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Kokousaika 10.06.2019 16:07 - 17:04

Kokouspaikka Kaupunginhallituksen istuntosali

Läsnä

Jäsenet

Vapaavuori, Jan pormestari
Sinnemäki, Anni apulaispormestari

kaupunginhallituksen 1. varapu-
heenjohtaja
esteellinen: 446 §

Sevander, Tomi kaupunginhallituksen 2. varapu-
heenjohtaja

Hernberg, Kaisa
Honkasalo, Veronika
Koulumies, Terhi
Pakarinen, Pia apulaispormestari
Rantala, Marcus
Razmyar, Nasima apulaispormestari

saapui 16:08, poissa: 426 §, esteel-
linen: 429 §

Rydman, Wille
Sazonov, Daniel
Vesikansa, Sanna apulaispormestari
Vuorjoki, Anna
Yanar, Ozan
Rantanen, Mari varajäsen

Muut

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

johtaja
Arhinmäki, Paavo kaupunginhallituksen 2. varapu-

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

lajohtaja
Laitio, Tommi kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajoh-

taja
Pohjolainen, Liisa kasvatuksen ja koulutuksen toimia-
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lajohtaja
Gros, Nina henkilöstöjohtaja
Kivelä, Liisa viestintäjohtaja
Rinkineva, Marja-Leena elinkeinojohtaja
Rope, Jenni kaupunginlakimies
Saxholm, Tuula rahoitusjohtaja

esteellinen: 446 §
Summanen, Juha hallintojohtaja
Menna, Lauri johtava asiantuntija
Hopeakunnas, Maisa tiedottaja
Vennelä, Asta hallintoasiantuntija
Björksten, Jenni hallintoasiantuntija

Puheenjohtaja

Jan Vapaavuori pormestari
426 - 448 §

Esittelijät

Jan Vapaavuori pormestari
426 - 427 §

Sami Sarvilinna kansliapäällikkö
428 - 429 §, 432 - 435 §, 440 - 448 
§

Juha Summanen hallintojohtaja
430 - 431 §, 436 - 439 §

Pöytäkirjanpitäjä

Jenni Björksten hallintoasiantuntija
426 - 448 §
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§ Asia

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

427 Asia/2 V 19.6.2019, Helsingin kaupungin vuoden 2018 tilinpäätöksen hyväk-
syminen

428 Asia/3 V 19.6.2019, Hallintosäännön muuttaminen kasvatus- ja koulutuslau-
takunnan sekä kansliapäällikön ja toimialajohtajien toimivallan osalta

429 Asia/4 V 19.6.2019, Perhevapaan myöntäminen apulaispormestarille, apu-
laispormestarin sijaisen valinta ja kaupunginhallituksen jäsenen valinta

430 Asia/5 V 19.6.2019, Tarkastuslautakunnan jäsenen valinta

431 Asia/6 V 19.6.2019, Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaos-
ton varajäsenen valinta

432 Asia/7 V 19.6.2019, Vallilan pohjoisosan asemakaava ja asemakaavan muut-
taminen (nro 12508)

433 Asia/8 V 19.6.2019, Vuokrausperiaatteiden määrittäminen asuntotontille 
(Länsisatama, Jätkäsaari, tontti 20829/3)

434 Asia/9 V 19.6.2019, Helsingin hyvinvointisuunnitelma 2019-2021

435 Asia/10 V 19.6.2019, Itäkeskuksen kauppakeskus Itiksen vanhimman osan 
asemakaavan muuttaminen (nro 12535, julkisivujen suojelu)

436 Asia/11 Työterveysliikelaitoksen johtokunnan jäsenten valinta kesäkuussa 
2019 alkavaksi toimikaudeksi

437 Asia/12 Taloushallintopalveluliikelaitoksen johtokunnan jäsenten valinta kesä-
kuussa 2019 alkavaksi toimikaudeksi

438 Asia/13 Palvelukeskusliikelaitoksen johtokunnan jäsenten valinta kesäkuussa 
2019 alkavaksi toimikaudeksi

439 Asia/14 Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunnan jäsenten valinta kesä-
kuussa 2019 alkavaksi toimikaudeksi

440 Asia/15 Kaksikielisyystoimikunnan asettaminen

441 Asia/16 Digitalisaatiotoimikunnan asettaminen

442 Asia/17 Virkojen perustaminen sosiaali- ja terveystoimialalle

443 Asia/18 Valtuutettu Sameli Sivosen toivomusponsi häirintäyhdyshenkilökäy-
tännön tuomisesta kaupungin organisaation työpaikoille, erityisesti 
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kouluihin ja oppilaitoksiin

444 Asia/19 Valtuutettu Maria Ohisalon toivomusponsi asunnottomuuden tilastoin-
nin ja tietopohjan täsmentäminen Helsingissä

445 Asia/20 Valtuutettu Arja Karhuvaaran toivomusponsi liikenteen ja liikennevalo-
ohjauksen sujuvoittaminen eri vuorokauden aikoina

446 Asia/21 Asuntotonttien varaaminen asuntohankkeita varten

447 Asia/22 Valtuutettu Eva Biaudetin toivomusponsi pilottihankkeesta kaupungin 
samanarvoisten työtehtävien perusteettomien palkkaerojen tasaami-
seksi naisten ja miesten välillä

448 Asia/23 Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen
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§ 426
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 Terhi 
Koulumiehen ja Tomi Sevanderin sekä varatarkastajiksi Anna Vuorjoen 
ja Kaisa Hernbergin.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti puheenjohtajan ehdotuksesta 
valita pöytäkirjantarkastajaksi Nasima Razmyarin sijasta Tomi Sevan-
derin.

Esittelijä
pormestari
Jan Vapaavuori

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi 
ja päätösvaltaiseksi. 

Samalla kaupunginhallitus päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi Terhi 
Koulumiehen ja Nasima Razmyarin sekä varatarkastajiksi Anna Vuor-
joen ja Kaisa Hernbergin.

Esittelijä
pormestari
Jan Vapaavuori

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 25/2019 2 (129)
Kaupunginhallitus

Asia/2
10.06.2019

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

§ 427
V 19.6.2019, Helsingin kaupungin vuoden 2018 tilinpäätöksen hy-
väksyminen

HEL 2019-002913 T 02 02 01

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää

- hyväksyä kaupungin vuoden 2018 tilinpäätöksen siten, että tilikauden 
tulos ennen varausten ja rahastojen muutoksia on 386 782 745,66 eu-
roa.

- hyväksyä tilikauden tuloksen käsittelystä liikelaitosten ja talousarvion 
ulkopuolisten rahastojen osalta seuraavasti:

Alla olevien liikelaitosten yli-/alijäämä siirretään ko. liikelaitoksen johto-
kunnan esityksen mukaisesti ko. liikelaitoksen taseen omaan pää-
omaan.

Alla olevien rahastojen yli-/alijäämä siirretään rahaston sääntöjen mu-
kaisen ko. rahaston rahastopääomaan.
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- hyväksyä muun toiminnan tilikauden tuloksen käsittelystä seuraavasti:

Edelleen kaupunginvaltuusto päättää, että innovaatiorahastoon siirre-
tään Helsingin kaupungin taseeseen kertyneistä voittovaroista 20 mil-
joonaa euroa.

Edelleen kaupunginvaltuusto päättää, että urheilu- ja ulkoilulaitosrahas-
toon siirretään Helsingin kaupungin taseeseen kertyneistä voittovarois-
ta 10 miljoonaa euroa.

Esittelijä
pormestari
Jan Vapaavuori

Lisätiedot
Ari Hietamäki, taloussuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 36567

ari.hietamaki(a)hel.fi

Liitteet

1 Helsingin kaupungin tilinpäätös 2018
2 Tunnusluvut 2017 ja 2018 lopullisilla väestötiedoilla

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Esitysehdotus

Esitys on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus toteaa, että kuntalain 113 §:n mukaan kunnanhalli-
tuksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden 
maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkas-
tettavaksi sekä tilintarkastuksen jälkeen saatettava se valtuuston käsi-
teltäväksi kesäkuun loppuun mennessä.

Kaupunginhallitus on 18.3.2019 §196 käsitellyt ja allekirjoittanut Hel-
singin kaupungin tilinpäätöksen.
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Kaupungin taloutta on hoidettu pitkäjänteisesti ja se on vahvalla pohjal-
la. Kaupungin tilikauden tulos oli 386,8 miljoonaa euroa ollen 199 mil-
joonaa euroa talousarviota parempi. Vuoden 2017 tulos oli 483,1 mil-
joonaa euroa ja vuoden 2016 tulos 470,2 miljoonaa euroa. Vuoden 
2018 tulos mahdollistui, kun toimintakate toteutui talousarviota parem-
pana (81,3 miljoonaa euroa) ja vero- sekä valtionosuustulot kasvoivat 
talousarviossa ennakoitua enemmän (106 miljoonaa euroa). Myös kor-
komenot olivat talousarviota pienemmät (12 miljoonaa euroa).

Helsingin kaupungin tuloslaskelma
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Maanmyyntituloja kertyi talousarviossa ennakoitua (100 miljoonaa eu-
roa) enemmän, yhteensä 123 miljoonaa euroa (toteuma 143 miljoonaa 
euroa vuonna 2017).
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Kaupungin ulkoisten toimintamenojen kasvu edelliseen vuoteen verrat-
tuna oli 2,8 prosenttia. Kasvu oli maltillinen verrattuna menokasvuun 
muissa suurissa kaupungeissa tai koko kuntakentällä. Kaupungin toi-
mintamenot alittivat talousarvion 38 miljoonaa euroa.

