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Kokousaika 06.08.2018 16:00 - 17:16

Kokouspaikka Kaupunginhallituksen istuntosali

Läsnä

Jäsenet

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

heenjohtaja
Arhinmäki, Paavo kaupunginhallituksen 2. varapu-

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

Muut

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

johtaja
Arajärvi, Pentti kaupunginvaltuuston 2. varapuheen-

johtaja
Sarvilinna, Sami kansliapäällikkö
Aho, Mikko kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Haavisto, Tuula vs. kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala-

johtaja
Jolkkonen, Juha sosiaali- ja terveystoimialan toimia-

lajohtaja
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

poistui 16:58, poissa: 479 §
Hopeakunnas, Maisa tiedottaja
Björksten, Jenni hallintoasiantuntija

Puheenjohtaja

Jan Vapaavuori pormestari
469 - 479 §:t

Esittelijät

Jan Vapaavuori pormestari
469 §

Juha Summanen hallintojohtaja
470 §, 475 - 476 §:t

Sami Sarvilinna kansliapäällikkö
471 - 474 §:t, 477 - 479 §:t

Pöytäkirjanpitäjä

Jenni Björksten hallintoasiantuntija
469 - 479 §:t
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§ Asia

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

470 Asia/2 V 29.8.2018, Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielisen jaos-
ton varajäsenen valinta

471 Asia/3 V 29.8.2018, Sörnäistentunnelin asemakaavan muuttaminen (nro 
12162)

472 Asia/4 Hankintaoikaisuvaatimuksen tutkimatta jättäminen, markkinointiviestin-
täpalveluiden puitejärjestely

473 Asia/5 Tietosuojatyöryhmän loppuraportti

474 Asia/6 Luvan myöntäminen alueen vuokraamiseksi Lindgre'n Venetelakka 
Oy:lle (Etu-Töölö, Ourit ja Hietaniemenkari)

475 Asia/7 Tasa-arvotoimikunnan jäsenen valinta

476 Asia/8 Kaksikielisyystoimikunnan jäsenen valinta

477 Asia/9 Avoimuusperiaate ja tietosuoja kaupungin johdon tapaamisissa

478 Asia/10 Kaupungin tilojen asukaskäytön periaatteet

479 Asia/11 Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen
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§ 469
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 Mika 
Raatikaisen ja Maria Ohisalon sekä varatarkastajiksi Pia Pakarisen ja 
Nasima Razmyarin.

Esittelijä
pormestari
Jan Vapaavuori

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
pormestari
Jan Vapaavuori

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 470
V 29.8.2018, Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielisen 
jaoston varajäsenen valinta

HEL 2018-007139 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto

 myöntää Ujuni Ahmedille eron kasvatus- ja koulutuslautakunnan 
suomenkielisen jaoston varajäsenen luottamustoimesta ja

 valitsee ____________ varajäseneksi (Dani Niskasen henkilökoh-
tainen varajäsen) kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkieli-
seen jaostoon vuoden 2021 toukokuun lopussa päättyväksi toimi-
kaudeksi. 

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

Liitteet

1 Eronpyyntö 18.6.2018

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut
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Kaupunginvaltuusto valitsi Ujuni Ahmedin (Kok.) 7.6.2017 (§ 265) vara-
jäseneksi kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkieliseen jaostoon 
vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi. Ujuni Ahmed pyytää 18.6.2018 
eroa kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielisen jaoston varajä-
senen 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.

Hallintosäännön 2 luvun 7 §:n mukaan kasvatus- ja koulutuslautakun-
nan suomenkieliseen jaostoon valittavan henkilön tulee kuulua suo-
menkieliseen kieliryhmään.

Esittelijä
hallintojohtaja
Juha Summanen

Lisätiedot
Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

Liitteet

1 Eronpyyntö 18.6.2018

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto
Taloushallintopalveluliikelaitos
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§ 471
V 29.8.2018, Sörnäistentunnelin asemakaavan muuttaminen (nro 
12162)

HEL 2011-006261 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy 10. kaupunginosan (Sörnäinen) osaa 
korttelin 252 tontista 12 ja katualuetta sekä maanalaisia tiloja (osaa 
korttelin 252 tontista 12, osaa korttelin 10281 tontista 14, osaa korttelin 
10282 tontista 5 ja katualuetta), 21. kaupunginosan (Hermanni) katu-, 
puisto- ja rautatiealueita sekä maanalaisia tiloja (osaa korttelin 21001 
tontista 3, osaa korttelin 21005 tontista 5, osaa korttelin 21015 tonteista 
1 ja 2, osaa korttelin 21016 tonteista 2 ja 3, osaa korttelin 21017 ton-
teista 4, 5 ja 6, osaa korttelin 21018 tonteista 1, 3 ja 4, osaa korttelin 
21274 tonteista 10 ja 11, osaa korttelin 21674 tontista 3 ja katu-, puis-
to- ja rautatiealueita) koskevan asemakaavan muutoksen 28.5.2013 
päivätyn piirustuksen numero 12162 mukaisena ja asemakaavaselos-
tuksesta ilmenevin perustein.

Käsittely

Palautusehdotus:
Otso Kivekäs:

Palautetaan kaava valmisteluun siten, että alueen tarkoituksenmukai-
set liikennejärjestelyt arvioidaan nykyisistä lähtökohdista, huomioiden 
mm. liikennemäärien kehitys ja kaupungin tavoitteet liikenteen kehityk-
sessä, Suvilahden alueen kehittämissuunnitelmat, nykykäytännöt lii-
kenteen ja asumisen yhteensovittamisessa ja maanalaisen kokoojaka-
dun selvitykset.

Liikenneratkaisun periaatteista tuodaan esitys kaupunkiympäristölauta-
kuntaan viimeistään vuonna 2020, jotta ratkaisu voidaan huomioida ka-
lasataman raitiotien toteutuksessa.

Kannattaja: Paavo Arhinmäki

Asian käsittelyn keskeyttämisestä äänestettiin ennen keskustelun jatka-
mista.

Äänestys
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JAA-ehdotus: Asian käsittelyä jatketaan
EI-ehdotus: Otso Kivekkään palautusehdotuksen mukaisesti

Jaa-äänet: 9
Terhi Koulumies, Pia Pakarinen, Mika Raatikainen, Marcus Rantala, 
Nasima Razmyar, Wille Rydman, Daniel Sazonov, Tomi Sevander, Jan 
Vapaavuori

Ei-äänet: 6
Paavo Arhinmäki, Veronika Honkasalo, Otso Kivekäs, Maria Ohisalo, 
Anni Sinnemäki, Sanna Vesikansa

Kaupunginhallitus päätti jatkaa asian käsittelyä äänin 9 - 6.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Anna Villeneuve, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaavan muutoksen nro 12162 kartta, päivätty 28.5.2013
2 Asemakaavan muutoksen nro 12162 selostus, päivätty 28.5.2013, täy-

dennetty 6.5.2014
3 Vuorovaikutusraportti liitteineen 28.5.2013, täydennetty 6.5.2014
4 Osa päätöshistoriaa

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Helen Oy
Helen Sähköverkko Oy
Helsingin seudun ympäristöpal-
velut -kuntayhtymä
Helsingin seudun liikenne -kun-
tayhtymä
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskus

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



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 28/2018 6 (76)
Kaupunginhallitus

Asia/3
06.08.2018

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 4

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Tiivistelmä

Asemakaavan muutosehdotus mahdollistaa Sörnäistentunnelin raken-
tamisen Sörnäisten rantatien ja Hermannin rantatien yhdistämiseksi. 
Sörnäistentunnelin avulla liikenteen sujuminen pohjois-eteläsuunnassa 
varmistuu Kalasataman alueen keskeisimmän osan rakentuessa, lii-
kenteen melu- ja päästöhaitat vähenevät ja liikenneturvallisuus para-
nee. Tavoitteena on myös Hermannin rantatien eteläosan luonteen 
muuttaminen pääväylästä alueelliseksi kokoojakaduksi, jolloin asuinra-
kentamisen mahdollisuudet sen läheisyydessä paranevat, ja väylän 
kaupunkirakennetta katkaiseva vaikutus vähenee.

Sörnäistentunneli turvaa joukkoliikenteen kehittämismahdollisuudet Ka-
lasataman Hermannin rantatielle sijoittuvan liikenteen solmukohdan 
ympärillä. Myös jalankulun ja pyöräilyn yhteydet paranevat.

Tunnelin läpi kulkeva liikennemäärä on noin 18 500 ajoneuvoa vuoro-
kaudessa, nousten 20 500 ajoneuvoon vuoteen 2040 mennessä. Lii-
kennetunnelin maanpäälliset rakenteet ovat Sörnäisten ja Hermannin 
rantateiden ajoluiskat sekä Junatien ilmanvaihtokuilu ja Sörnäistenka-
dun päässä oleva tekniikkarakennus ja ilmanvaihtokuilu, jotka osoite-
taan katu- ja puistoalueille.

Sörnäistentunnelin pituus on 1,5 km. Tunnelin tilavaraus on suunniteltu 
kalliotunneliksi 800 m matkalta ja Sörnäisten rantatien sekä Hermannin 
rantatien päässä teräsbetonitunneliksi. Tunneli on mitoitettu kahdelle 
yksikaistaiselle erilliselle liikennetunnelille, jotka on suunniteltu henkilö-
auto- ja kuorma-autoliikenteelle 50 km/h nopeusrajoituksella. Tunnelis-
sa ei sallita kevyttä liikennettä eikä vaarallisten aineiden kuljetuksia.

Esittelijän perustelut

Aiemmat päätökset

Sekä Helsingin maanalaisessa yleiskaavassa että valmisteilla olevassa 
uudessa maanalaisessa yleiskaavassa on tilavaraus Sörnäistentunne-
lille. Tunneli on Sörnäistenrannan ja Hermanninrannan osayleiskaavan 
(kaupunginvaltuusto 30.1.2008, 30 §) mukainen. Kaupunginvaltuuston 
26.10.2016 (272 §) hyväksymä yleiskaava ei korvaa voimassa olevaa 
osayleiskaavaa, joka on tarkempana jäänyt voimaan. Yleiskaavan tie-, 
katu- ja baanaverkko 2050 -teemakartassa on Sörnäistentunnelin oh-
jeellinen sijainti ja pituus.
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Sörnäistenrannan ja Hermanninrannan osayleiskaavassa alueen pää-
katuliikenne voidaan siirtää tunneliin Sörnäisten rantatien ja Hermannin 
rantatien välillä. Katutunneli parantaa rantateiden välisen pääkatuyh-
teyden liikenteen sujuvuutta sekä metroaseman alueen kevyen liiken-
teen turvallisuutta ja olosuhteita. Tunnelin eteläinen suuaukko on Itä-
väylän länsipäässä ja pohjoinen suuaukko Hermannin rantatiellä välillä 
Työpajankatu Verkkosaarenkatu.

Sörnäisten ja Hermannin rantateiden liittymän liikennesuunnitelma hy-
väksyttiin kaupunginhallituksessa 25.2.2008 (258 §). Kaupunginval-
tuusto hyväksyi 6.6.2012 (196 §) Sörnäistentunnelin yleissuunnitelman 
jatkosuunnittelun ja asemakaavoituksen pohjaksi. Kaupunginvaltuusto 
totesi samalla, että Sörnäistentunnelin toteutettavuus tai kannattavuus 
ei ole riippuvainen Keskustatunnelista. Sörnäistentunnelin kaavalla ei 
ole vaikutusta keskustan läpiajoliikennettä ja satamien raskasta liiken-
nettä katutilassa vähentävän maanalaisen kokoojakadun edellytysten 
selvittämiseen.

Kaupunginvaltuusto on päättänyt Kalasataman raitioteiden yleissuunni-
telmasta 13.6.2018 § 178. Kalasataman raitiotie kulkee Sörnäisissä 
Hermannin rantatiellä. Sörnäistentunnelin kaksiaukkoinen suuaukko si-
joittuu Hermannin rantatien keskellä kulkevan raitiotien molemmin puo-
lin. Raitiotien toteuttamisen yhteydessä on perusteltua varautua Sör-
näistentunnelin rakentamiseen. Tunnelin radanalaisten rakenteiden to-
teuttaminen Hermannin rantatielle jälkikäteen aiheuttaisi pitkäkestoisen 
liikennekatkon raitiolinjalla. Raitioliikenteelle aiheutuvat haitat saadaan 
minimoitua toteuttamalla radanalaiset rakenteet raitiotien rakentami-
seen liittyen.

Alueella on voimassa useita asemakaavoja vuosilta 1914–2009, joissa 
alue on tehdaskorttelien, toimitilarakennusten, teollisuus- ja varastora-
kennusten, asuinkerrostalojen ja autopaikkojen korttelialuetta, katua-
luetta sekä puistoa.

Kustannukset

Sörnäisten tunnelin rakentamisen kustannusarvio oli 160 miljoonaa eu-
roa vuonna 2013 (alv. 0%), josta johtosiirtojen kustannukset olivat 8,6 
milj. euroa. Vuotuisiksi käyttökustannuksiksi arvioitiin noin 2 milj. euroa 
vuodessa. Kustannusarvioiden on arvioitu olevan edelleen ajantasaisia.

Suunnittelun vaiheet ja vuorovaikutus

Kaavoitustyö on tullut vireille kaupungin aloitteesta.

Osallistuminen ja vuorovaikutus on järjestetty osallistumis- ja arviointi-
suunnitelman mukaisesti.
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Asemakaavan muutosehdotus oli julkisesti nähtävillä 2.8.–2.9.2013. 
Ehdotuksesta ei tehty muistutuksia.

Lausunnot

Ehdotuksesta saatiin Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökes-
kuksen (ELY-keskus), Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL), 
Helen Sähköverkko Oy:n, Helsingin Energia -liikelaitoksen, Helsingin 
seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (HSY), kiinteistölautakunnan, 
rakennusvalvontaviraston, kaupunginmuseon johtokunnan, pelastus-
lautakunnan, yleisten töiden lautakunnan, ympäristölautakunnan sekä 
talous- ja suunnittelukeskuksen lausunnot.

ELY-keskus totesi lausunnossaan, että tunneli varmistaa liikenteen su-
jumisen itäisessä kantakaupungissa ja lisää liikenneturvallisuutta, pa-
rantaa ilmanlaatua tarkasteltaessa laajaa aluetta ja lisää asuinrakenta-
mismahdollisuuksia Hermannin rantatien tuntumassa. Liikenteen hallin-
ta on Sörnäistentunnelin osalta keskeinen kysymys. Pääkaupunkiseu-
dulla on suunnitteilla useita ajoneuvoliikenteen tunneleita, joissa liiken-
teen hallinta on olennaista. Seudun yhteisenä tavoitteena on, että ajo-
neuvoliikenteen hallinta tapahtuu yhdestä yhtenäisestä keskuksesta. 
Sörnäistentunnelia suunniteltaessa tulee olla yhteydessä liikenneviras-
ton liikennekeskukseen liikenteen hallinnan järjestämisestä. Tunnelin 
liikenteenohjaussuunnitelman laadinta on myös tärkeää.

HSL:n mukaan tunneli lisää henkilöautoliikennettä. Toisaalta se vähen-
tää läpiajoliikennettä Kalasataman metroaseman ympäristössä. Koko-
naisvaikutuksiltaan Sörnäistentunnelia voi pitää liikenteellisesti kanna-
tettavana hankkeena.

Helen Sähköverkko Oy kiinnitti huomiota tunnelin rakentamisen edellyt-
tämiin useisiin sekä 110 kV sähkönsiirto- että 10 kV ja 400 V jakeluver-
konkaapeleiden siirtoihin. Helen Sähköverkko Oy on suunnitellut teke-
vänsä kyseiset kaapelisiirrot alueelle tulevan Kalasataman sähköase-
man valmistumisen yhteydessä. Siirtojen tekeminen esitetyn kustannu-
sarvion mukaisesti edellyttää suunnitelmien aikataulullista yhteensovit-
tamista. Lisäksi Helen Sähköverkko Oy esitti, että kaapelireittien raken-
tamisen ja alueen selkeyden takia ns. Vilhonvuorenkadun jatke Parru-
laiturin jatkeeksi tulisi rakentaa ennen tunnelityömaata.

Helsingin Energia -liikelaitos totesi, että johtosiirroista voi rakennustyön 
ajankohdasta riippuen tulla myös energianhankinnan lisäkustannuksia, 
mikäli Hanasaaren voimalaitoksen tuotantotehoa ei saa siirrettyä asiak-
kaille. Asemakaavan valmisteluaineistosta ei ilmene, onko pelastuslai-
toksen kalustolla ja polttoainekuljetuksilla riittävä esteetön pääsy voi-
malaitosalueelle rakentamisaikana ja lopputilanteessa.
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HSY suositti ottamaan merenpinnan nousun huomioon siten, että tun-
nelien päiden taso nostetaan nykyisestä noin kahdesta metristä kol-
meen metriin. Tunnelin suuaukkojen sekä poistopiippujen ympäristön il-
manlaatuun tulee kiinnittää huomiota. Sörnäistentunnelin vaatimat joh-
tosiirrot tulee rahoittaa HSY:n ulkopuolisella rahoituksella.

Kiinteistölautakunta totesi, että Sörnäistentunnelin rakentaminen mah-
dollistaa osaltaan Kalasataman pohjoisosan asuinrakentamisen koko-
naismäärän merkittävän kasvattamisen. Kaupunki on strategiaohjel-
massaan painottanut Pasila-Vallila-Kalasatama -akselin kehittämistä 
myös työpaikka- ja yritysvyöhykkeenä, minkä vuoksi alueella tulee tur-
vata myös riittävän toimitilatonttivarannon säilyttäminen.

Rakennusvalvontavirasto lausui, että katutilaa ja -kuvaa koskevien 
määräysten tulee sisältyä asemakaavaan. Katusuunnitelmaa hyväksyt-
täessä on oltava arvioituna, täyttyvätkö maankäyttö- ja rakennuslain 
ympäristöön soveltuvuutta koskevat vaatimukset. Arviointi on hoidetta-
va pyytämällä lausunto kaupunkikuvaneuvottelukunnalta. Sörnäisten-
tunneli sijoittuu kantakaupunkiin ja sekä työnaikaisissa vaiheissa että 
lopputilanteessa tulee varmistua kaupunkikuvallisesta laadusta.

Kaupunginmuseon johtokunta korosti, että suunnittelu- ja rakentamis-
vaiheessa tulee varmistaa sekä valtakunnallisesti merkittävien että ase-
makaavassa suojeltujen kulttuuriympäristöjen arvojen säilyminen. Tun-
neliin liittyvät maanpäälliset rakenteet ja rakennelmat tulee suunnitella 
erityisellä huolella kaupunkikuvaan sopeuttaen, myös mittakaavaltaan.

Pelastuslautakunta huomautti, että tunnelin liikennejärjestelyt on toteu-
tettava siten, ettei tunneliin muodostu ruuhkaa missään tilanteessa. Au-
tomaattisen palosammutusjärjestelmän lisäksi tunneliin tulee asentaa 
kiinteä sammutusvesiputkisto, jonka ulos-otot tulee sijoittaa yhdystun-
neleiden oviaukkojen läheisyyteen. Tunnelin tulvasuojausjärjestelyjen 
toimivuus nopeasti etenevässä tulvatilanteessa on varmistettava.

Yleisten töiden lautakunta totesi, että korkeusasemien ja teknisten rat-
kaisujen suunnittelun osalta tulee kiinnittää eritystä huomiota merivesi- 
ja hulevesitulvien hallintaan kaikissa olosuhteissa tunnelin suuaukoilla 
ja lähialueilla.

Ympäristölautakunta näki, että tunnelin suiden lähistöllä päästö- ja me-
luhaittojen lisääntyminen ja hallitseminen edellyttää huolellista suunnit-
telua ja ympäristöselvitysten tarkentamista. Uusien asuinkortteleiden 
suunnittelussa Hermannin rantatien varrelle täytyy huolehtia siitä, ettei 
alueelle muodostu katukuilumaisia olosuhteita, jotka heikentäisivät il-
manlaatua arvioidusta. Lisäksi kaava-aineistosta puuttuvat selvitykset, 
joiden perusteella melutilannetta voitaisiin arvioida.
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Talous- ja suunnittelukeskus totesi, että Kalasataman alueen jatko-
suunnittelussa on turvattava Kalasataman keskuksen kautta kulkevan 
läpikulkuliikenteen toimivuus myös ennen Sörnäistentunnelin rakenta-
misen hankepäätöstä.

