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Kokousaika 28.05.2018 16:00 - 16:59

Kokouspaikka Kaupunginhallituksen istuntosali

Läsnä

Jäsenet

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

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

poissa: 385 §

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
Rinkineva, Marja-Leena elinkeinojohtaja
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Rope, Jenni kaupunginlakimies
Saxholm, Tuula rahoitusjohtaja
Summanen, Juha hallintojohtaja
Peltonen, Antti hallintopäällikkö

poistui 16:44, poissa: 381 - 386 §:t
Linden, Timo vs. kaupunginsihteeri
Hopeakunnas, Maisa tiedottaja
Björksten, Jenni hallintoasiantuntija
Manninen, Rikhard yleiskaavapäällikkö

asiantuntija
saapui 16:05, poistui 16:37, läsnä: 
370 §

Setälä, Niko projektipäällikkö
asiantuntija
saapui 16:38, poistui 16:43, läsnä: 
373 §

Puheenjohtaja

Jan Vapaavuori pormestari
369 - 386 §:t

Esittelijät

Jan Vapaavuori pormestari
369 §, 379 §, 384 §

Sami Sarvilinna kansliapäällikkö
370 - 375 §:t, 378 §, 380 - 383 §:t, 
385 - 386 §:t

Juha Summanen hallintojohtaja
376 - 377 §:t

Pöytäkirjanpitäjä

Jenni Björksten hallintoasiantuntija
369 - 386 §:t
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§ Asia

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

370 Asia/14 Helsingin uuden yleiskaavan toteuttamisohjelma

371 Asia/2 V 13.6.2018, Vuosaaren Aromikujan alueen asemakaavan muuttami-
nen (nro 12458)

372 Asia/3 V 13.6.2018, Kaarelan Puustellintie 1:n asemakaavan muuttaminen 
(nro 12474)

373 Asia/4 V 13.6.2018, Kalasataman raitioteiden yleissuunnitelma

374 Asia/5 V 13.6.2018, Helsingin kaupungin ympäristöraportti 2017

375 Asia/6 V 13.6.2018, Valtuutettu Mai Kivelän aloite kaupungin ateriatarjonnan 
muuttamisesta kasvispainotteisemmaksi

376 Asia/7 V 13.6.2018, Muutos kaupunginvaltuuston kokoonpanossa

377 Asia/8 V 13.6.2018, Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuurijaoston jäse-
nen valinta

378 Asia/9 V 13.6.2018, Osallisuusrahaston perustaminen ja lähiörahaston talou-
sarviokohdan käyttö

379 Asia/10 Kultaisen Helsinki-mitalin myöntäminen ansioituneille kansalaisille 
2018

380 Asia/11 Määrärahan myöntäminen kaupunkiympäristön toimialalle projektia-
lueiden puistojen ja liikunta-alueiden rakentamista varten

381 Asia/12 Lisäpääomasuorituksen tekeminen Jätkäsaaren jätteen putkikeräys 
Oy:lle

382 Asia/13 Hankintaoikaisuvaatimus, kodinkoneiden ja viihde-elektroniikan han-
kinta

383 Asia/15 Asuntokortteleiden varaaminen laatu- ja hintakilpailua varten (Laajasa-
lo, Kruunuvuorenranta korttelit 49288 ja 49289)

384 Asia/16 Vuoden 2019 talousarvion ja vuosien 2019 - 2021 taloussuunnitelman 
raami ja laatimisohjeet

385 Asia/17 Laakson yhteissairaalan hankesuunnittelua koskeva sopimus

386 Asia/18 Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen
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§ 369
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöy-
täkirjan tarkastajien valinta

Päätös

Kaupunginhallitus päätti todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja 
päätösvaltaiseksi. 

Samalla kaupunginhallitus päätti valita pöytäkirjantarkastajiksi Nasima 
Razmyarin ja Anni Sinnemäen sekä varatarkastajiksi Anna Vuorjoen ja 
Pia Pakarisen.

Käsittely

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

Esittelijä
pormestari
Jan Vapaavuori

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi 
ja päätösvaltaiseksi. 

Samalla kaupunginhallitus päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi Nasi-
ma Razmyarin ja Anni Sinnemäen sekä Paavo Arhinmäen ja Pia Paka-
risen.

Esittelijä
pormestari
Jan Vapaavuori

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 370
Helsingin uuden yleiskaavan toteuttamisohjelma

HEL 2016-012011 T 00 01 01

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti käsitellä kansliapäällikön 14. esityksen ko-
kouksen toisena asiana.

Asian aikana kuultavana oli yleiskaavapäällikkö Rikhard Manninen.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Veronika 
Honkasalon ehdotuksesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

timo.linden(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus hyväksyy yleiskaavan toteuttamisohjelman Helsingin 
uuden yleiskaavan mukaisen maankäytön jatkosuunnittelun aikataulu-
tuksen pohjaksi. Toteuttamisohjelmaa tarkistetaan valtuustokausittain 
kaupunkistrategian valmistelun yhteydessä.

Esittelijän perustelut

Helsingin yleiskaavan toteuttamisohjelma on kaupunginvaltuustossa 
26.10.2016 hyväksytyn yleiskaavan jatkosuunnittelua ajoittava ohjelma. 
Yleiskaavan toteuttamisohjelman pohjana on kaupunkistrategia 2017–
2021 Maailman toimivin kaupunki. Kaupunkistrategian keskeisimmäksi 
tehtäväksi on nostettu kestävän kasvun turvaaminen. Uusi yleiskaava 
osoittaa alueiden käytön ja yhdyskuntarakenteen pitkän aikavälin tavoi-
tetilan ja muodostaa osaltaan perustan toimivan kaupungin kehittämi-
selle kaupunkistrategian mukaisesti.
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Yleiskaavan toteuttamisohjelma on laadittu helpottamaan asemakaa-
voituksen ja ennakoivaa suunnittelun ohjelmointia. Ohjelmassa aikatau-
lutetaan asemakaavoitusta ja liikenteen suunnittelua siten, että kaupun-
gin asemakaavoitukselle asetetut määrälliset tavoitteet ja liikenteen ke-
hittämiselle asetetut tavoitteet voidaan tulevaisuudessa toteuttaa. Kau-
punkistrategian mukaan Helsinki huolehtii asuntotuotannon edellytyk-
sistä kaavoittamalla vuosittain 600 000–700 000 kerrosneliömetriä 
asuinkerrosalaa ja luovuttamalla riittävän määrän tontteja.

Toteuttamisohjelma ensimmäinen aikajakso esittää, mitä merkittäviä 
aluekokonaisuuksia asemakaavoitetaan seuraavien n. 15 vuoden aika-
na. Lisäksi on arvioitu keskipitkän ja pitkän aikavälin suunnittelun tavoi-
tetilat.

Helsingin hallinto-oikeus kumosi päätöksellään 5.2.2018 nro 
18/00049/5 yleiskaavan hyväksymistä koskevan päätöksen Länsiväy-
lää, Turunväylää, Hämeenlinnanväylää ja Lahdenväylää koskevien 
kaupunkibulevardi-merkintöjen osalta. Hallinto-oikeus kumosi kaupun-
kibulevardi-merkintöihin edellä mainittujen väylien varrelle rajautuvat 
C2-, A1-, A2- ja A3-kaavamerkinnät bulevardien molemmilta puolilta 
yhden pikselin eli 100 metrin levyiseltä alueelta. Lisäksi hallinto-oikeus 
kumosi yleiskaavan hyväksymistä koskevan päätöksen Keskuspuis-
toon, Keskuspuiston länsireunaan ja Hämeenlinnanväylän itäpuolelle 
osoitettujen C2-merkintöjen osalta. Hallinto-oikeus kumosi yleiskaavan 
hyväksymistä koskevan päätöksen Melkin ja Itä-Villingin saarien osalta 
sekä Ilmalan varikkoalueen itäpuolelle Hakamäentien, Veturitien, pää-
radan ja Käpylän aseman väliin osoitetun C2-merkinnän osalta. Hallin-
to-oikeus kumosi yleiskaavan hyväksymistä koskevan päätöksen Tek-
nos Oy:n tehdasalueen kaavamerkinnän osalta sekä Teknos Oy:n teh-
dasaluetta ympäröivän C1-alueen kaavamerkinnän pohjoisessa junara-
taan, lännessä Takkakujaan ja idässä Pitäjänmäentiehen rajoittuvilta 
osin. 

Helsingin kaupunki on hakenut korkeimmalta hallinto-oikeudelta valitus-
lupaa hallinto-oikeuden päätökseen siltä osin kuin hallinto-oikeus on 
kumonnut kaupunginvaltuuston asiassa antaman päätöksen. Asian 
saattamiseen korkeimman hallinto-oikeuden ratkaistavaksi on erityistä 
aihetta asiassa tapahtuneen ilmeisen virheen ja muun painavan syyn 
vuoksi. Kaupunki katsoo, että hallinto-oikeus on tulkinnut maakunta-
kaavan ohjausvaikutusta liian tiukasti. Lisäksi maakuntakaavan ohjaus-
vaikutus on vanhentunut, erityisesti moottoriväyliä koskevat määräyk-
set ovat vanhentuneita perusteiden osalta. Seudun voimakkaan kehi-
tyksen vuoksi liikennejärjestelyjä on tarkasteltava Helsingin seudun lii-
kennejärjestelmäsuunnitelma 2015:n (HLJ 2015) perustella. HLJ 2015 
tukee maakuntakaavan mukaisten moottoriväylien muuttamista kau-
punkibulevardeiksi. Kaupunkibulevardien osalta on esitetty riittävät sel-
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vitykset, jotka osoittavat, että kaupunkibulevardit ja liikenteen kehittä-
mistä koskevat järjestelyt yhdessä turvaavat riittävän häiriöttömän lii-
kenteen. Perusteet kaupunkibulevardeihin ovat olemassa, kuten myös 
perusteet poiketa maakuntakaavasta. 

Yleiskaavassa osoitettujen maankäytön muutosalueiden suunnittelua 
tulee edistää ja varmistaa ennakoivasti asemakaavoituksen edellytyk-
set. Hallinto-oikeuden kumoamat osat yleiskaavasta eivät ole toteutta-
missuunnitelman aikataulutuksen ensimmäisen vaiheen asioita. Yleis-
kaavan toteuttamisohjelman päivittäminen on suunniteltu rytmittymään 
aikataulullisesti valtuustokausien ja kaupunkistrategian aikatauluun ja 
sitä päivitetään nelivuotiskausittain. Siinä vaiheessa kun toteuttamisoh-
jelmaa päivitetään seuraavan kerran on oletettavaa, että kaava on lain-
voimainen. Toteuttamisohjelmaa päivitetään kaupunkistrategian laati-
misen yhteydessä mahdollistamaan kaupungin pidemmän aikavälin ke-
hitys. 

Tasapainoisen kaupunkirakenteen varmistamiseksi tulee yleiskaavan 
toteuttamisessa huomioida kaupunkistrategiassa hyväksytty tahtotila 
segregaation ehkäisemisestä sekä kaupunginosien tasavertaisuuden ja 
hyvinvoinnin mahdollistamisessa. Kaupungin mahdollisuudet puuttua 
alueelliseen eriytymiskehitykseen maankäytön kehittämisen ja asunto-
politiikan keinon tulee huomioida jatkovalmistelussa.

Jatkotyöskentelyssä tulee tarkastella tarkemmin myös merellisiä inves-
tointikohteita, logistisia yhteyksiä satamiin ja bulevardien houkuttele-
vuutta toimitila-alueina.

Liikennejärjestelmän kehittäminen kytkeytyy vahvasti maankäyttöön. 
Kaupunkistrategian mukaan Helsingissä suunnitellaan liikenneinves-
toinnit ja maankäyttö aina yhdessä. Toteuttamisohjelma mahdollistaa 
liikennejärjestelmän kehittämistarpeiden ennakoinnin. Kaupunkistrate-
gian mukaan liikenneinvestoinneilla huolehditaan koko liikennejärjestel-
män toimivuudesta. Kestävien liikennemuotojen kulkumuoto-osuutta 
kasvatetaan. Samalla huolehditaan kaikkien liikennemuotojen kehittä-
misestä ja elinkeinoelämän edellyttämän liikenteen kilpailukyky turva-
taan.

Kaupunkistrategiassa on asetettu tavoitteeksi, että yleiskaavan toteut-
tamisen suunnittelu aloitetaan Vihdintien bulevardista. Alueen pikarati-
kan suunnittelu etenee päätösvaiheeseen valtuustokauden aikana. 
Tuusulanväylän bulevardin suunnittelua viedään eteenpäin. Malmin pi-
karatikan toteuttamisen edellytykset selvitetään. Keskustan raitiotie-
verkko ja Kalasataman raitiotiesuunnitelman toteutus etenee. Helsinkiin 
rakentuvien uusien aluekokonaisuuksien ohella tehostetaan täydennys-
rakentamista.
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Kaupunkistrategian mukaan investointeja ohjaa kannattavuus ja oikea-
aikaisuus. Yleiskaavan toteuttamisohjelmassa esitettyjen hankkeiden 
suunnittelun aikataulutus tulee täsmentymään suunnittelutiedon lisään-
tyessä.

Yleiskaavan toteuttamisohjelman rakentamismahdollisuudet sijoittuvat 
merkittäviltä osin kaupungin 10-vuotisen investointiohjelmakauden jäl-
keiselle ajalle. Niiltä osin kuin ne sijoittuvat 10-vuotisen investointiohjel-
man kaudelle, ne tuovat investointitarpeita näkyviksi. Muilta osin toteut-
tamisohjelma luo edellytyksiä pidemmän aikavälin investointitarpeiden 
arvioimiseksi.

Toteuttamisohjelman tuottaman tiedon avulla on mahdollista yhteis-
työssä rytmittää 10-vuotiskauden rakennustuotannon edellyttämää ase-
makaavoitusta siten, että kaupungin tavoitteiden kannalta edullisimpien 
alueiden suunnittelu voidaan priorisoida.

Yleiskaavan toteuttamisohjelman tietopohjana on suunnittelu- ja selvi-
tystöitä, joita taustoittavat Liite 1:ssä esitetyt aluekokonaisuudet ja ar-
viointinäkökulmat. Valmisteluun liittyen on laadittu raitioteiden toteutet-
tavuusselvitys sekä kaupunkibulevardien tavoitelähtöinen ilmanlaatu-
selvitys. Kantakaupungin joukkoliikennejärjestelmää on arvioitu omana 
erillisenä työnään.

Jotta suunnittelun vaiheistus on voitu laatia, on yleiskaavan alueva-
rauksien toteuttamisen taloudellisia vaikutuksia arvoitu. Tällä mahdollis-
tetaan kohteiden suunnittelun priorisointia kaupungin tavoitteiden kan-
nalta kokonaistaloudellisesti. Lisäksi on arvioitu sosioekonomisesti ta-
sapainoisen kaupunkirakenteen kehittämisen edellytyksiä. Kattava 
paikkatietodata mahdollistaa yleiskaavan tietoaineistojen hyödyntämi-
sen kaupungin eri toimijoiden tarpeisiin.

Kokouksessa on läsnä asiaa esittelemässä yleiskaavapäällikkö Rikhard 
Manninen.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1 Yleiskaavan toteutusohjelma, päivitetty KYLK 12.12
2 Yleiskaavan toteutusohjelma_liite 1 Aluekokonaisuudet ja tarkastelunä-

kökulmat
3 Yleiskaavan raitioteiden toteutettavuusselvitys
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4 Tavoitelähtöisiä keinoja hyvän ilmanlaadun varmistamiseksi kaupunki-
bulevardeilla

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunkiympäristölautakunta

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunta 12.12.2017 § 266

HEL 2016-012011 T 00 01 01

Hankenumero 5304_1

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle

 että yleiskaavan toteuttamisohjelma hyväksytään Helsingin uuden 
yleiskaavan mukaisen maankäytön jatkosuunnittelun aikataulutuk-
sen pohjaksi kuitenkin niin, että Rastilan nykyisen leirintäalueen alu-
een toteuttaminen siirretään toteuttamisohjelman II-vaiheeseen.

 että yleiskaavan toteuttamisohjelmaa tarkistetaan valtuustokausit-
tain kaupunkistrategian valmistelun yhteydessä.

Samalla kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että 
Malmin pikaratikka Viiman aikaistamista priorisoidaan 1. vaiheen aika-
taulutuksessa.

Kaupunkiympäristölautakunta päätti, että yleiskaavan toteuttamisohjel-
maa tarkistetaan tarvittavilta osin vuosittain kaupunkiympäristön toimia-
lan toiminnan suunnittelun yhteydessä. 

Lisäksi kaupunkiympäristölautakunta päätti

- että tiederatikan ensimmäisen vaiheen toteuttamista välille Viikki-Mei-
lahti tutkitaan siinä vaiheessa, kun Malmin ja Kalasataman raitiotiet 
ovat valmistuneet.

- että toteuttamisohjelman ensimmäisen vaiheen täydennysrakentami-
sen painopisteiden joukossa suunnitellaan myös täydennysrakentamis-
ta kantakaupungin alueella.
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- että yleiskaavan ensimmäisen vaiheen jatkosuunnitteluun liittyen teh-
dään tarvittavat luontoinventoinnit ja turvataan arvokkaat luontokohteet. 
Jatkosuunnittelussa luodaan edellytykset sille, että virkistys- ja viher-
verkoston investoinnit voidaan toteuttaa samassa yhteydessä muun 
kaupunkirakenteen toteuttamisen kanssa.

Käsittely

12.12.2017 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Jape Lovén: Esitän seuraavan vastaehdotuksen:
Kaupunkiympäristölautakunta esittää kaupunginhallitukselle yleiskaa-
van toteuttamisohjelman hyväksymistä Helsingin uuden yleiskaavan 
mukaisen maankäytön jatkosuunnittelun aikataulutuksen pohjaksi kui-
tenkin niin, että Rastilan nykyisen leirintäalueen alueen toteuttaminen 
siirretään toteuttamisohjelman II-vaiheeseen.

Kannattaja: Risto Rautava

Kaupunkiympäristölautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä Jape Lové-
nin vastaehdotuksen.

Vastaehdotus:
Anni Sinnemäki: Esitän seuraavan vastaehdotuksen:

Lisäksi kaupunkiympäristölautakunta päättää

- että tiederatikan ensimmäisen vaiheen toteuttamista välille Viikki-Mei-
lahti tutkitaan siinä vaiheessa, kun Malmin ja Kalasataman raitiotiet 
ovat valmistuneet.

- että toteuttamisohjelman ensimmäisen vaiheen täydennysrakentami-
sen painopisteiden joukossa suunnitellaan myös täydennysrakentamis-
ta kantakaupungin alueella.

Kannattaja: Risto Rautava

Kaupunkiympäristölautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä Anni Sin-
nemäen vastaehdotuksen.

Vastaehdotus:
Mai Kivelä: Esitän seuraavan vastaehdotuksen:
Samalla kaupunkiympäristölautakunta esittää kaupunginhallitukselle, 
että Malmin pikaratikka Viiman aikaistamista priorisoidaan 1. vaiheen 
aikataulutuksessa.

Kannattaja: Silvia Modig
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Vastaehdotus:
Mai Kivelä: Esitän seuraavan vastaehdotuksen:
Samalla kaupunkiympäristölautakunta huomauttaa, että kaikkien aluei-
den osalta liikenneinvestoinnit on tärkeä ajoittaa yhdessä asuntoraken-
tamisen kanssa.

Kannattaja: Silvia Modig

Vastaehdotus:
Atte Kaleva: Esitän seuraavan vastaehdotuksen:
Kaupunkiympäristölautakunta esittää kaupunginhallitukselle toteuttami-
sohjelman hyväksymistä Helsingin uuden yleiskaavan mukaisen maan-
käytön jatkosuunnittelun aikataulutuksen pohjaksi kuitenkin niin, että 
Tuusulanväylän bulevardisointi toteutetaan vasta, kun kokemukset Vih-
dintien bulevardisoinnin toteutumisesta on analysoitu ja voitu hyödyn-
tää suunnittelussa.

Kannattaja: Sirpa Asko-Seljavaara

Vastaehdotus:
Anni Sinnemäki: Esitän seuraavan vastaehdotuksen:

Lisäksi kaupunkiympäristölautakunta päättää

- että yleiskaavan ensimmäisen vaiheen jatkosuunnitteluun liittyen teh-
dään tarvittavat luontoinventoinnit ja turvataan arvokkaat luontokohteet. 
Jatkosuunnittelussa luodaan edellytykset sille, että virkistys- ja viher-
verkoston investoinnit voidaan toteuttaa samassa yhteydessä muun 
kaupunkirakenteen toteuttamisen kanssa.

Kannattaja: Tuomas Rantanen

Kaupunkiympäristölautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä Anni Sin-
nemäen vastaehdotuksen.

Vastaehdotus:
Sirpa Asko-Seljavaara: Esitän seuraavan vastaehdotuksen:
Malmin lentokentän asuntorakentaminen siirretään aikaisintaan vaihee-
seen 2.

Kannattaja: Atte Kaleva

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Mai Kivelän vastaehdotuksen mukaisesti muutettuna
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Jaa-äänet: 4
Sirpa Asko-Seljavaara, Nuutti Hyttinen, Risto Rautava, Laura Rissanen

Ei-äänet: 9
Eveliina Heinäluoma, Kaisa Hernberg, Atte Kaleva, Mai Kivelä, Jape 
Lovén, Silvia Modig, Tuomas Rantanen, Anni Sinnemäki, Osmo Soinin-
vaara

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi Mai Kivelän vastaehdotuksen 
äänin 4 - 9.

2 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Sirpa Asko-Seljavaaran vastaehdotuksen mukaisesti muu-
tettuna

Jaa-äänet: 10
Eveliina Heinäluoma, Kaisa Hernberg, Mai Kivelä, Jape Lovén, Silvia 
Modig, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Laura Rissanen, Anni Sinne-
mäki, Osmo Soininvaara

Ei-äänet: 3
Sirpa Asko-Seljavaara, Nuutti Hyttinen, Atte Kaleva

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen äänin 10 
- 3.

3 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Atte Kalevan vastaehdotuksen mukaisesti muutettuna

Jaa-äänet: 10
Eveliina Heinäluoma, Kaisa Hernberg, Mai Kivelä, Jape Lovén, Silvia 
Modig, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Laura Rissanen, Anni Sinne-
mäki, Osmo Soininvaara

Ei-äänet: 3
Sirpa Asko-Seljavaara, Nuutti Hyttinen, Atte Kaleva
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Tyhjä: 0

Poissa: 0

Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen äänin 10 
- 3.

4 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Mai Kivelän vastaehdotuksen mukaisesti muutettuna

Jaa-äänet: 8
Sirpa Asko-Seljavaara, Kaisa Hernberg, Nuutti Hyttinen, Atte Kaleva, 
Risto Rautava, Laura Rissanen, Anni Sinnemäki, Osmo Soininvaara

Ei-äänet: 4
Eveliina Heinäluoma, Mai Kivelä, Jape Lovén, Silvia Modig

Tyhjä: 1
Tuomas Rantanen

Poissa: 0

Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen äänin 8 - 
4 (1 tyhjä).

Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi Anni Sinnemäen, Mai Kivelän ja 
Jape Lovénin vastaehdotusten mukaan muutetun ehdotuksen.

28.11.2017 Pöydälle

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Rikhard Manninen, yleiskaavapäällikkö, puhelin: 310 37160

rikhard.manninen(a)hel.fi
Christina Suomi, yksikön päällikkö, puhelin: 310 37321

christina.suomi(a)hel.fi
Anne Karlsson, tiimipäällikkö, puhelin: 310 37444

anne.karlsson(a)hel.fi
Heikki Salmikivi, tiimipäällikkö, puhelin: 310 37483

heikki.salmikivi(a)hel.fi
Mikko Jääskeläinen, erityisasiantuntija, puhelin: 310 37449

mikko.jaaskelainen(a)hel.fi
Raisa Kiljunen-Siirola, maisema-arkkitehti, puhelin: 310 37209

raisa.kiljunen-siirola(a)hel.fi
Anton Silvo, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37489

anton.silvo(a)hel.fi
Markku Granholm, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37121
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markku.granholm(a)hel.fi
Heikki Hälvä, yksikön päällikkö, puhelin: 310 37142

heikki.halva(a)hel.fi

Kaupunkisuunnittelulautakunta 09.05.2017 § 219

HEL 2016-012011 T 00 01 01

Päätös

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti merkitä tiedoksi uuden yleiskaa-
van toteuttamisohjelman lyhyen aikavälin painopisteet yhtenä vaihtoeh-
tona. 

Lautakunta korosti,

 että painopisteet määritetään valtuuston strategiatyön pohjalta.
 että kaupunginvaltuuston yleiskaavakäsittelyssä hyväksymät ponnet 

tulee ottaa jatkosuunnittelussa huomioon.

Käsittely

09.05.2017 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Eija Loukoila: Lisäksi lautakunta korostaa, että kaupunginvaltuuston 
yleiskaavakäsittelyssä hyväksymät ponnet tulee ottaa jatkosuunnitte-
lussa huomioon.

Kannattaja: Risto Rautava

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä jäsen 
Loukoilan tekemän ja puheenjohtaja Rautavan kannattaman vastaeh-
dotuksen.

Vastaehdotus:
Risto Rautava: Päätösehdotus muutetaan kuulumaan seuraavasti: 
Kaupunkisuunnittelulautakunta päättää merkitä tiedoksi uuden yleis-
kaavan toteuttamisohjelman lyhyen aikavälin painopisteet yhtenä vaih-
toehtona. Lautakunta korostaa, että painopisteet määritetään valtuus-
ton strategiatyön pohjalta.

Kannattaja: Jape Lovén

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä puheen-
johtaja Rautavan tekemän ja jäsen Lovénin kannattaman vastaehdo-
tuksen.

25.04.2017 Pöydälle
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13.12.2016 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

29.11.2016 Pöydälle

Esittelijä
yleiskaavapäällikkö
Rikhard Manninen

Lisätiedot
Heikki Salmikivi, yleiskaavasuunnittelija, puhelin: 310 37483

heikki.salmikivi(a)hel.fi
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§ 371
V 13.6.2018, Vuosaaren Aromikujan alueen asemakaavan muuttami-
nen (nro 12458)

HEL 2015-007362 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy 54. kaupunginosan (Vuosaari) korttelin 
54180 tontteja 6–12, korttelin 54186 tontteja 1 ja 2, korttelin 54187 tont-
tia 1 sekä katu- ja yleisiä pysäköintialueita koskevan asemakaavan 
muutoksen 11.4.2017 päivätyn ja 14.11.2017 muutetun piirustuksen 
numero 12458 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin pe-
rustein.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12458 kartta, päivätty 11.4.2017, 
muutettu 14.11.2017

2 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12458 selostus, päivätty 
11.4.2017, muutettu 14.11.2017, päivitetty Kylk:n 14.11.2017 päätök-
sen mukaiseksi

3 Vuorovaikutusraportti 11.4.2017 ja asukastilaisuuden (13.6.2016 ja 
7.2.2017) muistiot

4 Liikennesuunnitelma nro 6765/7.11.2017
5 Osa päätöshistoriaa
6 Tehdyt muutokset
7 Korttelikortti

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskus

Esitysteksti
Liite 1
Liite 2
Liite 3
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Liite 4
Liite 5
Liite 6
Liite 7
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, ase-
makaavan, rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen

Helsingin seudun ympäristöpal-
velut -kuntayhtymä
Helsingin seudun liikenne -kun-
tayhtymä
Helen Sähköverkko Oy
Helen Oy
Hakijat

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Tiivistelmä

Asemakaavan muutosehdotus koskee liike- ja toimistorakennusten (yh-
teensä 43 320 k-m2), liike-, toimisto- ja ympäristöhäiriöitä aiheuttamat-
tomien teollisuusrakennusten korttelialueita (yhteensä 31 550 k-m2), 
autopaikkojen kortteli- ja yleisiä pysäköintialueita sekä katualueita, jot-
ka sijaitsevat Vuosaaren keskustassa Aromikujan ympäristössä. Kaa-
varatkaisu mahdollistaa alueen tarkoituksenmukaisen käytön nykyisen 
kaavan mahdollistamien toimintojen kysynnän jäätyä vähäiseksi.

Kaavaratkaisun tavoitteena on mahdollistaa Vuosaaren keskustan ke-
hittyminen monipuolisesti asumisen, liiketilojen, palveluiden ja toimitilo-
jen kokonaisuutena. Vuosaaren kävelykeskusta-alue laajentuu kohti 
Aurinkolahden itäisiä ja kaakkoisia osia. Alueelle on suunniteltu palve-
luita, asumista ja liiketiloja. 

Uutta asuntokerrosalaa on 75 000 k-m², ja asukasmäärän lisäys on 1 
700 asukasta. 

Kaavaratkaisun myötä asukasmäärä Vuosaaren keskustassa kasvaa ja 
palvelut sekä liiketilatarjonta paranevat. Huonot ja katkonaiset jalankul-
kuyhteydet Valkopaadentien liikenneterminaaleilta ympäristöön paran-
tuvat ja samalla mahdollistetaan liiketilojen laajeneminen uusien asia-
kasvirtojen varrelle. Asukasmäärän kasvu lisää palveluiden käyttöastet-
ta ja tarvetta. Sosiaali- ja terveyspalveluiden monipalvelukeskus, per-
hekeskus ja terveyskeskuksen laajennus muodostavat julkisen liiken-
teen ääreen suuren palvelukokonaisuuden, joka tarjoaa monipuolisia ti-
loja myös yksityisille palveluille.
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Esittelijän perustelut

Kaavaratkaisu on valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden ja oi-
keusvaikutteisen yleiskaavan mukainen ja edesauttaa kaupungin stra-
tegisten tavoitteiden toteutumista. Kaavaramuutos tiivistää asuinraken-
tamista raideliikenteen varteen esikaupungin keskustassa.

Kaavaratkaisu on Helsingin uuden yleiskaavan tavoitteiden mukainen. 
Helsingin uudessa yleiskaavassa (kaupunginvaltuusto 26.10.2016) 
alue on liike- ja palvelukeskusta C1-aluetta.

Kaavaratkaisu perustuu Vuosaaren keskustan suunnitteluperiaatteisiin 
(Kslk 14.11.2016 § 377).

Alueen lähtökohdat ja nykytilanne

Alueella sijaitsee Palvelukeskus Albatrossi ja rakentamattomat alueet. 
Alueen pohjoispuolella sijaitsee moottoritiemäinen Vuotie ja metroraide. 
Alueen luoteiskulmassa sijaitsee kauppakeskus Columbus. Alueen län-
sipuolella sijaitsevat Vuosaaren metroasema ja linja-autoterminaali. Ny-
kyinen rakennuskanta edustaa 1990-luvun puolivälin linjakasta toimiti-
la-arkkitehtuuria. Alueen itäpuolella sijaitsee asuinkortteleita 2000-lu-
vulta. Alueen eteläpuolelle on rakenteilla suuria asuinkortteleita, joiden 
odotetaan olevan valmiit kokonaisuudessaan 2020-luvulla. Asuinkortte-
lit edustavat 2010-luvun suurikokoista umpikortteliarkkitehtuuria.