Kaupunkistrategian käyttötalouden toimintamenoja mitoittavan talous-
tavoitteen mukaiset menot kasvoivat vuonna 2018 noin 2,0 prosenttia. 
Kyseiset menot toteutuivat noin 58 miljoonaa euroa talousarviota pie-
nempinä. Määrärahojen alitus johtui osaltaan eräiden keskitetysti varat-
tujen määrärahojen alittumisesta (mm. keskitetyt tietotekniikkamenot 
sekä henkilöstömenojen jaksotusmuutokset) sekä vaalien kustannus-
ten toteutumisesta talousarviossa ennakoitua matalampina (ei maakun-
tavaaleja 2018 ja vain yksi kierros presidentinvaaleja). Lisäksi Kaupun-
kiympäristön toimialalla eräät menot toteutuivat talousarviota pienem-
pinä (kaupunkirakenne-talousarviokohdan henkilöstömenot, asuntotuo-
tannon menot sekä tuki HKL:lle).

Verotuloja kertyi 3 416,6 miljoonaa euroa eli kokonaisverotulot toteutui-
vat 83,6 miljoonaa euroa talousarviota korkeampina. Verotuloa kertyi 
yhteisöverotuotot ja kiinteistövero mukaan luettuna 1,1 prosenttia edel-
lisvuotta enemmän. Vuoden 2018 alusta Helsingin kunnallisveropro-
senttia laskettiin puolella prosentilla. Helsingin verotulojen kehitys oli 
parempi kuin maassa keskimäärin, vaikka Helsinki alensi veroprosent-
tiaan. Helsingin ansiotuloveropohja on kasvanut viime vuosina parem-
min kuin maassa keskimäärin.

Valtionosuustilitykset olivat 197,3 miljoona euroa ja ne laskivat noin 23 
miljoonaa euroa edelliseen vuoteen verrattuna kilpailukykysopimuk-
seen liittyvien leikkausten sekä verotulopohjan eroihin liittyvän valtiono-
suuksien tasauksen kasvun seurauksena.

Vuosikate 752 miljoonaa euroa toteutui 206 miljoonaa euroa talousar-
viota korkeampana, mutta selvästi edellisvuotta heikompana (838 mil-
joona euroa vuonna 2017). Vuosikate osoittaa tulorahoituksen, joka jää 
käytettäväksi investointeihin ja lainan lyhennyksiin.

Kaupungin investointien toteuma vuonna 2018 oli liikelaitosten inves-
toinnit (pääosin HKL -liikelaitoksen joukkoliikenneinvestointeja) huo-
mioiden 625 miljoonaa euroa eli jokseenkin edellisen vuoden tasolla 
(621 miljoonaa vuonna 2017).
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Helsingin investointitaso oli vuoden 2017 tapaan korkea. Kahtena edel-
lisenä vuonna Helsingin investointitaso on kasvanut merkittävästi aikai-
semmista vuosista.

Talousarviossa investointeihin oli varattu määrärahaa (ilman liikelaitok-
sia) yhteensä 571,5 miljoonaa euroa. Talousarviovuodelle edelliseltä 
vuodelta käyttämättä jääneiden määrärahojen perusteella myönnetty-
jen sekä muiden ylitysoikeuksien jälkeen investointeihin käytettävissä 
olleet määrärahat olivat yhteensä 694,3 miljoona euroa, josta käytettiin 
yhteensä 516 miljoonaa euroa eli 74 prosenttia. Liikelaitosinvestointei-
hin oli talousarviossa varauduttu yhteensä 181,7 milj. eurolla, joista to-
teutui yhteensä 109,1 milj. euroa eli 60 prosenttia. 

Helsingin kaupungin rahoituslaskelma
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Toiminnan ja investointien rahavirta toteutui 150,7 miljoonaa euroa po-
sitiivisena. Tämä keskeinen kaupungin talouden tilannetta kuvaava 
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tunnusluku toteutui heikompana kuin edellisenä vuonna (245 miljoonaa 
euroa 2017). Syynä edellistä vuotta matalampaan tasoon oli alempi 
vuosikatteen taso.

Kaupungin toiminnan ja investointien rahavirta on ollut vuosina 2016–
2018 ylijäämäinen ja se on parantanut rahoituslaskelman tunnuslukuja.

Uusia pitkäaikaisia talousarviolainoja ei nostettu. Kaupungin lainakanta 
aleni 1 100 miljoonaan euroon (sisältäen HKL:n rahalaitoslainat). Pit-
käaikaisia lainoja lyhennettiin yhteensä 106 miljoonaa euroa. Lyhen-
nykset rahoitettiin ylijäämäisestä toiminnan ja investointien rahavirras-
ta.

Kaupungin rahat ja pankkisaamiset ovat pienentyneet kuluneella tili-
kaudella 75 miljoonaa euroa. Kassavarojen määrän väheneminen joh-
tuu toiminnan ja investointien rahavirran edellistä vuotta heikommasta 
tasosta, pitkäaikaisten lainojen lyhentämisestä ja antolainojen kasvus-
ta. Kaupungin maksuvalmius oli vuoden lopussa 91 päivää.

Kaupungin rahavaroihin sisältyy 428 miljoonaa euroa tytäryhteisöjen 
varoja kaupungin konsernitilillä, ts. kaupungin lyhytaikaista velkaa tytä-
ryhteisöille, sekä vastaavasti 81 miljoonaa euroa henkilöstökassavaro-
ja, ts. lyhytaikaista velkaa kaupungin henkilöstökassalle.

Muissa maksuvalmiuden muutoksissa kohdassa toimeksiantojen varo-
jen ja pääomien muutokset näkyy kaupungin maksuvalmiutta alentava-
na eränä Asuntotuotantopalveluiden niin sanotun kaupungin sisäisen 
käyttötililuoton käytön kasvu. Tämä johtui huomattavasti kasvaneesta 
tuotantomäärästä sekä urakoiden kustannusten kasvusta.

Vahvana pysynyt vuosikate on viime vuodet mahdollistanut kaupungin 
investointien rahoittamisen tulorahoituksella. Lisäksi se on mahdollista-
nut kaupungin lainakannan alenemisen.

Lainasaamisten kasvua selittää kaupunkikonserniin kuuluvalle Stadion-
säätiölle Olympiastadionin peruskorjaukseen myönnetty laina suuruu-
deltaan 90 miljoonan euroa.
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Helsingin kaupunkikonsernin vuoden 2018 vuosikate heikkeni vuodesta 
2017 noin 35 miljoonalla eurolla ollen 1 358 miljoonaa euroa. Helsingin 
kaupungin vuosikate aleni 86 miljoonaa euroa vuonna 2018 edelliseen 
vuoteen verrattuna. Näin ollen tytäryhteisöjen vaikutus kaupunkikon-
sernin vuosikatetta nostavasti oli yli 50 miljoonaa euroa edellistä vuotta 
parempi. Ennen kaikkea Helen Oy:n toiminta oli edellistä vuotta kannat-
tavampaa.

Kaupunkikonsernin ylijäämä oli 528 miljoonaa euroa ja se heikkeni 
edellisestä vuodesta 120 miljoonaa euroa. Helsingin kaupungin ylijää-
mä oli 75 miljoonaa euroa edellisen vuoden tasoa heikompi.
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Helsingin kaupunkikonsernin tuloslaskelma
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Kaupunkikonsernin vuoden 2018 toiminnan ja investointien rahavirta oli 
-35 miljoonaa euroa negatiivinen ja selvästi edellisen vuoden tasoa 
(171 miljoonaa euroa) heikompi. Helsingin kaupungin vaikutus kaupun-
kikonsernin toiminnan ja investointien rahavirtaan oli 150,7 miljoonaa 
euroa, mikä oli edellistä vuotta (245,1 miljoonaa euroa) heikompi. Tytä-
ryhteisöjen yhteenlaskettu investointitaso oli 1 093,5 miljoonaa euroa ja 
se oli 328,9 miljoonaa euroa edellisen vuoden tasoa (764,6 miljoonaa 
euroa) suurempi. Tytäryhteisöjen kasvanut yhteenlaskettu investointi-
taso heikensi, kaupungin vuosikatteen heikentymisen ohella, kaupunki-
konsernin toiminnan ja investointien rahavirtaa.

Kaupunkikonsernin lainakanta oli 4 983,8 miljoonaa euroa (vuonna 
2017 vastaava taso oli 4 984,7 miljoonaa euroa) eli 7 670 euroa asu-
kasta kohden. Tästä Helsingin kaupungin lainakanta oli 1 100 miljoo-
naa euroa eli 1 693 euroa asukasta kohden. Helsingin kaupungin lai-
nakanta pieneni, mutta tytäryhteisöjen yhteenlaskettu lainakanta kasvoi 
vastaavan suuruisesti.
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Helsingin kaupunkikonsernin rahoituslaskelma
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Tilinpäätöksessä 2018 on esitetty ennakkotiedot väestöluvuista per 
31.12.2018 sekä vertailu vuodesta 31.12.2017.

Tilastokeskus julkaisee lopulliset viralliset vuoden lopun väestömäärät 
seuraavan vuoden maaliskuun lopussa. Kunnanhallitusten on käsiteltä-
vä kuntalain mukaan tilinpäätökset maaliskuun loppuun mennessä. Ti-
linpäätöksen käsittelyn aikataulusta johtuen Helsingin kaupungin tilin-
päätöksessä on väestömääränä tilinpäätöksen valmisteluvaiheessa 
käytössä oleva ennakkotieto vuoden lopun väestömäärästä.