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

Asemakaavan muutosehdotukseen tehdyt muutokset

Aiempi kaupunkisuunnitteluvirasto totesi 6.5.2014 päivätyssä kirjees-
sään kaupunginhallitukselle, etteivät annetut lausunnot anna aihetta 
muuttaa asemakaavan muutosehdotusta.

Asemakaavan muutosehdotukseen ei siten ole tehty muutoksia, eikä 
ehdotusta ole tarpeen asettaa uudelleen nähtäville.

Päätösehdotus on aiemman kaupunkisuunnittelulautakunnan esityksen 
mukainen.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Anna Villeneuve, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaavan muutoksen nro 12162 kartta, päivätty 28.5.2013
2 Asemakaavan muutoksen nro 12162 selostus, päivätty 28.5.2013, täy-

dennetty 6.5.2014
3 Vuorovaikutusraportti liitteineen 28.5.2013, täydennetty 6.5.2014
4 Osa päätöshistoriaa

Oheismateriaali

1 Sijaintikartta
2 Ilmakuva
3 Havainnekuvat 28.5.2013

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen

Otteet

Ote Otteen liitteet
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Helen Oy
Helen Sähköverkko Oy
Helsingin seudun ympäristöpal-
velut -kuntayhtymä
Helsingin seudun liikenne -kun-
tayhtymä
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskus

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

Tiedoksi

Kaupunginmuseo
Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto
Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto
Kaupunkiympäristölautakunta
Pelastuslautakunta

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 25.06.2018 § 455

HEL 2011-006261 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

25.06.2018 Pöydälle

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle puheen-
johtajan ehdotuksesta.

18.06.2018 Pöydälle

04.06.2018 Pöydälle

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
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Lisätiedot
Anna Villeneuve, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Kaupunkisuunnitteluvirasto 6.5.2014

HEL 2011-006261 T 10 03 03

Ksv 2281_1

10. kaupunginosan (Sörnäinen) osaa korttelin 252 tontista 12 ja katua-
luetta sekä maanalaisia tiloja (osaa korttelin 252 tontista 12, osaa kort-
telin 10281 tontista 14, osaa korttelin 10282 tontista 5 ja katualuetta) 
koskevasta asemakaavan muutosehdotuksesta annetut lausunnot.

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti 4.6.2013 puoltaa 28.5.2013 päi-
vätyn asemakaavan muutosehdotuksen hyväksymistä.

Asemakaavan muutosehdotus mahdollistaa Sörnäistentunnelin raken-
tamisen yhdistämään Sörnäisten rantatie ja Hermannin rantatie. Sör-
näistentunneli varmistaa liikenteen sujumisen pohjois-eteläsuunnassa 
Kalasataman alueen keskeisimmän osan rakentuessa sekä liikenteen 
melu- ja päästöhaittojen vähentämisen ja liikenneturvallisuuden paran-
tamisen. Tavoitteena on myös Hermannin rantatien eteläosan luonteen 
muuttaminen pääväylästä alueelliseksi kokoojakaduksi, jolloin asuinra-
kentamismahdollisuudet sen läheisyydessä paranevat ja väylän kau-
punkirakennetta katkaiseva vaikutus vähenee. 

Asemakaavan muutosehdotus on ollut julkisesti nähtävillä 2.8.–
2.9.2013.

Ehdotuksesta ei ole tehty muistutuksia. Ehdotuksesta ovat antaneet 
lausuntonsa Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Hel-
singin seudun liikenne -kuntayhtymä, Helen Sähköverkko Oy, Helsingin 
Energia -liikelaitos, Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä, 
kiinteistölautakunta, rakennusvalvontavirasto, kaupunginmuseon johto-
kunta, pelastuslautakunta, yleisten töiden lautakunta, ympäristölauta-
kunta sekä talous- ja suunnittelukeskus.

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä toteaa (2.9.2013), että tunneli 
lisää henkilöautoliikennettä. Toisaalta se vähentää läpiajoliikennettä 
Kalasataman metroaseman ympäristössä. Kokonaisvaikutuksiltaan 
Sörnäistentunnelia voi pitää liikenteellisesti kannatettavana hankkeena.
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Helen Sähköverkko Oy toteaa (19.8.2013), että tunnelin rakentaminen 
edellyttää useita sekä 110 kV sähkönsiirto- että 10 kV ja 400 V jakelu-
verkonkaapeleiden siirtoja. Helen sähköverkko Oy on suunnitellut teke-
vänsä kyseiset kaapelisiirrot alueelle tulevan Kalasataman sähköase-
man valmistumisen yhteydessä. Siirtojen tekeminen esitetyn kustannu-
sarvion mukaisesti edellyttää suunnitelmien aikataulullista yhteensovit-
tamista. Lisäksi Helen Sähköverkko Oy esittää, että kaapelireittien ra-
kentamisen ja alueen selkeyden takia ns. Vilhonvuorenkadun jatke Par-
rulaiturin jatkeeksi tulisi rakentaa ennen tunnelityömaata.

Helsingin Energia -liikelaitos toteaa (27.8.2013), että johtosiirroista voi 
rakennustyön ajankohdasta riippuen tulla myös energianhankinnan li-
säkustannuksia, mikäli Hanasaaren voimalaitoksen tuotantotehoa ei 
saa siirrettyä asiakkaille. Asemakaavan valmisteluaineistosta ei ilmene, 
onko pelastuslaitoksen kalustolla ja polttoainekuljetuksilla riittävä estee-
tön pääsy voimalaitosalueelle rakentamisaikana ja lopputilanteessa.

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä suosittaa 
(20.8.2013) ottamaan merenpinnan nousun huomioon siten, että tunne-
lien päiden taso nostetaan nykyisestä n. kahdesta metristä kolmeen 
metriin. Tunnelin suuaukkojen sekä poistopiippujen ympäristön ilman-
laatuun tulee kiinnittää huomiota. Sörnäistentunnelin vaatimat johtosiir-
rot tulee rahoittaa HSY:n ulkopuolisella rahoituksella.

Talous- ja suunnittelukeskus toteaa (13.11.2013), että Kalasataman 
alueen jatkosuunnittelussa on turvattava Kalasataman keskuksen kaut-
ta kulkevan läpikulkuliikenteen toimivuus myös ennen Sörnäistentunne-
lin rakentamisen hankepäätöstä.

Kiinteistölautakunta toteaa (19.9.2013), että Sörnäistentunnelin raken-
taminen mahdollistaa osaltaan Kalasataman pohjoisosan asuinrakenta-
misen kokonaismäärän merkittävän kasvattamisen. Kaupunki on strate-
giaohjelmassaan painottanut Pasila-Vallila-Kalasatama -akselin kehittä-
mistä myös työpaikka- ja yritysvyöhykkeenä, jonka vuoksi alueella tulee 
turvata myös riittävän toimitilatonttivarannon säilyttäminen.

Rakennusvalvontavirasto toteaa (21.8.2013), että katutilaa ja -kuvaa 
koskevien määräysten tulee sisältyä asemakaavaan. Katusuunnitelmaa 
hyväksyttäessä on oltava arvioituna, täyttyvätkö maankäyttö- ja raken-
nuslain ympäristöön soveltuvuutta koskevat vaatimukset. Arviointi on 
hoidettava pyytämällä lausunto kaupunkikuvaneuvottelukunnalta. Sör-
näistentunneli sijoittuu kantakaupunkiin ja sekä työnaikaisissa vaiheis-
sa että lopputilanteessa tulee varmistua kaupunkikuvallisesta laadusta.

Kaupunginmuseon johtokunta korostaa (27.8.2013), että suunnittelu- ja 
rakentamisvaiheessa tulee varmistaa sekä valtakunnallisesti merkittä-
vien että asemakaavassa suojeltujen kulttuuriympäristöjen arvojen säi-
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lyminen. Tunneliin liittyvät maanpäälliset rakenteet ja rakennelmat tulee 
suunnitella erityisellä huolella kaupunkikuvaan sopeuttaen, myös mitta-
kaavaltaan.

Pelastuslautakunta toteaa (3.9.2013), että tunnelin liikennejärjestelyt on 
toteutettava siten, ettei tunneliin muodostu ruuhkaa missään tilantees-
sa. Automaattisen palosammutusjärjestelmän lisäksi tunneliin tulee 
asentaa kiinteä sammutusvesiputkisto, jonka ulos-otot tulee sijoittaa 
yhdystunneleiden oviaukkojen läheisyyteen. Tunnelin tulvasuojausjär-
jestelyjen toimivuus nopeasti etenevässä tulvatilanteessa on varmistet-
tava.  

Yleisten töiden lautakunta toteaa (13.8.2013), että korkeusasemien ja 
teknisten ratkaisujen suunnittelun osalta tulee kiinnittää eritystä huo-
miota merivesi- ja hulevesitulvien hallintaan kaikissa olosuhteissa tun-
nelin suuaukoilla ja lähialueilla. 

Ympäristölautakunta toteaa (27.8.2013), että tunnelin suiden lähistöllä 
päästö- ja meluhaittojen lisääntyminen ja hallitseminen edellyttää huo-
lellista suunnittelua ja ympäristöselvitysten tarkentamista. Uusien 
asuinkortteleiden suunnittelussa Hermannin rantatien varrelle täytyy 
huolehtia siitä, ettei alueelle muodostu katukuilumaisia olosuhteita, jot-
ka heikentäisivät ilmanlaatua arvioidusta. 

Kaava-aineistosta puuttuvat kuitenkin selvitykset, joiden perusteella 
melutilannetta voitaisiin arvioida. 

Kaupunkisuunnitteluvirasto toteaa, että asemakaavalla mahdollistetaan 
Sörnäistentunnelin rakentaminen. Varsinainen toteutus- ja väliaikaisten 
järjestelyjen suunnittelu tehdään asemakaavan laatimisen jälkeen yh-
teistyössä eri hallintokuntien kanssa. Asemakaavan valmisteluaineis-
toon kuuluu alustava suunnitelma putki- ja johtosiirroista sekä väliaikai-
sista liikennejärjestelyistä. Näitä suunnitelmia tullaan päivittämään ym-
päristön suunnittelu- ja rakentamistilanteen mukaan. Tunnelin rakenta-
misaikaiset häiriöt pyritään minimoimaan tunnelin jatkosuunnittelun eri 
vaiheissa.

Sörnäistentunneli liittyy maantasoon Sörnäisten rantatiellä ja Herman-
nin rantatiellä. Molemmilla nykyinen maanpinta on noin kaksi metriä 
merenpinnan tason yläpuolella eikä laajamittainen korkeusaseman 
muuttaminen ole nykyisestä rakennuskannasta johtuen mahdollista. 
Asemakaavan valmisteluaineistossa on esitetty, että tulviin varauduttai-
siin tasauksen maltillisella muuttamisella sekä patorakenteilla, joita jou-
duttaisiin käyttämään äärimmäisissä tulvaolosuhteissa. Asemakaavan 
muutosehdotus mahdollistaa kuitenkin myös tunnelin suuaukkojen ta-
sauksen nostamisen kolmeen metriin merenpinnasta tarvittaessa.
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Sörnäistentunneli parantaa ilmanlaatua laajalla alueella autoliikenteen 
siirtyessä maan alle. Tunnelin suuaukkojen välittömässä läheisyydessä 
ilmanlaatu kuitenkin huononee, kun osa tunnelissa aiheutuvista pääs-
töistä purkautuu suuaukkojen kautta poistoilmahormeista huolimatta. Il-
matieteen laitos on laatinut Sörnäistentunnelista ilmanlaatumallinnuk-
sen jossa on tutkittu ilmanlaatua tunnelin suuaukkojen ja poistoilmahor-
mien läheisyydessä sekä maantasossa, että rakennusten julkisivuilla.

Kaavaselostuksessa on arvioitu Sörnäisten tunnelin vaikutuksia liiken-
nemeluun ennustettujen liikennemäärien perusteella. Tunnelin toteutta-
misesta johtuvaa havaittavaa ja merkittävänä pidettävää eroavaisuutta 
melutasoissa on arvioitu syntyvän ainoastaan Hermannin rantatiellä 
suunnitellun tunnelin osuudella, missä tunnelivaihtoehdon mukaisessa 
tilanteessa keskiäänitaso on noin 3 dB alhaisempi verrattuna ennustee-
seen ilman tunnelia. Muilla katuosuuksilla ennustetut liikennemäärän 
muutokset ovat melutasojen kannalta vähäisiä, eikä tarkempi esimer-
kiksi rakennusten julkisivuille kohdistuva tarkastelu ole tarpeellista. 
Tunneliin liittyvien LVIS-laitteiden aiheuttamaan meluun on kiinnitetty 
huomiota kaavamääräyksellä ja suunnittelutavoitetta on selitetty kaava-
selostuksessa. Mahdollisia suuaukkojen absorptioverhoiluja voidaan 
tarkastella myöhemmässä suunnitteluvaiheessa.

Sörnäistentunnelin asemakaavan oheismateriaaliksi on laadittu liiken-
teellinen toimivuustarkastelu, liikenteenhallinnan periaateratkaisut ja 
riskianalyysi. Näiden selvitysten perusteella on osoitettavissa, että tun-
neli ei jonoudu normaaliliikenteen ruuhkatunteina ja tunnelin ruuhkaan-
tumisriski voidaan minimoida myös poikkeustilanteissa. Tunneliin asen-
netaan kiinteä sammutusvesiputkisto pelastuslaitoksen ohjeiden mukai-
sesti.

Sörnäistentunnelin maanpäällisistä rakenteista on annettu kaupunkiku-
vaa koskevia määräyksiä, joiden tavoitteena on varmistaa kaupunkiku-
vallisesti vaativaan ympäristöön sopiva ratkaisu.

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus toteaa (5.7.2013), 
että tunneli varmistaa liikenteen sujumisen itäisessä kantakaupungissa. 
Se myös lisää liikenneturvallisuutta, parantaa ilman laatua tarkastel-
taessa laajaa aluetta ja lisää asuinrakentamismahdollisuuksia Herman-
nin rantatien tuntumassa.

Liikenteen hallinta on Sörnäistentunnelin osalta keskeinen kysymys. 
Pääkaupunkiseudun yhteisenä tavoitteena on, että ajoneuvoliikenteen 
hallinta tapahtuu yhdestä yhtenäisestä keskuksesta. Sörnäistentunnelia 
suunniteltaessa tulee olla yhteydessä Liikenneviraston liikennekeskuk-
seen liikenteen hallinnan järjestämisestä.
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Ilmatieteenlaitoksen tekemän selvityksen mukaan tunnelin suuaukkojen 
läheisyydessä typpidioksidin pitoisuudet voivat ylittää vuosiraja-arvon 
myös hieman katualueen ulkopuolella. Typpidioksidipitoisuuden vuoro-
kausiohjearvo ylittyy yleisesti vilkkaiden väylien varsilla. Toisaalta voi-
daan arvioida, että suuaukkojen ympäristöä lukuun ottamatta tunneli 
parantaa ilmanlaatua laajalti autoliikenteen siirtyessä maan alle sekä 
sujuvuuden parantuessa. Tunnelointi vähentää myös meluhaittaa.

Kaupunkisuunnitteluvirasto toteaa, että koko pääkaupunkiseudun ajo-
neuvoliikenteen hallinnan keskittäminen yhteen yhtenäiseen keskuk-
seen on myös Helsingin kaupungin näkökulmasta erittäin tärkeää. Hel-
singin kaupungilla on vireillä useita muitakin liikennetunnelihankkeita, 
joiden liikenteen hallinnan järjestäminen ja siihen liittyvä yhteistyö lii-
kenneviraston kanssa on tarkoitus käsitellä kokonaisuutena eikä aina-
kaan vielä tässä vaiheessa hankekohtaisesti. Parhaillaan on käynnissä 
selvitystyö Helsingin kaupungin alueelle rakennettavien ajoneuvoliiken-
teen tunneleiden valvomisessa ja ohjaamisessa ratkaistavista asioista. 

Sörnäistentunnelin asemakaavan oheismateriaaliksi laadituissa liiken-
teen hallinnan periaateratkaisuissa on esitetty myös tunnelin alustavat 
liikenteen ohjausperiaatteet, joita tarkennetaan jatkosuunnittelussa. 
Sörnäistentunnelille ja sen vaikutusalueelle tullaan laatimaan liikenteen 
ohjaussuunnitelma toteutussuunnittelun yhteydessä. Asemakaava 
mahdollistaa toimivan liikenteen ohjauksen rakentamisen tunnelille ja 
ympäröivälle katuverkolle.

Lausunnot on referoitu tarkemmin ja niihin on annettu vastineet liitteenä 
olevassa vuorovaikutusraportissa.

Asemakaavan muutosehdotukseen tehdyt muutokset

Kaavaselostusta on täydennetty 6.5.2014 toteuttamisaikataulun ja me-
luvaikutusten osalta.

Kaupunkisuunnitteluvirasto katsoo, etteivät lausunnot anna aihetta 
muuttaa asemakaavan muutosehdotusta.

Jatkotoimenpiteet

Kaava-alueeseen ei liity maankäyttösopimusmenettelyä.

Kaupunkisuunnitteluvirasto toteaa, ettei asemakaavan muutosehdotuk-
seen ole tehty muutoksia, joten ehdotusta ei ole tarpeen asettaa uudel-
leen nähtäville.

Kaupunginvaltuuston hyväksymässä vuoden 2014 talousarvion inves-
tointiohjelmassa on varauduttu Sörnäistentunnelin rakentamisen aloi-
tukseen vasta vuonna 2021. Asemakaavaselostuksen liitteenä on alus-
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tava liikennesuunnitelma, joka on erikseen hyväksytty kaupunkisuunnit-
telulautakunnassa asemakaavaehdotuksen yhteydessä 4.6.2013 ja jota 
täsmennetään ympäristön suunnittelun edetessä.

Lisätiedot
Tuukka Linnas, arkkitehti, puhelin: 310 37308

tuukka.linnas(a)hel.fi
Johanna Iivonen, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37137

johanna.iivonen(a)hel.fi
Seija Narvi, insinööri, puhelin: 310 37255

seija.narvi(a)hel.fi

Talous- ja suunnittelukeskus 13.11.2013

HEL 2011-006261 T 10 03 03

Talous- ja suunnittelukeskus toteaa, että Kalasataman metroaseman 
lähiympäristöön suunnitellut liikenneratkaisut ovat perustuneet tunnelin 
rakentamiseen Kalasataman osayleiskaavavaiheesta lähtien. Kaupun-
ginvaltuusto päätti 6.6.2012 kaupunginhallituksen ehdotuksen mukai-
sesti hyväksyä Sörnäistentunnelin yleissuunnitelman. Asemakaavan 
muutosehdotuksessa ja tunnelin linjauksessa on varauduttu myös tun-
nelin leventämiseen kaksikaistaiseksi tunnelisuunnittain.

Sörnäistentunneli varmistaa liikenteen sujumisen pohjois-eteläsuun-
nassa Kalasataman alueen keskeisimmän osan rakentuessa sekä lii-
kenteen melu- ja päästöhaittojen vähentämisen ja liikenneturvallisuu-
den parantamisen Kalasataman keskeisellä alueella. Tavoitteena on 
myös Hermannin rantatien eteläosan luonteen muuttaminen pääväyläs-
tä alueelliseksi kokoojakaduksi, jolloin asuinrakentamismahdollisuudet 
sen läheisyydessä paranevat ja väylän kaupunkirakennetta katkaiseva 
vaikutus vähenee. Siten tunneli mahdollistaa liike- ja toimitilarakentami-
seen suunniteltujen alueiden muuttamiseen asuntotuotantoon, jonka to-
teutettavuus on todennäköisesti liike- ja toimitilarakentamista nopeam-
paa. Lisäksi tunnelin rakentamisen myötä nykyinen Tukkutorin alue 
saadaan kytkettyä paremmin uuteen Kalasataman alueeseen.