Alueella on voimassa useita asemakaavoja (vuosilta 1998–2005) ja 
niissä alue on merkitty liike- ja toimistorakennusten, liike- ja toimisto- ja 
ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomien teollisuusrakennusten kortteli-, 
autopaikkojen kortteli- ja yleiseksi pysäköintialueeksi.

Kustannukset

Aromikujan ympäristön liikennesuunnitelman mukaisista liikennejärjes-
telyjen muutoksista aiheutuu kaupungille kustannuksia ilman arvonlisä-
veroa arviolta 300 000 euroa. 

Suunnittelun vaiheet ja vuorovaikutus

Helsingin kaupunki omistaa korttelin 54187 tontin 1 ja korttelin 54180 
tontin 7. Korttelialueet 54180 ja 54186 ovat muilta osin yksityisomistuk-
sessa. Kaavaratkaisu on tehty alueiden omistajien hakemuksen joh-
dosta ja kaavaratkaisun sisältö on neuvoteltu hakijoiden kanssa.

Osallistuminen ja vuorovaikutus on järjestetty osallistumis- ja arviointi-
suunnitelman mukaisesti.
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Kaavaehdotus on ollut julkisesti nähtävillä 5.5. - 5.6.2017. Kaavaehdo-
tukseen tehtiin kahdeksan muistutusta. 

Muistutukset

Muistutukset kohdistuivat vuorovaikutukseen ja suunnitteluprosessiin, 
toiminnallisiin kävelyalueisiin, katutasoon ja ihmisen mittakaavaan, kau-
punkikuvaan, korkeaan rakentamiseen Aurinkolahdessa ja työpaikkoi-
hin, liiketiloihin ja palveluihin sekä tuulisuuteen ja varjoisuuteen. 

Lausunnot

Kaavaehdotuksesta saatiin Helsingin seudun liikenne-kuntayhtymän 
(HSL), Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (HSY), kau-
punkiympäristön toimialan rakennukset ja yleiset alueet -palvelukoko-
naisuuden asuntotuotannon (asuntotuotantotoimisto), pelastuslaitoksen 
ja sosiaali- ja terveystoimialan  lausunnot. Helen Oy, Helen Sähköverk-
ko Oy ja kaupunkiympäristön toimialan ympäristöpalvelut ilmoittivat, et-
tei niillä ole lausuttavaa. 

HSL totesi lausunnossaan, että alueen liikennettä tarkemmin suunnitel-
taessa joukkoliikennettä ja sen saavutettavuutta koskevat ratkaisut teh-
dään tiiviissä yhteistyössä yhtymän kanssa.

HSY totesi lausunnossaan, että Maustetehtaankadun alle suunniteltu 
maanalainen pysäköintilaitos edellyttää vesihuollon johtosiirtoja ja että 
johdoille varattu alue tulee kasvattaa kuusi metriä leveäksi. Hankkee-
seen ryhtyvän tulee suunnitella ja toteuttaa siirrot HSY:n hyväksymällä 
tavalla ja vastata aiheutuneista kustannuksista. Vesijohtopaineen koro-
tus alueella tulee hoitaa kiinteistökohtaisesti ja kiinteistön kustannuksel-
la. Lisäksi pyydetään varaamaan asemakaavaan mahdollisuuksien mu-
kaan tila kierrätyspisteelle kauppojen yhteyteen.

Kaupunkiympäristön toimialan asuntotuotannon lausunto kohdistui mo-
nipuolisen palvelukeskuksen toteutettavuuteen tontille 54180/14 ja sii-
hen onko tontin kautta tapahtuva ajolle varattu vapaa korkeus 4,2 m 
riittävä kuorma- ja jäteautojen korkeudelle. Tontin kerrosluvun lähtöta-
soa koskeva määräys on epätarkka. Edellytetyt runkomeluriskiä kartoit-
tava värähtely- ja tuuliselvitys eivät ole runkomeluselvityksen mukaan 
ja korkeiden rakennusten puutteessa tarpeen tontilla. Tonttien viherte-
hokkuuskertoimen määrittely ja tavoitetaso tulee olla ennakoitava ja yk-
siselitteinen. Korttelin monitoimitilojen määritelmään tulee lisätä salli-
tuksi käytöksi monipuolisen palvelukeskuksen palvelutoiminta.

Pelastuslautakunta totesi lausunnossaan, että uudisrakennuksista ja 
niiden paloteknisistä ratkaisuista tulee laatia pelastussuunnitelma, jos-
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sa huomioidaan korkeiden rakennusten, yhteisen kannenalaisen auto-
suojan ja rakennusten aurinkopaneeleiden riskit.

Sosiaali- ja terveystoimialan lausunnossa todettiin, että monipuolisen 
palvelukeskuksen lävistävä yleiselle jalankululle varattu alueen osa on 
haasteellinen muistisairaiden asukkaiden turvallisuuden ja valvonnan 
kannalta.

Asemakaavan muutosehdotukseen tehdyt muutokset

Vuorovaikutusraportissa on esitetty yhteenvedot kaavaehdotuksesta 
saaduista muistutuksista ja viranomaisten lausunnoista sekä vastineet 
niissä esitettyihin huomautuksiin.

Lausunnoissa ja muistutuksissa esitetyt asiat on otettu huomioon, kaa-
van tavoitteet huomioon ottaen, tarkoituksenmukaisilta osin. Kaavaeh-
dotukseen tehtiin muutoksia, jotka on esitetty yksityiskohtaisesti kaava-
selostuksen viimeisessä luvussa (liite 2) ja tehdyt muutokset -liitteessä 
(liite 6). 

Tehdyt muutokset eivät ole olennaisia, joten ehdotusta ei ole tarpeen 
asettaa uudelleen nähtäville. 

Lopuksi

Kaavaratkaisun yhteydessä on laadittu liikennesuunnitelma (piirustus 
6765, liite 4), jossa Gustav Pauligin kadun ylimääräiset kaistat on esi-
tetty muutettavaksi tulevien kivijalkaliikkeiden asiointipysäköintipaikoiksi 
ja Bertha Pauligin kadun ja Gustav Pauligin kadun risteys on esitetty 
korotettavaksi. Lisäksi kaavaratkaisun yhteydessä on laadittu luonnos 
kaava-aluetta laajemmasta Vuotien liikennejärjestelystä, jossa maantie-
mäinen nelikaistainen katu muutettaisiin kaksikaistaiseksi keskustamai-
seksi kulkuväyläksi. Vapautuva tila Aromikujan korttelin kohdalla varat-
taisiin jalankululle, pyöräilylle ja puille sekä kauppakeskus Columbuk-
sen tonttiliittymän kohdalla kääntyville ajoneuvoille ajokaistojen välillä. 

Maankäyttösopimus on allekirjoitettu 27.2.2018.

Päätösehdotus on kaupunkiympäristölautakunnan tarkistetun esityksen 
mukainen.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

timo.linden(a)hel.fi
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Liitteet

1 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12458 kartta, päivätty 11.4.2017, 
muutettu 14.11.2017

2 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12458 selostus, päivätty 
11.4.2017, muutettu 14.11.2017, päivitetty Kylk:n 14.11.2017 päätök-
sen mukaiseksi

3 Vuorovaikutusraportti 11.4.2017 ja asukastilaisuuden (13.6.2016 ja 
7.2.2017) muistiot

4 Liikennesuunnitelma nro 6765/7.11.2017
5 Osa päätöshistoriaa
6 Tehdyt muutokset
7 Korttelikortti

Oheismateriaali

1 Sijaintikartta
2 Ilmakuva

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen

Otteet

Ote Otteen liitteet
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskus

Esitysteksti
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4
Liite 5
Liite 6
Liite 7
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, ase-
makaavan, rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen

Helsingin seudun ympäristöpal-
velut -kuntayhtymä
Helsingin seudun liikenne -kun-
tayhtymä
Helen Sähköverkko Oy
Helen Oy
Hakijat

Tiedoksi

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Pelastuslautakunta
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Kaupunkiympäristölautakunta

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunta 14.11.2017 § 211

HEL 2015-007362 T 10 03 03

Hankenumero 0579_8, 0579_12

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle

 11.4.2017 päivätyn ja 14.11.2017 muutetun asemakaavan muuto-
sehdotuksen nro 12458 hyväksymistä. Asemakaavan muutos kos-
kee 54. kaupunginosan (Vuosaari) korttelin 54180 tontteja 6–12, 
korttelin 54186 tontteja 1 ja 2, korttelin 54187 tonttia 1 sekä katu- ja 
yleisiä pysäköintialueita.

Kaupunkiympäristölautakunta päätti

 ettei ehdotusta aseteta uudelleen nähtäville. 

 antaa vuorovaikutusraportista ilmenevät vastineet saatuihin lausun-
toihin ja muistutuksiin. Päätösasiakirjat ja vuorovaikutusraportti ovat 
luettavissa kaupunkiympäristön toimialan info- ja näyttelytila Laituril-
la, Narinkka 2, sekä Internet-sivuilla Päätöksenteko

www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi. 

  

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

 Lisäksi lautakunta kehottaa kiinnittämään erityistä huomiota kaup-
pakeskuksen itäpuoleiseen tonttiliittymään, etenkin ajoyhteyteen 
Vuotielle länteen päin alueen jatkosuunnittelussa.

Käsittely

14.11.2017 Ehdotuksen mukaan

Asian aikana kuultavana oli arkkitehti Petri Leppälä. Asiantuntija poistui 
kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

http://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi
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Vastaehdotus:
Jape Lovén: Lisäksi lautakunta kehottaa kiinnittämään erityistä huomio-
ta kauppakeskuksen itäpuoleiseen tonttiliittymään, etenkin ajoyhtey-
teen Vuotielle länteen päin alueen jatkosuunnittelussa.

Kannattaja: Nuutti Hyttinen

Lautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä Jape Lovénin vastaehdotuk-
sen.

07.11.2017 Pöydälle

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Petri Leppälä, arkkitehti, puhelin: 310 37046

petri.leppala(a)hel.fi
Pekka Leivo, diplomi-insinööri, puhelin: 310 37388

pekka.leivo(a)hel.fi
Eeva Väistö, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37353

eeva.vaisto(a)hel.fi

Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus Kaupunkimit-
tauspalvelut Kartat ja paikkatiedot Yksikön päällikkö 11.09.2017 § 19

HEL 2015-007362 T 10 03 03

Hankenumero 0579_8

Päätös

Yksikön päällikkö päätti hyväksyä asemakaavan 12458 pohjakartan 
kaupunginosassa 54 Vuosaari. Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja ra-
kennuslain (132/1999) 54a §:n asettamat vaatimukset.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungin kiinteistöviraston kaupunkimittausosasto on val-
mistanut asemakaavan pohjakartan:

Asemakaavan numero: 12458
Kaupunginosa: 54 Vuosaari
Kartoituksen työnumero: 53/2016
Pohjakartta valmistunut: 13.1.2017
Tasokoordinaatisto: ETRS-GK25
Korkeusjärjestelmä: N2000
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Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 54a §:n 
asettamat vaatimukset.

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

Lisätiedot
Timo Tolkki, yksikön päällikkö, puhelin: 310 31883

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

merja.kyyro(a)hel.fi

Kaupunkiympäristön toimiala Liikenneliikelaitos Infra- ja kalustoyksikkö 6.7.2017

HEL 2015-007362 T 10 03 03

HKL:lta ei ole tulossa lausuntoa koskien kyseistä asiaa.

Lisätiedot
Simo Karjalainen, ratatöiden valvoja, puhelin: 310 36888

simo.karjalainen(a)hel.fi

Kaupunkiympäristön toimiala Pelastuslaitos Pelastustoimen osasto Pelastusjohtaja 
27.06.2017 § 3

HEL 2015-007362 T 10 03 03

Päätös

Pelastuslaitos katsoo, että uudisrakennuksista ja niiden paloteknisistä 
ratkaisuista tulee laatia erillinen palotekninen suunnitelma, joka hyväk-
sytetään pelastusviranomaisella. Uudisrakentamiseen liittyy haasteita 
kuten rakennusten korkeus sekä korttelialueiden yhteinen kannenalai-
nen autosuoja. Rakennuksiin on suunniteltu myös aurinkopaneeleja. 

Päätöksen perustelut

Asemakaavan muutos (kaavaratkaisu) koskee liike- ja toimistoraken-
nusten (yhteensä 43 320 k-m²), liike-, toimisto- ja ympäristöhäiriöitä ai-
heuttamattomien teollisuusrakennusten korttelialueita (yhteensä 31 550 
k-m²), autopaikkojen kortteli- ja yleisiä pysäköintialueita sekä katualuei-
ta, jotka sijaitsevat Vuosaaren keskustassa Aromikujan ympäristössä. 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 22/2018 22 (122)
Kaupunginhallitus

Asia/2
28.05.2018

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

Kaavaratkaisu mahdollistaa alueen tarkoituksenmukaisen käytön nykyi-
sen kaavan mahdollistamien toimintojen kysynnän jäätyä vähäiseksi. 
Alueelle on suunniteltu palveluita, asumista ja liiketiloja.

Uutta asuntokerrosalaa on 75 000 k-m². Asukasmäärän lisäys on 1700 
asukasta.

Suunnitelmassa korkeampi, 2–31-kerroksinen rakentaminen sijoitetaan 
Vuotien varteen. Matalampi 3–8-kerroksinen rakentaminen sijoittuu 
Bertha Pauligin kadun varrelle. Kiinteistö Oy Albatrossia laajennetaan 
Sosiaali- ja terveyspalvelujen monipalvelukeskukseksi.

Lisätiedot
Katja Seppälä, vanhempi palotarkastaja, puhelin: 310 31236

katja.seppala(a)hel.fi

Kaupunkiympäristön toimiala Rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuus 
Asuntotuotanto Hankekehitysyksikkö 22.6.2017

HEL 2015-007362 T 10 03 03

Vuosaaren Aromikujan alueen asemakaavamuutoksen tavoitteena on 
mahdollistaa asumisen, palveluiden ja liiketilojen sijoittuminen nykyisin 
pääosin rakentamattomalle alueelle ja laajentaa Vuosaaren keskusta-
aluetta Vuotien eteläpuolella kohti Aurinkolahden itä- ja kaakkoisosaa. 
Alue sijaitsee metroaseman ja kauppakeskuksen tarjoamien kaupallis-
ten palvelujen läheisyydessä ja tarkoitus on kehittää aluetta ja yhteyk-
siä jalankulkua ja pyöräilyä painottaen.

Lausunto on laadittu Monipuolisen palvelukeskuksen toteutettavuuden 
näkökulmasta.

Ajo tontille 54180/14 on osoitettu Vuotieltä tontin 54180/13 kautta ja yh-
teyden vapaan korkeuden vaatimukseksi on kirjattu 4,2 m. Onko kor-
keusvaatimus riittävä ja yleisesti käytetty alueilla, joissa jäte- ja jake-
luautojen tulee voida operoida? (RT 98-11213 kuorma-autojen ja jä-
teautojen korkeus 4,2m) 

Kaavassa on merkintä, jossa alleviivattu roomalainen numero osoittaa 
rakennuksen tai sen osan velvoitetun kerrosluvun. Merkinnän tekstio-
suudessa määritellään, miltä tasolta kerrosluku lasketaan (jalustaker-
roksen päältä).  Kyseistä velvoittavaa kerroslukumerkintää ei ole tontilla 
54180/14, mutta tekstissä määritellään kuitenkin, että velvoittava ker-
rosluku tontin 54180/14 kohdalla lasketaan tasolta +10,5.  
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Tonttia koskee merkintä suurimmasta sallitusta kerrosluvusta, mutta 
kyseisen merkinnän teksti ei määrittele miltä tasolta kerrosluku laske-
taan. Asia olisi hyvä esittää myös tämän merkinnän kohdalla, mikäli 
suurin sallittu kerrosluku on tarkoitus laskea tasolta +10,5, kuten muista 
määräyksistä voisi päätellä.

Asemakaavaehdotus edellyttää värähtelyselvityksen tekoa ennen ra-
kennusluvan jättämistä runkomeluriskin kartoittamiseksi. Kaavaselos-
tuksen tärinä ja runkomeluselvityksen kuvan 1 mukaan mm. tontti 
54180/14 on sen alueen ulkopuolella, jolla metroliikenteen aiheuttama 
runkomelu saattaa ylittää suositusarvot. Tarpeettomien selvitysten vält-
tämiseksi olisi hyvä rajata määräys koskemaan vain kortteleita, joilla 
riski runkomeluhaitasta on selvityksen mukaan olemassa. Samaten on-
ko tuulisuustarkastelu tarpeellinen korttelissa 54180/14, jossa ei ole ta-
vanomaista korkeampaa rakentamista?

Kaavaehdotuksen mukaan ”tonttien vihertehokkuus tulee tonttia 
43125/9 lukuun ottamatta täyttää Helsingin viherkertoimen tavoiteluku”.  
Kaavamääräystä tulisi täsmentää siten, että kertoimen määrittely ja ta-
voitetaso olisi ennakoitava ja yksiselitteinen.

Asemakaavaehdotuksen mukaan ”AL- ja C-kortteleissa rakennusten 
katutaso on ensisijaisesti monitoimitilaa” ja ”monikäyttötiloihin voi ra-
kentaa liike-, ravintola-, toimisto- ja työtiloja”. Kaavan tulkintavaiheessa 
olisi selkeämpää, jos ko. tiloista käytettäisiin yhtä termiä (monitoimi/mo-
nikäyttö).  C-korttelin osalta tilatyyppilistaan olisi tarve lisätä palvelutila, 
jotta määräys antaisi mahdollisuudet sijoittaa katutasoon esim. vanhus-
ten ryhmätoiminnan tiloja.

Lisätiedot
Seidi Kivisyrjä, Yksikön päällikkö, puhelin: 310 32331

seidi.kivisyrja(a)att.hel.fi
Marja-Liisa Heikkilä, rakennuttaja-arkkitehti, puhelin: 310 32396

marjaliisa.heikkila(a)att.hel.fi

Kaupunkisuunnittelulautakunta 11.04.2017 § 172

HEL 2015-007362 T 10 03 03

Ksv:n hankenumero 0579_8, karttaruutu 677508

Päätös

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti 

 asettaa 11.4.2017 päivätyn asemakaavan muutosehdotuksen nro 
12458 julkisesti nähtäville 30 päiväksi maankäyttö- ja rakennusase-
tuksen 27 §:n mukaisesti. Asemakaavan muutos koskee 54. kau-
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punginosan (Vuosaari) kortteleita 54180 tontteja 6-12, 54186 tontte-
ja 1-2 ja 54187 tonttia 1 sekä yleistä pysäköintialuetta ja katualueita.

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

www.hel.fi/ksv

 että kaupunkisuunnitteluvirasto pyytää ehdotuksesta tarvittavat lau-
sunnot.

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

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

Samalla lautakunta esitti kaupunginhallitukselle 

 asemakaavan muutosehdotuksen nro 12458 hyväksymistä, mikäli 
ehdotuksesta ei tehdä maankäyttö- ja rakennuslain 65 §:n mukaisia 
muistutuksia eivätkä ehdotuksesta annetut lausunnot anna aihetta 
asian käsittelemiselle uudelleen kaupunkisuunnittelulautakunnassa.

Käsittely

11.04.2017 Ehdotuksen mukaan

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti käsitellä virastopäällikön esityslis-
tan asian 6 ennen virastopäällikön esityslistan asiaa 5.

Esittelijä
virastopäällikkö
Mikko Aho

Lisätiedot
Anri Linden, toimistopäällikkö, puhelin: 310 37352

anri.linden(a)hel.fi
Petri Leppälä, arkkitehti, puhelin: 310 37046

petri.leppala(a)hel.fi
Raila Hoivanen, diplomi-insinööri, pelastusturvallisuus, puhelin: 310 37482

raila.hoivanen(a)hel.fi
Kati Immonen, insinööri, maaperän ja pohjaveden pilaantuneisuus, puhelin: 310 
37254

http://www.hel.fi/ksv
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kati.immonen(a)hel.fi
Mervi Nicklen, maisema-arkkitehti, puhelin: 310 37221

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

peik.salonen(a)hel.fi
Juha-Pekka Turunen, vuorovaikutussuunnittelija, puhelin: 310 37403

juha-pekka.turunen(a)hel.fi
Eeva Väistö, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37353

eeva.vaisto(a)hel.fi

Nimistötoimikunta 08.03.2017 § 16

HEL 2015-007362 T 10 03 03

Nimistötoimikunta otti uuteen käsittelyyn edellisessä kokouksessa 
8.2.2017 käsittelemänsä asian, jossa Vuosaaren kaupunginosassa 
Keski-Vuosaaren ja Aurinkolahden osa-alueiden rajalla sijaitsevalle au-
kiotilalle esitettiin nimeä Espressoaukio–Espressoplatsen. Uuden ase-
makaavan myötä Vuosaaren kävelykeskusta laajenee yhä pidemmälle 
Aurinkolahden ja Uutelan suuntaan. Nimettävä aukio tulee luomaan ny-
kyisen Paahtajankujan kanssa yhtenäisen jalankulkuyhteyden etelää 
kohti.

Nimistötoimikunta päätti esittää aukiolle aiemmin (8.2.2017, § 7) esite-
tyn nimen Espressoaukio–Espressoplatsen tilalle nimeä

Paahtajanaukio–Rostarplatsen
(aukio)
Perustelu: Ryhmänimi (Pauligin tehtaan historia ja alueella harjoitettu 
teollisuustuotanto); liitynnäinen, Paahtajankujan mukaan. Paahtaja on 
eräs alan ammattinimikkeistä.

08.02.2017 Käsitelty

Lisätiedot
Johanna Lehtonen, nimistönsuunnittelija, puhelin: 310 37386

johanna.lehtonen(a)hel.fi

Rakennusvirasto 28.6.2016

HEL 2015-007362 T 10 03 03
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Kaupunkisuunnitteluvirasto pyytää rakennusviraston kannanottoa osal-
listumis- ja arviointisuunnitelmasta koskien Vuosaaren tontin 54180/8-
11 asemakaavan muutoshakemusta. Määräaika on 1.7.2016.

Aromikujan ympäristöön suunnitellaan asumista, liike- ja toimitiloja se-
kä palveluita. Suunnittelualueella sijaitsee nykyisin pysäköintialueita, 
rakentamatonta aluetta sekä kauppakeskus Columbus.

Rakennusvirastolla ei ole lausuttavaa osallistumis- ja arviointisuunnitel-
maan.

Rakennusviraston yhteyshenkilöinä kaavahankkeissa ovat lisätiedo-
nantajat.

Lisätiedot
Nina Mouhu, aluesuunnittelija, puhelin: 310 39838

nina.mouhu(a)hel.fi
Silja Hurskainen, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38939

silja.hurskainen(a)hel.fi

Kiinteistövirasto Geotekninen osasto 21.6.2016

HEL 2015-007362 T 10 03 03

Kohde sijoittuu kitkamaalajien alueelle. Maanpinnan korkeusasema on 
noin +8…+10 ja se viettää luoteeseen. Suunnittelualueen länsiosiin si-
joittuu paikallinen avokallio, jonka pinta on noin tasolla +11. Alueen luo-
teisosassa kallionpinta on havaittu noin tasolla +7. Itään päin kuljet-
taessa maakerrosten paksuus kasvaa voimakkaasti. Kairaussyvyydet 
alueen keski- ja itäosissa ovat noin 4…18 m, tällä alueella kallionpin-
nanvarmistuksia ei ole tehty. Pohjamaa on hiekkaa. Paikoin esiintyy 
pehmeitä/löyhiä kerroksia noin 3…4,5 m syvyyteen maanpinnasta.

Alueen pohjavedenpinta on noin tasolla +3,5…4,7. Kohde sijoittuu tär-
keälle pohjavesialueelle, jonne rakentaminen edellyttää Rakennusval-
vontaviraston julkaisemien rakentamistapaohjeiden noudattamista.

Lisätiedot
Markku Savolainen, projektinjohtaja, puhelin: 310 71368

markku.savolainen(a)hel.fi

Pelastuslaitos Pelastustoimen osasto Pelastusjohtaja 20.06.2016 § 9

HEL 2015-007362 T 10 03 03

Päätös
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Pelastustoiminnan järjestelyt kaava-alueella tulee jatkossa suunnitella 
yhteistyössä pelastuslaitoksen kanssa. Pelastustoiminnan järjestelyi-
den vaatimukset tulevat olemaan laajempia ja tavanomaisesta poikkea-
via kaava-alueen ominaisuuksien, kuten ylikorkeiden rakennusten 
vuoksi. 

Jatkosuunnittelussa on huolehdittava alueella riittävän sammutusveden 
saannista. Lisäksi maanpäälliset sammutusvesiasemat tulee sallia kaa-
vassa tai vaihtoehtoisesti kaavassa tulee varata sammutusvesiasemille 
tarvittavat tilat rakennuksista (ns. rakennuspaloposti). Ylikorkeiden ra-
kennusten automaattisten sammutusjärjestelmien, rakennusten sisäis-
ten sammutukseen käytettävien märkänousuputkien ja maanpäällisten 
sammutusvesipostien tarvitsemat vesimäärät tulee huomioida suunnit-
telussa.

Päätöksen perustelut

Asemakaavan muutos koskee Vuosaaren keskustassa sijaitsevaa liike-
, toimisto-, ympäristöhäiriötä aiheuttamattomien teollisuusrakennusten 
ja autopaikkojen korttelialuetta. Kaava ei ole toteutunut. Aromikujan 
ympäristöön suunnitellaan asumista, liike- ja toimitiloja sekä palveluita. 
Suunnitelmassa korkeampi, 3–33-kerroksinen rakentaminen sijoitetaan 
Vuotien varteen. Matalampi 3–8-kerroksinen rakentaminen sijoittuu 
Bertha Pauligin kadun varrelle. Lisäksi tutkitaan päivittäistavarakaupan 
sijoittamista alueelle. Kiinteistö Oy Albatrossia laajennetaan Sosiaali- ja 
terveyspalvelujen monipalvelukeskukseksi. 

Lisätiedot
Katja Seppälä, vanhempi palotarkastaja, puhelin: 310 31236

katja.seppala(a)hel.fi
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§ 372
V 13.6.2018, Kaarelan Puustellintie 1:n asemakaavan muuttaminen 
(nro 12474)

HEL 2016-012437 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy 33. kaupunginosan (Kaarela, Malminkar-
tano) korttelin 33249 tontin 1 sekä puistoalueen asemakaavan muutok-
sen 31.10.2017 päivätyn piirustuksen numero 12474 mukaisena ja ase-
makaavaselostuksesta ilmenevin perustein.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12474 kartta, 31.10.2017,  päi-
vätty 20.3.2018

2 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12474 selostus, päivätty 
31.10.2017, täydennetty 20.3.2018, päivitetty Kylk:n 20.3.2018 päätök-
sen mukaiseksi

3 Liikennesuunnitelma piir.nro 6763/20.3.2018
4 Vuorovaikutusraportti 31.10.2017, täydennetty 20.3.2018
5 Osa päätöshistoriaa

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskus

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, ase-
makaavan, rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4
Liite 5
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Helen Oy
Helen Sähköverkko Oy
Helsingin seudun liikenne -kun-
tayhtymä
Helsingin seudun ympäristöpal-
velut -kuntayhtymä
Hakija

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Tiivistelmä

Asemakaavan muutosehdotus koskee rakentamatonta, kirkkojen ja 
muiden seurakunnallisten rakennusten korttelialuetta (YK), joka sijait-
see alle 500 metrin etäisyydellä Malminkartanon juna-asemasta ja alu-
een kattavista julkisista palveluista. Korttelialue ehdotetaan muutetta-
vaksi asuntolatyyppisten asuinkerrostalojen korttelialueeksi ensisijai-
sesti vanhusten asuntoja ja palvelukeskusta varten (AKS). Julkisia pal-
velu- ja liiketiloja tulee rakentaa vähintään 10 % alueen kokonaiskerro-
salasta.

Kaavamuutos mahdollistaa Malminkartanon palvelukokonaisuuden täy-
dentämisen ikääntyvien palveluasumisella ja tehostaa kaupunkiraken-
netta hyvien joukkoliikenneyhteyksien varrella. Kaavamuutoksen koko-
naiskerrosala on 6 500 k-m². Tontin tehokkuusluku on e = 1,2. Alueen 
rakennusoikeus kasvaa 5 200 k-m².

Esittelijän perustelut

Kaavaratkaisu on voimassa olevan oikeusvaikutteisen yleiskaavan 
2002 mukainen ja siinä on otettu huomioon Helsingin uuden yleiskaa-
van (kaunpunginvaltuusto  26.10.2016) tavoitteet.

Kaavaratkaisu edesauttaa kaupungin strategisten tavoitteiden toteutu-
mista tehostamalla olemassa olevaa korttelirakennetta hyvien raideyh-
teyksien varrella. 

Alueen lähtökohdat ja nykytilanne

Alue on voimassa olevassa asemakaavassa kirkkojen ja muiden seura-
kunnallisten rakennusten korttelialuetta (YK). Rakentamaton tontti on 
nykyisin maisemallisesti ja toiminnallisesti osa Arentipuistoa. Puisto on 
paikoin epäsiisti ja turvattoman oloinen alue, jolla ei ole mainittavaa 
maisemakuvallista merkitystä. Puistossa on paikoin avokallioalueita. 
Alue toimii läpikulkupaikkana. Alueella voimassa oleva asemakaava on 
vuodelta 2003.
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Kustannukset

Puustellintien liikennesuunnitelman (liite 3) mukaisesta uuden jalkakäy-
tävän rakentamisesta ja nykyisen suojatien muutoksesta aiheutuu kau-
pungille kustannuksia ilman arvonlisäveroa noin 70 000 euroa.

Suunnittelun vaiheet ja vuorovaikutus

Korttelialue on yksityisomistuksessa. Kaavamuutos on tehty maano-
mistajan hakemuksen johdosta ja kaavaratkaisun sisältö on neuvoteltu 
hakijan kanssa.

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

Asemakaavan muutosehdotus on ollut julkisesti nähtävillä 17.11. - 
18.12.2017. Ehdotukseen tehtiin yksi muistutus.

Muistutukset

Muistutuksessa esitetyt huomautukset kohdistuivat kaavamuutoksen 
pääkäyttötarkoitukseen, rakentamisen määrään, autopaikkojen ja vihe-
ralueiden riittävyyteen sekä Malminkartanontien liikennemäärän aiheut-
tamaan turvallisuushaittaan.

