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Kokousaika 11.06.2018 16:00 - 16:24

Kokouspaikka Kaupunginhallituksen istuntosali

Läsnä

Jäsenet

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

heenjohtaja
Pakarinen, Pia apulaispormestari
Raatikainen, Mika
Rantala, Marcus
Razmyar, Nasima apulaispormestari
Rydman, Wille
Sazonov, Daniel
Sevander, Tomi
Sinnemäki, Anni apulaispormestari
Vesikansa, Sanna apulaispormestari
Pajunen, Jenni varajäsen

poissa: 419 §
Said Ahmed, Suldaan varajäsen
Vanhanen, Reetta varajäsen
Yanar, Ozan varajäsen

Muut

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

johtaja
Arajärvi, Pentti kaupunginvaltuuston 2. varapuheen-

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

lajohtaja
Laitio, Tommi kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajoh-

taja
Pohjolainen, Liisa kasvatuksen ja koulutuksen toimia-

lajohtaja
Pohjaniemi, Marju henkilöstöjohtaja
Rinkineva, Marja-Leena elinkeinojohtaja
Rope, Jenni kaupunginlakimies
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Saxholm, Tuula rahoitusjohtaja
Summanen, Juha hallintojohtaja
Peltonen, Antti hallintopäällikkö
Linden, Timo vs. kaupunginsihteeri
Matikainen, Kristiina kaupunginsihteeri
Almqvist, Casper tiedottaja
Björksten, Jenni hallintoasiantuntija

Puheenjohtaja

Jan Vapaavuori pormestari
416 - 431 §:t

Esittelijät

Jan Vapaavuori pormestari
416 §

Sami Sarvilinna kansliapäällikkö
417 - 418 §:t, 423 - 431 §:t

Juha Summanen hallintojohtaja
419 - 422 §:t

Pöytäkirjanpitäjä

Jenni Björksten hallintoasiantuntija
416 - 431 §:t
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§ Asia

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

417 Asia/2 V 20.6.2018, Jätkäsaaren alueen (Panamanranta) asemakaavan muu-
tos nro 12447

418 Asia/3 V 20.6.2018, Kluuvin Wuorion talon (Unioninkatu 30) asemakaavan 
muutos nro 12376

419 Asia/4 V 20.6.2018, Kaupunginhallituksen varajäsenten valinta

420 Asia/5 V 20.6.2018, Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaos-
ton varajäsenen valinta

421 Asia/6 V 20.6.2018, Käräjäoikeuden lautamiehen valinta

422 Asia/7 V 20.6.2018, Käräjäoikeuden lautamiehen valinta

423 Asia/8 Kaupunginvaltuuston 30.5.2018 tekemän päätöksen täytäntöönpano: 
Oulunkylässä sijaitsevien veteraaniasuntojen hallinnan siirtäminen 
osaksi Helsingin kaupunkikonsernin toimintaa

424 Asia/9 Viestintäjohtajan virkaan ottaminen

425 Asia/10 Valvontainsinöörin viran perustaminen kaupunkiympäristön toimialalle

426 Asia/11 Virkojen perustaminen sosiaali- ja terveystoimialalle

427 Asia/12 Startup-keskittymä Maria 01 rakennuksen 3 peruskorjausta koskevan 
hankesuunnitelman hyväksyminen

428 Asia/13 Kaupunkipyöräpalvelun laajentamisen hankesuunnitelma

429 Asia/14 Lausunto Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavaluonnoksesta

430 Asia/15 Henkilöstön yhdenvertaisuussuunnitelman tavoitteet ja toimenpiteet 
vuodelle 2018

431 Asia/16 Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen
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§ 416
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 Suldaan 
Said Ahmedin ja Mika Raatikaisen sekä varatarkastajiksi Sanna Vesi-
kansan ja Jenni Pajusen.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti puheenjohtajan ehdotuksesta valita yksimieli-
sesti pöytäkirjantarkastajaksi Veronika Honkasalon sijasta Suldaan 
Said Ahmedin ja varatarkastajaksi Terhi Koulumiehen sijasta Jenni Pa-
jusen.

Esittelijä
pormestari
Jan Vapaavuori

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi 
ja päätösvaltaiseksi. 

Samalla kaupunginhallitus päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi Vero-
nika Honkasalon ja Mika Raatikaisen sekä varatarkastajiksi Sanna Ve-
sikansan ja Terhi Koulumiehen.

Esittelijä
pormestari
Jan Vapaavuori

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 417
V 20.6.2018, Jätkäsaaren alueen (Panamanranta) asemakaavan 
muutos nro 12447

HEL 2016-005915 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa: 

Kaupunginvaltuusto hyväksyy 20. kaupunginosan (Länsisatama, Jätkä-
saari) kortteleiden 20063–20066, katu-, puisto- ja vesialueiden asema-
kaavan muutoksen 7.3.2017 päivätyn ja 13.9.2017 muutetun piirustuk-
sen numero 12447 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin 
perustein.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaavan muutoksen nro 12447 kartta, päivätty 7.3.2017, muutettu 
13.9.2017

2 Asemakaavan muutoksen nro 12447 selostus, päivätty 7.3.2017, muu-
tettu 13.9.2017

3 Vuorovaikutusraportti 7.3.2017, täydennetty 13.9.2017
4 Osa päätöshistoriaa
5 Tehdyt muutokset

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskus

Esitysteksti
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4
Liite 5
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, ase-
makaavan, rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen
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Helsingin seudun ympäristöpal-
velut -kuntayhtymä

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Tiivistelmä

Asemakaavan muutos mahdollistaa Jätkäsaaressa Saukonlaiturin alu-
eella Saukonkanavan varrella sijaitsevien kolmikerroksisten kaupunki-
pientalokortteleiden 20065 ja 20066 toteuttamisen 2 - 6-kerroksisina 
kerrostalokortteleina. Kortteleiden rakentamistehokkuuden nostamista 
on tutkittu kaupunginvaltuuston 26.11.2014 hyväksymän toivomuspon-
nen (Rantanen) johdosta.

Kaavan vireille tulon jälkeen kaava-aluetta on muutettu siten, ettei se 
enää koske Saukonpaatta ja sinne suunniteltavaksi ajateltua venesata-
maa. Kaava-alueeseen on vireille tulon jälkeen lisätty korttelit 20063 ja 
20064 sujuvan katuyhteyden mahdollistamiseksi Panamankadun ja Po-
seidoninkujan välille. Asemakaavassa muutetaan näiden kortteleiden 
osalta korttelirajoja sekä muutoksesta johtuvia korttelikohtaisia kerrosa-
loja. Kortteleiden yhteenlaskettua kerrosalaa ei ole muutettu.

Tavoitteena on suunnitella Saukonkanavan varrelle asuinkorttelit, jois-
sa yhdistyy kaupunkipientalomaisuus sekä urbaani kantakaupunkimai-
nen kerrostaloasuminen. Alueelle on suunniteltu kaksi korttelia, joissa 
4 - 6-kerroksisten asuinlamellien väliin sijoittuu kaksikerroksisia osuuk-
sia. Saukonkanavan linjausta on muutettu vesiliikenteelle paremmin toi-
mivaksi.

Kaavan asuntokerrosala on 12 500 k-m², josta uutta asuntokerrosalaa 
on 2 100 k-m². Asukasmäärän lisäys on noin 50.

Esittelijän perustelut

Kaavaratkaisu on valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden ja oi-
keusvaikutteisen osayleiskaavan mukainen ja edesauttaa kaupungin 
strategisten tavoitteiden toteutumista. Kaavaratkaisu on Helsingin uu-
den yleiskaavan (kaupunginvaltuusto 26.10.2016) tavoitteiden mukai-
nen.

Alueen lähtökohdat ja nykytilanne

Alue on kokonaan meritäyttöjen aluetta, joka on vapautunut tavarasata-
matoiminnoilta asuinrakentamiseen. Tällä hetkellä alueella sijaitsee vä-
liaikaisesti maa-ainesten välivarastointia.
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Suunnittelualue kuuluu vuonna 2015 vahvistettuun Saukonlaituri län-
nen asemakaavaan, jonka toteuttaminen on alkanut. Asemakaavassa 
korttelit on osoitettu kolmikerroksisiksi asuinrakennusten korttelialueik-
si.

Kustannukset

Kaavaratkaisun toteuttamisesta aiheutuu kaupungille kustannuksia ka-
dunrakentamisesta, Panamanrannan ja hulevesiputkistojen rakentami-
sesta sekä pilaantuneen maaperän kunnostuksesta. Rakentamisesta 
aiheutuvia kustannuksia on arvioitu Saukonlaiturin kaavoituksen yhtey-
dessä sekä alueen jo käynnistyneessä toteutussuunnittelussa.

Kaupunki saa tuloja alueiden vuokrauksesta sekä rakennusoikeuden 
myynnistä.

Suunnittelun vaiheet ja vuorovaikutus

Helsingin kaupunki omistaa kaava-alueen. Kaavaratkaisu on tehty kau-
pungin aloitteesta.

Asemakaavan muutosehdotus oli julkisesti nähtävillä 31.3.–2.5.2017. 
Kaavaehdotuksesta ei tehty muistutuksia.

Lausunnot

Kaavaehdotuksesta saatiin Helsingin seudun ympäristöpalveluiden 
(HSY), Helen Sähköverkko Oy:n, kiinteistöviraston geoteknisen osas-
ton ja yleisten töiden lautakunnan lausunnot. 

Yleisten töiden lautakunnan lausunto kohdistui alueen esteettömyys-
luokitukseen.

Muissa lausunnoissa ei ollut huomautettavaa.

Helen Oy ilmoitti, ettei sillä ole lausuttavaa asiasta.

Asemakaavan muutosehdotukseen tehdyt muutokset

Lausunnoissa esitetyt asiat on otettu huomioon mahdollisuuksien mu-
kaan. Vastineet lausuntoihin on esitetty vuorovaikutusraportissa.

Kaavaehdotukseen on tehty muutoksia, jotka on esitetty yksityiskohtai-
sesti liitteessä ja kaavaselostuksen viimeisessä luvussa. Kaavaselos-
tusta on täydennetty suunnittelu- ja käsittelyvaiheiden sekä esteettö-
myyden osalta. Tehdyt muutokset eivät ole olennaisia, joten ehdotusta 
ei ole tarpeen asettaa uudelleen nähtäville.
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Päätösehdotus on asemakaavoituspalvelun tarkistetun esityksen mu-
kainen. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaavan muutoksen nro 12447 kartta, päivätty 7.3.2017, muutettu 
13.9.2017

2 Asemakaavan muutoksen nro 12447 selostus, päivätty 7.3.2017, muu-
tettu 13.9.2017

3 Vuorovaikutusraportti 7.3.2017, täydennetty 13.9.2017
4 Osa päätöshistoriaa
5 Tehdyt muutokset

Oheismateriaali

1 Sijaintikartta
2 Ilmakuva
3 Havainnekuva, 7.3.2017

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
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, ase-
makaavan, rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen

Helsingin seudun ympäristöpal-
velut -kuntayhtymä

Tiedoksi

Kaupunkiympäristölautakunta
Pelastuslautakunta
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Helen Oy
Helen Sähköverkko Oy

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristön toimiala Maankäyttö ja kaupunkirakenne -palvelukokonaisuus 
Asemakaavoitus 13.9.2017

HEL 2016-005915 T 10 03 03

Hankenumero 0838_6, karttaruutu 671494

Asemakaavoituspalvelu on tarkistanut 7.3.2017 päivättyä 20. kaupungi-
nosan (Länsisatama, Jätkäsaari) kortteleiden 20063–20066, katu-, 
puisto- ja vesialueiden asemakaavan muutosehdotusta nro 12447. 
Kaavaehdotukseen tehdyt muutokset ilmenevät yksityiskohtaisesti liit-
teestä ja kaavaselostuksesta.

Asemakaavoituspalvelun mielestä kaavaehdotukseen tehdyt muutokset 
eivät ole olennaisia, joten ehdotusta ei ole tarpeen asettaa uudelleen 
nähtäville.

Tiivistelmä

Asemakaavan muutos mahdollistaa Jätkäsaaressa Saukonlaiturin alu-
eella Saukonkanavan varrella sijaitsevien kolmikerroksisten kaupunki-
pientalokortteleiden 20065 ja 20066 toteuttamisen 2 - 6-kerroksisina 
kerrostalokortteleina. Kortteleiden rakentamistehokkuuden nostamista 
on tutkittu kaupunginvaltuuston 26.11.2014 hyväksymän toivomuspon-
nen (Rantanen) johdosta.

Kaavan vireilletulon jälkeen kaava-aluetta on muutettu siten, ettei se 
enää koske Saukonpaatta ja sinne tutkittavaa venesatamaa. Kaava-
alueeseen on vireilletulon jälkeen lisätty korttelit 20063 ja 20064 suju-
van katuyhteyden mahdollistamiseksi Panamankadun ja Poseidoninku-
jan välille. Asemakaavassa muutetaan näiden kortteleiden osalta kort-
telirajoja sekä muutoksesta johtuvia korttelikohtaisia kerrosaloja. Kort-
teleiden yhteenlaskettua kerrosalaa ei ole muutettu.

Tavoitteena on suunnitella Saukonkanavan varrelle asuinkorttelit, jois-
sa yhdistyy kaupunkipientalomaisuus sekä urbaani kantakaupunkimai-
nen kerrostaloasuminen. Alueelle on suunniteltu kaksi korttelia, joissa 
4 - 6-kerroksisten asuinlamellien väliin sijoittuu kaksikerroksisia osuuk-
sia. Saukonkanavan linjausta on muutettu vesiliikenteelle paremmin toi-
mivaksi.
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Kaavan asuntokerrosala on 12 500 k-m², josta uutta asuntokerrosalaa 
on 2 100 k-m². Asukasmäärän lisäys on noin 50.

Kaavaratkaisun toteuttaminen vaikuttaa erityisesti siten, että Saukonka-
navaa rajaavat korttelit rakentuvat tehokkaammin asuinkerrostalokort-
teleina. Korttelin 20065 pysäköinti sijoittuu korttelin alle ja korttelin 
20066 Saukonlaiturin pysäköintilaitokseen. 

Helsingin kaupunki omistaa kaava-alueen maan. Kaavaratkaisu on teh-
ty kaupungin aloitteesta.

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti asettaa kaavaehdotuksen nähtä-
ville. Kaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä ja siitä saatiin lausunnot. 
Esitetyt huomautukset kohdistuivat alueen esteettömyysluokitukseen. 
Kaavaehdotukseen tehtiin muutoksia, jotka on esitetty yksityiskohtai-
sesti kaavaselostuksen viimeisessä luvussa. 

Muistutuksia ei esitetty.

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

Alueen lähtökohdat ja nykytilanne

Alue on täysin meritäyttöjen aluetta, joka on vapautunut tavarasatama-
toiminnoilta asuinrakentamista varten. Tällä hetkellä alueella sijaitsee 
väliaikaisesti maa-ainesten välivarastointia. 

Suunnittelualue kuuluu vuonna 2015 vahvistettuun Saukonlaituri län-
nen asemakaavaan, jonka toteuttaminen on alkanut. Asemakaavassa 
korttelit on osoitettu kolmikerroksisiksi asuinrakennusten korttelialueik-
si.

Vuorovaikutus kaavan valmisteluaikana

Liitteenä olevassa vuorovaikutusraportissa esitetään yhteenvedot kaa-
van valmisteluaikana saaduista kannanotoista ja lausunnoista sekä 
vastineet niihin.

Kaavaehdotuksen julkinen nähtävilläolo (MRL 65 §)

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti 7.3.2017 asettaa kaavaehdotuk-
sen nähtäville. Kaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä 31.3.–2.5.2017.

Muistutukset

Kaavaehdotuksesta ei tehty muistutuksia.
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Lausunnot

Kaavaehdotuksesta saatiin lausunnot seuraavilta tahoilta:

 Helen Oy
 Helen Sähköverkko Oy
 Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY)
 kiinteistövirasto, geotekninen osasto
 pelastuslautakunta
 yleisten töiden lautakunta

Yleisten töiden lautakunnan lausunto kohdistui alueen esteettömyys-
luokitukseen.

Muissa lausunnoissa ei ollut huomautettavaa. 

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

Toimenpiteet julkisen nähtävilläolon jälkeen

Lausunnoissa esitetyt asiat on otettu huomioon mahdollisuuksien mu-
kaan. Vastineet lausuntoihin on esitetty vuorovaikutusraportissa.