Sörnäistentunnelin rakentaminen mahdollistaa itäisen kantakaupungin 
joukkoliikenteen kehittämisen Kalasataman metroaseman ympäristös-
sä siten, että tulevaisuudessa alueesta muodostuu tärkeä joukkoliiken-
teen solmukohta. Alueen jalankulun, pyöräilyn ja joukkoliikenteen olo-
suhteet paranevat, kun vilkas läpikulkuliikenne on tunnelissa.
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Kaupunkisuunnitteluvirasto on arvioinut Sörnäistentunnelin rakentamis-
kustannuksiksi 160 milj. euroa (MAKU-indeksin kustannustasossa 
3/2013).

Kaupunginhallituksen 28.10.2013 hyväksymässä vuoden 2014 talous-
arvion investointiohjelmassa, joka käsittää 10-vuotiskauden 2014– 
2023, on Sörnäistentunnelin rakentamiseen alustavasti merkitty 83 milj. 
euroa vuosille 2021–2023. Hankkeen loppurahoitus ajoittuu 10 -vuoti-
sen investointiohjelman jälkeisille vuosille. 

Talous- ja suunnittelukeskuksen mielestä Sörnäistentunnelin asema-
kaavan muutosehdotus 12162 voidaan hyväksyä. Kalasataman alueen 
jatkosuunnittelussa on kuitenkin turvattava Kalasataman keskuksen 
kautta kulkevan läpikulkuliikenteen toimivuus ennen Sörnäistentunnelin 
rakentamisen hankepäätöstä.

Lisätiedot
Saara Kanto, projekti-insinööri, puhelin: 310 25531

saara.kanto(a)hel.fi
Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

Kiinteistölautakunta 19.09.2013 § 488

HEL 2011-006261 T 10 03 03

Päätös

Lautakunta päätti antaa kaupunkisuunnittelulautakunnalle Sörnäisten-
tunnelia koskevasta asemakaavan muutosehdotuksesta nro 12162 
seuraavan lausunnon:

Sörnäistentunnelin vaikutukset asuntorakentamiseen ja kaavatalouteen

Sörnäistentunnelin rakentaminen mahdollistaa osaltaan Kalasataman 
pohjoisosan asuinrakentamisen kokonaismäärän merkittävän kasvatta-
misen. Kalasataman osayleiskaavassa Hermannin rantatie on pääkatu, 
jonka vuorokautinen liikennemäärä on niin suuri, että se ei mahdollista 
asumisen sijoittamista kadun välittömään läheisyyteen ilman, että lii-
kennettä ohjattaisiin tunneliin. Läpiajoliikenteen ohjautuessa pääasialli-
sesti Sörnäistentunneliin liikenteen melu ja päästöhaitat Hermannin 
rantatiellä vähenevät merkittävästi ja kadunvarren rakentamisessa voi-
daan painottua aikaisempaa enemmän asumiseen. Hermannin ranta-
tien muuttuminen kokoojakatutyyppiseksi luo uusia asuinrakentamisen 
mahdollisuuksia ja mahdollistaa paremmin toiminnallisesti sekoittunei-
den kortteleiden rakentamisen. Joukkoliikenteen kehittämismahdolli-
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suudet sekä jalankulun ja pyöräilyn olosuhteet paranevat erityisesti Ka-
lasataman metroaseman ympäristössä ja Hermannin rantatiellä. 

Kalasataman metroaseman lähiympäristöön suunnitellut liikenneratkai-
sut ovat perustuneet tunnelin rakentamiseen Kalasataman osayleiskaa-
vavaiheesta lähtien. Helsingin yleiskaavassa on varaus tunneliyhtey-
delle. Sörnäisten tunnelin yleissuunnitelma käsiteltiin kaupunginhallituk-
sessa 28.5.2012. Kaupunginvaltuusto päätti 6.6.2012 kaupunginhalli-
tuksen ehdotuksen mukaisesti hyväksyä Sörnäistentunnelin yleissuun-
nitelman.

Sörnäistenrannan-Hermanninrannan osayleiskaavaan nähden Sörnäis-
tentunnelin on katsottu luontevasti mahdollistavan nykyisellä tehokkuu-
della noin 200 000 k-m² (noin 2 400 asuntoa) lisäyksen asuntotuotan-
toon. Asuinrakentaminen lisääntyy lähinnä muuttamalla alueen osay-
leiskaavan mukaisia palveluiden ja hallinnon sekä keskustatoiminnoille 
tarkoitettuja Hermannin rantatien vieressä sijaitsevia korttelialueita asu-
mistarkoitukseen. Liike- ja toimitilarakentamisen kysyntään ja toteutta-
miseen Helsingissä ja samoin Kalasataman alueella liittyy osin epävar-
muutta ja aikataulullisia riskejä. Merkittävää on, että toimitilarakentami-
nen on varsin hidasta tällä hetkellä Helsingissä ja toimitilaa on tarjolla 
runsaasti, myös Kalasataman alueella. Asuminen Kalasataman alueel-
la on kuitenkin hyvin kysyttyä, ja asuinrakentamisen toteutuminen on 
huomattavasti nopeampaa kuin liike- ja toimitilarakentaminen. 

Ottaen huomioon jo nykyisin osayleiskaavassa liike- ja toimitilarakenta-
miselle osoitetun runsaan rakennusoikeuden määrän kaava-alueella 
sekä AM-ohjelmassa asumiselle asetetut määrälliset ja laadulliset ta-
voitteet on perusteltua tutkia edellä mainittujen kortteleiden painotta-
mista myös asumistarkoitukseen. Kaupunki on strategiaohjelmassaan 
painottanut Pasila-Vallila-Kalasatama -akselin kehittämisestä myös työ-
paikka- ja yritysvyöhykkeenä, jonka vuoksi alueella tulee turvata myös 
riittävän toimitilatonttivarannon säilyttäminen. Toimitilarakentamisen 
edellytyksiä tulee painottaa erityisesti Kalasataman keskuksen välittö-
mässä läheisyydessä. 

Asuinrakentamisen rakennusoikeuden yksikköhinta on tällä hetkellä toi-
mitiloista saatavaan yksikköhintaan nähden hieman korkeampi. Kiin-
teistölautakunnan näkemyksen mukaan asuinrakentamiseen luovute-
tun rakennusoikeuden yksikköhinta on läpilaskettuna arviolta 25 - 35% 
korkeampi kuin toimitilarakennusoikeuden luovutuksesta saatava vas-
taava yksikköhinta ottaen huomioon AM-ohjelman mukaiset rahoitus- ja 
hallintamuotojakaumatavoitteet. Erityisen merkityksellistä on kuitenkin 
asuinrakentamisen osalta odotettavissa oleva ajallisesti nopeampi to-
teutuminen, jolloin tuloutus tapahtuu todennäköisesti huomattavasti no-
peammin ja varmemmin kuin liike- ja toimitilarakentamisen osalta. 
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Sörnäistentunnelin toteutettavuus tai kannattavuus ei ole riippuvainen 
muista yleiskaavan väylähankkeista ja on liikenteellisten hyötyjen näkö-
kulmasta yksittäisenä hankkeena myös kannattava. Liikennetunneli pa-
rantaa erityisesti Kalasataman keskeisimpien rakentamisalueiden ym-
päristön laatua merkittävästi. Liikenteen aiheuttamien haittojen hallinta 
paranee, alueen toimintojen suunnittelu helpottuu ja siten alueesta on 
luotavissa viihtyisämpää kaupunkiympäristöä. Sörnäistentunnelin ra-
kentaminen turvaa myös jalankulun ja pyöräilyn sujuvien yhteyksien ra-
kentamis- ja kehittämismahdollisuudet Kalasataman alueella. Sörnäis-
tentunnelin asemakaavan muutosehdotus nro 12162 tukee AM-ohjel-
massa esitettyjä määrällisiä ja laadullisia tavoitteita sekä asuntotuotan-
non lisäys tukee kaupungin taloutta ja parantaa kaavan taloudellisuutta. 

Pelkästään rakennusoikeuden yksikköhinnan arvonnousulla muutta-
malla liike- ja toimitilantontteja asumistarkoitukseen ei voida kuitenkaan 
perustella tunneli-investoinnin kannattavuutta. Tunnelin rakentamisesta 
tulevat merkittävimmät hyödyt liittyvät lähinnä asuntotuotannon määräl-
liseen lisäämiseen ja tästä johtuen nopeampaan tuloutukseen, joukko-
liikenteen edellytysten paranemiseen, liikenteen sujuvoitumiseen ja itäi-
sen kantakaupungin pääkatuverkoston kehittämiseen sekä viihtyisäm-
pään kaupunkiympäristöön.  

Lopuksi

Kiinteistölautakunta puoltaa Sörnäistentunnelin asemakaavan muuto-
sehdotuksen nro 12162 hyväksymistä.

05.09.2013 Pöydälle

Esittelijä
osastopäällikkö
Juhani Tuuttila

Lisätiedot
Pekka Saarinen, tonttiasiamies, puhelin: 310 64182

pekka.t.saarinen(a)hel.fi

Pelastuslautakunta 03.09.2013 § 101

HEL 2011-006261 T 10 03 03

Päätös

Pelastuslautakunta päätti antaa kaupunkisuunnittelulautakunnalle Sör-
näistentunnelin asemakaavan muutosehdotukseen nro 12162  seuraa-
van lausunnon: 
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Lautakunta toteaa, että tunnelin liikennejärjestelyt on toteutettava siten, 
ettei tunneliin  muodostu ruuhkaa missään tilanteessa. Automaattisen 
palosammutusjärjestelmän lisäksi tunneliin tulee asentaa kiinteä sam-
mutusvesiputkisto, jonka ulos-otot tulee sijoittaa yhdystunneleiden ovi-
aukkojen läheisyyteen. Tunnelin tulvasuojausjärjestelyjen toimivuus no-
peasti etenevässä tulvatilanteessa on varmistettava.  

Esittelijä
pelastuskomentaja
Simo Wecksten

Lisätiedot
Pekka Ronkainen, vanhempi palotarkastaja, puhelin

pekka.ronkainen(a)hel.fi

Kaupunginmuseon johtokunta 27.08.2013 § 56

HEL 2011-006261 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginmuseon johtokunta päätti antaa seuraavan lausunnon Sör-
näistentunnelin asemakaavan muutosehdotuksesta nro 12162.

Asemakaavan muutosehdotus mahdollistaa Sörnäistentunnelin raken-
tamisen yhdistämään Sörnäisten rantatie ja Hermannin rantatie. Tavoit-
teena on myös Hermannin rantatien eteläosan luonteen muuttaminen 
pääväylästä alueelliseksi kokoojakaduksi, jolloin asuinrakentamismah-
dollisuudet sen läheisyydessä paranevat ja väylän kaupunkirakennetta 
katkaiseva vaikutus vähenee.

Sörnäistentunnelin välittömässä läheisyydessä on rakennussuojelun ja 
kulttuuriympäristön vaalimisen kannalta merkittäviä rakennuskokonai-
suuksia: Suvilahden voimalaitosalue (RKY 2009-kohde), Hanasaaren 
voimalaitosalue, Sörnäisten vankila (RKY 2009-kohde) ja Tukkutorin 
alue. Tukkutorin alueella, Sörnäistentunnelin maanalaisten tilojen koh-
dalla, on kolme sr-1-merkinnällä suojeltua alun perin Helsingin kaupun-
gin teurastamon käytössä ollutta rakennusta: porttirakennus, hallintora-
kennus sekä itse teurastamorakennus. 

Sörnäistentunneli alittaa Sörnäisten vankilan ja Tukkutorin alueet, eikä 
näille alueille tai niiden läheisyyteen tule tunnelin maanpäällisiä raken-
teita. Sörnäisten rantatielle suunniteltu tunnelin eteläpään ajoramppi si-
joittuu Suvilahden ja Hanasaaren voimalaitosalueen läheisyyteen. Ajo-
ramppi on katualueelle sijoittuva rakenne, joka nousee enimmillään 1,5 
m katupinnan yläpuolelle. Tunnelin poistoilmahormi on sijoitettu Juna-
tielle, nykyiselle katualueelle. 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 28/2018 22 (76)
Kaupunginhallitus

Asia/3
06.08.2018

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

Kaupunginmuseon johtokunta korostaa, että suunnittelu- ja rakentamis-
vaiheessa tulee varmistaa sekä valtakunnallisesti merkittävien että ase-
makaavassa suojeltujen kulttuuriympäristöjen arvojen säilyminen. Koh-
teet eivät saa vaarantua tunnelin rakentamisen vuoksi. Tunnelin laajat 
suuaukot muuttavat voimakkaasti kulttuuriympäristöä ja katujen luon-
netta. Siksi tunneliin liittyvät maanpäälliset rakenteet ja rakennelmat tu-
lee suunnitella erityisellä huolella kaupunkikuvaan sopeuttaen, myös 
mittakaavaltaan. Lisäksi hankkeessa tulisi soveltaa prosenttiperiaatetta 
maanpäällisten rakenteiden suunnittelussa ja toteutuksessa.

Johtokunta puoltaa Sörnäistentunnelin asemakaavan muutosehdotuk-
sen hyväksymistä edellä mainituin varauksin.

Käsittely

27.08.2013 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Vastaehdotus:
Ville Ylikahri: Muutos kpl 5:

Lause: Lisäksi tunneliin liittyvät maanpäälliset rakenteet ja rakennelmat
tulee suunnitella erityisellä huolella kaupunkikuvaan sopeuttaen, myös
mittakaavaltaan.

Korvataan lauseilla:
Tunnelin laajat suuaukot muuttavat voimakkaasti kulttuuriympäristöä ja 
katujen luonnetta. Siksi tunneliin liittyvät maanpäälliset rakenteet ja ra-
kennelmat tulee suunnitella erityisellä huolella kaupunkikuvaan sopeut-
taen, myös mittakaavaltaan.

Kannattajat: Irmeli Ahola

Vastaehdotus:
Kaisu Vesikansa: Lisäksi hankkeessa tulisi soveltaa prosenttiperiaatet-
ta maanpäällisten rakenteiden suunnittelussa ja toteutuksessa.

Kannattajat: Kyösti Helin

Esittelijä
yksikön päällikkö
Anne Mäkinen

Lisätiedot
Anne Mäkinen, yksikön päällikkö, puhelin: +358 9 310 36486

anne.makinen(a)hel.fi

Ympäristölautakunta 27.08.2013 § 253

HEL 2011-006261 T 10 03 03
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Päätös

Ympäristölautakunta päätti antaa seuraavan lausunnon.

Suunnitteilla oleva Sörnäistentunneli vähentäisi liikenteen melu- ja il-
manlaatuhaittoja tunnelin yläpuolisella alueella, mitä voidaan pitää 
hankkeen merkittävänä ympäristöhyötynä. Tunnelin suiden lähistöllä 
haittojen lisääntyminen ja hallitseminen edellyttää kuitenkin huolellista 
suunnittelua ja ympäristöselvitysten tarkentamista. Suuaukkojen lähellä 
ilmanlaatu vastaa leviämismalliselvitysten mukaan Helsingin vilkkaim-
min liikennöityjen katuympäristöjen tilannetta. Liikenteestä aiheutuvat 
melutasot rakennusten julkisivuilla muodostunevat myös huomattavan 
korkeiksi.

Tunnelin ilmanvaihto on tarkoitus uusimman suunnitelman mukaan jär-
jestää kahden poistoilmapiipun kautta. Leviämismallinnoksessa poisto-
hormien vaikutusta ilmanlaatuun on tarkasteltu vain maanpintatasolla. 
Pohjoisen piipun päästöjen leviämisen tarkastelua tulee tarkentaa si-
ten, että siinä otetaan huomioon pakokaasujen leviäminen eri korkeuk-
silla ottaen huomioon Agroksenmäkeen jo rakennetut asuintalot. 

Uusien asuinkortteleiden suunnittelussa Hermannin rantatien varrelle 
täytyy huolehtia siitä, ettei alueelle muodostu katukuilumaisia olosuhtei-
ta, jotka heikentäisivät ilmanlaatua arvioidusta. Typpidioksipitoisuuden 
vuorokausiohjearvon on arvioitu ylittyvän pohjoisen tunnelin suun lähel-
le rakennettujen asuinrakennusten kohdalla noin 10 metrin korkeudelle 
saakka. Lasketut pienhiukkaspitoisuudet ylittävät WHO:n suosituksen 
mukaisen vuorokausiohjearvon laajalla alueella, mikä vastaa tilannetta 
Helsingin vilkkaissa liikenneympäristöissä ja puunpolton vaikutuksesta 
myös joillakin pientaloalueilla. Tunnelin päästöjen ohjaaminen hormei-
hin pienentää typpidioksidi- ja pienhiukkaspitoisuuksia maanpintatasol-
la tunnelin suuaukkojen lähellä ja pienentää selvästi sen alueen kokoa, 
missä typpidioksidi- ja pienhiukkaspitoisuuksien ohje- ja raja-arvopitoi-
suuksien ylittyminen on mahdollista. Mallilaskelmien mukaan tunneli-
vaihtoehto poistohormeilla on tunnelin suuaukkojen lähiympäristön kan-
nalta parempi vaihtoehto kuin tunnelin päästöjen johtaminen ulos tun-
nelin suuaukoista. Tunnelin ilmanvaihdon suunnittelussa tulee edelleen 
pyrkiä ratkaisuun, jossa poistohormeihin ohjattavan ilman osuus nousi-
si leviämismallilaskelmissa käytetystä 70 %:sta lähelle 90 %:a, jota on 
pidetty alustavissa suunnitelmissa mahdollisena tavoitteena.

Lisääntyvä liikenne ja tunnelin suuaukot lisäävät myös melua. Kaava-
aineistosta puuttuvat kuitenkin selvitykset, joiden perusteella melutilan-
netta voitaisiin arvioida. Selvityksissä tulee arvioida jo rakennettujen ja 
rakenteilla olevien asuinkiinteistöjen meluntorjunnan riittävyys ja mah-
dollinen absorptioverhoilun tarve ja teho tunnelin suuaukoilla. Kaavase-
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lostusta tulee näiltä osin täydentää. Poistoilmahormien läheisyydessä 
tulee huomioida läheisiin korkeisiin asuinrakennuksiin kohdistuva il-
manvaihtomelu, joka voi erottua ja häiritä mm. yöaikaan. Suunnitteluta-
voitteena tulee pitää enimmillään 45 dB:n melutasoa, jota pidetään ylei-
senä tavoitetasona LVIS-laitteiden melulle.  

Esittelijä
ympäristöpäällikkö
Päivi Kippo-Edlund

Lisätiedot
Eeva Pitkänen, ympäristötarkastaja, puhelin: +358 9 310 31517

eeva.pitkanen(a)hel.fi

Helsingin Energia -liikelaitos 27.8.2013

HEL 2011-006261 T 10 03 03

Olemme tarkastaneet otsikossa mainitun asemakaavan muutosehdo-
tuksen. Asemakaavan vaikutukset Helsingin Energian toimintoihin ovat 
kahdenlaiset. Asemakaavan muutos edellyttää merkittäviä johtosiirtoja 
ja lisäksi Sörnäistentunnelin aiheuttamat lopulliset liikennejärjestelyt ai-
heuttavat toimenpiteitä Helsingin Energian hallinnassa olevalle toimis-
torakennukselle Sörnäisten Rantatien eteläpuolella.

9.10.2012 pidetyssä viranomaisneuvottelussa Helsingin Energian esille 
tuomat asiat ovat edelleen keskeisiä. Viranomaisneuvottelussa esille 
tuoduista asioista osaa on jo tarkennettu Fundatec Oy tekemässä selvi-
tyksessä.  Fundatec Oy:n selvityksessä on arvioitu johtosiirtojen kus-
tannukset kohtuullisella tarkkuudella. Johtosiirroista voi rakennustyön 
ajankohdasta riippuen tulla myös energianhankinnan lisäkustannuksia, 
mikäli Hanasaaren voimalaitoksen tuotantotehoa ei saa siirrettyä asiak-
kaille, vaan Helsingin Energian on käytettävä kalliimpia energianhan-
kintamuotoja. Mahdolliset energianhankinnan lisäkustannukset on osoi-
tettava tunnelihankkeelle. 