Lausunnot

Kaavaehdotuksesta saatiin pelastuslautakunnan ja Helsingin seudun 
ympäristöpalvelujen (HSY) lausunto. HSY totesi lausunnossaan, että 
alueella sijaitsevan päävesijohdon katodisuojaus on otettava huomioon 
suunnittelussa.

Helen Sähköverkko Oy, Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL) 
ja sosiaali- ja terveystoimiala ilmoittivat, ettei niillä ole huomautettavaa 
tai lausuttavaa. 

Toimenpiteet julkisen nähtävillä olon jälkeen

Vuorovaikutusraportissa on esitetty yhteenvedot kaavaehdotuksesta 
saadusta muistutuksesta ja viranomaisten lausunnoista sekä vastineet 
niissä esitettyihin huomautuksiin.

Huomautuksissa esitetyt asiat on otettu huomioon, kaavan tavoitteet 
huomioon ottaen, tarkoituksenmukaisilta osin.

Kaavaehdotukseen ei tehty muutoksia. Aineistoon tehdyt muut täyden-
nykset on esitetty kaavaselostuksen viimeisessä luvussa.
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Julkisen nähtävillä olon jälkeen tehdyistä täydennyksistä on neuvoteltu 
asianomaisten tahojen kanssa.

Lopuksi

Kaavaratkaisun yhteydessä on laadittu liikennesuunnitelma (piirustus 
6763, liite 3), jonka mukaan Puustellintien länsireunalle rakennetaan 
uusi jalkakäytävä korvaamaan kaavaratkaisun myötä poistuva jalanku-
lun ja pyöräilyn yhteys. Jalkakäytävän rakentamisen myös Puustellin-
tien katualue laajenee korttelialueen ja Arentipuiston puolelle. 

Maankäyttösopimus on allekirjoitettu 25.4.2018.

Päätösehdotus on kaupunkiympäristölautakunnan tarkistetun esityksen 
mukainen.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12474 kartta, 31.10.2017,  päi-
vätty 20.3.2018

2 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12474 selostus, päivätty 
31.10.2017, täydennetty 20.3.2018, päivitetty Kylk:n 20.3.2018 päätök-
sen mukaiseksi

3 Liikennesuunnitelma piir.nro 6763/20.3.2018
4 Vuorovaikutusraportti 31.10.2017, täydennetty 20.3.2018
5 Osa päätöshistoriaa

Oheismateriaali

1 Sijaintikartta
2 Ilmakuva
3 Havainnekuva 31.10.2017

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen

Otteet

Ote Otteen liitteet
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskus

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, ase-
makaavan, rakennusjärjestyksen 
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hyväksyminen
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4
Liite 5

Helen Oy
Helen Sähköverkko Oy
Helsingin seudun liikenne -kun-
tayhtymä
Helsingin seudun ympäristöpal-
velut -kuntayhtymä
Hakija

Tiedoksi

Pelastuslautakunta
Liikenneliikelaitos
Kaupunginmuseo
Sosiaali- ja terveyslautakunta

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunta 20.03.2018 § 151

HEL 2016-012437 T 10 03 03

Hankenumero 4001_2, 4001_5

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle

 31.10.2017 päivätyn asemakaavan muutosehdotuksen nro 12474 
hyväksymistä ja ettei tehty muistutus ja annetut lausunnot anna ai-
hetta muutoksiin. Asemakaavan muutos koskee 33. kaupunginosan 
(Kaarela, Malminkartano) korttelin 33249 tonttia 1 sekä puistoaluet-
ta.

Lisäksi lautakunta päätti

 ettei ehdotusta aseteta uudelleen nähtäville

 antaa vuorovaikutusraportista ilmenevät vastineet saatuihin lausun-
toihin ja muistutukseen. Päätösasiakirjat ja vuorovaikutusraportti 
ovat luettavissa kaupunkiympäristön toimialan info- ja näyttelytila 
Laiturilla, Narinkka 2, sekä internet-sivuilla: Päätöksenteko
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www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi

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

31.10.2017 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
vs. kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Silja Hyvärinen

Lisätiedot
Minna Koskinen, arkkitehti, puhelin: 310 37469

minna.koskinen(a)hel.fi
Taina Toivanen, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37433

taina.toivanen(a)hel.fi
Jarkko Nyman, insinööri, teknistaloudelliset asiat, puhelin: 310 37094

jarkko.nyman(a)hel.fi

Pelastuslautakunta 09.01.2018 § 10

HEL 2016-012437 T 10 03 03

Lausunto

Pelastuslautakunta antoi kaupunkiympäristön toimialan maankäyttö ja 
kaupunkirakenne -palvelukokonaisuuden asemakaavoituspalvelulle 
seuraavan lausunnon asemakaavan muutoksesta nro 12474, Puustel-
lintie 1, (33.ko) Kaarela:

Pelastuslautakunta puoltaa asemakaavan muutoksen hyväksymistä.

Suunnitellulla asemakaavamuutoksella ei ole merkittävää vaikutusta 
pelastustoimintaan.

Esittelijä
pelastuskomentaja
Simo Wecksten

Lisätiedot
Juha Rintala, vanhempi palotarkastaja, puhelin: 310 31235

juha.rintala(a)hel.fi

Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus Kaupunkimit-
tauspalvelut Kartat ja paikkatiedot Yksikön päällikkö 18.09.2017 § 25

HEL 2016-012437 T 10 03 03

Päätös

http://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi
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Yksikön päällikkö päätti hyväksyä asemakaavan 12474 pohjakartan 
kaupunginosassa 33 Kaarela. Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja ra-
kennuslain (132/1999) 54a §:n asettamat vaatimukset.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialan kaupunkimittauspal-
velut on valmistanut asemakaavan pohjakartan:

Asemakaavan numero: 12474
Kaupunginosa: 33 Kaarela
Kartoituksen työnumero: 24/2017
Pohjakartta valmistunut: 30.6.2017
Tasokoordinaatisto: ETRS-GK25
Korkeusjärjestelmä: N2000

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

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

Lisätiedot
Timo Tolkki, yksikön päällikkö, puhelin: 310 31883

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

merja.kyyro(a)hel.fi

Rakennusvirasto 21.4.2017

HEL 2016-012437 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluvirasto pyytää rakennusviraston kannanottoa osal-
listumis- ja arviointisuunnitelmasta 1284-00/17 Helsingin seurakuntayh-
tymän asemakaavan muutoshakemuksesta Kaarelan tontille 33249/1, 
Huvilakatu 25. Määräaika on 21.4.2017 mennessä.

Kortteliin 33249, tontille 1 tehdään asemakaavan muutos. Muutos mah-
dollistaa ikääntyvien palveluasumisen alueella. Alueelle suunnitellaan 
enintään viisikerroksista kerrostaloa, johon sijoittuu yksityinen palvelu-
asumisyksikkö. Nykyisiä tontinrajoja mahdollisesti muutetaan.
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Hulevesien viivytysmahdollisuudet tulee tutkia kaavan laatimisen yhtey-
dessä, kun nykyinen rakentamaton alue muutetaan rakennetuksi.

Pihan korot ja korkojen liittyminen katualueeseen ja puistoalueeseen 
tulee tarkastella huolellisesti.

Rakennusviraston yhteyshenkilöinä kaavahankkeessa ovat lisätiedo-
nantajat.

Lisätiedot
Jere Saarikko, aluesuunnittelija, puhelin: 310 39857

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

olli.haanpera(a)hel.fi

Kiinteistövirasto Geotekninen osasto 11.4.2017

HEL 2016-012437 T 10 03 03

Helsingin seurakuntayhtymä, asemakaavan muutoshakemus Kaarelan tontille 
33249/1

Kohde sijoittuu kallioiselle kitkamaa-alueelle. Avokallioita esiintyy erityi-
sesti alueen eteläosissa. Lähimmät rakennukset sijoittuvat alle 50 m 
etäisyydelle rakennuspaikasta. Lisäksi noin 50 m päähän rakennuspai-
kan itäpuolelle sijoittuu Malminkartanon viemäritunneli. Tavanomaisis-
sa louhintatapauksissa tunneli tulee ottaa huomioon, kun etäisyys tun-
neliin on 40 metriä tai pienempi. Kohteen louhintatöissä on huomioitava 
vähintään ympäröivien rakennusten sallitut tärinärajat.

Lisätiedot
Markku Savolainen, vs. geotekniikkapäällikkö, puhelin: 310 71368

markku.savolainen(a)hel.fi

Pelastuslaitos Pelastustoimen osasto Pelastusjohtaja 31.03.2017 § 35

HEL 2016-012437 T 10 03 03

Päätös

Pelastuslaitos puoltaa esitettyä asemakaavan muutosta osoitteessa 
Puustellintie 1.

Päätöksen perustelut
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Kaupunkisuunnitteluvirasto on pyytänyt pelastuslaitoksen lausuntoa 
koskien asemakaavan muutosta osoitteessa Puustellintie 1, kortteliin 
33249, tontille 1.

Kortteliin 33249, tontille 1 tehdään asemakaavan muutos. Muutos mah-
dollistaa ikääntyvien palveluasumisen alueella. Osoitteeseen Puustel-
lintie 1 suunnitellaan enintään viisikerroksista kerrostaloa, johon sijoit-
tuu yksityinen palveluasumisyksikkö. Lisäksi alueelle on suunnitteilla si-
joittaa talon ja lähiympäristön asukkaita palvelevia ravintola- ja toimin-
tatiloja. Puustellintien varteen, kadun länsisivulle varataan tila uudelle 
jalkakäytävälle.

RakMK E1:n vaatimukset paloturvallisuuteen liittyen tulee huomioida 
rakennuslupavaiheessa.

Lisätiedot
Juha Rintala, vanhempi palotarkastaja, puhelin: 040 754 8393

juha.rintala(a)hel.fi
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§ 373
V 13.6.2018, Kalasataman raitioteiden yleissuunnitelma

HEL 2017-010555 T 08 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Asian aikana kuultavana oli projektipäällikkö Niko Setälä.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Marcus 
Rantalan ehdotuksesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi
Saara Kanto, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 25531

saara.kanto(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä Kalasataman raitioteiden yleis-
suunnitelman ja hankkeen toteuttamisen siten, että

- raitiotien infrastruktuurin kokonaiskustannusarvio on 79,3 miljoonaa 
euroa (MAKU 111,9, marraskuu 2017, 2010=100)

- hankkeesta laaditaan hyväksytyn yleissuunnitelman ja kokonaiskus-
tannusarvion mukainen tarkempi hankesuunnitelma. Hankesuunnitel-
massa voidaan tehdä hankkeeseen vähäisiä muutoksia ja tarkistuksia, 
jotka eivät olennaisesti muuta yleissuunnitelman sisältöä.

Esittelijän perustelut

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys
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Kaupunkiympäristölautakunta esittää 6.2.2018 § 51 Kalasataman raitio-
teiden yleissuunnitelman hyväksymistä ja hankkeen toteuttamista siten, 
että raitiotien infrastruktuurin kokonaiskustannusarvio on 79,3 miljoo-
naa euroa (MAKU 111,9, marraskuu 2017, 2010=100).

Yleissuunnitelmaraportti on liitteenä 1, yleiskartta liitteenä 2 ja piirustuk-
set liitteenä 3. Kalasataman raitiotien hankearviointi on liitteenä 4.

Vuorovaikutusraportti, jossa on yhteenvedot valmisteluaikana saaduis-
ta kannanotoista, mielipiteistä, muistutuksista ja lausunnoista sekä vas-
tineet niihin on liitteenä 5.

Hankkeen arvioidut vaikutukset kaupungin käyttötalouteen ja lipun hin-
toihin on esitetty liitteessä 6.

Hankkeen tiivistetty kuvaus

Kalasataman raitioteiden yleissuunnitelmassa kuvataan Kalasatamaa 
ja siihen liittyviä alueita palveleva raitiotiejärjestelmä. Lähtökohtina ovat 
nykyiset joukkoliikenteen järjestelyt ja tiedossa olevat uudet yhteydet, 
kuten Kruunusillat-hanke. Yleissuunnitelmassa esitetään tarvittavat va-
raukset raitiotielle, raitiotien reitit käyttöönottotilanteessa ja mahdollisia 
laajennussuuntia, alustava aikataulu ja hankkeen kustannusarvio. 

Kalasataman raitiotie välillä Nihti – Kalasataman keskus – Vallilanlaak-
so – Pasila käsittää noin 4,5 km kaksiraiteista linjaraidetta ja noin 1,3 
km yhdys- ja kääntöraiteita. Raitiotie on Helsingin nykyisen raitioverkon 
laajennus. Se liittyy eteläpäässä suunnitteilla olevaan Kruunusillat-
hankkeen raitiotiehen ja pohjoispäässä Pasilan raitioteihin. Raitiolinja 
toimii poikittaisyhteytenä Laajasalon pikaraitiotien, Kalasataman kes-
kuksen metrolinjan sekä Pasilan aseman junalinjojen välillä. Raitiotie 
on mitoitukseltaan yhteensopiva pikaraitiotieverkon kanssa.

Raitiolinjan keskinopeus on 19 - 20 km/h. Raitiotien varrella on 9 uutta 
pysäkkiparia. Matka-aika Nihdin ja Pasilan aseman välillä on noin 15 
minuuttia. Vuoroväli on alkuvaiheessa 10 minuuttia.

Sompasaaren ja Nihdin alueen nykyiset linjojen 50 ja 59 bussiyhteydet 
Kalasatamaan lakkaavat ja linjojen päätepysäkit siirtyvät raitioliikenteen 
alkaessa Kalasataman keskukseen.

Uuden raitiolinjan liikennöinti Nihdin ja Pasilan välillä vaatii alkuvai-
heessa noin 6 raitiovaunua. Vaunuhankinnat tehdään osana laajempaa 
raitiovaunujen hankintakokonaisuutta.

Hanke on kuvattu yksityiskohtaisemmin kaupunkiympäristölautakunnan 
esityksessä, joka näkyy päätöshistoriassa sekä yleissuunnitelmarapor-
tissa.
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Hankkeen yhteys Sörnäisten liikennetunnelin hankkeeseen

Kalasataman raitiotie kulkee Sörnäisissä Hermannin rantatiellä. Sör-
näisten liikennetunnelin vireillä olevassa suunnittelussa tunnelin kaksi-
aukkoinen suuaukko sijoittuu Hermannin rantatien keskellä kulkevan 
raitiotien molemmin puolin. Raitiotien toteuttamisen yhteydessä on pe-
rusteltua varautua Sörnäisten liikennetunnelin rakentamiseen. Tunnelin 
radanalaisten rakenteiden toteuttaminen Hermannin rantatielle jälkikä-
teen aiheuttaisi pitkäkestoista liikennekatkoa raitiolinjalla. Raitioliiken-
teelle aiheutuvat haitat saadaan minimoitua toteuttamalla radanalaiset 
rakenteet raitiotien rakentamiseen liittyen.

Kustannukset

Kalasataman raitioteiden kokonaiskustannusarvio on 79,3 miljoonaa 
euroa (MAKU-indeksi 111,9, 2010=100), josta raitiotiejärjestelmän 
osuus on 55,8 milj. euroa ja katurakentamisen osuus 23,5 milj. euroa. 

Raitiotien rinnalle on Vallilanlaaksossa mahdollista toteuttaa samanai-
kaisesti raitiotien rakentamisen kanssa pyöräliikenteen baanayhteys, 
jonka kustannusarvio on 3,5 milj. euroa. Kustannuksia ei ole sisällytetty 
Kalasataman raitiotien kustannuksiin. Baanayhteyden toteuttamisesta 
päätetään erikseen.

Sörnäistentunnelin radanalaisten tunnelirakenteiden kustannusarvio on 
noin 33 milj. euroa. Tunneliin varautumista ei ole sisällytetty Kalasata-
man raitiotien kustannuksiin. Tunneliin varautumisesta Kalasataman 
raitiotien rakentamisen yhteydessä päätetään erikseen.

Käyttö- ja liikennöintikustannukset

Nihdin ja Pasilan välisen raitiolinjan liikennöintikustannukset ovat arviol-
ta noin 3,7 milj. euroa vuodessa. Nihtiä ja Sompasaarta palvelevan 
bussiliikenteen lakkauttaminen vähentää liikennöintikustannuksia noin 
1,0 milj. euroa vuodessa. Liikennöintikustannusten nettolisäys on noin 
2,7 milj. euroa vuodessa raitioliikenteen alkaessa.

Alustavan liikennöintisuunnitelman ja matkustajaennusteiden perusteel-
la Kalasataman raitiotien liikennöintikustannus on 0,4 euroa/nousu. 
Kantakaupungin nykyisessä raitioliikenteessä kustannus on noin 0,9 
euroa/nousu.

Hankkeen vaikutukset

Nihdin ja Pasilan väliselle raitiolinjalle on ennustettu noin 24 000 mat-
kustajaa arkivuorokaudessa vuonna 2025. Tämä on samaa luokkaa 
kuin nykyisillä raitiolinjoilla, vaikka uusi linja on nykyisiä huomattavasti 
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lyhyempi. Maankäytön kehittyessä matkustajamäärien arvioidaan nou-
sevan linjastoratkaisuista riippuen 40 000–50 000 matkustajaan. 

Yhteyden toteuttaminen raitiotienä mahdollistaa linjaverkoston laajentu-
misen molemmista päistä.

Hankkeen vaikutuksia on kuvattu laajemmin liitteenä olevassa hankear-
vioinnissa.

Hankkeen vaikutukset lipputuloihin, lippujen hintoihin ja kaupungin käyttötalouteen

Kalasataman raitiotien on nykyjärjestelmän mukaisilla matkalippujen 
hinnoilla arvioitu lisäävän lipputuloja vuositasolla noin 0,4 milj. euroa lii-
kenteen alkaessa. Vuonna 2040 lipputulojen arvioidaan olevan noin 1,2 
milj. euroa vuositasolla.

HSL:n tammikuussa 2018 tekemien laskelmien perusteella Kalasata-
man raitiotieyhteydellä arvioidaan olevan noin 1 %:n korotusvaikutus 
nykyjärjestelmän mukaisiin matkalippujen hintoihin. Laskelmat perustu-
vat 50 %:n subventioasteeseen.

Helsingin HSL-maksuosuuden arvioidaan kasvavan Kalasataman rai-
tiotieyhteyden myötä käyttöön ottoa seuraavan ensimmäisen vuoden 
osalta noin 3,6 milj. euroa. Raitiotieyhteyden vaikutus kaupungin 
HKL:lle maksamaan infratukeen on ns. infran korkotulo huomioiden 
hankkeen käyttöönottoa seuraavan ensimmäisen vuoden osalta 1,4 
milj. euroa (keskimäärin 0,7 milj. euroa/vuosi 40 vuoden aikana). Tämä 
vastaa noin 6 %:n korotusta vuoden 2018 talousarvion mukaiseen 
HKL:n infratukeen.

Kalasataman raitiotieyhteyden kokonaisvaikutuksen kaupungin käyttö-
talouteen on arvioitu olevan raitiotieyhteyden käyttöönottoa seuraavan 
ensimmäisen vuoden osalta yhteensä 5 milj. euroa (HSL:n maksuo-
suus ja HKL:n infratuki). Vaikutus pienenee jonkin verran seuraavina 
vuosina poistettavan pääoman korkokulujen pienentymisen myötä. 

Aikataulu

Kalasataman raitiotien toteuttaminen alkaa tämänhetkisen arvion mu-
kaan vuonna 2020 ja raitioliikenne Nihdin ja Pasilan välillä vuonna 
2024. Toteuttamisaikataulu on alustava ja tarkentuu hankesuunnittelun 
yhteydessä ja rahoituksen varmistuessa.

Rakentaminen sovitetaan yhteen aluerakentamisen aikataulujen kans-
sa erityisesti Nihdin ja Hermannin rantatien osalta. Raitiotien valmistu-
minen vuonna 2024 mahdollistaa Kruunusillat-hankkeen raitiotieyhtey-
den koeajot ennen Nihti-Hakaniemi -osuuden valmistumista.
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Päätös siitä, varaudutaanko Sörnäistentunnelin rakentamiseen Kalasa-
taman raitiotien toteuttamisen yhteydessä, on tehtävä ennen Herman-
nin rantatien Vanhan talvitien ja Haukilahdenkadun välisen osan raken-
tamista, viimeistään vuonna 2021. Sörnäistentunnelin asemakaava on 
tulossa kaupunginvaltuuston käsittelyyn syksyyn 2018 mennessä. Sör-
näistentunnelin hankesuunnitelman laatiminen alkaa vuonna 2018 ja 
valmistuu siten, että sen käsittely kaupunginvaltuustossa olisi mahdol-
lista vuonna 2019.

Kalasataman raitiotien toteuttaminen edellyttää Vallilanlaakson asema-
kaavan muuttamista. Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi 6.2.2018 
§ 50 Vallilanlaakson asemakaava- ja asemakaavan muutosluonnoksen 
jatkosuunnittelun pohjaksi. Asia tulee kaupunginvaltuuston käsiteltä-
väksi syksyllä 2018.

Vireillä ovat myös Nihdin sekä Hermannin rantatien asemakaavojen 
muutokset, joissa huomioidaan raitiotien toteuttaminen. Muilta osin voi-
massa olevat asemakaavat mahdollistavat yleissuunnitelman mukaisen 
raitiotien toteuttamisen.

Liikenneliikelaitoksen johtokunta merkitsi 1.3.2018 § 33 tiedoksi Kala-
sataman raitiotietä koskevan informaation ja oikeutti HKL:n asian kii-
reellisyyden johdosta jo yleissuunnitelman pohjalta ja ennen hankepää-
töksen tekemistä tarvittaessa toteuttamaan hankkeeseen liittyvää esira-
kentamista ja siihen liittyviä investointeja niin, että niiden enimmäis-
määrä voi olla 5 milj. euroa (alv 0 %). HKL laatii hankesuunnitelman 
yleissuunnitelman hyväksymisen jälkeen.

HSL varautuu Kalasataman raitioliikenteen järjestämiseen liikennöinti-
suunnitelmissaan yleissuunnitelmassa esitetyn toteutusaikataulun mu-
kaisesti. Kalasataman raitiotiet huomioidaan myös tulevassa raitiolii-
kenteen linjastosuunnitelman päivityksessä.

HSL ja HKL varautuvat lisääntyvän raitioliikenteen vaatimiin kalusto-
hankintoihin yleissuunnitelmassa esitetyn toteutusaikataulun mukaises-
ti. 

HKL ratkaisee raitiotien toteuttamismallin myöhemmin erikseen.

Kaupunginhallituksen kannanotot

Kaupunginhallitus toteaa, että Kalasataman raitiotieyhteys on perustel-
tu Kalasataman alueen yhdistämiseksi sujuvalla joukkoliikenneyhtey-
dellä osaksi ympäröivien kaupunginosien ja kantakaupungin joukkolii-
kenneverkkoa. Kalasataman raitiotie toimii alueen sisäisenä joukkolii-
kenneyhteytenä ja merkittävänä poikittaisyhteytenä, joka yhdistää Pasi-
lan ja Laajasalon raitiotielinjat. Esitetty raitiolinjaus, jossa Kalasataman 
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raitiotien perusosa yhdistetään Vallilanlaakson kautta Pasilaan, on kus-
tannustehokkain tapa tuoda raitioliikenne Kalasatamaan.

Raitiotieyhteys toteuttaa osaltaan uuden yleiskaavan pikaraitiotieverk-
koa, johon kuuluvat sekä Vallilanlaakson raitiotieosuus että reitti Her-
mannin rantatietä pitkin Kalasatamaan. Hanke on myös kaupunginval-
tuuston 27.9.2017 hyväksymän Helsingin kaupunkistrategian tavoittei-
den mukainen. Strategian eräänä tavoitteena on, että keskustan raitio-
tieverkko ja Kalasataman raitiotiesuunnitelman toteutus etenee.

Hankkeen katurakentamisen kustannuksiin on varauduttu kaupungin-
valtuuston 29.11.2017 hyväksymän vuoden 2018 talousarvion ja ta-
loussuunnitelman 2019-2020 liitteenä olevassa, 10-vuotisessa inves-
tointiohjelmassa projektialueiden katurakentamiseen osoitettujen mää-
rärahojen puitteissa.

Vuoden 2018 talousarvion ja taloussuunnitelman 2019-2020 liitteenä 
olevassa HKL:n investointiohjelmassa Kalasataman raitiotien toteutta-
miseen on varauduttu raitioliikenteen linjastosuunnitelman (Raili) hank-
keisiin esitettyjen määrärahojen puitteissa yhteensä noin 23,6 milj. eu-
rolla, kun nyt käsiteltävänä oleva hankkeen kustannusarvion HKL:n 
osuus on 55,8 milj. euroa. Investointiohjelman pohjana olleen alustavan 
kustannusarvion ja yleissuunnitelman yhteydessä tarkentuneen kustan-
nusarvion ero on merkittävä. Investointiohjelman pohjana olleessa 
alustavassa kustannusarviossa hankkeen laajuus oli arvioitu pienem-
mäksi, Hämeentieltä Sompasaareen. Vallilanlaakson osuuden kustan-
nukset oli otettu huomioon vanhojen hyvin karkeiden arvioiden mukaisi-
na.

Kaupunginhallitus toteaa, että hanke tulee toteuttaa HKL:n investoin-
tiohjelman 10-vuotisen kokonaistason puitteissa tarvittaessa muita 
hankkeita siirtämällä. 

Kaupunginhallituksen tarkoituksena on, mikäli kaupunginvaltuusto hy-
väksyy kaupunginhallituksen ehdotuksen, kaupunginvaltuuston päätök-
sen täytäntöönpanon yhteydessä kehottaa HKL:ää yhteistyössä kau-
punkiympäristön toimialan kanssa kehittämään hankkeiden alustavien 
tarkastelujen yhteydessä tehtävää kustannusten arviointia siten, että 
kaupungilla käytössä olevan investointien 10-vuotisen ohjelmakauden 
tarkkuustaso paranee.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi
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Saara Kanto, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 25531
saara.kanto(a)hel.fi

Liitteet

1 Kalasataman raitioteiden yleissuunnitelma -raportti
2 Kalasataman raitioteiden yleiskartta
3 Kalasataman raitiotiet - liikenteen yleissuunnitelmakartat
4 Kalasataman raitioteiden hankearviointitaulukko
5 Kalasataman raitioteiden vuorovaikutusraportti
6 Vaikutukset käyttötalouteen ja lipun hintoihin

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Kaupunkiympäristön toimiala
HKL

Päätöshistoria

Liikenneliikelaitoksen johtokunta 01.03.2018 § 33

HEL 2017-010555 T 08 00 02

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti

 merkitä tiedoksi saamansa informaation
 oikeuttaa HKL:n asian kiireellisyyden johdosta jo yleissuunnitelman 

pohjalta ja ennen hankepäätöksen tekemistä tarvittaessa toteutta-
maan hankkeeseen liittyvää esirakentamista ja siihen liittyviä inves-
tointeja niin, että niiden enimmäismäärä tämän päätöksen perus-
teella voi olla 5 milj. euroa (alv 0 %).

Esittelijä
yksikön johtaja
Artturi Lähdetie

Lisätiedot
Artturi Lähdetie, yksikön johtaja, puhelin: 310 35245

artturi.lahdetie(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 06.02.2018 § 51

HEL 2017-010555 T 08 00 02
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Hankenumero 0855_10

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle Kalasataman 
raitioteiden yleissuunnitelman hyväksymistä ja hankkeen toteuttamista 
siten, että

 raitiotien infrastruktuurin kokonaiskustannusarvio on 79,3 miljoonaa 
euroa (MAKU 111,9, marraskuu 2017, 2010=100)

 hankkeesta laaditaan hyväksytyn yleissuunnitelman ja kokonaiskus-
tannusarvion mukainen tarkempi hankesuunnitelma. Hankesuunni-
telmassa voidaan tehdä hankkeeseen vähäisiä muutoksia ja tarkis-
tuksia, jotka eivät olennaisesti muuta yleissuunnitelman sisältöä.

Lisäksi hyväksyessään yleissuunnitelman lautakunta edellyttää, että 
jatkokehitystyössä kiinnitetään erityistä huomiota seuraaviin: 

 Pysäkkien sijoittelu ja vaihtoyhteydet Hämeentien, Kustaa Vaasan 
tien ja Hermannin rantatien risteysalueella, jalankulkuyhteydet pysä-
keille Kumpulan kampukselta, Arabianrannasta, Mäkelänrinteen 
uintikeskuksesta, ja Vallilanlaakson pallokentiltä, Kalasataman ter-
veysaseman ja palvelujen saavutettavuus sekä tulevaisuudessa 
mahdollisesti Viikin suunnasta tulevan raitiotien yhdistettävyys Kala-
satama-Pasila-raideyhteyteen.

Tiivistelmä

Kalasataman raitioteiden yleissuunnitelmassa esitetään Kalasatamaa 
ja siihen liittyviä alueita palveleva raitiotiejärjestelmä. Lähtökohtina ovat 
nykyiset joukkoliikenteen järjestelyt ja tiedossa olevat uudet yhteydet, 
kuten Kruunusillat, joka tuo raitiotieyhteyden Kalasataman alueen ete-
läkärjestä Nihdistä Helsingin keskustaan ja Laajasaloon. 

Kalasataman raitioteiden yleissuunnitelmassa vahvistetaan tarvittavat 
varaukset raitioteille, määritellään tulevat raitiotien reitit, kuvataan to-
teuttamisen alustava aikataulu ja laaditaan hankkeelle kustannusarvio. 
Samalla esitetään millainen linjasto Kalasataman raitioteillä kulkisi yh-
teyttä käyttöönotettaessa ja sen mahdollisia laajennussuuntia.

Kalasatamaan esitetään toteutettavaksi raitiotie välille Nihti – Kalasata-
man keskus – Vallilanlaakso – Pasila. Raitiotie on Helsingin nykyisen 
raitioverkon laajennus ja se liittyy eteläpäästään suunnitteilla olevaan 
Kruunusillat-hankkeen raitiotiehen ja pohjoispäästä Pasilan raitioteihin. 
Nihdin ja Pasilan välinen uusi raitiolinja yhdistäisi Laajasalon pikaraitio-
tien, Kalasataman keskuksen metron ja Pasilan aseman junat poikittai-
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sella raideyhteydellä. Matka-aika Nihdin ja Pasilan aseman välillä olisi 
noin 15 minuuttia. Tavoitteena on raitiotien toteuttaminen siten, että lii-
kennöinti voisi alkaa vuonna 2024.

Nihdin ja Pasilan välisen raitiolinjan matkustajamäärät perustelevat lin-
jan toteuttamista raitiotienä. Matkustajamäärien arvioidaan olevan alku-
vuosina noin 24 000 matkustajaa arkivuorokaudessa ja nousevan myö-
hemmin linjastoratkaisuista riippuen jopa 40 000–50 000 matkustajaan. 
Linjan toteuttaminen raitiotienä mahdollistaa sen verkostollisen laajen-
nettavuuden molemmista päistään.