Lopullinen vuoden 2018 lopun väestömäärä oli 1 758 asukasta pie-
nempi kuin tilinpäätöksessä todettu ennakkotieto.

Tilinpäätöksessä 2018 esitetyt tunnusluvut vuosien 2017 ja 2018 lopul-
lisilla väestötiedoilla on esitetty liitteenä olevassa taulukossa ("Tunnus-
luvut 2017–2018 lopullisilla väestötiedoilla"). Tunnuslukujen muutos 
ennakkotietojen ja lopullisten tietojen välillä ei ole merkittävä.

Tilinpäätöksen käsittelyyn liittyen Khs toteaa, että kuntalain mukaan 
kunnanhallitus tekee toimintakertomuksessa ehdotuksen tilikauden tu-
loksen käsittelystä.

Liikelaitosten ja itsenäisinä taseyksikköinä toimivien rahastojen tulokset 
käsitellään kirjanpitosäännösten mukaisesti niiden omissa tilinpäätök-
sissä.

Edelleen kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että inno-
vaatiorahastoon tulisi siirtää Helsingin kaupungin taseeseen kertyneistä 
voittovaroista 20 miljoonaa euroa. Innovaatiorahaston pääoman kas-
vattaminen mahdollistaa valtuustokauden aikana kaupunkistrategiaa 
toteuttavien määräaikaisten kehittämishankkeiden toteuttamista, esim. 
digitalisaatio-ohjelman kokeilutoiminnan hankkeet yritysten ja muiden 
kumppaneiden kanssa. Rahaston sääntöjen tarkistaminen tuodaan 
erikseen kaupunginvaltuuston päätettäväksi.

Innovaatiorahaston vapaa pääoma on maaliskuussa 2019 noin 12 mil-
joonaa euroa. Vuotuinen käyttö on ollut viime vuosina, joina hankeha-
kuja on järjestetty 3 – 3,5 miljoonaa euroa.

Edelleen kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, urheilu- ja 
ulkoilulaitosrahastoon tulisi siirtää Helsingin kaupungin taseeseen ker-
tyneistä voittovaroista 10 miljoonaa euroa. Rahaston pääoman kasvat-
taminen on tarpeen vireillä olevien liikuntahankkeiden (mm. Urheahalli) 
rahoituksen mahdollistamiseksi. Urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston vapaa 
pääoma on maaliskuussa 2019 noin 10 miljoonaa euroa.
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Esittelijä
pormestari
Jan Vapaavuori

Lisätiedot
Ari Hietamäki, taloussuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 36567

ari.hietamaki(a)hel.fi

Liitteet

1 Helsingin kaupungin tilinpäätös 2018
2 Tunnusluvut 2017 ja 2018 lopullisilla väestötiedoilla

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 18.03.2019 § 196

HEL 2019-002913 T 02 02 01

Esitys

Kaupunginhallitus päätti omalta osaltaan hyväksyä kaupungin vuoden 
2018 tilinpäätöksen.

Tilikauden tulos ennen varausten ja rahastojen muutoksia on             
386 782 745,66 euroa. Tulokseen sisältyvät myös kaupungin liikelaitos-
ten ja itsenäisinä taseyksikköinä käsiteltyjen rahastojen tulokset, jotka 
käsitellään niiden omissa kirjanpidoissa.

Lisäksi kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle tilikauden tulok-
sen käsittelystä seuraavaa:

Alla olevien liikelaitosten yli-/alijäämä siirretään ko. liikelaitoksen johto-
kunnan esityksen mukaisesti taseen omaan pääomaan.

Alla olevien rahastojen yli-/alijäämä siirretään rahaston sääntöjen mu-
kaisen ko. rahaston rahastopääomaan. 
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Kaupunginhallitus esitti lisäksi, että muun toiminnan tilikauden tulos kä-
sitellään seuraavasti:

Edelleen kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle, että innovaatio-
rahastoon tulisi siirtää Helsingin kaupungin taseeseen kertyneistä voit-
tovaroista 20 miljoonaa euroa.

Edelleen kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle, että urheilu- ja 
ulkoilulaitosrahastoon tulisi siirtää Helsingin kaupungin taseeseen ker-
tyneistä voittovaroista 10 miljoonaa euroa.

Esittelijä
pormestari
Jan Vapaavuori

Lisätiedot
Ari Hietamäki, taloussuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 36567

ari.hietamaki(a)hel.fi
Matti Malinen, talousarviopäällikkö, puhelin: 310 36277

matti.malinen(a)hel.fi
Tuula Saxholm, rahoitusjohtaja, puhelin: 310 36250

tuula.saxholm(a)hel.fi
Tuija Kuivalainen, toimitusjohtaja, puhelin: 310 25100

tuija.kuivalainen(a)hel.fi
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§ 428
V 19.6.2019, Hallintosäännön muuttaminen kasvatus- ja koulutus-
lautakunnan sekä kansliapäällikön ja toimialajohtajien toimivallan 
osalta

HEL 2019-004920 T 00 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy Helsingin kaupungin hallintosäännön liit-
teen 1 mukaisesti siten, että muutokset tulevat voimaan 1.7.2019 al-
kaen.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Toni Mäki, kaupunginasiamies, puhelin: 310 21258

toni.maki(a)hel.fi
Samuli Vartiainen, kaupunginasiamies, puhelin: 310 64011

samuli.vartiainen(a)hel.fi
Lauri Menna, johtava asiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Liitteet

1 Helsingin kaupungin hallintosääntö
2 Helsingin kaupungin hallintosääntö (muutokset näkyvissä).pdf

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Hallintosääntöön esitettävät muutokset

Hallintosääntöön esitetään kahta muutosta, jotka koskevat yksityisen 
varhaiskasvatuksen valvontaa sekä toimivaltaa päättää eräiden toimia-
lan viranhaltijoiden muusta palkitsemisesta. Kasvatus- ja koulutuslau-
takunnan osalta hallintosääntöä ehdotetaan muutettavaksi siten, että 
kasvatus- ja koulutuslautakunta voi siirtää varhaiskasvatuslaissa sää-
dettyä varhaiskasvatuksen valvontatehtävää alaisilleen viranhaltijoille.
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Hallintosääntöä esitetään samalla muutettavaksi siten, että toimialan vi-
ranhaltijoihin kuuluvien palvelukokonaisuuden johtajan ja toimialan hal-
lintojohtajan muusta palkitsemisesta päättää jatkossa toimialajohtaja.

Hallintosäännön muutokset on kuvattu liitteessä 2. Ehdotetut muutok-
set on käsitelty sääntötyöryhmässä.

Varhaiskasvatuksen valvonta

Kasvatus- ja koulutuslautakunta teki 7.5.2019 § 147 esityksen hallinto-
säännön 15 luvun 1 §:n muuttamiseksi. Lautakunnan esityksen mu-
kaan hallintosääntöä muutettaisiin siten, että kasvatus- ja koulutuslau-
takunta voi hallintosäännön perusteella siirtää laissa säädettyä valvon-
tatehtäväänsä alaisilleen viranhaltijoille.

Varhaiskasvatuksen hallinnosta ja valvonnasta säädetään varhaiskas-
vatuslaissa (540/2018). Varhaiskasvatuslain mukaan kyseisessä laissa 
säädetyistä tehtävistä huolehtii yksi tai useampi kunnan määräämä 
monijäseninen toimielin. Helsingissä varhaiskasvatuslaissa säädetyistä 
tehtävistä huolehtii kasvatus- ja koulutuslautakunta. Kasvatus- ja koulu-
tuslautakunnan varhaiskasvatuslaissa säädettyä päätösvaltaa ja oi-
keutta puhevallan käyttämiseen voidaan hallintosäännöllä siirtää toi-
mielimen alaisille viranhaltijoille.

Kasvatus- ja koulutuskoulutuslautakunnan esityksen mukaan yksityisen 
palveluntuottajan varhaiskasvatuspalveluiden valvonta on entistä ko-
rostuneemmin ensisijaisesti kunnalla itsellään. Valvontaviranomainen 
tarkastaa varhaiskasvatuksen järjestäjän ja palveluntuottajan varhais-
kasvatuslaissa laissa tarkoitetun toiminnan sekä toiminnan järjestämi-
sessä käytettävät toimipaikat ja toimitilat asiakasturvallisuuden ja ter-
veellisyyden varmentamiseksi. Lautakunnan esityksen mukaan hallin-
tosäännön muutos mahdollistaa, että lautakunta voi hallintosäännön 
perusteella määritellä sen ja viranhaltijoiden toimivallan rajat yksityisen 
varhaiskasvatuksen valvonnan osalta.

Muutoksen toteuttamiseksi hallintosääntöä esitetään muutettavaksi si-
ten, että hallintosäännön 15 luvun 1 §:n 2 momenttiin lisätään uusi 1 
kohta, johon samalla yhdistetään voimassa olevan 1 §:n 1 momentin 4 
kohta. Samalla kohtien numerointia muutetaan.

