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Kokousaika 25.03.2019 16:00 - 17:01

Kokouspaikka Kaupunginhallituksen istuntosali

Läsnä

Jäsenet

Vapaavuori, Jan pormestari
Sinnemäki, Anni apulaispormestari

kaupunginhallituksen 1. varapu-
heenjohtaja

Arhinmäki, Paavo kaupunginhallituksen 2. varapu-
heenjohtaja

Hernberg, Kaisa
Pakarinen, Pia apulaispormestari
Raatikainen, Mika
Rantala, Marcus
Razmyar, Nasima apulaispormestari
Rydman, Wille
Sazonov, Daniel
Sevander, Tomi
Vesikansa, Sanna apulaispormestari
Meri, Otto varajäsen
Yanar, Ozan varajäsen

Muut

Kivekäs, Otso kaupunginvaltuuston puheenjohtaja
Bogomoloff, Harry kaupunginvaltuuston 1. varapuheen-

johtaja
Arajärvi, Pentti kaupunginvaltuuston 2. varapuheen-

johtaja
Sarvilinna, Sami kansliapäällikkö
Hyvärinen, Silja vs. kaupunkiympäristön toimialajoh-

taja
Jolkkonen, Juha sosiaali- ja terveystoimialan toimia-

lajohtaja
Laine-Hendolin, Kirsti vs. kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala-

johtaja
Pohjolainen, Liisa kasvatuksen ja koulutuksen toimia-

lajohtaja
Haahtela, Ilkka vs. elinkeinojohtaja
Kivelä, Liisa viestintäjohtaja
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Peltonen, Antti vs. hallintojohtaja
Rope, Jenni kaupunginlakimies
Saxholm, Tuula rahoitusjohtaja
Nelskylä, Maria vs. kaupunginsihteeri
Hopeakunnas, Maisa tiedottaja
Björksten, Jenni hallintoasiantuntija
Hildén, Sari rakennetun omaisuuden hallinta-

päällikkö
asiantuntija
saapui 16:05, poistui 16:50, läsnä: 
207 §

Tolonen, Johanna Finlandia-talo Oy:n toimitusjohtaja
asiantuntija
saapui 16:05, poistui 16:50, läsnä: 
207 §

Puheenjohtaja

Jan Vapaavuori pormestari
204 - 215 §

Esittelijät

Jan Vapaavuori pormestari
204 §

Sami Sarvilinna kansliapäällikkö
205 - 215 §

Pöytäkirjanpitäjä

Jenni Björksten hallintoasiantuntija
204 - 215 §
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§ Asia

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

205 Asia/2 V 10.4.2019, Vallilanlaakson raitiotien asemakaava ja asemakaavan 
muutos  (nro 12531)

206 Asia/3 V 10.4.2019, Alppiharjun Josafatinkallioiden asemakaavan muutos 
(nro 12395)

207 Asia/4 V 10.4.2019, Finlandia-talon perusparannusta koskeva hankesuunni-
telma

208 Asia/5 Lainan myöntäminen Lauttasaaren yhteiskoulun kannatusyhdistys 
ry:lle

209 Asia/6 Asuinkerrostalotonttia koskevan ilmoittautumis- ja neuvottelumenette-
lyn ratkaiseminen sekä tontin varaaminen rakennushankkeen jatko-
suunnittelua varten (Kaarela, Kuninkaantammi, tontti 33402/1)

210 Asia/7 Valtuutettu Reetta Vanhasen toivomusponsi psykiatrisen osastohoidon 
asiakasmaksuista luopumisesta

211 Asia/8 Kulttuurijohtajan virkasuhteen päättyminen ja viran täyttömenettelyn 
aloittaminen

212 Asia/9 Alueen vuokraaminen Vallilanlaakson kentältä Kumpulan Nurmikenttä 
Oy:lle

213 Asia/10 Valtuutettu Seija Muurisen toivomusponsi frisbeegolfradasta Laajasa-
loon

214 Asia/11 Esitys valtioneuvostolle huumeiden käyttöhuoneen kokeilun oikeutta-
van erillislain säätämisestä

215 Asia/12 Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen
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§ 204
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 Sanna 
Vesikansan ja Pia Pakarisen sekä varatarkastajiksi Tomi Sevanderin ja 
Mika Raatikaisen.

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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§ 205
V 10.4.2019, Vallilanlaakson raitiotien asemakaava ja asemakaavan 
muutos  (nro 12531)

HEL 2017-009847 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy 22. kaupunginosan (Vallila) raitioliiken-
ne-, katu- ja puistoaluetta koskevan asemakaavan ja 22. kaupungino-
san (Vallila) puistoaluetta sekä 24. kaupunginosan (Kumpula) puistoa-
luetta koskevan asemakaavan muutoksen 21.8.2018 päivätyn ja 
5.2.2019 muutetun piirustuksen numero 12531 mukaisena ja asema-
kaavaselostuksesta ilmenevin perustein.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuksen nro 12531 kartta, 
päivätty 21.8.2018, muutettu 5.2.2019

2 Asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuksen nro 12531 selostus, 
päivätty 21.8.2018, muutettu 5.2.2019 (päivitetty Kylk:n 5.2.2019 pää-
töksen mukaiseksi)

3 Vuorovaikutusraportti 30.1.2017 ja asukastilaisuuden (10.10.2017) 
muistio

4 Liikennesuunnitelma (piirustusnumero 6867/21)
5 Tehdyt muutokset
6 Osa päätöshistoriaa

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Uudenmaan elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristö-
keskus

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen hyväksyminen
Liite 1
Liite 2
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Liite 3
Liite 4
Liite 5
Liite 6

Helsingin seudun lii-
kenne -kuntayhtymä
Helsingin seudun ym-
päristöpalvelut -kun-
tayhtymä
Kaupunginmuseo

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Tiivistelmä

Asemakaava ja asemakaavan muutos koskevat Vallilanlaakson käytös-
tä poistunutta junarata-aluetta, Vallilanlaakson puistoa ja Mäkelänrin-
teen uintikeskuksen korttelialueeseen rajautuvaa puiston reunaa. Kaa-
varatkaisu mahdollistaa poikittaisen raideyhteyden toteuttamisen Kala-
sataman ja Pasilan välille sekä säteittäisten runkoyhteyksien toteutta-
misen.

Kaavaratkaisun yhteydessä on laadittu liikennesuunnitelma (liikenteen 
yleissuunnitelma, piirustusnumero 6867/21), jossa raitioyhteys on linjat-
tu Vallilanlaaksoon siten, että raitiotielinja sopeutuu puistoympäristöön 
ja haittaa mahdollisimman vähän puistoalueen muuta käyttöä. Pyörälii-
kenteen laatukäytävä, baana, on sijoitettu raitiotien rinnalle. Kun pyörä-
liikenne siirretään baanalle, puiston ytimen turvallisuus ja käyttömah-
dollisuudet paranevat. Yhteys toteutetaan raitioliikenteelle soveltuvana 
nurmiratana, jolla ei sallita moottoriajoneuvoliikennettä. Raitiotie pyri-
tään sijoittamaan lähelle nykyistä maanpinnan tasoa

Raitiotien ylityksiä on suunniteltu kahteen kohtaan: Tasoylitys paik-
kaan, jossa satamaradan penkere nyt ylitetään ja siltaylitys Mäkelänrin-
teen uintikeskuksen pohjoispuolelle paikkaan, jossa on Pasilan ja 
Kumpulan välinen vilkasliikenteinen puistokäytävä. Pysäkkejä on suun-
niteltu Mäkelänkadun risteyksen yhteyteen sekä Hämeentien sillan alle.

Kaavaratkaisun toteuttaminen vaikuttaa erityisesti siten, että Kalasata-
man raitioteiden yleissuunnitelman mukainen raitiotiejärjestelmä voi-
daan toteuttaa ja näin laajentaa joukkoliikennejärjestelmää. Vallilan-
laakson osuus mahdollistaa luotettavan ja nopean joukkoliikenneyhtey-
den Kalasatamasta Pasilan asemalle. Samalla raitiotie luo nopean 
joukkoliikenneyhteyden Kumpulan kampuksen alueelta ja Arabianran-
nan eteläosista Pasilaan.
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Esittelijän perustelut

Kaavaratkaisu on Helsingin uuden yleiskaavan mukainen ja edesauttaa 
kaupungin strategisten tavoitteiden toteutumista. 

Alueella on voimassa useita asemakaavoja vuosilta 1985–1997. Ase-
makaavoissa suunnittelualue on puistoa. Vanhan satamaradan alue on 
asemakaavoittamatonta aluetta.

Helsingin kaupunki omistaa alueen. Kaavaratkaisu on tehty kaupungin 
aloitteesta.

Suunnittelun vaiheet ja vuorovaikutus

Osallistuminen ja vuorovaikutus on järjestetty osallistumis- ja vuorovai-
kutussuunnitelman mukaisesti.

Kaavaehdotus on ollut julkisesti nähtävillä 7.9.–8.10.2018.

Kustannukset

Kaavaratkaisun toteuttamisesta kaupungille aiheutuvat kustannukset 
on esitetty kaupunginvaltuuston (13.6.2018 § 178) hyväksymän Kala-
sataman raitiotien yleissuunnitelman yhteydessä. Kalasataman raitio-
teiden kokonaiskustannusarvio on 79,3 miljoonaa euroa (MAKU-indeksi 
111,9,2010=100), josta raitiotiejärjestelmän osuus on 55,8 milj. euroa 
ja katurakentamisen 23,5 milj. euroa. Pyöräliikenteen baanayhteyden 
kustannusarvio on 3,5 milj. euroa. Tätä kustannusta ei ole sisällytetty 
raitiotien kustannuksiin. 

Muistutukset

Kaavaehdotuksesta tehtiin 16 muistutusta. Nähtävilläoloajan ulkopuo-
lella saapui kolme kirjettä.

Muistutuksissa esitetyt huomautukset kohdistuivat Vallilanlaakson puis-
ton käytettävyyteen sekä virkistys-, luonto-, kulttuurihistoriallisten ja 
maisema-arvojen heikentymiseen raitiotien toteuttamisen myötä. Muis-
tutuksissa raitiotien linjausta Vallilanlaaksoon pidettiin huonona, koska 
se aiheuttaisi melua ja turvallisuusriskejä, muuttaisi maisemaa ja rajoit-
taisi vapaata liikkumista Vallilanlaakson puistossa. Muistutuksissa kriti-
soitiin Vallilanlaakson viitesuunnitelman mukaista ehdotusta avata Val-
lilan siirtolapuutarhan itä–länsi suuntainen viherakseli yleiseen virkis-
tyskäyttöön. Toisaalta muistutuksissa esitettiin, että siirtolapuutarhaa 
rajaavan aidan pohjoisportin sulkeminen raitiotiekaavan toteutumisen 
myötä tuhoaisi siirtolapuutarhan kehittymisen edellytykset kaupunki-
puiston osana ja huonontaisi oleellisesti alueen nykyistä saavutetta-
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vuutta viheralueverkoston osana. Kaavaratkaisua pidettiin huonona hu-
levesien kannalta.

Muistutuksissa tuotiin esiin, ettei vaihtoehtoisia tapoja järjestää joukko-
liikenne esim. raitiotieyhteydellä Teollisuuskatua pitkin ole tutkittu. Sa-
tamaradan historiaan perustuvaa estevaikutusta ei voida mitenkään 
verrata suunniteltuun nopeaan pikaratikkaliikenteeseen.

Pyöräliikenteen poistamista Hevoshaanpolulta ei pidetty hyvänä ratkai-
suna ja pyörätie-baanan tarpeellisuus sekä mahdollisuus kanavoida 
pyöräliikennettä kyseenalaistettiin. Kaupunginvaltuuston päätösvalta 
hyväksyä Kalasataman raitiotien yleissuunnitelma 13.6.2018 kyseena-
laistettiin, koska raitiotie sijoitetaan alueelle, jolla ei ole sitä mahdollis-
tavaa asemakaavaa. Ympäristövaikutusten arviointia pidettiin liian sup-
peana, eikä riittäviä tutkimuksia ja selvityksiä, sekä vaihtoehtoisia tar-
kasteluja ole tehty. Kolmessa muistutuksessa raitiotien linjausta pidet-
tiin hyvänä.

Kirjeissä esitetyt huomautukset kohdistuivat raitiotien turvallisuuteen, 
puuston poistumiseen raitiotien toteuttamisen yhteydessä, raitiotien 
kustannuksiin, Kumpulanpuron hulevesisuunnitelman ja alueelle laadi-
tun Vallilanlaakson puiston viitesuunnitelman väliseen ristiriitaan sekä 
linnustollisesti arvokkaan alueen pienenemiseen. Yhdessä kirjeessä 
kannatettiin lämpimästi Vallilanlaakson raitiotietä.

Lausunnot

Kaavaehdotuksesta saatiin Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän 
(HSL), Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (HSY), Uu-
denmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY-keskus) ja 
kaupunginmuseon lausunnot. 

HSL totesi lausunnossaan, ettei sillä ole huomautettavaa raitiotien osal-
ta kaavaehdotukseen. Raitiotie parantaa merkittävästi suunnittelualu-
een poikittaisyhteyksiä. Kaavamuutokseen liittyvät liikennesuunnitelmat 
on laadittu viimeisimpien raitioliikenteen ja pyöräliikenteen suunnittelua 
koskevien suunnitteluohjeiden mukaan. 

HSY totesi lausunnossaan, että aluetta palvelevat vesijohdot ja viemärit 
on rakennettu valmiiksi. Muutosehdotus ei edellytä vesihuollon lisära-
kentamista eikä rakennettujen vesihuoltolinjojen siirtämistä.

ELY -keskus totesi lausunnossaan, että kaavakartassa ei ole määräyk-
siä melusta ja tärinästä. Asemakaavamääräys melun ja tärinän torjun-
nasta on annettava. Melutasot ja tärinävaikutukset tulee selvittää ase-
makaavassa eikä jättää myöhempään vaiheeseen. 
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Helsingin kaupunginmuseo toteaa lausunnossaan, että asemakaa-
vaehdotus on kulttuuriympäristön vaalimisen näkökulmasta tarkastellen 
melko suurpiirteinen. Kaava-alue on osittain maakunnallisesti merkittä-
vää kulttuuriympäristöä. Kaupunginmuseo esittää, että näin arvostetus-
sa ympäristössä tulee asemakaavassa olla määräyksiä, joilla varmiste-
taan muutoksesta huolimatta alueen keskeisten piirteiden säilyminen. 
Ainakin yleiselle jalankululle varatut alueen osat tulisi toteuttaa materi-
aaliltaan ympäröivien viherkokonaisuuksien, Kumpulan kasvitieteellisen 
puutarhan ja Vallilan siirtolapuutarhan tapaan sora- tai kivituhkapintai-
sina. Jotta puiston eri toimintoja ei ryhdytä rajaamaan toisistaan raken-
teilla, tulisi kaavassa olla aitaamista rajoittava määräys. Kasvillisuuden, 
puiden ja pensaiden käyttö alueiden ja eri toimintojen rajaamisessa on 
puistoympäristöön sopiva tapa. Lisäksi istutettavaksi määriteltyjä, eri-
tyyppisiä alueen osia tulisi määritellä kaavaan enemmän, jotta suunnit-
telualueen vehreys ja puistomainen luonne varmistetaan myös raitio-
teiden rakentamisen jälkeen. Myös kaava-alueelle sijoitettavat uudet 
rakenteet tulee laadullisesti ja ilmeeltään sovittaa kulttuurihistoriallisesti 
arvokkaaseen puistoympäristöön. Vallilanlaakson raitiotien rakentami-
sen mahdollistavan asemakaavan tulee osaltaan turvata myös Kumpu-
lan kartanon, kasvitieteellisen puutarhan ja Vallilan siirtolapuutarhan 
ympärille rakentuvan viheralueen säilyminen kulttuurihistoriallisesti ar-
vokkaana vehreänä keitaana. 

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

Asemakaavaan ja asemakaavan muutosehdotukseen tehdyt muutokset

Muistutuksissa ja lausunnoissa esitetyt asiat on otettu huomioon mah-
dollisuuksien mukaan.

Kaavaehdotukseen on tehty muutoksia, jotka on esitetty yksityiskohtai-
sesti kaavaselostuksen viimeisessä luvussa (liite 2). Ne on koottu myös 
Tehdyt muutokset -liitteeseen (liite 5). 

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

Lopuksi

Päätösehdotus on kaupunkiympäristölautakunnan tarkistetun esityksen 
mukainen.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
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Lisätiedot
Timo Lindén, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuksen nro 12531 kartta, 
päivätty 21.8.2018, muutettu 5.2.2019

2 Asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuksen nro 12531 selostus, 
päivätty 21.8.2018, muutettu 5.2.2019 (päivitetty Kylk:n 5.2.2019 pää-
töksen mukaiseksi)

3 Vuorovaikutusraportti 30.1.2017 ja asukastilaisuuden (10.10.2017) 
muistio

4 Liikennesuunnitelma (piirustusnumero 6867/21)
5 Tehdyt muutokset
6 Osa päätöshistoriaa

Oheismateriaali

1 Sijaintikartta
2 Ilmakuva
3 Havainnekuva, 5.2.2019

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen hy-
väksyminen

Otteet

Ote Otteen liitteet
Uudenmaan elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristö-
keskus

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen hyväksyminen
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4
Liite 5
Liite 6

Helsingin seudun lii-
kenne -kuntayhtymä
Helsingin seudun ym-
päristöpalvelut -kun-
tayhtymä
Kaupunginmuseo

Tiedoksi

Asemakaavoitus
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Kaupunkiympäristölautakunta

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunta 05.02.2019 § 59

HEL 2017-009847 T 10 03 03

Hankenumero 5644_1, 5644_2

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle

 21.8.2018 päivätyn ja 5.2.2019 muutetun asemakaava- ja asema-
kaavan muutosehdotuksen nro 12531 hyväksymistä. Asemakaava 
koskee 22. kaupunginosan (Vallila) raitioliikenne-, katu- ja puistoa-
luetta ja asemakaavan muutos koskee 22. kaupunginosan (Vallila) 
puistoaluetta sekä 24. kaupunginosan (Kumpula) puistoaluetta.

Lisäksi lautakunta päätti

 ettei ehdotusta aseteta uudelleen nähtäville

 antaa vuorovaikutusraportista ilmenevät vastineet saatuihin lausun-
toihin ja muistutuksiin sekä nähtävilläoloajan ulkopuolella kirjallisesti 
esitettyihin mielipiteisiin. Päätösasiakirjat ja vuorovaikutusraportti 
ovat luettavissa Kaupunkiympäristön toimialan asiakaspalvelussa, 
Sörnäistenkatu 1, sekä internet-sivuilla: Päätöksenteko

www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi

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

Käsittely

05.02.2019 Ehdotuksen mukaan

Asian aikana kuultavina olivat maisema-arkkitehti Mervi Nicklen ja lii-
kenneinsinööri Riikka Österlund. Asiantuntijat poistuivat kuulemisensa 
jälkeen kokouksesta.