Kaavaehdotukseen on tehty muutoksia, jotka on esitetty yksityiskohtai-
sesti liitteessä ja kaavaselostuksen viimeisessä luvussa. Kaavaselos-
tusta on täydennetty suunnittelu- ja käsittelyvaiheiden sekä esteettö-
myyden osalta.

Vuorovaikutusraportti on liitteenä.

Tarkemmat perustelut

Tarkemmat kaavaratkaisun perustelut ilmenevät liitteenä olevasta ase-
makaavaselostuksesta.

Kaavaratkaisun kustannukset

Kaavaratkaisun toteuttamisesta aiheutuu kaupungille kustannuksia ka-
dunrakentamisesta, Panamanrannan ja hulevesiputkistojen rakentami-
sesta sekä pilaantuneen maaperän kunnostuksesta. Rakentamisesta 
aiheutuvia kustannuksia on arvioitu Saukonlaiturin kaavoituksen yhtey-
dessä sekä alueen jo käynnistyneessä toteutussuunnittelussa. 

Kaupunki saa tuloja alueiden vuokrauksesta sekä rakennusoikeuden 
myynnistä.

Lisätiedot
Kirsi Rantama, arkkitehti, puhelin: 310 37207
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kirsi.rantama(a)hel.fi
Sanna Ranki, liikenneinsinööri, liikennesuunnittelu, puhelin: 310 37146

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

jarkko.nyman(a)hel.fi
Helena Färkkilä-Korjus, diplomi-insinööri. teknistaloudelliset asiat, puhelin: 310 37325

helena.farkkila-korjus(a)hel.fi

Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus Kaupunkimit-
tauspalvelut Kartat ja paikkatiedot Yksikön päällikkö 14.08.2017 § 5

HEL 2016-005915 T 10 03 03

Päätös

Yksikön päällikkö päätti hyväksyä asemakaavan 12447 pohjakartan 
kaupunginosassa 20 Länsisatama. Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja 
rakennuslain (132/1999) 54a §:n asettamat vaatimukset.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungin kiinteistöviraston kaupunkimittausosasto on val-
mistanut asemakaavan pohjakartan:

Asemakaavan numero: 12447
Kaupunginosa: 20 Länsisatama
Kartoituksen työnumero: 2/2017
Pohjakartta valmistunut: 31.01.2017
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.kyyrö(a)hel.fi

Yleisten töiden lautakunta 09.05.2017 § 178
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HEL 2016-005915 T 10 03 03

Lausunto

Yleisten töiden lautakunta antoi kaupunkisuunnitteluvirastolle seuraa-
van lausunnon:

Alueen esteettömyysluokitus tulee muuttaa perustasoksi. Nyt tekstissä 
mainitaan vain "normaali taso", mikä voidaan tulkita niin, ettei esteettö-
myyttä erityisesti huomioida.

Esittelijä
vs. kaupunginarkkitehti
Jussi Luomanen

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

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

olli.haanpera(a)hel.fi

Pelastuslautakunta 02.05.2017 § 51

HEL 2016-005915 T 10 03 03

Lausunto

Pelastuslautakunta antoi seuraavan lausunnon Jätkäsaaren, Panaman-
ranta (korttelit 20063-20066), asemakaavan muutoksesta nro 12447:

Pelastuslautakunnalla ei ole huomautettavaa asemakaavan muutok-
sesta. Asemakaavan muutoksella ei ole vaikutusta pelastuslaitoksen 
toimintaan.

Esittelijä
pelastuskomentaja
Simo Wecksten

Lisätiedot
Katja Seppälä, vanhempi palotarkastaja, puhelin: 310 31236

katja.seppala(a)hel.fi

Kiinteistövirasto Geotekninen osasto 14.3.2017

HEL 2016-005915 T 10 03 03
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Tontit ovat osittain suunnittelemattomasti merialueelle rakennettua van-
haa täyttöaluetta. Saukonkanavan kohdalle on tehty stabiliteettisyistä 
massanvaihto, joka ulottuu osittain tonteille.

Kiinteistövirasto Geotekninen osasto 13.7.2016

Lisätiedot
Kalle Rantala, geotekninen asiantuntija, puhelin: 310 37819

kalle.rantala(a)hel.fi

Kaupunkisuunnittelulautakunta 07.03.2017 § 129

HEL 2016-005915 T 10 03 03

Ksv:n hankenumero 0838_6, karttaruutu 671494

Päätös

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti

 asettaa 7.3.2017 päivätyn asemakaavan muutosehdotuksen nro 
12447 julkisesti nähtäville 30 päiväksi maankäyttö- ja rakennusase-
tuksen 27 §:n mukaisesti. Asemakaavan muutos koskee 20. kau-
punginosan (Länsisatama) kortteleita 20063–20066 ja katu-, vesi- ja 
puistoalueita.

 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.

 merkitä tiedoksi laaditut korttelikortit.

Samalla lautakunta esitti kaupunginhallitukselle 

 asemakaavan muutosehdotuksen nro 12447 hyväksymistä, mikäli 
ehdotuksesta ei tehdä maankäyttö- ja rakennuslain 65 §:n mukaisia 

http://www.hel.fi/ksv
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muistutuksia eivätkä ehdotuksesta annetut lausunnot anna aihetta 
asian käsittelemiselle uudelleen kaupunkisuunnittelulautakunnassa.

Esittelijä
asemakaavapäällikkö
Olavi Veltheim

Lisätiedot
Kirsi Rantama, arkkitehti, puhelin: 310 37207

kirsi.rantama(a)hel.fi
Sanna Ranki, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37146

sanna.ranki(a)hel.fi
Kati Immonen, insinööri, teknistaloudelliset asiat, puhelin: 310 37254

kati.immonen(a)hel.fi
Helena Färkkilä-Korjus, diplomi-insinööri, teknistaloudelliset asiat, puhelin: 310 37325

helena.farkkila-korjus(a)hel.fi
Jarkko Nyman, insinööri, teknistaloudelliset asiat, puhelin: 310 37094

jarkko.nyman(a)hel.fi
Hilpi Turpeinen, suunnitteluavustaja, kaavapiirtäminen, puhelin: +358931037198

hilpi.turpeinen(a)hel.fi

Kiinteistövirasto Tonttiosasto 13.12.2016

HEL 2016-005915 T 10 03 03

Lausunto

Kiinteistöviraston tonttiosasto antaa kaupunkisuunnitteluvirastolle Jät-
käsaaren Panamanrannan asemakaavan muutosluonnoksesta (han-
kenro 0838_6) seuraavan lausunnon:

Yleistä

Kiinteistövirasto puoltaa Jätkäsaaren Panamanrannan asemakaavan 
muutoksen valmistelua ja asemakaavan muutosluonnoksen suunnitte-
luperiaatteita jäljempänä esitetyin huomioin.

Toteutuessaan Jätkäsaaren Panamanrannan asemakaavan muutos 
mahdollistaa Jätkäsaaressa Saukonlaiturin alueella Saukonkanavan 
varrella sijaitsevien kolmikerroksisten kaupunkipientalokortteleiden nro 
20065 ja 20066 toteuttamisen 2-6 –kerroksisina asuinkerrostalokortte-
leina (AK). Tämä lisää luovutettavan asuinrakennusoikeuden ja raken-
nettavien asuntojen määrää ja tukee siten kaupungille ja kiinteistötoi-
melle asetettujen strategisten tavoitteiden toteutumista. Lisäksi po. kaa-
vamuutoksella on tarkoitus muuttaa kortteleiden 20063 ja 20064 kortte-
lirajoja toimivan katuyhteyden mahdollistamiseksi sekä tarkistaa Sau-
konkanavan linjausta.  

Vastaisuudessa kaavamuutoksella kortteleihin nro 20065 ja 20066 
muodostettavien AK-tonttien tuleva hallinto- ja rahoitusmuotojakauma 
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vahvistetaan erikseen kaupungin hyväksymien periaatepäätösten mu-
kaisesti. Sijaintinsa puolesta tontit soveltunevat kuitenkin parhaiten luo-
vutettavaksi sääntelemättömään vapaarahoitteiseen omistus- ja/tai 
vuokra-asuntotuotantoon, jolloin tontit tultaisiin luovuttamaan myymällä, 
todennäköisimmin erikseen järjestettävän laatu- ja/tai hintakilpailun pe-
rusteella. 

Muita huomioita asemakaavan muutosluonnoksesta ja kaavamääräyksistä

Kiinteistöviraston tonttiosasto toteaa, että sekä korttelin nro 20065 että 
nro 20066 kokonaislaajuudet ovat mitoitukseltaan varsin oikeansuuntai-
set. Oletettavaa on, että yksi toimija pystyy kerralla ostamaan ja toteut-
tamaan myös rakennusoikeudeltaan suuremman korttelin nro 20065, 
jolloin toteuttamista ja tontinluovutusta ei tarvitsisi enää myöhemmin 
vaiheistaa. Korttelit näyttäisivät ensi katsannolta olevan toiminnallisesti 
erillä toisistaan, joten niiden toteuttaminen ei edellyttäne raskaita keski-
näisiä rasite- ja/tai yhteisjärjestelysopimuksia. Tämä sujuvoittaa tontin-
luovutusta ja siten myös kaavan toteuttamista. Todettakoon vielä, että 
erityisesti pysäköintiratkaisun johdosta kortteli nro 20066 muodostunee 
toteuttajanäkökulmasta jossain määrin mielenkiintoisemmaksi kuin 
kortteli 20065.

Kaavamääräyksin on osoitettu rakennusalojen osia, joilla alasta riip-
puen rakennus tulisi jakaa 2-4 / 2-5 / 2-6 kerroksisiin osiin siten, että 
kerrosluku vaihtuu vähintään kolme kertaa. Kiinteistövirasto toteaa, että 
mainittua suunnitteluratkaisua voidaan lähtökohdiltaan pitää kannatet-
tavana, sillä näin saadaan aikaan monipuolisia näkymiä lähikortteleista 
Poseidoninpuistoon. Kiinteistöviraston tonttiosasto toteaa kuitenkin, et-
tä mainittu kaavaratkaisu, kuten myös viherkattojen toteuttamisvelvoite, 
lisäävät toteutuskustannuksia ja vaikuttanevat siten negatiivisesti kort-
teleiden hinnanmuodostukseen. Jatkosuunnittelun yhteydessä tulisikin 
tutkia, voitaisiinko mainittuja määräyksiä joiltain osin mahdollisesti ke-
ventää esimerkiksi siten, että kerrosluvun vaihtuminen rajattaisiin ai-
noastaan kahteen kertaan.

Kaavaan sisältyy jalankulkuyhteyttä koskeva merkintä ”y”, jonka osalta 
kaavamääräyksissä todetaan seuraavasti: ”sijainniltaan ja leveydeltään 
ohjeellinen alueen osa, jonka kautta on johdettava kortteliin kuuluva ja-
lankulkuyhteys Poseidoninkujan ja Panamanrannan välille”. Mikäli tar-
koituksena on, että po. yhteys palvelee nimenomaan yleistä jalankul-
kua, tulisi tästä ottaa selkeä maininta kaavamääräysten asianomaiseen 
kohtaan. Asia voitaisiin sitten ratkaista tontinluovutusvaiheessa seikka-
peräisin rasitteenluonteisin ehdoin, kuten meneteltiin Saukonpaaden 
korttelin nro 20028 osalta.
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Kaavaan sisältyy aukiota koskeva merkintä ”au”, jonka osalta kaava-
määräyksissä todetaan seuraavasti: ”korttelialueen osa, joka on raken-
nettava Panamanrantaan liittyväksi aukioksi. Aukiota ei saa aidata”. Mi-
käli tarkoituksena on, että po. aukio palvelee erityisesti kortteliin tulevaa 
liiketilaa, tästä lienee mahdollista ottaa maininta kaavamääräyksiin sel-
keyttämään ajateltua lopputilannetta.

Kiinteistöviraston tonttiosasto toteaa edelleen, että kanavan uudelleen 
linjauksesta aiheutunee lisäkustannuksia, kun kanavan linjan kulmikkai-
ta muotoja lisätään. Asiasta tulisi näin ollen jatkosuunnittelun yhteydes-
sä keskustella kaupunginkanslian ja rakennusviraston kanssa mahdolli-
simman tarkoituksenmukaisen ratkaisun löytämiseksi.

Lopuksi kiinteistöviraston tonttiosasto toteaa, että asemakaavan muu-
toksen valmistelua tulee edelleen jatkaa yhteistyössä kaupungin eri 
hallintokuntien kanssa mahdollisimman tarkoituksenmukaisen ja toteu-
tuskelpoisen lopputuloksen saavuttamiseksi.

Kiinteistövirasto Tonttiosasto 22.8.2016

Lisätiedot
Kristian Berlin, kiinteistölakimies, puhelin: 09 310 36438

kristian.berlin(a)hel.fi

Rakennusvirasto 12.12.2016

HEL 2016-005915 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluvirasto pyytää rakennusviraston kannanottoa ase-
makaavan muutosluonnoksesta, Länsisataman (20.ko) asemakaavan 
muutoksesta, Panamanrannan ja Saukonpaaden venesatamasta. Mää-
räaika on 12.12.2016 mennessä.

Asemakaavamuutos on osa Saukonlaituria. Muutoksia on tehty Pana-
manrannan kortteleiden massoitteluun sekä kanavan muotoon, mikä 
helpottaa veneellä liikkumista kanavassa. Venesatama ei kuulu asema-
kaavan muutosalueeseen.

Panamanrannan katuun liittyvien korttelien 20064, 20065 ja 20066 
asuinrakennusten suunnittelussa tulee huomioida Panamanrannan ka-
tualueen ja sen laiturialueiden paalulaattarakenteet siten, että kiinteis-
tön rakenteet eivät vaikeuta katualueen rakenteisiin liittyviä rakentamis-
, korjaus- tai huoltotöitä.

Rakennusvirasto 16.8.2016



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 25/2018 15 (75)
Kaupunginhallitus

Asia/2
11.06.2018

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

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

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

olli.haanpera(a)hel.fi
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§ 418
V 20.6.2018, Kluuvin Wuorion talon (Unioninkatu 30) asemakaavan 
muutos nro 12376

HEL 2015-009471 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy 2. kaupunginosan (Kluuvi) korttelin 32, 
tontin 6 tason -15.0 yläpuolisen asemakaavan muutoksen 6.2.2018 päi-
vätyn piirustuksen numero 12376 mukaisena ja asemakaavaselostuk-
sesta ilmenevin perustein.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaavan muutoksen nro 12376 kartta, päivätty 6.2.2018
2 Asemakaavan muutoksen nro 12376 selostus, päivätty 6.2.2018
3 Vuorovaikutusraportti 10.11.2017, täydennetty 6.2.2018
4 Osa päätöshistoriaa

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskus

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

Helsingin seudun ympäristöpal-
velut -kuntayhtymä

Päätösehdotus
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Päätös on ehdotuksen mukainen.

Tiivistelmä

Asemakaavan muutos koskee Wuorion taloa, joka sijaitsee osoitteessa 
Unioninkatu 30 korttelissa 32 tontilla nro 6 (Dromedaari). Kaavaratkaisu 
mahdollistaa rakennuksen matalan siipiosan korottamisen tontin takao-
sassa neljällä kerroksella etelänpuoleisen pihasiiven korkeuteen, kella-
ritilojen käyttöönoton kerrosalaan laskettavaksi maanalaiseksi tilaksi ja 
koko pihatilan kattamisen lasikatteella sisätilaksi. Samalla rakennuksen 
toimintaa työpaikkarakennuksena ajanmukaistetaan.

Kaavaratkaisun tavoitteena on olemassa olevan liike- ja toimistoraken-
nuksen kehittäminen ja täydennysrakentaminen. Tavoitteena on myös 
turvata kadun varren rakennuksen ensimmäisen kerroksen tilojen säily-
minen myymälä- ja asiakaspalvelutiloina. Tavoitteena on rakennustai-
teellisesti, kulttuurihistoriallisesti ja kaupunkikuvallisesti huomattavan 
arvokkaan rakennuksen suojelu ja lisärakentamisen sovittaminen suo-
jeltavaan rakennukseen sekä ympäröivän keskustan kaupunkikuvaan 
ja pitkiin näkymiin.

Liike- ja toimistokerrosala tontilla on 4 920 k-m², josta uutta nykytilan-
teeseen nähden on 1 520 k-m². Tehokkuus on e = 5,6. Alue sijaitsee 
Unioninkadun varrella. Lisärakentaminen ei vaikuta merkittävästi liiken-
nemääriin. Kaavaratkaisun toteuttaminen vaikuttaa erityisesti siten, että 
se vahvistaa keskustan elinvoimaisuutta ja palveluja, mahdollistaa kes-
kustan olemassa olevan rakennuskannan hyödyntämisen täydennysra-
kentamalla ja edistää kulttuuriympäristöjen arvojen säilymisen.