Fundatec Oy:n selvityksessä on myös tarkasteltu asemakaavan toteut-
tamisen aikaisia liikennejärjestelyjä. Selvityksestä ei kuitenkaan ilmene, 
onko pelastuslaitoksen kalustolla riittävä esteetön pääsy voimalaitosa-
lueelle.

Energiahuoltoalueen liikenne on vilkasta. Liikenteen muodostavat hen-
kilökunnan työmatkaliikenne ja huoltoliikenne sekä Hanasaaren voima-
laitoksella aloitettavan suuren mittakaavan pelletin polton myötä lisään-
tyvä polttoainelogistiikan aiheuttama raskas liikenne. Liikennejärjestely-
jen tarkastelu on ulotettava koko tunnelin vaikutusalueelle, jotta raskail-
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la ylileveillä ja -korkeilla kuljetuksilla on esteetön pääsy energiahuoltoa-
lueelle vähintään yhdestä tulosuunnasta.

Sörnäisten tunnelin asemakaava ja siihen liittyvä liikennesuunnitelma 
toteutuessaan johtavat Helsingin Energian hallinnassa olevan toimisto-
rakennuksen purkamiseen. Helsingin Energialla ei ole tarvetta ko. ra-
kennuksen purkamiseen, vaikka toiminnot rakennuksesta siirretään 
muualle. Helsingin Energia esittää, että Sörnäistentunnelin toteutus-
suunniteluun sisällytetään Vilhonvuorenkadun jatke ja toimistoraken-
nuksen purku. 

Helsingin Energialla ei ole muuta huomautettavaa asiaan. 

HELSINGIN ENERGIA

Pekka Manninen

toimitusjohtaja

Lisätiedot
Jouni Kivirinne, Kehityspäällikkö, puhelin: +358 9 617 2936

jouni.kivirinne(a)helen.fi

Yleisten töiden lautakunta 13.08.2013 § 303

HEL 2011-006261 T 10 03 03

Päätös

Yleisten töiden lautakunta päätti antaa kaupunkisuunnitteluvirastolle 
seuraavan lausunnon:

Sörnäistentunnelin tavoitteena on varmistaa pääkatuliikenteen sujumi-
nen itäisessä kantakaupungissa pohjois-eteläsuunnassa Kalasataman 
alueen keskeisimmän osan rakentuessa. Tunneli siirtää alueen läpiajo-
liikenteen pois Kalasataman keskeisiltä alueilta ja mahdollistaa asunto-
tuotannon lisäämisen alueelle.

Korkeusasemien ja teknisten ratkaisujen suunnittelun osalta tulee kiin-
nittää eritystä huomiota merivesi- ja hulevesitulvien hallintaan kaikissa 
olosuhteissa tunnelin suuaukoilla ja lähialueilla. 
Tulvien hallinta tulee toteuttaa niin, että suuaukoilla ei tarvita erillistä 
setti- tai mekaanista patorakennetta. Sörnäistentunnelin päiden tasaus 
tulee suunnitella niin, että tunnelin ajoluiskat toimivat yhdessä vesitiiviin 
kaukalon kanssa tulvavallina. 

Rakennusviraston talousarviosuunnitelmassa on varauduttu Sörnäis-
tentunnelin yleissuunnitteluun vuosina 2013 ja 2014, sekä rakenne-
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suunnitteluun vuosina 2015-2017. Rakennusviraston viimeisimmässä 
talousarvioehdotuksessa on esitetty, että tunneli toteutetaan vuosina 
2018-2021.

Yleisten töiden lautakunta puoltaa asemakaavan muutosehdotuksen 
hyväksymistä edellä esitetyin huomautuksin.

Esittelijä
kaupunginarkkitehti
Jukka Kauto

Lisätiedot
Petri Arponen, aluesuunnittelija, puhelin: 310 38440

petri.arponen(a)hel.fi
Anni Tirri, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38335

anni.tirri(a)hel.fi

Kaupunkisuunnittelulautakunta 04.06.2013 § 187

Pöydälle 28.5.2013

HEL 2011-006261 T 10 03 03

Ksv 2281_1, Sörnäisten rantatie/Hermannin rantatie, karttaruutu H4

Päätös

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti

 lähettää 28.5.2013 päivätyn 10. kaupunginosan (Sörnäinen) osaa 
korttelin 252 tontista 12 ja katualuetta sekä maanalaisia tiloja (osaa 
korttelin 252 tontista 12, osaa korttelin 10281 tontista 14, osaa kort-
telin 10282 tontista 5 ja katualuetta), 21. kaupunginosan (Hermanni) 
katu-, puisto- ja rautatiealueita sekä maanalaisia tiloja (osaa kortte-
lin 21001 tontista 3, osaa korttelin 21005 tontista 5, osaa korttelin 
21015 tonteista 1 ja 2, osaa korttelin 21016 tonteista 2 ja 3, osaa 
korttelin 21017 tonteista 4, 5 ja 6, osaa korttelin 21018 tonteista 1, 3 
ja 4, osaa korttelin 21274 tonteista 10 ja 11, osaa korttelin 21674 
tontista 3 ja katu-, puisto- ja rautatiealueita) koskevan Sörnäisten-
tunnelin asemakaavan muutosehdotuksen nro 12162 kaupunginhal-
litukselle puoltaen sen hyväksymistä.

 antaa vuorovaikutusraportin mukaiset vastineet esitettyihin mielipi-
teisiin.

Samalla lautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, että asema-
kaavan muutosehdotus asetetaan nähtäville 30 päiväksi maankäyttö- ja 
rakennusasetuksen 27 §:n mukaisesti.
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28.05.2013 Pöydälle

Esittelijä
asemakaavapäällikkö
Olavi Veltheim

Lisätiedot
Tuukka Linnas, arkkitehti, puhelin: 310 37308

tuukka.linnas(a)hel.fi
Johanna Iivonen, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37137

johanna.iivonen(a)hel.fi
Seija Narvi, insinööri, puhelin: 310 37255

seija.narvi(a)hel.fi

Rakennusvirasto 22.10.2012

HEL 2011-006261 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluvirasto on pyytänyt 17.9.2012 rakennusviraston 
mielipidettä Sörnäistentunnelin asemakaavaluonnoksesta.  Asemakaa-
va-alue sijaitsee 10. ja 21. kaupungiosassa (Sörnäinen ja Hermanni). 
Asemakaavaluonnokseen kuuluu katu-, puisto ja rautatiealueita sekä 
maanalaisia tiloja katu-, puisto-, rautatie- ja korttelialueilla. Helsingin 
maanalaisessa yleiskaavassa on tilavaraus Sörnäistentunnelille.

Sörnäistentunneli on Sörnäisten rantatien ja Hermannin rantatien väli-
nen, pääosin kallio- ja betonitunnelissa kulkevaksi suunniteltu katu. 
Sörnäisten rantatieltä Vilhovuorenkadun kulmasta Hermannin rantatiel-
le Sörnäistenkadun risteyksen ja Saarenkadun väliin sijoittuva tunneli 
myös mahdollistaa liikenteen sujuminen pohjois-eteläsuunnassa Kala-
sataman alueen keskeisimmän osan rakentuessa. Tunnelin myötä Her-
mannin rantatien eteläosan luonne muuttuu pääväylästä alueelliseksi 
kokoojakaduksi, jolloin asuinrakentaminen sen läheisyydessä tulee 
mahdolliseksi.

Sörnäistentunnelin pituus on noin 1,5 kilometriä. Tunneli on mitoitettu 
kahdelle yksikaistaiselle ja erilliselle liikennetunnelille, jotka on suunni-
teltu pääasiassa henkilö- ja kuorma-autoliikenteelle nopeusrajoituksen 
ollessa 50 km/h . Tunnelissa ei sallita vaarallisten aineiden kuljetuksia 
eikä kevyttä liikennettä. 

Tunnelin suuaukkojen korkeustaso on asemakaavaluonnoksessa mää-
ritelty +2 metriin. Tunnelin suuaukkojen tasaus on suunniteltava niin, 
että tulvatilanteessa tunneliin estetään veden pääsy muulla tavoin kuin 
asentamalla erillisiä patoelementtejä tunnelin suuaukkoihin. Rakennus-
viraston mielestä suuaukkojen korkeustaso tulee määrätä +3 metriin. 
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Sörnäisten rantatiellä ovat vaaroina sekä merivesi- että hulevesitulvat. 
Kirjeen liitteenä on valokuvia 20.8.2011 Sörnäisten rantatiellä olleesta 
hulevesitulvasta suunnitellun tunnelin suuaukon läheltä. 

Asemakaavaluonnoksessa on annettu kaupunkikuvallisia kaavamää-
räyksiä.  Sörnäistentunnelin maanpäällisten rakenteiden pintamateriaa-
lit tulee määrittää vasta jatkosuunnittelun yhteydessä. Kaavamääräyk-
sessä mainitut pintamateriaalit (esiruostutettu teräs, esipatinoitu kupari 
tai messinkiseos) eivät rakennusviraston mielestä sovellu teknisiltä 
ominaisuuksiltaan materiaaleiksi katualueelle. Kaavamääräyksestä tu-
lee poistaa määräykset maanpäällisten rakenteiden pääasiallisista pin-
tamateriaaleista.

Asemakaavan laadinnan yhteydessä tulee vielä selvittää rakentamis-
vaiheessa syntyvän louheen varastointialueiden, kaluston ja työmaa-
koppien vaatimat tilantarpeet. Myös Sörnäistentunnelin pysyvät vaiku-
tukset liikenteeseen ja ne katuverkkoon, joihin liikenteen ongelmat siir-
tyvät, tulee selvittää ja ratkaista. Samoin ajoyhteydet ja pidempiaikais-
ten liikennejärjestelyiden vaikutukset sekä lähiasukkaisiin että ympärillä 
olevaan kaupunkiin tulee selvittää.

Rakennusvirastolla ei ole edellä esitettyjen lisäksi muuta huomautetta-
vaa asemakaavaluonnoksesta.

Lisätiedot
Petri Arponen, aluesuunnittelija, puhelin: 310 38440

petri.arponen(a)hel.fi
Elmeri Ahti, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38335

elmeri.ahti(a)hel.fi
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§ 472
Hankintaoikaisuvaatimuksen tutkimatta jättäminen, markkinointi-
viestintäpalveluiden puitejärjestely

HEL 2018-003491 T 02 08 02 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, että Saariaho Järvenpää Oy:n markkinointi-
viestintäpalveluiden puitejärjestelyn hankintapäätökseen kohdistuva 
hankintaoikaisuvaatimus jätetään myöhässä saapuneena tutkimatta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Marja Sarmela, hankintalakimies, puhelin: 310 31651

marja.sarmela(a)hel.fi

Liitteet

1 Saate 6.6.2018, hankintaoikaisuvaatimus

Muutoksenhaku

Hallintovalitus, tavallinen tiedoksianto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asianosainen Esitysteksti

Hallintovalitus, tavallinen tiedok-
sianto
Liite 1

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

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

Helsingin kaupungin hallintosäännön 19 luvun 4 §:n mukaan kaupun-
ginhallituksen, sen jaoston ja sen alaisen viranomaisen päätöksestä 
tehdyn hankintaoikaisun käsittelee kaupunginhallitus.
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Asianosaisen on esitettävä vaatimus 14 päivän kuluessa siitä, kun 
asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta 
ratkaisusta.

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

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Oikaisuvaatimuk-
sen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon viimeistään määrä-
ajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. 
Hankintapäätöksen muutoksenhakuohjeistuksen mukaisesti kirjaamon 
aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00. 

Sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetun lain 10 §:ssä 
säädetään, että sähköinen viesti katsotaan saapuneeksi viranomaiselle 
silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai 
tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Hankintapäätös muutoksenhakuosoituksineen on annettu tiedoksi asia-
nosaisille 23.5.2018, joten määräaika hankintaoikaisuvaatimuksen te-
kemiselle on päättynyt 6.6.2018 klo 16. Saariaho Järvenpää Oy:n han-
kintaoikaisuvaatimus on saapunut sähköisesti keskiviikkona 6. kesä-
kuuta 2018 kello 22:46. Hankintaoikaisuvaatimus on näin ollen jätettä-
vä myöhästyneenä tutkimatta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Marja Sarmela, hankintalakimies, puhelin: 310 31651

marja.sarmela(a)hel.fi

Liitteet

1 Saate 6.6.2018, hankintaoikaisuvaatimus

Muutoksenhaku

Hallintovalitus, tavallinen tiedoksianto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asianosainen Esitysteksti

Hallintovalitus, tavallinen tiedok-
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sianto
Liite 1

Päätöshistoria

Keskushallinto Kaupunginkanslia Talous- ja suunnitteluosasto Hankinnat ja kilpai-
luttaminen Hankintajohtaja 22.05.2018 § 25

HEL 2018-003491 T 02 08 02 00

Päätös

Hankintajohtaja päätti hyväksyä markkinointiviestintäpalveluiden puite-
järjestelyyn seuraavat tarjoukset kokonaistaloudellisesti edullisimpana: 

Kohderyhmä 1 ”Markkinointiviestinnän suunnittelu, kehittäminen ja to-
teutus”:

- Miltton Oy

- N2 Albino Oy

- Oy Kultainen Sherpa Ab

Kohderyhmä 3 ”Sosiaalisen median palvelut ja sen sisältöjen strategi-
nen suunnittelu ja operatiivinen toteutus”:

- A-Lehdet Oy

- Mirum Agency Oy

- Vapa Media Oy

Hankintajohtaja päätti sulkea hankintamenettelystä kohderyhmästä 3 
Otavamedia Oy:n ja McCann Helsinki Oy:n koska tarjoajat eivät täyttä-
neet tarjoajille asetettuja soveltuvuusvaatimuksia.

Hankintajohtaja päätti keskeyttää hankintamenettelyn kohderyhmän 2 
”Graafinen ja visuaalinen suunnittelu ja tuotanto” osalta. 

Sopimuskausi on kaksi vuotta. Hankintaan sisältyy enintään kahden 
vuoden optiokausi. Optiokauden käyttöönotosta päättää Tilaaja erik-
seen ennen perussopimuskauden päättymistä.

Hankintasopimus sopijapuolten välillä syntyy vasta myöhemmin erik-
seen allekirjoitettavalla sopimuksella. Hankintasopimus voidaan tehdä 
aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut 
tai hänen katsotaan saaneen päätöksen ja valitusosoituksen tiedoksi. 
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Hankinnan arvioitu arvonlisäveroton arvo on 1,2 miljoonaa euroa.

Hankintasopimusta ei voida tehdä ennen kuin tarjoaja on toimittanut 
hankintayksikölle tarjouspyynnössä mainitut hankintalain 88 §:n mukai-
set otteet rikosrekisteristä. Hankintayksikkö tutkii otteista koskeeko tar-
joajaa jokin hankintalain 80 §:n mukainen pakollinen poissulkemispe-
ruste. Poissulkemisperusteen ilmetessä ratkaistaan hankintaa koskeva 
päätös uudelleen oikaisemalla tätä päätöstä hankintalain 132 §:n mu-
kaisesti.

Päätöksen perustelut

Kilpailutus perustuu Helsingin kaupunginkanslian 15.3.2018 päivättyyn 
osallistumispyyntöön H012-18. Hankinta on toteutettu rajoitetulla me-
nettelyllä.

Hankinnasta on julkaistu hankintailmoitus 15.3.2018 sähköisessä HIL-
MA-ilmoituskanavassa. Määräaika osallistumishakemusten jättämiselle 
päättyi 16.4.2018 klo 12.00. Määräaikaan mennessä saapui 19 osallis-
tumishakemusta: 

- Kaskas Media Oy

- A-Lehdet Oy

- Aste Helsinki Oy

- Hasan Partners Oy

- Hill+Knowlton Strategies Finland Oy

- Kuudes Kerros Helsinki Oy

- Manifesto Consulting Oy

- McCann Helsinki Oy

- Miltton Oy

- Mirum Agency Oy

- N2 Albiino Oy

- N2 Helsinki Oy

- Otava Media Oy

- Oy Kultainen Sherpa Ab

- Oy SEK Ab
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- Saariaho Järvenpää Oy

- ThreeFiveEight Oy

- Vapa Media Oy

- Viestintä Oy Drum

Ehdokkaiden soveltuvuuden tarkastaminen

Osallistumispyynnössä on esitetty tarjoajan soveltuvuudelle asetetut 
vaatimukset ja selvitysvelvollisuudet. 

Tarjoajille oli asetettu referenssivaatimuksia, jotka tarjoajayrityksen tuli 
täyttää. Otavamedia Oy ei esittänyt kohderyhmää 3 koskevassa tar-
jouksessaan yritystään koskien referenssivaatimuksia 1 ja 3 täyttäviä 
referenssejä. McCann Helsinki Oy ei esittänyt kohderyhmää 3 koske-
vassa tarjouksessaan yritystä koskien referenssivaatimus 3 täyttävää 
referenssejä. Ehdokkaiden tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun ta-
kaamiseksi ehdokas on suljettava hankintamenettelystä.

Kaikki muut ehdokkaat täyttivät osallistumishakemusten perusteella so-
veltuvuudelle asetetut vaatimukset.

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

Osallistumishakemusten vertailu

Osallistumispyynnössä ilmoitettiin, että tarjouskilpailuun valitaan enin-
tään viisi vähimmäisvaatimusta täyttävää ehdokasta. Mikäli hankintaan 
ilmoittautuu enemmän kuin viisi vähimmäisvaatimukset täyttävää ehdo-
kasta, hankintayksikkö vertailee ehdokkaita seuraavien vertailuperus-
teiden mukaisesti ja valitsee viisi eniten pisteitä saanutta ehdokasta tar-
joajiksi tarjouskilpailuun.

Vertailussa huomioidaan referenssitoimitusten sisältö sekä esitetty 
idea. Referenssien painoarvo 40 %, ideakonseptin painoarvo 60 %.

Osallistumishakemusten vertailu laatupisteineen sekä perusteluineen 
on liitteenä 1. 

Kohderyhmässä 1 vertailupisteiden perusteella Mirum Agency Oy, 
McCann Helsinki Oy ja Vapa Media Oy päätyivät tasapisteisiin. Hankin-
tayksikkö suoritti arvonnan näiden kolmen toimittajan keskinäisen jär-
jestyksen selvittämiseksi. Hankintayksikkö suoritti arvonnan 27.4.2018. 
Arvonnan perusteella tarjouskilpailuun valittiin mukaan Vapa Media Oy.
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Varsinaiseen tarjouskilpailuun valittiin seuraavat ehdokkaat:

Kohderyhmä 1:

-Miltton Oy

-Hasan Partners Oy

-Vapa Media Oy

-N2 Albino Oy

-Oy Kultainen Sherpa Oy

Kohderyhmä 2:

-Miltton Oy

-Hasan Partners Oy

-Vapa Media Oy

-Mirum Agency Oy

-A-Lehdet Oy

Hankintamenettelyn keskeyttäminen kohderyhmän 2 osalta

Osallistumishakemusten käsittelyn yhteydessä kävi ilmi, että osallistu-
mispyynnössä oli ollut virhe kohderyhmän 2 vertailuperusteiden osalta. 
Hankinta voidaan keskeyttää hankintalain 125 §:n perusteella vain to-
dellisesta ja perustellusta syystä. Perustelluksi syyksi oikeuskäytännös-
sä on katsottu epäonnistunut tarjouspyyntö, jonka perusteella on ollut 
mahdotonta suorittaa vertailua.

Tarjouskilpailu

Tarjouspyyntö julkaistiin Tarjouspalvelussa tarjouskilpailuun valituille 
tarjoajille 3.5.2018. Tarjousten jättämisen määräaika oli 14.5.2018 klo 
12:00. Kaikki tarjouskilpailuun valitut tarjoajat jättivät tarjouksen määrä-
aikaan mennessä ja tarjoukset olivat tarjouspyynnön mukaisia.

Tarjousten vertailu

Tarjouspyynnön mukaan tarjousten valintaperusteena on kokonaista-
loudellinen edullisuus, jonka perusteena käytetään parasta hinta-laatu-
suhdetta. Hinnan painoarvo on 40 % ja laadun painoarvo 60 %. 