21.08.2018 Ehdotuksen mukaan

06.02.2018 Ehdotuksen mukaan

https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi
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30.01.2018 Pöydälle

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Mervi Nicklen, maisema-arkkitehti, puhelin: 310 37221

mervi.nicklen(a)hel.fi
Riikka Österlund, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37312

riikka.osterlund(a)hel.fi

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala Kulttuuripalvelukokonaisuus Kaupunginmuseo 
Kulttuuriperintöyksikkö 24.9.2018

HEL 2017-009847 T 10 03 03

Asemakaavoitus / Maankäyttö ja kaupunkirakenne / Helsingin kaupun-
kiympäristön toimialalta on pyytänyt kaupunginmuseon lausuntoa Valli-
lanlaakson raitiotietä koskevasta asemakaavan ja asemakaavan muu-
toksen 21.8.2018 päivätystä ehdotuksesta ja asemakaavaselostukses-
ta. Kaupunginmuseo tarkastelee hanketta perustehtävänsä mukaisesti 
kulttuuriympäristön vaalimisen näkökulmasta ja esittää kantanaan seu-
raavaa.

Asemakaavan muutos liittyy poikittaisen raideyhteyden toteuttamiseen 
Kalasataman ja Pasilan välille sekä säteittäisten runkoyhteyksien to-
teuttamiseen. Suunnittelualueeseen kuuluvat Vallilanlaakson käytöstä 
poistunut junarata-alue, osa Vallilanlaakson puistoa ja Mäkelänrinteen 
uintikeskuksen korttelialueen puiston puoleista reuna-aluetta. Tavoit-
teena on linjata raitiotie Vallilanlaaksoon siten, että ratalinja sopeutuisi 
puistoympäristöön ja haittaisi mahdollisimman vähän alueen käyttöä.

Esillä olevassa kaavaehdotuksessa suunnittelualue on kokonaisuudes-
saan osoitettu puistoksi VP, jonka keskellä kulkee raitiovaunuliikenteel-
le varattu katu. Katu on toteutettava nurmiratana. Puistoalueelle saa si-
joittaa raitiotien rakenteita ja varusteita. Pääosin raitiovaunuliikenteelle 
osoitetun katualueen pohjoispuolelle on osoitettu ohjeellisia yleiselle ja-
lankululle, polkupyöräliikenteelle ja jalankululle ja pyöräilylle varattuja 
alueen osia. Ohjeellisen polkupyöräliikenteelle varatun alueen osan eli 
baanan pohjoispuoli on osittain määritelty istutettavaksi alueen osaksi. 
Katualueen ja Vallilan siirtolapuutarhan väliin on puolestaan osoitettu 
alueellinen tulvareitti w. Kaavan yhteyteen on laadittu Vallilanlaakson 
viitesuunnitelma (MASU Planning Oy 31.5.2018).
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Kaupunginmuseo on antanut lausuntonsa Vallilanlaakson raitiotietä 
koskevan asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma-
vaiheessa 27.10.2017. Kyseisessä lausunnossaan kaupunginmuseo 
totesi kaupunginmuseon ja kaupunginmuseon johtokunnan antaneen 
2000-luvun kuluessa useita kielteisiä lausuntoja Vallilanlaakson joukko-
liikennekatuun liittyvästä asiasta. Kaupunginmuseon johtokunta esitti 
19.3.2008 kuitenkin, että joukkoliikennekadun sijaan Vallilanlaaksoon 
vanhan satamaradan pohjalle linjataan raitiotie. Edellä mainitusta syys-
tä kaupunginmuseo osallistumis- ja arviointisuunnitelmavaiheessa piti 
mahdollisena raitiotien linjaamista Vallilanlaaksoon paikalle, jolla kulki 
1960-luvun puolivälistä 2010-luvulle asti satamarata Pasilasta Vallilan-
laakson kautta Sörnäisten ratapihalle. Lausunnossaan kaupunginmu-
seo piti tärkeänä, että asemakaavalla varmistetaan, ettei alueesta 
myöhemmin muodosteta tai sen viereen liitetä moottoriajoneuvoliiken-
teen väylää. Raitiotie tulee toteuttaa nurmiratana, jolloin se vähemmän 
nousee esiin vehreästä maisemasta. Lisäksi kaupunginmuseo painotti, 
että esillä olevan liikenteen yleissuunnitelman mukaisesti raitiovaunu-
kaistan vierellä kulkevaa pyöräkaistaa tai –tietä ei saa erottaa raitio-
vaunukaistasta rakenteellisilla aidoilla, vaan eri toimintojen erottami-
seen tulee käyttää ainoastaan istutuskaistoja, puustoa tai muita vihere-
lementtejä. Uuden toiminnan myötä välttämättömien rakenteiden lisäksi 
Vallilanlaakson avoimeen viherympäristöön ja -maisemaan ei myös-
kään pidä tuoda mitään näkymiä katkaisevia tai kuilumaisia tiloja luovia 
rakenteellisia elementtejä.

Kaupunginmuseon näkemyksen mukaan esillä oleva asemakaavaeh-
dotus on kulttuuriympäristön vaalimisen näkökulmasta tarkastellen 
melko suurpiirteinen. Kaupunginmuseo huomauttaa, että kaava-alue on 
osittain maakunnallisesti merkittävää kulttuuriympäristöä (Uudenmaan 
2. vaihemaakuntakaava, YM 30.10.2014) ja voimassa olevassa Helsin-
gin yleiskaava 2002:ssa Vallilanlaakson pohjoisosa on kulttuurihistorial-
lisesti, rakennustaiteellisesti ja maisemakulttuurin kannalta merkittävää 
aluetta, jota tulee kehittää siten, että sen arvot ja ominaisuudet säilyvät. 
Kaupunginmuseo esittääkin, että näin arvotetussa ympäristössä tulee 
asemakaavassa olla määräyksiä, joilla varmistetaan muutoksesta huo-
limatta alueen keskeisten piirteiden säilyminen. Ainakin yleiselle jalan-
kululle varatut alueen osat tulisi toteuttaa materiaaliltaan ympäröivien 
viheraluekokonaisuuksien, Kumpulan kasvitieteellisen puutarhan ja 
Vallilan siirtolapuutarhan tapaan sora- tai kivituhkapintaisina. Jotta 
puiston eri toimintoja ja reittejä ei ryhdytä rajaamaan toisistaan raken-
teilla, tulisi kaavassa olla aitaamista rajoittava määräys. Kasvillisuuden, 
puiden ja pensaiden käyttö alueiden ja eri toimintojen rajaamisessa on 
puistoympäristöön sopiva tapa. Lisäksi istutettavaksi määriteltyjä, eri-
tyyppisiä alueen osia tulisi kaupunginmuseon näkemyksen mukaan 
määritellä asemakaavaan enemmän, jotta suunnittelualueen vehreys ja 
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puistomainen luonne varmistetaan myös raitiotien rakentamisen jäl-
keen. Myös kaava-alueelle sijoitettavat uudet rakenteet tulee laadulli-
sesti ja ilmeeltään sovittaa kulttuurihistoriallisesti arvokkaaseen puisto-
ympäristöön, mikä tulee varmistaa jatkosuunnittelulla. Kaupunginmu-
seon näkemyksen mukaan Vallilanlaakson raitiotien rakentamisen 
mahdollistavan asemakaavan tulee osaltaan turvata myös Kumpulan 
kartanon, kasvitieteellisen puutarhan ja Vallilan siirtolapuutarhan ympä-
rille rakentuvan viheralueen säilyminen kulttuurihistoriallisesti arvok-
kaana vehreänä keitaana.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala Kulttuuripalvelukokonaisuus Kaupun-
ginmuseo Kulttuuriperintöyksikkö 27.10.2017

Lisätiedot
Anne Salminen, tutkija, puhelin: 310 36501

anne.salminen(a)hel.fi

Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus Kaupunkimit-
tauspalvelut Kartat ja paikkatiedot Yksikön päällikkö 14.06.2018 § 25

HEL 2017-009847 T 10 03 03

Päätös

Yksikön päällikkö päätti hyväksyä asemakaavan 12531 pohjakartan 
kaupunginosissa 22 Vallila ja 24 Kumpula. Pohjakartta täyttää maan-
käyttö- ja rakennuslain (132/1999) 54a §:n asettamat vaatimukset.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialan kaupunkimittaus-
palvelut on valmistanut asemakaavan pohjakartan:

Asemakaavan numero: 12531
Kaupunginosa: 22 Vallila, 24 Kumpula
Kartoituksen työnumero: 35/2017
Pohjakartta valmistunut: 5.10.2017
Tasokoordinaatisto: ETRS-GK25
Korkeusjärjestelmä: N2000

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

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

Lisätiedot
Merja Kyyrö, vastaava kartoittaja, puhelin: 310 31967

merja.kyyro(a)hel.fi
Timo Tolkki, yksikön päällikkö, puhelin: 310 31883

timo.tolkki(a)hel.fi

Nimistötoimikunta 06.06.2018 § 33

HEL 2017-009847 T 10 03 03

Nimistötoimikunta on käsitellyt Vallilanlaakson nimiasioita viimeksi 
18.10.2017. Nyt nimettävänä on raitiotie, joka on katualuetta. Nimistö-
toimikunta päätti esittää sille nimeä

Vallilanraitio–Vallgårdsspåret
(raitiotie, katualue)
Perustelu: Liitynnäinen, Vallilan kaupunginosan mukaan. 

Perusosa ’raitio’ on tällä hetkellä käytössä Helsingissä kahden kadun-
nimen osana: Mellunmäenraitio–Mellungsbackastråket (1986) ja Pasi-
lanraitio–Böletået (1979). Kielitoimiston sanakirjassa sanaa ’raitio’ ei 
esiinny, mutta Nykysuomen sanakirjan vuoden 1967 painoksessa sa-
nalle on annettu seuraava määritelmä: ’tiessä oleva pyörän raide; laa-
jemmin myös: kylätie, raitti; vrt. raide’. Nimistötoimikunta linjasi, että nyt 
käyttöön otettavaa perusosayhdistelmää raitio–spåret voidaan jatkossa 
käyttää vastaavien, erillisiin raitioteihin viittaavien nimien perusosana.

18.10.2017 Käsitelty

20.09.2017 Pöydälle

Lisätiedot
Johanna Lehtonen, nimistönsuunnittelija, puhelin: 310 37386

johanna.lehtonen(a)hel.fi
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§ 206
V 10.4.2019, Alppiharjun Josafatinkallioiden asemakaavan muutos 
(nro 12395)

HEL 2015-002916 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy 12. kaupunginosan (Alppiharju) puisto- ja 
katualueen asemakaavan muutoksen 6.2.2018 päivätyn ja 18.4.2018 
tarkistetun piirustuksen numero 12395 mukaisena ja asemakaavase-
lostuksesta ilmenevin perustein.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12395 kartta, päivätty 6.2.2018
2 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12395 selostus, päivätty 

6.2.2018, täydennetty 18.4.2018
3 Vuorovaikutusraportti 6.2.2018, täydennetty 18.4.2018
4 Osa päätöshistoriaa

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Uudenmaan elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristö-
keskus

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen hyväksyminen
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4

Helsingin seudun ym-
päristöpalvelut -kun-
tayhtymä

Päätösehdotus



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/2019 14 (75)
Kaupunginhallitus

Asia/3
25.03.2019

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1 Pohjoisesplanadi 11-13 +358 9 310 1641 0201256-6 FI0680001200062637
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 17 Faksi Alv.nro
helsinki.kirjaamo@hel.fi http://www.hel.fi/kaupunginhallitus +358 9 655 783 FI02012566

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Tiivistelmä

Asemakaavan muutos koskee Alppiharjussa sijaitsevaa puisto- ja ka-
tualuetta. Kaavaratkaisu mahdollistaa maanalaisen sähköaseman ra-
kentamisen Josafatinkallioiden alle sekä kaupunkikuvallisesti, historial-
lisesti ja puutarhataiteen kannalta arvokkaan puiston suojelemisen.

Tavoitteena on sähköverkon varmuuden parantaminen laajentuvassa 
kantakaupungissa. Alueelle on suunniteltu maanalainen sähköasema. 
Sähköaseman maanpäällisiä, näkyviä osia ovat sisäänajoluiska Walli-
ninkadun sillan länsipuolella, ilmanvaihtorakennus Kirstinkadun varres-
sa sekä hätäpoistumistie Josafatinkadun varren kallioleikkauspinnassa.

Kaavaratkaisun toteuttaminen vaikuttaa erityisesti siten, että Josafatin-
kalliot säilyvät arvokkaana puistona. Sähköaseman rakentamisella pa-
rannetaan sähkönjakelun varmuutta kasvavan ja tiivistyvän kantakau-
pungin alueella.

Esittelijän perustelut

Kaavaratkaisu on voimassa olevan uuden yleiskaavan mukainen ja 
edesauttaa kaupungin strategisten tavoitteiden toteutumista.

Alue on tällä hetkellä rakennettua puistoa. Alppiharjussa avokallioisella 
ja jyrkällä rinnealueella sijaitseva puisto rajautuu kaikilta sivuiltaan ka-
tualueisiin. Puistosommitelma on sovitettu hienovaraisesti kalliomuotoi-
hin. Kallioiden lomassa kulkee sorapintaisia ja liuskekivettyjä käytäviä 
ja portaita. Puistoaukiot ja oleskelupaikat sijoittuvat kallioiden suojaan. 
Puiston keskellä on kaksi kallioihin rajautuvaa vesiaihetta. Vesiaiheiden 
välissä kulkee kivetty puro ja vesiputous. Puiston länsiosassa on rin-
teeseen pengerretty amfiteatteri. Puiston kasvillisuus on runsaslajinen. 
Nurmialueita on vähän ja ne keskittyvät kalliorinteen alle Helsinginka-
dun varteen.

Alueella on voimassa asemakaava vuodelta 1985. Kaavan mukaan 
alue on katu- ja puistoaluetta (VP).

Helsingin kaupunki omistaa alueen.

Kustannukset

Kaavan toteuttaminen ei aiheuta kaupungille kustannuksia. Sähköase-
man toteuttamisesta vastaa Helen Sähköverkko Oy.

Suunnittelun vaiheet ja vuorovaikutus
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Osallistuminen ja vuorovaikutus on järjestetty osallistumis- ja vuorovai-
kutussuunnitelman mukaisesti.

Kaavaehdotus on ollut julkisesti nähtävillä 23.2−26.3.2018.

Muistutukset

Kaavaehdotuksesta ei tehty muistutuksia.

Lausunnot

Kaavaehdotuksesta saatiin Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kun-
tayhtymän (HSY) ja Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökes-
kuksen (ELY-keskus) lausunnot.

HSY totesi lausunnossaan, että aluetta palvelevat vesihuoltolinja on ra-
kennettu valmiiksi. Muutosehdotus ei edellytä vesihuollon lisärakenta-
mista eikä rakennettujen vesihuoltolinjojen siirtämistä.

ELY-keskus toteaa lausunnossaan, että asemakaavaehdotus täyttää 
sille maankäyttö- ja rakennuslaissa asetetut vaatimukset.

Lopuksi

Kaavakartan merkintöihin tai määräyksiin ei tehty muutoksia julkisen 
nähtävilläolon jälkeen. 

Päätösehdotus on kaupunkiympäristön toimialan asemakaavoituspal-
velun tarkistetun esityksen mukainen.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12395 kartta, päivätty 6.2.2018
2 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12395 selostus, päivätty 

6.2.2018, täydennetty 18.4.2018
3 Vuorovaikutusraportti 6.2.2018, täydennetty 18.4.2018
4 Osa päätöshistoriaa

Oheismateriaali

1 Sijaintikartta
2 Ilmakuva

Muutoksenhaku
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Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen hy-
väksyminen

Otteet

Ote Otteen liitteet
Uudenmaan elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristö-
keskus

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen hyväksyminen
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4

Helsingin seudun ym-
päristöpalvelut -kun-
tayhtymä

Tiedoksi

Asemakaavoitus
Kaupunkiympäristölautakunta

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristön toimiala Maankäyttö ja kaupunkirakenne -palvelukokonaisuus 
Asemakaavoitus 18.4.2018

HEL 2015-002916 T 10 03 03

Hankenumero 0858_2

Asemakaavoituspalvelu on tarkistanut 6.2.2018 päivätyn 12. kaupungi-
nosan (Alppiharju) puisto- ja katualueen asemakaavan muutosehdotus-
ta nro 12395. 

Asemakaavoituspalvelu toteaa, ettei kaavakartan merkintöihin tai mää-
räyksiin ole tehty muutoksia julkisen nähtävilläolon jälkeen, joten ehdo-
tusta ei ole tarpeen asettaa uudelleen nähtäville. 

Kaavaratkaisun keskeinen sisältö

Asemakaavan muutos (kaavaratkaisu) koskee pääosin puistoaluetta, 
joka sijaitsee Alppiharjun kaupunginosassa. Kaavaratkaisu mahdollis-
taa maanalaisen sähköaseman rakentamisen Josafatinkallioiden alle 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/2019 17 (75)
Kaupunginhallitus

Asia/3
25.03.2019

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1 Pohjoisesplanadi 11-13 +358 9 310 1641 0201256-6 FI0680001200062637
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 17 Faksi Alv.nro
helsinki.kirjaamo@hel.fi http://www.hel.fi/kaupunginhallitus +358 9 655 783 FI02012566

sekä kaupunkikuvallisesti, historiallisesti ja puutarhataiteen kannalta 
arvokkaan puiston suojelemisen. 

Tavoitteena on laajentuvan kantakaupungin sähköverkon varmuuden 
parantaminen. Alueelle on suunniteltu maanalainen sähköasema. Säh-
köaseman maanpäällisiä, näkyviä osia ovat sisäänajoluiska Wallinin-
kadun sillan länsipuolella, ilmanvaihtorakennus Kirstinkadun varressa 
sekä hätäpoistumistie Josafatinkadun varren kallioleikkauspinnassa. 

Kaavaratkaisun toteuttaminen vaikuttaa erityisesti siten, että Josafatin-
kallioiden säilyminen arvokkaana puistona on mahdollista turvata. Säh-
köaseman rakentamisella parannetaan sähkönjakelun varmuutta kas-
vavan ja tiivistyvän kantakaupungin alueella.

Päätökset kaavaratkaisun pohjana

Kaavaratkaisu on valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden ja voi-
massa olevan oikeusvaikutteisen Helsingin Yleiskaava 2002:n mukai-
nen ja edesauttaa kaupungin strategisten tavoitteiden toteutumista. 

Nyt laaditussa kaavaratkaisussa on myös otettu huomioon Helsingin 
uuden yleiskaavan (kaupunginvaltuusto 26.10.2016) tavoitteet. 