Esittelijän perustelut

Kaavaratkaisu edesauttaa kaupungin strategisten tavoitteiden toteutu-
mista vahvistamalla keskustan elinvoimaisuutta.

Alueen lähtökohdat ja nykytilanne

Tontilla on viime vuosisadan alun 2–6-kerroksinen aikansa uutta liiketi-
lasuunnittelua edustava liikerakennus ”Wuorion talo”. Kadunvarsiraken-
nusta matalammat erikorkuiset pihasiivet ja paviljonki ympäröivät osit-
tain lasikatettua sisäpihaa.

Arkkitehti Herman Geselliuksen 1909 päätyönään modernisoima kiin-
teistö on peräisin 1830-luvulta. Rakennus korotettiin 1914 kahdella ker-
roksella arkkitehti Armas Lindgrenin suunnitelmien mukaan. Varsin ker-
roksellisen rakennuksen uusimmat vaiheet ovat 1980-luvulta, jolloin 
kattomuoto palautettiin 1914 mallin mukaiseksi arkkitehti Erik Adlerc-
reuzin suunnitteleman peruskorjauksen yhteydessä.
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Alueella on voimassa asemakaava vuodelta 1979. Alue sisältyy valta-
kunnallisesti merkittävään rakennettuun kulttuuriympäristöön (RKY 
2009 Esplanadi - Bulevardi).

Kortteli kuuluu 15.12.2004 hyväksytyn keskustan maanalaisen huoltolii-
kenteen ja pysäköinnin asemakaavaan nro 11300, jossa korttelin koh-
dalla on maanalainen korttelikohtaisia huoltoliikenne- ja lastaustiloja 
varten varattu tila suojavyöhykkeineen likimääräisessä huoltotunnelin 
tasossa. 

Kustannukset

Kaavaratkaisun toteuttamisesta ei aiheudu kaupungille kustannuksia.

Suunnittelun vaiheet ja vuorovaikutus

Korttelialueen tontti on yksityisomistuksessa. Kaavaratkaisu on tehty 
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.

Muistutukset

Kaavaehdotuksesta ei tehty muistutuksia.

Lausunnot

Kaavaehdotuksesta saatiin Helsingin seudun ympäristöpalveluiden 
(HSY), Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY-
keskus) ja kaupunginmuseon lausunnot.

ELY-keskus totesi lausunnossaan, että asemakaavaluonnos huomioi 
ansiokkaasti valtakunnallisesti merkittävän kulttuuriympäristön ja raken-
nussuojelun asettamat tavoitteet. Lisärakentaminen tulee sovittaa suo-
jeltavaan rakennukseen, ympäröivän keskustan kaupunkikuvaan ja pit-
kiin näkymiin. 

Kaupunginmuseo pitää tärkeänä, että sisäpihalle sijoittuva täydennys-
rakentaminen on erityisen laadukasta ja paikkaan räätälöityä. Tärkeää 
on myös se, ettei uudisosa nouse siipirakennuksia korkeammalle. Kau-
punginmuseo esitti lausunnossaan asemakaavaluonnokseen sr-1 suo-
jelumääräystä kulttuurihistoriallisesti ja rakennustaiteellisesti huomatta-
van arvokkaana rakennuksena. Suojelumääräyksessä mainittuihin si-
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sätiloihin tulee lisätä myös katutason liiketila, jonka katto- ja koriste-
maalaukset ovat säilyneet. 

HSY totesi lausunnossaan, että aluetta palvelevat vesijohdot ja viemärit 
ovat rakennettu valmiiksi eikä muutosehdotus edellytä niiden siirtämis-
tä.

Helen Sähköverkko Oy ilmoitti, ettei sillä ole muutosehdotukseen huo-
mautettavaa. Helen Oy ilmoitti, ettei sillä ollut lausuttavaa asiasta. Pe-
lastuslaitos ilmoitti, että se ottaa kantaa paloteknisiin ratkaisuihin raken-
nuslupamenettelyn yhteydessä. 

Lopuksi

Kaavaehdotukseen ei tehty muutoksia. Aineistoon tehdyt muut täyden-
nykset ilmenevät kaavaselostuksen viimeisestä luvusta. 

Maankäyttösopimus on tehty.

Päätösehdotus on kaupunkiympäristölautakunnan esityksen mukainen. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaavan muutoksen nro 12376 kartta, päivätty 6.2.2018
2 Asemakaavan muutoksen nro 12376 selostus, päivätty 6.2.2018
3 Vuorovaikutusraportti 10.11.2017, täydennetty 6.2.2018
4 Osa päätöshistoriaa

Oheismateriaali

1 Ilmakuva
2 Havainnekuva, 6.2.2018

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen

Otteet

Ote Otteen liitteet
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskus

Esitysteksti
Liite 1



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 25/2018 20 (75)
Kaupunginhallitus

Asia/3
11.06.2018

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

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

Helsingin seudun ympäristöpal-
velut -kuntayhtymä

Tiedoksi

Kaupunkiympäristölautakunta
Pelastuslaitos
Kaupunginmuseo

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunta 06.02.2018 § 54

HEL 2015-009471 T 10 03 03

Hankenumero 0888_22

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle 

 6.2.2018 päivätyn asemakaavan muutosehdotuksen nro 12376 hy-
väksymistä. Asemakaavan muutos koskee 2. kaupunginosan (Kluu-
vi) korttelin 32, tonttia 6 tason -15.0 yläpuolella.

Lisäksi lautakunta päätti

 ettei ehdotusta aseteta uudelleen nähtäville

 antaa vuorovaikutusraportista ilmenevät vastineet valmisteluaikana 
esitettyihin mielipiteisiin, kannanottoihin sekä julkisena nähtävillä-
oloaikana saatuihin lausuntoihin. Päätösasiakirjat ja vuorovaikutus-
raportti ovat luettavissa kaupunkiympäristön toimialan info- ja näyt-
telytila Laiturilla, Narinkka 2, sekä internet-sivuilla: Päätöksenteko

www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi

 kehottaa asemakaavoituspalvelua laskuttamaan hakijalta kaavan 
hyväksymisen jälkeen kaavan laatimis- ja käsittelykustannukset 
seuraavasti:

http://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi
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o Kiinteistö Oy Helsingin Unioninkatu 30 c/o Trevian Asset 
Management Oy: 5 000 euroa

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Kajsa Lybeck, arkkitehti, puhelin: 310 37052

kajsa.lybeck(a)hel.fi
Janne Prokkola, yksikön päällikkö, puhelin: 310 37233

janne.prokkola(a)hel.fi
Sakari Mentu, arkkitehti, rakennussuojelu, puhelin: 310 37217

sakari.mentu(a)hel.fi

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala Kulttuuripalvelukokonaisuus Kaupunginmuseo 
Kulttuuriperintöyksikkö 19.12.2017

HEL 2015-009471 T 10 03 03

Kaupunginmuseo arvioi hanketta kulttuuriympäristön vaalimisen näkö-
kulmasta ja on päättänyt antaa seuraavan lausunnon.

Kaavamuutoksen tavoitteena on korottaa Wuorion talon matalaa siipio-
saa pihan takaosassa neljällä kerroksella. Samalla Wuorion talon ni-
mellä tunnettu liike- ja toimistorakennus suojellaan merkinnällä sr-1. Pi-
hatila katetaan lasikatteella sisätilaksi. Kadunvarren tilat varataan myy-
mälä- ja asiakaspalvelutiloiksi. 

Voimassa oleva asemakaava on vuodelta 1979. Sen mukaan tontti on 
liikerakennusten korttelialuetta. Rakennus on suojeltu rakennustaiteelli-
sesti ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaana, ark-merkinnällä, jonka mää-
räysosa on seuraava: Rakennustaiteellisesti ja kulttuurihistoriallisesti 
arvokkaan rakennuksen rakennusala. Tässä tontin osalla olevaa raken-
nusta ei saa purkaa eikä siinä saa suorittaa sellaisia lisärakentamis- tai 
muutostöitä, jotka tärvelevät katujulkisivun tai sisätilojen rakennustai-
teellista tai kulttuurihistoriallista arvoa tai tyyliä. Mikäli rakennuksessa 
on aikaisemmin suoritettu tällaisia toimenpiteitä, on rakennus lisäraken-
tamis- tai muutostöiden yhteydessä pyrittävä korjaamaan rakennuksen 
tyyliin hyvin soveltuvalla tavalla.

Voimassa olevassa Yleiskaava 2002:ssa alue on merkitty keskustatoi-
mintojen alueeksi (C). Helsingin uudessa yleiskaavassa (2016) tontti 
kuuluu liike- ja palvelukeskusta-alueeseen (C1). 
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Rakennus sisältyy valtakunnallisesti merkittävään rakennettuun kulttuu-
riympäristöön (RKY 2009, Esplanadi - Bulevardi).

Kaupunginmuseon lausunto:

Hanketta on esitelty kaupunginmuseolle jo alkuvaiheessa ja kaupungin-
museo on antanut lausunnon asemakaavamuutoksen osallistumis- ja 
arviointi- ja luonnosvaiheesta, jossa on todennut Wuorion talon, Unio-
ninkatu 30:n kulttuurihistorialliset, rakennustaiteelliset ja kaupunkikuval-
liset arvot. Rakennuksesta on laadittu rakennushistoriaselvitys. 

Asemakaavan muutoksessa suojelumerkintä ark on muutettu sr-1:si, 
jossa määrätään seuraavasti: ”Rakennus on rakennustaiteellisesti, kult-
tuurihistoriallisesti ja kaupunkikuvan kannalta huomattavan arvokas ra-
kennus. Rakennusta ei saa purkaa eikä siinä saa suorittaa sellaisia li-
särakentamis- tai muutostöitä, jotka heikentävät julkisivujen, vesikaton, 
pääporrashuoneiden tai muiden sisätilojen tai rakennuksen rakennus-
taiteellista, kulttuurihistoriallista tai kaupunkikuvallista arvoa tai muutta-
vat arkkitehtuurin ominaispiirteitä. Mikäli rakennuksessa on aikaisem-
min suoritettu tällaisia toimenpiteitä, on rakennus muutostöiden yhtey-
dessä pyrittävä korjaamaan rakennuksen ominaispiirteisiin hyvin sovel-
tuvalla tavalla.

Säilytettäviä sisätiloja ovat porttikäytäväsyvennys, pääporrashuoneet ja 
johtokunnan 5. sekä katutason liiketila alkuperäisine katto- ja koriste-
maalauksineen sekä lasimaalauksineen.

Lisärakentaminen on käsiteltävä osana rakennuksen julkisivuarkkiteh-
tuuria sovittaen se suojeltavaan rakennukseen, ympäröivän keskustan 
kaupunkikuvaan ja pitkiin näkymiin. Uudisrakennus tontin länsiosassa 
tulee rakentaa suojelumääräykset huomioiden. Suojelu ei koske vesi-
katon osalta sisäpihan matalampia siipiä. Hankkeeseen ryhtyvän on lii-
tettävä lupahakemukseen rakennushistoriaselvitys.”

Kaupunginmuseo pitää suojelumääräystä suojelutavoitteiden mukaise-
na ja voi todeta, että sen avulla turvataan rakennustaiteellisesti ja kult-
tuurihistoriallisesti merkittävän rakennuksen arvojen säilyminen.

Kaavaselostuksessa todetaan täydennysrakentamisen vaikutuksen 
kaupunkikuvassa ja pitkissä näkymissä etenkin Eteläesplanadille ja 
Kauppatorille, mutta myös muutoskorttelin muiden pohjoisen ja läntisen 
puolen kiinteistöjen sisäpihanäkymissä. Kaavassa määrätäänkin +29: 
”Rakennuksen vesikaton ylimmän kohdan korkeusasema. Tämän koh-
dan yläpuolelle ei saa sijoittaa teknisiä tiloja eikä laitteita.”

Kaupunginmuseolla ei ole asemakaavan muutosehdotuksesta huo-
mautettavaa.
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Lisätiedot
Sari Saresto, kulttuuriympäristöpäällikkö, puhelin: +358 9 503756846

sari.saresto(a)hel.fi

Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus Kaupunkimit-
tauspalvelut Kartat ja paikkatiedot Yksikön päällikkö 11.09.2017 § 20

HEL 2015-009471 T 10 03 03

Hankenumero 0888_22

Päätös

Yksikön päällikkö päätti hyväksyä asemakaavan 12376 pohjakartan 
kaupunginosassa 2 Kluuvi. Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja raken-
nuslain (132/1999) 54a §:n asettamat vaatimukset.

Päätöksen perustelut

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

Asemakaavan numero: 12376
Kaupunginosa: 2 Kluuvi
Kartoituksen työnumero: 33/2015
Pohjakartta valmistunut: 25.8.2017 (uusintakartoitus, ensitilaus ollut 
2015)
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

Kaupunginmuseo Kulttuuriympäristöyksikkö 26.1.2017
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Kaupunkisuunnitteluviraston lausuntopyyntö 11.1.2017

Kaupunginmuseo arvioi hanketta kulttuuriympäristön vaalimisen näkö-
kulmasta ja on päättänyt antaa seuraavan lausunnon.

Kaavamuutoksen tavoitteena on korottaa Wuorion talon matalaa siipio-
saa pihan takaosassa neljällä kerroksella etelänpuoleisen pihasiiven 
korkeuteen. Samalla liike- ja toimistorakennus suojellaan merkinnällä 
sr-1. 

Pihatila katetaan lasikatteella sisätilaksi. Kadunvarren tilat varataan 
myymälä- ja asiakaspalvelutiloiksi. Kerrosala tontilla on noin 4 900 k-
m2, josta uutta nykytilanteeseen nähden on noin 1 210 k-m2.

Rakennus sisältyy valtakunnallisesti merkittävään rakennettuun kulttuu-
riympäristöön (RKY 2009, Esplanadi - Bulevardi). Voimassa oleva ase-
makaava on vuodelta 1979. Sen mukaan tontti on liikerakennusten 
korttelialuetta. Rakennus on suojeltu rakennustaiteellisesti ja kulttuuri-
historiallisesti arvokkaana, ark-merkinnällä, jonka määräysosa on seu-
raava: Rakennustaiteellisesti ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaan raken-
nuksen rakennusala. Tässä tontin osalla olevaa rakennusta ei saa pur-
kaa eikä siinä saa suorittaa sellaisia lisärakentamis- tai muutostöitä, jot-
ka tärvelevät katujulkisivun tai sisätilojen rakennustaiteellista tai kulttuu-
rihistoriallista arvoa tai tyyliä. Mikäli rakennuksessa on aikaisemmin 
suoritettu tällaisia toimenpiteitä, on rakennus lisärakentamis- tai muu-
tostöiden yhteydessä pyrittävä korjaamaan rakennuksen tyyliin hyvin 
soveltuvalla tavalla.

Voimassa olevassa Yleiskaava 2002:ssa alue on merkitty keskustatoi-
mintojen alueeksi (C). Helsingin uudessa yleiskaavassa (2016) tontti 
kuuluu liike- ja palvelukeskusta-alueeseen (C1).

Kaavan valmistelun yhteydessä arvioidaan kaavan toteuttamisen vaiku-
tuksia muun muassa kaupunkikuvaan ja kulttuuriperintöön ja laaditaan 
tarvittavat selvitykset kaavaratkaisun merkittävien vaikutusten arvioimi-
seksi. Vaikutusten arviointia suorittavat kaavan valmisteluun osallistu-
vat kaupungin asiantuntijat.

Rakennustaiteellisesti ja kulttuurihistoriallisesti merkittävä rakennus

Arkkitehti Herman Geselliuksen suunnittelema Wuorion liikepalatsi val-
mistui Unioninkatu 30:een vuonna 1909. Paikalla oli aiemmin sijainnut 
vuonna 1831 valmistunut kolmikerroksinen kivirakennus, jota oli koro-
tettu 1881 arkkitehti Theodor Höijerin suunnitelmien mukaan. Kyseisen 
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rakennuksen pihasiivet säilytettiin ja kunnostettiin ja ne liitettiin yhteen 
uuden kolmikerroksisen katurakennuksen kanssa. U-muotoinen raken-
nus kehysti pientä pihaa. Jo alun perin rakennus suunniteltiin siten, että 
sitä voidaan korottaa myöhemmin. Arkkitehti Armas Lindgrenin suunnit-
telema kolmikerroksinen korotus valmistui vuonna 1914. Kaksi ylintä 
kerrosta sijaitsivat jyrkän mansardikaton alla. Samassa yhteydessä kol-
mas kerros muutettiin asuinhuoneistoksi ja Salomo Wuorio muutti sii-
hen perheineen asumaan.