Sääntötyöryhmä on käsitellyt kasvatus- ja koulutuslautakunnan esityk-
sen ja katsonut ehdotetun muutoksen olevan perusteltu. Sääntötyö-
ryhmä on todennut, että hallintosääntömuutos tulisi toteuttaa työryh-
män ehdottamalla tavalla, joka kirjoitusasullisesti hieman eroaa lauta-
kunnan esityksestä. Sääntötyöryhmän esittämä hallintosääntömuotoilu 
vastaa sisällöltään kasvatus- ja koulutuslautakunnan esitystä, mutta on 
sääntöteknisesti perustellumpi.
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Palvelukokonaisuuden johtajan ja toimialan hallintojohtajan muu palkitseminen

Hallintosääntöön sisältyviä kansliapäällikön ja toimialajohtajan toimival-
tamääräyksiä esitetään muutettavaksi siten, että palvelukokonaisuuden 
johtajan ja toimialan hallintojohtajan muusta palkitsemisesta päättämis-
tä koskeva toimivalta kuuluisi jatkossa kansliapäällikön sijasta toimiala-
johtajalle. 

Voimassa olevan hallintosäännön 12 luvun 1 §:n 1 momentin mukaan 
kansliapäällikkö päättää palvelukokonaisuuden johtajan ja toimialan 
hallintojohtajan muusta palkitsemisesta. Kohdassa tarkoitettu muu pal-
kitseminen sisältää muun ohella tulospalkkioista päättämisen. 

Toimialan viranhaltijoihin kuuluvien palvelukokonaisuuden johtajan ja 
toimialan hallintojohtajan muusta palkitsemisesta ei ole tarkoituksen-
mukaista päättää keskushallinnossa. Kyseisten viranhaltijoiden osalta 
muuta palkitsemista koskeva toimivalta on perusteltua siirtää toimiala-
johtajan toimivaltaan, sillä toimialajohtaja on muutoinkin toimialaan kuu-
luvien palvelukokonaisuuksien johtajien ja toimialan hallintojohtajan 
esimies.

Muutoksen toteuttamiseksi hallintosääntöä esitetään muutettavaksi si-
ten, että toimialajohtajan yleistä toimivaltaa koskevaan 14 luvun 1 §:n 1 
momenttiin lisätään uusi 7 kohta, jonka mukaan toimialajohtaja päättää 
palvelukokonaisuuden johtajan ja toimialan hallintojohtajan muusta kuin 
12 luvun 1 §:n 1 momentin 8 kohdassa tarkoitetusta palkitsemisesta. 
Samalla kansliapäällikön toimivaltaa koskevaa 12 luvun 1 §:n 1 mo-
menttia muutetaan siten, että kyseinen toimivalta ei enää kuulu kans-
liapäällikölle. Samalla 12 luvun 1 §:n 1 momentin kohtien rakennetta ja 
numerointia muutetaan sääntöteknisistä syistä.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Toni Mäki, kaupunginasiamies, puhelin: 310 21258

toni.maki(a)hel.fi
Samuli Vartiainen, kaupunginasiamies, puhelin: 310 64011

samuli.vartiainen(a)hel.fi
Lauri Menna, johtava asiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Liitteet

1 Helsingin kaupungin hallintosääntö
2 Helsingin kaupungin hallintosääntö (muutokset näkyvissä).pdf

Muutoksenhaku
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Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
Toimialojen henkilöstöpalvelut

Päätöshistoria

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 07.05.2019 § 147

HEL 2019-004920 T 00 01 00

Esitys

Kasvatus- ja koulutuslautakunta esitti kaupunginhallitukselle edelleen 
kaupunginvaltuustolle esitettäväksi, että hallintosääntöä muutetaan si-
ten, että hallintosäännön 15 luvun 1 § 2 momenttiin lisätään uusi kohta, 
johon samalla yhdistetään nykyinen 1 § 1 momentin 4 kohta. Samalla 2 
momentin kohtien numerointia muutetaan siten, että uudesta kohdasta 
tulee 1 kohta ja nykyisistä 1 ja 2 kohdista tulee 2 ja 3 kohdat.

Muutoksen jälkeen hallintosäännön 15 luvun 1 § kuuluu seuraavasti:

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan erityinen toimivalta

Ellei toimivallasta ole muutoin säädetty tai määrätty, kasvatus- ja koulu-
tuslautakunta päättää,

1 palvelusetelin käyttämisen periaatteista sekä vahvistaa palvelusetelin 
arvon

2 kaupungin yksityisen hoidon tuen sekä kotihoidontuen kuntalisästä

3 suomenkielisen päiväkodin, koulun tai oppilaitoksen perustamisesta 
tai lakkauttamisesta sekä ruotsinkielisen jaoston ehdotuksesta ruotsin-
kielisen päiväkodin, koulun tai oppilaitoksen perustamisesta tai lakkaut-
tamisesta

4 ne koulut ja lukiot, joilla on yhteinen johtokunta

5 ammattiosaamisen toimikunnan asettamisesta näyttöjen suunnittelua 
ja toteuttamista varten sekä ammatillisen koulutuksen opiskeluoikeus-
toimikunnan asettamisesta päättämään ammatillisen opiskeluoikeuden 
peruuttamisesta ja palauttamisesta ja kurinpidosta.
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Ellei toimivallasta ole muutoin säädetty tai määrätty, kasvatus- ja koulu-
tuslautakunta päättää tai hyväksyy perusteet ja rajat, joiden mukaan vi-
ranhaltija päättää,

1 kunnalle säädetyistä varhaiskasvatuksen ja koulutuksen järjestäjille 
säädetyistä tehtävistä ja valvontatehtävistä  

2 oppilaiden ja opiskelijoiden tapaturman hoitoa koskevan edun myön-
tämisestä

3 lautakunnan käytettävissä olevien avustusmäärärahojen jakamisesta 
ja avustusten käytön valvonnasta.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Timo Tapani Korhonen, yksikön päällikkö, puhelin: 310 21012

timo.t.korhonen(a)hel.fi
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§ 429
V 19.6.2019, Perhevapaan myöntäminen apulaispormestarille, apu-
laispormestarin sijaisen valinta ja kaupunginhallituksen jäsenen 
valinta

HEL 2019-006361 T 01 01 03 04

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto

 myöntää kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan apulaispormestari Nasi-
ma Razmyarille perhevapaata apulaispormestarin tehtävästä 18.7.-
31.12.2019, ja

 valitsee Tomi Sevanderin kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan apulais-
pormestarin sijaiseksi samalle ajalle apulaispormestarille päätetyin 
eduin.

Lisäksi kaupunginvaltuusto

 valitsee Nasima Razmyarin kaupunginhallituksen jäseneksi (varajä-
sen Elisa Gebhard) 18.7.2019 lukien Tomi Sevanderilta vapautuval-
le paikalle, ja

 valitsee Tomi Sevanderin kaupunginhallituksen jäseneksi (varajä-
sen Elisa Gebhard) 1.1.2020 lukien Nasima Razmyarilta vapautu-
valle paikalle. 

Käsittely

Esteelliset: Nasima Razmyar

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Kunnallisvalitus, valtuusto
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Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuusto valitsi Nasima Razmyarin 7.6.2017 § 585 kulttuurin 
ja vapaa-ajan toimialan apulaispormestariksi. Nasima Razmyar on ha-
kenut perhevapaata apulaispormestarin tehtävästä ajalle 18.7.-
31.12.2019.

Hallintosäännön 3 luvun 2 §:n mukaan apulaispormestarin valitsee 
kaupunginvaltuusto. Näin ollen kaupunginvaltuusto valitsee myös apu-
laispormestarin sijaisen. Sijaiseksi otettavan on oltava valtuutettu tai 
varavaltuutettu.

Mikäli apulaispormestarin sijaiseksi esitetään kaupunginhallituksen jä-
sentä, kaupunginvaltuusto valitsee samalla jäsenen vapautuvalle pai-
kalle. Apulaispormestarin sijaisena ollut henkilö voidaan samassa yh-
teydessä valita jatkamaan kaupunginhallituksen jäsenenä sijaisuuden 
päättymisestä lukien.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Tarkastusvirasto
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§ 430
V 19.6.2019, Tarkastuslautakunnan jäsenen valinta

HEL 2019-006258 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto

 myöntää Mikko Kiesiläiselle eron tarkastuslautakunnan jäsenen 
luottamustoimesta ja

 valitsee _________ jäseneksi tarkastuslautakuntaan vuoden 2021 
toukokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi. 

Samalla kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta 
heti.

Esittelijä
hallintojohtaja
Juha Summanen

Lisätiedot
Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

Liitteet

1 Eronpyyntö 24.5.2019

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuusto valitsi Mikko Kiesiläisen (Vihr.) 7.6.2017 § 262 jä-
seneksi tarkastuslautakuntaan vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi. 
Mikko Kiesiläinen pyytää 24.5.2019 eroa tarkastuslautakunnan jäsenen 
luottamustoimesta muiden luottamustehtävien vuoksi.
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Kuntalain (410/2015) 70 §:n 3 momentin mukaan luottamustoimesta voi 
erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön 
valinnut toimielin.

Kesken toimikautta avoimeksi tulleeseen luottamustoimeen valitaan 
toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi uusi luottamushenkilö. Valittavan 
henkilön tulee olla vaalikelpoinen lautakuntaan kuntalain 74 §:n sekä 
tarkastuslautakuntaa koskevan 75 §:n mukaisesti.

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

Esittelijä
hallintojohtaja
Juha Summanen

Lisätiedot
Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

Liitteet

1 Eronpyyntö 24.5.2019

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Tarkastusvirasto
Taloushallintopalveluliikelaitos
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§ 431
V 19.6.2019, Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaos-
ton varajäsenen valinta

HEL 2018-012380 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto

 myöntää Antti Kauppiselle eron kaupunkiympäristölautakunnan ym-
päristö- ja lupajaoston varajäsenen luottamustoimesta ja

 valitsee Santtu Salmelan varajäseneksi (Silvia Modigin henkilökoh-
tainen varajäsen) kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lu-
pajaostoon vuoden 2021 toukokuun lopussa päättyväksi toimikau-
deksi.