Alueen lähtökohdat ja nykytilanne

Alue on tällä hetkellä rakennettua puistoa. Alppiharjussa avokallioisella 
ja jyrkällä rinnealueella sijaitseva puisto rajautuu kaikilta sivuiltaan ka-
tualueisiin. Puistosommitelma on sovitettu hienovaraisesti kalliomuotoi-
hin. Kallioiden lomassa kulkee sorapintaisia ja liuskekivettyjä käytäviä 
ja portaita. Puistoaukiot ja oleskelupaikat sijoittuvat kallioiden suojaan. 
Puiston keskellä on kaksi kallioihin rajautuvaa vesiaihetta. Vesiaiheiden 
välissä kulkee kivetty puro ja vesiputous. Puiston länsiosassa on rin-
teeseen pengerretty amfiteatteri. Puiston kasvillisuus on runsaslajinen. 
Nurmialueita on vähän ja ne keskittyvä kalliorinteen alle Helsinginka-
dun varteen.

Alueella on voimassa asemakaava vuodelta 1985. Kaavan mukaan 
alue on katu- ja puistoaluetta (VP).

Helsingin kaupunki omistaa alueen.  

Kaavaratkaisun kustannukset

Kaavan toteuttaminen ei aiheuta kaupungille kustannuksia. Sähköase-
man toteuttamisesta vastaa Helen Sähköverkko Oy.

Kaavaehdotuksen julkinen nähtävilläolo (MRL 65 §) 23.2.–26.3.2018
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Kaavaehdotus esiteltiin kaupunkiympäristölautakunnalle 6.2.2018 ja 
lautakunta päätti 6.2.2018 asettaa asemakaavan muutosehdotuksen 
nähtäville. 

Kaavaehdotuksesta ei tehty muistutuksia. 

Kaavaehdotuksesta saatiin viranomaisten lausuntoja sen ollessa julki-
sesti nähtävillä. Lausunnoissa ei esitetty huomautuksia.

Lausunnot saatiin seuraavilta tahoilta:

 Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) 
 Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus)

Toimenpiteet julkisen nähtävilläolon jälkeen

Vuorovaikutusraportissa on esitetty yhteenvedot kaavaehdotuksesta 
saaduista viranomaisten lausunnoista.

Kaavakartan merkintöihin tai määräyksiin ei tehty muutoksia julkisen 
nähtävilläolon jälkeen. Aineistoon tehdyt muut täydennykset on esitetty 
kaavaselostuksen viimeisessä luvussa.

Tarkemmat perustelut

Tarkemmat kaavaratkaisun perustelut ilmenevät liitteenä olevasta 
asemakaavaselostuksesta.

Lisätiedot
Perttu Pulkka, arkkitehti, puhelin: 310 37465

perttu.pulkka(a)hel.fi

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala Kulttuuripalvelukokonaisuus Kaupunginmuseo 
Kulttuuriperintöyksikkö 13.3.2018

HEL 2015-002916 T 10 03 03

Kaupunkiympäristön toimialan asemakaavoituspalvelu on pyytänyt 
kaupunginmuseolta lausuntoa Josafatinkallioiden asemakaavan muu-
tosehdotuksesta (nro 12395). Kaupunginmuseo tarkastelee hanketta 
kulttuuriympäristön vaalimisen näkökulmasta.

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on Josafatinkallioiden puiston 
suojeleminen sekä uuden sähköaseman rakentaminen Alppiharjun alu-
eelle. Helsingin kantakaupungin sähköverkon varmuus pyritään näin 
turvaamaan uusien alueiden, Jätkäsaaren, Kalasataman ja Pasilan 
valmistuessa. Asemakaavalla on osoitettu uusi sähkön jakeluasema (n. 
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1 600 m2) maanalaiseen tilaan puiston alle, sisäänajoramppi Helsin-
ginkadun varteen Wallininkadun sillan Iänsipuolelle, ilmanvaihtoraken-
nus Kirstinkadun varteen ja hätäpoistumistie-ja hyökkäystieporras Jo-
safatinkadun kallioleikkauspintaan.

Josafatinkallioiden puisto on kaupunkikuvallisesti, historiallisesti ja puu-
tarhataiteen kannalta arvokas Helsingin arvoympäristökohteisiin kuulu-
va kaupunkipuisto. Asemakaavan luonnosvaiheen lausunnossa 
(6.10.2015) kaupunginmuseo korosti, että puiston arvojen säilymisen 
kannalta on olennaista, että sille annetaan asemakaavaluonnoksessa 
suojelumerkintä VP/s ja asianmukainen suojelumääräys. Lisäksi kau-
punginmuseo piti valitettavana, että puiston koilliskulmaan oli kaava-
luonnoksessa esitetty ilmanvaihtorakennukselle verraten suuri, enin-
tään 35 m2:n rakennusala.

Kaavaehdotuksen suojelumääräys takaa puiston keskeisten arvojen 
säilymisen myös tulevaisuudessa. Lisäksi kaavaehdotukseen liitetyn 
viitesuunnitelman (Arkkitehtitoimisto Markus Lindroos Ky & Futudesign 
Oy) mukaan ilmanvaihtorakennus on siirretty puiston koilliskulmasta 
vähemmän näkyvään paikkaan Kirstinkadun jalkakäytävän varteen. 
Rakennus ollaan toteuttamassa verraten pienenä, teräspaneeliseinäi-
senä suorakaidemassana, joka pyritään maisemoimaan viherkatolla ja 
rei’ittämällä seinäpaneeleihin kalliomotiivi.

Kaupunginmuseolla ei ole Josafatinkallioiden asemakaavan muutoseh-
dotukseen huomautettavaa.

Lisätiedot
Petteri Kummala, tutkija, puhelin: 310 36940

petteri.kummala(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 06.02.2018 § 53

HEL 2015-002916 T 10 03 03

Hankenumero 0858_2

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti

 asettaa 6.2.2018 päivätyn  asemakaavan muutosehdotuksen nro 
12395 julkisesti nähtäville 30 päiväksi maankäyttö- ja rakennusase-
tuksen 27 §:n mukaisesti. Asemakaavan muutos koskee 12. kau-
punginosan (Alppiharju, Harju, Alppila) katu- ja puistoalueita.
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 antaa vuorovaikutusraportista ilmenevät vastineet esitettyihin mieli-
piteisiin. Päätösasiakirjat ja vuorovaikutusraportti ovat luettavissa 
kaupunkiympäristön toimialan info- ja näyttelytila Laiturilla, Narinkka 
2, sekä internet-sivuilla: Päätöksenteko

www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi

 että asemakaavoituspalvelu pyytää ehdotuksesta tarvittavat lau-
sunnot

 valtuuttaa asemakaavoituspalvelun tekemään ehdotukseen vähäi-
siä muutoksia ja tarkistuksia, jotka eivät olennaisesti muuta ehdo-
tuksen sisältöä.

Samalla lautakunta esitti kaupunginhallitukselle

 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12395 hyväksymistä, mikäli 
ehdotuksesta ei tehdä maankäyttö- ja rakennuslain 65 §:n mukaisia 
muistutuksia eivätkä ehdotuksesta annetut lausunnot anna aihetta 
asian käsittelemiselle uudelleen kaupunkiympäristölautakunnassa.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Perttu Pulkka, arkkitehti, puhelin: 310 37465

perttu.pulkka(a)hel.fi
Anu Lamminpää, maisema-arkkitehti, puhelin: 310 37258

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

raila.hoivanen(a)hel.fi

Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus Kaupunkimit-
tauspalvelut Kartat ja paikkatiedot Yksikön päällikkö 21.12.2017 § 61

HEL 2015-002916 T 10 03 03

Hankenumero 0858_2

Päätös

Yksikön päällikkö päätti hyväksyä asemakaavan 12395 pohjakartan 
kaupunginosassa 12 Alppiharju.
Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 54a §:n 
asettamat vaatimukset.

Päätöksen perustelut

https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi/paatoksenteko/
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Helsingin kaupungin kiinteistöviraston kaupunkimittausosasto on val-
mistanut asemakaavan pohjakartan:

Asemakaavan numero: 12395
Kaupunginosa: 12 Alppiharju
Kartoituksen työnumero: 8/2015
Pohjakartta valmistunut: 18.12.2017 (uusintakartoitus, ensitilaus ollut 
2015)
Tasokoordinaatisto: ETRS-GK25
Korkeusjärjestelmä: N2000

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

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

Lisätiedot
Timo Tolkki, yksikön päällikkö, puhelin: 310 31883

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

merja.kyyro(a)hel.fi

Rakennusvirasto 29.9.2015

HEL 2015-002916 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluvirasto pyytää rakennusviraston kannanottoa 
5.10.2015 mennessä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta 1221-
00/15 sekä asemakaavamuutosluonnoksesta, Josafatinkalliot.

Alue sijaitsee 12. kaupunginosassa (Alppiharju), Helsinginkadun var-
ressa. Alue rajoittuu lisäksi Sturenkatuun, Josafatinkatuun sekä Kirstin-
katuun.

Asemakaavan tavoitteena on uuden sähköjakeluaseman mahdollista-
minen Alppiharjun alueelle, koska Helsingin keskustan sähköverkon 
varmuus halutaan varmistaa uusien alueiden, kuten Kalasataman ja 
Pasilan valmistuessa. Tavoitteena on mahdollistaa uuden sähkön jake-
luaseman (n. 1 600 m²) sijoittaminen maanalaiseen tilaan puiston alle 
siten, että sisäänajoramppi sijoittuu Helsinginkadun varteen Wallinin-
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kadun sillan länsipuolelle ja poistumis- ja ilmanvaihtorakennus puiston 
koillisreunaan. Josafatinkalliot suojellaan arvokkaana puistoalueena.

Rakennusvirastolla ei ole tällä hetkellä huomautettavaa osallistumis- ja 
arviontisuunnitelmaan eikä asemakaavamuutosluonnokseen.

Lisätiedot
Petri Arponen, aluesuunnittelija, puhelin: 310 38440

petri.arponen(a)hel.fi
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§ 207
V 10.4.2019, Finlandia-talon perusparannusta koskeva hankesuunni-
telma

HEL 2018-012874 T 10 06 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Asian aikana kuultavina olivat rakennetun omaisuuden hallintapäällikkö 
Sari Hildén ja Finlandia-talo Oy:n toimitusjohtaja Johanna Tolonen. 
Asiantuntijat poistuivat kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Kaisa 
Hernbergin ehdotuksesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

maria.nelskyla(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy Finlandia-talon perusparannuksen 
25.1.2019 päivätyn hankesuunnitelman siten, että hankkeen enimmäis-
laajuus on 30 738 brm² ja rakentamiskustannusten enimmäishinta ar-
vonlisäverottomana 119 000 000 euroa marraskuun 2018 kustannusta-
sossa. 

Tiivistelmä

Finlandia-taloon osoitteessa Mannerheimintie 13e on suunniteltu laaja 
tekninen ja toiminnallinen perusparannus sekä maanalainen laajennus 
teknisille- ja tukitiloille. Hankkeessa uusitaan talotekniset järjestelmät, 
parannetaan energiataloutta sekä laajennetaan teknisiä konehuonetilo-
ja ja tukipalveluiden tiloja. Lisäksi hankkeessa parannetaan esteettö-
myyttä ja logistisia yhteyksiä. Sisätiloissa tehdään toiminnan kehittämi-
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seksi ja sujuvoittamiseksi tilamuutoksia sekä kunnostetaan ja uusitaan 
pintoja, sisäverhouksia ja kalusteita. Hankkeessa uusitaan julkisivut ja 
vesikatot lämmöneristeineen, korjataan ikkunoita, ulko-ovia, kosteus-
vaurioituneita rakenteita ja poistetaan haitta-aineita. Kaikki toimenpiteet 
hankkeessa suunnitellaan ja tehdään huomioiden rakennusta koskevat 
suojelumääräykset.

Hankesuunnitelma on laadittu kaupunkiympäristön toimialan sekä Fin-
landia-talo Oy:n yhteistyönä. Hankkeen suunnittelun yhteydessä on 
kuultu asiantuntijoina museoviraston, Alvar Aalto -säätiön sekä kau-
punkiympäristön toimialan rakennusvalvonnan, asemakaavoituksen, 
pelastuslaitoksen ja ympäristöpalveluiden edustajia.

Esittelijän perustelut

Finlandia-talo

Finlandia-talo on arkkitehti Alvar Aallon suunnittelema konsertti- ja 
kongressitalo ollen samalla merkittävä arkkitehtoninen kokonaistaide-
teos. Päärakennus on valmistunut vuonna 1971 ja kongressisiipi vuon-
na 1975. Rakennusta on laajennettu maantasokerroksessa Töölönlah-
den puolella vuonna 2011 arkkitehti Jyrki Isoahon suunnittelemilla Ve-
randan kokous- ja kahvilatiloilla. Rakennuksen kokonaisala on noin 
29 047 brm² ja tilavuus noin 140 200 m³. Finlandia-talolla on käytössä 
tontin alapuolella kallioluolastossa sijaitsevat maanalaiset huolto- ja 
lastaustilat, jotka jäävät tämän hankkeen ulkopuolelle. 

Finlandia-talo on historiallisesti, kulttuurihistoriallisesti ja rakennustai-
teellisesti poikkeuksellisen arvokas. Finlandia-talon rakennus lähiympä-
ristöineen on suojeltu rakennussuojelulain nojalla valtioneuvoston pää-
töksellä vuonna 1993. Suojelumääräyksiä on täydennetty ympäristömi-
nisteriön päätöksellä vuonna 2003. Finlandia-talo kuuluu kansainväli-
sen Docomomo-järjestön hyväksymään suomalaisen modernin arkki-
tehtuurin merkkiteosvalikoimaan.

Finlandia-talo lukeutuu Töölönlahden alueen kansallisiin symboliraken-
nuksiin Eduskuntatalon ja Kansallismuseon ohella. Finlandia-talo on 
arkkitehtonisena monumenttina Helsingin tunnus kansainvälisesti tun-
netuimpana rakennuksena kaupungissa ja merkittävä kulttuurinen mat-
kailukohde.

Finlandia-talo Oy

Finlandia-talon käyttäjänä on kaupungin tytäryhtiö Finlandia-talo Oy. 
Finlandia-talo Oy vuokraa tiloja ja tarjoaa palveluja erilaisten tilaisuuk-
sien järjestämiseksi talossa. Finlandia-talossa toimii myös ravintola, 
jonka operaattori on Finlandia-talo Oy:n alivuokralainen.
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Finlandia-talo on Helsingin ja Suomen merkittävin konsertti- ja kong-
ressitalo, joka tapahtumajärjestäjänä tavoittelee asiakkaita kotimaisilla 
ja globaaleilla markkinoilla. Finlandia-talo Oy:n liikevaihto on kaksinker-
taistunut kaupunginorkesterin siirryttyä Musiikkitaloon. Talossa järjeste-
tään paljon kokouksia, juhlia ja näyttelyitä ja siellä vierailee vuosittain 
yli 200 000 asiakasta ja järjestetään noin 900 erilaista tapahtumaa.

Kongressimatkailulla on Helsingille huomattava taloudellinen tulo- ja 
työllisyysvaikutus. Vetovoimaisuus kongressikaupunkina ja sen tuoma 
imagohyöty on tärkeä kilpailutekijä kaupunkien välisessä globaalissa 
kilpailussa, jossa kansainvälinen kanssakäyminen korostuu elinvoimai-
suuden edellytyksenä.

Tekninen ja toiminnallinen tarve

Finlandia-talo on lähes 50 vuotta vanha eikä sitä ole tähän mennessä 
koskaan peruskorjattu kokonaisuutena, vaan korjauksia on tehty vai-
heittain käynnissä olevan toiminnan rinnalla. Rakennusta ei enää pys-
tytä pitämään osakorjausten avulla käyttökelpoisena. Perusparannus-
hanketta varten tehtyjen kuntotutkimusten perusteella rakennus on laa-
jan teknisen perusparannuksen tarpeessa. Talotekniset järjestelmät 
ovat käyttöikänsä lopussa. Julkisivut ja vesikatot ovat elinkaarensa lop-
puvaiheessa. Rakennuksen rakenteissa on todettu haitta-aineita ja kos-
teusvaurioita. Rakennuksen ulkovaipan lämmönpitävyydessä on heik-
kouksia. Finlandia-talon tapahtumakäyttö on kovaa ja kuluttavaa, joten 
tilojen pinnat, materiaalit ja varustukset ovat kunnostuksen ja korjauk-
sen tarpeessa. 

Hanke on kiireellinen. Riski häiriöiden ja keskeytysten vakavista hai-
toista on käyttäjän toiminnalle ja taloudelle sekä kaupungin maineelle 
suuri. Rakennuksen käyttökunnossa pitämiseksi joudutaan tekemään 
jatkuvasti välttämättömiä osakorjauksia, mikä ei ole taloudellisesti op-
timaalista. 

Hankkeen tavoite

Finlandia-talon toiminnan painopiste on nyt ja tulevaisuudessa kokous-
ten, kongressien, konserttien ja tapahtumien järjestäminen nykyaikai-
sissa tiloissa, joissa on puitteet ja edellytykset asiakkaiden kokonaisval-
taiseen palveluun. Hankkeen toiminnallisena tavoitteena on tilojen va-
rustelun ajanmukaistaminen ja tilajärjestelyjen kehittäminen kansainvä-
lisen tapahtumakeskuksen vaatimuksiin rakennussuojeluarvot huo-
mioiden.

Perusparannuksen hankesuunnitelma
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Rakennuksen esteettömyyttä ja logistisia yhteyksiä parannetaan ja pa-
loturvallisuutta päivitetään. Tilojen käyttöasteen parantaminen ja nyky-
ajan vaatimukset edellyttävät järjestelyitä ja lisäyksiä asiakastiloihin ja 
yleisö-wc-tiloihin. Entiset orkesterien käyttämät pukuhuone-, toimisto- 
ja harjoitustilat peruskorjataan. Näihin tiloihin on suunniteltu uutta näyt-
telykäyttöä. Rakennuksen nykyiset valmistuskeittiötilat ovat asiakas-
määriin nähden liian pienet sekä sijoittuneet toiminnallisesti ja logisti-
sesti hajanaisesti. Hankkeessa uusitaan rakennuksen ilmanvaihto-, 
lämmitys-, vesi- ja viemärijärjestelmät sekä rakennusautomaatio- ja 
sähköjärjestelmät. Lisäksi uusitaan viestintä-, tietoverkko- ja turvajär-
jestelmät. 

Tämän päivän ja tulevaisuuden tapahtumatoiminnalta odotetaan kor-
keatasoisten tilojen ja teknisen varustuksen lisäksi viihtymistä lisääviä 
oheispalveluita. Finlandia-talo Oy on tehnyt toimintansa kehittämiseksi 
uudistussuunnitelman palvelukonseptille, jonka lähtökohtia ovat uusien 
palveluiden vetovoimaisuus, kannattavuus ja soveltuvuus talon luon-
teeseen. Kulttuurisisältöiset, Finlandia-talon historiaan ja arkkitehtuuriin 
keskittyvät palvelut lisäävät talon houkuttelevuutta sekä niille olevaa 
laajaa asiakantaa. 

Esteettömyys

Perusparannuksen hankesuunnitelmassa rakennuksen esteettömyyttä 
parannetaan salikatsomopaikkojen ja lavalle pääsyn osalta sekä lisää-
mällä esteettömiä kulkuyhteyksiä. Lisäksi toteutetaan esteettömiä ylei-
sö-wc-tiloja sisääntuloaulan, katsomolämpiön ja kongressilämpiön yh-
teyteen.  