S. Wuorion maalausliikkeen konttori ja tapetti- ja mattokauppa sijoitet-
tiin rakennukseen heti valmistumisen jälkeen. Konttoritilat sijoitettiin pi-
hasiipeen ja tapetti- ja mattokauppa sijoittui katutason liikehuoneistoon. 

Rakennuksessa on toiminut tunnettuja arkkitehtitoimistoja. Ylimmässä 
kerroksessa oli arkkitehtien Armas Lindgrenin ja Bertel Liljeqvistin toi-
misto vuoteen 1929 asti. Ylin kerros vaurioitui pommituksissa 1944. 
Lindgrenin piirtämä kattomuoto palautettiin vuonna 1981 arkkitehti Eric 
Adlercreutzin suunnittelemassa peruskorjauksessa. Samalla osa piha-
alueesta katettiin lasikatteella toisen kerroksen korkeudelta.

Arkkitehtonisesti ja kulttuurihistoriallisesti merkittävä rakennus on ainut-
laatuinen esimerkki Helsingissä 1900-luvun alun liikerakentamisesta. 
Se on yksi Helsingin hienoimmista art nouveau kauden rakennuksista, 
jossa liiketaloihin muualla Euroopassa käytettyjä ratkaisuja. Julkisivu 
on graniittia, lasia ja metallia. Neljä graniittipilaria jakavat symmetrisen 
julkisivun kolmeen osaan. Pylväiden päässä on ihmishahmoiset prons-
siveistokset. Erkkerimäiset, prismaattiset ja koristeellisesti jaetut ikku-
napinnat hallitsevat julkisivua. Korotusosa jatkaa luontevasti rakennus-
ta. Sileäksi rapatussa neljännen kerroksen seinässä on itämaistyylisiä 
maalattuja koristeaiheita ja reliefikoristeluja. Viidennessä ja kuudennes-
sa kerroksessa kaarevien ikkunoiden rytmittämä mansardikatto oli alun 
perin tiiltä, nykyinen katemateriaali on kuparipelti. Katolla on vahva 
identiteetti ja sen on osa rakennuksen julkisivua. Julkisivun keskeltä 
aukeaa porttikäytävä, jonka seinillä on mosaiikkikoristeita. Porttikäytä-
västä avautuu vaihteleva tilasarja, joka johtaa sisäpihalle. Kaarevasei-
näinen matala paviljonki pihan keskellä, päämassan kaarevat muodot, 
sisäänvedot ja näkyvät kulmikkaat pilarit muodostavat tilallisesti moni-
muotoisen sisäpihan, jonka erityislaatu tulee ottaa huomioon muutoksia 
suunniteltaessa.

Rakennuksen julkisivu Unioninkadulle ja sisäpiha ovat erittäin hyvin 
säilyneet lukuun ottamatta myöhempää lasikatetta. Porrashuone maa-
lauskoristeluineen, materiaaleineen, alkuperäisine kaiteineen ja huo-
neisto-ovineen on niin ikään erittäin hyvin säilynyt. Katutason liiketilan 
katto- ja koristemaalaukset sekä lasimaalaukset ovat säilyneet. Raken-
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nuksessa on huonetiloja, jotka tulee säilyttää ennallaan. Joitakin alku-
peräisiä rakennusosia on säilynyt

Kaupunginmuseon kannanotto:

Hanketta on esitelty kaupunginmuseolle jo alkuvaiheessa. Kaupungin-
museo pitää tärkeänä, että sisäpihalle sijoittuva täydennysrakentami-
nen on erityisen laadukasta ja paikkaan räätälöityä. Tärkeää on, ettei 
uudisosa nouse siipirakennuksia korkeammalle. Kaupunginmuseon 
esittää asemakaavaluonnoksen suojelumääräystä täydennettäväksi: sr-
1, kulttuurihistoriallisesti ja rakennustaiteellisesti huomattavan arvokas 
rakennus. Kaupunginmuseo esittää myös, että suojelumääräyksessä 
mainittuihin sisätiloihin lisätään katutason liiketila, jonka katto- ja koris-
temaalaukset sekä lasimaalaukset ovat säilyneet. Kaavamääräyksissä 
edellytetään hankkeeseen ryhtyvältä rakennushistoriaselvityksen laati-
mista.

Kaupunginmuseolla ei ole asemakaavan muutoksesta muuta huomau-
tettavaa.

Lisätiedot
Sari Saresto, tutkija, puhelin: +358 9 503756846

sari.saresto(a)hel.fi

Rakennusvirasto 20.1.2017

HEL 2015-009471 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluvirasto pyytää rakennusviraston kannanottoa osal-
listumis- ja arviointisuunnitelmasta 1273-00/16, Unioninkatu 30. Määrä-
aika on 3.2.2017 mennessä.

Kaavamuutos koskee korttelia, eikä se vaikuta yleisiin alueisiin. Raken-
nusvirastolla ei ole huomauttamista osallistumis- ja arviointisuunnitel-
maan.

Rakennusviraston yhteyshenkilöinä kaavatyössä ovat aluesuunnittelija 
Anu Kiiskinen ja suunnitteluinsinööri Olli Haanperä.

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

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

olli.haanpera(a)hel.fi
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§ 419
V 20.6.2018, Kaupunginhallituksen varajäsenten valinta

HEL 2018-006088 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto

 myöntää Otto Merelle eron kaupunginhallituksen jäsen Daniel Sazo-
novin henkilökohtaisen varajäsenen luottamustoimesta ja valitsee 
Daniel Sazonovin henkilökohtaiseksi varajäseneksi Jenni Pajusen 
sekä

 myöntää Jenni Pajuselle eron kaupunginhallituksen jäsen Terhi 
Koulumiehen henkilökohtaisen varajäsenen luottamustoimesta ja 
valitsee Terhi Koulumiehen henkilökohtaiseksi varajäseneksi Otto 
Meren vuoden 2019 toukokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osal-
ta heti.

Käsittely

Esteelliset: Jenni Pajunen

Esittelijä
hallintojohtaja
Juha Summanen

Lisätiedot
Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

Liitteet

1 Eronpyyntö 28.5.2018
2 Eronpyyntö 29.5.2018

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus
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Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuusto valitsi Jenni Pajusen (Kok.) 7.6.2017 (§ 259) Terhi 
Koulumiehen henkilökohtaiseksi varajäseneksi ja Otto Meren (Kok.) 
16.5.2018 (§ 100) Daniel Sazonovin henkilökohtaiseksi varajäseneksi 
kaupunginhallitukseen vuoden 2019 toukokuun lopussa päättyväksi toi-
mikaudeksi.

Otto Meri pyytää 28.5.2018 ja Jenni Pajunen 29.5.2018 eroa kaupun-
ginhallituksen varajäsenen luottamustoimista. Siviilityöhön liittyvien 
päällekkäisten aikataulujen vuoksi on toivottu mahdollisuutta vaihtaa 
varajäseniä siten, että Otto Meri toimisi jatkossa Terhi Koulumiehen 
henkilökohtaisena varajäsenenä ja Jenni Pajunen Daniel Sazonovin 
henkilökohtaisena varajäsenenä.

Esittelijä
hallintojohtaja
Juha Summanen

Lisätiedot
Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

Liitteet

1 Eronpyyntö 28.5.2018
2 Eronpyyntö 29.5.2018

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Taloushallintopalveluliikelaitos
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§ 420
V 20.6.2018, Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaos-
ton varajäsenen valinta

HEL 2018-006291 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto

 myöntää Katri Mehtoselle eron kaupunkiympäristölautakunnan ym-
päristö- ja lupajaoston varajäsenen luottamustoimesta ja

 valitsee ____________ varajäseneksi (Leo Straniuksen henkilökoh-
tainen varajäsen) kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lu-
pajaostoon vuoden 2021 toukokuun lopussa päättyväksi toimikau-
deksi. 

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 Katri Mehtosen (Vihr.) 7.6.2017 (§ 268) va-
rajäseneksi kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaostoon 
vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi. Katri Mehtonen pyytää 
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30.5.2018 eroa kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaos-
ton varajäsenen luottamustoimesta.

Kuntalain (410/2015) 70 §:n 3 momentin mukaan luottamustoimesta voi 
erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön 
valinnut toimielin.

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

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto
Talouahallintopalveluliikelaitos
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§ 421
V 20.6.2018, Käräjäoikeuden lautamiehen valinta

HEL 2018-006143 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto

 myöntää Jani Liukkoselle eron käräjäoikeuden lautamiehen luotta-
mustoimesta ja

 valitsee Asmo Maanselän käräjäoikeuden lautamieheksi vuoden 
2021 toukokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta 
heti.

Esittelijä
hallintojohtaja
Juha Summanen

Lisätiedot
Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

Liitteet

1 Eronpyyntö 21.5.2018

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

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

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuusto valitsi 21.6.2017 (294 §) Jani Liukkosen (KD) kärä-
jäoikeuden lautamieheksi vuoden 2021 toukokuun lopussa päättyväksi 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 25/2018 32 (75)
Kaupunginhallitus

Asia/6
11.06.2018

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

toimikaudeksi. Jani Liukkonen pyytää 21.5.2018 eroa käräjäoikeuden 
lautamiehen luottamustoimesta kotikunnan vaihtumisen vuoksi.

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

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

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

Esittelijä
hallintojohtaja
Juha Summanen

Lisätiedot
Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

Liitteet

1 Eronpyyntö 21.5.2018

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Kunnallisvalitus, valtuusto
Helsingin käräjäoikeus Kunnallisvalitus, valtuusto
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§ 422
V 20.6.2018, Käräjäoikeuden lautamiehen valinta

HEL 2018-006293 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto

 myöntää Marjo Huuskolle eron käräjäoikeuden lautamiehen luotta-
mustoimesta ja

 valitsee Hanne Owenin käräjäoikeuden lautamieheksi vuoden 2021 
toukokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta 
heti.

Esittelijä
hallintojohtaja
Juha Summanen

Lisätiedot
Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

Liitteet

1 Eronpyyntö 31.5.2018

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

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

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuusto valitsi 21.6.2017 (294 §) Marjo Huuskon (Vihr.) kä-
räjäoikeuden lautamieheksi vuoden 2021 toukokuun lopussa päätty-
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väksi toimikaudeksi. Marjo Huusko pyytää 31.5.2018 eroa käräjäoikeu-
den lautamiehen luottamustoimesta kotikunnan vaihtumisen vuoksi.

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

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

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

Esittelijä
hallintojohtaja
Juha Summanen

Lisätiedot
Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

Liitteet

1 Eronpyyntö 31.5.2018

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Kunnallisvalitus, valtuusto
Helsingin käräjäoikeus Kunnallisvalitus, valtuusto
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§ 423
Kaupunginvaltuuston 30.5.2018 tekemän päätöksen täytäntöönpa-
no: Oulunkylässä sijaitsevien veteraaniasuntojen hallinnan siirtämi-
nen osaksi Helsingin kaupunkikonsernin toimintaa

HEL 2018-003840 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallitus päätti

A

hyväksyä omalta osaltaan kokonaisjärjestelyn, jossa Helsingin kaupun-
ki vastaanottaa Rintamaveteraanien säätiö sr -nimiseltä säätiöltä ja 
Helsingin Seudun Sotaveteraanipiiri ry:ltä niiden omistamat Kiinteistö 
Oy Oulunkylän Sotaveteraanitalo ja Kiinteistö Oy Oulunkylän Sotavete-
raanitalo II -nimisten yhtiöiden osakkeet, jotka muodostavat yhtiöiden 
koko osakekannan, siten että kaupunki sitoutuu pitämään sotaveteraa-
nitalot rintamaveteraanien ja ikääntyneiden ihmisten asumiskäytössä, 
jonka jälkeen Kiinteistö Oy Oulunkylän Sotaveteraanitalo ja Kiinteistö 
Oy Oulunkylän Sotaveteraanitalo II -nimiset yhtiöt sulautetaan Helsin-
gin kaupungin asunnot Oy:öön;

B

kehottaa kaupunginkansliaa ja kaupunkiympäristön toimialaa toimi-
maan osaltaan niin, että kokonaisjärjestelyn osana Kiinteistö Oy Oulun-
kylän Sotaveteraanitalo ja Kiinteistö Oy Oulunkylän Sotaveteraanitalo II 
-nimiset yhtiöt sulautetaan Helsingin kaupungin asunnot Oy:öön yhtiöi-
den osakkeiden tultua Helsingin kaupungin omistukseen;

C

myöntää kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosaston käytettäväksi 
vuoden 2018 talousarviomäärärahoja tililtä 8 06 02 Arvopaperit, Muut 
kohteet, kaupunginhallituksen käytettäväksi 3 226 000,00 euroa kiin-
teistöyhtiöiden osakkeiden vastaanottamiseksi.

D

kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalveluita huolehtimaan Kiinteistö 
Oy Oulunkylän Sotaveteraanitalo ja Kiinteistö Oy Oulunkylän Sotavete-
raanitalo II -nimisten yhtiöiden osakkeiden vastaanottamisesta ja siihen 
liittyvistä käytännön toimenpiteistä;

E
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kehottaa kaupunkiympäristön toimialaa toimimaan osaltaan siten, että 
sotaveteraanitalojen asukasvalinta toteutetaan siten, että talot pysyvät 
rintamaveteraanien ja ikääntyneiden ihmisten asumiskäytössä;

F

kehottaa kaupunkiympäristön toimialaa omalta osaltaan toimimaan si-
ten, että kokonaisjärjestelyn osana maanvuokrasopimukset päivitetään 
tai uudistetaan siten, että ne palvelevat sotaveteraanitalojen käyttöä 
osana Helsingin kaupungin asunnot Oy:tä;

G

kehottaa kaupunkiympäristön toimialaa omalta osaltaan toimimaan ko-
konaisjärjestelyn osana siten, että sotaveteraanitalojen liikehuoneisto-
jen vuokraustoiminta siirretään Helsingin kaupungille.

Samalla kaupunginhallitus päättää, että päätöksen täytäntöönpanon 
edellytyksenä on, että Rintamaveteraanien säätiö sr ja Helsingin Seu-
dun Sotaveteraanipiiri ry luovuttavat vastikkeetta omistamansa Kiinteis-
tö Oy Oulunkylän Sotaveteraanitalon ja Kiinteistö Oy Oulunkylän Sota-
veteraanitalo II:n osakkeet Helsingin kaupungille rintamaveteraanien ja 
ikääntyvien ihmisten asumiskäyttöön.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Mari Randell, asunto-ohjelmapäällikkö, puhelin: 310 25823

mari.randell(a)hel.fi
Samuli Vartiainen, kaupunginasiamies, puhelin: 310 64011

samuli.vartiainen(a)hel.fi
Tuomo Mäkinen, rahoituspäällikkö, puhelin: 310 36321

tuomo.makinen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Helsingin seudun sotaveteraani-
piiri ry

Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 
täytäntöönpano

Rintamaveteraanien Säätiö sr Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 
täytäntöönpano

Helsingin kaupungin asunnot Oy Esitysteksti



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 25/2018 37 (75)
Kaupunginhallitus

Asia/8
11.06.2018

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

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 
täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Mari Randell, asunto-ohjelmapäällikkö, puhelin: 310 25823

mari.randell(a)hel.fi
Samuli Vartiainen, kaupunginasiamies, puhelin: 310 64011

samuli.vartiainen(a)hel.fi
Tuomo Mäkinen, rahoituspäällikkö, puhelin: 310 36321

tuomo.makinen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Helsingin seudun sotaveteraani-
piiri ry

Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 
täytäntöönpano

Rintamaveteraanien Säätiö sr Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 
täytäntöönpano

Helsingin kaupungin asunnot Oy Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 
täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginkanslia
Kaupunkiympäristön toimiala

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 14.05.2018 § 328

HEL 2018-003840 T 00 01 06

Esitys
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Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto 
oikeuttaa kaupunginhallituksen ylittämään vuoden 2018 talousarvioon 
merkittyjä määrärahoja seuraavasti:

Talousarvioluku 8 06, Arvopaperit, kaupunginhallituksen käytettäväksi, 
3 226 000,00 euroa Kiinteistö Oy Oulunkylän Sotaveteraanitalo ja Kiin-
teistö Oy Oulunkylän Sotaveteraanitalo II -nimisten yhtiöiden osakkei-
den vastaanottamista varten. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Mari Randell, asunto-ohjelmapäällikkö, puhelin: 310 25823

mari.randell(a)hel.fi
Samuli Vartiainen, kaupunginasiamies, puhelin: 310 64011

samuli.vartiainen(a)hel.fi
Tuomo Mäkinen, rahoituspäällikkö, puhelin: 310 36321

tuomo.makinen(a)hel.fi
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§ 424
Viestintäjohtajan virkaan ottaminen

HEL 2018-005572 T 01 01 01 01

Päätös

Kaupunginhallitus päätti ottaa filosofian maisteri Liisa Kivelän viestintä-
johtajan virkaan 8 600 euron kokonaiskuukausipalkan mukaan määräy-
tyvin palkkaeduin. Virassa on kuuden kuukauden koeaika.