Laatuvertailu suoritettiin tarjouspyynnössä ilmoitetuilla kriteereillä.
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Kohderyhmässä 1 arvoitiin sitä, kuinka selkeä ja vakuuttava tarjoajan 
osaaminen on seuraavista näkökulmista: 1) Tarjoajan idean skaalautu-
vuus 2)Tarjoajan työsuunnitelman ja projektinhallinnan vakuuttavuus ja 
toteutuskelpoisuus. Kohderyhmässä 2 arvoitiin sitä, kuinka selkeä ja 
vakuuttava tarjoajan osaaminen on seuraavista näkökulmista: 1) Tar-
joajan idean tavoiteasetannan määrittely ja kohderyhmien aktivointi 
2)Tarjoajan työsuunnitelman ja projektinhallinnan vakuuttavuus ja to-
teutuskelpoisuus.

Laatuvertailu suoritettiin tarjouksen liitteenä olleen materiaalin ja tarjou-
sesittelyn perusteella.

Hintavertailussa huomioitiin tarjouspyynnössä määriteltyjen asiantunti-
jaroolien yhteenlasketut tuntihinnat.

Tarjousten vertailu hinta- ja laatupisteineen sekä perusteluineen on liit-
teenä 2.  Vertailu osoittaa, että kokonaistaloudellisesti edullisimman 
tarjouksen on tehnyt seuraavat tarjoajat:  

Kohderyhmä 1 ”Markkinointiviestinnän suunnittelu, kehittäminen ja to-
teutus”:

- N2 Albiino Oy

- Miltton Oy

- Oy Kultainen Sherpa Ab

Kohderyhmä 3 ”Sosiaalisen median palvelut ja sen sisältöjen strategi-
nen suunnittelu ja operatiivinen toteutus”:

-Mirum Agency Oy

-Vapa Media Oy

-A-Lehdet Oy

Lisätiedot
Noora Fils, hankintapäällikkö, puhelin: +358931031759

noora.fils(a)hel.fi
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§ 473
Tietosuojatyöryhmän loppuraportti

HEL 2017-008721 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi liitteenä 1 olevan tietosuoja-
työryhmän loppuraportin.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Pilvi Karhula, tietosuojalakimies, puhelin: 09 310 25237

pilvi.karhula(a)hel.fi
Päivi Vilkki, tietosuojavastaava, puhelin: 09 310 36168

paivi.vilkki(a)hel.fi

Liitteet

1 Tietosuojatyöryhmän loppuraportti 26.6.2018

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

EU:n yleinen tietosuoja-asetus (EU 2016/679) tuli sovellettavaksi 
25.5.2018 lukien. Kyseessä on laaja uudistus, joka asettaa huomatta-
via uusia vaatimuksia henkilötietojen käsittelylle julkishallinnossa, yri-
tyksissä ja muissa organisaatioissa. Asetuksessa on kansalaisille uusia 
oikeuksia ja rekisterinpitäjille sekä henkilötietoja käsitteleville merkittä-
viä uusia velvoitteita. 

Helsingin kaupungin hallintosäännön (kaupunginvaltuuston päätös 
13.6.2018 § 174) 8 luvun 1 §:n 1 momentin 5 kohdan mukaan ellei toi-
mivallasta ole muutoin säädetty tai määrätty, kaupunginhallitus vastaa, 
että kaupunki täyttää tietosuojalainsäädännön mukaiset velvoitteet ja 
valvoo velvoitteiden toteutumista sekä päättää tietosuojavastaavan vir-
kaan ottamisesta.

Kansliapäällikkö asetti 9.8.2017 § 74 tietosuojatyöryhmän, jonka toimi-
kausi päättyi 30.6.2018. Työryhmän tehtävänä oli valmistella kaupungin 
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omaa tietosuojaa koskevaa ohjeistusta, huolehtia siitä, että kaupungin 
henkilökunnalle järjestetään riittävästi koulutusta tietosuoja-asioissa, 
ohjeistaa ja seurata henkilörekisterien kartoittamista ja uusien rekisteri-
selosteiden laatimista sekä suunnitella toimintamallit rekisteröityjen tie-
topyyntöjen käsittelyyn. Työryhmä teki tiivistä yhteistyötä kaupungin-
kanslian tietotekniikka- ja viestintäosaston sekä toimialojen ja liikelai-
tosten tietohallintojen kanssa.

Työryhmän loppuraportissa on kuvattu työryhmän tavoitteiden toteutu-
minen. Raportin lopussa on määritelty niitä tehtäviä, joita seuraavan 
tietosuojatyöryhmän on suoritettava.

Kansliapäällikkö on 28.6.2018 § 172 asettanut uuden tietosuojatyöryh-
män ajalle 1.7.2018-30.6.2020. Työryhmän tehtävänä on valmistella 
kaupungin tietosuojaa koskevaa ohjeistusta ja sisäisiä menettelyjä tie-
tosuojan toteuttamiseksi ja sen osoittamiseksi, että tietosuoja toteutuu 
kaupungin toiminnassa. Työryhmän tehtävänä on myös koordinoida 
kaupungin tietosuojakäytäntöjen yhtenäisyyttä, huolehtia siitä, että kau-
pungin henkilökunnalle järjestetään riittävästi koulutusta tietosuoja-
asioissa sekä ohjeistaa, seurata ja kehittää tietosuojatyötä kaupungilla.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Pilvi Karhula, tietosuojalakimies, puhelin: 09 310 25237

pilvi.karhula(a)hel.fi
Päivi Vilkki, tietosuojavastaava, puhelin: 09 310 36168

paivi.vilkki(a)hel.fi

Liitteet

1 Tietosuojatyöryhmän loppuraportti 26.6.2018

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Keskushallinto Kaupunginkanslia Kansliapäällikkö/U 09.08.2017 § 74

HEL 2017-008721 T 00 00 02

Päätös

Kansliapäällikkö päätti asettaa työryhmän seuraavasti:
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Työryhmän nimi on tietosuojatyöryhmä.

Ryhmän tehtävänä on valmistella EU:n tietosuoja-asetuksen voimaan-
tuloon liittyviä toimenpiteitä. Työryhmä jatkaa keväällä 2017 toimineen 
tietosuojatyöryhmän työtä.

Työryhmän jäsenet ovat:

Pennanen Sari-Anna, johtava kaupunginasiamies, kaupunginkanslia, 
puheenjohtaja

Hallikainen Aaro, tietoturva-asiantuntija, kaupunginkanslia, varapu-
heenjohtaja

Mäkinen Riitta, ict-päällikkö, kaupunginkanslia

Ratasvuori Eila, johdon erityisasiantuntija, kaupunginkanslia

Lahtinen Olli, erityissuunnittelija, kaupunginkanslia

Oravisto Leila, verkkoviestintäpäällikkö, kaupunginkanslia

Aarnio Jani, kaupunginasiamies, kaupunginkanslia

Laaksonen Kati, lakimies, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Kokkonen Suvi, lakimies, kaupunkiympäristön toimiala

Luukkanen Marko, lakimies, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

Kilpiä Mikko, tietosuojalakimies, sosiaali- ja terveystoimen toimiala

Ratsula Jussi, lakimies, liikenneliikelaitos

Työryhmän jäseneksi tulee myös Helsingin kaupungin tietosuojavas-
taava, kun hän on aloittanut tehtävässään.

Työryhmän toimikausi päättyy 30.6.2018.

Päätöksen perustelut

EU:n yleinen tietosuoja-asetus (EU 2016/679) tulee voimaan siirtymä-
kauden jälkeen 25.5.2018. Kyseessä on laaja uudistus, joka asettaa 
huomattavia uusia vaatimuksia henkilötietojen käsittelylle julkishallin-
nossa, yrityksissä ja muissa organisaatioissa. Asetuksella luodaan kan-
salaisille uusia oikeuksia ja rekisterinpitäjille sekä henkilötietoja käsitte-
leville merkittäviä uusia velvoitteita. Tarkoituksena on vastata teknolo-
gian nopeaan kehitykseen ja digitalisoitumisen haasteisiin sekä paran-
taa henkilötietojen suojaa verkkoympäristössä.
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Asetuksen lähtökohtana on rekisterinpitäjän vahva velvollisuus huoleh-
tia siitä, että käsitellyt henkilötiedot ovat suojassa. Henkilötietojen suo-
jauksen tulee tapahtua niin pitkälle kuin on mahdollista automaattisesti.

Rekisterinpitäjän velvollisuuksiin kuuluu helpottaa rekisteröityjen mah-
dollisuuksia olla yhteydessä rekisterinpitäjään ja käyttää asetuksen re-
kisteröidyille antamia oikeuksia. Rekisterinpitäjän on annettava laajasti 
tietoa rekisteröidylle sekä rekisterien sisällöstä että rekisterinpitäjän toi-
minnasta ja teoista.

Asetukseen sisältyy rekisterinpitäjälle velvoitteet viivytyksettä ilmoittaa 
ongelmatilanteista sekä tietosuojaviranomaiselle että rekisteröidyille. 
Rekisterinpitäjälle säädetään myös tietyissä tilanteissa velvollisuus laa-
tia tietosuojavaikutusten arviointeja tai pyytää ennakkolupaa henkilötie-
tojen käsittelylle.

Työryhmän tehtävänä on valmistella kaupungin omaa tietosuojaa kos-
kevaa ohjeistusta, huolehtia siitä, että kaupungin henkilökunnalle jär-
jestetään riittävästi koulutusta tietosuoja-asioissa, ohjeistaa ja seurata 
henkilörekisterien kartoittamista ja uusien rekisteriselosteiden laatimista 
sekä suunnitella toimintamallit rekisteröityjen tietopyyntöjen käsittelyyn. 

Työryhmä tekee tiivistä yhteistyötä kaupunginkanslian tietotekniikka- ja 
viestintäosaston sekä toimialojen ja liikelaitosten tietohallintojen kans-
sa. 

Työryhmä raportoi toiminnastaan kansliapäällikölle antaen väliraportin 
31.12.2017 mennessä ja loppuraportin 30.6.2018 mennessä.

Työryhmä ottaa itselleen tarvitsemansa sihteerit. Työryhmän jäsenet ni-
meävät varajäsenensä työryhmän ensimmäisessä kokouksessa.

Työryhmään nimettävät jäsenet on valittu asemansa ja asiantuntemuk-
sensa perusteella.

Lisätiedot
Toni Mäki, lakimies, puhelin: 310 21258

toni.maki(a)hel.fi
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§ 474
Luvan myöntäminen alueen vuokraamiseksi Lindgre'n Venetelakka 
Oy:lle (Etu-Töölö, Ourit ja Hietaniemenkari)

HEL 2017-011045 T 10 01 01 03

Päätös

Kaupunginhallitus myönsi kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalle oikeu-
den vuokrata Lindgre'n Venetelakka Oy:lle alueen Ouritilta ja Hietanie-
menkarilta lautakunnan myöhemmin päättämästä ajankohdasta lukien 
31.12.2043 saakka seuraavin ehdoin:

1
Vuokra-alue käsittää karttaliitteen 1 mukaisen 7 173 m²:n suuruisen 
alueen Helsingin kaupungin 13. kaupunginosassa (Etu-Töölö) Ouritilta 
ja Hietaniemenkarilta (kiinteistötunnus 91-432-5-2). Alue vuokrataan 
venealan telakkatoimintaa varten. 

2
Täysimääräinen vuosivuokra, joka vastaa elinkustannusindeksin vuo-
den 2017 keskiarvon pistelukua 1927 on 20 663,60 euroa (alv 0 %). 
Täysimääräinen vuosivuokra määrätään pitäen perusteena elinkustan-
nusindeksin "lokakuu 1950 = 100" pistelukua 100 vastaavaa 1 072,32 
euron suuruista perusvuosivuokraa.

Vuokrasopimus sidotaan elinkustannusindeksiin. 

3
Vuokra-aika päättyy 31.12.2043. 

4
Vuokralainen on vuokrasuhteen päättyessä velvollinen puhdistamaan 
vuokra-alueen maaperän maanpinnasta 0,8 metrin syvyyteen siten, et-
tei pilaantumisesta myöhemminkään voi aiheutua lisäkustannuksia alu-
een rakentamiselle asemakaavan 8246 mukaisessa Uvs venesatama- 
ja venehuoltoalue tai Helsingin kaupungin valtuuston 26.10.2016 hy-
väksymän yleiskaavan mukaisessa virkistys- ja viheralue käytössä. 
Vuokra-alueen kunnosta vuokraushetkellä on esitetty FCG:n raportti 
(liite 2). Vuokralainen on velvollinen esittämään vuokranantajalle kun-
nostuksen loppuraportin vuokrasuhteen päättyessä.

5
Muutoin noudatetaan kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan määräämiä 
ehtoja. 

Esittelijä



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 28/2018 41 (76)
Kaupunginhallitus

Asia/6
06.08.2018

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

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1 Ouritsaari ja Hietaniemenkarit_vuokra-aluerajaus_alatunnisteel-
la_22122016.pdf

2 Ourit_maaperän pilaantuneisuustutkimusraportti_FCG_versio 
2_21042017.pdf

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Vuokra-alue on ollut vuokrattuna 1.1.1974-31.8.2015 välisen ajan telak-
katoimintaa varten. 

Liikuntalautakunta on päätöksellään 22.1.2015 § 14 irtisanonut urheilu- 
ja ulkoilulautakunnan (Uulk 7.8.1973 § 452 ja Uulk 15.11.1978 § 524 §) 
********** kanssa solmitun maa-alueen vuokrasopimuksen päättyväksi 
31.8.2015 lukien.

Tämän jälkeen alue on vuokrattu telakkatoimintaa jatkaneelle Lindgre'n 
Venetelakka Oy:lle 1.9.2015-31.8.2017 väliseksi ajaksi (osastopäällikkö 
24.5.2015 § 30) ja sittemmin uudestaan samalle vuokralaiselle samaan 
käyttötarkoitukseen ajalle 1.9.2017-30.6.2018 (ulkoilupalvelupäällikkö 
5.3.2018 § 7).

Nyt kyseessä olevassa vuokrasuhteessa on kyse saman alueen uudel-
leen vuokraamisesta samaan käyttötarkoitukseen aikaisempien vuokra-
laisten sijaan tulleelle ja heidän toimintaansa jatkavalle vuokralaiselle 
Lindgre'n Venetelakka Oy:lle.

Asemakaava

Alueella on voimassa 26.6.1980 vahvistettu asemakaava nro 8246, jos-
sa alue on osoitettu venesatama- ja venehuoltoalueeksi (Uvs).

Sisäinen vuokraus ja alueen hallinta
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Liikuntavirasto on vuokrannut alueen sisäisin vuokrausperustein kiin-
teistövirastolta (vuokratunnus Y 3113-00006 Ourit ja Y3113-00013 Hie-
taniemenkarit) vuoden 2043 loppuun asti. Alue on liikunnan ulkoilupal-
velut yksikön hallinnassa. 

Vuokra-alue ja vuokramäärittely

Vuokran määrittelyssä noudatetaan liikuntatoimen maa-alueiden vuok-
rauksesta noudattamia yleisperiaatteita (liikuntalautakunta 22.1.2015 § 
4). Vuokran määrityksen markkinahinnan varmistamiseksi on vuokra-
kohteesta pyydetty ulkopuolisen asiantuntijan GEM Property Oy:n ar-
violausunto.

Vuokra lasketaan rakennetun alueen osalta, pitäen maan pääoma-ar-
vona elinkustannusindeksin pistelukua 100 vastaavaa 12,00 euron ker-
rosneliömetrihintaa, joka vuoden 2017 keskiarvoindeksillä (ind. pistelu-
ku 1927) on 19,27 euroa neliömetri.  Vuosivuokra on 5 % alueen pää-
oma-arvosta. Rakennetun alueen vuokra lasketaan käytettyjen kerros-
neliömetrien mukaan. Vuokrassa ei käytetä subventiota, koska vuokra-
aluetta käytetään liiketoimintaan. 

Kokovuoden käytössä olevan alueen vuokra lasketaan maa-alueen pin-
ta-alan mukaan pitäen maan pääoma-arvona elinkustannusindeksin 
pistelukua 100 vastaavaa 2,00 euron neliömetrihintaa, joka vuoden 
2017 keskiarvonindeksillä (ind. pisteluku 1927) on 19,27 euroa neliö-
metri. Vuosivuokra on 5 % alueen pääoma-arvosta. 

Rakennetun maa-alueen vuokra: 1 201 k-m² x 12,00 €/kem² x 5 % x 
19,27 = 13 885,95 euroa/vuosi. 

Koko vuoden käytössä olevan alueen vuokra: 3 084 m² x 2,00 €/m² x 5 
% x 19,27 = 5942,87 euroa/vuosi. 

Vaikeasti hyödynnettävän alueen vuokra: 2 888 m² x 0,30 €/m² x 5 % x 
19,27 = 834,78 euroa/vuosi.

Maaperätutkimus ja vuokrasopimuksen lisäehto

Vuokra-alueella on suoritettu FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy:n toimes-
ta maaperätutkimuksia (Ourit, Helsinki, Pilaantuneen maaperän tutki-
musraportti versio 2 FCG Oy 21.4.2017). Tutkimusten mukaan vuokra-
alueen maaperä on pilaantunut alueella harjoitetun telakkatoiminnan 
seurauksena.

Vuokralainen on tietoinen pilaantumisesta ja hyväksyy, että vuokralai-
nen vastaa kustannuksellaan sekä edellä mainitun aikaisempien että 
tämän vuokrasuhteen aikana tapahtuneesta vuokra-alueen maaperän 
pilaantumisesta sekä alueella olevien jätteiden poistamisesta.
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Vuokralainen on vuokrasuhteen päättyessä velvollinen kustannuksel-
laan kunnostamaan vuokra-alueen maaperän sekä poistamaan mah-
dolliset maassa olevat jätteet jäljempänä mainittujen ehtojen mukaises-
ti.

Mikäli vuokra-alueella suoritetaan vuokrasuhteen aikana kaivutöitä, 
vuokralainen vastaa kustannuksellaan kaivutöiden aiheuttamista pi-
laantuneen maan kunnostuksesta sekä siihen tarvittavista luvista, kai-
vutöistä, valvonnasta ja pilaantuneen maan vastaanottokustannuksista. 
Lisäksi vuokralainen on velvollinen kustannuksellaan poistamaan uu-
disrakentamisen edellyttämässä laajuudessa vuokra-alueella tai sen 
maaperässä mahdollisesti olevat rakennus-, maa-aines- tai muut jätteet 
ja vanhat rakenteet, kuten johdot, putket, pylväät, asfaltoinnin, perus-
tukset tai muut vastaavat.

Lisäksi vuokralainen on vuokrasuhteen päättyessä velvollinen puhdis-
tamaan vuokra-alueen maaperän maanpinnasta 0,8 metrin syvyyteen 
siten, ettei pilaantumisesta myöhemminkään voi aiheutua lisäkustan-
nuksia alueen rakentamiselle asemakaavan 8246 mukaisessa Uvs ve-
nesatama- ja venehuoltoalue tai Helsingin kaupungin valtuuston 
26.10.2016 hyväksymän yleiskaavan mukaisessa virkistys- ja viheralue 
käytössä. Vuokra-alueen maaperän kuunosta vuokraushetkellä on esi-
tetty edellä mainittu FCG:n raportti. Vuokralainen on velvollinen esittä-
mään vuokranantajalle kunnostuksen loppuraportin vuokrasuhteen 
päättyessä.

Vuokralainen on velvollinen noudattamaan edellä mainittua ehtoa, mi-
käli vuokrasuhteen osapuolet tekevät vuokra-alueesta uuden samaan 
käyttötarkoitukseen tarkoitetun vuokrasopimuksen aiemman vuokraso-
pimuksen päättyessä.

Vuokra-alue on asemakaavassa osoitettu venesatama- ja venehuoltoa-
lueeksi. Ourtin alueesta noin puolet on telakkatoiminnan käytössä. Lii-
kuntapalvelujen kannalta alue on vuokrattavissa jatkossakin esitettyyn 
käyttötarkoitukseen. Maaperän pilaantuneisuudesta johtuen alueen 
käyttäminen muuhun käyttöön esim. virkistyskäyttöön on haasteellista. 