Paloturvallisuus

Rakennuksen paloturvallisuutta parannetaan täydentämällä savunpois-
to-, poistumistie- ja osastointijärjestelyjä. Palotekniset turvajärjestelmät 
uusitaan kauttaaltaan. Automaattinen vesisammutusjärjestelmä uusi-
taan pääosin kokonaan. Rakennus varustetaan hätäkeskukseen kytket-
tävällä automaattisella paloilmoitinlaitteistolla. 

Akustiikka ja äänieristys

Tiloissa parannetaan akustiikkaa nykyisille puitteille luonteenomaisin 
tavoin sekä parannetaan ääneneristystä tilojen välillä. Konserttisalin 
akustiikan parannuksessa käyttötarkoituksen lähtökohtana on vahvis-
tettu musiikki ja puhe, joille salin alkuperäinen akustiikka sopii erittäin 
hyvin. Klassisen musiikin ja urkumusiikin tarpeet huomioidaan sähköi-
sellä akustiikkajärjestelmällä. 

Ravintola



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/2019 27 (75)
Kaupunginhallitus

Asia/4
25.03.2019

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1 Pohjoisesplanadi 11-13 +358 9 310 1641 0201256-6 FI0680001200062637
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 17 Faksi Alv.nro
helsinki.kirjaamo@hel.fi http://www.hel.fi/kaupunginhallitus +358 9 655 783 FI02012566

Ravintolan keittiötilat ja -järjestelyt uusitaan kauttaaltaan siten, että 
saadaan kooltaan riittävät, tarkoituksenmukaiset ja toiminnallisesti ra-
tionaaliset keittiötilat, jotka ovat turvalliset ja loogisesti sujuvat. Ruoka-
palvelun tuotantotiloja ja logistiikkaa parannetaan siirtämällä ja keskit-
tämällä valmistuskeittiötoiminnot kellariin toteutettavaan laajennukseen, 
johon yhdistetään nykyiset viereiset ruuan esivalmistustilat sekä raken-
tamalla uusi tilava hissi kerroksiin. Vanha keittiö 2. kerroksessa muute-
taan henkilöstön ruokalaksi/kahvioksi ja siltä vapautuva tila muutetaan 
kokouskäyttöön. Vajaalla käytöllä olevien tausta- ja aulatilojen käyttö-
astetta ja muunneltavuutta parannetaan muokkaamalla niitä asiakasti-
loiksi.

Näyttelytilat

Ensimmäiseen kerrokseen orkesterin entisiin tiloihin sijoitetaan uuden 
näyttelykeskuksen tilat. Tilat sijaitsevat päärakennuksen sisääntulon 
välittömässä yhteydessä siten, että näyttelykeskuksen vierailijat voivat 
käyttää olemassa olevia aulapalveluja ja -tiloja. Tiloista muokataan 
modernin interaktiivisen näyttelyn tarpeisiin erikokoiset, -muotoiset ja -
luonteiset tilat, joihin syntyy elämyksellisen asiakaspolun mukainen ti-
lakierto.

Yleisölle avoimissa tiloissa materiaalit, värit ja kiinteä sisustus sekä al-
kuperäiset kiinto- ja irtokalusteet uusitaan alkuperäisiä vastaaviksi. 
Henkilökunnan käyttämissä apu- ja tukitiloissa uudet rakenteet, materi-
aalit, kalusteet ja varustukset suunnitellaan kulutusta kestäviksi, kun-
nostettaviksi ja helposti puhdistettaviksi. 

Piha-alueet

Piha-alueet kunnostetaan alkuperäistä vastaaviksi. Maanalaisen laa-
jennuksenkin kohdalla piha-alueen korkeusasema pysyy ennallaan. 
Tontin pohjoispäädyn pihajärjestelyiden luonne määritellään lähiympä-
ristöön sopivaksi.

Maanalainen laajennus

Mannerheimintien puolen pihatason alle toteutetaan laajennus siihen 
liittyvine kanavatiloineen. Laajennuksen alapohjat, maanvastaiset ulko-
seinät ja yläpohjat toteutetaan teräsbetonirakenteina. Maanalainen laa-
jennus suunnitellaan ja toteutetaan niin, ettei pihan nykyinen korkeusa-
sema ei muutu. 

Julkisivu

Ulkoseinissä uusitaan julkisivulaatat, kiinnitykset ja lämmöneristeet. Al-
kuperäinen ja nykyinen julkisivumateriaali ovat osoittautuneet huonosti 
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kestäviksi. Uusittaessa julkisivulaatoitusta tullaan materiaalin kestävyy-
teen kiinnittämään erityistä huomiota. Lisäksi materiaalin tulee täyttää 
rakennussuojelulain määräykset. Materiaalivalinta tullaan tekemään 
pohjautuen tuloksiin, jotka saadaan parhaillaan käynnissä olevasta jul-
kisivumateriaali tutkimushankkeesta, jonka tulokset valmistuvat vuoden 
2019 lopussa. Tutkimusten tuloksiin perustuen esitetään julkisivumate-
riaalille ratkaisut täydentävässä julkisivujen hankesuunnitelmassa vuo-
den 2020 alkupuolella. Julkisivun uusimisen kustannukset purku- ja 
asennustöineen, kiinnitysjärjestelmineen sekä lämmöneriste- ja laatta-
materiaaleineen sisältyvät tähän perusparannuksen hankesuunnitel-
man kustannuksiin.

Lausunnot

Finlandia-talo Oy on 31.1.2019 antanut hankesuunnitelmasta puoltavan 
lausunnon. Finlandia-talo Oy on todennut lausunnossaan, että se on 
osallistunut kaupunkiympäristön tarveselvityksen ja hankesuunnitelman 
tekoon ja puoltaa muutostöiden toteuttamista. Käyttäjä- ja asiakastur-
vallisuuden vuoksi perusparannus tulee toteuttaa suunnitellussa aika-
taulussa riskit halliten. Talon tulee pysyä auki koko perusparannuksen 
ajan, joko väistötilan tai vaiheistuksen kautta. 

Kaupunkiympäristön toimialan ympäristöpalveluiden elintarviketurvalli-
suus -yksikkö on 28.12.2018 antanut hankesuunnitelmasta lausunnon. 
Museovirasto on antanut on 23.1.2019 hankesuunnitelmasta lausun-
non. 

Lausunnot ovat liitteinä 2—4.

Hankkeen laajuus

Perusparannus käsittää koko rakennuksen ja pihan. Rakennuksen laa-
juus on 30 738 brm², 21 292 htm². Maanalaisen laajennuksen rakenta-
minen teknisille ja tukitiloille lisää bruttoalaa 1 691 m². Piha-alueen laa-
juus on 6 250 m². 

Rakentamiskustannukset

Hankkeen rakentamiskustannukset ovat arvonlisäverottomana yhteen-
sä 119 000 000 euroa (3 871 euroa/brm²) marraskuun 2018 kustannus-
tasossa. 

Rakentamiskustannuksia korottavat seuraavat, kustannusarvioon sisäl-
tyvät tekijät:

- lailla suojellun rakennuksen historiallisen, kulttuurihistoriallisen ja ra-
kennustaiteellisen arvon säilyttäminen
- hankkeen laajuus, monimuotoisuus ja -tasoisuus ja keskeinen sijainti 
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keskusta-alueella
- kaikkien taloteknisten järjestelmien uusiminen
- teknisten konehuoneiden laajentaminen maan alla
- ulkoseinien julkisivulaatoituksen, kiinnitysrakenteiden ja lämmöneris-
teiden uusiminen
- vesikattojen ja yläpohjarakenteiden uusiminen
- turvallisuuden ja terveellisyyden parantamisen edellyttämät laajat hait-
ta-aineiden ja epäpuhtauslähteiden poistot rakenteista sekä kosteus-
vaurioituneiden rakenteiden korjaukset
- valmistuskeittiötilojen toiminnallinen parannus ja laajennus 
- esteettömyyden ja esteettömien kulkuyhteyksien parantaminen.

Tilakustannus käyttäjälle

Hankkeen tilahankkeiden käsittelyohjeiden (kaupunginhallitus 
14.12.2015 § 1208) mukaan määritelty pääomakustannus sisältäen 
väistötilan pääomakustannuksen on noin 18,70 euroa/htm²/kk, yhteen-
sä 419 700 euroa/kk ja noin 5 037 000  euroa/v. Neliövuokran perus-
teena on 22 431 htm². Poistoaika on 30 vuotta ja tilakustannusten tuot-
tovaade 0 % kiinteistölautakunnan 29.11.2012 § 600 rakennussuojelun 
huomioimisesta Finlandia-talon tilakustannuksissa tekemän päätöksen 
mukaisesti.

Lopullinen vuokra tullaan määrittelemään valmistelussa olevan kau-
pungin kiinteistöstrategian perusteella uudistetun vuokramallin mukai-
sesti.

Finlandia-talon nykyinen pääomavuokra on 9,64 euroa/htm²/kk, yh-
teensä 191 553 euroa/kk ja 2 298 636 euroa/v. 

Väistötilat

Finlandia-talon asiakastoiminta on tarkoitus siirtää väistötiloihin perus-
parannuksen toteutuksen ajaksi. Väistötilojen tilapäinen rakennus on 
suunniteltu sijoitettavaksi ajalle 2/2022—12/2024 Töölönlahden puolel-
le Finlandia-talon viereen Karamzininrannan asvalttipintaiselle katualu-
eelle, josta on yhteydet rakennustöiden ajan käytössä oleviin maana-
laisiin huolto- ja lastaustiloihin. Väliaikaiset järjestelyt Töölönlahden 
puistossa suunnitellaan huomioiden turvallisuus, sujuvuus ja viihtyvyys 
alueella.

Finlandia-talo Oy ja sen kumppanit palvelevat asiakkaita keskeytykset-
tä ensin alkuun väistötilassa ja vuoden korjauksen jälkeen myös avau-
tuvassa kongressisiivessä. Finlandia-talo Oy:llä ei ole mahdollisuutta 
poistua kilpailluilta markkinoilta ilman pitkäaikaisia vakavia seurauksia 
sen liiketoiminnalle. Toiminnan jatkuminen korjauksen ajan on välttä-
mätöntä Finlandia-talon henkilöstön osaamisen, asiakassuhteiden ja 
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uusiutumisen vuoksi. Toiminnan lopettaminen heikentäisi Finlandia-talo 
Oy:n osaamista, mainetta, myyntiä ja tulosta vielä viiden vuoden ajan 
perusparannuksen aikaisen kiinniolon jälkeen. Palveluliiketoiminnassa 
toimiminen korjaustöiden rinnalla on normaali käytäntö, jotta yritys py-
syy markkinoilla.

Väistötila suunnitellaan puurakentamisen ja kiertotalouden kehittämis-
hankkeena siten, että sen modulaariset tilaosat ovat siirrettävissä muu-
alle väistötilakäyttöön kaupungin kouluille ja/tai päiväkodeille. Lisäksi 
tutkitaan kaupungin omistaman Hakaniemen hallin väistötilan tai sen 
osien hyödyntämistä osaksi väistötilaratkaisua.

Tilapäisen väistötilarakennuksen toteutuksen kustannukset ovat arviol-
ta enintään 12 000 000 euroa (alv. 0 %). Ne eivät sisälly hankesuunni-
telmassa esitettyihin rakentamiskustannuksiin.

Hankkeen rahoitus

Kaupunginvaltuuston 28.11.2018 § 378 hyväksymässä talonrakennus-
hankkeiden rakentamisohjelmassa vuosiksi 2019—2028 (talousarvion 
liite) on hankkeen suunnittelulle ja toteutukselle varattu määrärahaa 60 
miljoonan euroa siten, että hankkeen toteutus on vuosina 2021—2024. 
Hankkeen toteutuksen edellyttämä 119 milj. euron rahoitustarve ote-
taan huomioon uudessa rakentamisohjelmaehdotuksessa.

Hankkeen toteutus ja aikataulu

Hankkeen toteutusvastuu on kaupunkiympäristötoimialan rakennukset 
ja yleiset alueet -palvelukokonaisuudella. Rakennuksen ylläpidosta 
vastaa Finlandia-talo Oy.

Aikataulun mukaan rakentaminen alkaa helmikuussa 2022 ja valmistuu 
kesäkuussa 2024. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1 Hankesuunnitelma Finlandia-talo PP 2019
2 Lausunto 31.1.2019, Finlandia-talo Oy
3 Elintarviketurvallisuusyksikön lausunto Finlandia-talon rakennushank-

keesta_allekirjoitettu
4 Lausunto, Museovirasto, Finlandia-talon perusparannus
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Oheismateriaali

1 Finlandia-talo PP hankesuunnitelma liitteet 1-6
2 Väistötila Pikku-Finlandia

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Finlandia-talo Oy Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 07.02.2019 
§ 19

HEL 2018-012874 T 10 06 00

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
esitti kaupunginhallitukselle

A
Finlandia-talon perusparannuksen 25.1.2019 päivätyn tarveselvityksen 
ja hankesuunnitelman hyväksymistä siten, että hankkeen enimmäislaa-
juus on 30 738 brm² ja rakentamiskustannusten enimmäishinta on ar-
vonlisäverottomana 119 000 000 euroa marraskuun 2018 kustannusta-
sossa. 

B
Rakennusten ja yleisten alueiden jaosto päätti oikeuttaa rakennukset ja 
yleiset alueet -palvelukokonaisuuden jatkamaan hankkeen suunnittelua 
odottamatta hankepäätöstä.

Käsittely

07.02.2019 Ehdotuksen mukaan

Asian aikana kuultavana oli Finlandia-talo Oy:n toimitusjohtaja Johanna 
Tolonen. Asiantuntija poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.
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Esittelijä
tekninen johtaja
Jaakko Stauffer

Lisätiedot
Merja Ikonen, projektinjohtaja, puhelin: 310 22010

merja.ikonen(a)hel.fi
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§ 208
Lainan myöntäminen Lauttasaaren yhteiskoulun kannatusyhdistys 
ry:lle

HEL 2019-002232 T 02 05 03 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti myöntää Lauttasaaren yhteiskoulun kannatu-
syhdistys ry:lle enintään 1 400 000 euron suuruisen koululainan talous-
arvion kohdalta 9 01 02 01, Lainojen myöntäminen kouluille, koulukiin-
teistössä tehtäviin perusparannuksiin seuraavin ehdoin:

Laina-aika: laina on lyhennyksistä vapaa. Laina-aika on koulun ylläpitä-
jän ja kaupungin välillä tehdyn sopimuksen voimassaoloaika edellyt-
täen, että vakuudet ovat voimassa.

Lainan korko: lainasta maksettava korko on valtiovarainministeriön 
puolivuosittain vahvistaman peruskoron (tällä hetkellä 0 %) suuruinen.

Lainan vakuus: lainansaaja panttaa lainan vakuudeksi kaupungin omis-
taman tontin vuokraoikeuteen kohdistuvia panttikirjoja tai muun kau-
punginkanslian talous- ja suunnitteluosaston hyväksymän vakuuden.

Lainan erityisehto: kaupunkiympäristön toimialan rakennetun omaisuu-
den hallinnalle on toimitettava ennen lainan nostamista yhteenveto tar-
jouspyynnöistä ja perustelut valituista urakoitsijoista, lainaerien nosta-
mista varten kustannusseuranta ja hankkeen valmistuttua loppuselvi-
tysraportti rakennuskustannuksista.

Lisäksi sovelletaan kaupunginhallituksen 20.4.2015 tekemän päätök-
sen mukaisia velan yleisiä ehtoja sekä yleisiä panttaus- ja takausehto-
ja.

Edelleen kaupunginhallitus päätti kehottaa kaupunginkanslian talous- ja 
suunnitteluosastoa laatimaan tarvittavat laina-asiakirjat.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Pipsa Kotamäki, rahoitussihteeri, puhelin: 31036125

pipsa.kotamaki(a)hel.fi

Liitteet

1 Lyk hallituksen ptk 11.12.18
2 Päivitetty koululaina-anomus Lyk 2019
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3 LYK ROHAN lausunto

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsingin kaupungin ja sopimuskoulujen (aikaisemmin korvaavat kou-
lut) välillä on ollut katkeamatta toistaiseksi voimassaoleva sopimus aina 
peruskoulu-uudistuksesta vuodesta 1977 lähtien. Sopimusta on aika 
ajoin tarkistettu esim. lainsäädännön muutosten yhteydessä. Sopimus-
koulut ovat itsenäisiä yhteisöjä, jotka toimivat osana kaupungin koulu-
verkkoa, ja ovat aikanaan hankkineet koulutoimintaan soveltuvat tilat 
ostamalla, rakentamalla tai vuokraamalla. Koulujen koululainoilla to-
teuttamat investoinnit on kirjattu kouluyhteisöjen taseeseen, ko. yhtei-
söjen omaisuudeksi.

Yksityinen opetuksen järjestäjä saa kunnan peruspalvelujen valtiono-
suudesta annetun lain ja asetuksen perusteella valtion maksamana ko-
tikuntakorvaukset perusopetuksen oppilaiden kunnilta. Kaupunki mak-
saa yksityiselle opetuksen järjestäjälle sopimuskorvausta tilastointia-
jankohtina kotikunnaltaan helsinkiläisten oppilaiden osalta tämän sopi-
muksen mukaisesti ja noudattamalla opetuslautakunnan hyväksymiä 
korvauksen laskentaperiaatteita. 

Koska koulujen tulot muodostuvat lähes yksinomaan kotikuntakorvauk-
sista, joihin ei sisälly tilojen hankkimiseen tai peruskorjauksiin liittyvät 
kustannukset, kaupunki ja sopimuskoulut ovat sopineet osana koulu-
sopimusta, että kiinteistöjen peruskorjauksiin tulee ensisijaisesti hakea 
kaupungin koululainaa. Muita rahoituslähteitä sopimuskoulujen hank-
keisiin ei käytännössä myöskään ole tarjolla. Koululainoja ei sopimus-
kouluihin sovellettavien lainaehtojen mukaisesti lyhennetä niin kauan 
kuin lainoitettava kohde on sopimuskoulukäytössä.

Lauttasaaren yhteiskoulun lainahakemus

Lauttasaaren yhteiskoulu on yksityinen sopimuskoulu, joka on valmis-
tunut vuonna 1968 ja toimii osoitteessa Isokaari 19. Lauttasaaren yh-
teiskoulua ylläpitää Lauttasaaren yhteiskoulun kannatusyhdistys ry, jo-
ka on hakenut lainaa käyttövesi- ja viemäriverkoston peruskorjaukseen, 
sähköpää- ja ryhmäkeskuksen uusimiseen ja luokkien ilmanvaihtoka-
navien suurentamiseen.
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Lauttasaaren yhteiskoulun kannatusyhdistys ry on aiemmin toimittanut 
kaupungille vuosille 2016–2023 ulottuvan korjaussuunnitelman, jonka 
puitteissa on alustavasti ohjelmoitu ao. vuosille tiedossa olleita korjaus-
tarpeita. Lainahakemuksessa kuvatut työt on priorisoitu tänä vuonna to-
teutettaviksi.