Lisäksi kaupunginhallitus päätti todeta, että mikäli virkaan otetaan hen-
kilö, joka ei ole kaupungin palveluksessa, eikä terveydellisiä tietoja ole 
käytettävissä virkaan otettaessa, on päätös tällaisen henkilön osalta 
ehdollinen, kunnes henkilön terveydentilasta saadun selvityksen perus-
teella virkaan ottaminen on vahvistettu. Selvitys on esitettävä kuukau-
den kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista 
lukien.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Riitta Hellman, rekrytointipäällikkö, puhelin: 310 32950

riitta.hellman(a)hel.fi

Liitteet

1 Hakijaluettelo

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hakijat Oikaisuvaatimusohje, kaupungin-

hallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Viestintäjohtajan virka
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Hallintosäännön 8 luvun 1 §:n mukaan kansliapäällikköä seuraavan 
alemman organisaatiotason johtavan viranhaltijan virkaan ottamisesta 
päättää kaupunginhallitus. 

Kaupunginkanslian tietotekniikka- ja viestintäjohtajan virka tuli avoimek-
si 17.3.2016. Virkaa on tämän jälkeen hoidettu väliaikaisesti 1.6.2018 
asti, jolloin kaupunginkanslian organisaatiouudistus tuli voimaan ja ai-
emman tietotekniikka- ja viestintäosaston toiminnot jakautuivat uuteen 
viestintäosastoon ja talous- ja suunnitteluosastoon. Viestintäosaston 
kokonaisuuteen siirrettiin lisäksi eräitä muita toimintoja. Uusi viestintä-
johtajan virka on perustettu samassa yhteydessä. 

Kaupunginhallitus päätti 26.2.2018 § 104 viestintäjohtajan viran perus-
tamisesta ja haettavaksi julistamisesta. Virka oli julkisesti haettavana 
6.–23.4.2018.  Hakuilmoitus julkaistiin Helsingin Sanomissa ja Huf-
vudstadsbladetissa 8.4.2018. Lehti-ilmoitusten lisäksi hakuilmoitus oli 
esillä kaupungin sähköisessä rekrytointipalvelussa osoitteessa helsinki-
rekry.fi sekä Oikotie.fi-, ja LinkedIn-palveluissa. Hakua markkinoitiin 
myös HS.fi -mobiilipalvelussa. 

Julkisen ilmoittelun ohella hakuvaiheessa käytettiin konsulttiyhtiö      
Boyden Helsingin suorahakupalvelua.

Hallintosäännön 5 luvun 3 §:n mukaan viestintäjohtajan tehtävänä on 
johtaa kaupunginkanslian viestintäosastoa. Hallintosäännön 4 luvun     
2 §:n mukaan viestintäosasto huolehtii kaupungin viestinnästä ja mark-
kinoinnista, yleisneuvonnasta sekä osallisuudesta ja vuorovaikutukses-
ta.

Virkaa täytettäessä on noudatettava perustuslain 125 §:ssä säädettyjä 
yleisiä virkanimitysperusteita, jotka ovat taito, kyky ja koeteltu kansa-
laiskunto. Kaupunginhallitus päätti 26.2.2018 § 104, että viestintäjohta-
jan viran kelpoisuusvaatimus on ylempi korkeakoulututkinto, kokemus 
johtamistehtävissä sekä suomen kielen erinomainen taito ja ruotsin kie-
len tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito. 

Muodollisten kelpoisuusvaatimusten lisäksi hakuilmoituksessa todettiin, 
että hakijalta edellytetään kokemusta kansainvälisen ja kotimaisen 
viestinnän ja markkinoinnin johtamisesta sekä kokemuksen mukanaan 
tuomaa näkemystä brändin johtamiseen ja jalkauttamiseen. Lisäksi 
edellytettiin osaamista ja ymmärrystä mediasuhteiden hoitoon niin kan-
sanvälisesti kuin kotimaassakin, samoin kuin kokemusta muutosten lä-
piviennistä ja henkilöstön johtamisesta muutoksessa.

Hakijat ja rekrytointiprosessi
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Virkaa haki hakuajan kuluessa 72 henkilöä. Hakijoista kuusi (numerot 
12, 31, 38, 49, 61, 66) ei täyttänyt viran kelpoisuusvaatimuksia. Haas-
tatteluun kutsuttiin kahdeksan hakijaa, joista yksi on sittemmin perunut 
hakemuksensa. Hakijaluettelo on liitteenä 1.

Hakijoita haastattelivat 2.–3.5.2018 kansliapäällikkö Sami Sarvilinna, 
yhteysjohtaja Sanna-Mari Jäntti, kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan toi-
mialajohtaja Tommi Laitio ja johtava henkilöstöasiantuntija Riitta Hell-
man kaupunginkanslian henkilöstöosastolta, sekä 7.5.2018 kanslia-
päällikkö Sami Sarvilinna ja toimialajohtaja Tommi Laitio.

Hakija 6, ********** Hakemuksen ja haastattelun perusteella on katsotta-
va, että hänellä on kokemusta viestinnän johtotehtävistä julkishallinnon 
puolelta yliopistossa, sekä monipuolista kokemusta viestinnän ja mark-
kinoinnin johtotehtävistä erityisesti suurissa, kansainvälisesti toimivissa 
yhtiöissä. Hänellä on myös kattavaa kokemusta niin kotimaisten kuin 
kansainvälisten mediasuhteiden hallinnasta sekä brändityöstä. Hänen 
osaamisessaan painottuu viestinnän ja markkinoinnin johtamisen lisäk-
si kriisi- ja muutosviestinnän kokemus.

Hakija 16, ********** Hakemuksen ja haastattelun perusteella on katsot-
tava, että hänellä on kattavaa kokemusta kansainvälisen markkinoinnin 
ja myynnin johtamisesta, erityisesti ict-alan yhtiöissä. Hakijan osaami-
sessa painottuu vahvasti markkinointiviestinnän johtaminen, asiakas-
lähtöisyys ja asiakkuuden kehittäminen. Hänellä on myös monipuolista 
kokemusta muutosten johtamisesta monikulttuurisissa organisaatiois-
sa.

Hakija 21, Liisa Kivelä, toimii tällä hetkellä Kone Oyj:n globaalina vies-
tintäjohtajana. Hakemuksen ja haastattelun perusteella on katsottava, 
että hänellä on monipuolista kokemusta kansainvälisen viestinnän, 
markkinoinnin ja brändinhallinnan alueilta maailmanlaajuisesti toimivis-
sa pörssiyhtiöissä. Hänen kokemuksensa kotimaisen ja kansainvälisen 
median kanssa työskentelystä on monipuolista ja kattavaa. Hakijan 
osaamisessa painottuu yritysviestinnän strateginen ja käytännön johta-
minen ja asiantuntemus, sekä vahvat verkostoitumistaidot myös kan-
sainvälisesti.

Hakija 26, ********** Hakemuksen ja haastattelun perusteella on katsot-
tava, että hänellä on kattavaa kokemusta yritysviestinnän ja markki-
noinnin eri osa-alueiden johtamisesta globaalisti sekä näyttöjä brändin-
hallinnasta. Hänellä on myös vahvaa kokemusta niin kotimaisten kuin 
kansainvälisten mediasuhteiden hallinnasta sekä pörssiyhtiön sijoittaja- 
ja talousviestinnästä.

Hakija 35, ********** Hakemuksen ja haastattelun perusteella on katsot-
tava, että hakijalla on hyvää näkemystä viestinnän, markkinoinnin ja 
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brändin johtamisen alueelta. Hänen osaamisessaan painottuu akatee-
misten meriittien ja alan julkaisutoiminnan ohella erityisesti kokemus 
kehittämistyöstä, innovoinnista, kouluttamisesta ja johdon konsultaa-
tiosta.

Hakija 11, ********** Hakemuksen ja haastattelun perusteella on katsot-
tava, että hakijalla on hyvää kokemusta viestinnän ja markkinoinnin 
johtamisesta monipuolisesti niin kuluttaja- kuin yritysmarkkinoilla toimi-
vien työnantajien palveluksessa.  Hänellä on myös vahvaa kokemusta 
viestintä- ja markkinointitoimintojen ja -tiimien rakentamisesta ja kehit-
tämisestä.

Hakija 67, ********** Hakemuksen ja haastattelun perusteella on katsot-
tava, että hakijalla on monipuolista kokemusta kansainvälisen viestin-
nän, markkinoinnin ja myynnin sekä palvelujohtamisen alueilta erilaisil-
la toimialoilla ja markkinoilla. Hänellä on myös hyvää näyttöä toiminta-
tapamuutosten läpiviemisestä linjassa ja yhteistyöverkostoissa. Hänen 
osaamisessaan painottuu asiakaskokemus, viestintä sekä myynnin ja 
brändin kehittäminen.

Henkilöarviointeihin kutsuttiin neljä hakijaa, joista yksi on sittemmin pe-
runut hakemuksensa. Henkilöarvioinnit suoritti Psycon Oy ajalla 7.–
11.5.2018.

Toiseen haastatteluun 29.5.2018 kutsuttiin henkilöarvioinnin jälkeen 
kolme hakijaa. Toisessa haastattelussa hakijoita haastattelivat pormes-
tari Jan Vapaavuori, kaupunkiympäristön apulaispormestari Anni Sin-
nemäki, kulttuurin ja vapaa-ajan apulaispormestari Nasima Razmyar, 
kulttuuri ja vapaa-ajan toimialajohtaja Tommi Laitio, yhteysjohtaja San-
na-Mari Jäntti sekä johtava henkilöstöasiantuntija Riitta Hellman.

Hakija 6, ********** 

Hakija 21, ********** 

Hakija 67, ********** 

Arviointi

Viestintäjohtaja vastaa Helsingin maineen ja mielikuvan rakentumisesta 
Suomessa ja ulkomailla. Hän vastaa sisäinen ja ulkoisen viestinnän, 
markkinoinnin, kaupunkilaisten osallisuuden ja kaupungin brändin joh-
tamisen sekä vieraanvaraisuustoiminnan kokonaisvaltaisesta uudista-
misesta ja kehittämisestä kaupunkistrategian tavoitteiden mukaisesti, 
tätä varten perustetun uuden, 105 hengen viestintäosaston johtajana.

Kattavan viestinnän ja markkinoinnin johtamiskokemuksen lisäksi teh-
tävä edellyttää viestintäjohtajan tehtäväksi poikkeuksellisen vahvaa 
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muutoksen johtamisen ja läpiviennin taitoa, sekä kykyä ja halua johtaa 
henkilöstöä ja muita sisäisiä sidosryhmiä tilanteessa, jossa uusi osasto 
muodostetaan kolmella eri osastolla sijainneista yksiköistä ja näiden 
henkilöstöstä. 

Lisäksi tehtävässä menestyminen edellyttää hyviä vuorovaikutustaitoja 
sekä kykyä tehdä vaikuttavaa yhteistyötä kaupungin sisäisten ja ulkois-
ten sidosryhmien kanssa. Viestintäjohtaja on kaupungin keskeisten 
päättäjien kumppani ja neuvonantaja, mistä syystä hänellä tulee olla 
kokemusta työskentelystä ylimmän johdon kanssa sekä kyky muodos-
taa luottamuksellinen suhde ja tehokas tapa tehdä yhteistyötä heidän 
kanssaan.

Hakuasiakirjoihin, haastatteluihin ja henkilöarviointiin perustuen on kat-
sottava, että Liisa Kivelällä on parhaat edellytykset edellä kuvattujen, 
viestintäjohtajan virkaan kuuluvien tehtävien hoitamiseen. Hänen valin-
taansa puoltaa näkemys viestinnän strategisiin kysymyksiin sekä erit-
täin vahva kokemus vaativasta viestintä-, markkinointi- ja mainetyöstä 
suurissa, kansainvälisessä ympäristössä toimivissa yhtiöissä. Hänen 
kansainvälinen kokemuksensa kattaa Euroopan ja Yhdysvaltojen lisäk-
si myös Helsingin kaupungin kannalta kiinnostavia Aasian alueita, mis-
tä syystä hän tuntee hyvin muun muassa Kiinan markkinoita, viestin-
täympäristöä ja paikallisen median toimintaa. Hänen työskentelytapan-
sa on systemaattinen ja suunnitelmallinen, mutta samalla aikaansaava, 
käytännönläheinen ja tavoiteorientoitunut. Ihmisten johtajana hän on 
helposti lähestyttävä ja selkeä, ja hänen johtamisensa perustuu yhtei-
sesti sovittuihin pelisääntöihin, rakenteisiin ja avoimeen keskustelukult-
tuuriin. Hän on ollut toteuttamassa organisaation keskeisiä muutospro-
sesseja sekä pitkällä että lyhyellä tähtäimellä.

Muuta

Kaupunginhallituksen jäsenillä on mahdollisuus tutustua esitykseen liit-
tyviin hakemuksiin ja niistä laadittuun yhteenvetoon sekä henkilöar-
viointiraportteihin ennen kokousta ja kokouksen aikana. Tutustumista 
varten voi ottaa yhteyttä kirjaamoon kokouspäivän aamuun saakka ja 
kokouspäivän aamusta alkaen toimielimen sihteeriin. Aineistoon liitty-
viin sisällöllisiin kysymyksiin vastaa lisätiedonantaja.

Virkaan otettavan henkilön kanssa sovitaan erikseen ajankohdasta, jol-
loin hän ottaa viran vastaan.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Riitta Hellman, rekrytointipäällikkö, puhelin: 310 32950
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riitta.hellman(a)hel.fi

Liitteet

1 Hakijaluettelo

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hakijat Oikaisuvaatimusohje, kaupungin-

hallitus

Tiedoksi

Kaupunginkanslia/henkilöstöosasto
Taloushallintopalvelut
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§ 425
Valvontainsinöörin viran perustaminen kaupunkiympäristön toimia-
lalle

HEL 2018-004532 T 01 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus perusti valvontainsinöörin viran kaupunkiympäristön 
toimialalle 1.8.2018 lukien.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Eeva Heikkilä, johtava henkilöstöasiantuntija, puhelin: 310 40343

eeva.heikkila(a)hel.fi
Inkeri Rehtilä, työmarkkina-asiantuntija, puhelin: 310 70262

inkeri.rehtila(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Hallintosäännön 8 luvun 1 §:n 1 momentin 13 kohdan mukaan kaupun-
ginhallitus päättää viran perustamisesta ja lakkauttamisesta. Kuntalain 
11 luvun 87 §:n mukaan virka perustetaan sellaisia tehtäviä varten, 
joissa käytetään julkista valtaa. 

Maankäyttö- ja rakennuslaki (132/1999) edellyttää, että kunnassa tulee 
olla rakennustoiminnan neuvonta- ja valvontatehtäviä varten virkasuh-
teinen rakennustarkastaja (MRL 21 §). Uusi valvontainsinöörin virka 
esitetään perustettavaksi rakennusvalvontapalveluihin rakennusten 
kunnossapidon ja käytön valvontaan sekä kuntalaisten edellä mainituis-
sa asioissa tekemien toimenpidepyyntöjen käsittelyyn vahvistamaan 
nykyisiä resursseja. 

Hallinto-säännön 12 luvun 3 §:n 1 momentin 3 kohdan mukaan henki-
löstöjohtaja päättää tehtävien vaativuusluokittelusta ja tarkastusjohta-
jaa lukuun ottamatta siihen perustuvasta palkasta, ellei toimivallasta ole 
muutoin säädetty tai määrätty tai ellei henkilöstöjohtaja ole määrännyt 
tehtävää muulle viranhaltijalle. Tehtävän vaativuuden arvioinnin perus-
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teella henkilöstöjohtaja on päättänyt perustettavaksi esitettävän valvon-
tainsinöörin (vakanssi 017724) viran tehtäväkohtaiseksi palkaksi 3 690 
euroa kuukaudessa.