Kalasataman raitioteiden kokonaiskustannusarvio on 79,3 miljoonaa 
euroa (MAKU-indeksi 111,9, 2010=100), josta raitiotiejärjestelmän 
osuus on 55,8 milj. euroa ja muiden katu- ym. rakennustöiden osuus on 
23,5 milj. euroa. Kalasataman raitiotieyhteyden kokonaisvaikutus Hel-
singin kaupungin käyttötalouteen on arvioitu olevan sen käyttöönottoa 
seuraavan ensimmäisen vuoden osalta yhteensä 5 milj. euroa (HSL:n 
maksuosuus ja HKL:n infratuki).

Esittelijän perustelut

Aikaisempia päätöksiä

Raitiotieverkon laajennus Kalasatamaan on esitetty kaupunginvaltuus-
ton 30.1.2008 hyväksymässä Sörnäistenrannan ja Hermanninrannan 
osayleiskaavassa (nro 11650), joka on tullut lainvoimaiseksi 2008. 

Kalasataman keskuksen asemakaavaa (nro 12070) varten laaditussa 
Kalasataman joukkoliikenneselvityksessä 2011 esitettiin raitiotielinjaus-
ta Nihdistä Kalasataman keskuksen ja Vallilanlaakson kautta Pasilaan 
ja liitosta Nihdissä Kruunusillat-yhteyteen. Kalasataman alueen osay-
leiskaavan mukaisesti tähän mennessä laadituissa asemakaavoissa on 
varauduttu raitiotiehen.

Kaupunginhallitus esitti 28.5.2012 Vallilanlaaksoon toteutettavaksi jouk-
koliikennekadun Mäkelänkadun ja Hämeentien välille, ensin bussiliiken-
teen ja myöhemmin myös raitioliikenteen käytettäväksi. Kaupunginval-
tuusto hylkäsi 6.6.2012 ehdotuksen joukkoliikennekadun mahdollista-
vasta asemakaavasta (nro 11978).

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 31.8.2016 Kruunusillat-hankkeen, jolla to-
teutetaan raitiotieyhteys keskustasta Hakaniemen kautta Nihtiin ja edel-
leen Korkeasaaren kautta Laajasaloon. Hankesuunnitelmassa on va-
rauduttu myös Kalasatamasta Nihtiin saapuvaan raitiolinjaan.

Kaupunginvaltuusto on 6.6.2012 hyväksynyt Sörnäistentunnelia koske-
van yleissuunnitelman jatkosuunnittelun ja asemakaavoituksen pohjak-
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si. Kaupunkisuunnittelulautakunta on 4.6.2013 esittänyt kaupunginhalli-
tukselle Sörnäistentunnelia koskevan asemakaavan muutosehdotuk-
sen hyväksymistä ja tunnelia koskevan alustavan liikennesuunnitelman 
valitsemista jatkosuunnittelun pohjaksi. Asemakaavan muutosehdotuk-
sen tarkistaminen ja tunnelia koskevan hankesuunnitelman laatiminen 
on tarkoitus käynnistää vuoden 2018 aikana.

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän hallitus on hyväksynyt 
10.2.2015 raitioliikenteen linjastosuunnitelman, jonka mukaisia linjasto-
muutoksia tehtiin viimeksi syksyllä 2017. Tässä suunnitelmassa Kala-
sataman raitiotiet oli huomioitu alustavissa tarkasteluissa, mutta niiden 
pohjalta ei tehty tarkempaa linjastosuunnittelua. 

Kaupunginvaltuuston 26.10.2016 hyväksymässä Helsingin uudessa 
yleiskaavassa eli Kaupunkikaavassa on merkitty pikaraitiotieyhteys Ka-
lasatamaan (Nihdistä Hämeentielle) ja Vallilanlaaksoon (Pasilasta Hä-
meentielle).

Kaupunginvaltuuston 27.9.2017 hyväksymän Helsingin kaupunkistrate-
gian yhdeksi tavoitteeksi on kirjattu, että keskustan raitiotieverkko ja 
Kalasataman raitiotiesuunnitelman toteutus etenee.

Vuorovaikutus ja viranomaisyhteistyö

Yleissuunnitelman laadinnan yhteydessä on järjestetty vuorovaikutusta 
vaikutusalueen asukkaiden ja muiden tahojen kanssa useaan ottee-
seen. Ensimmäinen kohdennettu asukastyöpaja järjestettiin joulukuus-
sa 2016 ja viimeinen laaja asukastilaisuus lokakuussa 2017. Lokakuun 
tilaisuudessa esiteltiin Kalasataman raitioteiden yleissuunnitelman li-
säksi hankkeeseen liittyviä Vallilanlaakson ja Hermannin rantatien ase-
makaavamuutosten osallistumis- ja arviointisuunnitelmia. Kalasataman 
raitioteiden yleissuunnitelman ja Vallilanlaakson asemakaavamuutok-
sen yhteinen vuorovaikutusraportti on tämän asian liitteenä.

Yleissuunnitelma on laadittu kaupunkiympäristön toimialalla yhteistyös-
sä liikenneliikelaitoksen, Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän ja 
kaupunginkanslian kanssa. Lisäksi yleissuunnitelman sisältö on käyty 
läpi yhdessä pelastuslaitoksen ja kaupunkiympäristön toimialan ympä-
ristöpalvelut-yksikön kanssa ja saadut mielipiteet on huomioitu suunni-
telmassa, liittyen pelastuslaitoksen toimintaedellytysten varmistami-
seen raitiotien varrella ja raitiotiestä johtuvien ympäristöhaittojen torju-
miseen.

Hankkeen kuvaus ja tavoitteet

Yleistä
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Kalasataman joukkoliikennejärjestelmän tavoitteena on yhdistää Kala-
sataman alue kiinteästi ympäröiviin kaupunginosiin osana kantakau-
punkia ja tuoda Kalasataman alue palveluineen helposti saavutettavak-
si osaksi seudullista joukkoliikenneverkkoa. Tavoitteena on toteuttaa 
joukkoliikennejärjestelmä palvelutasoon nähden kustannustehokkaasti, 
tehdä joukkoliikenteestä aidosti kilpailukykyinen kulkumuoto Kalasata-
man alueen asukkaille ja työntekijöille sekä mahdollistaa kantakaupun-
gille tyypillinen autoriippumaton elämäntapa alueella.

Hankkeen keskeinen sisältö

Kalasataman raitiotie on Helsingin nykyisen raitioverkon laajennus. 
Raitiotie käsittää noin 4,5 kilometriä kaksiraiteista linjaraidetta ja lisäksi 
noin 1,3 kilometriä yhdys- ja kääntöraiteita. 

Yleissuunnitelman mukainen linjaus alkaa Kalasataman Nihdistä, josta 
se jatkuu Sompasaaren, Sörnäistenniemen ja Kalasataman keskuksen 
kautta Hermannin rantatielle ja edelleen Vallilanlaakson läpi Pasilaan. 
Raitiotie liittyy nykyiseen rataverkkoon Mäkelänkadun ja Radanrakenta-
jantien risteyksessä Uintikeskuksen pysäkin kohdalla, josta raitiolinja 
voi jatkaa edelleen Pasilan asemalle. Pasilassa uusi raitiolinja käyttää 
nykyisiä ja suunnitteilla olevia raitioteitä.

Nihdissä raitiotie liittyy Kruunusillat-hankkeessa toteutettavaan keskus-
tan, Hakaniemen ja Laajasalon väliseen raitiotiehen, raitiotien kääntö-
paikka on näille linjoille yhteisen pysäkin länsipuolella. Haukilahdenka-
dulle on suunniteltu yhdysraide Hermannin rantatien ja Hämeentien vä-
lille, mikä mahdollistaa yhteyden Kalasatamasta Koskelan raitiotievari-
kolle. 

Raitiotien linjaosuudet on sijoitettu Sörnäistenniemen aluetta lukuun ot-
tamatta muulta liikenteeltä erotellulle alueelle. Nihdissä raitiotie kulkee 
Kruunusillat-yhteyden kanssa yhteisellä raitiotiekadulla, Sompasaares-
sa Aallonhalkoja-kadun keskellä omilla kaistoillaan ja Sörnäistennie-
men alueella Junonkadulla ja Leonkadulla sekaliikenteessä ja ns. yhtei-
sen katutilan alueella (”shared space”). Junonkadulla raitiotien suun-
taista autoliikenteen läpiajoa esitetään rajoitettavaksi Sompasaarenka-
navan sillalla ja Kalasataman koulun pysäkin kohdalla. 

Kalasataman keskuksesta Kyläsaareen raitiotie sijaitsee Hermannin 
rantatien keskellä ajoradoista eroteltuna. Vallilanlaaksossa raitiotie to-
teutetaan nurmiratana, jolla ei sallita ajoneuvoliikennettä. Pelastuslai-
toksen pääsy radan varrelle kuitenkin varmistetaan. 

Kalasataman keskuksen pohjoispuolelle toteutetaan kääntösilmukka 
varakääntöpaikaksi etelästä päin saapuville raitiovaunuille. Vallilanlaak-
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sossa raitiotien viereen on mahdollista toteuttaa pyöräliikenteen baa-
nayhteys. 

Raitioliikenteen osalta suunnittelussa on noudatettu raitioliikenteen ke-
hittämistavoitteita mm. liikennöinnin nopeuden, sujuvuuden ja luotetta-
vuuden suhteen. Raitiolinjan keskinopeus on yleissuunnitelman mu-
kaan noin 19–20 km/h. Raitiotien varrella on 9 uutta pysäkkiparia. Ne 
sijoittuvat siten, että ne tukevat nopeaa liikennöintiä, mutta tarjoavat sa-
malla kattavan palvelun reitin varrella. Raitiotietä tulisi käyttämään ensi 
vaiheessa Nihdin ja Pasilan välillä kulkeva raitiolinja, jonka matka-aika 
Nihdistä Pasilan asemalle on noin 15 minuuttia. Raitiovaunu kulkisi al-
kuvaiheessa pääosin 10 minuutin vuorovälillä. Raitiolinja korvaa bussi-
linjat 50 ja 59 Nihdin ja Kalasataman keskuksen välillä. 

Kalasataman raitiotiet ovat kaupunkiraitioteitä, mutta mitoitukseltaan 
yhteensopivia tulevan pikaraitiotieverkon kanssa. Uudessa yleiskaa-
vassa Kalasataman raitiotiet on esitetty pikaraitiotieverkon osana. Rai-
tiotiellä on mahdollista käyttää pikaraitiolinjojen 45-metrisiä raitiovaunu-
ja.

Raitiotien tarkemmassa suunnittelussa tullaan selvittämään runkome-
lun ja tärinän vaimennustarpeet uuden radan alueella ja suunnitellaan 
tarvittavat vaimennusratkaisut.

Uuden raitiolinjan liikennöinti Nihdin ja Pasilan välillä vaatii alkuvai-
heessa noin 6 raitiovaunua. Uusia raitiovaunuja ei hankita erikseen tätä 
raitiolinjaa varten. Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä ja HKL-liike-
laitos suunnittelevat vaunuhankinnat osana laajempaa hankintakoko-
naisuutta, joka ei ole riippuvainen pelkästään Kalasataman raitoteiden 
toteuttamisesta.

Hankkeen vaikutukset

Yleissuunnitelmassa on arvioitu Kalasataman raitioteiden vaikutuksia 
joukkoliikennejärjestelmälle asetettuihin tavoitteisiin, joukkoliikennemat-
kustamiseen ja kaupunkirakenteeseen. Lisäksi on arvioitu vaikutuksia 
joukkoliikennejärjestelmän taloudellisuuden sekä kaupunkikuvan ja 
imagon kannalta.

Raitiotie toteuttaa hyvin Kalasataman joukkoliikennejärjestelmälle ase-
tettuja tavoitteita, jotka on lueteltu edellä olevassa hankkeen kuvauk-
sessa. Myös raitioliikenteelle asetettujen kehittämistavoitteiden, mm. 
raitioliikenteen nopeuden, sujuvuuden ja luotettavuuden toteutumiselle 
uusilla rataosuuksilla on hyvät edellytykset suunnitelman mukaisilla rat-
kaisuilla.
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Kalasataman raitiotie kulkee koko alueen läpi etelästä pohjoiseen ja tu-
lee palvelemaan suurinta osaa alueen asukkaista, työpaikoista ja pal-
veluista. Reitin varrelle on kaavailtu tulevan noin 20 000 uutta asukasta 
Kalasataman alueen valmistuessa. Raitiotie vahvistaa Kalasatamaan 
tavoiteltavaa imagoa kantakaupungin laajennuksena.

Raitiotie toimii sekä alueen sisäisenä joukkoliikenneyhteytenä että poi-
kittaisena raideyhteytenä, joka yhdistää Pasilan rautatieaseman, Kala-
sataman metroaseman ja Laajasalon pikaraitiotien. Raitiotie parantaa 
myös yhteyksiä Kumpulan kampukselta ja Arabianrannan eteläosista 
Pasilaan. 

Kalasataman raitiotie toteuttaa osaltaan Helsingin uuden yleiskaavan 
pikaraitiotieverkkoa, johon kuuluvat sekä Vallilanlaakson raitiotieosuus 
että reitti Hermannin rantatietä pitkin Kalasatamaan. Yhteys mahdollis-
taa esimerkiksi ns. Tiederatikan linjauksen Vallilanlaakson ja Pasilan 
välillä.

Kalasataman ja Pasilan välisen matkustajakysynnän arvioidaan olevan 
suuri heti liikennöinnin alkaessa. Nihdin ja Pasilan väliselle raitiolinjalle 
on vuodelle 2025 ennustettu noin 24 000 matkustajaa arkivuorokau-
dessa, mikä on samaa luokkaa nykyisten raitiolinjojen kanssa, vaikka 
linja on niitä huomattavasti lyhyempi.

Vuonna 2026 sekä Kalasataman että Kruunusillat-yhteyden on suunni-
teltu olevan toiminnassa. Matkustajamäärät tulevat kasvamaan Kalasa-
taman alueen maankäytön kehittyessä. Linjan vuoroväliä on todennä-
köisesti tarpeen tihentää alkuvaiheen 10 minuutista riittävän kapasitee-
tin tarjoamiseksi. Vuonna 2040 linjan matkustajamäärän ennustetaan 
nousevan muun linjaston kehittymisestä riippuen 36 000 matkustajasta 
jopa 59 000 matkustajaan arkivuorokaudessa. Kalasataman ja Pasilan 
välinen raitiolinja ei korvaa suoraan yhtään bussilinjaa, joten siirtyviä 
matkustajia tulee useilta eri linjoilta.

Nihdin ja Pasilan välisen raitiolinjan matkustajamäärät perustelevat lin-
jan toteuttamista raitiotienä. Joukkoliikenneyhteyden toteuttaminen rai-
tiotienä mahdollistaa myös Kalasataman raitiolinjan myöhemmän jatka-
misen kummaltakin alkuvaiheen päätepysäkiltä, Nihdistä Hakaniemen 
ja keskustan suuntaan tai Laajasaloon sekä Pasilasta useisiin vaih-
toehtoisiin suuntiin. 

Hankkeen kustannukset

Investointikustannukset

Kalasataman raitioteiden kokonaiskustannusarvio on 79,3 miljoonaa 
euroa (MAKU-indeksi 111,9, 2010=100). Kustannusarvio sisältää raitio-
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tien toteuttamisen ja siihen välittömästi liittyvät kadun- ja muun ympä-
ristön rakennustyöt. 

Raitiotiejärjestelmän osuus kustannuksista on 55,8 miljoonaa euroa, 
jotka kohdistuvat liikenneliikelaitokselle. Lisäksi katurakennustöiden 
kustannukset ovat 23,5 milj. euroa, jotka kohdistuvat talousarviossa 
projektialueen katuihin alakohtaan Kalasatama / kaupunginhallituksen 
käytettäväksi.

Raitiotien rinnalle on Vallilanlaaksossa mahdollista toteuttaa samanai-
kaisesti raitiotien rakentamisen kanssa pyöräliikenteen baanayhteys, 
jonka kustannusarvio on 3,5 milj. euroa. Baanayhteyden toteuttamises-
ta päätetään erikseen.

Raitiotien rakentamisen kustannukset on arvioitu HKL:n määrittämien 
yksikkökustannusten ja tarvittavien kadunrakennustoimenpiteiden kus-
tannuksista tehtyjen asiantuntija-arvioiden perusteella. Kustannuksissa 
on huomioitu myös mahdollisesti tarvittavan tärinä- ja runkomeluvai-
mennuksen vaikutus. Vallilanlaakson osuuden suunnittelu ei ole yhtä 
pitkällä kuin muualla raitiotien varrella, joten kustannusarvio on ylei-
semmällä tasolla ja se on tehty yhteistyössä kaupunkiympäristön toi-
mialan teknistaloudellisen suunnittelun yksikön kanssa. 

Raitiotie kulkee Sörnäisissä Hermannin rantatiellä. Sörnäistentunnelin 
kaksiaukkoinen suuaukko tulisi sijoittumaan Hermannin rantatien kes-
kellä kulkevan raitiotien molemmin puolin. Raitiotien toteuttamisen yh-
teydessä on mahdollista varautua Sörnäisten liikennetunnelin rakenta-
miseen siten, että tunnelin rakentaminen jälkikäteen ei aiheuttaisi pitkä-
kestoista liikennekatkoa raitiotielle ja raitioliikenteelle aiheutuvat haitat 
saadaan minimoitua.

Tunneliin varautumisen eli radanalaisten tunnelirakenteiden toteuttami-
sen kustannuksiksi on arvioitu noin 33 milj. euroa. Tunneliin varautu-
mista ei ole sisällytetty Kalasataman raitiotien investointikustannuksiin. 
Tunneliin varautumisen kustannusten tarkentaminen edellyttää Sör-
näisten liikennetunnelin hankesuunnittelua, joka on tarkoitus aloittaa 
vuoden 2018 aikana. Tunneliin varautumisesta Kalasataman raitiotien 
rakentamisen yhteydessä päätetään myöhemmin erikseen tunnelia 
koskevan asemakaavan ja hankesuunnitelman päätöksenteon yhtey-
dessä.

Käyttö- ja liikennöintikustannukset

Nihdin ja Pasilan välisen raitiolinjan liikennöinti on arvioitu maksavan 
noin 3,7 milj. euroa vuodessa. Nihtiä ja Sompasaarta palvelevan bussi-
liikenteen lakkauttaminen raitioliikenteen alkaessa vähentää liikennöin-
tikustannuksia noin 1,0 milj. euroa vuodessa. Liikennöintikustannusten 
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nettolisäys on siis noin 2,7 milj. euroa vuodessa raitioliikenteen alkaes-
sa.

Alustavan liikennöintisuunnitelman ja matkustajaennusteiden perusteel-
la Kalasataman raitiotien liikennöintikustannus on 0,4 euroa yhtä nou-
sua kohden. Kantakaupungin nykyisessä raitioliikenteessä yhden nou-
sun kustannus on noin 0,9 euroa.

Hankkeen vaikutukset lipputuloihin, lippujen hintoihin ja kaupungin käyttötalouteen

Kalasataman raitiotien on arvioitu tuovan lisämatkustajia ja lisäävän lip-
putuloja. Lipputulojen kasvuksi on liikenne-ennusteiden perusteella las-
kettu vuositasolla noin 0,4 milj. euroa liikenteen alkaessa. Lipputulojen 
kasvun arvioidaan kehittyvän matkustajamäärien lisääntyessä ollen 
vuonna 2040 noin 1,2 milj. euroa vuositasolla. 

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä on tammikuussa 2018 selvittä-
nyt Kalasataman raitiotien vaikutusta infra -ja operointikustannuksiin, 
lipputuloihin sekä kuntaosuuksiin ja lippujen hintojen korotuspaineisiin, 
kun tavoitteena on pitää jäsenkuntien subventioaste keskimäärin 50 
%:ssa (lipputuloilla katetaan 50 % kuluista).

HSL-kuntayhtymän perussopimuksen perusteella jäsenkunnat voivat 
laskuttaa HSL:ltä 50 % joukkoliikenneinvestoinnin poistoista ja 50 % 
laskennallisista korkomenoista (laskentakorko 5 %) sekä hallinto- ja yl-
läpitokulut kokonaisuudessaan. Jäsenkuntien osuudet näistä Helsingil-
le aiheutuvista Kalasataman raitiotien ns. infrakuluista sekä operointi- 
ja yleiskuluista kiertyvät maksettavaksi vuosittain yhteyden käyttööno-
ton jälkeen HSL maksuosuuden kautta. HSL on määrittänyt em. kulujen 
sekä saatavien lipputulojen kohdistumisen jäsenkunnille Strafica Oy:n 
tekemien kuntakohtaisten matkustajakilometri- ja nousuennusteiden 
perusteella. Tehtyjen laskelmien perusteella Kalasataman raitiotieyh-
teydellä on arvioitu olevan nykyjärjestelmän mukaisiin matkalippujen 
hintoihin noin 1 % korotusvaikutus.

Helsingin kaupungin HSL -maksuosuuden on arvioitu kasvavan Kala-
sataman raitiotieyhteyden myötä sen käyttöön ottoa seuraavan ensim-
mäisen vuoden osalta noin 3,6 milj. euroa.

Raitiotieyhteyden kokonaisvaikutus Helsingin kaupungin käyttötalou-
teen muodostuu edellä esitetyn mukaisesti HSL maksuosuuden kautta 
sekä HKL:lle maksettavan infratuen kautta. HKL:n infratuella katetaan 
loppuosa investoinnin poistoista sekä investoinnin rahoittamisesta ai-
heutuvat todelliset korkokulut. Liikenneliikelaitos palauttaa HSL:ltä las-
kuttamansa laskennallisen korkomenon ns. HKL:n infratulona kaupun-
gille. 
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Kalasataman raitiotieyhteyden vaikutus Helsingin kaupungin suoraan 
HKL:lle maksamaan infratukeen on ns. infran korkotulo huomioiden 
hankkeen käyttöönottoa seuraavan ensimmäisen vuoden osalta 1,4 
milj. euroa (keskimäärin 0,7 milj. euroa/vuosi 40 vuoden aikana). Tämä 
vastaa noin 6 % korotusta vuoden 2018 talousarvion mukaiseen, liiken-
neliikelaitokselle maksettavaan infratukeen.

Siten Kalasataman raitiotieyhteyden kokonaisvaikutus Helsingin kau-
pungin käyttötalouteen on arvioitu olevan sen käyttöönottoa seuraavan 
ensimmäisen vuoden osalta yhteensä 5 milj. euroa (HSL:n maksuo-
suus ja HKL:n infratuki). Vaikutus pienenee jonkin verran seuraavina 
vuosina poistettavan pääoman korkokulujen pienentymisen myötä.

Jatkotoimenpiteet ja hankkeen toteutus

Kalasataman raitioteiden yleissuunnitelman kanssa samanaikaisesti vi-
reillä on Vallilanlaakson raitiotien asemakaavan luonnos, jossa esite-
tään yleissuunnitelman mukaiseen raitiotiehen varautumista Vallilan-
laakson alueella. Raitiotien toteuttaminen edellyttää Vallilanlaakson 
asemakaavan muutosta.

Tällä hetkellä käynnissä ovat lisäksi Nihdin alueen ja Hermannin ranta-
tien asemakaavojen muutokset, joissa huomioidaan ja mahdollistetaan 
raitiotien toteuttaminen. Muilta osin voimassa olevat asemakaavat 
mahdollistavat yleissuunnitelman mukaisen raitiotien toteuttamisen.

Liikenneliikelaitos (HKL) laatii yleissuunnitelman hyväksymisen jälkeen 
yleissuunnitelmaa yksityiskohtaisemman Kalasataman raitioteiden han-
kesuunnitelman. Hankesuunnittelua tarvitaan, jotta hankkeen tarpeet 
on mahdollista huomioida alueella käynnistyvissä kadunrakennustöissä 
mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Jatkosuunnittelussa tarkentuu 
myös katusuunnitelmien muutostarpeet. Katusuunnitelmat hyväksytään 
kaupunkiympäristölautakunnassa.

Hankesuunnitelman hyväksyy liikenneliikelaitoksen johtokunta edellyt-
täen, että hankesuunnitelman kustannusarvio pysyy hyväksytyn yleis-
suunnitelman enimmäishinnan puitteissa eikä suunnitelmaan tule oleel-
lisia muutoksia. 

Kalasataman raitioteiden tavoitteellinen toteutusaikataulu on vuosien 
2020 ja 2024 välillä, siten että raitioliikenne Nihdin ja Pasilan välillä voi-
si alkaa vuonna 2024. Rakentaminen yhteensovitetaan aluerakentami-
sen aikataulujen kanssa erityisesti Nihdin ja Hermannin rantatien osal-
ta. Nihdissä rakentamisen koordinointia tehdään myös Kruunusillat-
hankkeen kanssa. Raitiotien valmistuminen vuonna 2024 mahdollistaa 
Kruunusillat-hankkeen raitiotieyhteyden koeajot ennen Nihti-Hakaniemi 
-osuuden valmistumista. 
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Hankkeen toteuttamisaikataulu on tässä vaiheessa alustava ja se tar-
kentuu hankesuunnittelun yhteydessä ja rahoituksen varmistuessa. 

Esitetyn alustavan rakentamisaikataulun mukaisesti varautuminen Sör-
näistentunnelin rakentamiseen raitiotien toteuttamisen yhteydessä (tun-
nelin kaksiaukkoisen suuaukon rakenteet Hermannin rantatielle) tulisi 
olla ratkaistu ennen Hermannin rantatien Vanhan talvitien ja Haukilah-
denkadun välisen osan rakentamista, eli arviolta viimeistään 2021. Rat-
kaisun tekeminen edellyttää tunnelin asemakaavan ja hankesuunnitel-
man käsittelyä kaupunginvaltuustossa. Tunnelia koskevan asemakaa-
van muutosehdotuksen tarkastaminen ja hankesuunnitelman laatimi-
nen on tarkoitus käynnistää vuoden 2018 aikana siten, että niiden kä-
sittely kaupunginvaltuustossa olisi mahdollista vuoden 2019 aikana.

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL) varautuu Kalasataman 
raitioliikenteeseen ja sen järjestämiseen liikennöintisuunnitelmissa 
yleissuunnitelmassa esitetyn toteutusaikataulun mukaisesti. Kalasata-
man raitiotiet huomioidaan myös seuraavassa raitioliikenteen linjasto-
suunnitelman päivityksessä.

HSL-kuntayhtymä ja liikenneliikelaitos varautuvat lisääntyvän raitiolii-
kenteen vaatimiin kalustohankintoihin yleissuunnitelmassa esitetyn to-
teutusaikataulun mukaisesti.

Raitiotien toteuttamismalli ratkaistaan myöhemmin.

Käsittely

06.02.2018 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Asian aikana kuultavana oli liikenneinsinööri Niko Setälä. Asiantuntija 
poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Vastaehdotus:
Kaisa Hernberg: Hyväksyessään yleissuunnitelman lautakunta edellyt-
tää, että jatkokehitystyössä kiinnitetään erityistä huomiota seuraaviin: 
pysäkkien sijoittelu ja vaihtoyhteydet Hämeentien, Kustaa Vaasan tien 
ja Hermannin rantatien risteysalueella, jalankulkuyhteydet pysäkeille 
Kumpulan kampukselta, Arabianrannasta, Mäkelänrinteen uintikeskuk-
sesta, ja Vallilanlaakson pallokentiltä, Kalasataman terveysaseman ja 
palvelujen saavutettavuus sekä tulevaisuudessa mahdollisesti Viikin 
suunnasta tulevan raitiotien yhdistettävyys Kalasatama-Pasila-raideyh-
teyteen.

Kannattaja: Risto Rautava

Kaupunkiympäristölautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä Kaisa 
Hernbergin vastaehdotuksen.
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30.01.2018 Pöydälle

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Niko Setälä, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37031

niko.setala(a)hel.fi
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§ 374
V 13.6.2018, Helsingin kaupungin ympäristöraportti 2017

HEL 2017-013629 T 11 00 01

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää merkitä tiedoksi Helsingin kaupungin ym-
päristöraportin vuodelta 2017. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

timo.linden(a)hel.fi
Johanna Af Hällström, ympäristötaloussuunnittelija, puhelin: 310 32044

johanna.afhallstrom(a)hel.fi

Liitteet

1 Ympäristöraportti 2017
2 Miljörapport 2017

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsingin kaupungin ympäristöasioiden huomioon ottamista ohjaavat 
kaupunginvaltuuston hyväksymät kaupunkistrategia ja ympäristöpolitiik-
ka sekä kaupunginhallituksen hyväksymät talousarvio-ohjeet. Kaupun-
gilla on lisäksi useita ympäristönsuojelun osa-alueiden ohjelmia, jotka 
toimivat osaltaan kaupungin ympäristöjohtamisen toteuttajina. Toimia-
lojen, liikelaitosten ja tytäryhteisöjen ympäristötyö tukee kaupungin ym-
päristöjohtamista.

Helsingin kaupungin ympäristöraportti on kaupunkikonsernin yhteinen 
asiakirja, jossa kuvataan kaupungin ympäristötavoitteiden toteutumista 
ja toiminnan vaikutuksia ympäristöön sekä kaupungin ympäristöpolitii-
kan toteutumista. Jatkossa ympäristöraportissa raportoidaan myös 
päästövähennysohjelman edistymistä. Toimialojen ja liikelaitosten vas-
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taukset ja ympäristötilinpitotiedot julkaistaan avoimena datana ja koko 
raportti tullaan julkaisemaan osoitteessa www.hel.fi/ymparistoraportti. 
Ympäristöpalveluiden kokoamaan ja toimittamaan raporttiin ovat tuotta-
neet tietoja kaupungin toimialat, liikelaitokset ja tytäryhteisöt.

Seuraavassa joitakin keskeisiä poimintoja ympäristöraportista:

Kaupunkistrategian 2017–2021 mukaan Helsingissä toteutetaan mo-
dernia ilmastovastuuta. Tavoitteena on vähentää päästöjä 60 prosent-
tia vuoteen 2030 ja olla hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä. Hiilineut-
raali Helsinki 2035 -toimenpideohjelman laatiminen käynnistyi loka-
kuussa ja sen valmistelua ohjaa syksyllä perustettu kaupunkitasoinen 
päästövähennystyöryhmä. Helmikuuhun 2018 mennessä järjestettiin 
kahdeksan tilaisuutta. Työpajoihin kutsuttiin yritysten edustajia, kunta-
laisia ja kansalaisjärjestöjä. Lisäksi ohjelman luonnos oli avoimesti 
kaikkien saatavilla ja kommentoitavissa osoitteessa www.stadinilmas-
to.fi. Rakentamisen ja liikenteen päästövähennyspotentiaalista teetettiin 
ulkopuoliset arvioinnit. Lisäksi rakennusten osalta merkittävimmistä toi-
menpiteistä teetettiin alustavat taloudellisten vaikutusten arvioinnit.