Kaupunginhallitus on aiemmin ko. korjaussuunnitelmaan liittyen myön-
tänyt päätöksillään 8.5.2016, 449 §, 3 100 000 euron ja 4.6.2018, 
402 §, 1 300 000 euron lainat suunnitelman mukaisiin korjauksiin. Yh-
distyksen hallitus on kokouksessaan päättänyt anoa vuodelle 2019 
suunniteltuja toimenpiteitä varten uutta koululainaa. Koulukiinteistön 
tekninen arvo on arvioitu kaupungin toimesta 22.4.2016, ja ko. arvioon 
perustuva kiinteistön vuokraoikeuden vakuusarvo riittää kattamaan nyt 
haetun ja aiemmin myönnettyjen lainojen yhteismäärän.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta lausunnossaan 8.5.2018, 93 §, piti tär-
keänä, että oppimis- ja työympäristöt ovat terveelliset ja turvalliset. Uusi 
lvis-remonttiin kohdennettu laina on jatkumoa edellisiin ja osa laajaa 
koulukiinteistön peruskorjausta.

Kaupunkiympäristön toimialan rakennetun omaisuuden hallinnan 
14.2.2019 antaman ja 12.3.2019 täydentämän lausunnon mukaan nyt 
rahoitettavaksi esitetyt korjaukset ovat tarpeelliset koulun toiminnan 
kannalta. Hankkeen kokonaiskustannukset ylittyivät 390 000 euroa al-
kuperäisen hankesuunnitelman mukaisesta kustannustasosta. Kau-
punkiympäristön toimialan mukaan kustannusylitys on hyväksyttävissä 
rakennusalan nykyinen tilanne huomioon ottaen. Lauttasaaren yhteis-
koulun kannatusyhdistys ry:n teettämät tutkimukset sekä korjaussuun-
nitelmat on laadittu asianmukaisesti pätevillä asiantuntijoilla ja suunnit-
telijoilla ja niiden kustannukset vastaavat kaupungin kouluhankkeiden 
kustannustasoa. Em. perusteella rakennetun omaisuuden hallinta puol-
taa Lauttasaaren yhteiskoulun lainahakemusta.

Komission tiedonannon (2016/c 262/01) mukaan julkista koulutusta, jo-
ka järjestetään julkisen tahon rahoittaman ja valvoman kansallisen kou-
lutusjärjestelmän puitteissa, ei pidetä valtiontukisäännösten mukaisena 
taloudellisena toimintana. Myönnettävä laina ei siten myöskään sisällä 
kiellettyä valtiontukea.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Pipsa Kotamäki, rahoitussihteeri, puhelin: 31036125

pipsa.kotamaki(a)hel.fi

Liitteet
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1 Lyk hallituksen ptk 11.12.18
2 Päivitetty koululaina-anomus Lyk 2019
3 LYK ROHAN lausunto

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Kaupunkiympäristön toimiala
Kaupunginkanslia
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§ 209
Asuinkerrostalotonttia koskevan ilmoittautumis- ja neuvottelume-
nettelyn ratkaiseminen sekä tontin varaaminen rakennushankkeen 
jatkosuunnittelua varten (Kaarela, Kuninkaantammi, tontti 33402/1)

HEL 2019-000226 T 10 01 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus varasi 33.kaupunginosan (Kaarela) korttelin 33402 
ohjeellisen tontin (AK) nro 1 Rakennusliike Reponen Oy:lle (Y-tunnus 
0575342-3) 31.12.2020 saakka puukerrostalon suunnittelua varten liit-
teen 5 mukaisin ehdoin.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1 Hakuohje
2 Kaupungin yleiset tontinvarausehdot
3 Toimintaohje
4 Arviointikriteerit
5 Varausehdot
6 Sijaintikartta

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Varauksensaaja Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus

Hakijat Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Tiivistelmä
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Kaupunkiympäristölautakunta on 5.6.2018 § 316 päättänyt Kuninkaan-
tammen asuinkerrostalotonttia 33402/1 koskevasta ilmoittautumis- ja 
neuvottelumenettelystä (jatkossa hakumenettely). Päätöksen mukaan 
hakumenettely ratkaistaan siten, että sen kohteena oleva tontti vara-
taan ensiksi jatkosuunnittelua varten ja vuokrataan myöhemmin pitkä-
aikaisella maanvuokrasopimuksella hakumenettelyssä parhaaksi ar-
vioidulle osallistujalle. 

Hakumenettelyn ja sen perusteella tapahtuvan tontinluovutuksen koh-
teena on Kuninkaantammen projektialueella osoitteessa Kuninkaan-
tammenkierto 19 sijaitseva ohjeellinen ja rakentamaton asuinrakennus-
tontti 33402/1. Tontille rakennettavien rakennusten tulee olla pääosin 
puurakenteisia kerrosluvun vaihdellessa kahdesta neljään. Tontin 5 
000 k-m²:n suuruinen rakennusoikeus mahdollistaa noin 80 asunnon, 
joiden keskipinta-ala on noin 52 m²:n, rakentamisen tontille. 

Tontti 33402/1 oli alun perin varattu toteutettavaksi välimuodon asunto-
tuotantona Hitas I-ehdoin, mutta hyväksyessään hakumenettelyä kos-
kevan hakuohjeen kaupunkiympäristölautakunta päätti samalla muut-
taa tontin rahoitus- ja hallintamuodon vapaarahoitteiseksi. 

Osallistujien kanssa käytyjen neuvottelujen jälkeen suoritetun kokonai-
sarvioinnin perusteella parhaimman hakemuksen jätti Rakennusliike 
Reponen Oy. Näin ollen esitetään tontin 33402/1 varaamista Raken-
nusliike Reponen Oy:lle puusta rakennettavan asuinrakennushankkeen 
jatkosuunnittelua varten.  

Kaupungin yleisen varauskierroksen tontinvarauksissa noudatetuista 
käytännöistä poiketen, tontinvaraus voidaan tehdä rakennusliikkeelle, 
koska hakumenettely oli luonteeltaan yleinen ja avoin niille, jotka täytti-
vät osallistumiselle asetetut yleiset kelpoisuusehdot ja tekniset vähim-
mäisvaatimukset.

Sijaintikartta on liitteenä 6.

Esittelijän perustelut

Yleisesti hakumenettelystä

Kaupunkiympäristön toimialan maaomaisuuden kehittäminen ja tontit -
palvelun tontit -yksikkö käynnisti kaupunkiympäristölautakunnan 
5.6.2018 § 316 tekemän päätöksen jälkeen hakumenettelyn, jonka tar-
koituksena oli löytää Kuninkaantammen ns. Etelärinteen asemakaa-
vaan nro 12166 sisältyvälle asuinkerrostalotontille 33402/1 varauksen-
saaja, joka ensiksi laatii hakumenettelyn järjestäjille laadukkaan ja to-
teuttamiskelpoisen suunnitteluratkaisun ja myöhemmin toteuttaa suun-
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nitteluratkaisunsa kokonaisvastuuperiaatteella. Hakumenettelyä varten 
on laadittu 5.6.2018 päivätty hakuohje.

Hakuohje on liitteenä 1.

Hakumenettely toteutettiin yleisenä kaikille avoimena hakuna, mutta se 
suunnattiin ammattirakennuttajille tai -rakentajien kokoamille suunnitte-
lijoiden, tuotetoimittajien ja urakointitahojen muodostamille moniamma-
tillisille yhteenliittymille. Osallistujiksi toivottiin puurakentamiseen eri-
koistuneita osaajia.

Lähtökohtana oli, että hakuun osallistumisen tuli olla osallistujalle kus-
tannuksiltaan ja muilta panostuksiltaan kohtuullinen. Valmiita suunni-
telmia ei edellytetty vaan luonnostasoiset suunnitelmat riittivät, mutta 
osallistujan tuli selvittää oma ja yhteenliittymänsä ammatillinen koke-
mus, pätevyys ja kyky sekä omat taloudelliset ja rahoitukselliset re-
surssit kyseisen 5 000 kem²:n suuruisen puukerrostalohankkeen toteut-
tamiselle.   

Osallistujalle asetetut vaatimukset lyhyesti

Tontin rakennushanke sisältää talojen ja tontin piha-alueen rakentami-
sen rakennuttajan tai rakentajan omien suunnitelmien pohjalta sekä ra-
kennuttajatehtävät. Rakennushanke toteutetaan kokonaisvastuuperi-
aatteella. 

Hakuohjeen mukaan tontille 33402/1 tulee toteuttaa vapaarahoitteista, 
sääntelemätöntä asuntotuotantoa, mutta hakuohje ei ota kantaa asun-
tojen hallintamuotoon eli siihen ovatko rakennettavat asunnot omistu-
sasuntoja tai vuokra-asuntoja. Hakuohje ei siten myöskään ota kantaa 
tulevien asuntojen omistajiin ja siten olisi ollut mahdollista, että osallis-
tujan tiimissä olisi ollut mukana yksi tai useampi sijoittajataho, jonka 
omistukseen hanke olisi toteutettu. 

Rakennusteknistä suorituskykyä koskevana vähimmäisvaatimuksena 
osallistujalta edellytettiin kokemusta vähintään kolmen vastaavan laa-
juisen (n. 3 000 kem²) asuinrakennuskohteen rakennuttamisesta tai ra-
kentamisesta sekä valmistumisesta Suomessa viimeisen 5 vuoden ai-
kana. Kesken hakumenettelyn tätä vaatimustaan kuitenkin kevennettiin 
niin, että referenssikohteeksi esitettävällä kohteella tuli olla myönnetty 
rakennuslupa. Alkuperäinen vaatimuksen mukaan referenssikohteen 
piti olla päättynyt eli kohteen piti olla luovutettu tilaajalle hyväksytysti. 
Lisäksi osallistujan tiimin avaintoimijoille oli asetettu asuinpuukerrosta-
lon suunnitteluun liittyvä kokemus- ja pätevyysvaatimus.

Hakumenettelyn eteneminen
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Hakumenettely oli kaksivaiheinen jakautuen ilmoittautumisvaiheeseen, 
jonka aikana osallistujan tuli laatia kohteelle viitesuunnitelmat hankese-
lostuksineen ja myöhemmin osallistujan tai useamman osallistujan 
kanssa käytävään neuvotteluvaiheeseen. 

Ensimmäinen vaihe päättyi 1.10.2018, johon mennessä saatiin viisi ha-
kemusta.

Hakuajan päätyttyä hakemukset arvioitiin laadullisin perustein ja ne 
asetettiin saadun materiaalin perusteella paremmuusjärjestykseen. Ar-
viointikriteereinä käytettiin hakuohjeen liitteessä ilmoitettuja tekijöitä. Li-
säksi selvitettiin mitä mahdollisia asemakaavapoikkeamia ehdotukset 
edellyttivät. 

Arviointikriteerit ovat liitteenä 4.

Määräajassa saatujen hakemusten perusteella kaupunki kutsui toisen 
vaiheen neuvotteluihin kaksi osallistujaa. Neuvotteluiden tarkoituksena 
oli muun muassa varmistaa, että osallistujalla ja tämän kokoamalla tii-
millä on riittävät resurssit ja muut edellytykset suunnitella ja toteuttaa 
hanke laatimiensa viitesuunnitelmien pohjalta.

Varauksensaajan valitseminen

Määräajassa hakemuksen jättivät seuraavat viisi työyhteenliittymää:

1. Lehto Asunnot Oy ja Lundén Arkkitehdit Oy
2. Avara Oy, Siklatilat Oy, Arkkitehtitoimisto Avario Oy, NQE Ra-

kennetekniikka Oy
3. Alfamark Oy, RaceCon Consulting Oy, OOPEAA Office for Per-

hipheral Architecture Oy, Sweco Rakennetekniikka Oy
4. Rakennusliike Reponen Oy, Arkworks Arkkitehdit Oy, Sitowise 

Oy
5. EKE-rakennus Oy, Koskisen Oy, Arkkitehdit a-live Osuuskunta, 

Sweco Rakennetekniikka Oy

Viitesuunnitelmien ja hankeselostuksen arvioinnin suorittivat menette-
lyn järjestäjänä maaomaisuuden kehittäminen ja tontit -yksikkö yhdes-
sä kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosaston aluerakentamisyk-
sikön sekä kaupunkiympäristön toimialan maankäyttö- ja kaupunkira-
kenne -palvelukokonaisuuden asemakaavoituspalvelun ja palvelut ja 
luvat -palvelukokonaisuuden rakennusvalvontapalvelun kanssa.

Hakemusten arviointi suoritettiin kokonaisarviointina, joka perustui saa-
tuun kirjalliseen materiaaliin ja osallistujan kanssa käytyihin neuvotte-
luihin. Arviointi perustui erityisesti seuraaviin osatekijöihin:
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 Osallistujan esittämät valikoidut hankereferenssit hakuohjeessa 
edellytetyn ja siihen myöhemmin tehdyn täsmennyksen mukaisesti.

 Tiimin kokemus ja pätevyys puukerrostalojen rakentamisesta (eri-
tyisosaaminen).

 Hankkeen taloudelliset riskitekijät sekä arvio osallistujan taloudelli-
sista ja rahoituksellisista edellytyksistä toteuttaa hanke.

 Tontille suunnitellun hankkeen arkkitehtuuri sekä ratkaisun rakenne-
tekniikka, energiatalous, elinkaari, kestävyys ja poikkeamat asema-
kaavasta.

 Kuivarakentamisen ketjun toteutuminen hankkeessa.

Tarkentavat neuvottelut käytiin 1) Alfamark Oy, RaceCon Consulting 
Oy:n, OOPEAA Office for Perhipheral Architecture Oy:n ja Sweco Ra-
kennetekniikka Oy:n muodostaman yhteenliittymän kanssa sekä 2) Ra-
kennusliike Reponen Oy:n, Arkworks Arkkitehdit Oy:n ja Sitowise Oy:n 
muodostaman yhteenliittymän kanssa. 

Ensiksi mainitun yhteenliittymän jättämän hakemuksen vahvuutena oli 
ansiokas viitesuunnitelma sekä ansioituneet suunnittelijat ja muut hen-
kilöresurssit, mutta saatu materiaali ei osallistujalta eli hankkeen ra-
kennuttajana, rakentajana ja/tai tilaajana olevalta yritykseltä edellytetty-
jen referenssikohteiden osalta ollut riittävän yksiselitteinen, joten osal-
listuja päätettiin kutsua tarkentaviin neuvotteluihin. Käydyissä neuvotte-
luissa osallistuja kertoi referenssikohteistaan muun muassa, että ne 
ovat tontinvarauksia ja hankkeita, joille tulevina vuosina haetaan ra-
kennuslupia. Näin ollen yhteenliittymä ei täytä hakumenettelyssä osal-
listujan roolissa olevalle taholle asetettua teknisen suorituskyvyn vä-
himmäisvaatimusta. Tämän vuoksi ja koska hakemus arvioitiin kau-
pungin asettamien taloudellisten ja rahoituksellisten edellytysten osalta 
hankkeen suuruusluokkaan suhteutettuna heikoksi, ei hakemusta esite-
tä hakumenettelyn voittajaksi.

Suoritetun kokonaisarvioinnin perusteella parhaimman hakemuksen 
jätti Rakennusliike Reponen Oy ja sen yhteistyökumppanit Arkworks 
Arkkitehdit Oy ja Sitowise Oy.

Perustelut Rakennusliike Reponen Oy:n, Arkworks Arkkitehdit Oy:n ja Sitowise 
Oy:n valinnalle

Rakennusliike Reponen Oy kuuluu vuonna 2017 tehdyn osakekaupan 
jälkeen Arkta Oy:hyn, jonka konsernin liikevaihto oli yli 70 milj. euroa 
vuonna 2017. Kuninkaantammen puukerrostalohankkeen rakennuskus-
tannusten arvioidaan olevan luokkaa 15 milj. euroa. Siten osallistujalla 
voidaan arvioida olevan riittävät taloudelliset ja rahoitukselliset edelly-
tykset toimia hankkeen perustajaurakoitsijana ja toteuttaa se tulevasta 
markkinatilanteesta riippumatta. 
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Rakennusliike Reponen Oy on kokenut puukerrostalojen rakentaja, jo-
ka käyttää rakennejärjestelmänään suurelementeillä toteutettua niin 
kutsuttua ranka/palkkijärjestelmää. Lähes samankaltaisella järjestel-
mällä se on toteuttanut jo noin 400 asuntoa. Puukerrostaloille kehitettyä 
matalaenergiarakentamisen konseptiaan Rakennusliike Reponen Oy 
on kehittänyt yhteistyökumppaneidensa kanssa jo kolmessa eri puuker-
rostalossa. Kolmas tämän konseptin mukainen puukerrostalo valmistui 
Helsingin Honkasuolle vuonna 2017. 

Haasteena suurelementtien käytölle on joidenkin asiantuntijoiden kes-
kuudessa pidetty pystysuorien asennusten takia vaikeasti tehtävää 
sääsuojausta verrattuna tilaelementtimenetelmällä toteutettuun kerros-
taloon. Tähän haasteeseen Rakennusliike Reponen Oy on vastannut 
kahdella eri tyyppisellä säänsuojausjärjestelmällä. Järjestelmän valinta 
riippuu vallitsevista tonttiolosuhteista ja kulloinkin markkinoilla saatavilla 
olevasta kalustosta. Molemmissa vaihtoehdoissa rakennuksen puurun-
gon kerrotaan olevan sääsuojattu koko puurunkotyön ajan. Energiarat-
kaisujen osalta talojen rakenteet ja niiden tiiviydet on tarkoitus suunni-
tella siten, että ne täyttävät VTT:n määrityksen mukaiset passiiviraken-
tamisen kriteerit. Viitesuunnitelmissa on esitetty rakennuksen julkisivui-
hin integroidut aurinkopaneelit. Suunnitelmissa esitettyä hulevesien vii-
vytysratkaisua arviointiryhmä piti luontevana ja pihasuunnitelmaa yhtei-
sine viherhuoneineen hyvänä. Arviointiryhmän mielestä arkkitehtuuril-
taan ja kaupunkikuvallisilta ominaisuuksiltaan ehdotus on tavanomai-
nen, mutta toteuttamiskelpoinen. Suunnitelman kaupunkikuvalliseen 
laatuun tulee siten jatkosuunnittelussa kiinnittää erityistä huomiota. 

Rakennusliike Reponen Oy:llä on vakiintuneet puurakennusjärjestelmät 
ja tarvittava kyky käynnistää ja toteuttaa Kuninkaantammen kaltainen 
suuri puukerrostalohanke esittämänsä hakemuksen mukaisena. Yh-
teenvetona tästä ehdotuksesta voidaan todeta, että sen vahvuutena on 
toteuttajatahon luotettavuus ja varmuus puukerrostalojen rakentajana.

Tontin luovuttamisesta

Rakennusliike Reponen Oy:n kanssa käydyissä jatkoneuvotteluissa on 
sovittu, että tontin 33402/1 rakennusoikeudesta enintään noin 50 % 
voidaan toteuttaa vapaarahoitteisena vuokra-asuntotuotantona.  