Samalla kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta 
heti.

Esittelijä
hallintojohtaja
Juha Summanen

Lisätiedot
Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

Liitteet

1 Eroilmoitus luottamustehtävästä

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut
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Kaupunginvaltuusto valitsi Antti Kauppisen (Vas.) 7.6.2017 § 268 vara-
jäseneksi kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaostoon 
vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi. Antti Kauppinen pyytää 
26.11.2018 eroa kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupa-
jaoston varajäsenen luottamustoimesta muiden luottamustehtävien 
vuoksi.

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

Kesken toimikautta avoimeksi tulleeseen luottamustoimeen valitaan 
toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi uusi luottamushenkilö. Valittavan 
henkilön tulee olla vaalikelpoinen lautakuntaan kuntalain 74 §:n mukai-
sesti.

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

Esittelijä
hallintojohtaja
Juha Summanen

Lisätiedot
Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

Liitteet

1 Eroilmoitus luottamustehtävästä

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Ympäristö- ja lupajaosto
Taloushallintopalveluliikelaitos
Tarkastusvirasto
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§ 432
V 19.6.2019, Vallilan pohjoisosan asemakaava ja asemakaavan 
muuttaminen (nro 12508)

HEL 2015-002907 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy 22. kaupunginosan (Vallila) osan kortte-
lia 22586 ja puistoaluetta sekä korttelin 22556 tonttia 2, korttelin 585 
tontteja 1, 7, 12, 13 ja 14, korttelin 22586 tonttia 4 sekä katu- ja puis-
toalueita ja 24. kaupunginosan (Kumpula) puistoaluetta koskevan ase-
makaavan ja asemakaavan muutoksen 22.1.2019 päivätyn piirustuk-
sen numero 12508 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin 
perustein. Asemakaavaan ja asemakaavan muutokseen sisältyy liiken-
nesuunnitelma.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Anna Villeneuve, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen nro 12508 kartta, päivätty 
22.1.2019

2 Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen nro 12508 selostus, päivätty 
22.1.2019, täydennetty 16.4.2019, päivitetty Kylk:n päätöksen 
16.4.2019 mukaiseksi

3 Liikennesuunnitelma (piir.nro 6805)/22.1.2019
4 Vuorovaikutusraportti 22.1.2019, täydennetty 16.4.2019
5 Osa päätöshistoriaa

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Helen Oy
Helen Sähköverkko Oy
Helsingin seudun lii-
kenne -kuntayhtymä
Uudenmaan elinkeino-, Esitysteksti
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liikenne- ja ympäristö-
keskus

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

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

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Tiivistelmä

Asemakaava ja asemakaavan muutos koskevat Mäkelänrinteen uinti-
keskuksen tonttia, opiskelija- ja asuinkerrostalojen aluetta sekä Valli-
lanpuistoa ja osia Vallilanlaakson puistoalueesta.

Kaavaratkaisu mahdollistaa uintikeskuksen laajentamisen sekä uusien 
asuinkerrostalojen ja yleisen pysäköintilaitoksen rakentamisen. Mäke-
länrinteen uintikeskuksen tontille sijoitetaan uusi laajennusosa sekä 
huoltoluiskan sisäänajo. Karstulantie 4–6:n kahdeksankerroksinen 
asuntolarakennus vuodelta 1965 on esitetty purettavaksi ja tilalle ra-
kennettavaksi kaksi uutta asuinrakennusta. Karstulantien ja Sammatin-
tien varrelle, osittain Vallilanrinteeseen, on suunniteltu muodostetta-
vaksi uusi tontti, jolle sijoittuu kolme uutta asuinrakennusta. Vallilan-
puiston hiekkakentän alle suunnitellaan yleistä pysäköintilaitosta. Rau-
talammintie 3 ja 5 tonttien osista muodostettavalle uudelle tontille 
suunnitellaan uutta asuinrakennusta opiskelijoille.

Kaavaratkaisun myötä alueen kaavoitettu kerrosala kasvaa 19 900 k-
m². Asuinrakennusten rakennusoikeus kasvaa 15 850 k-m² ja urheilu-
rakennusten 2 900 k-m². Tonttitehokkuus on 1,59 ja urheilurakennusten 
korttelialueen tonttitehokkuus 0,76. Asukasmäärän lisäys on noin 480 
henkeä. Yleinen pysäköintilaitos mitoitetaan 170 autolle.

Esittelijän perustelut
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Kaavaratkaisu perustuu Vallilan pohjoisosan alueelle tehtyyn kokonais-
tarkasteluun, jonka tarkoituksena on tiivistää alueen kaupunkirakennet-
ta oikeusvaikutteisen yleiskaavan tavoitteiden mukaisesti sekä paran-
taa alueen julkista ulkotilaa ja kävelyliikenteen reitistöä. Täydennysra-
kentamisen yhtenä päätavoitteena on alueen sosiaalinen eheyttäminen 
tasapainottamalla asuntojen hallinta- ja rahoitusmuotoja sekä asunto-
tyyppejä. Suunnitelmissa aluetta täydennetään vanhan Vallilan kau-
punkirakenteeseen ja henkeen sovittaen. Alueelle on suunnitteilla usei-
ta rakennushankkeita ja haettu useita kaavamuutoksia, joista Mäkelän-
rinteen urheilukampuksen asemakaava ja asemakaavan muutos on jo 
voimassa.

Kaavamuutosalueen asuntola- ja asuinrakennuksista muodostuva ra-
kennuskanta on syntynyt pääasiassa 1960-luvun kaupunkiuudistuksen 
myötä. Alue koostuu kahdeksankerroksisista pistetaloista ja 3–8 -ker-
roksisista usean porrashuoneen lamellitaloista. Vallilanlaakson reunalle 
on vuonna 1987 rakennettu matala opiskelijakerrostalo, joka rajaa osal-
taan pistetalojen korttelialuetta erottaen sen puistoalueesta. Mäkelän-
rinteen julkisten palveluiden korttelialueella rakennukset sijaitsevat ton-
teilleen melko vapaasti sijoiteltuina. Vuonna 1999 valmistunut uintikes-
kus on tontilla poikittain suhteessa Mäkelänkatuun. Alueen ulkotilat 
koostuvat nykyisellään katu-, puisto- ja piha-alueista sekä laajoista py-
säköintikentistä.

Alueella on voimassa useita asemakaavoja vuosilta 1940–1997 ja se 
käsittää lisäksi asemakaavoittamattoman alueen osan Vallilanlaaksos-
sa.

Suunnittelun vaiheet ja vuorovaikutus

Helsingin kaupunki omistaa täydennettävät tontit ja muut rakennetta-
vaksi esitetyt maa-alueet. Kaavaehdotus on laadittu tontinhaltijoiden 
hakemusten johdosta ja kaavaratkaisun sisältö on neuvoteltu hakijoi-
den kanssa.

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

Kaavaehdotus on pidetty julkisesti nähtävillä 13.2.–14.3.2019. Kaa-
vaehdotuksesta tehtiin neljä muistutusta.

Muistutukset

Muistutuksissa esitetyt huomautukset kohdistuivat muun muassa ra-
kentamisen tyyppiin, määrään ja sijoitteluun, pysäköintiin, liikennejär-
jestelyihin ja -määrään, kävelyn ja pyöräilyn yhteyksiin, puistoalueiden 
järjestelyihin sekä asuntojen hallintamuotoihin.
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Lausunnot

Kaavaehdotuksesta saatiin Helen Oy:n, Helen Sähköverkko Oy:n ja 
Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (HSY) lausunnot.

Lausunnoissa esitetyt huomautukset kohdistuivat siirrettävään muun-
tamoon ja kaapeleihin, verkonrakentamiskustannuksiin, poistuvan eril-
lismuuntamon käyttöaikaan, yleisen vesihuollon lisärakentamiseen ja 
johtosiirtoihin, olemassa olevan viemäritunnelin kaavamerkintöihin, 
yleisen vesihuollon määrä- ja kustannusarvioon ja kustannusten ja-
koon.

Lausunnot ilmenevät kokonaisuudessaan päätöshistoriasta ja niiden 
referaatit sekä niihin annetut vastineet ovat vuorovaikutusraportissa.

Liikennesuunnitelma

Kaavaratkaisun yhteydessä on laadittu liikennesuunnitelma (piir.nro 
6805), jonka mukaan uintikeskuksen tontilta varataan yleisen jalanku-
lun ja pyöräilyn alueet Vallilanlaaksosta Mäkelänkadulle ja Mäkelänka-
dun ylittävälle sillalle. Mäkelänkadun ylittävä yhteys on pääpyörätieyh-
teys, jonka tavoitejärjestelyt on esitetty suunnitelmassa. Vallilanlaakson 
puistoalueelta on osoitettu puistotie yleiselle jalankululle ja pyöräilylle 
(Vallilantaival). Sammatintien katulinjausta siirretään Sammatintie 12:n 
kohdalla. Kadun eteläpuolelle ja pohjoispuolisille osille, joissa pelastus-
kaluston nostopaikalle ei ole tarvetta, voidaan sijoittaa kadunvarsipysä-
köintiä. Uusia ja nykyisiä jalankululle, pyöräilylle sekä huollolle varattuja 
yhteyksiä sijaitsee Karstulantie 8:n tontilla sekä Karstulantien/Samma-
tintien ja Rautalammintie 3:n ja 5:n uusilla muodostettavilla tonteilla. Si-
säänaja Vallilanpuiston alle sijoittuvaan pysäköintilaitokseen sijoitetaan 
Kangasalantielle.