Puuvene telakoinnilla on alueella pitkä historia. Telakkatoiminta on alun 
perin alkanut jo vuonna 1907. Sittemmin 1920 luvun alusta lähtien puu-
vene telakkatoimintaa on alueella harjoittanut Lindgrenin suku. 
********** jälkeen telakkatoimintaa harjoittamaan perustettiin osakeyhtiö 
Lindgre'n Venetelakka Oy, joka on keskittynyt erityisesti puuveneiden 
korjaamiseen ja kunnostamiseen.

Lopuksi
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Arviolausunto on salassa pidettävä asiakirja (JulkL 24 § 1 mom.
17 kohta). Luottamushenkilöillä on mahdollisuus tutustua asiakirjaan
kaupungin kirjaamossa esityslistan julkaisun jälkeen. Kokouspäivänä
se on saatavissa kokouksen sihteeriltä.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1 Ouritsaari ja Hietaniemenkarit_vuokra-aluerajaus_alatunnisteel-
la_22122016.pdf

2 Ourit_maaperän pilaantuneisuustutkimusraportti_FCG_versio 
2_21042017.pdf

Oheismateriaali

1 Ouritsaari_jatkosuunnitelma 15122018

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Päätöshistoria

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 27.02.2018 § 53

HEL 2017-011045 T 10 01 01 03

Esitys

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että 
kaupunginhallitus myöntää kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalle oikeu-
den vuokrata Lindgre`n Venetelakka Oy:lle Helsingin kaupungin 13. 
kaupunginosassa (Etu-Töölö)  sijaitsevalta Ouritilta ja Hietaniemenkaril-
ta karttaliitteeseen merkityn 7 173 m²:n suuruisen alueen (kiinteistötun-
nus 91-432-5-2) venealan telakkatoimintaa varten lautakunnan myö-
hemmin päättämästä ajankohdasta lukien 31.12.2043 saakka seuraa-
vin ehdoin:
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1
Vuokra-alue käsittää Helsingin kaupungin 13. kaupunginosassa (Etu-
Töölö) 7 173 m²:n suuruisen alueen Ouritilta ja Hietaniemenkarilta kart-
taliitteeseen merkityn  (kiinteistötunnus 91-432-5-2) venealan telakka-
toimintaa varten. 

2
Täysimääräinen vuosivuokra, joka vastaa elinkustannusindeksin vuo-
den 2016 keskiarvon pistelukua 1927 on 20 663,60 euroa (alv 0 %). 
Täysimääräinen vuosivuokra määrätään pitäen perusteena virallisen 
elinkustannusindeksin "lokakuu 1950 = 100" pistelukua 100 vastaava 
  1 072,32 euron suuruista perusvuosivuokraa. 

Vuokrasopimus sidotaan viralliseen elinkustannusindeksiin. 

3
Vuokra-aika päättyy 31.12.2043. 

4
Vuokralainen on vuokrasuhteen päättyessä velvollinen puhdistamaan 
vuokra-alueen maaperän pinnasta ensimmäisen 0,8 m siten, ettei pi-
laantumisesta myöhemminkään voi aiheutua lisäkustannuksia alueen 
rakentamiselle asemakaavan 8246 mukaisessa Uvs venesatama- ja 
venehuoltoalue tai Helsingin kaupungin valtuuston 26.10.2016 hyväk-
symän yleiskaavan mukaisessa virkistys- ja viheralue käytössä. Vuok-
ra-alueen maanpinnantaso vuokraushetkellä on esitetty em. FCG:n ra-
portissa. Vuokralainen on velvollinen esittämään vuokranantajalle kun-
nostuksen loppuraportin.

5
Muutoin noudatetaan kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan määräämiä 
ehtoja. 

13.02.2018 Pöydälle

Esittelijä
vs. liikuntajohtaja
Petteri Huurre

Lisätiedot
Ari Maunula, yksikön päällikkö, puhelin: 310 87809

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

stefan.froberg(a)hel.fi
Soile Lehmusto, hallintosihteeri, puhelin: 310 87803

soile.lehmusto(a)hel.fi



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 28/2018 46 (76)
Kaupunginhallitus

Asia/7
06.08.2018

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

§ 475
Tasa-arvotoimikunnan jäsenen valinta

HEL 2018-007350 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle 20.8.2018 saakka.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle 20.8.2018 
saakka Pia Pakarisen ehdotuksesta.

Esittelijä
hallintojohtaja
Juha Summanen

Lisätiedot
Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus

 myöntää Maria Jokiselle eron tasa-arvotoimikunnan jäsenen luotta-
mustoimesta ja

 valitsee ____________ jäseneksi tasa-arvotoimikuntaan vuonna 
2019 päättyväksi toimikaudeksi. 

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus valitsi Maria Jokisen (Kok.) 23.10.2017 (§ 955) jäse-
neksi tasa-arvotoimikuntaan vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi. Ma-
ria Jokinen pyytää 26.6.2018 eroa tasa-arvotoimikunnan jäsenen luot-
tamustoimesta.

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.
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Kuntalain 70 §:n mukaan luottamustoimeen voidaan valita vain henkilö, 
joka on suostunut ottamaan toimen vastaan. Luottamushenkilön on 
kaupunginhallituksen 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

Liitteet

1 Eronpyyntö 26.6.2018

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Oikaisuvaatimusohje, kaupungin-

hallitus

Tiedoksi

Tasa-arvotoimikunta
Taloushallintopalveluliikelaitos
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§ 476
Kaksikielisyystoimikunnan jäsenen valinta

HEL 2018-007347 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle 20.8.2018 saakka.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle 20.8.2018 
saakka Pia Pakarisen ehdotuksesta.

Esittelijä
hallintojohtaja
Juha Summanen

Lisätiedot
Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus

 myöntää Maria Jokiselle eron kaksikielisyystoimikunnan jäsenen 
luottamustoimesta ja

 valitsee ____________ jäseneksi kaksikielisyystoimikuntaan vuon-
na 2019 päättyväksi toimikaudeksi. 

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus valitsi Maria Jokisen (Kok.) 18.9.2017 (§ 867) jäse-
neksi kaksikielisyystoimikuntaan vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi. 
Maria Jokinen pyytää 26.6.2018 eroa kaksikielisyystoimikunnan jäse-
nen 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.
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Kuntalain 70 §:n mukaan luottamustoimeen voidaan valita vain henkilö, 
joka on suostunut ottamaan toimen vastaan. Luottamushenkilön on 
kaupunginhallituksen 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

Liitteet

1 Eronpyyntö 26.6.2018

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Oikaisuvaatimusohje, kaupungin-

hallitus

Tiedoksi

Kaksikielisyystoimikunta
Taloushallintopalveluliikelaitos
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§ 477
Avoimuusperiaate ja tietosuoja kaupungin johdon tapaamisissa

HEL 2016-011747 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle 13.8.2018 saakka.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle 13.8.2018 
saakka puheenjohtajan ehdotuksesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Olli Lahtinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36055

olli.lahtinen(a)hel.fi
Anja Vallittu, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36046

anja.vallittu(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus toteaa, että luottamus- ja viranhaltijajohdon viranhoi-
toon liittyvistä tapaamisista julkisesti nähtävillä oleva luettelo muodos-
taa henkilörekisterin ja päättää, ettei tällaista rekisteriä ole tarkoituksen-
mukaista perustaa.

Kaupunginhallitus katsoo asian loppuun käsitellyksi.

Esittelijän perustelut

Helsingin kaupunkistrategian mukaan kaupungin toimintamalli perustuu 
mahdollisimman suureen avoimuuteen ja läpinäkyvyyteen. Helsinki on 
toiminut näkyvästi hallinnon avoimuuden puolestapuhujana ja muun 
muassa avannut tietorekistereitään käytettäväksi.

Kaupunginvaltuusto päätti 31.1.2018 § 29 hyväksyä kaupunginhallituk-
sen vastauksen aloitteeseen, jossa esitettiin, että kaupungin johtajat ja 
keskeisissä tehtävissä olevat johtavat viranhaltijat ryhtyisivät pitämään 
julkista kalenteria tapaamisistaan viranhoitoon liittyen. Aloitteen tekivät 
vuonna 2016 valtuutettu Yrjö Hakanen ja 22 muuta valtuutettua.
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Helsingin uudessa johtamisjärjestelmässä pormestarilla ja apulaispor-
mestareilla sekä kansliapäälliköllä ja toimialajohtajilla on keskeinen roo-
li toimielinten päätettäväksi tulevien asioiden käsittelyssä. Tämän ryh-
män toiminnan läpinäkyvyyden voidaan katsoa olevan julkisen intressin 
kohteena. 

Kaupunginhallitus totesi esityksessään kaupunginvaltuustolle 
18.12.2017 § 1133 jatkovalmistelun tarpeen. Kaupunginhallitus kehotti 
kaupunginkansliaa yhdessä toimialojen kanssa huolehtimaan jatkoval-
mistelusta niin, että asia voidaan käsitellä kaupunginhallituksessa vuo-
den 2018 ensimmäisellä puoliskolla.

Valmistelun yhteydessä todettiin olevan syytä arvioida ainakin tietosuo-
jasääntelyn vaikutuksia, kaupungin erilaisia mahdollisuuksia antaa toi-
miohjeita luottamushenkilöille ja viranhaltijoille, kaupungin sisäisten 
määräysten, kuten hallintosäännön, muutostarpeita ja mahdollisten 
muutosten ajoitusta, kalenterijulkisuuden teknisiä toteuttamismahdolli-
suuksia ja julkisuuden toteuttamisen edellyttämiä voimavaroja. 

Asiaa on jatkovalmisteltu kuluvan kevään aikana kaupunginkansliassa 
ja valmisteluun ovat osallistuneet myös kaupunginkanslian oikeuspal-
velut ja tietosuojavastaava.

Osana valmistelua on selvitetty, onko lainsäädännöllisiä edellytyksiä 
julkistaa kaupunginjohdon tapaamia tahoja ja tapaamisen aiheita ja 
missä muodossa.

Kokouksiin ja tapaamisiin kaupungin johdon kanssa osallistuvien henki-
löiden tietojen julkaiseminen muodostaa käytännössä henkilörekisterin. 

Kaupunginkanslian tietosuojavastaavan kanta tällaiseen henkilörekiste-
riin nähden on kielteinen. 

Henkilötietoja ovat sekä kaupungin edustajan nimi että tieto tapaami-
sen toisesta osapuolesta, vaikka toista osapuolta edustavaa henkilöä ei 
nimettäisikään. Tietosuoja-asetuksen mukaan henkilötietoja ovat myös 
tiedot, joista luonnollinen henkilö voidaan epäsuorasti tunnistaa. Toisen 
osapuolta edustavan henkilön henkilöllisyys on useissa tilanteissa hel-
posti pääteltävissä tai pienen lisäselvityksen kautta selvitettävissä.

Viranomaisen henkilörekisteristä saa julkisuuslain 16 § 3 momentin no-
jalla luovuttaa henkilötietoja ainoastaan, jos luovutuksensaajalla on 
henkilötietojen suojaa koskevien säännösten mukaan oikeus tallettaa ja 
käyttää sellaisia henkilötietoja. Nettijulkaisemisessa vastaanottajan oi-
keutta saada henkilötietoja ei voida tarkistaa, joten julkisuuslain nojalla 
henkilötietoja ei voi lähtökohtaisesti julkaista netissä.
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Henkilötietoja voidaan viedä nettiin, jos se on erityislainsäädännössä 
sallittu. Erityislainsäädäntöä ovat esimerkiksi kuntalain säännökset, jot-
ka sallivat sidonnaisuusilmoitusten ja kunnan päätösten julkaisemisen 
verkossa. Ehdotetun rekisterin vieminen verkkosivuille edellyttäisi 
omaa lainsäädäntöä. Kuntalain 29 §:n mukaista kunnan yleistä tiedotta-
misvelvollisuutta koskevaa säännöstä ei voida pitää riittävänä nimen-
omaisena säännöksenä, joka oikeuttaisi henkilötietojen viemiseen in-
ternetiin.

Jatkovalmistelun yhteydessä selvitettiin myös vaihtoehtoa, että kalente-
ritietojen julkaisemiseen verkkosivuilla pyydetään molempien osapuol-
ten suostumus. Henkilörekisteriä voi pitää ja sen voi julkaista yleisessä 
tietoverkossa, jos kyseiseen menettelyyn saadaan em. suostumukset. 
Tietojen julkaisemisen perustuminen suostumukseen kuitenkin vie poh-
jan julkiselta luettelolta, koska sen tiedot eivät olisi kaikilta osin tyhjen-
täviä. Suostumuksen pyytäminen tekisi myös käytännössä tapaamis-
luettelon pitämisestä paljon työläämpää ja enemmän resursseja vaati-
vaa.

EU:n tietosuoja-asetuksen soveltamisen alku 25.5.2018 ei tuonut lain-
säädännöllisesti muutosta henkilötietojen luovuttamiseen viranomais-
ten rekistereistä. Ratkaisevaa asiassa on kansallinen lainsäädäntö, jos-
sa ei ole huomioitu avoimuusperiaatteen toteuttamisen ja henkilötieto-
jen suojaamisen ristipainetta kaikissa tilanteissa. Voimassa oleva laki ei 
tue pyrkimystä suurempaan avoimuuteen julkisessa toiminnassa tapaa-
mistietojen avaamisen osalta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Olli Lahtinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36055

olli.lahtinen(a)hel.fi
Anja Vallittu, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36046

anja.vallittu(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 25.06.2018 § 456

HEL 2016-011747 T 00 00 03

Päätös
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Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

25.06.2018 Pöydälle

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Veronika 
Honkasalon ehdotuksesta. 

18.12.2017 Ehdotuksen mukaan

18.04.2017 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Olli Lahtinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36055

olli.lahtinen(a)hel.fi
Anja Vallittu, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36046

anja.vallittu(a)hel.fi

Kaupunginvaltuusto 31.01.2018 § 29

HEL 2016-011747 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto katsoi valtuutettu Yrjö Hakasen aloitteen loppuun 
käsitellyksi.

17.01.2018 Pöydälle

03.05.2017 Palautettiin

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Olli Lahtinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36055

olli.lahtinen(a)hel.fi
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§ 478
Kaupungin tilojen asukaskäytön periaatteet

HEL 2018-001310 T 10 01 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle 20.8.2018 saakka.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle 20.8.2018 
saakka puheenjohtajan ehdotuksesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Titta Reunanen, alueosallisuuden päällikkö, puhelin: 310 23437

titta.reunanen(a)hel.fi
Ville Vastamäki, kehittämisinsinööri, puhelin: 310 25902

ville.vastamaki(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

A

Kaupunginhallitus hyväksyy liitteenä olevat kaupungin tilojen asukas-
käytön periaatteet.

B

Kaupunginhallitus kehottaa toimialalautakuntia periaatteiden mukaisesti 
päättämään hallinnoimiensa tilojen maksullisesta käytöstä perittävistä 
maksuista.

Lisäksi kaupunginhallitus kehottaa kaupunkiympäristön toimialaa otta-
maan huomioon asukaskäytön mahdollistaminen soveltuvin osin kaikis-
sa uudisrakennus- ja peruskorjaushankkeissa sekä muita toimialoja 
huolehtimaan hallinnoimiensa asukaskäyttöön soveltuvien tilojen lisää-
misestä sähköiseen varausjärjestelmään. 

Esittelijän perustelut
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Kaupunginjohtaja asetti 19.4.2017 § 34 johtajistokäsittelyssä kaupungin 
tilojen asukaskäytön periaatteita valmistelevan työryhmän. Työryhmän 
toimeksiantona oli laatia asukaskäytön periaatteet kulttuurin ja vapaa-
ajan toimialan sekä kasvatuksen ja koulutuksen toimialan tiloille lukuun 
ottamatta liikuntatiloja ja varhaiskasvatuksen tiloja. Työryhmän tuli 
määritellä maksullisen ja maksuttoman käytön perusperiaatteet, kulun-
valvonnan periaatteet sekä tietojärjestelmätarpeet. Työryhmän tuli 
edelleen keskittyä erityisesti maksuttoman käytön periaatteisiin sekä 
omavalvonnan toteuttamisen mahdollisuuksien selvittämiseen. Tavoit-
teena oli muodostaa toimialoilla mahdollisimman selkeät ja yhtenäiset 
linjaukset asukkaiden kaupungin tilojen käytöstä. 

Esityksen liitteenä oleva työryhmän loppuraportti valmistui loppuvuo-
desta 2017 ja se on esitelty kaupungin johtoryhmä II:ssa alkuvuodesta. 
Johtoryhmäkäsittelyssä päätettiin, että kaupunginkanslia valmistelee 
työryhmän loppuraportin pohjalta koko kaupunkia koskevat kaupungin 
tilojen asukaskäytön periaatteet ja pyytää tätä valmistelua varten loppu-
raportista ja siinä esitellyistä työryhmän ehdotuksista lausunnot toimia-
lalautakunnilta.

Tilojen asukaskäytön lähtökohdat on linjattu Kaupunkistrategiassa, jon-
ka mukaisesti tasavertaisten mahdollisuuksien luomiseksi kaupunki 
varmistaa, että sen tiloja on helppoa ja turvallista käyttää koulutus-, 
kansalais- ja kulttuuritoimintaan. Julkisten alueiden ja tyhjien tilojen tila-
päistä käyttöä kulttuuri- ja kansalaistoimintaan helpotetaan. Kaupun-
kistrategian mukaisesti Helsinki tukee asukkaiden ja yhteisöjen alueel-
lista oma-aloitteellisuutta ja yhteistoimintaa.

Kaupungin tilojen asukaskäytön pohjana olevat arvot ovat asukasläh-
töisyys, ekologisuus, oikeudenmukaisuus ja yhdenvertaisuus, taloudel-
lisuus, turvallisuus, osallisuus ja osallistuminen sekä yrittäjämyöntei-
syys. Kaupungin omistamien tilojen asukaskäytön tulee olla edellä mai-
nittujen arvojen mukaista ja tilojen käyttöä edistetään edellä mainittujen 
arvojen pohjalta selkeästi, avoimesti ja niin laajasti kuin se on mahdol-
lista.

Kaupungin tiloja käytetään ensisijaisesti siihen käyttötarkoitukseen, jo-
hon tilat on alun perin tarkoitettu. Olemassa oleva käyttötarkoitus on ai-
na etusijalla, kun tilojen käyttöä tai käyttäjiä priorisoidaan. Tilojen käyt-
tötarkoitukset on määritelty kaavamääräyksin sekä rakennusluvissa. 
Kaupungin tilojen asukaskäyttö ei voi olla ristiriidassa näiden ehtojen 
kanssa.

Eri toimialoilla on erilainen mahdollisuus tarjota tilojaan asukaskäyt-
töön, johtuen tilojen erilaisista käyttötarkoituksista. Paras näkemys tilo-
jen soveltuvuudesta asukaskäyttöön on tilojen käyttäjillä, jolloin tilojen 
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tarjoamisesta asukaskäyttöön voi vastata vain tiloissa tapahtuvasta toi-
minnasta vastaavat toimialalautakunnat. Tilojen asukaskäytön edistä-
miseksi on työryhmän ehdotuksen mukaisesti tarkoituksenmukaista 
asettaa kaupunkitasoinen ohjausryhmä, jonka tehtävänä on käytön li-
sääntymisen, sähköisen palvelun kehittämisen, tilojen varustamisen ja 
viestinnän koordinoiminen. 

Kaupungin tilojen asukaskäytön lähtökohtana tulee olla, että käyttäjät 
vastaavat tilojen valvonnasta ja siivouksesta sekä mahdollisista käytö-
naikana toimitiloihin tai niiden varusteisiin syntyvistä vahingoista. Ta-
voitteena tulee olla omavalvonnan lisääminen ja tilojen asukaskaskäy-
tön huomioon ottaminen tilojen siivouksen suunnittelussa, jotta mahdol-
liset syntyvät lisäkustannukset ja siten tilojen käytöstä perittävät maksut 
pystytään minimoimaan.