Varauksensaaja huolehtii kustannuksellaan tarvittavan tonttijaon laati-
misesta, tontin lohkomisesta ja kiinteistörekisteriin merkitsemisestä. 

Varauksessa noudatettavat ehdot ilmenevät tarkemmin liitteistä 1, 2, 3 
ja 5.

Kaupunki luovuttaa tontin vuokraamalla, jolloin vuokra-aika tulee ulot-
tumaan 31.12.2080 asti. Tontin elinkustannusindeksiin sidottu vuosi-
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vuokra tulee olemaan vuokra-ajan alussa noin 120 000 euroa (vastaa 
indeksin pistelukua 1944, 4/2018).

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1 Hakuohje
2 Kaupungin yleiset tontinvarausehdot
3 Toimintaohje
4 Arviointikriteerit
5 Varausehdot
6 Sijaintikartta

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Varauksensaaja Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus

Hakijat Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus

Tiedoksi

Kaupunkiympäristölautakunta

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunta 29.01.2019 § 44

HEL 2019-000226 T 10 01 01 00

33.kaupunginosa, Kuninkaantammi, tontti 33402/1

Esitys
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Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle 33.kaupun-
ginosan (Kaarela) korttelin 33402 ohjeellisen tontin (AK) nro 1 varaa-
mista puukerrostalon suunnittelua varten seuraavin ehdoin:

 Varauksensaaja on Rakennusliike Reponen Oy (Y-tunnus 0575342-
3).

 Varaus on voimassa 31.12.2020 saakka. 
 Varausalue on ohjeellinen asuinkerrostalojen tontti 33402/1 (AK, 

pinta-ala 4 155 m², rakennusoikeus 5 000 k-m²).
 Varausalueelle rakennettava asuinrakennusoikeus tulee toteuttaa 

sääntelemättömänä asuntotuotantona. Varausalueen rakennusoi-
keudesta vähintään noin 50 % tulee toteuttaa omistusasuntotuotan-
tona. 

 Varausalue on suunniteltava ja toteutettava varauksensaajan 
1.10.2018 esittämän viitesuunnitelman ”Kuninkaantammen puuker-
rostalotontti” sekä siihen liittyvän hankeselostuksen ja muun materi-
aalin mukaisesti vähintäänkin niistä ilmenevää laatutasoa ja perus-
ratkaisuja noudattaen.  

 Varauksensaaja on velvollinen noudattamaan varausalueen suun-
nittelussa ja toteutuksessa järjestettyä hakumenettelyä varten laadi-
tusta ja 5.6.2018 päivätystä hakuohjeesta ja sen liitteistä ilmeneviä 
ehtoja, ellei kaupungin kanssa erikseen toisin sovita. Hakuohje on 
liitteenä nro 1. 

 Hankkeen suunnittelu ja toteutus tulee tapahtua yhteistyössä kau-
pungin alueellisten yhteistyö- ja koordinointiryhmien kanssa.

 Varauksensaaja on lisäksi velvollinen noudattamaan liitteenä nro 2 
olevia Helsingin kaupungin yleisiä varausehtoja, liitteenä nro 3 ole-
vaa maaomaisuuden kehittäminen ja tontit -palvelun toimintaohjetta 
25.5.2018 kaivu- ja louhintatoimenpiteiden suorittamisesta sekä 
kaadettavista puista. 

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Maria Mannisto, tonttiasiamies, puhelin: 310 36454

maria.mannisto(a)hel.fi
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§ 210
Valtuutettu Reetta Vanhasen toivomusponsi psykiatrisen osasto-
hoidon asiakasmaksuista luopumisesta

HEL 2018-006465 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

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

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Riikka Henriksson, erityissuunnittelija, puhelin: 310 25543

riikka.henriksson(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää merkitä tiedoksi selvityksen valtuuston 
30.5.2018 hyväksymän toivomusponnen (Reetta Vanhanen) johdosta 
tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle se-
kä muille valtuutetuille.

Esittelijän perustelut

Käsitellessään 30.5.2018 vasemmistoliiton valtuustoryhmän ryhmäaloi-
tetta asiakasmaksujen perinnästä kaupungin omana toimintana kau-
punginvaltuusto hyväksyi samalla seuraavan toivomusponnen: ’Hyväk-
syessään päätöksen kaupunginvaltuusto edellyttää, että selvitetään 
mahdollisuutta luopua psykiatrisen osastohoidon asiakasmaksuista si-
sältäen luopumisen hyvinvointi- ja kustannusvaikutukset. Selvityksessä 
arvioidaan, kuinka suuri osa maksuista maksetaan toimeentulotuesta 
tai sosiaalitoimesta.’ (Reetta Vanhanen)

Hallintosäännön 30 luvun 14 §:n 4 momentin mukaan Khn on toimitet-
tava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta 
tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hyväksy-
misestä. Selvitys on toimitettava erikseen myös muille valtuutetuille.



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/2019 46 (75)
Kaupunginhallitus

Asia/7
25.03.2019

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1 Pohjoisesplanadi 11-13 +358 9 310 1641 0201256-6 FI0680001200062637
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 17 Faksi Alv.nro
helsinki.kirjaamo@hel.fi http://www.hel.fi/kaupunginhallitus +358 9 655 783 FI02012566

Toivomusponnen johdosta on saatu sosiaali- ja terveyslautakunnan 
lausunto.

Psykiatrisen vuodeosastohoidon kustannukset olivat vuonna 2017 noin 
57 miljoonaa euroa ja asiakasmaksutulot noin 2,1 miljoonaa. Psykiat-
rian avohoito ja päihdepolikliininen hoito ovat asiakkaalle maksuttomia.

Lyhytaikaisessa laitoshoidossa (alle kolme kuukautta) peritään 17,90 
euroa hoitopäivältä eli kyseessä on terveydenhuollon tasamaksu. Sosi-
aali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 11 §:n mukaan 
terveydenhuollon tasamaksua ei voi jättää perimättä tai sitä alentaa, el-
lei kunta ole päättänyt, että terveydenhuollon tasamaksu voidaan jättää 
perimättä siltä osin kun maksun periminen vaarantaa henkilön tai per-
heen toimeentulon edellytyksiä tai henkilön lakisääteisen elatusvelvolli-
suuden toteuttamista tai jos perimättä jättämiseen on syytä huollolliset 
näkökohdat huomioon ottaen. Helsinki ei ole päättänyt tasamaksujen 
alentamisesta tai perimättä jättämisestä edellä mainituilla perusteilla, 
koska maksukatto estää kohtuuttomat kulut asiakkaalle. Perustoimeen-
tulotukea voi hakea terveydenhuoltokuluihin ja sairaalan sosiaalityö 
neuvoo ja avustaa potilaita ja heidän omaisiaan sosiaalietuuksien ha-
kemisessa. Kelan tilastojen mukaan helsinkiläisille maksettiin vuonna 
2017 sairaalaan hoitopäivämaksuihin perustoimeentulotukea yhteensä 
718 000 euroa. Summaan sisältyy kaikki sairaalahoito, ei vain psykiat-
rinen sairaalahoito.

Pitkäaikaishoitomaksu (yli kolme kuukautta) määräytyy asiakkaan tulo-
jen mukaan, 85 % hoidossa olevan nettokuukausituloista, kuitenkin 
enintään 15 164 euroa kuukaudessa.  Pitkäaikaisen laitoshoidon asia-
kasmaksusäännökset on kirjattu sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas-
maksulakiin. Tällä edistetään sitä, että pitkäaikaisen laitoshoidon mak-
su määräytyy niin, että maksun taso on kohtuullinen laitoshoidossa 
olevan henkilön perheen toimeentulon kannalta ja että samaa tulotasoa 
edustavien perheiden asema muodostuu yhdenvertaiseksi. Yhdenver-
taisuuden kannalta olisi ongelmallista, jos Helsingin kaupunki poikkeai-
si asiakasmaksukäytännöissään HUS:in ja muiden kuntien käytännöis-
tä. Tällöin HUS:ssa asioivat helsinkiläiset psykiatrian potilaat olisivat 
epätasa-arvoisessa asemassa verrattuna Helsingin Auroran sairaalas-
sa asioiviin psykiatrian potilaisiin.

Asiakasmaksuista luopuminen ei ole perusteltua. Yhden potilasryhmän 
sairaalahoidon maksuttomuus asettaisi muut potilasryhmät kuten päih-
delaitoksissa kuntoutuvat eriarvoiseen asemaan. Nykyiset asiakas-
maksut eivät aiheuta haittaa mielenterveyspotilaan hyvinvoinnille, ter-
veydelle tai toimeentulolle.

Esittelijä
kansliapäällikkö
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Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Riikka Henriksson, erityissuunnittelija, puhelin: 310 25543

riikka.henriksson(a)hel.fi

Liitteet

1 Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Ponnen ehdottaja Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytän-
töönpano

Tiedoksi

Kaupunginvaltuusto

Päätöshistoria

Sosiaali- ja terveyslautakunta 23.10.2018 § 264

HEL 2018-006465 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon Reetta Vanhasen toivomusponnesta, joka koskee mahdolli-
suutta luopua psykiatrisen osastohoidon asiakasmaksuista:

”Psykiatrisen vuodeosastohoidon helsinkiläiset potilaat, vuodeosasto-
hoidon kustannukset ja asiakasmaksutulot olivat vuonna 2017 seuraa-
vat:

 Potilaat Kustannukset Asiakasmaksutulot
HUS, lastenpsykiat-
ria (erikoisala 75)

116 2,86 milj. e 0

HUS, nuorisopsykiat-
ria (74)

255 3,67 milj. e 0

Oma toiminta, ai-
kuispsykiatria (70)

2 099 35 milj. e 1,5 milj. e

HUS, aikuispsykiatria 
(70,76)

660 15,29 milj. e 0,6 milj. e
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Psykiatrian osastoilla hoidettavilta potilailta peritään lyhytaikaisessa alle 
kolme (3) kuukautta kestävässä laitoshoidossa hoidoista ja ylläpidosta 
17,90 euroa hoitopäivältä. Maksu pysyy samana maksukaton (683 eu-
roa) täyttymisen jälkeenkin. 

Pitkäaikaishoitomaksun, yli kolme (3) kuukautta, vuorokausihinta riip-
puu asiakaan tuloista: maksu on 85 % hoidossa olevan nettokuukausi-
tuloista ja voi olla enimmillään 15 164 euroa/kuukausi. Elokuun lopun ti-
lanteessa Auroran sairaalan osastoilla 212 hoidossa olleista potilaista 
48 kuului pitkäaikaishoidon maksujärjestelmään (46 potilasta kuntou-
tuspsykiatrian osastoilla ja kaksi potilasta akuuttipsykiatrian osastolla).

Hoitopäivämaksua ei peritä mielenterveyslain 9 §:n nojalla järjestetyn 
tarkkailun ajalta, ellei henkilöä tarkkailun perusteella määrätä tahdosta 
riippumattomaan hoitoon.

Lyhytaikaisen hoidon maksussa on kyse terveydenhuollon tasamak-
susta. Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 11 
§:n mukaan terveydenhuollon tasamaksua ei voi jättää perimättä tai si-
tä alentaa, ellei kunta ole päättänyt, että terveydenhuollon tasamaksu 
voidaan jättää perimättä siltä osin kuin maksun periminen vaarantaa 
henkilön tai perheen toimeentulon edellytyksiä tai henkilön lakisäätei-
sen elatusvelvollisuuden toteuttamista tai jos siihen on syytä huollolliset 
näkökohdat huomioon ottaen. Helsinki ei ole päättänyt, että terveyden-
huollon tasamaksuja voitaisiin alentaa tai jättää perimättä edellä maini-
tuilla perusteilla, koska maksukatto estää kohtuuttomat kulut asiakkaal-
le.

Kansaneläkelaitos (Kela) maksaa tarvittaessa toimeentulotukea ter-
veydenhuoltokuluihin. Sairaalan sosiaalityön tehtäviin kuuluu neuvoa 
potilaita heille kuuluvista sosiaalietuuksista ja yhdessä omaisten kans-
sa avustaa potilasta hakemaan hänelle kuluvat etuudet. Helsingin 
oman psykiatrisen sairaalan arvion mukaan suurimmalle osalle pienitu-
loisista maksut eivät tuota ongelmaa silloin, kun ne maksetaan toi-
meentulotukena.

Kelan tilastoaineiston mukaan vuonna 2017 helsinkiläisille maksettiin 
sairaalan hoitopäivämaksuihin yhteensä 718 000 euroa perustoimeen-
tulotukea. Tämä tieto sisältää vain ne Kelan menot, jotka on maksettu 
maksusitoumuslaskun tai asiakkaan itsensä toimittaman laskun perus-
teella. Summaan sisältyy kaikki sairaalahoito, ei pelkästään psykiatri-
nen sairaalahoito.

Luottotappioiden määrää, eli kuinka paljon sairaalahoitomaksuja on 
mahdollisesti jäänyt maksamatta kokonaan, on mahdotonta näin tarkal-
la tasolla selvittää.
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Pitkäaikaisen laitoshoidon asiakasmaksuihin liittyvät säädökset nostet-
tiin sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulakiin vuonna 2003. Lain 
perusteluissa kerrotaan, että lain pääasiallinen tarkoitus on edistää pit-
käaikaisesta laitoshoidosta perittävän maksun määräytymistä siten, et-
tä maksun taso on kohtuullinen laitoshoidossa olevan henkilön perheen 
toimeentulon kannalta ja että samaa tulotasoa edustavien perheiden 
asema muodostuu yhdenvertaiseksi (HE 49/2002). Lain valmistelussa 
on huomioitu potilaiden taloudellinen asema ja yhdenvertaisuus ja lais-
sa säädetäänkin mm. potilaan vähimmäiskäyttövarasta ja maksukykyä 
määriteltäessä huomioon otettavista tekijöistä.

Yhdenvertaisuuden osalta olisi ongelmallista, jos Helsingin kaupunki 
poikkeaisi asiakasmaksukäytännöissään HUS:n ja muiden kuntien käy-
tännöistä. Tämä johtaisi siihen, että esim. HUS:ssa asioivat helsinkiläi-
set psykiatrian potilaat olisivat epätasa-arvoisessa asemassa verrattu-
na Helsingin Auroran sairaalassa asioiviin psykiatrian potilaisiin. 

Tällä hetkellä ei ole tiedossa, että ko. asiakasmaksujen perimisestä oli-
si luovuttu Uudenmaan kunnissa.

Sosiaali- ja terveyslautakunta ei kannata psykiatrisen osastohoidon 
asiakasmaksuista luopumista.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Psykiatrisen hoidon asiakasmaksujen tulee olla järjestetty niin, että 
asiakasmaksut eivät aiheuta haittaa mielenterveyspotilaan hyvinvoinnil-
le, terveydelle ja toimeentulolle. Psykiatrian avohoito ja päihdepolikliini-
nen hoito on asiakkaalle maksutonta. Yhden potilasryhmän sairaala-
hoidon maksuttomuus asettaisi muut potilasryhmät kuten päihdelaitok-
sissa kuntoutuvat eriarvoiseen asemaan.”

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Mikko Tamminen, psykiatria- ja päihdepalvelujen johtaja, puhelin: 310 58655

mikko.tamminen(a)hel.fi
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§ 211
Kulttuurijohtajan virkasuhteen päättyminen ja viran täyttömenette-
lyn aloittaminen

HEL 2019-003116 T 01 01 04 00

Päätös

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi Tuula Haaviston eroilmoituksen 
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan kulttuurijohtajan virasta.

Samalla kaupunginhallitus kehotti kulttuurin ja vapaa-ajan toimialaa 
käynnistämään viran täyttämiseksi julkisen hakumenettelyn.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Riitta Hellman, rekrytointipäällikkö, puhelin: 310 32950

riitta.hellman(a)hel.fi

Liitteet

1 Eropäätös

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Eron pyytäjä Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-

tus

Esitysehdotus

Esitys on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Tuula Haavisto on jättänyt eroilmoituksen kulttuurin ja vapaa-ajan toi-
mialan kulttuurijohtajan virasta eläkkeelle siirtymisen johdosta 1.7.2019 
alkaen.

Kaupungin hallintosäännön 23 luvun 3 §:n mukaan virkasuhteen päät-
tämisestä päättää virkasuhteeseen ottava viranomainen. Hallintosään-
nön 8 luvun 1§:n mukaan palvelukokonaisuuden johtajan ottaa kau-
punginhallitus ja 23 luvun 1 §:n 4 kohdan mukaan palvelukokonaisuu-
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den johtajan kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto, 
kokemusta johtamistehtävistä sekä suomen kielen erinomainen ja ruot-
sin kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Riitta Hellman, rekrytointipäällikkö, puhelin: 310 32950

riitta.hellman(a)hel.fi

Liitteet

1 Eropäätös

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Eron pyytäjä Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-

tus

Tiedoksi

Kulttuuri ja vapaa-ajan toimiala
Taloushallintopalvelut
Kaupunginkanslian henkilöstöosasto
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§ 212
Alueen vuokraaminen Vallilanlaakson kentältä Kumpulan Nurmi-
kenttä Oy:lle

HEL 2019-000662 T 10 01 01 03

Päätös

Kaupunginhallitus myönsi kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalle oikeu-
den vuokrata 22. kaupunginosassa (Vallila) sijaitsevalta Vallilanlaakson 
kentältä karttaliitteeseen merkityn 20 215 m²:n suuruisen maa-alueen 
Kumpulan Nurmikenttä Oy:lle. Alue on osa kiinteistöjä 91-410-2-13 ja 
91-410-1-5. 

Alue vuokrataan liikuntatoimintaa varten kulttuuri- ja vapaa-aikalauta-
kunnan myöhemmin päättämästä ajankohdasta alkaen 31.12.2034 
saakka seuraavin ehdoin: 

1

Täysimääräinen vuosivuokra, joka vastaa elinkustannusindeksin 2018 
keskiarvon pistelukua 1948, on 16 295,02 euroa (alv. 0 %). Täysimää-
räinen vuosivuokra määrätään pitäen perusteena virallisen elinkustan-
nusindeksin "lokakuu 1950=100" pistelukua vastaavaa 836,50 euron 
suuruista perusvuosivuokraa.

Vuokra peritään vain varsinaisten kenttäalueiden pinta-alan 16 730 
m²:n mukaan. Vuokra-alueeseen sisältyy 3 485 m²:n alue, jota ei voida 
käyttää vuokrasopimuksen mukaiseen toimintaan ja jonka ylläpito on 
vuokralaisen vastuulla.

2

Muutoin noudatetaan kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan määräämiä 
lisäehtoja.