Viran perustamiselle on varattu määräraha talousarviossa.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Eeva Heikkilä, johtava henkilöstöasiantuntija, puhelin: 310 40343

eeva.heikkila(a)hel.fi
Inkeri Rehtilä, työmarkkina-asiantuntija, puhelin: 310 70262

inkeri.rehtila(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Kaupunkiympäristön toimiala
Taloushallintopalveluliikelaitos
Kaupunginkanslian henkilöstöosasto
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§ 426
Virkojen perustaminen sosiaali- ja terveystoimialalle

HEL 2018-005356 T 01 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus perusti sosiaali- ja terveystoimialalle liitteen 1 mukai-
set virat 1.7.2018 lukien. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Sari Torres, henkilöstöasiantuntija, puhelin: 310 24109

sari.torres(a)hel.fi
Inkeri Rehtilä, työmarkkina-asiantuntija, puhelin: 310 70262

inkeri.rehtila(a)hel.fi

Liitteet

1 Perustettavat virat sosiaali- ja terveystoimialalle

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

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

Perustettavaksi esitettävien virkojen tehtävissä käytetään julkista val-
taa. Virkasuhdetta edellyttäviä tehtäviä ovat sosiaalihuoltolain 
(1301/2014) mukainen palvelutarpeen arviointi ja päätökset, jotka kos-
kevat asiakkaan taikka hänen huolenpidostaan vastaavan henkilön tar-
vitsemia sosiaalipalveluja, toimeentulotukipäätösten tekeminen sekä 
potilaan tahdosta riippumattomaan hoitoon määrääminen.

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

Virkasuhteeseen ottaminen edellyttää julkista hakumenettelyä (Laki 
kunnallisesta viranhaltijasta 304/2003). Henkilöiden kanssa, joiden teh-
täviin, asemaan ja sijoittumiseen muutoksella on olennaista vaikutusta, 
on käyty henkilökohtainen yhteistoimintakäsittely. Osa perustettaviksi 
esitettävistä viroista tulee täytetyn työsuhteisen tehtävän tilalle.

Perustettavaksi esitettäville 38 viralle on määräraha sosiaali- ja ter-
veystoimialan talousarviossa. 

Perhe- ja sosiaalipalvelut palvelukokonaisuuteen esitetään perustetta-
vaksi 14 virkaa. Näistä johtavan sosiaaliohjaajan ja kahdeksan sosiaa-
liohjaajan virkaa on tarkoitus sijoittaa lapsiperheiden hyvinvointi- ja ter-
veyspalveluun, kaksi sosiaaliohjaajan virkaa vammaistyöhön, sosiaali-
työntekijän virka jälkihuollon sosiaalityöhön, sosiaalityöntekijän virka 
verkostotyöhön nuorille ja sosiaaliohjaajan virka aikuissosiaalityöhön. 

Terveys- ja päihdepalveluiden palvelukokonaisuuteen esitetään perus-
tettavaksi 19 virkaa. Näistä 18 on sosiaalityöntekijän virkoja osana laa-
jempaa psykiatrian ja päihdepalvelujen tehtävärakennemuutosta. Li-
säksi tarvitaan sosiaalityöntekijän virka poliisisosiaalityön tiimiin laki-
sääteisten tehtävien suorittamiseen. 

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut -palvelukokonaisuuteen esitetään 
perustettavaksi yhteensä viisi virkaa. Näistä kaksi on terveyskeskuslää-
kärin virkoja kotihoidon varahenkilöstökäyttöön vahvistamaan kotona 
asumisen tukemista. Helppiseniorin asiakasohjausyksiköihin esitetään 
perustettavaksi kaksi sosiaaliohjaajan virkaa ja johtavan sosiaalityönte-
kijän virka.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Sari Torres, henkilöstöasiantuntija, puhelin: 310 24109

sari.torres(a)hel.fi
Inkeri Rehtilä, työmarkkina-asiantuntija, puhelin: 310 70262

inkeri.rehtila(a)hel.fi

Liitteet

1 Perustettavat virat sosiaali- ja terveystoimialalle

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
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Tiedoksi

Sosiaali- ja terveystoimiala
Taloushallintopalveluliikelaitos
Kaupunginkanslian henkilöstöosasto
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§ 427
Startup-keskittymä Maria 01 rakennuksen 3 peruskorjausta koske-
van hankesuunnitelman hyväksyminen

HEL 2018-003028 T 10 06 00

Päätös

Kaupunginhallitus hyväksyi entisellä Marian sairaala-alueella sijaitse-
van rakennuksen 3 (osoite Lapinlahdenkatu 16) peruskorjauksen 
12.3.2018 päivätyn hankesuunnitelman siten, että hankkeen enimmäis-
hinta on arvonlisäverottomana 6 900 000 euroa tammikuun 2018 kus-
tannustasossa ja enimmäislaajuus on 3 725 brm².

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1 Maria startup rakennus 3, tarveselvitys ja hankesuunnitelma

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

StartUp Maria Oy

Voittoa tavoittelematon StartUp Maria Oy (jäljempänä yhtiö) on perus-
tettu vuonna 2016 edistämään uusien startup-yritysten syntyä sekä tu-
kemaan kasvuyritysten kasvua ja kansainvälistymistä. Kaupunkistrate-
giassa valtuustokaudelle 2017 - 2021 Helsingin tavoitteena on olla Eu-
roopan kiehtovimpia sijaintipaikkoja uutta luovalle startup-toiminnalle. 
Maria 01 startup-keskittymäalueen kehittämistä Pohjois-Euroopan suu-
rimmaksi kasvuyrityskampukseksi jatketaan ja koko kaupunkia kehite-
tään alustana kokeiluille ja uutta luovalle elinkeinotoiminnalle.

Yhtiö vuokraa entisestä Marian sairaalasta startup-keskittymää varten 
tarvittavat tilat kaupunginkanslialta, joka puolestaan vuokraa tilat kau-
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punkiympäristötoimialan tilapalvelulta. Yhtiö vuokraa tiloja edelleen 
startup- ja kasvuyritysyhteisöille ja niitä tukeville palveluntarjoajille. 

Toimintaa varten on vuokrattu aiemmin kahdessa vaiheessa noin 9 600 
htm² Marian alueen rakennuksista 2 ja 15. Rakennuksen 5 noin 2 100 
htm²:n laajuiset muutos- ja korjaustyöt ovat käynnissä. Rakennuksen 3 
peruskorjaushanke käsittää yhteensä 2 955 htm², josta noin 370 htm² 
on tapahtumatilaa ja loput noin 2 585 htm² työ- ja neuvottelutiloja aputi-
loineen.

Rakennus 3

Marian sairaalan entinen sisätautien osasto rakennettiin osana Marian 
sairaalan merkittävää laajennusvaihetta vuosina 1908 - 1909. Sairaala-
paviljongin ja siihen liittyvän hallintorakennuksen suunnittelusta vastasi 
arkkitehti Lars Sonck. Rakennus on suojeltu sr-1 merkinnällä. Suojelua 
tullaan valmisteilla olevassa asemakaavamuutoksessa laajentamaan 
julkisivujen ja vesikaton lisäksi koskemaan myös sisätiloja. Tällä hetkel-
lä pohjoissiipi on vuokrattu työtiloiksi, muuten rakennus on tyhjillään.

Suunnitelma

Suunniteltu uusi käyttötarkoitus mahdollistaa tilojen avaamisen lähes 
alkuperäisen mukaisiksi potilassaleiksi. Muuntojoustavat tilat ovat tule-
vaisuudessa muokattavissa käyttötarkoituksen mukaan ilman suuria 
toimenpiteitä. Rakennuksen arvokasta arkkitehtuuria säilytetään ja pa-
lautetaan mahdollisuuksien mukaan. Nykyisin pääosin tyhjillään olevan 
rakennuksen liittäminen osaksi jo toimivaa startup-kokonaisuutta on pe-
rusteltua, eikä ratkaisu estä alueen pitkän tähtäimen kehittämistä.

Hanke käsittää rakennuksen kaikkien kerrosten peruskorjauksen. Kol-
men varsinaisen kerroksen ja julkisivujen lisäksi kunnostetaan myös 
kellaria ja kylmää ullakkoa, joihin sijoitetaan taloteknisiä laitteita. Talo-
tekniikka uusitaan lähes kokonaan. Hankkeen ulkopuolelle on jätetty 
mahdollinen salaojitus, ulkovalaistus ja pihajärjestelyt, jotka on järkevä 
suunnitella ja toteuttaa myöhemmin osana alueen kokonaissuunnitel-
maa, sekä julkisivujen maalaus, joka esitetään toteutettavaksi myö-
hemmin samaan rakennuskokonaisuuteen kuuluvan rakennus 2:n julki-
sivujen kanssa.

Suurin osa alapohjasta uusitaan, jotta alapohjan valuasfaltin ja puuttu-
vien kosteussulkujen muodostama terveysriski saadaan poistettua. Be-
tonisten välipohjien ontelot on kuvattu. Niissä on muottilaudoitusta ja 
muuta rakennusjätettä. Kaikkien välipohjaonteloiden avaamisen, puh-
distamisen ja umpeen levyttämisen lisäkustannus olisi noin 600 000 eu-
roa, joten hankesuunnitelmassa on kustannuksiin laskettu edellä mai-
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nittu toimenpide vain märkätilojen osalta. Muilla alueilla tehdään väli-
pohjarakenteiden kapselointi.

Väritutkimuksissa seinistä löytyneiden koristemaalausten restauroiva 
palauttaminen olisi toivottavaa, mutta entisöinnin kustannuksia ei ole si-
sällytetty tämän hankkeen kustannusarvioon. Peruskorjauksen yhtey-
dessä varmistetaan kuitenkin vanhojen koristemaalausten maalikerros-
ten säilyminen.

Hankesuunnitelma ja tarveselvitys ovat liitteenä 1.

Hankkeen laajuus ja kustannusarvio

Hankkeen enimmäiskustannus on kaupunkiympäristön toimialan tila-
palvelun kustannusarvion mukaan arvonlisäverottomana 6 900 000 eu-
roa, kustannustasossa 1/2018 RI 101,9, THI 180,8. Kustannukset ovat 
arvonlisäverottomina 1 852 euroa/brm² ja 2 335 euroa/htm². 

Rahoitus

Hanke rahoitetaan talousarvion talonrakennushankkeiden rakentami-
sohjelman alakohdalle 8 02 02 06 osoitetuista kohdentamattomista kor-
jausmäärärahoista.

Tilakustannus käyttäjälle

Kaupunginkanslian ja kaupunkiympäristön toimialan jatkovalmistelussa 
toimiala on täsmentänyt kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja 
yleisten alueiden jaoston päättämän hankesuunnitelman vuokraa kos-
kevia perusteluita. Pääomavuokran perustelutekstistä puuttui maininta 
ensimmäisen viiden vuoden aikana perittävästä 0%:n tuottovaatimuk-
seen perustuvasta pääomavuokrasta, jota on aiemmin käytetty kehittä-
misvaiheessa olevalle StartUp Maria Oy:lle vuokratuissa rakennuksis-
sa. Ensimmäisen viiden vuoden aikana kokonaisvuokra on kuukaudes-
sa 41 872 euroa eli 14,17 e/m²/kk ja vuodessa 502 468 euroa. Tiloista 
perittävään vuokraan voidaan kuitenkin alkaa soveltaa valmisteilla ole-
van kiinteistöstrategian mukaisia vuokranmääritysperiaatteita sen mu-
kaan kuin kiinteistöstrategian yhteydessä päätetään. Vuokra-arvio pe-
rustuu enimmäiskustannukseen ja se tarkistetaan toteutuneiden raken-
nuskustannusten
mukaan. Hankkeen vuokriin varaudutaan valmisteltaessa vuoden 2019 
talousarviota.

Väistötilat

Väistötilakustannuksia ei ole. Nykyisille vuokralaisille osoitetaan vas-
taavat tilat Maria 01 startup-keskittymän muista rakennuksista.
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Aikataulu ja toteutus

Hankkeen toteutuksesta vastaa kaupunkiympäristön toimialan raken-
nuttaminen palvelu. Toteutusmuotona on projektinjohtourakka. Raken-
nus jää kaupungin suoraan omistukseen. Kiinteistön ylläpidosta vastaa 
kaupunkiympäristön toimialan ylläpitopalvelu. Tarveselvitys- ja hanke-
suunnitteluvaihe on aloitettu joulukuussa 2017. Kansliapäällikkö on 
6.6.2018 § 152 päättänyt tarveselvityksen hyväksymisestä. Hankkeen 
valmistuminen ja rakennuksen käyttöönotto on tavoitteena syyskuun 
2019 loppuun mennessä.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1 Maria startup rakennus 3, tarveselvitys ja hankesuunnitelma

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto
Elinkeino-osasto

Päätöshistoria

Keskushallinto Kaupunginkanslia Kansliapäällikkö 06.06.2018 § 152

HEL 2018-003028 T 10 06 00

Päätös

Kansliapäällikkö päätti hyväksyä entisellä Marian sairaala-alueella si-
jaitsevan rakennuksen 3 (Lapinlahdenkatu 16) peruskorjauksen tarve-
selvityksen.

Päätöksen perustelut

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
päätti 22.3.2018 § 39 esittää kaupunginhallitukselle osoitteessa Lapin-
lahdenkatu 16 entisellä Marian sairaala-alueella sijaitsevan rakennuk-
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sen 3 peruskorjauksen 12.3.2018 päivätyn hankesuunnitelman hyväk-
symistä siten, että hankkeen enimmäishinta on arvonlisäverottomana 
6 900 000 euroa tammikuun 2018 kustannustasossa ja enimmäislaa-
juus on 3 725 brm². Päätös tehdään ehdolla, että kansliapäällikkö hy-
väksyy tarveselvityksen.

Kaupunkistrategia 2017-2021

Kaupunkistrategiassa Helsingin tavoitteena on mm. olla Euroopan kieh-
tovimpia sijaintipaikkoja uutta luovalle startup-toiminnalle ja että Maria 
01 -alueen kehittämistä Pohjois-Euroopan suurimmaksi kasvuyritys-
kampukseksi jatketaan. Lisäksi strategian mukaisesti koko kaupunkia 
kehitetään alustana kokeiluille ja uutta luovalle elinkeinotoiminnalle.

Kasvuyrittäjyys

Kasvuyrittäjyydellä on huomattava merkitys Helsingin ja koko Suomen 
kilpailukyvylle. Sillä on myös merkittävä rooli ulkomaisten investointien 
houkuttelussa, osaajien houkuttelussa, innovaatioiden ja tutkimustulos-
ten kaupallistamisessa sekä perinteisten elinkeinoalojen uudistumises-
sa. Helsingillä on hyvä kasvuyritysekosysteemi, myönteinen start-up -
imago sekä merkittävä kasvupotentiaali nopeasti kansainvälistyvien yri-
tysten sijaintipaikkana.

StartUp Marian Oy:n toiminta

Voittoa tavoittelematon StartUp Maria Oy:n perustettiin vuonna 2016 
edistämään Marian sairaala-alueella uusien startup-yritysten syntyä se-
kä tukemaan kasvuyritysten kasvua ja kansainvälistymistä. Yhtiö vuok-
raa Marian sairaalasta startup-keskittymää varten tarvittavat tilat kau-
punginkanslialta, joka puolestaan vuokraa tilat kaupunkiympäristötoi-
mialan tilapalvelulta. Yhtiö vuokraa tiloja edelleen startup- ja kasvuyrity-
syhteisöille ja niitä tukeville palveluntarjoajille. Toiminnalle on vuokrattu 
kahdessa vaiheessa aiemmin noin 9 600 htm² Marian alueen raken-
nuksista 2 ja 15. Rakennuksen 5:n noin 2 100 htm²:n muutos- ja kor-
jaustyöt ovat käynnissä. Rakennus 3:n peruskorjaushankkeen laajuus 
on yhteensä 2 955 htm², josta noin 370 htm² on tapahtumatilaa ja loput 
noin 2 585 htm² työ- ja neuvottelutiloja aputiloineen.

Hankkeen tarpeellisuus

Marian rakennus 3 tarjoaa mahdollisuuden laajentaa Maria 01-keskitty-
män toimintaa sekä tarjota tiloja uusille kasvuyrityksille. Tiloihin hae-
taan kasvuyrityssysteemin ja kampuksen kehittymisen palvelutarjonnan 
kannalta merkittäviä toimijoita sekä yrityksiä, jotka hyötyvät sijainnista 
Marian startup- ja tech-kampusalueella. Erityisesti tavoitellaan scale-up 
–vaiheen kasvuyrityksiä, suurten yritysten T&K-toimintaa sekä kansain-
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välisiä yrityskiihdyttämöitä ja pääomasijoittajia. Toimijat sijoittuvat ra-
kennukseen lähtökohtaisesti markkinaehtoisella vuokralla.