Kaupungin ilmastotyöryhmä laati vuoden 2017 alussa esityksen Helsin-
gin ilmastonmuutokseen sopeutumisen linjauksiksi 2017–2025. Lin-
jauksissa esitellään sopeutumisvisio eli millainen on ilmastonkestävä 
Helsinki 2050, jota avataan neljän teemaan avulla: varautuminen, in-
tegrointi, kehittäminen sekä kokonaistaloudellisuus ja liiketoimintamah-
dollisuudet.

Helsingin kasvihuonekaasujen kokonaispäästöt olivat noin 24 prosent-
tia alemmat kuin vuonna 1990. Helsingin vuoden 2020 kokonaispäästö-
tavoite (-30 %) saavutetaan, mikäli kokonaispäästöt putoavat 6 pro-
senttia nykyisestä. Tälle tasolle lähes päästäisiin, mikäli kaukolämmön 
päästöt palaisivat vuoden 2015 tasolle.

Smart & Clean -säätiö käynnisti kahdeksan kokonaisvaltaista muutos-
tekoa, joita toteutetaan julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyönä, yli 
kaupunki- ja sektorirajojen. HAQT Helsinki Air Quality Testbed -projek-
tissa Helsinkiin luotiin vuoden aikana maailman ensimmäinen koko 
kaupungin kattava ilmanlaadun sensoriverkko, joka melkein kolminker-
taisti mittauspisteet. BioSata-hankkeessa taas vaihdetaan kaikki pää-
kaupunkiseudun bussit ja Staran työkoneet käyttämään jäte- ja tähde-
pohjaisia biopolttoaineita vuoteen 2020 mennessä.

Helsingin ilmanlaatu on parantunut viimeisten vuosikymmenien sekä 
vuosien aikana ja on kansainvälisesti vertaillen hyvää. EU:n ilmanlaatu-
direktiivin terveysperusteinen typpidioksidin vuosiraja-arvo ylittyy kui-
tenkin yhä paikoitellen keskustan katukuiluissa. Syynä ovat liikenteen, 
etenkin dieselkaluston, pakokaasupäästöt. Vuoden 2017 alusta astui 
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voimaan kaupungin uusi ilmansuojelusuunnitelma. Toimenpiteillä pyri-
tään vähentämään liikenteen typpidioksidipäästöjä niin, että raja-arvon 
alle päästään mahdollisimman pian.

Ympäristömelu vaikuttaa vahvasti elinympäristön laatuun ja yleiseen 
viihtyvyyteen. Suurin meluhaittojen aiheuttaja Helsingissä on tieliiken-
ne. Vuonna 2017 valmistuneen meluselvityksen mukaan 37 prosenttia 
helsinkiläisistä asuu alueilla, joilla tieliikenteen aiheuttama melutaso 
ylittää päiväaikaan ohjearvotason 55 dB. Uusi meluntorjunnan toiminta-
suunnitelma 2018–2022 valmistui ja olennaista siinä on meluhaittojen 
ennaltaehkäisy, jota tehdään maankäytön ja liikenteen suunnittelussa. 
Melutasoja alennetaan puolestaan melua vaimentavilla päällysteillä, 
alentamalla nopeusrajoituksia ja vähentämällä nastarenkaiden käyttöä.

Kaupunkipyöräpalvelu laajeni edellisvuoteen nähden kolminkertaiseksi 
ja vakiinnutti paikkansa osana kaupunkiliikkumista. Kaupunkipyörät 
ovat kansainvälisesti vertaillen Helsingissä erittäin suosittuja: yksittäisiä 
pyörämatkoja tehtiin kaudella 2017 peräti 1,6 miljoonaa. Erityisen vil-
kasta pyörien käyttö on ollut metroasemien läheisyydessä ja työmatka-
liikenteen huipputunteina.

Helsingin ja Turun toisen yhteisen Itämeri-toimenpideohjelman 2014–
2018 visio on puhdas, tuottava ja yhteinen Itämeri. Ohjelman 75 toi-
menpiteestä oli käynnissä vuoden lopussa yli 40, ja viisi oli valmistunut. 
Erityisesti roskaantumiseen, hulevesiin ja vedenalaisen melun selvittä-
miseen liittyvät toimet ovat vauhdittuneet. Ympäristöministeriön kärki-
hankerahoituksella alkoi Espoon kanssa yhteinen kaksivuotinen Kau-
punkivesistöt kuntoon -hanke, jossa on tavoitteena vähentää ravintei-
den ja haitta-aineiden kuormitusta Itämereen parantamalla hulevesien 
laatua. Hankkeessa pilotoidaan biohiileen ja juurakkoon perustuvaa kä-
sittelyä hulevesien puhdistamiseen. Menetelmän avulla voidaan myös 
vähentää kuormitusta, hallita tulvahuippuja sekä vahinkotilanteissa 
päästöjen leviämistä.

Helsingin luonnonsuojeluohjelman 2015–2024 toteuttaminen jatkui. 
Korkeasaarenluodon ja Kivinokan vanhan metsän luonnonsuojelua-
lueille laadittiin rauhoitusesitys sekä hoito- ja käyttösuunnitelma. Kivino-
kan vanha metsä annettiin syntymäpäivälahjaksi Suomelle ”Luontolah-
jani 100-vuotiaalle” -kampanjassa.

Merkittävimpiä kaupungin hoitamia pilaantuneen maaperän kunnostus-
kohteita olivat asumiskäyttöön muutettavat Kalasataman ja Jätkäsaa-
ren projektialueet. Yleisten alueiden työmailla hyötykäytettiin pilaantu-
mattomia kaivumaita ja kiviainesta 1 110 292 tonnia. Hyötykäytön an-
siosta säästyi noin 6,8 miljoonaa euroa ja 360 000 litraa polttoainetta ja 
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päästöt vähenivät 900 000 kgCO2e. Eniten massoja hyötykäytettiin 
Länsisataman projektialueella.

Maaliskuussa 2018 valmistui Ilmatieteenlaitoksen kanssa tehty ilmasto-
riskien arviointiraportti, jonka mukaan keskeisimpiä riskejä ovat rankka-
sateen aiheuttamat hulevesitulvat, vesistötulvat, liukkaus, äärimmäiset 
ja poikkeavat talviolosuhteet, pimeyden aiheuttamat kaamosoireet, hel-
leaallot, kuivuus ja Itämeren rehevöityminen. Arviointi vastaa myös 
Compact of Mayors -ilmastoaloitteen vaatimukseen.

Kevennetty Ekokompassi-ympäristöjärjestelmä on osoittautunut toimi-
vaksi järjestelmäksi kaupungin toiminnassa. Järjestelmä on käytössä 
tai rakenteilla kolmella toimialalla tai niiden osassa, kaupunginkanslias-
sa, kahdessa liikelaitoksessa, Korkeasaaren eläintarhassa sekä 12 ty-
täryhteisössä. Organisaatiomuutoksen myötä Ekokompassi-toimintaa 
pyritään kehittämään ja yhtenäistämään kohti toimialakohtaisia ympä-
ristöjärjestelmiä. Kaupunkiorganisaatiossa toimii tällä hetkellä 731 kou-
lutettua ekotukihenkilöä. Myös useissa tytäryhteisöissä toimii koulutet-
tuja ekotukihenkilöitä. Helsingin kaupungin ja elinkeinoelämän Ilmasto-
kumppanit-verkostossa on mukana jo yli 60 suurta yritystä ja tukijäsen-
tä, jotka hillitsevät ilmastonmuutosta yhteistyössä kaupungin kanssa.

Kaupunginkanslian kaupunkitutkimus ja tilastot -yksikkö tutki helsinki-
läisten ja vantaalaisten ympäristöasenteita vuonna 2017. Myönteisyys 
on asenteiden tasolla vahvaa. Noin 80 prosenttia painottaisi enemmän 
ympäristöä kuin talouskasvua, jos nämä joutuvat vastakkain ja lähes 
yhtä moni katsoo, että ympäristönsuojelu ja talouskasvu ovat mahdolli-
sia myös samanaikaisesti. Osuus on kasvanut edellisestä kyselystä ja 
erityisesti nuoret uskovat ympäristönsuojelun ja talouskasvun yhtäaikai-
suuteen.

Helsingin kaupungin ympäristökulut, poistot mukaan lukien, olivat yh-
teensä 89 miljoonaa euroa (2,1 % kaupungin toimintakuluista). Suurim-
mat kuluerät kaupungille olivat alueiden puhtaanapidon ja jätehuollon 
(24 %), ilmastonsuojelun (20 %) sekä ilmasto- ja ympäristöystävällisen 
liikkumisen edistämisen (17 %) aiheuttamat kulut. Ympäristöinvestoin-
nit olivat yhteensä 145 miljoonaa euroa (23,5 % kaupungin käyttöomai-
suusinvestoinneista). Ympäristötuotot olivat 11,5 miljoonaa euroa (1,0 
% kaupungin toimintatuotoista).

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

timo.linden(a)hel.fi
Johanna Af Hällström, ympäristötaloussuunnittelija, puhelin: 310 32044
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johanna.afhallstrom(a)hel.fi

Liitteet

1 Ympäristöraportti 2017
2 Miljörapport 2017

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kasvatus- ja koulutuslautakunta
Sosiaali- ja terveyslautakunta
Kaupunkiympäristölautakunta
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta
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§ 375
V 13.6.2018, Valtuutettu Mai Kivelän aloite kaupungin ateriatarjon-
nan muuttamisesta kasvispainotteisemmaksi

HEL 2017-013536 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Veronika 
Honkasalon ehdotuksesta. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Jorma Lamminmäki, hankintajohtaja, puhelin: 310 31500

jorma.lamminmaki(a)hel.fi
Marja Sarmela, hankintalakimies, puhelin: 310 31651

marja.sarmela(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Mai Kivelän aloitteen loppuun 
käsitellyksi.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Mai Kivelä ja 32 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, 
että osana ilmastonmuutoksen kunnianhimoista torjuntaa Helsinki vä-
hentää ruoan ilmastovaikutuksia tarjoamalla kaikissa kaupungin ruoka-
palveluissa joka aterialla vegaanisen päävaihtoehdon.

Helsingin kaupungin organisaatiossa ja kaupunkikonsernissa merkittä-
vimmät toimijat aloitteen näkökulmasta ovat sosiaali- ja terveystoimiala, 
kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, Palvelukeskus Helsinki ja Palmia 
Oy.

Sosiaali- ja terveystoimiala
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Vegaaniruokailusta ei ole sosiaali- ja terveystoimialalla erikseen linjattu, 
mutta vegaanisen ruokavalion mukainen ateriavaihtoehto järjestetään 
sen tarpeesta ilmoittaville asiakkaille, asukkaille ja potilaille.

Sosiaali- ja terveystoimialalla asiakkaiden, asukkaiden ja potilaiden 
ruokailun suunnittelua (ateriat, ruokalistat, tuotevalikoimat, ruokaohjeet 
ja raaka-aineet) sekä toteutusta (valmistusmenetelmät ja toimintatavat) 
määrittävät soveltuvin osin mm. seuraavat suositukset:

- Ikääntyneiden ravitsemussuositukset, VRN 2010 

- Ravitsemushoito, Suositus sairaaloihin, terveyskeskuksiin, palvelu- ja 
hoitokoteihin sekä kuntoutuskeskuksiin, VRN 2010 

- Suomalaiset ravitsemussuositukset, terveyttä ruoasta VRN 2014 

Sosiaali- ja terveystoimialalla toteutetaan seuraavia kasvispainotteisia 
ruokavalioita: kasvisruokavalio (lakto-ovo-vegetaarinen), kala-siipikarja-
kasvisruokavalio sekä kala-kasvisruokavalio.

Mainittuja ruokavalioita tarjotaan eettisistä, uskonnollisista tai terveydel-
lisistä syistä kasvisruokaa haluaville asiakkaille, asukkaille ja potilaille. 
Yleisin on lakto-ovo-vegetaarinen ruokavalio, joka sisältää kasvikunnan 
tuotteiden lisäksi maitovalmisteita ja kananmunaa. Myös laktovegetaa-
rinen eli kananmunaa sisältämätön ruokavalio on vaihtoehtona.

Sairaalapotilaille ja asukasruokailussa on mahdollista tarjota lakto-ovo-
vegetaariseen ruokavalioon pohjautuvaa vegaaniruokaa eläinperäisiä 
ainesosia poistamalla. Sairaalassa tai asukkaille tarjottavan vegaani-
ruokavalion ravitsemuksellinen laatu ei kuitenkaan ole taattu, joten ve-
gaaniruokavalio vaatii ravitsemusterapeutin konsultaatiota ja ruokava-
lion täydentämistä.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Kouluissa, lukioissa ja oppilaitoksissa on vegaaninen ateriavaihtoehto 
tarjottu vuodesta 2003 ja varhaiskasvatuksessa 18.1.2018 alkaen niille 
ruokailijoille, jotka ovat ilmoittaneet vegaaniruokavalion tarpeesta.

Opetuksen toimipisteissä on päivittäin tarjolla ateriavaihtoehtona ja ruo-
kailijan vapaasti otettavissa kasvispääruoka lisäkkeineen. Ruokalistan 
kasvispääruoista monet ovat vegaaneille soveltuvia ilman erillisvalmis-
tusta. Kasvispääruoka on ollut ateriavaihtoehtona päivän kala- tai liha-
pääruoan rinnalla syyslukukaudesta 2007.

Vuodesta 2010 kouluissa, lukioissa ja oppilaitoksissa kasvisruokapäivä 
on toteutettu kerran viikossa. Tarjolla on kaksi (2) kasvispääruokaa li-
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säkkeineen. Myös varhaiskasvatuksessa on kerran viikossa vastaava 
kasvisruokapäivä.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan ruokapalveluissa kasvisruokalis-
tan suunnittelu perustuu ravitsemussuositusten mukaisesti lakto-ovo-
vegetaariseen ruokavalioon [Terveyttä ruoasta (VRN 2014), Syödään 
ja opitaan yhdessä - kouluruokasuositus (VRN 2017) ja terveyttä ja iloa 
ruoasta – varhaiskasvatuksen ruokailusuositus (VRN 2018)].

Toimialan kaikissa kasvisruoissa käytetään monipuolisesti hyviä kas-
visproteiineja sisältäviä raaka-aineita. Ruokatuotteiden mieluisuus ja 
hyväksyttävyys ovat keskeisiä tuotevalikoimien suunnittelun periaattei-
ta.

Päivittäin aterian lisäkkeenä on monipuolisesti ja vaihtelevasti erilaisia 
kasviksia, jotka tarjotaan pääsääntöisesti erikseen komponentteina. 
Tarjoilutapa on lisännyt kasvisten käyttöä toimialan eri asiakasryhmien 
ruokapalveluissa.

Palvelukeskus Helsinki

Palvelukeskus Helsinki toimii ateriapalvelujen tuottajana noin 500 toimi-
pisteessä kaupungin päiväkodeissa, kouluissa ja hoitoalan paikoissa 
sekä toimittaa lisäksi Pakkalan tuotannosta päivittäin noin tuhat kotiate-
riaa ja ruokaa noin sataan muuhun toimipisteeseen. Päivittäisiä ruoka-
hetkiä on noin satatuhatta. Vastuullisuus on Palvelukeskus Helsingin 
tärkeimpiä strategisia painopisteitä.

Palvelukeskus Helsingin ruokalistatarjoamaa kehitetään yhteistyössä 
toimialojen kanssa noudattaen eri asiakaskunnille tehtyjä ruokasuosi-
tuksia. Kasvisruokavaihtoehto on ollut jo vuosia vapaasti valittava vaih-
toehto kaikissa asiakasryhmissä. Lisäksi vuoden 2018 alusta on päivä-
kodeissa ollut mahdollisuus valita vegaaniruokalista, mikäli sitä nouda-
tetaan myös kotona. Tällä hetkellä vegaaniruokalistaa noudattaa noin 
50 lasta noin kolmestakymmenestä tuhannesta lapsesta (noin 0,2 %). 
Palvelukeskus panostaa jatkuvasti uusien reseptien, ruokalistojen ja 
esillepanon kehittämiseen ja tukee siten asiakaskunnan ruokakasva-
tusta entistä terveellisempiin ja ympäristöystävällisempiin ruokailutottu-
muksiin.

Ilmastonmuutoksen torjuntaa edistää myös hyvä ruokalogistiikka, jota 
tukevat elintarvike- ja kuljetuskilpailutuksissa käytettävät asiaa koske-
vat kriteerit. Palvelukeskus Helsinki kehittää jatkuvasti omaa toimintaa 
siten, että se pyrkii systemaattisesti optimoimaan ruokakuljetukset. 
Kaupunki voi edistää kestävää kehitystä panostamalla uusiutuvaan 
energiaan, vedenkäyttöön sekä kierrätystä ja jätteiden lajittelua painot-
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taviin jätehuollon palveluihin, joita ruokapalvelut käyttävät kaupungin eri 
tiloissa.

Palvelukeskus Helsinki osallistuu aktiivisesti kestävää kehitystä ja il-
mastonmuutoksen torjuntaa edistäviin hankkeisiin sekä kaupungin si-
säisten että ulkopuolisten toimijoiden kanssa. Tällaisten hankkeiden ta-
voitteena ovat mm. ruokahävikin vähentäminen, ylijäämäruoan hyödyn-
täminen, uusien (kasvis)proteiinilähteiden kehittäminen sekä osallistu-
minen yhteisiin elintarvikealan ekosysteemeihin, joiden tavoitteena on 
lisätä kiertotaloutta.

Palmia Oy

Palmian henkilöstöravintoloissa on päivittäin tarjolla useita ruokavaih-
toehtoja, ja Palmia pyrkii kasvisten käytön lisäämiseen tarjoamalla 
maukkaita ja täysipainoisia kasvisruokia ja -lisäkkeitä.

Palmian ravintoloiden ruokalistarungossa on joka päivälle määritelty 
kasvisruoka- ja vegaaninen vaihtoehto. Toimipaikka voi asiakaskuntan-
sa mukaan valita, kumman toteuttaa. Ravintoloiden kokoustuote- ja 
edustusmenuissa on valittavana vegaanivaihtoehtoja.

Vegaanien osuus Palmian ravintoloissa ruokailevista on vielä toistai-
seksi vain noin 0,5 %. Kasvissyöjiä ruokailijoista on 7-8 %.

Kaupunginhallitus toteaa, että vegaaninen ateriavaihtoehto on nykyisin 
saatavilla lähes kaikissa kaupungin ruokapalveluissa niille ruokailijoille, 
jotka ovat ilmoittaneet vegaaniruokavalion tarpeesta.

Kaupunki pyrkii ruoka- ja ateriapalveluja tilaavien ja tuottavien organi-
saationsa osien toiminnassa ottamaan huomioon ilmastonmuutoksen 
torjunnan koko ruokaketjun ilmastovaikutuksia vähentämällä.

Vegaanisten ja kasvispainotteisten ateriavaihtoehtojen tarjoamisen se-
kä näitä ruokavalioita edistävän ruokakasvatuksen ohella kaupunki tor-
juu ilmastonmuutosta mm. kehittämällä ruokalogistiikkaa, vähentämällä 
ruokahävikkiä sekä panostamalla ruokaketjussaan uusiutuvaan energi-
aan ja jätteiden lajittelua painottaviin jätehuollon palveluihin.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Jorma Lamminmäki, hankintajohtaja, puhelin: 310 31500

jorma.lamminmaki(a)hel.fi
Marja Sarmela, hankintalakimies, puhelin: 310 31651
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marja.sarmela(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Mai Kivelän aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 376
V 13.6.2018, Muutos kaupunginvaltuuston kokoonpanossa

HEL 2018-005501 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto toteaa, että varavaltuutettu Otso Kantokorven luot-
tamustoimi on päättynyt.

Samalla kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta 
heti.

Esittelijä
hallintojohtaja
Juha Summanen

Lisätiedot
Mari Tammisto, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

mari.tammisto(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Otso Kantokorpi on ollut Vasemmistoliiton valtuustoryhmän 9. varaval-
tuutettu 2017 alkaneella valtuustokaudella. Otso Kantokorpi on kuollut 
11.5.2018.

Kuntalain (410/2015) 17 §:n mukaan valtuutetuille valitaan varavaltuu-
tettuja jokaisen kuntavaaleissa esiintyneen vaaliliiton, puolueen ja yh-
teislistan ensimmäisistä valitsematta jääneistä ehdokkaista sama mää-
rä kuin valtuutettuja, kuitenkin vähintään kaksi. Varavaltuutettujen mää-
rä jää näin ollen vajaaksi.

Vaalilain (714/1998) 93 §:n mukaan kunnan keskusvaalilautakunnan on 
valtuuston puheenjohtajan pyynnöstä määrättävä uusia varavaltuutettu-
ja, jos varavaltuutettujen määrä jää valtuuston toimikauden aikana va-
jaaksi. Keskusvaalilautakunta kokoontuu valtuuston kokouksen jälkeen 
seuraavan kerran 21.8.2018.

Esittelijä



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 22/2018 66 (122)
Kaupunginhallitus

Asia/7
28.05.2018

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

hallintojohtaja
Juha Summanen

Lisätiedot
Mari Tammisto, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

mari.tammisto(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Keskusvaalilautakunta
Taloushallintopalveluliikelaitos
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§ 377
V 13.6.2018, Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuurijaoston 
jäsenen valinta

HEL 2018-005502 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto

 toteaa, että kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuurijaoston jä-
sen Otso Kantokorven luottamustoimi on päättynyt ja

 valitsee _____________ jäseneksi kulttuuri- ja vapaa-aikalautakun-
nan kulttuurijaostoon vuoden 2021 toukokuun lopussa päättyväksi 
toimikaudeksi. 

Samalla kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osal-
ta heti.

Esittelijä
hallintojohtaja
Juha Summanen

Lisätiedot
Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuusto valitsi Otso Kantokorven (Vas.) 7.6.2017 (§ 273) 
jäseneksi kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuurijaostoon vuonna 
2017 alkavaksi toimikaudeksi. Otso Kantokorpi on kuollut 11.5.2018.
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Kesken toimikautta avoimeksi tulleeseen luottamustoimeen valitaan toi-
mikauden jäljellä olevaksi ajaksi uusi luottamushenkilö. Valittavan hen-
kilön tulee olla vaalikelpoinen lautakuntaan kuntalain 74 §:n mukaisesti.

Kuntalain 70 §:n mukaan luottamustoimeen voidaan valita vain henkilö, 
joka on suostunut ottamaan toimen vastaan. Luottamushenkilön on val-
tuuston pyynnöstä esitettävä selvitys seikoista, joilla voi olla merkitystä 
hänen vaalikelpoisuutensa arvioinnissa.

Esittelijä
hallintojohtaja
Juha Summanen

Lisätiedot
Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuurijaosto
Taloushallintopalveluliikelaitos
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§ 378
V 13.6.2018, Osallisuusrahaston perustaminen ja lähiörahaston ta-
lousarviokohdan käyttö

HEL 2017-012164 T 00 01 00

Esitys

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa: 

Kaupunginvaltuusto päättää perustaa itsenäiseksi taseyksiköksi muo-
dostettavan rahaston, jonka nimeksi tulee Osallisuusrahasto - Delaktig-
hetsfonden.

Kaupunginvaltuusto hyväksyy rahastolle säännöt seuraavasti:

1 § Rahaston tarkoitus
 Osallisuusrahaston tarkoituksena on edistää yhdenvertaista kau-

punkia luomalla taloudelliset edellytykset helsinkiläisten asukkai-
den ja yhteisöjen esittämien hankkeiden ja projektien toteuttami-
selle hallintosäännön VII osan 27 luvun 1 § mukaisesti. 

2 § Rahaston kartuttaminen
 Rahastoa kartutetaan kaupunginvaltuuston erikseen päättämillä 

määrillä. 
3 § Rahaston käyttäminen 
 Osallisuusrahaston varoja käytetään rahaston tarkoituksen mu-

kaisten, joko kaupungin toimesta tai yhteistyössä muiden osa-
puolien kanssa toteutettavien kaupunginvaltuuston tai kaupun-
ginhallituksen erikseen päättämien investointien tai projektien 
toteutukseen sekä osallistuvan budjetoinnin toteuttamisen edel-
lyttämiin menoihin.   

4 § Rahaston varojen säilyttäminen
 Rahaston kirjanpidolliset varat sijoitetaan osana kaupungin kas-

savaroja. Ko. varoille ei lasketa korkoa. 
5 § Rahaston hallinto ja hoito
 Rahaston hallinnosta vastaa kaupunginhallitus ja rahastoa hoitaa 

kaupunginkanslia. 
6 § Rahaston kirjanpito
 Rahaston kirjanpitoa hoitaa Taloushallintopalvelu -liikelaitos. Ra-

haston tilivuosi on kalenterivuosi. Rahastosta raportoidaan vuo-
sittain tilinpäätöksen yhteydessä rahaston pääoma vuoden alus-
sa, rahaston tulot ja menot hanke- tai projektikohtaisesti sekä 
rahaston pääoma vuoden lopussa. 

7 § Rahaston purkaminen
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 Rahastoa puretaan kaupunginvaltuuston päätöksellä siirtämällä 
rahaston pääomaa peruspääomaan tai muihin oman pääoman 
eriin.

Kaupunginvaltuusto päättää lisäksi siirtää taseeseen kertyneestä ylijää-
mästä 40 miljoonaa euroa peruspääomaksi osallisuusrahastolle.

Kaupunginvaltuusto päättää vielä siirtää 480 000 euroa vuoden 2018 
talousarvion kohdalta 8 07 01 Lähiörahastosta rahoitettavat hankkeet, 
Khn käytettäväksi, kohdalle 1 40, Kaupunginkanslia.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Olli Lahtinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36055

olli.lahtinen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Esitysehdotus

Esitys on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus päätti 13.11.2017 §:n 1047 kohdalla kehottaa kau-
punginkansliaa valmistelemaan lähiörahaston muutoksen osallisuusra-
hastoksi siten, että osallisuusrahaston tuotosta voidaan rahoittaa vuo-
sittain osallistuvan budjetoinnin kustannukset sisältäen toimeenpanon 
henkilöstön, alueellisen osallisuuden käyttömenot sekä osallistuvan 
budjetoinnin alueellisesti päätettävät summat.

Lähiörahasto on tarkoitus purkaa, kun hyväksytyt lähiörahastohankkeet 
on saatettu loppuun. Vuonna 2018 on rahoitettu ainoastaan aikaisem-
min käynnistyneiden hankkeiden loppuun saattamista. Lähiörahaston 
sijaan esitetään perustettavaksi Osallisuusrahasto, joka suuruudeltaan 
vastaa purettavaa Lähiörahastoa, mutta sijoittuu kirjanpidossa kaupun-
gin taseen ulkopuolelle eriytetyksi yksiköksi samaan tapaan kuin esi-
merkiksi innovaatiorahasto. 

Kysymys liittyy laajemmin ns. Helsingin osallisuus- ja vuorovaikutus-
mallin toteutukseen. Kaupunginhallitus viittasi edellä mainitussa pää-
töksessään hallintosäännön VII osan 27 luvun mukaisiin osallisuuden 
ja vuorovaikutuksen periaatteisiin. Osallistuva budjetointi ja sen alueel-
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lisesti päätettävät summat, osallistuvan budjetoinnin mallin edellyttä-
män henkilöstön palkkaus sekä sähköinen palvelualusta ja muut ää-
nestyksen valmisteluun ja toteutukseen liittyvät käyttömenot (mm. vies-
tintä, tilakustannukset) on tarkoitus rahoittaa osallisuusrahaston tuotol-
la. 

Lähiörahaston tarkoituksena on ollut Helsingin lähiöiden arvostuksen 
nostaminen parantamalla lähiöiden viihtyvyyttä ja toiminnallisuutta. Ra-
haston varoja on käytetty joko kaupungin toimesta tai yhteistyössä mui-
den osapuolien kanssa toteutettavien kaupunginvaltuuston tai kaupun-
ginhallituksen erikseen päättämien investointihankkeiden ja projektien 
rahoitukseen. 

Osallisuusrahaston tarkoituksena on mahdollistaa, että asukkaat ja yh-
teisöt pääsevät esittämään itse käyttökohteita rahoitukselle paikallisesti 
tai koko kaupunkia koskien ja äänestämään niiden välillä. Tätä kutsu-
taan osallistuvaksi budjetoinniksi. Osallistuvan budjetoinnin tavoitteena 
on vahvistaa kuntalaisten vaikuttamismahdollisuuksia, edistää yhden-
vertaisuutta sekä lisätä ymmärrystä kunnan toiminnasta. 

Osallistuvan budjetoinnin perusrakenne koostuu neljästä vaiheesta: eh-
dotusvaihe, arviointivaihe, äänestysvaihe ja toteutusvaihe. Mallin toteu-
tuksessa viestinnällä on keskeinen rooli. Ehdotusten kehittäminen ta-
pahtuu julkisella sähköisellä alustalla.  Ensimmäisessä vaiheessa asuk-
kaat ja yhteisöt tekevät ehdotuksia ja keskustelevat niistä. Kaupunki tu-
kee tätä vaihetta järjestämällä yhteiskehittämistilaisuuksia sekä osallis-
tumalla keskusteluun. Arviointivaiheessa kaupunki arvioi, mitkä ehdo-
tuksista ovat toteutettavissa määritellyllä määrärahalla ja säännösten 
puitteissa. 

Arvioinnin jälkeen kuntalaiset äänestävät siitä, miten he näkisivät vii-
saaksi jakaa määritellyn rahamäärän. Äänestyksen jälkeen kaupungin-
hallitus vahvistaa äänestystuloksen, jota seuraa toteutusvaihe. Toteu-
tusvaiheessa olennaista on ehdotusten tekijöiden osallisuus toteutuk-
seen sekä avoin kuntalaisviestintä.

Kaupunginhallitus tulee erikseen päättämään osallistuvan budjetoinnin 
määrärahan valmisteluperiaatteista ja toteutuksesta. Kaupunki voi 
myös ehdotusten tekovaiheessa tuoda esille lähtötietoja ja tarpeita eri 
alueille.  Lisäksi osallistuvan budjetoinnin toteuttamisessa tullaan teke-
mään kohdennettuja toimenpiteitä niille ryhmille ja niille asuinalueille, 
joiden osallistuminen on pääsääntöisesti muuta väestöä vähäisempää. 
Näin pyritään varmistamaan yhdenvertaisuuden toteutuminen osallistu-
vassa budjetoinnissa. 