3

Laadittava vuokrasopimus korvaa liikuntalautakunnan 14.12.2010 § 
243 tekemän vuokrasopimuksen siihen myöhemmin tehtyine muutoksi-
neen.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi
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Liitteet

1 Kumpulan Nurmikenttä Oy:n hakemus
2 Tekonurmikentän hankekuvaus
3 Vuokrasopimusluonnos
4 Vuokra-alueen kartta
5 Voimassaoleva vuokrasopimus

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Kumpulan Nurmikenttä Oy Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kumpulan Nurmikenttä Oy:n hakemus

Liikuntalautakunta on 14.12.2010 § 243 tekemällään päätöksellä vuok-
rannut osan Vallilanlaakson kenttäalueesta Kumpulan Nurmikenttä 
Oy:lle. Kumpulan Nurmikenttä Oy on Käpylän Pallo ry:n 100 % omis-
tama yhtiö. Yhtiö on hakenut samalla alueella olevan luonnonnurmiken-
tän vuokraamista liikuntatoimintaa varten viidentoista vuoden vuokra-
ajalle. Alueelle on tarkoitus rakentaa tekonurmikenttä vastaamaan jal-
kapallonharrastajien sekä lähikoulujen ja päiväkotien tarpeita.

Liikuntapaikkapalvelujen edustajat ovat käyneet neuvotteluja vuokra-
alueen laajentamisesta Kumpulan Nurmikenttä Oy:n edustajien kanssa. 
Nykyinen luonnonnurmikenttä on huonon kuntonsa vuoksi vähäisessä 
käytössä. Kentän muuttaminen tekonurmipintaiseksi parantaa Käpylän 
Pallo ry:n toiminnan kasvavia tarpeita ja tarjoaa hyvät harjoittelu- ja pe-
liolosuhteet alueen muille toimijoille. Kumpulan Nurmikenttä Oy tulee 
kustannuksellaan vastaamaan tekonurmikentän rakentamisesta ja yllä-
pidosta.

Vuokrasopimus ja vuokran määräytyminen

Kumpulan Nurmikenttä Oy:n ja kaupungin nykyinen vuokrasopimus on 
hyväksytty liikuntalautakunnassa 14.12.2010 § 243 ja siihen on tehty 
muutoksia 17.5.2011 § 104 ja 31.5.2011 § 126. Vuokrasopimus on 
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voimassa 1.4.2011−31.3.2021. Nykyiseen vuokrasopimukseen kuuluva 
alue liitetään uuteen vuokra-alueeseen ja voimassaoleva vuokrasopi-
mus päättyy uuden sopimuksen tullessa voimaan.

Vuokrattavan maa-alueen kokonaispinta-ala on 20 215 m². Vuokra-alu-
eeseen sisältyy 3 485 m²:n kokoinen alue, jonka ylläpito tulee vuokra-
laisen vastuulle. Aluetta ei voida käyttää vuokrasopimuksen mukaiseen 
toimintaan, joten vuokra esitetään perittäväksi vain varsinaisten kenttä-
alueiden 16 730 m²:n mukaan.

Vuokran määrittelyssä noudatetaan liikuntatoimen maa-alueiden vuok-
rauksen yleisperiaatteita. Kenttäalueen vuokra lasketaan maa-alueen 
pinta-alan mukaan pitäen maan pääoma-arvona elinkustannusindeksin 
pistelukua 100 vastaavaa 1 euron neliömetrihintaa, joka vuoden 2018 
keskiarvoindeksillä (ind. pisteluku 1948) on 19,48 euroa. Vuosivuokra-
na peritään 5 % alueen pääoma-arvosta, joten vuosivuokraksi tulee 16 
730 m² x 19,48 x 5 % = 16 295,02 euroa.

Vuokra-alueella sijaitsee huoltorakennus, josta on voimassaoleva vuok-
rasopimus Kumpulan Nurmikenttä Oy:n kanssa. Sopimus päivitetään 
vuoden 2019 aikana. 

Vuokrasopimuksessa taataan koululaisille kentän maksuton käyttö ar-
kipäivisin klo 8−16 välisenä aikana keväällä huhtikuun alusta touko-
kuun loppuun sekä syksyllä elokuun puolivälistä lokakuun loppuun.

Asemakaava ja alueen hallinta

Alueella on voimassa 10.1.1986 lainvoiman saanut asemakaava nro 
9035, jossa alue on urheilu- ja virkistyspalvelualuetta (VU).

Liikuntalautakunta on vuokrannut alueen sisäisin vuokrausperustein 
kiinteistölautakunnalta (vuokratunnus Y3122-1) vuoden 2043 loppuun 
asti. Alue on kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan liikuntapaikkapalvelujen 
hallinnassa.

Yhteistyö jalkapalloseurojen kanssa

Liikuntapalvelukokonaisuus ja Suomen Palloliiton Helsingin piirin olo-
suhdevaliokunnan edustajat ovat kehittäneet toimenpiteitä, joilla seuro-
jen ja liikuntapalvelujen yhteisiä jalkapallon olosuhdehankkeita toteute-
taan ja luoneet kriteerit, joita seurojen tulee hankkeissaan noudattaa. 
Seurojen kanssa on pyritty toteuttamaan kaksi yhteistoimintakenttää 
vuodessa.

Hankkeet valmistellaan yhteistyössä seuran ja kaupungin kesken sii-
hen asti, että ne ovat toteuttamiskelpoisia. Tämän jälkeen seura lähet-
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tää kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalle maa-alueen vuokraamista 
koskevan hakemuksen. 

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta on esityksessään katsonut, että 
Kumpulan Nurmikenttä Oy:n hanke edistää jalkapallotoiminnan kehit-
tämistä, parantaa Vallilan alueen harjoittelu- ja peliolosuhteita ja hyö-
dyntää myös liikuntapalvelukokonaisuuden toimintaa. 

Toimivalta alueiden vuokraamisessa

Opetus- ja kulttuuriministeriö on tukenut liikuntapaikkarakentamista 
viime vuosina noin 16 miljoonalla eurolla. Edellytyksenä valtionavun 
hakemiseen on joko avustettavan kohteen maa-alueen omistaminen tai 
vähintään 15 vuoden vuokrasopimus.

Hallintosäännön 10 luvun 1 §:n mukaan kulttuuri- ja vapaa-aikalauta-
kunta voi päättää hallinnassaan olevien maa-alueiden vuokraamisesta 
enintään 10 vuoden ajaksi. Pidemmistä vuokrasopimuksista päättää 
kaupunginhallitus.

Valtiontukisäännösten soveltaminen

Kaupungin antama tuki Kumpulan Nurmikenttä Oy:lle ei kuulu valtion-
tukisäännösten soveltamisalaan, koska kyse on urheilutilasta, joka pal-
velee ensisijaisesti paikallisia asukkaita ja joka ei todennäköisesti hou-
kuttele asiakkaita tai investointeja muista jäsenvaltioista (Komission 
tiedonanto valtiontuen käsitteestä 2016/C 262/01 kohta 197).

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1 Kumpulan Nurmikenttä Oy:n hakemus
2 Tekonurmikentän hankekuvaus
3 Vuokrasopimusluonnos
4 Vuokra-alueen kartta
5 Voimassaoleva vuokrasopimus

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
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Kumpulan Nurmikenttä Oy Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus

Tiedoksi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Päätöshistoria

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 29.01.2019 § 27

HEL 2019-000662 T 10 01 01 03

Esitys

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että 
kaupunginhallitus myöntäisi kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalle oi-
keuden vuokrata Kumpulan Nurmikenttä Oy:lle Helsingin kaupungin 22. 
kaupunginosassa (Vallila) sijaitsevan Vallilanlaaksonkentän karttaliit-
teeseen merkityn 20 215 m²:n suuruisen maa-alueen. Alue on osa kiin-
teistöjä 91-410-2-13 ja 91-410-1-5. 

Vuokra-alueeseen sisältyy 3 485 m²:n alue, jonka ylläpito on vuokralai-
sen vastuulla. Ylläpitoaluetta ei voida käyttää vuokrasopimuksen mu-
kaiseen toimintaan, joten vuokra peritään vain varsinaisten kenttäaluei-
den pinta-alan 16 730 m²:n pohjalta. 

Vuokra-alueella sijaitsee huoltorakennus, josta on voimassa oleva 
vuokrasopimus Kumpulan Nurmikenttä Oy:n kanssa. Sopimus tullaan 
päivittämään vuoden 2019 aikana. 

Vuokra-alue vuokrataan liikuntatoimintaa varten lautakunnan  myö-
hemmin päättämästä ajankohdasta lukien 31.12.2034 saakka seuraa-
vin ehdoin: 

1

Täysimääräinen vuosivuokra, joka vastaa elinkustannusindeksin 2018 
kesiarvon pistelukua 1948 on 16 295,02 euroa (alv. 0 %). Täysimääräi-
nen vuosivuokra määrätään pitäen perusteena virallisen elinkustannu-
sindeksin "lokakuu 1950=100" pistelukua vastaavaa 836,50 euron suu-
ruista perusvuosivuokraa. 

2

Muutoin noudatetaan kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan määräämiä 
lisäehtoja. 
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3

Laadittava vuokrasopimus korvaa liikuntalautakunnan 14.12.2010, 243 
§ ja siihen 17.5.2011, 104 § (lisälehti 1) ja 31.5.2011, 126 § (lisälehti 2) 
tehdyn vuokrasopimuksen (vuokra-aika 1.4.2011–31.3.2021). 

Esittelijä
vs. liikuntajohtaja
Petteri Huurre

Lisätiedot
Jyrki Inkinen, yksikön päällikkö, puhelin: 310 87904

jyrki.inkinen(a)hel.fi
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§ 213
Valtuutettu Seija Muurisen toivomusponsi frisbeegolfradasta Laaja-
saloon

HEL 2018-007091 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 
13.6.2018 hyväksymän toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpi-
teistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille 
valtuutetuille.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Ponnen ehdottaja Esitysteksti

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Käsitellessään 13.6.2018 aloitetta Laajasaloon sijoittuvasta frisbeegolf-
radasta kaupunginvaltuusto hyväksyi valtuutettu Seija Muurisen ehdot-
taman toivomusponnen:

Kaupunginvaltuusto edellyttää, että kulttuuri- ja vapaa-ajan toimiala 
selvittää vielä aluetta koskevan kaavaprosessin yhteydessä tai sen jäl-
keen, löytyisikö Laajasalon alueelta turvallinen ja ympäristöä häiritse-
mätön alue pienimuotoiselle frisbeegolfradalle tai muutaman korin har-
joittelualueelle.

Valtuutettu Muurinen oli alkuperäisessä aloitteessaan ehdottanut, että 
Laajasalon alueelle, esim. Laajasalon liikuntapuiston läheisyyteen tai 
Sarvaston venesataman viereiselle niittyalueelle perustettaisiin frisbee-
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golfrata. Kaupunginhallitus totesi tuolloin vastauksessaan, ettei Laaja-
salon alue sovellu täysimittaisen frisbeegolfradan rakentamiseen rajal-
lisen maa-alueen, vilkkaan muun käytön ja käynnissä olevien asema-
kaavamuutosten takia.

Laajasalossa on melko vähän rakennettuja puistoalueita ja tilaa vievän 
radan sijoittaminen nykyisille puistoalueille rajoittaisi muuta virkistys-
käyttöä. Monet Laajasalon puistoalueista ovat kulttuurihistoriallisesti ar-
vokkaita kartano- ja huvilamiljöitä. Pääosa Laajasalon viheralueista on 
virkistysmetsää. Laajasalon alueella ei ole soveltuvaa paikkaa täysimit-
taiselle frisbeegolfradalle.

Frisbeegolfratojen tyyppejä ovat puistorata, metsärata, peltorata sekä 
harvinaisempi kaupunkirata. Lajia voi harjoitella muutamien korien har-
joituspaikoilla tai pelata radoilla, joilla on suunnitellut väylät ja tietty kier-
tosuunta. Täysimittainen 18-väyläinen frisbeegolfrata on muutaman ki-
lometrin mittainen ja vaatii noin 20−30 hehtaaria tilaa. Yksittäisten väy-
lien pituus vaihtelee 50−250 metrin välillä. Frisbeegolfradan tilantarve 
on huomattava ja radan läheisyyteen tarvitaan pysäköintitilaa ja wc. 
Helsingissä on tällä hetkellä viisi täysimittaista rataa sekä kolme harjoi-
tuspaikkaa.

Kaupunki on vuonna 2012 laatinut frisbeegolfrataselvityksen, jossa on 
kartoitettu uusien ratojen mahdolliset sijoittamispaikat. Selvityksen poh-
jalta Kivikkoon on rakennettu uusi frisbeegolfrata ja Vuosaareen on tu-
lossa 9-väyläinen rata. Frisbeegolfrataselvitys päivitetään vuoden 2019 
aikana, jolloin myös Laajasalo on tarkasteluissa mukana.

Kaupunkiympäristön toimiala on yhdessä liikuntapalvelujen kanssa et-
sinyt Laajasalon alueelta sopivaa paikkaa 9-väyläiselle radalle tai pie-
nimuotoiselle harjoittelualueelle. Alustavissa selvittelyissä parhaaksi 
paikaksi on osoittautunut Suomensuonpuiston ja Vuorilahdenpolun vä-
lissä sijaitseva noin kolmen hehtaarin kokoinen metsäalue, johon olisi 
mahdollistaa sijoittaa vajaamittainen metsärata tai harjoitusalue. Ehdo-
tettu metsäalue sivuaa Porekujaa, jonka päätteenä on yleinen pysä-
köintialue lähinnä virkistysalueen ja Hevossalmen uimarannan käyttäjil-
le. Pysäköintipaikka ja uimarannan wc voisivat palvella myös frisbee-
golfin pelaajia. Alueen soveltuminen frisbeegolfkäyttöön tutkitaan tar-
kemmassa suunnittelussa, joka tehdään vuorovaikutuksessa asukkai-
den kanssa.

Laajasalon liikuntapuiston pohjoisosassa on käynnissä kaavamuutos, 
jossa alueelle suunnitellaan asuntorakentamista, palvelutiloja sekä rai-
tiovaunuvarikkoa. Koska alueen rakentaminen tulee todennäköisesti 
pienentämään nykyisen liikuntapuiston aluetta, liikuntapuiston suunni-
telma päivitetään. Tässä yhteydessä voidaan vielä selvittää mahdolli-



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/2019 60 (75)
Kaupunginhallitus

Asia/10
25.03.2019

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1 Pohjoisesplanadi 11-13 +358 9 310 1641 0201256-6 FI0680001200062637
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 17 Faksi Alv.nro
helsinki.kirjaamo@hel.fi http://www.hel.fi/kaupunginhallitus +358 9 655 783 FI02012566

suutta sijoittaa liikuntapuiston alueelle pienimuotoinen frisbeegolfin har-
joittelualue.

Hallintosäännön 30 luvun 14 §:n mukaan kaupunginhallituksen on toi-
mitettava toivomusponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomuspon-
nen johdosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua sen 
hyväksymisestä.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Ponnen ehdottaja Esitysteksti

Tiedoksi

Kaupunginvaltuusto

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunta 05.02.2019 § 58

HEL 2018-007091 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Helsingin kaupunki on vuonna 2012 laatinut Helsingin frisbeegolfrata-
selvityksen, jossa on esitetty nykyiset radat sekä uusien mahdolliset si-
joittamispaikat.  Selvityksen linjaukset on hyväksytty ohjeellisena nou-
datettavaksi yleisten töiden lautakunnassa ja liikuntalautakunnassa 
vuonna 2012. Selvityksessä esitetyt uudet frisbeegolfradat sijoitettiin 
Kivikon ja Vuosaaren liikuntapuistojen ympäristöön. Näistä Kivikon fris-
beegolfrata on toteutettu ja Vuosaareen on tulossa 9 -väyläinen rata. 
Selvitykseen sisältyvässä verkostotarkastelussa Laajasaloon ei esitetty 
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uutta frisbeegolfrataa. Frisbeegolfrataselvitys tullaan päivittämään vuo-
den 2019 aikana, jolloin myös Laajasalo on tarkasteluissa mukana.

Frisbeegolfratojen ratatyyppejä ovat puistorata, metsärata, peltorata 
sekä harvinaisempi kaupunkirata. Tällä hetkellä Helsingissä on viisi 
täysimittaista rataa sekä kolme harjoituspaikkaa. Frisbeegolfia voi har-
joitella muutamien korien harjoituspaikoilla tai pelata radoilla, joilla on 
suunnitellut väylät ja tietty kiertosuunta. Optimaalinen täysimittainen, 18 
-väyläinen frisbeegolfrata on muutaman kilometrin mittainen ja vaatii 
noin 20 - 30 hehtaaria tilaa. Yksittäisten väylien pituus vaihtelee 50 - 
250 metrin välillä. Lisäksi radan läheisyydessä tarvitaan pysäköintitilaa 
sekä mielellään käymälä. Frisbeegolfradan tilantarve on huomattava ja 
Helsingissä rakennetut radat ovat olleetkin optimirataa lyhyempiä.

Frisbeegolfin sovittaminen muun virkistyskäytön kanssa on välillä ai-
heuttanut ristiriitoja. Muun muassa ulkoilijat ovat kokeneet frisbeegolfin 
peluun paikoin vaarallisena tai häiritsevänä toimintana. Ratojen toteut-
tamisen lähtökohtana on, että ne eivät saa ristetä nykyisten ulkoilureit-
tien kanssa, eikä vilkkaassa käytössä olevaan puistoon tule sijoittaa ra-
taa. Frisbeetä ei voi heittää, jos väylällä oleskelee muita käyttäjiä. Näin 
ollen paljon käytetyissä puistoissa esimerkiksi harjoituskorien käyttö voi 
jäädä varsin vähäiseksi. 

Laajasalossa on melko vähän rakennettuja puistoalueita ja tilaa vievän 
radan sijoittaminen nykyisille puistoalueille rajoittaisi muuta virkistys-
käyttöä. Vuonna 2007 Sarvaston aluepuistoon oltiin sijoittamassa pien-
tä frisbeegolf-harjoitusrataa ja hanke kaatui lähialueen asukkaiden 
voimakkaaseen vastustukseen. Lisäksi monet Laajasalon puistoalueis-
ta ovat kulttuurihistoriallisesti arvokkaita kartano- ja huvilamiljöitä kuten 
Tullisaaren ja Stansvikin kartanopuistot, jotka ovat kummatkin RKY-
alueita eli valtakunnallisesti merkittäviä rakennettuja kulttuuriympäristö-
jä. Pääosa Laajasalon viheralueista on virkistysmetsää, jota on noin 
360 hehtaaria. Laajasalon metsistä on tehty METSO-kartoitus vuonna 
2013. Yhteensä arvometsiä on noin 167 hehtaaria ja ne käsittävät kat-
tavasti saaren laajemmat metsäalueet; arvometsän osuus on suhteelli-
sen korkea kaikista metsäalueista.

Ottaen huomioon arvometsät, kulttuurihistorialliset arvot ja suositut lä-
hipuistot, Laajasaloon ei ole mahdollista sijoittaa täyspitkää frisbeegolf-
rataa. Laajasaloon saattaa olla mahdollista sijoittaa 9-väyläinen rata tai 
frisbeegolfin harjoitusalue tai -rata. Alustavien tarkastelujen jälkeen 
Laajasalon luontevimmaksi sijoituspaikaksi nousi Suomensuonpuiston 
ja Vuorilahdenpolun välissä sijaitseva noin kolmen hehtaarin kokoinen 
metsäalue, johon olisi mahdollistaa sijoittaa lyhyt metsärata tai harjoitu-
salue. Ehdotettu metsäalue sivuaa Porekujaa, jonka päätteenä on ylei-
nen 42-paikkainen pysäköintialue lähinnä virkistysalueen ja uimaran-
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nan käyttäjille. Pysäköintipaikka voisi palvella myös frisbeegolfin pelaa-
jia. Ehdotetun metsäalueen länsipuolella on myös Hevossalmen uima-
ranta, jossa on ulkokäymälä. Frisbeegolfradan mahdollisesta sijoittami-
sesta Suomensuonpuiston ja Vuorilahdenpolun väliseen metsään on 
alustavasti selvitetty yhdessä kaupunkiympäristötoimialan ja kulttuuri ja 
vapaa-ajan toimialan kanssa. 