Kaupungin tilojen käyttö tulee aina perustua sopimukseen. Tilojen va-
raaminen sekä käyttöön liittyvien varausvahvistusten ja sopimusten te-
keminen keskitetään tarkoitusta varten kehitettyyn varaamo.hel.fi -pal-
veluun. Henkilöille, joiden asiointivalmiudet ovat huonot tai heikenty-
neet, tulee toimialojen järjestää mahdollisuus muutamassa toimipis-
teessä eri puolilla kaupunkia tilojen varaamiseen ja sopimusten tekemi-
seen niin, että heitä avustetaan käyttämään sähköistä järjestelmää.

Työryhmän ehdotus tilojen asukaskäytön laajentamisen vaatimien luki-
tus- ja muiden tilamuutosten vuokravaikutuksettomasta investointiohjel-
maan sisällytettävästä koontihankkeesta tullaan ratkaisemaan kiinteis-
töstrategian valmistelun yhteydessä. 

Toimialalautakunnilta saatujen lausuntojen mukaan toimialoilla on eri-
laiset mahdollisuudet tarjota käyttämiään tiloja asukaskäyttöön. Kasva-
tuksen ja koulutuksen toimialalla on yli 700 toimipistettä, joiden pinta-
ala on yli miljoona neliömetriä. Kasvatus- ja koulutuslautakunnan anta-
man lausunnon mukaan lähtökohtana on saada kaikki soveltuvat kas-
vatuksen ja koulutuksen tilat asukastoiminnan varausjärjestelmään ja 
tehokkaampaan asukaskäyttöön. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan 
lausunnon mukaan kulttuuri- ja nuorisopalvelukokonaisuuksissa tiloja 
on yhteensä noin 107 000 m², joista lausunnon mukaan arviolta yli 85 
% on yleisökäytössä. Näiden lisäksi kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla 
on liikunnan tiloja yhteensä noin 180 000 m², joiden tarjoaminen asuk-
kaille ja urheiluseuroille on osa kaupungin tarjoamia liikuntapalveluita. 
Sosiaali- ja terveystoimialan asukaskäyttöön soveltuvat tilat ovat asu-
kastalot (10 kpl), monipuoliset palvelukeskukset ja palvelukeskukset 
(17 kpl) sekä matalan kynnyksen päivätoimintapaikat (2 kpl). Kaupun-
kiympäristön toimialalla asukaskäyttöön soveltuvia tiloja on lausunnon 
mukaan vain muutamia.
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Lausunnoissa tuodaan esiin, että tilojen lisääntynyt käyttö tulee aiheut-
tamaan lisäkustannuksia tilojen siivouksesta ja ylläpidosta, kalusteiden 
ja laitteiden kulumisesta, korjauksista, huolloista, uusimisesta ja selvit-
tämättömistä rikkoutumisista, kulunvalvonnan ja tarvittavien varastotilo-
jen rakentamisen investoinneista, sähkön- ja veden kulutuksesta, ku-
lunvalvonnan hälytyksistä, vahtimestarien lisätehtävistä sekä turvalli-
suuspalveluista. Asukaskäytön periaatteiden mukaisesti lähtökohtana 
tulee olla, että käyttäjät vastaavat tilojen valvonnasta ja siivouksesta, 
jolloin esitettyjen lisäkustannusten ei katsota olevan merkittäviä. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Titta Reunanen, alueosallisuuden päällikkö, puhelin: 310 23437

titta.reunanen(a)hel.fi
Ville Vastamäki, kehittämisinsinööri, puhelin: 310 25902

ville.vastamaki(a)hel.fi

Liitteet

1 Kaupungin tilojen asukaskäytön periaatteet
2 Loppuraportti Kaupungin tilojen asukaskäytön periaatteet kasvatuksen 

ja koulutuksen sekä kulttuurin ja vapaa-ajan toimialoilla

Muutoksenhaku

A Oikaisuvaatimusohje, kaupungin-
hallitus

B Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 
täytäntöönpano

Tiedoksi

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
Kaupunkiympäristön toimiala
Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala
Sosiaali- ja terveystoimen toimiala
Kaupunginkanslia
Tytäryhteisöt ja säätiöt

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 25.06.2018 § 462

HEL 2018-001310 T 10 01 03

Päätös
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Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

25.06.2018 Pöydälle

Asian aikana kuultavana oli kulttuuripalvelupäällikkö Stuba Nikula.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Anna 
Vuorjoen ehdotuksesta. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Titta Reunanen, alueosallisuuden päällikkö, puhelin: 310 23437

titta.reunanen(a)hel.fi
Ville Vastamäki, kehittämisinsinööri, puhelin: 310 25902

ville.vastamaki(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 17.04.2018 § 198

HEL 2018-001310 T 10 01 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Kaupunginjohtajan 19.4.2017 nimittämän kaupungin tilojen asukaskäy-
tön periaatteita valmistelleen työryhmän loppuraportti vastaa tarpee-
seen avata kaupungin tiloja asukaskäyttöön, jäsentää tilojen asukas-
käytön kehittämistä ja roolittaa tilojen avaamiseen liittyviä vastuita. Työ-
ryhmän toimeksianto on toimeksiannossa rajattu kasvatuksen ja koulu-
tuksen sekä kulttuurin ja vapaa-ajan toimialojen tiloihin.

Kaupunkiympäristön toimialan näkökulmasta tilojen avaaminen asuk-
kaiden omatoimikäyttöön edellyttää panostusta sähköiseen lukituk-
seen, kulunvalvontaan ja käytettävien tilojen kulkureittien osastointiin 
turvallisuuden näkökulmasta. Omatoimikäyttö tarkoittaa sitä, että ovien 
avaamiseen, sulkemiseen ja valvontaan ei tarvita iltavahtimestareita 
vaan tiloihin päästään sisälle sähköistä tilojen varaamista ja lukitusta 
hyödyntäen. Iltavahtimestareiden käyttö nostaa iltakäytön kustannuksia 
merkittävästi.

Verrokkimuutosprosessi asukaskäytön edistämiselle on koulujen liikun-
tatilojen siirto liikuntatoimen vuokrattaviksi siltä osin kuin koulut eivät 
niitä itse käytä. Liikuntatilojen muutoksen ensimmäisessä aallossa 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 28/2018 59 (76)
Kaupunginhallitus

Asia/10
06.08.2018

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

1.1.2018 alkaen noin 80 tilaa avattiin omatoimikäyttöön. Muutoksen yh-
teydessä hankittiin tai ohjelmointiin uudelleen 2000 avainta ja muutet-
tiin 15 000 lukon toimintaa. Kustannukset omatoimikäytön mahdollista-
misesta olivat noin 1,5 milj. euroa. 

Tilojen sähköisen lukituksen, varaamisen, kulunvalvonnan sekä ilman-
vaihdon ja valaistusjärjestelmien automatisointi reagoimaan tilojen kul-
loistakin käyttöä varten edellyttää panostusta anturitekniikkaan ja ta-
loautomaatioon sekä näiden osaamisalueiden henkilöresursseihin. Uu-
sien sähköisten varaamisjärjestelmien avulla on mahdollista seurata ti-
lojen käyttöastetta sekä siten myös vähentää uusien tilojen tarvetta.

Tilojen asukaskäyttöä voidaan parhaiten toteuttaa uudisrakennusten 
yhteydessä ottamalla asukkaiden omatoimikäytön tiloille asettamat 
vaatimukset huomioon suunnittelussa. Huomioitavia asioita ovat tilojen 
lukitusjärjestelmät, kulunvalvonta, rikosilmoitinjärjestelmät, kulkureittien 
suunnittelu ulko-ovelta käytettävään tilaan ja rakennusten muiden tilo-
jen käytön estäminen. Lisäksi tämä tulee ottaa huomioon tilojen ilman-
vaihdon suunnittelussa.

Myös peruskorjauksissa edistetään omatoimikäyttöä huomioimalla asu-
kaskäytön vaatimukset suunnittelutavoitteissa vanhojen tilojen pohja-
ratkaisujen asettamien rajoitusten puitteissa. 

Lisääntyvä asukaskäyttö kasvattaa energia- ja ylläpitokustannuksia. 
Siksi on myös tarpeen kehittää tilankäytön tehokkuuden ja energiate-
hokkuuden laskentatapoja sekä asukaskäyttöön kannustavia malleja, 
joilla tilojen pääkäyttäjää palkitaan lisääntyvästä asukaskäytöstä.

Kaupunkiympäristön toimialan käytössä ei varsinaisesti ole kuin muuta-
ma asukaskäyttöön sopiva tila. Uuteen vuonna 2020 valmistuvaan kau-
punkiympäristötaloon on suunniteltu kokous- ja työpajatiloja, joita asuk-
kaat voivat varata käyttöönsä sähköisesti.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Hannu Kurki, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36285

hannu.kurki(a)hel.fi

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 27.03.2018 § 56

HEL 2018-001310 T 10 01 03

Lausunto
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Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Kaupunginjohtajan 19.4.2017 käynnistämän kaupungin tilojen asukas-
käytön periaatteita valmistelevan työryhmän loppuraportti käsittelee an-
siokkaasti kaupunkistrategian esille nostamaa tarvetta helpottaa, yhte-
näistää ja lisätä tilojen asukaskäyttöä sekä huomioi sen haasteet ja 
esittää mallin tarvittavista toimenpiteistä sen toteuttamiseksi.

Loppuraportin toimeksianto rajaa sosiaali- ja terveystoimialan toimitilat, 
varhaiskasvatuksen tilat sekä liikunnan alueet ja tilat tarkastelun ulko-
puolelle. Raportin mukaisesti kasvatuksen ja koulutuksen lautakunta pi-
tää myös tärkeänä, että nämäkin resurssit kartoitetaan ja sisällytetään 
jatkotarkasteluun nopeasti mahdollisimman laajan tilatarjonnan saavut-
tamiseksi. Osa varhaiskasvatuksen tiloista on ollut jo nyt varattavissa 
asukaskäyttöön.

Lautakunta pitää tärkeänä raportissa esitettyjä toimenpiteitä, jotka li-
säävät julkisten tilojen käyttöä, selkeyttävät ja tasapuolistavat niiden 
varaamista ja samalla edistävät osallisuuden ja osallistumisen toteutu-
mista Helsingissä.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta toteaa kuitenkin, että lisääntyvään 
käyttöön liittyy myös toimialalle kustannuksia ja riskejä, jotka eivät saisi 
hankaloittaa perustoimintaa eivätkä aiheuttaa yksittäiselle toimipisteelle 
ylimääräisiä, perustoimintaa rasittavia menoja. Jatkotyöskentelyssä tu-
lee entisestään selkiyttää vastuita ja asukaskäytöstä toimipisteille ai-
heutuvien kulujen kohdentamista takaisin toimipisteille. Asukaskäyttöä 
tulee kehittää itsenäiseksi niin, ettei sen toiminta tukeudu toimipisteen 
henkilökuntaan. 

Puutteena ja hidasteena asukaskäytön sujuvuuteen ja lisäämiseen toi-
mialalautakunta näkee tällä hetkellä koko kaupungin yhteisen sähköi-
sen varausjärjestelmän ja sähköisen tunnistautumisen puuttumisen. 
Yhteinen varausjärjestelmä, siihen linkittyvä kulunvalvonta ja osastoidut 
toimitilat ovat avainasemassa kaupungin tilojen asukaskäyttöä kehitet-
täessä. Myös nämä seikat ovat tunnistettu ja aikataulutettu työryhmän 
ehdotuksissa.

Asukaskäytön investointi- ja käyttötalousvaikutukset

Arvioitaessa laajenevan asukaskäytön investointi-ja käyttötalousvaiku-
tuksia kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle, ovat vaikutukset merkit-
täviä johtuen toimialan suuresta kiinteistökannasta ja kiinteistöjen lii-
kuntatilojen korkeasta asukaskäytön käyttöasteesta. Toimialalle kohdis-
tuu siivouksesta ja ylläpidosta, kalusteiden ja laitteiden kulumisesta, 
korjauksista, huolloista, uusimisesta ja selvittämättömistä rikkoutumisis-
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ta, kulunvalvonnan ja tarvittavien varastotilojen rakentamisen investoin-
neista, sähkön- ja veden kulutuksesta, kulunvalvonnan hälytyksistä, 
vahtimestarien lisätehtävistä sekä turvallisuuspalveluista lisäkustannuk-
sia, joita tulee seurata ja huomioida budjetoinnissa. 

Uudisrakentamisessa ja perusparantamisessa tehtävillä asukaskäyttöä 
helpottavilla investoinneilla on toimialalle vuokravaikutus.

Lautakunta kannattaa loppuraportissa esitettyä merkittävää tilojen mak-
suttoman käytön lisäämistä, jolla halutaan parantaa alueellista osallis-
tumismahdollisuutta, yhteisöllisyyttä, viihtyisyyttä ja vetovoimaisuutta. 
Maksuttomuuden lisääminen on mahdollista huomioimalla niistä aiheu-
tuvat kustannukset budjetoinnissa tai korottamalla maksullisten vuoro-
jen hintoja. Kustannuksia voidaan säästää keskittämällä toimintoja ja li-
säämällä omavalvontaa, jolloin valvonta- ja ylläpitokustannusten sääs-
töillä voidaan kohtuullistaa asukkaille tarjottavien tilojen hintoja.

Asukaskäytön haittojen minimointi

Asukaskäyttö perustuu luottamuksen ja valvonnan tasapainoon. Toi-
minnan sujuvoittamiseksi tulee sitä kehittää asiakasystävällisemmäksi 
niin, että siitä aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa tilojen pääkäytöl-
le. Tämä tarkoittaa tilasuunnittelussa asukaskäytön huomioimista jo jo-
kaisen rakennushankkeen suunnittelun alkaessa. Asukaskäyttötilojen 
erottaminen kulunvalvonnalla muista tiloista, sähköisen varausjärjestel-
män ja –lukituksen yhteensovittamisella, varustamalla tilat riittävillä 
asukakäytön varastoilla sekä selkeillä ohjeilla ja sopimuksilla sujuvoite-
taan toimintaa ja vähennetään mahdollisia haittoja.

Asukaskäytön mahdollisuudet ja määrät

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala järjestää suomen- ja ruotsinkieli-
siä palveluja leikkipuistoissa, päiväkodeissa, 
ryhmäperhepäiväkodeissa, perusopetuksen kouluissa, lukioissa, am-
mattiopistoissa ja työväenopistoissa; yhteensä yli 700:ssa toimipistees-
sä. Tilojen yhteenlaskettu vuokrapinta-ala ylittää miljoona neliömetriä. 

Arkisin klo 17-22, viikonloppuisin sekä loma-aikoina koulujen ja oppilai-
tosten liikuntatilat ovat olleet kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan liikunta-
palvelujen hallinnassa ja varausjärjestelmässä 1.7.2017 alkaen. Puolet 
liikuntasaleista (69) on tammikuussa 2018 siirtynyt asukaskäytön oma-
valvontaan. Toimialalautakunta pitää mahdollisena  tarvittaessa laajen-
taa käyttöaikaa iltaisin. Muiden kuin liikuntatilojen käyttöä kouluissa on 
aktiivisesti tarjottu mm. taiteen perusopetuksen toimijoille. Lähtökohta-
na on saada kaikki soveltuvat kasvatuksen ja koulutuksen tilat asukas-
toiminnan varausjärjestelmään ja tehokkaampaan asukaskäyttöön.
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kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
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Lisätiedot
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Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 13.03.2018 § 60

HEL 2018-001310 T 10 01 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta pitää kaupungin tilojen avaamista 
asukaskäyttöön kaupunkistrategian mukaisena linjauksena, jolla vasta-
taan kaupunkilaisten muuttuviin tarpeisiin. Se on strategiassa painotet-
tua mahdollistamista ja myös osa alustataloutta. Ketteriä toimintatapoja 
painotetaan ja myös ehdotetaan. Periaatteiden lisäksi työryhmän rapor-
tissa on esitetty ansiokas toimeenpanosuunnitelma.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta toteaa, että jatkotyössä tarkennetaan 
myöhemmin tässä lausunnossa esitetyn mukaisesti, mitä kaikkia kau-
pungin tiloja asukaskäyttöön ollaan tarjoamassa. Kaupunki omistaa 
paitsi julkista, kaikille avointa tilaa myös työtilaa tai muita sellaisia aluei-
ta, joiden käytölle on ymmärrettäviä rajoitteita. 

Lausuntopyynnössä pyydetään (kysymys 1) lautakuntaa arvioimaan 
kaupungin tilojen laajenevan asukaskäytön investointi- ja käyttötalous-
vaikutuksia sekä sopivaa menettelyä asukaskäytön taloudellisten vai-
kutusten käsittelylle. 

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta toteaa, että on haaste lisätä tilojen 
maksutonta asukaskäyttöä ja samanaikaisesti nostaa toimialan tulota-
soa. Osa tiloista on jo nyt vuokrattavia ja ne ovat tärkeitä tulonmuodos-
tukselle. Ehdotuksen selkeiden ja kannatettavien maksullinen/maksu-
ton käyttö -periaatteiden avulla haastetta voidaan kuitenkin ratkaista 
erottelemalla käyttötilanteita käyttötarkoituksen ja toimijan perusteella. 
Työryhmän mainitseman ja toimialan käyttämän Varaamo-palvelun pa-
rametrit voidaan säätää siten, että käytön maksullisuus/maksuttomuus 
selviää pääsääntöisesti palvelutapahtuman edetessä. 

Esitetyt periaatteet eivät kuitenkaan kata kaikkia maksullisuus/maksut-
tomuus -jaon synnyttämiä tilanteita. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan 
näkemyksen mukaan mahdollisissa ristiriitatilanteissa toimialan omia 
periaatteita palvelevan asukaskäytön tulisi olla ensi sijalla verrattuna 
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esim. kaupalliseen tai muuhun maksulliseen toimintaan. Myös käyttö-
vuorojen jaossa tulisi priorisoida asukkaita ja yleishyödyllisiä yhteisöjä 
jos vaihtoehtoisena varaajana olisi yritys.

Työryhmä ehdottaa, että tilojen käyttö uskonnolliseen toimintaan tai us-
konnon opetukseen on maksullista lukuun ottamatta tilaisuuksia, joissa 
on avoimeen kutsuun pohjautuen edustettuna useampia uskonnollisia 
vakaumuksia. Ehdotuksen mukaan myös muu kuin nuorison yhteiskun-
nalliseen aktiivisuuteen liittyvä poliittinen toiminta kuuluu maksullisen 
käytön piiriin, jollei kyseessä ole tilaisuus, johon on kutsuttu useampia 
poliittisia puolueita tai katsantokantoja. 

Työryhmän esittämä maksullisuus rajoittaa käytännössä tällaisten tilai-
suuksien järjestämistä. Rajoittaminen on sinänsä perusteltua, koska 
kaikille avoimissa tiloissa muut käyttäjät voivat kokea yhden uskonnolli-
sen tai poliittisen toimijan järjestämän tilaisuuden häiritsevänä. Erityi-
sesti kirjastojen käyttäjät pitävät kirjastotilan neutraaliutta erittäin tär-
keänä.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta toteaa, että poliittinen ja uskonnolli-
nen toiminta ovat yleensä työryhmän laatimien periaatteiden alussa 
mainittua avoimeen osallistumiseen perustuvaa järjestö- tai kansalais-
toimintaa. Niiden toiminta voi lisätä alueen osallistumismahdollisuuksia, 
yhteisöllisyyttä, viihtyisyyttä tai vetovoimaisuutta. Lautakunta esittää 
periaatteeseen tarkennusta, että yhden tai kahden toimijan järjestämät 
uskonnolliset tai poliittiset tilaisuudet ohjataan pääsääntöisesti muihin 
kuin kaikille avoimiin tiloihin tiloissa, joissa sellainen järjestely on mah-
dollista. Tällöin toiminta voi olla maksutonta. Näin menetellen kansa-
laisten harrastustoimintaa ja aktiviteetteja kohdellaan tasavertaisesti il-
man että tilaisuuteen päätyy yleisöksi muitakin kuin sinne varta vasten 
saapuneita. Koska tilat ja tilaisuudet vaihtelevat, jää osa näistä tapauk-
sista aina harkinnanvaraisiksi. Myös työryhmä tunnistaa harkinnanva-
raisuuden periaatteissaan.