Osallisuusrahaston hankkeiden oletetaan painottuvan nopeasti toteu-
tettaviin yleisten alueiden ympäristöparannushankkeisiin, investoinneik-
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si katsottaviin julkisiin irtaimen omaisuuden hankintoihin ja kertaluontoi-
siin projekteihin. Monissa ulkomaisissa kaupungeissa osallistuva budje-
tointi on rajattu koskemaan vain investointihankkeita. Helsingin mallissa 
on lähtökohtana, että rahaa voidaan suunnata myös käyttötalouden pii-
rissä toteutettaviin, rajallisen keston projekteihin. Rahoitettavista koh-
teista päätetään vuosittain, minkä takia esimerkiksi pysyvän henkilö-
kunnan palkkaamista ei puolleta. 

Osallistuvan budjetoinnin kunkin vuoden alueittainen käyttövara pääte-
tään kaupunginhallituksessa alueiden asukaslukuun perustuen talous-
arvion täytäntöönpanovaiheessa. Talousarviossa vuodelle 2018 ja ta-
loussuunnitelmassa 2018-2020 on varattu 5 miljoonaa euroa lähiöra-
haston tuotosta maksettaviin menoihin vuosittain. Osallisuusrahaston 
käynnistyessä tehdään 2019 talousarvioon ja 2019-2021 taloussuunni-
telmaan vastaavat varaukset sekä poistetaan lähiörahastoa koskevat 
varaukset. 

Kaupungin osallisuusmallin toteutuksen käynnistämiseen on vuonna 
2018 tarkoitus osoittaa varoja lähiörahastosta 480 000 euroa. Koska lä-
hiörahastoa ei voi käyttää käyttömenojen kattamiseen, tulisi kaupungin-
valtuuston tehdä vuoden 2018 talousarvioon muutos, jolla tarvittava 
summa siirretään kaupunginkanslian käytettäväksi. 

Esityksen valmistelu on tapahtunut yhteistyössä kaupunginkanslian ta-
lous- ja suunnitteluosaston sekä tietotekniikka- ja viestintäosaston kes-
ken.

Täytäntöönpano

Mikäli kaupunginvaltuusto hyväksyy esityksen osallisuusrahaston pe-
rustamisesta, kaupunginhallituksen tarkoituksena on jatkovalmistelussa 
erikseen päättää osallistuvan budjetoinnin tarkemmasta toteutusmallis-
ta. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Olli Lahtinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36055

olli.lahtinen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Kasvatus- ja koulutuslautakunta
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Kaupunkiympäristölautakunta
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta
Osallisuus ja neuvonta
Sosiaali- ja terveyslautakunta
Talous- ja suunnitteluosasto
Taloushallintopalveluliikelaitos

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 21.05.2018 § 360

HEL 2017-012164 T 00 01 00

Esitys

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

21.05.2018 Pöydälle

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

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Olli Lahtinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36055

olli.lahtinen(a)hel.fi
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§ 379
Kultaisen Helsinki-mitalin myöntäminen ansioituneille kansalaisille 
2018

HEL 2018-004936 T 01 02 03 04

Päätös

Kaupunginhallitus päätti myöntää kultaisen Helsinki-mitalin liitteestä il-
meneville henkilöille, joiden on katsottava toiminnallaan ansaitsevan 
kaupungin tunnustusta.

Esittelijä
pormestari
Jan Vapaavuori

Lisätiedot
Victor Andersson, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36027

victor.andersson(a)hel.fi

Liitteet

1 Ansioituneet kansalaiset 2018

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsinki-mitalin myöntämisperusteita koskevien määräysten 2 §:n 2 
momentin mukaan kultainen Helsinki-mitali voidaan myöntää henkilöil-
le, joiden on katsottava toiminnallaan ansainneen kaupungin tunnus-
tusta.

Helsinki-mitalin jakoa koskevien määräysten mukaan mitalin myöntää 
kaupunginhallitus. Tieto mitalin saajista annetaan julkisuuteen Helsinki-
päivänä 12.6.2018, jolloin mitalit luovutetaan.

Esittelijä
pormestari
Jan Vapaavuori

Lisätiedot
Victor Andersson, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36027

victor.andersson(a)hel.fi
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Liitteet

1 Ansioituneet kansalaiset 2018

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
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§ 380
Määrärahan myöntäminen kaupunkiympäristön toimialalle projektia-
lueiden puistojen ja liikunta-alueiden rakentamista varten

HEL 2015-002684 T 02 02 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti myöntää kaupunkiympäristön toimialalle vuo-
den 2018 talousarvion alakohdasta 8 04 02 01, Kamppi-Töölönlahti alu-
een puistot

 1 400 000 euroa alueen puistojen toteuttamiseen,

alakohdasta 8 04 02 02 Länsisataman puistot ja liikunta-alueet

 2 881 000 euroa alueen puistojen ja liikunta-alueiden to-
teuttamiseen,

alakohdasta 8 04 02 03 Kalasataman puistot ja liikunta-alueet

 200 000 euroa alueen puistojen ja liikunta-alueiden toteut-
tamiseen,

alakohdasta 8 04 02 04 Kruunuvuorenrannan puistot ja liikunta-alueet

 255 000 euroa alueen puistojen ja liikunta-alueiden toteut-
tamiseen,

alakohdasta 8 04 02 05 Pasilan puistot

 257 000 euroa alueen puistojen toteuttamiseen ja

alakohdasta 8 04 02 06 Kuninkaankolmion puistot

 255 000 euroa alueen puistojen toteuttamiseen.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
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Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276
juha.viljakainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Kaupunkiympäristön toimialan esitys projektialueiden puistot ja liikunta-
alueet

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunkiympäristön toimiala jatkaa puistojen suunnittelua ja rakenta-
mista aluerakentamisen projektialueilla. Vuoden 2018 talousarviossa 
projektialueiden puisto- ja liikunta-alueiden määrärahat yhteensä 
5,095 milj. euroa on varattu kohtaan 8 04 02 Projektialueiden puistot ja 
liikunta-alueet, Khn käytettäväksi. Lisäksi määrärahaa on käytettävissä 
vuonna 2017 käyttämättä jääneiden määrärahojen perusteella myön-
nettyä ylitysoikeutta yhteensä 0,525 milj. euroa. 

Kamppi-Töölönlahti

Talousarvion alakohtaan 8 04 02 01 Kamppi-Töölönlahden puistot on 
vuodelle 2018 varattu 1,4 milj. euroa. Kamppi-Töölönlahden puistojen 
rakentamiseen on vuoden 2017 loppuun mennessä käytetty 14 milj. eu-
roa. Vuosina 2018 - 2020 puistomäärärahaa arvioidaan tarvittavan yh-
teensä 6 milj. euroa.

Vuonna 2018 rakennetaan keskustakirjasto Oodin viereinen Makasiini-
puisto. Arvioitu määrärahatarve on 4,5 milj. euroa, johon käytetään ta-
lousarvioon kohteelle varattu määräraha 1,4 milj. euroa ja muilta talou-
sarviokohdilta siirrettäviä käyttämättä jääviä määrärahoja 3,1 milj. eu-
roa. Lopullinen määrärahatarve tarkentuu alueen urakkakilpailun pää-
tyttyä.

Länsisatama

Talousarvion alakohtaan 8 04 02 03 Länsisataman puistot ja liikunta-
alueet on vuodelle 2018 varattu 2,571 milj. euroa. Lisäksi talousarvion 
alakohdassa on käytettävänä edellisenä vuonna käyttämättä jääneiden 
määrärahojen perusteella myönnettyä ylitysoikeutta 0,31 milj. euroa. 
Länsisataman puistojen suunnitteluun ja rakentamiseen on vuoden 
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2017 loppuun mennessä käytetty 8 milj. euroa. Vuosina 2018–2027 
puistomäärärahaa arvioidaan tarvittavan 23 milj. euroa.

Käynnissä olevat puistokohteet ovat Hyväntoivonpuiston pohjoisosa ja 
Saukonpaadenpuisto. Lisäksi täyttötöitä tehdään puiston eteläosassa. 
Arvioitu määrärahatarve on 2,881 milj. euroa. 

Kalasatama

Talousarvion alakohtaan 8 04 02 03 Kalasataman puistot ja liikunta-
alueet on vuodelle 2018 varattu 0,357 milj. euroa. Lisäksi talousarvion 
alakohdassa on käytettävänä edellisenä vuonna käyttämättä jääneiden 
määrärahojen perusteella myönnettyä ylitysoikeutta 0,2 milj. euroa. 

Kalasatamanpuistojen suunnitteluun ja rakentamiseen on vuoden 2017 
loppuun mennessä käytetty 3 milj. euroa. Vuosina 2018–2027 puisto-
määrärahaa arvioidaan tarvittavan 5 milj. euroa. Lovisenholminpuiston 
suunnittelu jatkuu ja puiston rakentaminen alkaa tänä vuonna. Kalasa-
tamaa palvelevan Mustikkamaan koirapuiston rakentaminen alkoi viime 
vuonna ja se valmistuu kesällä. Kalasataman puistojen suunnittelun ja 
rakentamisen arvioitu määrärahatarve on 0,20 milj. euroa.

Kruunuvuorenranta

Talousarvion alakohtaan 8 04 02 04 Kruunuvuorenrannan puistot ja lii-
kunta-alueet on vuodelle 2018 varattu 0,255 milj. euroa.

Kruunuvuorenrannan puistojen rakentamiseen on vuoden 2017 lop-
puun mennessä käytetty 0,1 milj. euroa. Vuosina 2018–2026 puisto-
määrärahaa arvioidaan tarvittavan 8,10 milj. euroa Kruunuvuoren alu-
eella rakennetaan Kaitalahdenpuistoa ja laaditaan Saaristonfregatin-
puiston puistosuunnitelma. Arvioitu määrärahatarve on 0,255 milj. eu-
roa.

Pasila

Pasilan puistoihin on talousarvion alakohtaan 8 04 02 05 vuodelle 2018 
varattu 0,257 milj. euroa. Pasilan puistojen rakentamiseen on vuoden 
2017 loppuun mennessä käytetty 0,3 milj. euroa. Vuosina 2018–2026 
puistomäärärahaa arvioidaan tarvittavan 7 milj. euroa  Pasilan projek-
tialueella jatketaan Konepajanpuiston rakentamista. Arvioitu määrära-
hatarve on 0,257 milj. euroa.

Kuninkaankolmio

Talousarvion alakohtaan 8 04 02 06 Kuninkaankolmion puistot on vuo-
delle 2018 varattu 0,255 euroa. Kuninkaankolmion puistojen suunnitte-
luun ja rakentamiseen on vuoden 2017 loppuun mennessä käytetty 1 
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milj. euroa. Vuosina 2018–2027 puistomäärärahaa arvioidaan tarvitta-
van 5 milj. euroa.

Helene Schjerfbeckin puiston rakentamista jatketaan. Puistojen raken-
taminen etenee kiinteistöjen valmistumisen edellyttämässä aikataulus-
sa. Arvioitu määrärahatarve on 0,255 milj. euroa.

Määrärahaesitys

Kaupunkiympäristön toimialan esityksen mukaisesti toimialan käyttöön 
tulisi myöntää projektialueiden puistojen ja liikunta-alueiden toteuttami-
seen yhteensä 5 248 000 euron määräraha vuoden 2018 talousarvion 
kohdan 8 04 02 Projektialueiden puistot ja liikunta-alueet, Khn käytettä-
väksi ao. alakohdista.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Kaupunkiympäristön toimialan esitys projektialueiden puistot ja liikunta-
alueet

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Kaupunkiympäristön toimiala
Kaupunginkanslia
Taloushallintopalveluliikelaitos

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 05.03.2018 § 123

HEL 2015-002684 T 02 02 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti siirtää kaupunginhallituksen kaupunkiympäris-
tötoimialalle aiemmin myöntämiä vuoden 2017 talousarviokohdan 8 04 
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02, Projektialueiden puistot ja liikunta-alueet, Khn käytettäväksi määrä-
rahoja alakohtien välillä seuraavasti:

TA-alakohta  Euroa
8 04 02 02 Länsisataman puistot ja liikunta-alueet - 109 000
8 04 02 05 Pasilan puistot +109 000

Edelleen kaupunginhallitus päätti siirtää kaupunginhallituksen kaupun-
kiympäristötoimialalle aiemmin myöntämiä vuoden 2017 talousarvio-
kohdan 8 03 02, Projektialueiden kadut, Khn käytettäväksi määrärahoja 
alakohtien välillä seuraavasti:

TA-alakohta  Euroa
8 03 02 04 Kruunuvuorenranta - 7 000
8 03 02 07 Kruunusillat +7 000

05.02.2018 Ehdotuksen mukaan

11.12.2017 Ehdotuksen mukaan

19.06.2017 Ehdotuksen mukaan

06.06.2016 Ehdotuksen mukaan

08.06.2015 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi
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§ 381
Lisäpääomasuorituksen tekeminen Jätkäsaaren jätteen putkikeräys 
Oy:lle

HEL 2018-004216 T 02 02 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti

 hyväksyä 105 162 euron suuruisen lisäpääomasuorituksen tekemi-
sen Jätkäsaaren jätteen putkikeräys Oy:n sijoitetun vapaan oman 
pääoman rahastoon ja

 myöntää kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosaston käytettä-
väksi 105 162 euroa lisäpääomasuorituksen maksamiseen vuoden 
2018 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 lisäpääomasuorituksesta

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus päätti 8.3.2010 § 263 perustaa eräille alueille alueel-
liset yhtiöt jätteen putkikeräysjärjestelmän rakennuttamista, omistamis-
ta, hallinnointia ja ylläpitoa varten. Kaupunginhallitus päätti täytäntöön-
panopäätöksen yhteydessä oikeuttaa kiinteistölautakunnan vahvista-
maan mm. Jätkäsaaren jätteen putkikeräysyhtiön ja putkikeräysjärjes-
telmän käyttäjiksi ja yhtiön osakkaaksi tulevien kiinteistöjen omistajien 
ja haltijoiden välillä tehtävien osakemerkintää ja liittymistä sekä putkike-
räysjärjestelmien käyttöehtoja koskevien sopimusten pääperiaatteet.
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Putkikeräysjärjestelmän yleisten osien merkintämaksut

Kaupunginhallitus päätti 17.12.2012 § 1429 myöntää mm. Jätkäsaaren 
jätteen putkikeräys Oy:lle 1 254 140 euron määrärahan yleisten kohtei-
den yleisten osien rakennusoikeuden mukaisen määrän osakemerkin-
nän lisäpääomasuorituksena.

Putkikeräysjärjestelmän kiinteistökohtaisten osien lisäpääomasuoritukset

Kaupunginhallitus päätti 7.12.2015 § 1181 myöntää kahden yleisen 
kohteen jätteen putkikeräysjärjestelmän kiinteistökohtaisten osien mu-
kaiset kauppahinnat Jätkäsaaren putkikeräysyhtiölle yhteensä 37 136 
euroa. Edelleen kaupunginhallitus päätti 11.12.2017 § 1113 myöntää 
129 822 euron suuruisen kahden yleisen kohteen kiinteistökohtaisten 
osien mukaisen lisäpääomasuorituksen tekemisen Jätkäsaaren jätteen 
putkikeräys Oy:n sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Määrärahaesitys

Jätkäsaaren jätteen putkikeräys Oy esittää, että Helsingin kaupunki 
suorittaisi yhden kiinteistön (Jätkäsaaren peruskoulun luokat 1-2 ja päi-
väkoti) kiinteistöliittymän arvon suuruisen lisäpääomasuorituksen. Osa-
kemerkinnän 105 162 euron lisäpääomasuoritus merkitään yhtiön sijoi-
tetun vapaan oman pääoman rahastoon. 

Maksu kohdistuu Helsingin kaupungin jätteen putkikeräysjärjestelmän 
perustamissopimuksen yhteydessä 12.4.2010 merkitsemiin Jätkäsaa-
ren jätteen putkikeräys Oy:n B osakkeisiin 73 000 kappaletta.

Lisäpääomasuorituksiin tarvittava 105 162 euron määräraha tulisi 
myöntää vuoden 2018 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 lisäpääomasuorituksesta

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi
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Jätkäsaaren jätteen putkikeräys Oy
Taloushallintopalveluliikelaitos
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§ 382
Hankintaoikaisuvaatimus, kodinkoneiden ja viihde-elektroniikan 
hankinta

HEL 2018-000282 T 02 08 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti hylätä kodinkoneiden ja viihde-elektroniikan 
hankintapäätökseen kohdistuvan Radiolux Oy/Euronicsin tarjouksen 
hylkäämistä koskevan hankintaoikaisuvaatimuksen sekä jättää tutki-
matta julkisuuslain mukaisen vaatimuksen.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Marja Sarmela, hankintalakimies, puhelin: 310 31651

marja.sarmela(a)hel.fi

Liitteet

1 Oikaisuvaatimus 20.4.2018
2 vastine hgin kaupunki - 03
3 VL Lausunto koskien kodinkoneiden ja vii
4 VL kodinkoneiden ja viihdeelektroniikan

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, hankintaoikaisupäätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asianosaiset Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, hankintaoi-
kaisupäätös
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

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

Hankintalain 138 §:n mukaan hankintayksikön asiakirjojen julkisuuteen 
ja asianosaisen tiedonsaantioikeuteen sovelletaan viranomaisten toi-
minnan julkisuudesta annettua lakia (621/1999). 

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

Kodinkoneiden ja viihde-elektroniikan kilpailutuksessa (H118-17) tar-
jouksen antanut Radiolux Oy/Euronics on esittänyt hankintaoikaisuvaa-
timuksen määräajassa. Hankintaoikaisuvaatimus perusteluineen on tä-
män esityksen liitteenä. Radiolux Oy/Euronics on valittanut hankinta-
päätöksestä myös markkinaoikeuteen.

Hankintalain 96 §:n mukaisesti hankintayksiköllä on velvollisuus selvit-
tää tarjouksen hintaa ja kustannuksia, jos tarjouksen hinta vaikuttaa 
poikkeuksellisen alhaiselta. Tarjotun hinnan tai kustannusten poikkeuk-
sellisuuden arvioiminen on kuitenkin lain mukaan hankintayksikön har-
kintavallassa. 

Expert Hyvät Merkit Oy:n tarjousta ei hankintamenettelyssä pidetty 
poikkeuksellisen alhaisena. Expert Hyvät Merkit Oy täytti myös kaikki 
tarjoajalle asetetut soveltuvuusvaatimuksiin kuuluneet tilaajavastuulain 
mukaiset työnantajavelvoitteet. Hankinnat ja kilpailuttaminen -yksikkö 
katsoo, että hankinnan voi toteuttaa annetuilla hinnoilla. Näin ollen Ra-
diolux Oy/Euronicsin vaatimusta Expert Hyvät Merkit Oy:n tarjouksen 
hylkäämisestä ei ole syytä hyväksyä.

Julkisuuslain mukaista vaatimusta ei tutkita tässä päätöksessä. Asia 
käsitellään julkisuuslain mukaisessa menettelyssä.

Hankintaoikaisuvaatimuksen johdosta on hallintolain mukaisesti kuultu 
muita tarjoajia. Gigantti oy:n, ryhmittymä Hakonen Solutions Oy ja 
Verkkokauppa Oyj:n sekä Expert Hyvät Merkit Oy:n lausumat ovat tä-
män esityksen liitteinä.

Hankinta on toteutettu hankintalaissa ja muussa lainsäädännössä sää-
detyn mukaisesti. Asiaan ei ole kuulemismenettelyssä tai muutoinkaan 
tullut sellaista uutta tietoa, joka edellyttäisi hankintajohtajan 12.4.2018 
tekemän hankintapäätöksen muuttamista.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
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Lisätiedot
Marja Sarmela, hankintalakimies, puhelin: 310 31651

marja.sarmela(a)hel.fi

Liitteet

1 Oikaisuvaatimus 20.4.2018
2 vastine hgin kaupunki - 03
3 VL Lausunto koskien kodinkoneiden ja vii
4 VL kodinkoneiden ja viihdeelektroniikan

Oheismateriaali

1 Tarjouspyyntö H118-17
2 Sopimusluonnos H118-17

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, hankintaoikaisupäätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asianosaiset Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, hankintaoi-
kaisupäätös
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4

Päätöshistoria

Keskushallinto Kaupunginkanslia Kansliapäällikkö 09.05.2018 § 117

Keskushallinto Kaupunginkanslia Oikeuspalvelut Kaupunginlakimies 19.05.2018 § 
68

HEL 2018-000282 T 02 08 01 00

OIKE PK 20180779

Päätös

Kaupunginlakimies päätti vastineen antamisesta markkinaoikeuteen.

Tuomioistuin
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Markkinaoikeus

Tuomioistuimen diaarinumero

2018/170

Valittaja

Radiolux Oy / Euronics

Hankintayksikkö

Helsingin kaupungin kaupunginkanslia

Päätöksen perustelut

Valittaja vaatii markkinaoikeutta kumoamaan hankintajohtajan tekemän
päätöksen 12.4.2018, § 19. Lisäksi valittaja vaatii toisen tarjoajan liike-
salaisuudeksi katsottavien tietojen julkistamista.

Lisätiedot
Jani Aarnio, kaupunginasiamies, puhelin: 310 36677

jani.aarnio(a)hel.fi

Keskushallinto Kaupunginkanslia Talous- ja suunnitteluosasto Hankinnat ja kilpai-
luttaminen Hankintajohtaja 12.04.2018 § 19

HEL 2018-000282 T 02 08 01 00

Päätös

Hankintajohtaja päätti hyväksyä Expert Hyvät Merkit Oy:n (0105389-2), 
Gigantti Oy:n (1523846-8) ja ryhmittymä Hakonen Solutions Oy:n (Ha-
konen Solutions Oy 2207997-9 ja Verkkokauppa.com Oyj 1456344-5) 
tarjoukset kodinkoneista ja viihde-elektroniikasta kahdeksi vuodeksi ko-
konaistaloudellisesti edullisimpina.

Lisäksi hankintaan kuuluu enintään kahden vuoden optiokausi, jonka 
käyttöönotosta hankintayksikkö päättää erikseen suoraa hankintaa 
käyttäen ennen perussopimuskauden päättymistä. 

Hankintajohtaja päätti hylätä tarjouskilpailusta Power Finland Oy:n 
(0993774-8) tarjouksen, koska Power Finland Oy:n tarjous ei täyttänyt 
tarjouspyynnössä esitettyjä vaatimuksia. 

Hankintasopimus sopijapuolten välillä syntyy vasta myöhemmin erik-
seen allekirjoitettavalla sopimuksella. Hankintasopimus voidaan tehdä 
aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut 
tai hänen katsotaan saaneen päätöksen ja valitusosoituksen tiedoksi. 
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Hankinnan arvioitu arvonlisäveroton arvo 2,5 milj. euroa varsinaisen 
sopimuskauden ja optiovuosien aikana.

Hankintasopimusta ei voida tehdä ennen kuin tarjoaja on toimittanut 
hankintayksikölle tarjouspyynnössä mainitut hankintalain 88 §:n mukai-
set otteet rikosrekisteristä ja tilaajavastuulain mukaiset selvitykset. 
Hankintayksikkö tutkii otteista ja muista selvityksistä koskeeko tarjoajaa 
jokin hankintalain 80 §:n mukainen pakollinen poissulkemisperuste. 
Poissulkemisperusteen ilmetessä ratkaistaan hankintaa koskeva pää-
tös uudelleen oikaisemalla tätä päätöstä hankintalain 132 §:n mukai-
sesti.

Päätöksen perustelut

Kilpailutus perustuu Helsingin kaupunginkanslian 14.2.2018 päivättyyn 
tarjouspyyntöön H118-17, HEL 2018-000282. Kodinkoneiden ja viihde-
elektroniikan hankinta on toteutettu avoimella menettelyllä. 

Hankinnasta on julkaistu hankintailmoitus 14.2.2018 sekä korjausilmoi-
tukset 8.3.2018 ja 13.3.3018 sähköisessä HILMA-ilmoituskanavassa 
www.hankintailmoitukset.fi. Määräaika tarjousten jättämiselle päättyi 
22.3.2018. Määräaikaan mennessä saapui 5 tarjousta: Expert Hyvät 
Merkit Oy, Euronics / Radiolux Oy, Gigantti Oy, Power Finland Oy ja 
Ryhmittymä Hakonen Solutions Oy (Hakonen Solutions Oy (Hakonen 
Solutions Oy 2207997-9 ja Verkkokauppa.com Oyj).

Tätä hankintaa ei ole jaettu osiin, koska kodinkoneet ja viihde-elektro-
niikka muodostavat tilaustoiminnan kannalta tarkoituksenmukaisen ko-
konaisuuden.

Tarjoajien soveltuvuuden tarkastaminen

Tarjouspyynnön kohdassa on esitetty tarjoajan soveltuvuudelle asetetut 
vaatimukset ja selvitysvelvollisuudet.

Tarjoajien soveltuvuutta koskevat edellytykset on tarkastettu lukuun ot-
tamatta pakollisia poissulkemisperusteita, jotka tarkastetaan päätök-
senteon jälkeen ennen mahdollisen sopimuksen tekemistä tarjoajan toi-
mittamien rikosrekisteriotteiden ja muiden selvitysten perusteella.

Tarjousten tarjouspyynnönmukaisuuden tarkastaminen

Tarjouspyynnössä on asetettu tarjoukselle ja sen sisällölle sekä hankin-
nan kohteelle vähimmäisvaatimukset. Vertailu tehdään kokonaishan-
kinnan mukaan. 

Määräajassa saapuneet tarjoukset ovat tarjouspyynnön mukaisia, lu-
kuun ottamatta Power Finland Oy:n tarjousta. Tarjouspyynnön kohdas-



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 22/2018 89 (122)
Kaupunginhallitus

Asia/13
28.05.2018

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

sa 9b vaatimuksena oli kiertoilmaliesi, jonka asennusaukon leveys on 
60 cm ja lieden leveys vähintään 58 cm. Power Finland Oy:n tarjous ei 
täytä vaatimusta, koska Power Finland Oy tarjosi 497 mm leveää liettä.  
Tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun vuoksi hankintayksi-
kön on hylättävä Power Finland Oy:n tarjous tarjouspyynnön vastaise-
na.

Tarjousten vertailu

Hankittavien tuotteiden valintaperusteena oli kokonaistaloudellinen 
edullisuus. Kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteena käytettiin 
hinnaltaan halvinta tarjousta. Valitaan 3 halvimman tarjouksen tehnyttä 
tarjoajaa.

Hankittaville tuotteille on asetettu vähimmäisvaatimuksina laadullisia 
vaatimuksia (laatukriteereitä), jotka tarjottavien tuotteiden on pitänyt 
täyttää. Jos laadulliset vähimmäisvaatimukset eivät ole täyttyneet, on 
tarjous hylätty tarjouspyynnön vastaisena.

Tarjousten vertailu on tämän päätöksen liitteenä. Vertailu osoittaa, että 
kokonaistaloudellisesti edullisimmat tarjoukset ovat tehneet Expert Hy-
vät Merkit Oy, Gigantti Oy ja ryhmittymä Hakonen Solutions Oy (Hako-
nen Solutions ja Verkkokauppa.com Oyj).

Lisätiedot
Raili Alanko, palvelupäällikkö, puhelin: +358931031764

raili.alanko(a)hel.fi
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§ 383
Asuntokortteleiden varaaminen laatu- ja hintakilpailua varten (Laaja-
salo, Kruunuvuorenranta korttelit 49288 ja 49289)

HEL 2018-003161 T 10 01 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Veronika 
Honkasalon ehdotuksesta. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nelskylä, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

A

Kaupunginhallitus päätää varata Laajasalon Kruunuvuorenrannassa si-
jaitsevat liitekartasta 1 ilmenevät asuinkerrostalojen korttelit 49288 ja 
49289 sekä niitä palvelevat yhteispihatontit luovutettavaksi erikseen pi-
dettävän laatu- ja hintakilpailun perusteella.

B

Kaupunginhallitus oikeuttaa kaupunkiympäristölautakunnan:

 päättämään kilpailun ehdoista ja järjestämään kilpailun sekä
 päättämään kilpailun perusteella korttelien varauksensaajasta / va-

rauksensaajista ja varausten ehdoista.

Lisäksi kaupunginhallitus toteaa, että kilpailualueeseen kuuluvat asuin-
kerrostaloja palvelevat yhteispihatontit luovutetaan asuinkerrostalotont-
tien toteuttajille. Siten yhteispihatontteja ei luovuteta Kruunuvuorenran-
nan Palvelu Oy:n toteutettaviksi ja hallinnoitaviksi.

Esittelijän perustelut
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Laajasalon Kruunuvuorenrannassa sijaitsevia asuinkerrostalojen kortte-
leita 49288 ja 49289 koskeva varausmenettely sisältää sekä laatu- että 
hintakilpailun. Kortteleihin tulee toteuttaa sekä vapaarahoitteista ja 
sääntelemätöntä omistusasuntotuotantoa että välimuodon tuotantoa 
(Hitas tai asumisoikeus).

Kortteleiden yhteenlaskettu asuinrakennusoikeus on yhteensä 17 400 
k-m2. Alueelle tulee lisäksi toteuttaa myös jonkin verran liiketilaa.

Laatu- ja hintakilpailun käytännön järjestelyistä huolehtii kaupunkiym-
päristön toimialan maankäytön ja kaupunkirakenteen tontit -yksikkö.

Voimassa oleva asemakaava

Alueella on voimassa asemakaava nro 12130 (Kruunuvuorenranta, 
Haakoninlahti 2), joka on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 9.10.2013 
§ 362 ja tullut lainvoimaiseksi 22.11.2013. Asuntotontit kuuluvat ase-
makaavan mukaan asuinkerrostalojen korttelialueeseen (AK). Niille on 
osoitettu asuinkerrosalaa yhteensä 17 400 k-m2. Kilpailualueeseen 
kuuluu asumista palvelevat yhteiskäyttöisen korttelialueen tontit (AH) 
49288/1 ja 49289/1.

Varaus kilpailuun

Helsingin kaupungin hallintosäännön 8 luvun 1 §:n 2 momentin 2 koh-
dan mukaan ellei toimivallasta ole muutoin säädetty tai määrätty, kau-
punginhallitus päättää tai hyväksyy perusteet ja rajat, joiden mukaan 
muu toimielin tai viranhaltija päättää kaupungin maa- ja vesialueiden 
varaamisesta rakentamiseen. Vakiintuneen käytännön mukaan tontin-
varaukset kilpailuihin on tehty niin sanotun yleisen tontinvarauskierrok-
sen yhteydessä.

Haakoninlahti 2:ssa sijaitsevien kortteleiden varaaminen kilpailua var-
ten on tarpeen tehdä ennen yleisen varauskierroksen käsittelyä. Ylei-
nen varauskierros käsitellään todennäköisesti vasta alkusyksystä 2018. 