Alueen soveltuminen frisbeegolfradaksi tai harjoitusalueeksi tutkitaan 
tarkemmassa suunnittelussa, joka tehdään vuorovaikutuksessa asuk-
kaiden kanssa. Ratasuunnittelussa tulee ottaa huomioon erityisen ar-
vokkaat metsäkuviot ja suunnitella rata niiden ehdoilla. Radan toteutus 
tulee tehdä pienieleisesti ja puita säästäen. Kaadetut puut jätetään 
pääosin maapuiksi ja niitä voi mahdollisesti hyödyntää radan kulunoh-
jaukseen, jotta metsämaaston kulutus olisi vähäistä.

29.01.2019 Pöydälle

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Niina Strengell, maisema-arkkitehti, puhelin: 310 37072

niina.strengell(a)hel.fi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 29.01.2019 § 24

HEL 2018-007091 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta pitää kannatettavana sitä, että Laa-
jasalon alueen kaavaprosessin yhteydessä selvitetään löytyykö alueel-
ta frisbeegolfradalle soveltuva tila.

Laajasalossa liikuntapalvelukokonaisuuden hallinnassa olevalla liikun-
tapuiston alueella sijaitsee useita eri lajien suorituspaikkoja, kenttiä se-
kä uimaranta. Liikuntapuiston alueen läpi kulkee myös useita vilkkaasti 
käytettyjä ulkoilureittejä sekä alueellinen kevyen liikenteen reitti.

Reposalmentien varrella, nykyisen liikuntapuiston pohjoisosan alueella, 
on käynnissä kaavamuutos, jossa sinne suunnitellaan sijoitettavaksi 
asuntorakentamista, palvelutiloja sekä raitiovaunuvarikkoa. Tämä ra-
kentaminen tulee todennäköisesti pienentämään liikuntapuiston aluetta 
selvästi, sekä rajoittamaan uusien lajien tarvitsemien alueiden ja suori-
tuspaikkojen sijoittamista liikuntapuiston alueelle.
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Kaavamuutostyön yhteydessä liikuntapuiston suunnitelma tulee päivit-
tää. Päivittämistyön yhteydessä selvitetään mahdollisuutta sijoittaa alu-
eelle frisbeegolfrata. Frisbeegolfradat ovat tyypillisesti 9- tai 18-väyläi-
siä. Täysimittaisen radan sovittaminen liikuntapuistoon ja sen lähiym-
päristöön on haasteellisesta, mutta alueelle pyritään mahduttamaan 
muutaman väylän rata tai vaihtoehtoisesti harjoittelualue, jonne voi-
daan sijoittaa muutama frisbeegolfkori.

Esittelijä
liikuntapaikkapäällikkö
Petteri Huurre

Lisätiedot
Stefan Fröberg, ulkoilupalvelupäällikkö, puhelin: 310 87901

stefan.froberg(a)hel.fi
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§ 214
Esitys valtioneuvostolle huumeiden käyttöhuoneen kokeilun oikeut-
tavan erillislain säätämisestä

HEL 2018-010000 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

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

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus   

1.

merkitsee tiedoksi liitteinä 1 ja 2 olevan valvotun huumeidenkäyttötilan 
selvitysryhmän 1.2.2019 päivätyn selvitystyön.

2.

tekee valtioneuvostolle lainsäädäntöaloitteen ja esittää huumeiden 
käyttöhuoneen kokeilun oikeuttavan erillislain säätämistä siten, että 
laissa olisi säännökset ainakin siitä, onko huumausaineiden käyttämi-
nen ja hallussapito rangaistavaa myös käyttöhuoneen tiloissa, mitkä 
ovat henkilökunnan velvollisuudet (terveysneuvonta, palveluohjaus, 
voiko auttaa pistämisessä jne.) ja oikeudet suhteessa käyttäjiin ja eri-
tyisesti yliannostustilanteissa, miten käyttöhuoneet rahoitetaan, millai-
sia niiden tulee olla ja mikä on niiden suhde muihin haittoja vähentäviin 
palveluihin, miten käyttöhuoneessa asioivien käyttäjien ja siellä työs-
kentelevän henkilökunnan turvallisuudesta huolehditaan sekä onko po-
liisilla ja syyttäjällä oikeus saada tietoa käyttöhuoneen henkilökunnalta 
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salassapitosäännösten estämättä, jos käyttöhuoneessa epäillään ta-
pahtuneen rikos.       

3.

toteaa, että, jos lainsäädäntöhanke aloitetaan, Helsingin kaupunki on 
valmis osaltaan tukemaan valmistelutyötä ja tarjoamaan siihen asian-
tuntijoita.   

Esittelijän perustelut

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja perusti 22.11.2018 § 165 
työryhmän selvittämään mahdollisuutta avata avoimia ja valvottuja 
huumeiden käyttöön tarkoitettuja tiloja Helsingissä. Toimialajohtajan 
päätös sisältyy päätöshistoriaan. Selvitystyö valmistui 1.2.2019 ja on 
liitteinä 1 ja 2.     

Selvitystyössä on ollut sosiaali- ja terveydenhuollon ja kaupunginkans-
lian asiantuntijoiden lisäksi mukana poliisin, Terveyden ja hyvinvoinnin 
laitoksen, järjestöjen ja kokemusasiantuntijoiden edustajia.  

Selvitystyön mukaan valvottuja tiloja, joissa sallitaan käyttää huumau-
saineita puhtaissa ja valvotuissa oloissa, on perustettu moniin läntisen 
Euroopan maihin 1980-luvun lopulta alkaen. Näitä tiloja on maailman-
laajuisesti noin sata. Valvotut käyttötilat täydentävät muuta huumehait-
toja vähentävää toimintaa. Keskeisimpiä tavoitteita on 1) marginalisoi-
tuneimpien huumeidenkäyttäjien tavoittaminen ja saattaminen kontak-
tiin terveys- ja sosiaalipalvelujen kanssa, 2) huumeisiin liittyvän kuollei-
suuden ja sairastavuuden vähentäminen, 3) suonensisäisesti huumeita 
käyttävien terveysneuvonta, 4) riskien vähentäminen turvallisempaan 
pistämiseen opastamalla, 5) virusinfektioiden testaus ja hoitoonohjaus, 
6) käyttäjien huumehoitoon hakeutumisen edistäminen, 7) huumeiden 
pistokäyttöön liittyvien häiriöiden ja käytettyjen pistovälineiden vähen-
täminen julkisissa tiloissa.         

Selvitystyössä on viitattu kansainvälisiin kokemuksiin, joiden perusteel-
la voidaan todeta, että valvotut, huolellisesti suunnitellut ja oikein sijoi-
tetut käyttötilat vähentävät huumehaittoja. Myönteisten terveysvaikutus-
ten lisäksi niillä voi olla suotuisia vaikutuksia myös yleiseen järjestyk-
seen, julkisten tilojen siisteyteen ja asuinympäristöjen turvallisuuden 
tunteeseen.   

Selvitystyöryhmän raportti on hyvä ja perusteellinen. Työryhmä on to-
dennut, että valvottu huumeiden käyttöön tarkoitettu tila voisi olla hyö-
dyllinen lisä Helsingin haittoja vähentävässä työssä. Työryhmä on kat-
sonut, että hyvin kohdennettuna ja toteutettuna erillistila todennäköi-
sesti vähentää huumeiden käytöstä aiheutuvia suoria terveyshaittoja ja 
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oheissairastavuutta, lisää huumeidenkäyttäjien terveystaitoja ja sosiaa-
lista osallisuutta sekä vähentää alueellisesti huumeiden käytöstä aiheu-
tuvia häiriöitä. Työryhmän mukaan Euroopassa on hyviä kokemuksia 
käyttötilojen positiivisista vaikutuksista ja Helsingissä on tarvittava 
osaaminen tämän tyyppisen haittoja vähentävän yksikön toteuttami-
seen. Selvitystyöryhmän raporttiin sisältyy infektiolääkäreiden lausun-
not. 

Selvitystyössä on käyty läpi asian oikeudellinen arviointi. Huumausai-
neiden käytön salliminen kaupungin tiloissa tai huumeiden tunnistus ei 
ole nykylainsäädännön mukaan mahdollista. Rikoslain 50 luvun 2 a §:n 
mukaan huumausaineen käyttö ja hallussapito omaa käyttöä varten on 
säädetty rangaistavaksi huumausaineen käyttörikoksena. Huumausai-
nerikoksesta on säädetty saman luvun 1 §:ssä. Huumausainerikoksen 
edistäminen ja valmistelu ovat rangaistavaksi säädettyjä tekoja, mutta 
huumausaineen käyttörikoksen edistäminen tai valmistelu ei ole rikos. 
Huumausainelain 5 §:ssä on yleiskielto, jonka mukaan mm. huumau-
saineen hallussapito, käsittely ja käyttö on kielletty.  

Selvitystyöryhmän raporttiin sisältyvän valtakunnansyyttäjänviraston 
5.12.2018 antaman lausunnon mukaan käyttöhuoneen kokeilu edellyt-
tää toiminnan oikeuttavan lain säätämistä esimerkiksi määräaikaisena 
pilottilakina. Lausunnon mukaan lakiin olisi tarpeen saada säännökset 
ainakin siitä, onko huumeen käyttäminen ja hallussapito rangaistavaa 
myös käyttöhuoneen tiloissa, mitkä ovat henkilökunnan velvollisuudet 
(terveysneuvonta, palveluohjaus, voiko auttaa pistämisessä jne.) ja oi-
keudet suhteessa käyttäjiin ja erityisesti yliannostustilanteissa, miten 
käyttöhuoneet rahoitetaan, millaisia niiden tulee olla ja mikä on niiden 
suhde muihin haittoja vähentäviin palveluihin, miten käyttöhuoneessa 
asioivien käyttäjien ja siellä työskentelevän henkilökunnan turvallisuu-
desta huolehditaan sekä onko poliisilla ja syyttäjällä oikeus saada tie-
toa käyttöhuoneen henkilökunnalta salassapitosäännösten estämättä, 
jos käyttöhuoneessa epäillään tapahtuneen rikos.       

Selvitystyöryhmän raportin perusteella asiaa on arvioitu kaupunkitasoi-
sesti. Huumeiden käyttöhuoneen kokeilun oikeuttavan erillislain säätä-
mistä on pidettävä Helsingin kaupungin kannalta tavoittelemisen arvoi-
sena asiana. Työryhmän toteamat todennäköiset positiiviset terveys- ja 
hyvinvointivaikutukset sekä ulkomaiset kokemukset puoltavat lainsää-
däntöaloitteen tekemistä ja hankkeeseen vaikuttamista valtakunnan ta-
solla. Työryhmän raportissa painotetaan myös kokeilusta saatavan tie-
don hyödyllisyyttä. Helsingissä on valmiudet tarjota asiantuntijoita 
hankkeeseen ja tarvittavaan tiedonkeruuseen.        

Sen sijaan huumeiden tunnistuksen aloittaminen kaupungin toimintana 
osana päihdetyötä ei ole huumeiden käyttötilan toiminnan ja tavoittei-
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den kannalta ratkaisevaa. Kaupungin itsenäinen huumeiden tunnistus-
toiminta edellyttäisi Suomessa toteutettua tutkimusta, toiminnallista yh-
teistyötä poliisin kanssa sekä lainsäädännön muuttamista. Tunnista-
mispalvelun mahdollistamisen esittämiseen tai tällaisen palvelun käyn-
nistämiseen ei ole perusteita.           

Huumeiden käyttöhuoneen kokeilun suunnittelun ja valmistelun osalta 
sosiaali- ja terveystoimialan tulee ryhtyä toimenpiteisiin siten, että kau-
pungilla on valmiudet edetä sujuvasti lainsäädännön puitteissa mahdol-
lisen kokeilun käynnistämisessä.     

Sosiaali- ja terveystoimialan sekä kaupunginkanslian kaupunkitutkimus 
ja -tilastot -yksikön on tarpeen koota jo nyt tarvittavat asiantuntijat yh-
teistyössä seuraamaan, arvioimaan, keräämään ja julkaisemaan selvi-
tysryhmän raportissa mainittua käyttöhuonekokeilun ja sen toiminnalle 
asetettavien tavoitteiden kannalta hyödyllistä tietoa.      

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Selvitystyö, valvottu huumeiden käyttötila, 1.2.19
2 Lisämateriaali, huumeiden käyttötila, asiakaskyselyn yhteenveto 

9.12.18

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Valtioneuvosto Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täy-
täntöönpano
Liite 1
Liite 2

Tiedoksi

Sosiaali- ja terveystoimiala
Kaupunginkanslia
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Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 18.03.2019 § 198

HEL 2018-010000 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

18.03.2019 Pöydälle

Asian aikana kuultavana oli psykiatria- ja päihdepalvelujen johtaja Mik-
ko Tamminen. Asiantuntija poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Daniel 
Sazonovin ehdotuksesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Sosiaali- ja terveystoimiala Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja 22.11.2018 
§ 165

HEL 2018-010000 T 00 00 02

Päätös

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja päätti perustaa työryhmän, 
jonka tehtävänä on selvittää mahdollisuutta avata avoimia ja valvottuja 
huumeiden käyttöön tarkoitettuja tiloja Helsingissä. 

Toimialajohtaja päätti nimetä seuraavat henkilöt työryhmään:

Elli Peltola, osastonhoitaja, Auroran päiväkeskus, Psykiatria- ja päihde-
palvelut
Linda Brown, johtava sosiaaliohjaaja, Symppis, Psykiatria- ja päihde-
palvelut
Mikko Tamminen, psykiatria- ja päihdepalvelujen johtaja

Samalla toimialajohtaja päätti kutsua työryhmän muiksi jäseniksi seu-
raavat edustajat:
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Helsingin poliisilaitoksesta hälytys- ja valvontayksikön johtaja, ylikomisa-
rio Seppo Kujala
Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta kehittämispäällikkö Tuukka Tammi
Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta tutkimuspäällikkö Henrikki Brum-
mer-Korvenkontio
Sininauha Oy:stä työvalmennus- ja verto-toiminnan tiimin esimies Juha-
Pekka Pääskysaari
Helsingin kaupunginkanslian oikeuspalveluista kaupunginasiamies Mira 
Koponen
Helsingin kaupunginkanslian turvallisuus ja valmiusyksiköstä asiantuntija 
Mirja Silvennoinen

Tarvittaessa työryhmä voi erikseen kutsua muita asiantuntijoita.

Lisäksi toimialajohtaja päätti, että työryhmän puheenjohtajana toimii 
psykiatria- ja päihdepalvelujen johtaja Mikko Tamminen ja sihteeriksi 
toiminnansuunnittelija Mirja Asikainen.

Päätöksen perustelut

Valtuutettu Kati Juva ja 20 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, 
että kaupunki selvittää mahdollisuutta avata avoimia ja valvottuja huu-
meiden käyttöön tarkoitettuja tiloja. Aloitteen tekijät katsovat, että näin 
saataisiin huumeriippuvaisille lisää tukea ja samalla voitaisiin vähentää 
niitä haittoja, joita piikittäminen esimerkiksi julkisissa wc-tiloissa aiheut-
tavat muulle väestölle. 

Sosiaali- ja terveyslautakunta on lausunnossaan kaupunginhallitukselle 
esittänyt, että kuluvan vuoden aikana voidaan selvittää mahdollisuutta 
pilotoida huumeriippuvaisille tarkoitettua valvottua pistotilaa. Selvitys on 
mahdollista tehdä ulkomaisiin kokemuksiin perehtyen yhteistyössä 
kaupungin muiden toimialojen, poliisin, Terveyden ja hyvinvoinnin lai-
toksen, järjestöjen ja kokemusasiantuntijoiden kanssa.

Kaupunginhallitus toteaa, että lautakunnan esittämän laajan yhteistyö-
hön pohjautuvan pilotointiselvityksen tekeminen on perusteltua. Lauta-
kunnan lausunnossa mainittuun huolelliseen suunnitteluun tulee sisäl-
lyttää terveys- ja hyvinvointivaikutusten, yleiseen järjestykseen ja tur-
vallisuuteen liittyvien vaikutusten lisäksi oikeudellinen arviointi. Samalla 
kaupunginhallitus pitää virkavastuun oikean kohdentumisen takia pe-
rusteltuna, että päätös mahdollisen pilotin käynnistämisestä tehdään 
selvityksen valmistuttua kaupunginhallituksessa erikseen.
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Kaupunginvaltuusto on 7.11.2018 kokouksessaan hyväksynyt kaupun-
ginhallituksen ehdotuksen. Kaupunginvaltuuston päätös § 362, 
7.11.2018 liitteenä.

Lisätiedot
Mikko Tamminen, psykiatria- ja päihdepalvelujen johtaja, puhelin: 310 58655

mikko.tamminen(a)hel.fi
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§ 215
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen asioita, joissa 
seuraavat viranomaiset ovat tehneet päätöksen viikolla 12 

kaupunginhallituksen jaostot  
- konsernijaosto 18.3.2019
- elinkeinojaosto  
  
tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta 19.3.2019
  
lautakunnat ja niiden jaostot  
kasvatus- ja koulutuslautakunta  
- suomenkielinen jaosto 19.3.2019
- ruotsinkielinen jaosto 19.3.2019
kaupunkiympäristölautakunta 19.3.2019
- ympäristö- ja lupajaosto  
- rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 21.3.2019
pelastuslautakunta  
kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta  
- kulttuuri- ja kirjastojaosto 19.3.2019
- liikuntajaosto  
- nuorisojaosto  
sosiaali- ja terveyslautakunta  
- sosiaali- ja terveysjaosto 21.3.2019
  
johtokunnat  
- palvelukeskusliikelaitos 22.3.2019
- taloushallintopalveluliikelaitos  
- työterveysliikelaitos  
- rakentamispalveluliikelaitos 21.3.2019
- liikenneliikelaitos 21.3.2019
  
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 204, 205, 206, 207, 210, 213, 214 ja 215 §:t.

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

2
OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Pöytäkirjan 208, 209, 211 ja 212 §:t.

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

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

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

 kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi-
saannista.

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

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan 
saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän 
kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen 
päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on 
nähtävänä 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, 
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joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä 
ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

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

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

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

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

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

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

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

vaatimuksen
 oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot

Pöytäkirja

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

Jan Vapaavuori
puheenjohtaja

Jenni Björksten
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Sanna Vesikansa Pia Pakarinen

Tomi Sevander Mika Raatikainen

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa 
www.hel.fi 28.03.2019.