Kaupunginkanslian elinkeino-osasto ja talous- ja suunnitteluosasto se-
kä kaupunkiympäristön toimiala ovat käynnistäneet esisuunnittelun, 
jonka tavoitteena on kehittää koko entisen Marian sairaalan alueesta 
kasvu- ja teknologiayrityskampus sekä Pohjois-Euroopan suurin ja kan-
sainvälisesti merkittävä kasvuyrityskeskittymä. Rakennuksen 3 käyttöö-
notto osana Maria 01 –keskittymää tukee merkittävästi tätä tavoitetta.

Rakennus 3

Marian sairaalan entinen sisätautien osasto rakennettiin osana Marian 
sairaalan merkittävää laajennusvaihetta vuosina 1908–1909. Uuden 
sairaalapaviljongin ja siihen liittyvän hallintorakennuksen suunnittelusta 
vastasi arkkitehti Lars Sonck. Rakennus on suojeltu sr-1 merkinnällä, 
jota valmisteilla olevassa asemakaavamuutoksessa tullaan laajenta-
maan julkisivujen ja vesikaton lisäksi koskemaan myös sisätiloja. Tällä 
hetkellä pohjoissiipi on vuokrattu työtiloiksi, muuten rakennus on tyhjil-
lään.

Suunnitelma

Uusi suunniteltu käyttötarkoitus mahdollistaa tilojen avaamisen lähes 
alkuperäisen mukaisiksi potilassaleiksi, ja muuntojoustavat tilat ovat tu-
levaisuudessa muokattavissa käyttötarkoituksen mukaan ilman suuria 
toimenpiteitä. Urakka-alue käsittää rakennuksen kaikkien kerrosten pe-
ruskorjauksen. Talotekniikka uusitaan lähes kokonaan. Hankkeen ulko-
puolelle on jätetty joitakin järjestelyitä, jotka on tarkoituksenmukaista 
suunnitella ja toteuttaa myöhemmin osana alueen kokonaissuunnitel-
maa. 

Hankkeen laajuus, kustannusarvio sekä rahoitus ja aikataulu

Hankkeen enimmäiskustannus on kaupunkiympäristötoimialan tilapal-
velun kustannusarvion mukaan arvonlisäverottomana 6 900 000 euroa, 
kustannustasossa 1/2018 RI 101,9, THI 180,8. Kustannukset ovat ar-
vonlisäverottomina 1 852 euroa/brm² ja 2 335 euroa/htm².

Hanke rahoitetaan vuoden 2018 talousarvion alakohdasta 8 02 02 06 
Muut korjaushankkeet.

Hankkeen suunnittelu on aloitettu joulukuussa 2016. Tavoitteena on, 
että hanke valmistuu ja rakennus on käyttöönotettavissa vuoden 2019 
syksyllä.

Tilakustannukset ja aikataulu
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Kaupunginkanslian ja kaupunkiympäristön toimialan jatkovalmistelussa 
toimiala on täsmentänyt em. kaupunkiympäristölautakunnan rakennus-
ten ja yleisten alueiden jaoston päättämän hankesuunnitelman vuokraa 
koskevia perusteluita. Pääomavuokran perustelutekstistä puuttui mai-
ninta ensimmäisen viiden vuoden aikana perittävästä 0%:n tuottovaati-
mukseen perustuvasta pääomavuokrasta, jota on aiemmin käytetty ke-
hittämisvaiheessa olevalle StartUp Maria Oy:lle vuokratuissa rakennuk-
sissa. Ensimmäisen viiden vuoden aikana kokonaisvuokra on kuukau-
dessa 41 872 euroa eli 14,17 e/m²/kk ja vuodessa 502 468 euroa. Ti-
loista perittävään vuokraan voidaan kuitenkin alkaa soveltaa valmisteil-
la olevan kiinteistöstrategian mukaisia vuokranmääritysperiaatteita sen 
mukaan kuin kiinteistöstrategian yhteydessä päätetään. Vuokra-arvio 
perustuu enimmäiskustannukseen ja se tarkistetaan toteutuneiden ra-
kennuskustannusten mukaan. Hankkeen vuokriin varaudutaan valmis-
teltaessa vuoden 2019 talousarviota. 

Lisätiedot
Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 22.03.2018 
§ 39

HEL 2018-003028 T 10 06 00

Esitys

A

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
esitti kaupunginhallitukselle osoitteessa Lapinlahdenkatu 16 entisellä 
Marian sairaala-alueella sijaitsevan rakennuksen 3 peruskorjauksen 
12.3.2018 päivätyn hankesuunnitelman hyväksymistä siten, että hank-
keen enimmäishinta on arvonlisäverottomana 6 900 000 euroa tammi-
kuun 2018 kustannustasossa ja enimmäislaajuus on 3 725 brm². Pää-
tös tehdään ehdolla, että kansliapäällikkö hyväksyy tarveselvityksen.

B

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

Esittelijä
tekninen johtaja
Jaakko Stauffer
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Lisätiedot
Reetta Amper, hankesuunnittelija, puhelin: 310 38283

reetta.amper(a)hel.fi
Päivi Etelämäki, projektinjohtaja, puhelin: 310 31871

paivi.etelamaki(a)hel.fi
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§ 428
Kaupunkipyöräpalvelun laajentamisen hankesuunnitelma

HEL 2018-002575 T 00 01 04 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä kaupunkipyöräpalvelun laajentamis-
ta koskevan hankesuunnitelman liikenneliikelaitoksen johtokunnan 
31.5.2018 tekemän tarkistetun esityksen mukaisesti siten, että 

- kaupunkipyöräverkostoa laajennetaan hankesuunnitelmassa esitetyn 
vaihtoehdon B mukaisesti

- kaupungin vuosittainen rahoitus esitetylle kaupunkipyöräjärjestelmän 
laajennukselle on enintään 1 milj. euroa eli yhteensä 7,5 milj. euroa ko-
ko sopimuskaudella 2018-2025.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Tarkistettu hankesuunnitelma 31.5.2018

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Taustaa

Kaupunkipyöräpalvelu perustuu Helsingin kaupungin pyöräilynedistämi-
sohjelman 2014 linjauksiin ja maaliskuussa 2014 hyväksyttyyn hanke-
suunnitelmaan. Hankinta kilpailutettiin vuonna 2015. Kaupunkipyörä-
palvelusta (laitteet, ylläpito ja asiakaspalvelu) vastaa Citybike Finland 
Oy. Palvelu rahoitetaan käyttäjämaksuilla ja kaupungin rahoituksella. 
Helsingin kaupunki rahoittaa palvelua enintään 2 milj. eurolla vuodes-
sa.
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Kaupunkipyöräpalvelu otettiin käyttöön vuonna 2016. Vuonna 2018 
Helsingissä on 150 kaupunkipyöräasemaa ja 1500 pyörää. Käyttäjätu-
loja liikenneliikelaitos (HKL) sai vuonna 2017 noin 1 milj. euroa. Palve-
lun kustannus kaupungille vuonna 2017 oli 1,3 milj. euroa vuodessa ja 
HKL:n toimittajalle maksama laatubonus 40 000 euroa. Kaupungin tu-
kea tarvittiin maksutulojen jälkeen 0,3 milj. euroa vuonna 2017.

Vuonna 2018 koko kauden käyttömaksu on 30 euroa. Käyttäjän on 
mahdollista samalla maksulla ja asiakkuudella käyttää myös Espoon 
kaupunkipyöräpalvelua. Espoossa on kesällä 2018 yhteensä 105 pyö-
räasemaa ja 700 pyörää.

Kaupunkipyöräjärjestelmän laajentaminen on ollut esillä eri yhteyksis-
sä. Vuoden 2018 talousarvio ja vuosien 2018-2020 taloussuunnitelma 
sisältävät talousarvioneuvotteluissa sovitun 0,5 milj. euron vuotuisen li-
sämäärärahan HKL:lle kaupunkipyöräjärjestelmän laajentamiseen. 
Määräraha on tarkoitettu jatkolaajentamisen suunnitteluun. Lisämäärä-
raha huomioiden talousarviossa 2018 on varattu yhteensä 1,3 milj. eu-
roa kaupunkipyöräpalvelun rahoittamiseen kohdassa ”3 10 06 Tuki Lii-
kenneliikelaitokselle”.

Kaupunginvaltuusto on 17.1.2018 § 13 käsitellyt valtuutettu Paavo Ar-
hinmäen valtuustoaloitteen, jossa esitettiin kaupunkipyöräjärjestelmän 
ulottamista kattamaan koko Helsingin alueen. Vastauksessa todettiin 
mm., että ”HKL on aloittanut laajennuksen tarveselvityksen tekemisen 
yhdessä kaupunkiympäristön toimialan kanssa. Tarveselvityksen pe-
rusteella arvioidaan hankesuunnittelun käynnistämisen edellytyksiä 
vuoden 2018 aikana. HKL selvittää parhaillaan myös, miten mahdolli-
nen laajentaminen voitaisiin toteuttaa julkisia hankintoja koskevan 
sääntelyn puitteissa nykyisen palvelun laajennuksena taikka nykyisen 
kaupunkipyöräpalvelun kanssa yhteensopivana palveluna.”

Liikenneliikelaitoksen johtokunnan esitys

Liikenneliikelaitoksen johtokunta esitti 5.4.2018 kaupunkipyöräpalvelun 
laajentamista koskevan hankesuunnitelman hyväksymistä. Esityksessä 
laajennus olisi käsittänyt noin 70 uutta pyöräasemaa ainakin Pitäjän-
mäen ja Herttoniemen alueelle hankesuunnitelman vaihtoehdon B mu-
kaisesti. Laajennuksen kustannusarvioksi todettiin enintään 7 milj. eu-
roa sopimuskaudelle 2019-2025 sekä mahdollinen 0,5 milj. euron kus-
tannus kaudelle 2018, mikäli laajennuksen ensimmäisiä alueita ehdi-
tään tehdä kauden 2018 aikana. Tähän kustannusarvioon sisältyi alus-
tavasti 80 uutta pyöräasemaa ja 800 pyörää.

HKL:n ja kaupunkipyöräjärjestelmän toimittajan välisissä hankintaneu-
votteluissa pyöräasemien ja pyörien määrää on tarkistettu, minkä joh-
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dosta liikenneliikelaitoksen johtokunta on 31.5.2018 tehnyt uuden esi-
tyksen kaupunkipyöräpalvelun laajentamisesta. 

Johtokunnan esitys on päätöshistoriassa. Tarkistettu hankesuunnitelma 
on liitteenä 1.

Hankesuunnitelman sisällöstä

Hankesuunnitelmassa on tarkasteltu kaupunkipyöräverkoston laajenta-
mista kahden eri mallin kautta. Molemmissa malleissa lähtökohtana on 
noin 88 pyöräaseman lisäys. Tarkastelussa on arvioitu soveltuvia alu-
eellisia laajennussuuntia ja niiden potentiaalia mm. kaupunkirakenteen 
kannalta ja osana jo toteutettua kaupunkipyöräverkostoa.

Liikenneliikelaitoksen johtokunta esittää, että laajennus tehdään län-
nessä Pitäjänmäen alueelle ja idässä metroradan varrelle ainakin Itä-
keskuksen ympäristöön asti. Tarkat alueet ja asemamäärä määrittyvät 
palvelun toteutussuunnitteluvaiheessa vuorovaikutuksessa kaupunki-
laisten kanssa. Tavoitteena on palvella tiiviitä keskittymiä ja merkittä-
vimpiä reittejä, esim. joukkoliikenneasemien ympäristössä. Osa uusista 
asemista sijoitetaan myös nykyisen kaupunkipyöräverkoston alueelle, 
jotta taataan palvelutaso ja kapasiteetti suosituimmilla asemilla.

Kustannukset ja aikataulu

Kaupunkipyöräpalvelun laajennuksen kustannuksiksi on arvioitu enin-
tään 1 milj. euroa vuodessa eli yhteensä 7 milj. euroa koko sopimus-
kaudella vuosina 2019-2025. Tämä kustannus käsittää alustavasti 88 
uutta pyöräasemaa ja 880 pyörää. Palvelun laajennuksen myötä kau-
pungin vuosittainen rahoitus tulisi olemaan nykyinen rahoitus huomioi-
den enintään 2,3 milj. euroa (ilman alv). HKL:n toimittajalle maksetaan 
bonuksia samojen periaatteiden mukaan kuin nykyisessä sopimukses-
sa. Maksettavan mahdollisen laatubonuksen suuruus on nykyisin enin-
tään 0,25 milj. euroa. Enimmäismäärä skaalautuu samassa suhteessa 
kuin palvelu laajenee eli 1,587 kertaiseksi.

Järjestelmän laajentamisen on arvioitu lisäävän käyttö- ja kausimaksu-
tuloja noin 15 %. Käyttömaksut eivät, mm. liikkujien tiheys, jo rekisteröi-
tyneiden käyttäjien määrä ja tyypillinen matka-aika huomioon ottaen, li-
säänny samassa suhteessa kuin palvelu ja siihen liittyvät palvelumak-
sut lisääntyvät (noin 45 %). Maksutuloja on arvioitu olevan yhteensä 
noin 1,2 milj. euroa vuodessa. Käyttömaksutuloihin vaikuttavat käyttäjä-
määrä ja käyttäjämaksujen taso, josta tehdään päätös vuosittain liiken-
neliikelaitoksen johtokunnassa.

Maksutulot huomioiden kaupunkipyöräpalvelun laajentamisesta arvioi-
daan koituvan kaupungille noin 1,1-1,5 milj. euron nettomeno riippuen 
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palveluntuottajalle maksettavan laatubonuksen suuruudesta. HKL las-
kuttaa nettomenon kaupungin suoran tuen kautta kaupungilta. Tästä 
arvioidaan seuraavan enintään 0,2 milj. euron korotusvaikutus talousar-
vion 2018 mukaiseen HKL:lle maksettavaan suoraan tukeen vuodesta 
2019 alkaen. 

Esitetyssä laajuudessaan uusi verkosto olisi käytössä aikaisintaan kau-
della 2019.

Jatkotoimenpiteet

HKL jatkaa suunnittelua ja hankintaa hankesuunnitelman mukaisesti. 
Vaihtoehdot hankinnan toteuttamistavaksi ovat selvitysvaiheessa. Han-
kintapäätös viedään liikenneliikelaitoksen johtokunnan käsiteltäväksi. 

Liikenneliikelaitoksen johtokunta kehotti 5.4.2018 HKL:ää jatkamaan 
valmistelua niin, että syksyn budjettineuvotteluihin mennessä on käytet-
tävissä tieto siitä, miten laajennus olisi toteutettavissa koko kaupunkiin 
markkinahintatasoisesti. Em. mukaisesti HKL laatii syksyyn mennessä 
tarveselvityksen kaupunkipyöräjärjestelmän laajentamisesta koko kau-
pungin kattavaksi. Koko Helsingin kattava kaupunkipyöräjärjestelmä 
tarkoittaisi noin 200 uutta asemaa nykyisten 150:n lisäksi. Tarveselvi-
tyksen perusteella arvioidaan hankesuunnittelun käynnistämisen edel-
lytyksiä vuoden 2018 aikana.

Hankkeen arviointi

Kaupunkipyöräasemien toteuttaminen uusille alueille liikenneliikelaitok-
sen esittämän mukaisesti on perusteltua kaupunkipyöräjärjestelmän 
palvelutason parantamiseksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Tarkistettu hankesuunnitelma 31.5.2018

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

HKL
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Päätöshistoria

Liikenneliikelaitoksen johtokunta 05.04.2018 § 50
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§ 429
Lausunto Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavaluonnoksesta

HEL 2018-003881 T 10 03 01

Päätös

Kaupunginhallitus antoi Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavaluon-
noksesta seuraavan lausunnon: 

Yleiskaava-alue on kooltaan 169 km2 (yli 50 % Espoon maapinta-alas-
ta). Kaavaluonnoksessa on varauduttu 60 000 uuteen asukkaaseen ja 
11 000 uuteen työpaikkaan. Kaava-alue ei rajaudu Helsinkiin, mutta mi-
toituksensa kautta sillä on seudullisia vaikutuksia. Lisäksi Helsingillä on 
kaava-alueella maanomistusta, joista merkittävimmät sijaitsevat Vihdin-
tien varressa Lakiston, Lahnuksen ja Luukin alueilla. Helsingin omista-
mat alueet ovat luonnoksessa varattu pääosin virkistys- ja luonnonsuo-
jelu-, Natura 2000-, loma-asuntoalueiksi sekä virkistys-, matkailu- ja va-
paa-ajan palveluiden alueiksi.