Linjaus tarkoittasi, että kaikille avoimissa tiloissa (kuten kirjastoissa) ei 
pääsääntöisesti järjestettäisi tilaisuuksia, joissa on kuultavana vain yksi 
tai kaksi uskonnollista tai poliittista näkökantaa.

Jatkotyössä pitää harkita, onko erillisen ohjeistuksen laatiminen vaali-
kampanjoinnin ajaksi tarpeellista.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta pitää tärkeänä työryhmän esitystä, 
että uudisrakennusten ja remonttien hankesuunnitelmissa otetaan huo-
mioon myös asukaskäyttö ja niihin sisällytetään arvio käyttökulujen 
kasvusta. Talousraamia tulee vastaavasti kasvattaa. Työryhmä arvioi 
aivan oikein että palveluissa ei motivoiduta edistämään asukaskäyttöä, 
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jos se aiheuttaa palveluille lisäkuluja ja –työtä mutta siihen ei saa lisä-
resursseja.  

Käytön lisääntymisen aiheuttamia kustannuksia voidaan arvioida toteu-
tuneiden remonttien ja uudisrakentamisten pohjalta. Toimialalla on tuo-
reita kokemuksia uusien tai remontoitujen tilojen vaikutuksesta käyt-
töön. Jos toiminnallisesti kiinnostavat tilat sijaitsevat helposti saavutet-
tavissa paikoissa, voi käytön kasvu olla kymmeniä prosentteja tai 
enemmän. Uuden kaupunginmuseon avaaminen Aleksanterinkadulla li-
säsi vuosittaista kävijämäärää yli 200 prosentilla ja vastaavasti ylläpito-
kustannuksia kuten valvontaa, siivousta ja siihen liittyvien tarvikkeiden 
menekkiä viitisenkymmentä prosenttia. Samantyyppisiä joskin loivem-
pia kokemuksia on Maunula-talosta sekä remontoiduista Töölön ja Kal-
lion kirjastoista.  Toimialan seuraavan suuren hankkeen eli keskustakir-
jaston 28.1.2015 hyväksytyn hankesuunnitelman talousarviossa käytön 
aiheuttama kuluminen on otettu huomioon ja tulisi ottaa huomioon ta-
loussuunnitelman 2019–21 valmistelussa.

Tilojen avoimuus ja asukaskäyttö tulee voida järjestää siten, että turval-
lisuusriskit minimoidaan. 

Lisääntyvä käyttö työllistää myös henkilökuntaa erilaisina järjestelyinä, 
tarkistuksina ja käyttäjien tukemisena. Järjestelmät kuten Varaamo vä-
hentävät rutiinityötä, samoin toiminnoiltaan tarpeeksi monipuoliset säh-
kölukot etenkin jos ne on yhdistetty Varaamo-järjestelmään. Nykyisissä 
tiloissa tarvitaan runsaasti tekniikkainvestointeja jotta lisääntyvästä tilo-
jen käytöstä ei tule henkilökunnalle rasite. Nämä ratkaisut edistävät ja 
takaavat yleensä myös turvallisuutta, tai niihin voidaan yhdistää turvalli-
suutta lisääviä toimintoja. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta kannattaa 
työryhmän esitystä talousarvion investointiosaan tehtävästä vuokravai-
kutuksettomasta koontihankkeesta, jolla tuotetaan tilojen asukaskäyt-
töä mahdollistavia teknisiä ratkaisuja.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta pitää työryhmän esityksen huomioita 
varaamisen oikeudellisista elementeistä osuvina. Varaajalle tulee va-
raamisprosessin osana syntyä selvä kuva tilankäytön vastuista ja vel-
voitteista.  

Lausuntopyynnössä pyydetään arviota asukaskäytön kannalta relevan-
teista tiloista (kysymys 3). Kulttuuri- ja nuorisopalvelukokonaisuuksissa 
neliöitä on yhteensä 107 450 m². Esim. kirjastotiloja kaupungilla on yh-
teensä 36 875 m² ja nuorisotiloja 29 200 m². Arviolta 85-95% tiloista on 
yleisökäytössä. Näiden lisäksi työryhmän työn ulkopuolisia liikunnan ti-
loja on 180 992 m². 

Toimialan eri palvelukokonaisuuksien ja palvelujen tilat ovat hyvinkin 
erilaisia asukaskäyttöön avaamisen kannalta (kysymys 2). Perustoimin-
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nan luonteen lisäksi vaikuttaa mm. se, ovatko tilat omia vai vuokralla, 
aukioloaikojen pituus, sijainti kaupungissa ja onko tarjolla eristettäviä ti-
loja, mitä asukaskäyttö usein tarvitsee. Tarkemmat ehdot tulee määri-
tellä tilatyyppikohtaisesti, melko usein myös tilakohtaisesti. Lausunto-
pyynnössä tarkoitetut toimialan asukaskäyttöön sopivat tilat on raken-
nettu kirjastoiksi, kulttuurikeskuksiksi, nuorisotiloiksi tai museoiksi. 

Kirjastoissa monipuolinen asukaskäyttö on vakiintunutta. Niiden koko 
toiminta on rakennettu laajan avoimuuden pohjalle. Vuosittaisia kävijöi-
tä Helsingin kirjastoissa on n. 6,3 miljoonaa. Kokoontumis- ja tapahtu-
matilojen lisäksi kirjastot tarjoavat mm. näyttelytilaa erilaisille harrasta-
jille, keräilijöille ja muille ei-ammattimaisille taiteen ja kulttuurin toimijoil-
le.  Myös uusi kirjastolaki (1942/2016) velvoittaa yleisiä kirjastoja tarjoa-
maan tiloja oppimiseen, harrastamiseen, työskentelyyn ja kansalaistoi-
mintaan. Kansallisesti vertailtuna kirjastotilaa on Helsingissä vähän: 
58,70 m² asukasta kohden, kun Suomen keskiarvo on 91,43 m² (2016). 
Keskustakirjasto Oodin valmistuminen nostaa Helsingin keskiarvon 
noin 76 m²:in asukasta kohden. Käytännössä tämä tarkoittaa, että kau-
punkimme kirjastoissa on poikkeuksellisen pienet mahdollisuudet tarjo-
ta tilaa rajattuun käyttöön mikäli asukaskäyttötarve sellaista edellyttää. 

Kirjastojen nykyinen hyvä turvallisuustilanne perustuu kirjastonkäytön 
pitkään perinteeseen Suomessa sekä käyttäjien keskinäiseen sosiaali-
seen kontrolliin. Tilanne ei välttämättä ole pysyvä. Uusi kirjastolaki an-
taa kirjastoille mahdollisuuksia rajata häiriöitä. Joulukuussa 2018 avat-
tavaan keskustakirjasto Oodiin suunnitellaan sen keskeisen sijainnin 
takia tavanomaista perusteellisempia turvatoimia. Oodin odotetaan 
nostavan kävijämäärää 1–1,5 miljoonalla vuodessa (nettolisäys).

Kulttuurikeskuksia on yhteensä seitsemän. Neljä niistä on alueellisia ja 
kaksi on tarkoitettu erityisryhmille. Monitoimijaiset alueelliset kulttuuri-
keskukset on rakennettu ensi sijassa tarjoamaan laadukkaita sisältöjä 
eri puolilla kaupunkia, jotta kaikki taide ja kulttuuri ei keskittyisi keskus-
taan. Kulttuurikeskuksissa on avarat aulatilat, esitystiloja, näyttelytiloja 
sekä kokous- ja/tai luokkatiloja. Samoissa rakennuksissa toimivat 
yleensä myös kirjasto, nuorisotila ja työväenopisto. Juuri valmistuvassa 
työryhmäselvityksessä suositellaan kulttuurikeskuksille jatkossakin nii-
den alkuperäistä, laadukkaisiin sisältöihin perustuvaa toimintamallia, jo-
ka on tutkitusti vaikuttavaa ja menestyksekästä. Ne toteuttavat osaltaan 
erinomaisesti kaupunkistrategian elävien kaupunginosien ja tapahtu-
makaupungin tavoitetta. Tämä valinta ei sulje pois asukastoimintaa 
mutta vaikuttaa sen reunaehtoihin kuten esitystilojen käytön priorisoin-
tiin. Seitsemäs kulttuurikeskus eli Savoy-teatteri on erikoistapaus: se 
toimii pitkälti kaupallisin periaattein ja sen tilat täyttyvät sekä ulkopuolis-
ten että sen omista maksullisista tuotannoista.
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Maunula-talo on suurelta osin kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan käytös-
sä, vaikka sen isäntäorganisaatio on työväenopisto ja se kuuluu siten 
kasvatuksen ja koulutuksen toimialaan. Se vertautuu lähinnä kulttuuri-
keskuksiin, mutta poikkeaa niistä perusajatukseltaan: Maunula-talo on 
rakentamisvaiheesta alkaen suunniteltu asukkaiden kanssa, joten se 
kuvaa tämän hetken asukaskäytön toiminnallisia tarpeita. Mm. kirjasto 
rakennettiin niin että sitä voi käyttää talon kaikkina aukioloaikoina vaik-
ka henkilökuntaa ei olisi paikalla. Asukkaat ovat mukana talon hallin-
nossa ja tuottavat merkittävän osan esitystoiminnasta ja näyttelyistä. 

Nuorisotilat ovat avoimia kuten kirjastotkin ja nuorisotilojen asukaskäyt-
tö on laajaa. Tilojen maksuton käyttö on ollut jo pitkään laajaa ja tilojen 
lukitusta on viime vuosina uudistettu niin, että se palvelisi paremmin ti-
lojen omaehtoista käyttöä. Tätä työtä sekä tilojen varauskäytäntöjen 
kehittämistä tulee jatkaa. Nuorisolain (1285/2016) yhtenä keskeisenä 
tavoitteena on edistää omaehtoista nuorisotoimintaa. Ts. toimintatilan 
tarjoaminen kansalaistoimijoille ja vapaille nuorten ryhmille kuuluu nuo-
risopalveluiden perustehtävään. Nuorisotilat on kalustettu ja varustettu 
ajatellen ensi sijassa nuoria kävijöitä. Osa tiloista on tarkoitettu erityis-
käyttöön, mikä osin rajaa niiden yleistä kiinnostavuutta – hyvällä tila-
suunnittelulla voidaan jatkossa parantaa tilojen monikäyttöisyyttä. Nuo-
risotilojen verkko kaupungissa on kattava ja pitää sisällään reilut 50 eri-
laista tilaa joka puolella kaupunkia. Osa tiloista on erittäin hyvällä käy-
töllä aamusta iltaan, mutta osan käytön tehokkuutta pystytään paranta-
maan. Useimmista muista kaupungin tiloista poiketen nuorisotilat ovat 
nuorisotyön omassa käytössä erityisesti iltaisin, joten niiden asukas-
käyttöä voidaan lisätä erityisesti päiväsaikaan.

Museoiden asukaskäytölle on olennaisesti enemmän rajoituksia kuin 
edellä kuvatuissa tilatyypeissä. Sekä kulttuurihistorialliset että taideko-
koelmat ovat arvokkaita, usein hauraita ja särkyviä. Kalleimpien taide-
näyttelyjen valtiontakauksilla ja esinelainoilla muista museoista on va-
kiintuneet ehdot valvonnan järjestämisestä ja muusta turvallisuuden ta-
kaamista. Mahdollinen asukaskäyttö onkin suunniteltava näyttelyiden ja 
teosten turvallisuuden ehdoilla. Kyseeseen voivat tulla lähinnä kokoel-
mista ja näyttelyistä eristettävät kokous- ja aulatilat.    

Toimialan tilojen varaaminen keskitetään Varaamo-verkkopalveluun. 
Siellä käytön erilaiset tilakohtaiset ehdot ja rajaukset voidaan toteuttaa 
niin että kunkin tilan asukaskäyttö on tarkoituksenmukaista. Käyttäjä 
etenee palvelussa kertomalla omista tarpeistaan, ja Varaamo tarjoaa 
vain tiloja, joiden käyttöoikeuksiin annetut tiedot sopivat. 

Jotkut toimialan käyttämät tilat eivät sovi asukaskäyttöön käytännössä 
lainkaan. Kaupunginorkesteri on Musiikkitalossa vuokralaisena. Vuok-
rasopimuksen ehdot rajaavat asukaskäytön käytännössä ulos, koska 
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toimistoaan lukuun ottamatta orkesteri vuokraa tiloja käyttöönsä vain 
tarvitessaan niitä.

Esittelijä
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Tommi Laitio

Lisätiedot
Tuula Haavisto, kulttuurijohtaja, puhelin: 310 85500

tuula.haavisto(a)hel.fi

Sosiaali- ja terveyslautakunta 13.03.2018 § 74

HEL 2018-001310 T 10 01 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon kaupungin tilojen asukaskäytön periaatteita käsittelevässä 
loppuraportissa esitetyistä ehdotuksista sekä kaupunginkanslian ta-
lous- ja suunnitteluosaston 8.2.2018 esittämistä kaupungin tilojen asu-
kaskäyttöön liittyvistä kysymyksistä:

”Kaupunginjohtajan 19.4.2017 asettaman työryhmän tehtäväksiannon 
ulkopuolelle rajattiin sosiaali- ja terveystoimialan toimitilat ja kohteet.

Osaa sosiaali- ja terveystoimialan hallinnoimia tiloja voivat kuntalaiset 
ja kolmannen sektorin järjestöt ja yhdistykset varata maksuttomasti tai 
vuokrata pientä maksua vastaan. Tällaisia varattavia tai vuokrattavia ti-
loja ovat mm. asukastalot ja lähiöasemat, monipuolisten palvelukeskus-
ten ja palvelukeskusten juhlasalit, auditoriot, luentosalit tai ryhmätilat ja 
matalan kynnyksen päivätoimintapaikat kuten Symppikset. Sairaaloi-
den, terveysasemien, virastotalojen tai palvelukeskusten (esim. Kalasa-
taman terveys- ja hyvinvointikeskus) kokous- tai muut tilat eivät pää-
sääntöisesti ole sosiaali- ja terveystoimialan ulkopuolisten toimijoiden 
tai yksityishenkilöiden varattavissa tai vuokrattavissa. Eri järjestöjen toi-
minta Kalasataman terveys- ja hyvinvointikeskuksessa ja Itäkadun per-
hekeskuksessa perustuu suulliseen yhteistyösopimukseen ja kumppa-
nuuteen. Järjestöt toimivat tiloissa niiden aukioloaikoina, eikä niiden 
käytöstä näissä tapauksissa peritä vuokraa.

Toimialan tila- ja tapauskohtainen harkinta tilojen vuokrauksen maksut-
tomuudesta tai maksullisuudesta perustuu vuoden 2015 ohjeeseen (so-
siaali- ja terveysvirasto, PYSY110 8.1.2015). Tila- ja tapauskohtaista 
harkintaa tehdään niissä toimipisteissä, missä kuntalaisilla, järjestötoi-
mijoilla tai muilla ulkopuolisilla toimijoilla on mahdollisuus varata tai 
vuokrata tiloja tilapäiseen käyttöön. Tilojen luovuttamisesta tilapäiseen 
ulkopuoliseen käyttöön ja käyttömaksujen perimisen tai perimättä jättä-
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misen osalta päättää kunkin yksikön esimies oman esimiehensä suos-
tumuksella siten kun pysyohjeessa on määritelty.

Asukastalojen tilojen liittäminen Varaamo-palveluun on mahdollista. 
Muita sosiaali- ja terveystoimialan toimitiloja ei kannata keskittää Va-
raamo-palveluun, koska sosiaali- ja terveystoimialan tiloissa tehdään 
pääasiassa potilas- ja asiakastyötä tai ne ovat erityisasumisen kohteita 
kuten palvelutalot, ryhmäkodit, lastenkodit ja tukikodit, joiden tilat edel-
lyttävät erityisiä turvallisuus- ja vahtimestaripalveluita, salassapitovel-
vollisuuksien noudattamista sekä asettaa kulunvalvonnalle ja lukituksel-
le erityisvaatimuksia. Maakunta- ja sote -uudistuksen toteutuessa vuon-
na 2020 sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäminen ja tuottaminen siir-
tyvät maakunnan vastuulle, ja maakunta vuokraa tilat.

Toimitilojen ulkopuolisesta käytöstä koituu toimialalle kustannuksia 
mm. siivouksesta ja ylläpidosta, turvallisuus ja vahtimestaripalveluista 
tai toimipisteen itse järjestämän valvonnan palkkakustannuksista, irtai-
miston ja kalusteiden kulumisesta tai rikkoutumisesta sekä esitysteknis-
ten järjestelmien huolloista tai uusimisesta. Kulunvalvonnan osalta voi 
aiheutua hälytyskustannuksia tai avaimia tai lukituksia voidaan joutua 
uusimaan.

Nyt kustannukset kohdentuvat varaus- tai vuokraustoimintaa harjoitta-
valle toimipisteelle. Talousarviossa voisi olla kaupunkitasoinen talous-
arviotili, jonne budjetoitaisiin yllä mainittuja käytöstä johtuneita kustan-
nuksia varten rahaa keskitetysti, jonne kustannuksia voitaisiin kohden-
taa eikä ne jäisi toimialan yksittäisen toimipisteen kustannuksiksi. Tämä 
voisi edistää tilojen tilapäistä käyttöä.

Edellä olevissa kappaleissa on viitattu niihin toimipisteisiin, joissa tilojen 
tilapäinen käyttö on mahdollista tällä hetkellä eli asukastalot (10 kpl), 
monipuoliset palvelukeskukset ja palvelukeskukset (17 kpl) ja matalan 
kynnyksen päivätoimintapaikat (2 kpl).”

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Kati Hynninen, toimitila-asiantuntija, puhelin: 310 46701

kati.hynninen(a)hel.fi
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§ 479
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen asioita, joissa 
seuraavat viranomaiset ovat tehneet päätöksen viikolla 31. 

kaupunginhallituksen jaostot  
- konsernijaosto  
- elinkeinojaosto  
  
tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta  
  
lautakunnat ja niiden jaostot  
kasvatus- ja koulutuslautakunta  
- suomenkielinen jaosto  
- ruotsinkielinen jaosto  
kaupunkiympäristölautakunta  
- ympäristö- ja lupajaosto  
- rakennusten ja yleisten alueiden jaosto  
pelastuslautakunta  
kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta  
- kulttuurijaosto  
- liikuntajaosto  
- nuorisojaosto  
sosiaali- ja terveyslautakunta  
- sosiaali- ja terveysjaosto 2.8.2018
  
johtokunnat  
- palvelukeskusliikelaitos  
- taloushallintopalveluliikelaitos  
- työterveysliikelaitos  
- rakentamispalveluliikelaitos  
- liikenneliikelaitos  
  
keskusvaalilautakunta yleishallinnon osalta  
  
pormestari  
  
apulaispormestarit  
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- kasvatuksen ja koulutuksen toimiala  
- kaupunkiympäristön toimiala  
- kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala  
- sosiaali- ja terveystoimiala  
  
kaupunginkanslian viranhaltijat  
  
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 469, 470, 471, 473, 475, 476, 477, 478 ja 479 §:t.

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

2
VALITUSOSOITUS

Pöytäkirjan 472 §.

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistet-
tu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vai-
kuttaa (asianosainen).

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

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

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saa-
neen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kulut-
tua kirjeen lähettämisestä.

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

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

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on seuraava:
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Sähköpostiosoite:    helsinki.hao@oikeus.fi
Postiosoite: Radanrakentajantie 5
 00520 HELSINKI
Faksinumero: 029 56 42079
Käyntiosoite: Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero: 029 56 42000

Valituksen muoto ja sisältö

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

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

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

vaaditaan tehtäväksi 
 perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

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

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

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

Valitukseen on liitettävä

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

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

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

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

Pöytäkirja

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

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

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

3
OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Pöytäkirjan 474 §.

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

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

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

Oikaisuvaatimusviranomainen

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

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

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

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

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

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

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

vaatimuksen
 oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot

Pöytäkirja
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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

Mika Raatikainen Pia Pakarinen

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa 
www.hel.fi 14.08.2018.