Kustannukset

Kaavaratkaisun toteuttaminen edellyttää johtosiirtoja sekä katujen ja 
yleisten alueiden muutoksia, joista kaupungille voidaan alustavasti ar-
vioida syntyvän 1,5 miljoonan euron kustannukset.

Kaavaratkaisu nostaa alueen arvoa kaavoitettavan rakennusoikeuden 
arvon ollessa karkeasti arvioiden 21,9 milj. euroa. Tulot syntyvät tont-
tien rakennusoikeuden myymisestä ja vuokraamisesta.

Asemakaavan muutosehdotukseen tehdyt muutokset

Kaavakartan merkintöihin tai määräyksiin ei tehty muutoksia julkisen 
nähtävilläolon jälkeen, joten ehdotusta ei ole tarpeen asettaa uudelleen 
nähtäville. Aineistoon tehdyt muut täydennykset on esitetty kaavaselos-
tuksen toiseksi viimeisessä luvussa.
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Päätösehdotus on kaupunkiympäristölautakunnan tarkistetun esityksen 
mukainen.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Anna Villeneuve, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen nro 12508 kartta, päivätty 
22.1.2019

2 Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen nro 12508 selostus, päivätty 
22.1.2019, täydennetty 16.4.2019, päivitetty Kylk:n päätöksen 
16.4.2019 mukaiseksi

3 Liikennesuunnitelma (piir.nro 6805)/22.1.2019
4 Vuorovaikutusraportti 22.1.2019, täydennetty 16.4.2019
5 Osa päätöshistoriaa

Oheismateriaali

1 Sijaintikartta
2 Ilmakuva

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen hy-
väksyminen

Otteet

Ote Otteen liitteet
Helen Oy
Helen Sähköverkko Oy
Helsingin seudun lii-
kenne -kuntayhtymä
Uudenmaan elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristö-
keskus

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

Hakijat Esitysteksti
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen hyväksyminen
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Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto
Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto
Kaupunkiympäristölautakunta

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunta 16.04.2019 § 208

HEL 2015-002907 T 10 03 03

Hankenumero 5317_1

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle 

 22.1.2019 päivätyn asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuk-
sen nro 12508 hyväksymistä ja ettei tehdyt muistutukset ja annetut 
lausunnot anna aihetta muutoksiin. Asemakaava koskee 22. kau-
punginosan (Vallila) osaa korttelia 22586 sekä puistoaluetta ja 
asemakaavan muutos koskee 22. kaupunginosan (Vallila) korttelin 
22556 tonttia 2, korttelin 585 tontteja 1, 7, 12, 13 ja 14, korttelin 
22586 tonttia 4 sekä katu- ja puistoalueita ja 24. kaupunginosan 
(Kumpula) puistoaluetta.

Lisäksi lautakunta päätti

 ettei ehdotusta aseteta uudelleen nähtäville

 antaa vuorovaikutusraportista ilmenevät vastineet saatuihin lausun-
toihin ja muistutuksiin. Päätösasiakirjat ja vuorovaikutusraportti ovat 
luettavissa kaupunkiympäristön toimialan asiakaspalvelussa, Sör-
näistenkatu 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.

http://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi
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Käsittely

16.04.2019 Ehdotuksen mukaan

Asian aikana kuultavana oli arkkitehti Milla Nummikoski. Asiantuntija 
poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

22.01.2019 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Milla Nummikoski, arkkitehti, puhelin: 310 37477

milla.nummikoski(a)hel.fi

Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus Kaupunkimit-
tauspalvelut Kartat ja paikkatiedot Yksikön päällikkö 16.11.2018 § 45

HEL 2015-002907 T 10 03 03

Päätös

Yksikön päällikkö päätti hyväksyä asemakaavan 12508 pohjakartan 
kaupunginosissa 17 Pasila, 22 Vallila, 24 Kumpula. Pohjakartta täyttää 
maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 54a §:n asettamat vaatimuk-
set.

Päätöksen perustelut

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

Asemakaavan numero: 12508
Kaupunginosat: 17 Pasila, 22 Vallila, 24 Kumpula
Kartoituksen työnumero: 54/2017 
Pohjakartta valmistunut: 31.10.2018 (Uusinta, ensitilaus ollut 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

Kaupunginmuseo Kulttuuriympäristöyksikkö 19.5.2017

HEL 2015-002907 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluvirasto on pyytänyt Helsingin kaupunginmuseolta 
lausuntoa koskien Vallilan pohjoisosan asemakaavan muutoksen osal-
listumis- ja arviointisuunnitelmaa. Kaupunginmuseo tarkastelee asiaa 
perustehtävänsä mukaisesti kulttuuriympäristön vaalimisen näkökul-
masta ja lausuu kantanaan seuraavaa.

Vallilan pohjoisosassa tarkastellaan alueen kehittämistä ja täydennys-
rakentamista. Tavoitteena on tiivistää alueen kaupunkirakennetta ja pa-
rantaa alueen julkista ulkotilaa ja kävelyliikenteen reitistöä. Tarkaste-
lualueeseen kuuluu Mäkelänrinteen uintikeskuksen ja lukion kortteli, 
opiskelija- ja asuinkerrostalojen alue (Mäkelänrinne-Rautalammintie-
Karstulantie-Sammatintie), Vallilan terveysaseman ja Kauppaoppilai-
toksen tontit sekä Vallilanpuisto ja osa Vallilanlaakson puistoalueesta. 
Asemakaavan muutokset koskevat kortteleita 553, 556, 559 ja 584–
586 ja 9903 sekä puisto- ja katualueita. 

Tavoitteena on mahdollistaa lukion ja urheilutoimintojen laajentaminen 
sekä uusien asuinkerrostalojen ja yleisen pysäköintilaitoksen rakenta-
minen. Mäkelänrinteessä lukion tontille suunnitellaan urheiluhallia, kou-
lun laajennusta sekä opiskelija-asuntoja ja uintikeskukseen on suunnit-
teilla laajennusosa. Rautalammintie 3 ja 5 tonteille suunnitellaan uutta 
asuinrakennusta opiskelijoille. Karstulantie 6 rakennus on esitetty pu-
rettavaksi ja tilalle rakennettavaksi uusi asuinrakennus. Myös Karstu-
lantien päähän ja Punkaharjuntien varrelle Vallilanlaakson reunalle se-
kä opiskelija-asuntojen alueelle ja HeKan hallinnoimalle Sammatintie 
7:n tontille tutkitaan mahdollisuuksia rakentaa uusia asuinrakennuksia. 
Vallilanpuiston hiekkakentän alle suunnitellaan yleistä pysäköintilaitos-
ta. Vallilan terveysaseman ja kauppaoppilaitoksen tonttien tulevaa käyt-
tötarkoitusta ja täydennysrakentamismahdollisuuksia selvitetään. Valli-
lan pohjoisosan asemakaavan muutoksella pyritään tuomaan alueelle 
uutta asuinrakentamista noin 50 000 k-m2, mikä tarkoittaa noin 1 100 
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uutta asukasta. Uintikeskuksen ja lukion laajennukset sekä urheiluhalli 
ovat kooltaan yhteensä noin 17 000 k-m2.

Kaavatilanne

Yleiskaava 2002:ssa alue on merkitty kerrostalovaltaiseksi alueeksi 
(asuminen, toimitila), joka rajautuu koillislaidaltaan Vallilanlaakson puis-
toalueeseen. Alue rajautuu Mäkelänkadun varren ja vanhan Vallilan 
asuinrakennuksiin, joka on merkitty kulttuurihistoriallisesti, rakennustai-
teellisesti ja maisemakulttuurin kannalta merkittäväksi alueeksi, jota tu-
lee kehittää siten että alueen arvot ja ominaisuudet säilyvät. Helsingin 
uudessa yleiskaavaehdotuksessa (Kaupunginvaltuusto 26.10.2016) 
alueella on merkintä C2 Kantakaupunki. Vallilanlaakso on merkitty vi-
her- ja virkistysalueeksi, jota kehitetään merkittävänä virkistys-, ulkoilu-, 
liikunta-, luonto- ja kulttuurialueena, joka kytkeytyy seudulliseen viher-
verkostoon ja merelliseen virkistysvyöhykkeeseen.  

Alueen rakennusten kulttuurihistorialliset arvot

Vallilan pohjoisosa sijaitsee kantakaupungin koillislaidalla, Vallilanlaak-
soon rajautuvan kaupunkimaisen korttelirakenteen reuna-alueella. Alu-
een nykyinen kaupunkirakenne on rakentunut vaiheittain korvaten pie-
nimittakaavaisen puutalorakentamisen ja muodostuu nykyään pääosin 
vapaasti sijoiteltujen lamelli- ja pistetalojen kortteleista. Alueen ensim-
mäinen, Birger Brunilan laatima asemakaava astui voimaan 1940. 
Kaavassa alueen sydämenä toimi Vallilanpuisto, jota ympäröivät katuti-
laa rajaavat umpikorttelit sekä tuolloin olemassa olleet puukerrostalot. 
Vuosina 1940–1953 rakennettiin Mäkelän peruskoulu (myöhemmin 
kauppaoppilaitos) Vallilanpuiston kaakkoislaidalle. Se on suunnittelua-
lueen maamerkki ja puhdaslinjainen modernistinen rakennus. 