Kaupunkiympäristölautakunta oikeutetaan varauksen yhteydessä päät-
tämään laatu- ja hintakilpailun ehdoista ja järjestämään kilpailu sekä 
päättämään kilpailun perusteella korttelien varauksensaajasta/varauk-
sensaajista sekä varausten ehdoista. Näin Haakoninlahti 2 aluetta kos-
keva kilpailu saadaan käyntiin mahdollisimman nopealla aikataululla 
kaupunginhallituksen varauspäätöksen jälkeen. Tällä edistetään myös 
Kruunuvuorenrannan tonttien varaustilannetta, joka tällä hetkellä on vä-
häinen. Kilpailuohjelma on oheismateriaalissa.

Yhteispihatontit
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Kaupunginhallitus on 12.6.2014 § 568 päättänyt perustaa Kruunuvuo-
renrannan Palvelu Oy -nimisen osakeyhtiön. Yhtiöjärjestyksen mukaan 
Kruunuvuorenrannan Palvelu Oy omistaa, vuokraa, luovuttaa, hallitsee, 
ylläpitää ja uudistaa Kruunuvuorenrannan alueen yhteispihatontteja.

Lähtökohtana oli, että alueen yhteispihatontit olisivat koko alueen, kaik-
kien Kruunuvuorenrannan Palvelu Oy:n osakaskiinteistöjen (asunto-
tonttien) käytössä. Siten palveluyhtiö olisi se taho, joka vuokraisi ja to-
teuttaisi kaikki yhteispihatontit sekä luovuttaisi niiden käyttöoikeuden 
kaikille osakaskiinteistöille. 

Kruunuvuorenrannassa yhteispihatontteja on kuitenkin kaavoitettu vain 
Haakoninlahti 1:n ja Haakoninlahti 2:n alueelle. Yhteispihatontit eivät si-
jaintinsa ja vähäisen määränsä vuoksi tule olemaan koko Kruunuvuo-
renrannan projektialueen asukkaiden käytettävissä samaan tapaan ku-
ten esimerkiksi Kalasatamassa.

Lisäksi yhteispihatonttien toteuttaminen ja yhteensovittaminen Haako-
ninlahti 1:ssä on osoittautunut haasteelliseksi niiden alapuolisten pysä-
köintihallien toteuttamisen kanssa, sillä pysäköintihallien suunnittelu, 
rakentaminen ja hallinnoiminen kuuluu yhteispihatontteja ympäröiville 
asunto-osakeyhtiölle. Samaa aluetta on siten ollut suunnittelemassa 
kaksi toisistaan erillistä toimijaa.

Edellä mainittujen syiden vuoksi on tarkoituksenmukaista, että Haako-
ninlahti 2:n yhteispihatontit kilpailualueen kortteleissa 49288 ja 49289 
luovutetaan toteutettavaksi mainittujen kortteleiden asuntotonttien to-
teuttajille.

Palveluyhtiön hallitus on käsitellyt asian kokouksessaan 28.1.2018 ja 
puoltaa tätä toimintamallia.

Kilpailun arvioitu aikataulu

Laatu- ja hintakilpailu on tarkoitus aloittaa heti varauspäätöksen jäl-
keen. Kilpailuaika päättyisi arviolta syyskuussa 2018, jolloin lopullisesta 
varauksesta voitaisiin päättää arviolta vuoden 2018 lopussa tai vuoden 
2019 alussa.

Laatu- ja hintakilpailun pääpiirteet

Kilpailumuoto on uusi siinä mielessä, että siinä yhdistetään laatu- ja 
hintakilpailu. Aiemmin tontinvarauskilpailut ovat keskittyneet laatuun, 
jolloin mahdolliset myyntihinnat on määritelty ulkopuolisen arvioijan lau-
sunnon perusteella. Toisaalta hintakilpailuissa ei ole voitu vaikuttaa sa-
malla tavalla laatuun ja sisältöön kuin varsinaisissa laatukilpailuissa. 
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Uusi kilpailumuoto on kannattava paitsi sen vuoksi, että siinä voidaan 
yhdistää laatu ja hinta, myös siitä saatavien kokemusten vuoksi.

Kilpailu on suunnattu kahden tai useamman erillisen toimijan muodos-
tamille hakijaryhmille. Hakijaryhmien tulee laatia suunnitelma, joka so-
veltuu muokattavaksi kumpaankin kortteliin. Korttelit 49288 ja 49289 ei-
vät siten ole erillisiä hakualueita, joista kilpailijat hakumenettelyyn osal-
listuessaan voisivat valita. Kaupunki valitsee kokonaisharkinnan perus-
teella jatkoon korkeintaan neljä hakijaryhmää, joiden suunnitelmat täyt-
tävät suunnittelutehtävän lähtökohdat ja parhaiten suunnitelmalle ase-
tetut arviointikriteerit. Jatkoon päästäkseen suunnitelman on täytettävä 
laadun vähimmäistaso. Näin varmistutaan jatkossa olevien suunnitel-
mien riittävästä laadusta. Jatkoon valitaan korkeintaan neljä parasta 
suunnitelmaa. Mikäli riittävän laatutason täyttäviä suunnitelmia on vä-
hemmän, voidaan jatkoon valita vähemmän kuin neljä suunnitelmaa. 
Kilpailijoiden määrä voi siten tämän vaiheen jälkeen olla jokseenkin 
suppea verrattuna siihen, että kaikki hakijaryhmät pääsisivät jatkoon. 
Kaupunki antaa tämän jälkeen jatkoon valituille jatkosuunnitteluohjeet.

Hintakilpailu käydään laadullisten ja sisällöllisten suunnitelmien jättämi-
sen, jatkoon valitsemisen ja jatkosuunnitteluohjeiden jälkeen. 

Jatkoon valitut antavat kaupungin asettamassa määräajassa tarjouk-
sensa vapaarahoitteisena ja sääntelemättömänä tuotantona toteutetta-
vien tonttien myyntihinnasta. Myyntihinnalle asetetaan kilpailuohjelmas-
sa vähimmäishinta, jota alittavia tarjouksia ei hyväksytä. Vähimmäishin-
ta perustuu kortteleista laadittuun ulkopuolisenarvioijan arvioon. Näin 
varmistutaan siitä, että vapaarahoitteisen ja sääntelemättömän tuotan-
non hinnat ovat lainsäädännön edellyttämällä tavalla käypiä. Kaikki hin-
nat sidotaan elinkustannusindeksiin ja korotetaan lopullisen kaupan-
teon hetkellä indeksin muutoksen mukaisesti. Muutoksesta huomioi-
daan vain korotus.

Luovutusmuoto

Vapaarahoitteisena ja sääntelemättömänä omistusasuntotuotantona to-
teutettavat tontit luovutetaan myymällä ja välimuodon tuotantona toteu-
tettavat tontit vuokraamalla pitkäaikaisesti.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nelskylä, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet
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1 Sijaintikartta ja kartta kilpailualueesta

Oheismateriaali

1 Kilpailuohjelma

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunkiympäristölautakunta

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunta 10.04.2018 § 181

HEL 2018-003161 T 10 01 01 00

Ellidankuja / Astridinkuja

Esitys

A

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että Laaja-
salon Kruunuvuorenrannassa sijaitsevat liitteestä 1 ilmenevät asuinker-
rostalojen korttelit 49288 ja 49289 ja niitä palvelevat yhteispihatontit va-
rattaisiin luovutettavaksi erikseen pidettävän laatu- ja hintakilpailun pe-
rusteella.

Lisäksi lautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että se oikeuttaisi lauta-
kunnan:

 päättämään kilpailun ehdoista ja järjestämään kilpailun sekä
 päättämään kilpailun perusteella korttelien varauksensaajasta / va-

rauksensaajista ja varausten ehdoista.

B

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että se tote-
aisi seuraavaa:

 Kilpailualueeseen kuuluvat asuinkerrostaloja palvelevat yhteispiha-
tontit luovutetaan asuinkerrostalotonttien toteuttajille. Siten yhteispi-
hatontteja ei luovuteta Kruunuvuorenrannan Palvelu Oy:n toteutet-
tavaksi ja hallinnoitavaksi.
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C

Kaupunkiympäristölautakunta päätti hyväksyä liitteenä 2 olevan kortte-
leita 49288 ja 49289 ja niitä palvelevia yhteispihatontteja koskevan kil-
pailuohjelman ja oikeuttaa maankäyttö ja kaupunkirakenteen tontit-yksi-
kön (asuntotontit-tiimi) järjestämään kilpailun ja tekemään kilpailuohjel-
maan vähäisiä muutoksia, lisäyksiä ja täydennyksiä ehdolla, että kau-
punginhallitus päättää varata korttelit 49288 ja 49289 laatu- ja hintakil-
pailua varten.

Käsittely

10.04.2018 Ehdotuksen mukaan

Vastaehdotus:
Mai Kivelä: Kaikkien tonttien osalta luovutus pitkäaikaisena vuokrasopi-
muksena myynnin sijaan.

Kannattaja: Silvia Modig

Vastaehdotus:
Mai Kivelä: Lisätään kilpailuehtoihin: Kaikilta kilpailun osallistujilta edel-
lytetään kaupunkistrategian mukaisesti suunnitelma ilmastonmuutok-
sen torjunnasta osana hankekokonaisuutta.

Kannattaja: Silvia Modig

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Kaikkien tonttien osalta luovutus pitkäaikaisena vuokraso-
pimuksena myynnin sijaan.

Jaa-äänet: 11
Sirpa Asko-Seljavaara, Eveliina Heinäluoma, Kaisa Hernberg, Nuutti 
Hyttinen, Atte Kaleva, Jape Lovén, Tuomas Rantanen, Laura Rissa-
nen, Anni Sinnemäki, Osmo Soininvaara, Maarit Vierunen

Ei-äänet: 2
Mai Kivelä, Silvia Modig

Esittelijän ehdotus jäi voimaan äänin 11-2.

2 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Lisätään kilpailuehtoihin: Kaikilta kilpailun osallistujilta edel-
lytetään kaupunkistrategian mukaisesti suunnitelma ilmastonmuutok-
sen torjunnasta osana hankekokonaisuutta.
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Jaa-äänet: 8
Eveliina Heinäluoma, Nuutti Hyttinen, Atte Kaleva, Jape Lovén, Laura 
Rissanen, Anni Sinnemäki, Osmo Soininvaara, Maarit Vierunen

Ei-äänet: 4
Kaisa Hernberg, Mai Kivelä, Silvia Modig, Tuomas Rantanen

Tyhjä: 1
Sirpa Asko-Seljavaara

Esittelijän ehdotus jäi voimaan äänin 8-4 (1 tyhjä).

27.03.2018 Pöydälle

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Katarina Nordberg, kiinteistölakimies, puhelin: 09 310 31800

katarina.nordberg(a)hel.fi
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§ 384
Vuoden 2019 talousarvion ja vuosien 2019 - 2021 taloussuunnitel-
man raami ja laatimisohjeet

HEL 2018-005307 T 02 02 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä liitteen mukaisesti vuoden 2019 ta-
lousarvioehdotuksen raamin ja vuosien 2019 - 2021 taloussuunnitel-
maehdotuksen laatimisohjeet ja lähettää ne lauta- ja johtokunnille otet-
tavaksi huomioon talousarvioehdotusten valmistelussa.

Samalla kaupunginhallitus päätti, että vuoden 2019 talousarviomäärä-
rahojen taso tarkistetaan vastaamaan tuoreimpia ennusteita kustan-
nustason muutoksesta (peruspalveluien hintaindeksi) ja väestönkas-
vusta kaupunkistrategiassa sovitulla tavalla talousarviovalmistelun ede-
tessä.

Käsittely

Esittelijä on muuttanut ehdotustaan pöydällepanon aikana.

Henkilöstötoimikunnan lausunto lisättiin päätöksen liitteeksi.

Esittelijä
pormestari
Jan Vapaavuori

Lisätiedot
Mari Paananen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 73043

mari.rajantie(a)hel.fi
Matti Malinen, talousarviopäällikkö, puhelin: 310 36277

matti.malinen(a)hel.fi
Ari Hietamäki, johtava suunnittelija, puhelin: 310 36567

ari.hietamaki(a)hel.fi

Liitteet

1 Laatimisohjeet 29.5.2018
2 Henkilöstötoimikunnan lausunto

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut
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Kuntalain mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyt-
tävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Hyväksymisen 
yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös kolmea tai useampaa 
vuotta koskeva taloussuunnitelma. Talousarviovuosi on taloussuunni-
telman ensimmäinen vuosi.

Kaupungin hallintosäännön mukaan kaupunginhallitus päättää vuosit-
tain talousarvion laatimisohjeista sekä talousarvion noudattamisohjeis-
ta. Talousarvion laatimisohjeissa annetaan toimialoille ja liikelaitoksille 
ohjeet talousarvion ja –suunnitelman laatimiseksi. Laatimisohjeiden kä-
sittelyn yhteydessä kaupunginhallitus voi hyväksyä talousarvion valmis-
telutyötä ohjavia kannanottoja. Hallintosäännön mukaan investointitar-
kastelu laaditaan kymmeneksi vuodeksi. 

Vuoden 2019 talousarvion raamin lähtökohtana ovat kaupunkistrate-
gian 2017 – 2021 taloustavoitteet, kuluvan vuoden talousarvio, sekä ta-
loussuunnitelma 2018 – 2020.

Toimialamalliin siirtyminen ja kaupunginvaltuuston hyväksymä talousar-
viorakenteen muutos tarkoittaa aiempaa selkeämmin raamibudjetointia. 
Kaupunginhallitus päättää toimialoille ja talousarviokohdille kokonais-
raamit ja toimialalautakunnat päättävät määrärahojen tarkemmasta 
kohdentamisesta.

Vuoden 2019 talousarvion menojen kokonaistaso tarkistetaan talousar-
viovalmistelun edetessä kaupunkistrategiassa sovitulla tavalla

Talousarvioehdotus vuodelle 2019 ja taloussuunnitelma vuosille 2019 – 
2021 julkaistaan pormestarin ehdotuksena lokakuussa 2018 ja tulee 
kaupunginvaltuuston käsittelyyn marraskuussa 2018.

Yleinen taloustilanne

Alla oleva katsaus taloustilanteesta sekä julkisen talouden tilasta pe-
rustuu valtiovarainministeriön 13.4.2018 julkaisemiin taloudelliseen kat-
saukseen (sisältyy vuosien 2018 – 2020 taloudellista kehitystä koskeva 
ennuste) ja julkisen talouden suunnitelmaan  2019 – 2022 ja valtionva-
rainministeriön helmikuun 2017 julkaisuun Suomen julkisen talouden 
näkymistä ja haasteista.

Maailmantalouden kasvu kiihtyy vielä vuonna 2018, minkä jälkeen ta-
louskasvu jatkuu hitaampana. Erityisesti Yhdysvalloissa kasvu on tänä 
vuonna nopeaa. Hiljattain hyväksytyn verouudistuksen odotetaan kiih-
dyttävän edelleen jo nopeaa talouskasvua, mutta samalla myös heiken-
tävän julkisen talouden tilaa. Euroalueella vahva kasvu jatkuu, luotta-
mus on korkealla ja investoinnit ovat elpyneet lähelle kriisiä edeltävää 
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tasoa. Vaikka inflaatio-odotukset ovat yhä vaimeita, inflaation odote-
taan kiihtyvän ennustejakson loppua kohden.

Vuonna 2018 Suomen BKT:n ennustetaan kasvavan 2,6 %. Merkit ta-
louskasvun jatkumisesta ovat edelleen suotuisat. Näitä ovat mm. teolli-
suuden uusien tilausten ja elinkeinoelämän tuotanto-odotusten kasvu 
sekä kasvukeskusten vahvana jatkuva rakennustoiminta. Toisaalta 
kasvun rajoitteistakin on viitteitä, sillä monella toimialalla on pulaa am-
mattitaitoisesta työvoimasta ja kysynnän puute on viime vuoden loppua 
yleisempää monella yksityisen liike-elämän toimialalla.

Vuonna 2019 talouskasvu hidastuu 2,2 prosenttiin. Inflaation kiihtymi-
nen hidastaa kotitalouksien reaalisten käytettävissä olevien tulojen kas-
vua. Yksityisen kulutuksen kasvun hidastuminen kohentaa kotitalouk-
sien säästämisastetta.

Vuonna 2020 BKT kasvaa 1,8 %. Yksityisen kulutuksen kasvu hidastuu 
edelleen, vaikka palkkasumman kasvu jatkuu ansiotason kasvun kiih-
tyessä. Inflaation nopeutuessa reaalitulojen kasvu kuitenkin hidastuu.

Taloudellisen aktiviteetin laajapohjainen ja nopea voimistuminen paran-
si työllisyyttä vuoden 2017 aikana. Työllisyyden paraneminen voimistui 
vuodenvaihteen molemmin puolin poikkeuksellisen nopeasti ja työlli-
syysasteen trendi on noussut jo 71 prosentin tuntumaan.

Vahvana jatkuva talouskasvu ja voimistunut työvoiman kysyntä nosta-
vat vuonna 2018 työllisten määrän 1,8 %:a edellisvuotta korkeammak-
si. Työllisyyden kasvu jatkuu nopeana koko ennustejakson ajan ja työl-
lisyysaste nousee 72,5 prosenttiin vuonna 2020. Työttömyysasteen hi-
das lasku johtuu ainakin osittain piilotyöttömien sekä muiden työvoiman 
ulkopuolella olevien aktivoitumisesta työnhakuun, mikä on normaalia 
suhdannetilanteen parantuessa. Vaikka työttömyys onkin vähentynyt 
epätasaisesti, työttömien ja piilotyöttömien yhteenlaskettu määrä on 
laskenut melko tasaisesti vuoden 2016 alkupuolelta lähtien. Työttömyy-
saste laskee tasaisesti ennustejaksolla ja päätyy 7,0 prosenttiin vuonna 
2020.

Yksityiset investoinnit kasvavat ennustejaksolla keskimäärin 3,5 - 4 %:a 
vuodessa, mutta niiden kasvu jatkuu viime vuosia hitaampana. Tästä 
huolimatta yksityiset investoinnit suhteessa BKT:hen nousevat ennus-
tejakson lopulla noin 20 prosenttiin ja ylittävät jo selvästi vuoden 2008 
toisen neljänneksen suhdannehuipun.

Helsingin seudun tuotannon kasvu jatkui vuoden kolmannella neljän-
neksellä, jolloin tuotanto nousi ennakkoarvion mukaan 3 prosenttia 
edellisvuodesta. Seudun kasvu on jatkunut melko vakaasti noin kolmen 
prosentin tasolla jo kahden vuoden ajan. Koko maan tuotanto kasvoi 
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vuoden kolmannella neljänneksellä lähes samaa tahtia kuin Helsingin 
seudulla. Kasvu kohdistui kaikille toimialoille. Palvelualoilla kasvu oli 
voimakkainta kuljetuksessa ja varastoinnissa, majoitus- ja ravitsemus-
toiminnassa, liike-elämän palveluissa sekä kaupan alalla.

Talouskasvu ja työllisyystilanteen paraneminen vahvistavat julkista ta-
loutta lähivuosina. Myös menojen kasvua hillitsevät ja julkista palvelu-
tuotantoa tehostavat toimet kohentavat julkisen talouden tilaa. Julkinen 
talous tasapainottuu ja kääntyy hieman ylijäämäiseksi yli kymmenen 
vuotta jatkuneen epätasapainon jälkeen vuosikymmenen vaihteessa. 
Valtiontalouden menot ovat kuluvana vuonna vielä selväsi tuloja suu-
remmat, mutta myös valtiontalouden epätasapaino pienenee vähitellen. 
Bruttokansantuotteen kasvu ja sopeutustoimet alentavat julkisyhteisö-
jen velkaa suhteessa bruttokansantuotteeseen. Julkisen talouden vel-
kaantuminen jatkuu silti edelleen 2020-luvun alkuvuosina.

Julkisen talouden pitkän aikavälin haasteet eivät ole olennaisesti muut-
tuneet. Suhdanteen tasaannuttua talouskasvu hidastuu selvästi, eikä 
riitä kattamaan väestön ikärakenteen muutoksen vuoksi nopeasti kas-
vavia julkisia menoja. Väestön ikääntyminen kasvattaa hoito- ja hoiva-
menoja ja heikentää julkista taloutta 2030-luvulle saakka, jos menojen 
kasvua ei kyetä hillitsemään rakenteellisin uudistuksin. Myös puolus-
tusvoimien hävittäjähankintojen rahoitus kasvattaa valtiontalouden ali-
jäämää 2020-luvulla.

Valtiovarainministeriön ennusteen mukaan maailmantalouden ennus-
teen riskit painottuvat yhä jonkin verran alasuuntaan. Kauppapoliittisten 
kiistojen kärjistyminen voi hidastaa maailmankaupan kasvua. Positiivi-
sena riskinä nähdään erityisesti euroalueen odotuksia suotuisampi ta-
louskehitys. Tämä parantaisi Suomen vientinäkymiä. Myös kehittyvissä 
talouksissa kasvu voi osoittautua ennustettua suotuisammaksi. Viennin 
maantieteellisen jakauman monipuolistuminen onkin yksi positiivinen 
riski. Lisäksi palveluviennin suotuisan kehityksen jatkuessa viennistä 
saatava arvonlisäys voi kasvaa.

Julkisen talouden suunnitelma ja kuntatalousohjelma

Julkisen talouden suunnitelma kokoaa julkista taloutta koskevan pää-
töksenteon. Suunnitelmassaan hallitus tarkastelee julkista taloutta ko-
konaisvaltaisesti ja tekee linjauksia ja valintoja, jotka muodostavat pe-
rustan myöhemmälle lainsäädännön ja budjetin valmistelulle. Julkisen 
talouden suunnitelma sisältää valtiontaloutta, kuntataloutta, lakisäätei-
siä työeläkelaitoksia ja muita sosiaaliturvarahastoja koskevat osat. 

Julkisen talouden suunnitelmaan sisältyy kuntatalouden ohjausjärjestel-
mä, jolla pyritään turvaamaan kuntatalouden pitkän aikavälin tasapai-
noinen kehitys. Yksi osa ohjausjärjestelmää on kuntatalousohjelma. 
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Kuntatalousohjelma valmistellaan julkisen talouden suunnitelman yh-
teydessä, ja se kattaa koko kuntatalouden. 

Kuntatalousohjelman 2019 – 2020 mukaan kuntatalouden tilanne on 
kohentunut huomattavasti muutaman viime vuoden aikana. Suotuisaan 
kehitykseen ovat myötävaikuttaneet useat eri tekijät. Hyvän taloustilan-
teen ansiosta verotulot ovat kasvaneet odotettua paremmin, ja toimin-
tamenot ovat puolestaan kehittyneet varsin maltillisesti mm. kilpailuky-
kysopimuksen sekä kuntatalouteen kohdistuneiden kuntien ja osin val-
tion sopeutustoimien ansiosta. Vuonna 2017 kuntien lainakanta laski 
ensimmäisen kerran vuoden 2000 jälkeen, yhteensä noin 100 milj. eu-
rolla.

Helsingin kaupungin taloudellinen tilanne vuoden 2018 keväällä

Vuosi 2017 oli Helsingin kaupungin taloudessa talousarviossa odotet-
tua myönteisempi. Kaupungin toimintakate toteutui talousarviota pa-
rempana, ja verotulot kasvoivat talousarviossa ennakoitua enemmän. 
Myös korkomenot toteutuivat talousarviota pienempinä. Vuosikate to-
teutui noin 360 miljoonaa euroa talousarviota parempana ja hieman 
edellisvuoden tasoa paremmin.

Kaupungin tulorahoitus riitti talousarviossa ennakoitua paremman vero-
tulokehityksen ansiosta kattamaan investoinnit. Vuonna 2017 toimin-
nan ja investointien rahavirta muodostui 245 miljoonaa euroa positiivi-
seksi. Helsingin investointitaso suhteessa poistoihin on merkittävästi 
muita suuria kaupunkeja korkeampi.

Kaupungin käyttömenot alittivat talousarvion johtuen pääasiassa Länsi-
metron liikennöinnin aloittamisen viivästymisen vaikutuksesta HKL:n 
menoihin ja HSL:n maksuosuuteen. Kaupungin menot toteutuivat myös 
edellisvuotta pienempinä johtuen perustoimeentulotuen maksatuksen 
siirtymisestä KELA:lle. Vertailukelpoisesti tarkastellen menokasvu jäi 
matalaksi, vain noin 0,6 prosenttiin. Myös muilla suurilla kaupungeilla 
kehitys on ollut vastaava.

Verotulot toteutuivat 247 miljoonaa euroa talousarviota korkeampina ja 
vuoteen 2016 verrattuna verotuloja kertyi 5,5 prosenttia enemmän. 
Kunnallisveroja kertyi 0,3 prosenttia vuotta 2016 enemmän. Yhteisöve-
roja kertyi 33 prosenttia enemmän kuin vuonna 2016. Marraskuussa 
2017 kaupunginvaltuusto teki päätöksen kunnallisveroprosentin alenta-
misesta 18,5 prosentista 18 prosenttiin vuodelle 2018.

Helsingin kaupungin tämänhetkinen investointitaso on aikaisempaan 
nähden korkea, mikä kertoo kaupungin vahvasta kasvusta. Kaupungin 
toteutunut investointitaso HKL-liikelaitoksen joukkoliikenneinvestoinnit 
huomioiden on vuosina 2016 ja 2017 ollut yli 650 milj. euron tasolla, mi-



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 22/2018 102 (122)
Kaupunginhallitus

Asia/16
28.05.2018

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

kä on ollut noin 100 miljoonaa euroa enemmän kuin edeltävinä vuosi-
na. Kuluvan vuoden talousarvion mukainen investointitaso on edelleen 
selvästi vuosien 2016 ja 2017 toteutunutta tasoa suurempi.

Kaupungin investoinnit vuonna 2017 ilman liikelaitosten investointeja 
olivat 545,7 miljoonaa euroa (486 miljoonaa euroa vuonna 2016 ja 388 
miljoonaa euroa vuonna 2015). Investointeihin käytettävissä olleista 
määrärahoista käytettiin 81 prosenttia (78 prosenttia vuonna 2016 ja 68 
prosenttia vuonna 2015). Määrärahan käyttöaste on lisääntynyt aikai-
sempiin vuosiin verrattuna, koska vuonna 2014 alkanut rakentamisen 
korkeasuhdanne on jatkunut edelleen.

Uusia pitkäaikaisia talousarviolainoja ei vuonna 2017 nostettu. Kaupun-
gin lainakanta aleni 1 206 miljoonaan euroon (sisältäen HKL:n lainat). 
Pitkäaikaisia lainoja lyhennettiin yhteensä 165 miljoonaa euroa, mikä 
rahoitettiin ylijäämäisestä toiminnan ja investointien rahavirrasta. 

Maakunta- ja sote-uudistus vaikuttaa kaupungin talouteen

Suunnitteilla oleva maakunta- ja sote-uudistus aiheuttaa kaupungin tu-
levien vuosien talouteen poikkeuksellista epävarmuutta. Maakuntauu-
distuksen toteutuessa maakunnalle siirtyvien verotulojen ja menojen 
jälkeen kaupungin verorahoitus suhteessa kasvavan kaupungin inves-
tointitarpeeseen alenee merkittävästi. Kunnallisverokertymästä poistuisi 
noin kaksi kolmannesta, minkä seurauksena kaupungin euromääräinen 
verotulokasvu olisi olennaisesti nykyistä pienempi. Kaupungin nykyinen 
lainakanta jää uudistuksessa kaupungin vastuulle, mikä tarkoittaa kau-
pungin suhteellisen velkaantuneisuuden olennaista kasvua. Uudistuk-
sen jälkeen valtionrahoituksen suhteellinen merkitys kaupungin tulora-
hoituksessa tulisi olemaan nykyistä suurempi, mikä lisää osaltaan ra-
hoituksellista epävarmuutta.

Kasvavan kaupungin investointitaso säilyy muutostilanteessa lähes en-
nallaan ja pidemmällä aikavälillä investointitarpeiden kasvu kiihtyy. Ve-
rotulojen kasvu on viime vuosina ollut yksi tärkeimmistä talouden tasa-
painoa ylläpitäneistä tekijöistä, vaikka kaupungin investointitaso on 
kasvanut.

Maakunnille määriteltyjen tehtävien rahoitus perustuu kunnista siirty-
vien tehtävien tilastoituneisiin kustannuksiin. Vuosina 2018−2019 koot-
tavat tilastoituneet kustannukset ovat epävarmoja ja eivät siten kuvaa 
todellisuudessa kunnilta poistuvia kustannuksia. Selkeää käsitystä siitä, 
mitkä tehtävistä ja kustannuksista tulevat todellisuudessa siirtymään 
pois kunnan palvelutuotannosta ei toistaiseksi ole olemassa. Kunnilta 
poistuvien tulojen siirto päätetään asiallisesti osana lainsäädäntöä, 
mutta todellisuudessa siirtyvät kustannukset hahmottuvat vasta myö-
hemmin vuosina 2019−2020.
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Uudistus ei huomioi kattavasti kunnalle kohdistuvia kustannuksia. Kun-
tien katettavaksi jää siirtymävaiheessa päällekkäisiä kustannuksia liit-
tyen tukitoimintoihin sekä korvaavista järjestelmistä aiheutuvia kustan-
nuksia, kuten osa pelastuslaitoksen tehtäviin liittyvistä rajapinnoista. 
Kustannusten rahoitus poistuu kuitenkin kunnilta muutoksessa.

Kasvavan kaupungin on huolehdittava investointikyvystään kaikissa 
oloissa. Varautuminen mahdollisen maakunta- ja sote-uudistuksen tuo-
miin heikennyksiin ja epävarmuuksiin kaupungin rahoituksellisessa 
asemassa edellyttää erityistä vastuullisuutta kaupungin taloudenpidos-
sa kaupunkistrategian taloustavoitteiden mukaisesti.

RAAMI 2019

Kaupungin vuoden 2019 talousarvioraamin ja taloussuunnitelman 2019 
- 2021 lähtökohtana on kaupunkistrategian taloustavoitteet.

Kuntien ja myös Helsingin kaupungin rahoituspohja muuttuu perusteel-
lisesti maakunta- ja sote-uudistuksen myötä. Muutoksen lopullisiin vai-
kutuksiin kaupungin talouteen liittyy huomattavaa epävarmuutta, joten 
kaupungin lainakannan kasvattamista on perusteltua tässä tilanteessa 
välttää. Näin varaudutaan myös kaupungin kasvun edellyttämien inves-
tointien rahoittamiseen 2020-luvulla. 