Kaavaratkaisu perustuu raideliikenneverkoston laajentamiseen sekä 
yhdyskuntarakenteen kehittämiseen uusien raideliikennekäytävien var-
rella. Kaava-alueen länsipuolella Länsirata ja itäpuolella Kalajärveltä 
Leppävaaraan suuntautuva pikaraitiotieyhteys muodostavat joukkolii-
kennejärjestelmän rungon, johon tukeutuen on osoitettu kaavan mah-
dollistamat uudet ja kehittyvät aluevaraukset. Länsiradan asemanseu-
dut on merkitty raideliikenteeseen tukeutuvan asemanseudun kehittä-
misperiaatemerkinnällä, joka selostuksen mukaan sallii alueilla jo en-
nen radan toteuttamispäätöstä radan tai alueiden tulevaa käyttöä edis-
täviä toimenpiteitä.

Kaavaratkaisun tavoitteellinen keskusverkko mahdollistaa Espoon kes-
kuksen ja Kalajärven kehittämisen keskuksina, sekä osoittaa uudet 
keskukset Histaan, Mynttilään ja Viiskorpeen. Elinkeinoelämän vyöhyk-
keet on osoitettu pääosin Kehä III:n ja Turunväylän varsille sekä kes-
kustatoimintojen alueille, joiden lisäksi on mahdollistettu työpaikkojen 
sijoittuminen asuinalueille. Kaavassa on huomioitu laajat luonto- ja kult-
tuuriympäristöarvot, säilytetty merkittävimmät seudulliset viheryhteydet 
ja tunnustettu ekosysteemipalveluiden merkitys maankäytön suunnitte-
lussa.

Kaavaluonnoksesta tehdyssä seudullisten vaikutusten arvioinnissa on 
tunnistettu, että yleiskaavaluonnoksen mahdollistama yhdyskuntara-
kenteen toteuttaminen vaikuttaa seudullisella tasolla erityisesti liikenne-
määriin, asuntomarkkinoihin ja palveluihin. Vaikutusten arvioinnissa on 
todettu, että muutokset yhdyskuntarakenteessa voivat aiheuttaa Helsin-
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gin keskustaan suuntautuvan liikennemäärän kasvua. Jotta Helsinki voi 
edistää omia maankäyttötavoitteitaan, liikennemäärien kasvu on välttä-
mätöntä ohjata kestäviin kulkumuotoihin. Tehtävissä ratkaisuissa tulee 
varmistaa, että liikenteen toimintaedellytykset Helsingin keskustaan 
säilyvät toimivina.

Kokonaisratkaisuna ja pitkällä aikavälillä yhdyskuntarakenteen kehitys-
käytävien tukeutuminen raideliikenteeseen on perusteltua. Ratkaisut 
raideliikenneverkon laajentamisesta ja toteutuksesta tulee tehdä seu-
dullisesti siten, että ne tukeutuvat mahdollisimman hyvin seudullisesti 
asetettujen tavoitteiden saavuttamista. Uusien aluevarausten toteutta-
misedellytysten vahva kytkeminen raideyhteyksien toteutumiseen on 
tärkeää seudullisten ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi, yhdyskunta-
rakenteen tasapainoiseksi kehittämiseksi ja liikennejärjestelmän toimin-
taedellytysten turvaamiseksi. Sujuvan arjen ja kestävän elämäntavan 
kannalta on tärkeää varmistaa sujuvat joukkoliikenneyhteydet myös 
merkittävimmälle elinkeinoelämän alueille. Yksityisautoilun määrän 
noususta johtuvien seudullisten vaikutusten ehkäisemiseksi kaavalla 
tulee mahdollistaa kestäviin kulkumuotoihin perustuva elämäntapa 
myös alueilla, jotka eivät sijaitse raideliikenteen asemien välittömällä 
vaikutusalueella.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1 Lausuntopyyntö 29.3.2018 ja kutsu, Espoon pohjois- ja keskiosien 
yleiskaavaluonnos

2 Lausuntopyynnön liite, Espoon kaupungin päätöspöytäkirja 12.3.2018 § 
90 ,

3 Lausuntopyynnön liite, Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavaluon-
nos, kaavakartta

4 Lausuntopyynnön liite, Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavaluon-
nos, kaavamerkinnät ja -määräykset A1

5 Lausuntopyynnön liite, Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavaluon-
nos, kaavamerkinnät ja -määräykset A4

6 Lausuntopyynnön liite, Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavaluon-
nos, kaavamerkinnät, -määräykset ja kehittämissuositukset

7 Lausuntopyynnön liite, Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavaluon-
nos, kaavaselostus liitteineen

8 Lausuntopyynnön liite, Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavaluon-
nos, kaavakartan liitekartta 1, A2

9 Lausuntopyynnön liite, Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavaluon-
nos, kaavakartan liitekartta 2, A2

10 Lausuntopyynnön liite, Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavaluon-
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nos, kaavakartan liitekartta 3, A2
11 Lausuntopyynnön liite, Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavaluon-

nos, kaavakartan liitekartta 4, A2
12 Lausuntopyynnön liite, Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavaluon-

nos, kaavakartan liitekartta 5, A2
13 Lausuntopyynnön liite, Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavaluon-

nos, kaavakartan liitekartta 6, A2

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote
Espoon kaupunkisuunnittelukes-
kus
Espoon kaupunki, Hallintokes-
kus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Lausuntopyyntö

Espoon kaupunki pyytää Helsingin kaupungin lausuntoa Espoon poh-
jois- ja keskiosien yleiskaavaluonnoksesta. Lausuntoa on pyydetty 
31.5. 2018 mennessä. Lausunnon antamiselle varattua määräaikaa on 
pidennetty 
27.6.2018 asti.

Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaava luonnos

Luonnos Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavaksi on strateginen 
kaava, jolla osoitetaan maakäytön kehittämisen periaatteet ja painopis-
tealueet vuoteen 2050. Se määrää yleiskaava-alueen tulevaisuuden 
kannalta olennaisimmat kehityslinjat ja keskeiset painopistealueet, ja 
sillä mahdollistetaan alueen pitkäjänteinen kehittyminen osana tiivistä 
kaupunkirakennetta. Yleiskaavaluonnos perustuu yhdyskuntarakenteen 
toimivuuteen ja olemassa olevan yhdyskuntarakenteen hyödyntämi-
seen. Kaavaluonnoksessa osoitetaan keskustoimintojen, elinkeinoelä-
män ja asumisen alueet. Keskusta-alueina Espoon keskuksen lisäksi 
on osoitettu länsiradan kehityskäytävälle Hista ja Mynttilä sekä itäiselle 
joukkoliikennevyöhykkeelle Viiskorpi ja Kalajärvi.
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Yleiskaavan mitoituksen lähtökohtana on Espoon kaupungin omat 
väestönkehitysarvoit sekä seudullisessa suunnittelussa käytetyt arviot. 
Yleiskaavan mitoituksessa on varauduttu noin 60 000 uuteen asukkaa-
seen ja noin 11 000 uuteen työpaikkaan vuoteen 2050 mennessä.

Alueella voimassa olevien yleiskaavojen uudistaminen on tarpeen, kos-
ka niiden asukasmitoitus ei vastaa pitkän aikavälin väestönkehitysar-
viota eikä mahdollista esimerkiksi Länsiradan uusien asemanseutujen 
rakentamista.

Kaavaratkaisu perustuu ns. "keskustojen verkosto" -malliin. Rakenne-
mallissa keskukset muodostavat verkoston, jossa viisi keskusta (Es-
poon keskus, Mynttilä, Hista, Kalajärvi ja Viiskorpi) sijaitsevat noin vii-
den kilometrin etäisyydellä toisistaan. Huomattava osa tulevasta väes-
tönkasvusta sijoittuu keskuksiin ja niiden välittömään ympäristöön. Tä-
mä tukee joukkoliikenteen järjestämistä ja mahdollistaa lähipalvelujen 
kehittämisen joukkoliikenteen solmukohdissa ja joukkoliikennekäytä-
vien varrella. 

Lopuksi

Päätösehdotus on kaupunkiympäristölautakunnan lausunnon mukai-
nen,

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1 Lausuntopyyntö 29.3.2018 ja kutsu, Espoon pohjois- ja keskiosien 
yleiskaavaluonnos

2 Lausuntopyynnön liite, Espoon kaupungin päätöspöytäkirja 12.3.2018 § 
90 ,

3 Lausuntopyynnön liite, Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavaluon-
nos, kaavakartta

4 Lausuntopyynnön liite, Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavaluon-
nos, kaavamerkinnät ja -määräykset A1

5 Lausuntopyynnön liite, Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavaluon-
nos, kaavamerkinnät ja -määräykset A4

6 Lausuntopyynnön liite, Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavaluon-
nos, kaavamerkinnät, -määräykset ja kehittämissuositukset

7 Lausuntopyynnön liite, Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavaluon-
nos, kaavaselostus liitteineen

8 Lausuntopyynnön liite, Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavaluon-
nos, kaavakartan liitekartta 1, A2

9 Lausuntopyynnön liite, Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavaluon-
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nos, kaavakartan liitekartta 2, A2
10 Lausuntopyynnön liite, Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavaluon-

nos, kaavakartan liitekartta 3, A2
11 Lausuntopyynnön liite, Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavaluon-

nos, kaavakartan liitekartta 4, A2
12 Lausuntopyynnön liite, Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavaluon-

nos, kaavakartan liitekartta 5, A2
13 Lausuntopyynnön liite, Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavaluon-

nos, kaavakartan liitekartta 6, A2

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote
Espoon kaupunkisuunnittelukes-
kus
Espoon kaupunki, Hallintokes-
kus
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§ 430
Henkilöstön yhdenvertaisuussuunnitelman tavoitteet ja toimenpi-
teet vuodelle 2018

HEL 2018-005449 T 01 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Suldaan 
Said Ahmedin ehdotuksesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Asta Enroos, henkilöstöpolitiikan päällikkö, puhelin: 310 36420

asta.enroos(a)hel.fi
Aino Honkapohja-Kuusisto, hr-asiantuntija, puhelin: 310 36148

aino.honkapohja-kuusisto(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus hyväksyy henkilöstön yhdenvertaisuussuunnitelman 
tavoitteet ja toimenpiteet vuodelle 2018 ja toteaa vuoden 2017 toteutu-
neet toimenpiteet.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus on päättänyt 9.1.2017 (§ 13) ja 3.4.2017 (§ 340) 
henkilöstön yhdenvertaisuussuunnitelman periaatteet, tavoitteet ja toi-
menpiteet. Kaupunginhallitus on päättänyt, että henkilöstön yhdenver-
taisuuden toteutumista edistetään ja seurataan asettamalla vuosittain 
tavoitteet ja toimenpiteet ja että näistä päätetään kaupunginhallitukses-
sa.

Henkilöstön yhdenvertaisuussuunnitelman tavoitteet ja toimenpiteet 
vuodelle 2018 on valmisteltu yhteistyössä toimialojen ja liikelaitosten 
kanssa sekä käsitelty yhteistoiminnassa henkilöstöjärjestöjen edusta-
jien kanssa. Näitä tavoitteita ja toimenpiteitä on käsitelty myös kaupun-
gin yhdenvertaisuustoimikunnassa, jossa niitä pidettiin oikeansuuntaisi-
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na. Vuoden 2017 toimenpiteiden toteutumisen seuranta on myös käsi-
telty sekä henkilöstötoimikunnassa että yhdenvertaisuustoimikunnassa. 
Teemojen edistäminen on pitkäjännitteistä työtä. Vuoden 2018 toimen-
piteet jatkavat edellisinä vuosina käynnistettyä kehittämistä. Uutena nä-
kökulmana on nostettu esiin Helsingin kehittyminen kansainvälisenä 
työnantajana.

Yhdenvertaisuuslaki (1325/2014) velvoittaa työnantajaa edistämään 
yhdenvertaisuutta ja laatimaan yhdenvertaisuussuunnitelman. Helsin-
gillä on yhdenvertaisuussuunnitelman lisäksi henkilöstön tasa-arvo-
suunnitelma, jonka kausi päättyy vuoden 2018 lopussa, ja jonka val-
mistelu on jo käynnistynyt. Molemmat suunnitelmat sisältävät työelä-
män laadun, henkilöstöjohtamisen ja esimiestyön kehittämisen toimen-
piteitä. Tasa-arvosuunnitelma sisältää lisäksi lain määrittämät toimenpi-
teet naisten ja miesten tasa-arvon toteutumiseksi, kuten vuosittaisten 
palkkakartoitusten laatimisen. Tasa-arvosuunnitelmassa otetaan jat-
kossa huomioon säädökset sukupuoli-identiteettiin ja sukupuolen ilmai-
suun perustuvan syrjinnän kiellosta. Yhdenvertaisuussuunnitelmassa 
puolestaan korostuu henkilöstön suojeleminen syrjinnältä muilla perus-
teilla, syrjinnän ehkäiseminen ja yhdenvertaisuuden edistäminen.

Helsingin strategiassa todetaan, että kaupungin toimivuus rakentuu yh-
denvertaisuudelle, tasa-arvolle, sosiaaliselle koheesiolle ja avoimelle 
osallistavalle toimintatavalle. Näitä teemoja edistetään myös kaupungin 
henkilöstöpolitiikassa. Henkilöstön tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden to-
teutumisella on merkittävä vaikutus henkilöstön hyvinvointiin ja siten 
myös kaupungin palveluiden laatuun.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Asta Enroos, henkilöstöpolitiikan päällikkö, puhelin: 310 36420

asta.enroos(a)hel.fi
Aino Honkapohja-Kuusisto, hr-asiantuntija, puhelin: 310 36148

aino.honkapohja-kuusisto(a)hel.fi

Liitteet

1 Henkilöstön yhdenvertaisuussuunnitelma 2018
2 Yhdenvertaisuussuunnitelman tavoitteiden ja toimenpiteiden toteuma 

2017

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet
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Ote Otteen liitteet
Toimialat, liikelaitokset, virasto Oikaisuvaatimusohje, kaupungin-

hallitus

Tiedoksi

Kaupunginkanslia henkilöstöosasto
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§ 431
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen asioita, joissa 
seuraavat viranomaiset ovat tehneet päätöksen viikolla 23. 

kaupunginhallituksen jaostot  
- konsernijaosto 4.6.2018
- elinkeinojaosto  
  
tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta  
  
lautakunnat ja niiden jaostot  
kasvatus- ja koulutuslautakunta  
- suomenkielinen jaosto  
- ruotsinkielinen jaosto  
kaupunkiympäristölautakunta 5.6.2018
- ympäristö- ja lupajaosto  
- rakennusten ja yleisten alueiden jaosto  
pelastuslautakunta  
kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 5.6.2018
- kulttuurijaosto  
- liikuntajaosto  
- nuorisojaosto  
sosiaali- ja terveyslautakunta 5.6.2018
- sosiaali- ja terveysjaosto  
  
johtokunnat  
- palvelukeskusliikelaitos  
- taloushallintopalveluliikelaitos  
- työterveysliikelaitos  
- rakentamispalveluliikelaitos  
- liikenneliikelaitos  
  
keskusvaalilautakunta yleishallinnon osalta  
  
pormestari  
  
apulaispormestarit  
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- kasvatuksen ja koulutuksen toimiala  
- kaupunkiympäristön toimiala  
- kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala  
- sosiaali- ja terveystoimiala  
  
keskushallinnon viranhaltijat  
- kaupunginkanslia  
- palvelukeskusliikelaitos  
- taloushallintopalveluliikelaitos  
- työterveysliikelaitos  
- rakentamispalveluliikelaitos  
- Korkeasaaren eläintarha  
  
henkilöstökassatoimikunta  

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Victor Andersson, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36027

victor.andersson(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Victor Andersson, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36027

victor.andersson(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 429, 430 ja 431 
§:t.

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

2
OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Pöytäkirjan 424, 425, 426, 427 ja 428 §: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.
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Kaupunginhallitus

Jan Vapaavuori
puheenjohtaja

Jenni Björksten
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Suldaan Said Ahmed Mika Raatikainen

Sanna Vesikansa Jenni Pajunen
Poissa: 419 §

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa 
www.hel.fi 15.06.2018.