Vuonna 1960 valmistuneen Mäkelänrinteen lukion (entinen Itäinen yh-
teiskoulu) osoitteessa Mäkelänkatu 47 on suunnitellut arkkitehti Tauno 
Niemioja. Helsingin kaupungin kaupunkisuunnitteluviraston laatimassa 
kouluinventoinnissa Opintiellä (2004) Mäkelänrinteen lukio on arvotettu 
luokkaan kolme, jonka mukaan se on arkkitehtonisesti laadukas ja 
kaupunkikuvallisesti merkittävä rakennus. Sillä on myös historiallisia ja 
-säilyneisyysarvoja. Mäkelänrinteen lukion kunnossapitoon sekä pe-
rusparannukseen kuuluviin tavoitteisiin kuuluu inventoinnin mukaan 
seuraavaa: ”Alkuperäisratkaisuja voidaan muuttaa harkitusti. Useimmi-
ten kuitenkin alkuperäisratkaisu, materiaalit ja värit ovat paras lähtö-
kohta muutoksia suunniteltaessa.”

Vuosina 1960–62 kunnallisia puukerrostaloja alettiin korvaamaan kivi-
taloilla, tilalle tulivat kaupungin vuokratalot Sammatintiellä, Anjalantiellä 
ja Karstulantiellä. Nämä Matti Hakurin suunnittelemat nauhaikkunoilla 
varustetut kolme-kahdeksankerroksiset lamellitalot muodostavat alueel-
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la erityisen laadukkaan kokonaisuuden. Vuosina 1962–67 Vallilanpuis-
ton luoteis- ja lounaispuolelle rakentui lamellitaloja sekä 8-kerroksisia 
pistetaloja, opiskelija-asuntoja ja yksityisiä asuntoyhtiöitä. Pistetalot 
muodostavat yhtenäisen kaupunkikuvallisen kokonaisuuden. 1980-lu-
vulla Vallilanlaakson reunalle rinteeseen rakennettiin kaksi opiskelija-
asuntorakennusta ja Vallilanpuiston kupeeseen terveysasema. Mäke-
länrinteen uintikeskus valmistui vuonna 1999 ja alueen uusin kerrostu-
ma, Kangasalantien asuinrakennus vuonna 2014. Sen sijoittelussa py-
rittiin mukailemaan umpikorttelin ajatusta sijoittamalla rakennus rajaa-
maan katutilaa. 

Tarkastelualue rajautuu koillisessa ja lounaassa valtakunnallisesti mer-
kittävän rakennetun kulttuuriympäristön viereen (Vallilan asuinalueet, 
RKY 2009). Alue on osa maakunnallisesti arvokasta kulttuuriympäris-
töä (Helsingin empire-keskusta ja kivikaupunki).

Kaupunginmuseon lausunto

Alue on vehreää asuinrakennusvaltaista aluetta, joka poikkeaa raken-
nusten vapaammalla sijoittelulla hieman ympäröivästä alueesta, jossa 
rakennukset keskittyvät pääosin katujen varsille. Alueella on julkisia ra-
kennuksia, kuten terveyskeskus, lukio, liikuntakeskus ja kauppaoppilai-
tos. Alueella on useita eri-ikäisiä rakennuksia 1940-luvulta 2000-luvulle, 
pääosin alue on rakentunut nykyisen kaltaiseksi 1960-luvulla. Alueen 
ulkotila koostuu nykyisellään katu-, puisto- ja piha-alueista sekä pysä-
köintialueista. 

Muutossuunnitelmien tulee tähdätä siihen, että alueen luonne ja kau-
punkikuva pyritään säilyttämään. Täydennysrakentaminen tulee sovit-
taa olemassa olevaan rakennuskantaan ja ympäristöön huolellisesti. 
Alueen rakennusten suojelutavoitteet tulee määritellä kaavan valmiste-
lun yhteydessä, erityisesti Matti Hakurin suunnittelemien 1960-luvun 
asuinkerrostalojen ja kauppaoppilaitoksen osalta. Kaavaselostuksessa 
tulee esitellä alueella oleva rakennuskanta ja sen arvot.

Mäkelänrinteen lukion laajennuksen ja urheiluhallin laajennussuunni-
telmien tulee olla harkitusti yhteen sovitettuja Mäkelänrinteen lukion 
ominaispiirteisiin. Laajennuksen ja urheiluhallin sijoittelussa tulee huo-
mioida koulun kaupunkikuvallinen merkitys ja avoimien näkymien säi-
lyminen. 

Vallilanpuisto ja kauppaoppilaitos sekä niitä ympäröivät avokalliot ja 
vanhat puuistutukset muodostavat alueelle luonteeltaan avoimen ja 
viihtyisän ytimen, jota tulee jatkosuunnittelussa vaalia. Mahdolliseen 
puiston alle sijoitettavaan pysäköintilaitokseen liittyvät järjestelyt, kuten 
sisäänajo, huoltorakenteet sekä kauppaoppilaitoksen koillispuolelle 
suunniteltu lisärakentaminen uhkaavat ympäristön nykyistä luonnetta. 
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Kauppaoppilaitoksen tontille osoitettu täydennysrakentamispaikka on 
ahdas ja estää avoimen näkymän aluetta hallitsevaa oppilaitosraken-
nusta ja sitä reunustavaa kallioista puistoa kohti. Osoitteeseen Samma-
tintie 7 pysäköintialueelle kaavailtuun uudisrakentamiseen kaupungin-
museo suhtautuu myös varauksella, täydennysrakentaminen tulee so-
vittaa huolellisesti alueen 1960-lukulaiseen vapaasti sijoiteltuun, mutta 
julkisivuiltaan yhtenäiseen kokonaisuuteen.

Kaupunginmuseolla ei ole asiasta muuta huomautettavaa.

Lisätiedot
Maaret Louhelainen, tutkija, puhelin: +358403347014

maaret.louhelainen(a)hel.fi

Kiinteistövirasto Tilakeskus Investoinnit 12.5.2017

HEL 2015-002907 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluvirasto on pyytänyt kiinteistöviraston tilakeskuksel-
ta kannanottoa Vallilan pohjoisosan asemakaavan muutoksen osallis-
tumis- ja arviointisuunnitelmasta 1293-00/17. 

Kiinteistöviraston tilakeskus pyytää kiirehtimään kaavahanketta Urhea-
hankekokonaisuuden osalta, koska urheiluhallille esitetty rahoitus pe-
rustuu rakentamisen aloittamiseen jo vuonna 2018. 

Koulun ja urheiluhallin tontilla 22586/3 kulkee putkijohtoja ja kaapeleita 
sekä kaukolämpöputki noin 2 metrin etäisyydellä urheiluhallin luoteisra-
jasta.

Kehitettävän Vallilan terveysaseman kiinteistön osalta kaava tulisi laa-
tia käyttötarkoitukseltaan mahdollisimman avoimeksi siten, että se 
mahdollistaa asumisen sekä liike-, toimisto- tai palvelurakennuskäytön. 
Terveysaseman tontin kaavan tulisi mahdollistaa lisärakentaminen, tar-
vittaessa purkamalla nykyinen rakennus.  

Kaavassa tulee olla riittävästi väljyyttä niin, että koulun laajennus voi-
daan toteuttaa sijainniltaan, muodoltaan ja laajuudeltaan tarkoituksen-
mukaisena.

Tarvittaessa muut Helsingin kaupungin kiinteistöihin liittyvät yksityis-
kohdat sovitaan yhteistyössä Rakennetun omaisuuden hallinta-palve-
lun (ROHA) kaavan valmistelun yhteydessä.

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

Rakennusvirasto 25.4.2017

HEL 2015-002907 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluvirasto pyytää rakennusviraston kannanottoa osal-
listumis- ja arviointisuunnitelmasta 1293-00/17, Vallilan (22.ko) pohjoi-
sosan asemakaavan muutoksesta. Määräaika on 12.5.2017 mennessä.

Vallilan pohjoisosassa tarkastellaan alueen kehittämistä ja täydennys-
rakentamista. Tavoitteena on tiivistää alueen kaupunkirakennetta ja pa-
rantaa alueen julkista ulkotilaa ja kävelyliikenteen reitistöä. Asemakaa-
van muutoksella pyritään tuomaan alueelle uutta asuinrakentamista 
noin 50 000 k-m2, mikä tarkoittaa noin 1 100 uutta asukasta. Uintikes-
kuksen ja lukion laajennukset sekä urheiluhalli ovat kooltaan yhteensä 
noin 17 000 k-m2. Täydennysrakentamista tutkitaan pääosin olemassa 
oleville tonteille ja olemassa olevan katuverkon yhteyteen.

Rakennusvirastolla ei ole tällä hetkellä huomautettavaa osallistumis- ja 
arviointisuunnitelmasta.

Lisätiedot
Petri Arponen, aluesuunnittelija, puhelin: 310 38440

petri.arponen(a)hel.fi
Heikki Takainen, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38977

heikki.takainen(a)hel.fi

Kiinteistövirasto Geotekninen osasto 25.4.2017

HEL 2015-002907 T 10 03 03

Asemakaavan muutos, Vallila (22.KO.), Vallilan pohjoisosa

Suunniteltu täydennysrakentaminen sijoittuu kallioiselle kitkamaa-alu-
eelle. Ympäristö on erittäin tiiviisti rakennettua. Lisäksi alueelle tai sen 
välittömään läheisyyteen sijoittuu useita kalliotunneleita ja -tiloja, kuten 
Kangasalantien kalliosuoja, Karstulantien kalliosuoja, Vuosaari-Pasila-
Vallila kaukolämpötunneli, Kyläsaari-Viikki tunneliviemäri, Pasila-Sör-
näinen kaukolämpötunneli ja vanha ratatunneli, joka on pääosin betoni-
rakenteinen. Kalliotilat ja maanalaiset rakenteet on huomioitava jatko-
suunnittelussa. Lupa kalliotilojen päällä louhimiselle on pyydettävä tilat 
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omistavilta laitoksilta ja louhintasuunnitelmat on hyväksytettävä geo-
teknisellä osastolla.