Raamissa 2019 kaupungin toimintamenojen kasvu on mitoitettu strate-
gian mukaisesti asukasmäärän kasvuun ja kustannustason nousuun 
vähennettynä vuotuisella -0,5 % tuottavuuden parantamisen tavoitteel-
la.

Tuoreimmilla kustannustason nousun ja väestönkasvun ennusteilla st-
rategiatavoitteen mahdollista toimintamenojen kasvu (TA-kohtien mää-
rärahat sisäiset erät huomioiden ja ilman liikelaitoksia sekä rahastoja 
tarkastellen) on 3,28 % vuoden 2018 talousarvion vastaavia menoja 
suurempi.

Arvio toimintamenojen kasvutavoitteeseen vaikuttavasta kustannusta-
son muutoksesta (peruspalvelujen hintaindeksi) vuonna 2019 on kas-
vanut vuoden 2018 talousarvion yhteydessä käytössä olleesta ennus-
teesta. Tuoreimman, huhtikuun ennusteen mukaan peruspalvelujen 
hintaindeksin muutoksen arvioidaan olevan 0,6 % vuonna 2018 (ei 
muutosta syyskuun 2018 ennusteeseen), 2,6 % vuonna 2019 (1,3 % 
syyskuun 2018 ennusteessa), 1,6 % vuonna 2020 ja 2,2 % vuonna 
2021.

Huhtikuun 2018 arvion mukaan väestönkasvu vuosina 2018–2020 on 
hieman alle 1,2 % tasoa eli hidastuu hiukan vuoden 2017 toteutuneesta 
tasosta. Uusi väestöennuste valmistuu kesäkuussa.
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Raamin 2019 mukaisten määrärahojen vertailua edellisen toteutuneen 
tilinpäätöksen eli vuoden 2017 toteumaan vaikeuttaa se, että uudet toi-
mialat aloittivat toimintansa 1.6.2017. Näin ollen useimmille uusille TA-
kohdille ei ole 2017 koko kalenterivuodelle virallisia tilinpäätöksen mu-
kaisia toteumatietoja, vaan tässä asiakirjassa jäljempänä esitetyissä 
raamitaulukoissa vuoden 2017 toteumatiedot perustuvat erikseen teh-
tyihin arviolaskelmiin.

Toimialojen tulee varautua toiminnassaan kulloinkin voimassa oleviin 
virka- ja työehtosopimuksiin raamin puitteissa. KVTES:n järjestelyerää 
varten raamiin on tehty keskitetty määrärahavaraus, joka kohdenne-
taan toimialoille paikallisneuvottelujen jälkeen talousarviovaiheessa.

Lisäksi kaupunginhallituksen käyttövaroihin on varattu 30 milj. euroa 
kohdennettavaksi syksyllä varsinaisen talousarvion laatimisvaiheissa 
tärkeimmiksi nähtyihin, mm. kaupunkistrategiaan liittyviin kohdennus-
tarpeisiin.

Verotuloarviot perustuvat valtiovarainministeriön ja Kuntaliiton veroen-
nusteisiin. Kokonaisverorahoituksen (verotulot ja valtionosuudet) enna-
koidaan vuodelle 2019 kasvavan noin 2,5 % vuoden 2018 ennustetusta 
tasosta. Verrattuna vuoden 2017 verorahoituksen (verotulot ja valtiono-
suudet) toteumaan ennakoidaan vuodelle 2019 kasvuksi eli kahden 
vuoden yhteiskasvuksi 3,5 %.

Kunnallisverotulojen ennakoidaan vuonna 2019 kasvavan noin 2,7 % 
vuoden 2018 ennustetusta tasosta ja vastaavasti yhteisöveron 3,4 % 
vuoden 2018 ennustetusta tasosta. Kiinteistöveron osalta ennakoidaan 
5,7 % kasvua perustuen verotusarvojen pohjana oleviin pinta-alatulkin-
tamuutoksiin sekä verotusarvojen kasvuun.

Hallituksen huhtikuun kehysriihessä ei tehty vuoden 2019 verotukseen 
liittyviä linjauksia, vaan ne jätettiin tehtäväksi syksyn budjettiriihessä.

Valtionosuuksia ennakoidaan 2019 kertyvän hieman yli 180 milj. euroa 
eli 15 miljoonaa euroa vähemmän kuin 2018 ja noin 40 milj. euroa vä-
hemmän vuonna 2017 tilitettiin. Merkittävimmät muutokset kuntien vuo-
den 2019 valtionosuusrahoituksessa johtuvat valtion tekemien kiky-so-
pimukseen liittyvien leikkausten sekä valtionosuuksissa perittävän ve-
rotulotasauksen kasvun seurauksista.

Raamissa kaupungin 10-vuotisen investointiohjelman vuotuinen koko-
naisinvestointitaso on noin 700 milj. euroa sisältäen liikenneliikelaitok-
sen sekä muiden liikelaitosten investoinnit. Vuoden 2019 kokonaisin-
vestoinnit ovat 732 miljoonaa euroa.
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Investointitasoissa on otettu huomioon kaupunkistrategian mukaisesti 
kaupungin kyky rahoittaa strategiakaudella investoinnit tulorahoituksel-
la siten, ettei lainakanta asukasta kohden kasva. Investointien ohjel-
moinnissa keskeisenä periaatteena on vaikuttavuus ja oikea-aikaisuus.

Vuoden 2019 raamin tulos- ja rahoituslaskelman ohessa on esitetty tu-
los- ja rahoituslaskelma-arviot myös vuosille 2020 ja 2021 (ilman mah-
dollisen sote- ja maakuntauudistuksen vaikutuksia menoihin ja tuloihin).

Vuoden 2019 talousarvion menojen kokonaistaso tarkistetaan talousar-
viovalmistelun edetessä vastaamaan tuoreimpia ennusteita kustannus-
tason muutoksesta (peruspalvelujen hintaindeksi) ja väestönkasvusta. 
Lisäksi talousarviovalmistelun edetessä tullaan ottamaan huomioon 
valtion kuntatalousohjelman sekä valtion vuoden 2019 talousarvioehdo-
tuksen vaikutukset määrärahojen mitoituksessa 

Toimialojen tulee vuoden 2019 talousarvioehdotuksen laadinnan yhtey-
dessä kehittää ja kokeilla malleja tunnistaa ja huomioida talousarvion 
vaikutukset lapsiin. (Khs 30.8.2017 §308).

Asiaa on käsitelty yhteistoiminnassa henkilöstön ja työnantajan kanssa

Esittelijä
pormestari
Jan Vapaavuori

Lisätiedot
Mari Paananen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 73043

mari.rajantie(a)hel.fi
Matti Malinen, talousarviopäällikkö, puhelin: 310 36277

matti.malinen(a)hel.fi
Ari Hietamäki, johtava suunnittelija, puhelin: 310 36567

ari.hietamaki(a)hel.fi

Liitteet

1 laatimisohjeet_khsmuutokset28052018

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 14.05.2018 § 334

HEL 2018-005307 T 02 02 00

Päätös
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Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle 28.5.2018 saakka.

Käsittely

14.05.2018 Pöydälle

Asian aikana paikalla oli talousarviopäällikkö Matti Malinen.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle 28.5.2018 
saakka puheenjohtajan ehdotuksesta.

Esittelijä
pormestari
Jan Vapaavuori

Lisätiedot
Mari Paananen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 73043

mari.rajantie(a)hel.fi
Matti Malinen, talousarviopäällikkö, puhelin: 310 36277

matti.malinen(a)hel.fi
Ari Hietamäki, johtava suunnittelija, puhelin: 310 36567

ari.hietamaki(a)hel.fi
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§ 385
Laakson yhteissairaalan hankesuunnittelua koskeva sopimus

HEL 2018-000234 T 10 06 00

Päätös

A

Kaupunginhallitus hyväksyi Helsingin kaupungin ja Helsingin ja Uuden-
maan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän Laakson yhteissairaalan hanke-
suunnitteluvaihetta ja siihen liittyvää hankintayhteistyötä koskevan so-
pimuksen siten, että hankesuunnittelun arvonlisäveroton kokonaiskus-
tannus on enintään 9 000 000 euroa ja että Helsingin kaupungin osuus 
hankesuunnittelun kustannuksesta on arvonlisäverottomana enintään 
5 310 000 euroa.

B

Kaupunginhallitus valtuutti kaupunkiympäristötoimialan teknisen johta-
jan allekirjoittamaan sopimuksen sekä tekemään siihen tarvittaessa vä-
häisiä teknisiä muutoksia.  

Käsittely

Esteelliset: Anna Vuorjoki

Vastaehdotus:
Daniel Sazonov: Lisätään päätösehdotuksen loppuun:

"Kaupunginhallitus kehottaa hankesuunnitelman valmistelussa varmis-
tamaan, että hankesuunnitelma laaditaan siten, että se muodostuu sel-
keistä itsenäisistä osakokonaisuuksista niin, että hankkeen toteutus on 
vaiheistettavissa."

Kannattaja: Pia Pakarinen

Äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Daniel Sazonovin vastaehdotuksen mukaisesti muutettuna

Jaa-äänet: 7
Veronika Honkasalo, Otso Kivekäs, Maria Ohisalo, Marcus Rantala, 
Tomi Sevander, Anni Sinnemäki, Sanna Vesikansa
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Ei-äänet: 6
Terhi Koulumies, Pia Pakarinen, Mika Raatikainen, Wille Rydman, Da-
niel Sazonov, Jan Vapaavuori

Tyhjä: 1
Nasima Razmyar

Poissa: 1
Anna Vuorjoki

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä esittelijän ehdotuksen äänin 7 - 6 (1 
tyhjä, 1 poissa).

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nelskylä, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1 Laakson yhteissairaala tarveselvitys
2 Laakson yhteissairaalan hankesuunnittelu_ sopimus ja liite

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Tiivistelmä

Laakson yhteissairaala on Laakson sairaala-alueelle tarveselvitysvai-
heessa laaditun arvion mukaan vuosina 2020-2025 toteutettavaksi 
suunniteltu, toiminnoista nykyisin vastaavien Helsingin kaupungin ja 
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (jatkossa HUS) yhteinen 
psykiatrinen ja somaattinen sairaala. Laakson yhteissairaalan tarvesel-
vitys on hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa 23.5.2017 § 167. 
HUS:n hallitus on 21.8.2017 § 105 päättänyt, että HUS:n ja Helsingin 
kaupungin mielenterveyspalvelujen yhteistä suunnittelua jatketaan. 

Helsingin kaupunki ja HUS ovat valmistelleet hankesuunnitteluvaihetta 
ja siihen liittyvää hankintayhteistyötä koskevan sopimuksen. Sopimuk-
sessa määritellään hankesuunnittelun toteutus, organisaatio, vastuut 
sekä kustannukset ja niiden jakautuminen osapuolten kesken. Hank-
keen kokonaiskustannukseksi on arvioitu 670 - 700 milj. euroa. Arvio 
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hankesuunnitteluvaiheen enimmäishinnasta on arvonlisäverottomana 9 
000 000 euroa, josta Helsingin kaupungin osuus arvonlisäverottomana 
on enintään 5 310 000 euroa. Hanke on sekä Helsingin kaupungin, että 
HUS:n kannalta kiireellinen. Nykyiset tilat ovat huonokuntoiset ja sai-
raalatoimintaan soveltumattomat. Vuosien 2018 - 2019 aikana on tar-
koitus valmistella hankesuunnitelma päätöksentekoa varten. Hanke-
suunnitelma sisältää toiminnan kehittämis- ja integraatiosuunnitelmat 
sekä uudisrakentamista ja nykyisten sairaalarakennusten peruskorjaa-
mista koskevat suunnitelmat.

HUS:n hallitus on 5.2.2018 § 12 hyväksynyt sopimuksen Laakson yh-
teissairaalan hankesuunnitteluvaiheen toteuttamisesta ja siihen liitty-
västä hankintayhteistyöstä.

Esittelijän perustelut

Lähtökohdat tarveselvitykselle

Helsingin sairaaloiden suunnittelu perustuu vuonna 2016 Helsingin 
kaupungin johdolla päivitettyyn pääkaupunkiseudun sairaala-aluevisio 
2030:een. Sen mukaan pääkaupunkiseudulla on 2030-luvulla neljä sai-
raala-aluetta: Malmi ja Meilahti Helsingissä, Jorvi Espoossa ja Peijas 
Vantaalla. Meilahden sairaala-alue käsittää myös Laakson sairaalan 
sekä Iho- ja allergiasairaalan. Laakson yhteissairaala tulee muodosta-
maan yhtenäisen kokonaisuuden Meilahden sairaalan kanssa. 

Pääkaupunkiseudun sairaala-aluevision mukaan Laakson alueelle kes-
kitetään Uudenmaan vaativa psykiatrinen sairaalahoito, joka käsittää 
sekä Helsingin kaupungin, että HYKS Psykiatrian toiminnat. Lisäksi 
Peijaksen ja Jorvin yhteispäivystysten yhteydessä on edelleen psykiat-
risia sairaansijoja. Myös iäkkäiden kuntalaisten tarvitsema akuutti sai-
raalahoito, akuutin vaiheen kuntoutus, palliatiivinen hoito ja saattohoito 
järjestetään Laakson sairaala-alueella.

Laakson alueelle rakennettava yhteissairaala tulee korvaamaan Laak-
son nykyisen sairaalan vuodeosastot, Suursuon sairaalan, Auroran sai-
raalan sekä HYKS Psykiatriakeskuksen (aikaisemmin Hesperian sai-
raala), Kellokosken sairaalan psykiatrian ja HYKS:n lastenpsykiatrisen 
sairaalahoidon tilat.

Hankkeen kiireellisyyteen vaikuttaa nykyisten sairaalarakennusten huo-
nokuntoisuus ja niiden epätarkoituksenmukaiset tilat. Laakson sairaala 
on rakennettu 1920-luvulla. Potilaat ovat monen hengen huoneissa ei-
kä huoneissa ole omia wc-tiloja. Tilat eivät sovellu nykyaikaiseen kun-
touttavaan hoitoon. Suursuon sairaalaa ei enää peruskorjata ja sen tek-
niset toiminnot ovat käyttöikänsä päässä. Auroran sairaalapaviljongit 
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jakavat toiminnan moneen erilliseen rakennukseen mäkisessä maas-
tossa, jossa esteetöntä liikkumista ei voida järjestää. 

Tällä hetkellä myös HYKS Psykiatrialla on huonokuntoiset ja toimintaan 
soveltumattomat tilat. Näistä kiireellisin tilantarve on Kellokosken sai-
raalassa sijaitsevilla toiminnoilla. Kellokosken sairaala, Auroran sairaa-
la ja Psykiatriakeskus eivät sovellu nykyajan psykiatriaan ja sen kehit-
tämiseen. HUS:n hallitus on päättänyt lakkauttaa toiminnan Kellokos-
kella vuosien 2022 - 2023 aikana. Lastenpsykiatrialla ei ole vakinaisia 
omia tiloja vaan ne ovat hajautettuna huonokuntoisissa tiloissa. 

Laakson yhteissairaala on tarkoitus toteuttaa vaiheistettuna alkaen uu-
disrakentamisesta niin, että toimintojen siirtäminen Kellokosken sairaa-
lasta sisältyy ensimmäiseen toteutusvaiheeseen. Sopijapuolet hyväksy-
vät tämän yhdeksi suunnittelun lähtökohdaksi. 

Yhteissairaalahanke perustuu tarpeelle viedä läpi kahden erillisen orga-
nisaation integraatio, kehittää uuteen sairaalaan sijoittuvaa toimintaa ja 
varmistaa palvelujen kehittämisedellytykset, palvelujen hyvä laatu ja 
saatavuus. Samalla on tarkoitus järjestää potilaille asianmukaiset, läh-
tötilannetta selvästi paremmat hoito-olosuhteet. Keskeisenä hanketta 
ohjaavana tavoitteena on sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottavuuden li-
sääminen niin, että rakennusinvestoinnista aiheutuvat lisäkustannukset 
voidaan kattaa nykyistä kustannustehokkaammin järjestetyn toiminnan 
kautta. Hanke tukee kansallisen sote-uudistuksen keskeisiä tavoitteita 
ja antaa hyvät mahdollisuudet yhdistää kaupungin ja HUS:n palvelujär-
jestelmät. Kun palvelurakenteen, toimintaprosessien ja tilojen suunnit-
telu liitetään yhteen, ei integraatio jää vain hallinnolliseksi.

Laakson sairaala-alueelle sijoitetaan nykyisen HUS Psykiatrian ja Hel-
singin kaupungin psykiatrian yhteensä 425 sairaansijaa, lasten psykiat-
rian 32 sairaansijaa sekä somaattisen sairaalan eli Helsingin sairaalan 
ja vaativan neurologisen kuntoutuksen 450 sairaansijaa. Suunnitelma 
sisältää lisäksi tilat sairaalan toimintaa tukevalle polikliiniselle toiminnal-
le, jonka tulee joustavien ja tehokkaiden hoitoketjujen turvaamiseksi si-
jaita sairaalassa. Sairaalassa on lisäksi psykiatrian ja geriatrian opetus-
toiminnan tarvitsemat tilat sekä toimintaa palvelevat tukipalvelut. Toi-
minnan kehittämisessä hyödynnetään synergiaetuja psykiatrian ja so-
matiikan kesken sekä Meilahden kampuksen kanssa. 

Laakson yhteissairaalaan siirtyvät psykiatriset sairaalaosastotoiminnat 
liittyvät seuraaviin psykiatrian osa-alueisiin: akuuttipsykiatria, lastenpsy-
kiatria, nuorisopsykiatria, geropsykiatria, psykoosisairaudet, mieliala-
häiriöt, päihdepsykiatria, neuropsykiatria ja oikeuspsykiatria. Toiminta 
kattaa laajasti koko psykiatrisen hoidon alan. Se muodostaa huomatta-
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van psykiatrisen osaamiskeskittymän sekä mahdollistaa toiminnallisten 
synergioiden hyödyntämisen.

Somaattisen sairaalan sairaalatoimintoja ovat akuuttigeriatrinen kun-
toutus, traumakuntoutus, infektioiden hoito, geriatrinen jatkokuntoutus, 
vaativa neurologinen kuntoutus, kirurginen jatkohoito, palliatiivinen hoi-
to ja saattohoito, psykogeriatrinen hoito, päihdekuntoutus ja haavahoi-
to. 

Sairaalaosastot suunnitellaan tiloiltaan yleisluonteisiksi siten, että ne 
voidaan tarpeen mukaan ottaa joko psykiatrian tai somatiikan käyttöön. 
Potilashuoneet ovat yhden hengen huoneita, käsittäen liikuntaesteiselle 
soveltuvan wc-tilan. Osastot suunnitellaan kolmella eri tavalla: osa va-
rustetaan psykiatrian turvallisuustason mukaan, osa somatiikan sairaa-
lateknisin järjestelmin kuten happipistein ja osa sekä psykiatrian että 
somatiikan tarpeiden mukaisesti.

Tarveselvitys

Helsingin kaupunki ja HUS ovat laatineet Laakson yhteissairaalan 
18.5.2017 päivätyn tarveselvityksen. Helsingin kaupungin sosiaali- ja 
terveyslautakunta on 23.5.2017 § 167 tehnyt asiaa koskevan tarvepää-
töksen. HUS:n hallitus on 21.8.2017 § 105 päättänyt, että HUS:n ja 
Helsingin kaupungin mielenterveyspalvelujen yhteistä suunnittelua jat-
ketaan. Helsingin kaupungin ja HUS:n tarkoituksena on jatkaa Laakson 
yhteissairaalahankkeen selvitystä laatimalla hankesuunnitelma hyväk-
sytyn tarveselvityksen pohjalta.

Rakennuspaikka sijaitsee Helsingin kaupungin 18. kaupunginosassa 
(Laakso) korttelin 182626 tontilla 2, osoitteessa Lääkärinkatu 8, 00250 
Helsinki. Hankkeen toteuttaminen edellyttää asemakaavan muutoksen. 
Helsingin kaupunki on käynnistänyt asemakaavan muutosprosessin 
tarveselvitysvaiheessa laaditulla osallistumis- ja arviointisuunnitelmalla. 

Laakson yhteissairaalan kokonaislaajuus on enintään noin 150 000 
brm² ja se toteutetaan uudisrakennuksina sekä alueelle jäävien sairaa-
larakennusten peruskorjaus- ja muutostöinä. Osa nykyisistä sairaalara-
kennuksista sekä alueella sijaitsevat asuinrakennukset ja päiväkoti pu-
retaan. Selvitys korvaavista tiloista tehdään hankesuunnitteluvaihees-
sa. Hanke sisältää lisäksi uuden liikenneyhteyden ja ajotunnelin toteut-
tamisen Auroran portilta sairaala-alueelle sekä muut tarvittavat alue-
työt. Hankesuunnitteluvaiheessa selvitetään myös mahdollisuutta ra-
kentaa Meilahden ja Laakson sairaala-alueet yhdistävä huoltotunneli. 
Hankkeen kokonaiskustannukseksi on arvioitu tarveselvitysvaiheessa 
käytettävissä olleilla tiedoilla 670 - 700 milj. euroa.

Tarveselvitys on liitteenä 1.
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Sopimus

Helsingin kaupungin ja HUS:n välisellä sopimuksella sovitaan Laakson 
yhteissairaalan hankesuunnitelman laatimisesta sekä siihen liittyvästä 
hankintayhteistyöstä. Hankinnat toteutetaan hankintalain 21 §:n mukai-
sena hankintayksiköiden yhteistyönä. Sopimus koskee tarvittavien 
suunnittelu-, konsultti- ja asiantuntijapalvelujen hankintaa. Lisäksi sovi-
taan hankesuunnittelun ohjaukseen liittyvien tehtävien hoitamisesta, 
vastuista ja menettelytavoista sekä hankesuunnitteluvaiheen kustan-
nusten jakamisesta. Sopijapuolet eivät myy tai osta palveluja toisiltaan.  

Sopimus voidaan irtisanoa, mikäli sopimukseen liittyvät terveydenhuol-
lon tehtävät siirtyvät maakuntaorganisaatiolle. Sopimuksen perusteella 
tehtävät suunnittelu- ym. sopimukset laaditaan siten, että ne voidaan 
siirtää Maakuntien Tilakeskus Oy:lle tai sen sidosyksikölle tai muulle 
yhteisesti sovittavalle ulkopuoliselle taholle, joka tulee sairaalahank-
keen rakennusten omistajaksi.

Lähivuosien suuret psykiatrian tilakysymykset voidaan todennäköisesti 
ratkaista tässä hankkeessa nopeammin kuin vaihtoehdossa, jossa jää-
täisiin odottamaan maakuntahallinnon päätöstä hankkeen suunnittelun 
aloittamisesta. Yhteissairaalan lopullinen rahoituspäätös jäänee kuiten-
kin maakuntauudistuksen jälkeen tehtäväksi ja tuolloin hanke arvioi-
daan uudelleen. Maakunta- ja sote-uudistuksen lakiluonnosten mukaan 
Helsingin kaupunki vuokraa sosiaali- ja terveyspalvelujen käytössä ole-
vat tilat valtakunnalliselle Maakuntien Tilakeskus Oy:lle.  HUS:n kiin-
teistöomaisuus ja investointien rahoitus siirtyvät Maakuntien Tilakeskus 
Oy:lle. Kuntien omistukseen jääviä kiinteistöjä koskeva investointime-
nettely ja uudistuksen jälkeinen investointien ohjausmekanismi eivät 
vielä ole tiedossa.

Sopimus on liitteenä 2.

Hankesuunnitelma

Sopimuksen mukaan hankesuunnitteluvaiheen tavoitteena on tuottaa 
hankepäätöstä varten riittävä tieto sairaalan toiminnasta ja toiminnan 
laajuudesta, potilaiden hoito- ja tukipalveluprosesseista, henkilöstöre-
sursseista, tilatarpeesta, rakentamisen laajuudesta, hankkeen vaiheis-
tuksesta, toteutus- ja käyttökustannuksista, toteutusmuodosta, aikatau-
lusta, toteutuksen aikaisista tilapäisjärjestelyistä, väistötilatarpeista ja 
Laakson sairaala-alueelta pysyvästi poistuvien toimintojen uusista tila-
järjestelyistä kustannusvaikutuksineen. 

Hankesuunnitelmassa määritellään hankkeen laatutaso, ympäristöta-
voitteet ja tekniset järjestelmät, laaditaan tarvittavat tekniset selvitykset 
sekä ehdotussuunnitelmat. Hankesuunnitelma sisältää hankkeen talou-
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dellisten vaikutusten ja riskien arvioinnin. Suunnitelmasta pyydetään 
tarvittavat viranomaislausunnot.

Kustannukset

Tarveselvitysvaiheessa arvioidusta Laakson yhteissairaalan enimmäis-
laajuudesta Helsingin kaupungin tilojen osuus on 59 % ja HUS:n toi-
mintojen osuus 41 %. Kustannusjako perustuu tilojen pinta-alajakau-
maan.

Hankesuunnitteluvaiheen kustannukset ovat arvonlisäverottomana ar-
violta 8 - 9 milj. euroa. Kustannuksilla tarkoitetaan kaikkia hankesuun-
nittelusta maksettavia suunnittelu-, konsultti- ja asiantuntijapalkkioita ja 
muita hankesuunnittelusta sopijapuolille aiheutuvia kustannuksia. Arvio 
rahoitustarpeesta vuodelle 2018 on noin 3,5 milj. euroa ja vuodelle 
2019 noin 5,5 milj. euroa, Helsingin kaupungin 59 %:n osuus rahoite-
taan talousarvion investointiosan talousarviokohdasta 8 02 01 Uudis- ja 
lisärakennushankkeet, kaupunkiympäristön toimialan käytettäväksi. 
Hankesuunnitteluvaiheen kustannukset siirtyvät jatkossa hankkeelle.

Tavoite aikataulu

Hankesuunnitteluvaihe on tarkoitus saadaan päätöksen syyskaudella 
2019. Aikatauluarvio on seuraava:

- Toiminnan kehittäminen, tarpeen määrittely ja tilaohjelma 9/2017 - 
5/2018. 
- Vanhojen, suojeltujen sairaalarakennusten kunto- ja haitta-ainetutki-
mukset 10/2017 - 8/2018. 
- Konsulttipalveluiden kilpailutus 1/2018 - 8/2018. 
- Hankesuunnittelu 9/2018 - 10/2019.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nelskylä, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1 Laakson yhteissairaala tarveselvitys
2 Laakson yhteissairaalan hankesuunnittelu_ sopimus ja liite

Oheismateriaali

1 Sote ltk 23.5.2017
2 HUS pöytäkirja 21.8.2017
3 HUS pöytäkirja 5.2.2018
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Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto
Sosiaali- ja terveyslautakunta

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 21.05.2018 § 362

HEL 2018-000234 T 10 06 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

21.05.2018 Pöydälle

Esteelliset: Anna Vuorjoki

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Terhi Kou-
lumiehen ehdotuksesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nelskylä, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 08.03.2018 
§ 23

HEL 2018-000234 T 10 06 00

Esitys

A

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
esitti kaupunginhallitukselle Helsingin kaupungin ja Helsingin ja Uuden-
maan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä HUS:n Laakson yhteissairaalan 
hankesuunnitteluvaihetta ja siihen liittyvää hankintayhteistyötä koske-
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van sopimuksen hyväksymistä siten, että hankesuunnittelun arvonlisä-
veroton kokonaiskustannus on enintään 9 000 000 euroa ja että Helsin-
gin kaupungin osuus hankesuunnittelun kustannuksesta on arvonlisä-
verottomana enintään 5 310 000 euroa.

B

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
esitti, että kaupunginhallitus oikeuttaa teknisen johtajan sopimaan tar-
vittaessa vähäisiä teknisiä muutoksia sopimukseen ja allekirjoittamaan 
sopimuksen.

C

Rakennusten ja yleisten alueiden jaosto päätti oikeuttaa rakennukset ja 
yleiset alueet palvelukokonaisuuden jatkamaan hankesuunnittelun val-
misteluun liittyviä tehtäviä odottamatta kaupunginhallituksen päätöstä.

15.02.2018 Pöydälle

Esittelijä
vs. tekninen johtaja
Sari Hildén

Lisätiedot
Erja Erra, hankesuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 39997

erja.erra(a)hel.fi
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§ 386
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen asioita, joissa 
seuraavat viranomaiset ovat tehneet päätöksen viikolla 21. 

kaupunginhallituksen jaostot  
- konsernijaosto  
- elinkeinojaosto  
  
tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta  
  
lautakunnat ja niiden jaostot  
kasvatus- ja koulutuslautakunta  
- suomenkielinen jaosto  
- ruotsinkielinen jaosto  
kaupunkiympäristölautakunta  
- ympäristö- ja lupajaosto  
- rakennusten ja yleisten alueiden jaosto  
pelastuslautakunta  
kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 22.5.2018
- kulttuurijaosto  
- liikuntajaosto  
- nuorisojaosto  
sosiaali- ja terveyslautakunta 22.5.2018
- sosiaali- ja terveysjaosto  
  
johtokunnat  
- palvelukeskusliikelaitos  
- taloushallintopalveluliikelaitos  
- työterveysliikelaitos  
- rakentamispalveluliikelaitos 24.5.2018
- liikenneliikelaitos 23.5.2018
  
keskusvaalilautakunta yleishallinnon osalta  
  
pormestari  
  
apulaispormestarit  
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- kasvatuksen ja koulutuksen toimiala  
- kaupunkiympäristön toimiala  
- kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala  
- sosiaali- ja terveystoimiala  
  
kaupunginkanslian viranhaltijat  
- kansliapäällikkö  
- elinkeinojohtaja  
- hallintojohtaja  
- hankintajohtaja  
- henkilöstöjohtaja  
- kaupunginlakimies  
- kaupunkitietopäällikkö  
- rahoitusjohtaja  
- tietotekniikka- ja viestintäjohtaja  
- tietotekniikkapäällikkö  
- viestintäpäällikkö  
  
keskushallinnon viranhaltijat  
- palvelukeskusliikelaitos  
- taloushallintopalveluliikelaitos  
- työterveysliikelaitos  
- rakentamispalveluliikelaitos  
  
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
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
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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 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 383, 
384 ja 386 §:t.

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

2
OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Pöytäkirjan 379, 380, 381 ja 385 §:t.

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

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

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

 kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi-
saannista.

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

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saa-
neen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kulut-
tua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätök-
sestä tiedon 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.
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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
 millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
 oikaisuvaatimuksen tekijä
 millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään 

vaatimuksen
 oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot

Pöytäkirja

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

3
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 382 §.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta.
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Sovellettava lainkohta: Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopi-
muksista 146 §
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Kaupunginhallitus

Jan Vapaavuori
puheenjohtaja

Jenni Björksten
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Nasima Razmyar Anni Sinnemäki

Pia Pakarinen

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa 
www.hel.fi 04.06.2018.