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

markku.savolainen(a)hel.fi
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§ 433
V 19.6.2019, Vuokrausperiaatteiden määrittäminen asuntotontille 
(Länsisatama, Jätkäsaari, tontti 20829/3)

HEL 2019-002478 T 10 01 01 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa: 

Kaupunginvaltuusto vahvistaa Helsingin Länsisataman Jätkäsaaren 
asemakaavan muutokseen nro 12331 sisältyvän asuinkerrostalotontin 
(AK) 20829/3 vuokrausperiaatteet liitteen 1 mukaisesti myöhemmin 
päätettävästä ajankohdasta lukien 30.12.2080 saakka.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1 Vuokrausperiaatteet
2 Kopio asemakaavan muutoksen nro 12331 kaavakartasta

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Tiivistelmä

Länsisataman Jätkäsaaren asuinkerrostalotontille (AK) 20829/3 tai siitä 
muodostettaville valtion tukemaan vuokra- ja opiskelija-asuntotuotan-
toon toteutettaville tonteille esitetään vuokrausperiaatteiden vahvista-
mista. Tontti on varattu vuoden 2016 yleisellä tontinvarauskierroksella, 
ja sen rakentamisen on tarkoitus alkaa vielä kesän 2019 aikana. Vuok-
ra-ajaksi esitetään Jätkäsaaren alueella yleisesti käytettyä noin 60 
vuoden vuokra-aikaa, jolloin vuokra-aika päättyisi vuonna 2080.

Vuokrausperiaatteiden määrittelyssä on huomioitu Jätkäsaaren alueelle 
aiemmin vahvistetut vuokrausperiaatteet, tontin sijainti ja Aran tontin 
enimmäishintaa koskeva ennakkoratkaisu. Tällä tavoin on pyritty yh-
denmukaiseen ja johdonmukaiseen hinnoitteluun. 
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Esittelijän perustelut

Asemakaava- ja tonttitiedot

Alueella on voimassa Länsisataman Jätkäsaaren asemakaavan muu-
tos nro 12331 (Jätkäsaari, Atlantinkaari) joka on hyväksytty kaupungin-
valtuustossa 9.12.2015, 347 § ja se on tullut voimaan 22.1.2016. 

Asuinkerrostalotontin 20829/3 rakennusoikeus on yhteensä 11 000 k-
m2, josta vähintään 500 k-m2 on toteutettava nk. kivijalkaliiketiloina. 
Tontin korkein sallittu kerrosluku on rakennusalasta riippuen 13, 8 tai 6. 
Tontin autopaikkavelvoite määräytyy seuraavan normin mukaan: vähin-
tään suurempi luvuista 1 ap / 120 k-m2 tai 0,6 ap /asunto. 

Autopaikat sijoitetaan pääosin korttelin 20829 alueelle rakennettavaan 
maanalaiseen pysäköintilaitokseen ja hajapaikkoja sijoitetaan tontille 
20831/1 Jätkäsaaren pysäköinti Oy:n toimesta toteutettavaan pysä-
köintitaloon.

Tontti 20829/3 on tällä hetkellä ohjeellinen kaavatontti, jota ei ole mer-
kitty kiinteistörekisteriin. Tontin pinta-ala on noin 2 321 m² ja osoite At-
lantinkatu.  

Asemakaavan ote on liitteenä 2.

Varauspäätös

Kaupunginhallitus päätti yleistä tontinvarauskierrosta koskevalla pää-
töksellään
28.11.2016, 1081 § varata Helsingin kaupungin 20. kaupunginosa 
(Länsisatama) asemakaavan muutoksen nro 12331 mukaisen kaava-
tontin 20829/3 Brita Maria Renlunds Minne säätiölle (Y-tunnus 
0222614-2), Svenska Handelshögskolanille (Hanken) (Y-tunnus 
0245907-7) sekä Ålandsbanken Asuntorahaston Erikoissijoitusrahastol-
le (Y-tunnus 2517120-1) asuntohankkeiden suunnittelua varten muun 
muassa seuraavin ehdoin:

 Asuinrakennusoikeudesta noin 30 % varataan Brita Maria Renlunds 
Minne säätiölle toteutettavaksi ensisijaisesti lasten kanssa työsken-
televille suunnattuna valtion tukemana vuokra-asuntotuotantona 
(pitkä  korkotuki), noin 30 % Hankenille toteutettavaksi valtion tu-
kemana opiskelija-asuntotuotantona ja loput noin 40 % Ålandsban-
ken Asuntorahastolle toteutettavaksi sääntelemättömänä ja vapaa-
rahoitteisena vuokra-asuntotuotantona. 

 Varauksensaajat ovat velvollisia tutkimaan hankkeiden toteuttami-
sen ja hallinnoinnin kannalta tarkoituksenmukaista tonttijakoa ennen 
rakennussuunnittelun aloittamista sekä kustannuksellaan hake-
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maan tonttijaon  sekä tonttien lohkomista ja rekisteröintiä ennen ra-
kennusluvan hakemista. 

Varausehtojen muuttamista koskeva päätös

Kaupunkiympäristölautakunta on 24.4.2018, 218 § päättänyt muuttaa 
Brita Maria Renlunds Minne säätiölle, Svenska Handelshögskolanille
ja Ålandsbanken Asuntorahaston Erikoissijoitusrahastolle yhteisesti
varatun Helsingin kaupungin 20. kaupunginosan (Länsisatama)
asemakaavan muutoksen nro 12331 mukaisen kaavatontin 20829/3
varausehtoja rahoitus- ja hallintamuotojakauman osalta seuraavasti:

Asemakaavan muutoksen osoittamasta asuinrakennusoikeudesta vara-
taan

 Brita Maria Renlunds Minne säätiölle noin 22 % toteutettavaksi en-
sisijaisesti lasten kanssa työskenteleville suunnattuna valtion tuke-
mana vuokra-asuntotuotantona (pitkä korkotuki)

 Svenska Handelshögskolanille noin 26 % toteutettavaksi valtion 
korkotukemana opiskelija-asuntotuotantona (pitkä korkotuki) ja

 Ålandsbanken Asuntorahastolle noin 52 % toteutettavaksi vapaara-
hoitteisena sääntelemättömänä vuokra-asuntotuotantona.

Päätöksen mukaan varausehtojen muutoksen voimaantulo edellyttää,
että kaavatonttia 20829/3 koskeva ja vireillä oleva asemakaavan muu-
tos
tulee vastaisuudessa lainvoimaiseksi

Muilta osin noudatetaan kaupunginhallituksen 28.11.2016 tekemää va-
rauspäätöstä ja sen ehtoja.

Hankkeen tilanteesta

Varauksensaajat ovat varauspäätöksen tekemisen jälkeen aloittaneet 
yhteistyössä hankkeidensa toteutussuunnittelun. Varauksensaajat ovat 
hakeneet asemakaavan muutosta heille varatulle tontille 20829/3. 
Asemakaavan muutos on valmisteilla (nro 12586, Kvarteret Isabella). 
Tämän hetkisen arvion mukaan se tulee voimaan kesän 2019 aikana. 
Asemakaavan muutos luo osaltaan edellytykset kaupunkiympäristölau-
takunnan varausehtojen muutospäätöksen 24.4.2018, 218 § toteutta-
miselle.

Asemakaavan muutoksessa nro 12586 tälla hetkellä voimassa olevan 
asemakaavan mukainen kaavatontti 20829/3 tullaan jakamaan kolmek-
si uudeksi kaavatontiksi (20829/4—6). Tontille 20829/5 tullaan toteut-
tamaan varauspäätöksen edellyttämällä tavalla Hankenin toimesta val-
tion tukemia opiskelija-asuntoja ja tontille 20829/6 Brita Maria Renlunds 
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Minne säätiön toimesta ensisijaisesti lasten kanssa työskenteleville 
suunnattuja valtion tukemia vuokra-asuntoja.  

Rakentamisen on alustavien aikataulujen mukaan tarkoitus alkaa
heti asemakaavan muutoksen voimaantulon jälkeen, joten tontille on 
tarkoituksenmukaista vahvistaa vuokrausperiaatteet.

Maaperätiedot

Kaupungin teettämien selvitysten mukaan tontin 20829/3 alueella on 
harjoitettu toimintaa, joka on saattanut aiheuttaa maaperän pilaantu-
mista. Tontin maaperä kunnostetaan rakentamisen yhteydessä raken-
nuttajan toimesta. Kaupunki korvaa rakennuttajalle maaperän puhdis-
tamisesta aiheutuvat tavanomaisiin maanrakennuskustannuksiin näh-
den ylimääräiset kulut.

Ehdotetut vuokrausperiaatteet

Vuokrausperiaatteiden määrittelyssä on huomioitu Jätkäsaaren alueelle 
aiemmin vahvistetut vuokrausperiaatteet, tonttien sijainti sekä Asumi-
sen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (Ara) tontin enimmäishintaa kos-
keva ennakkoratkaisu. Tällä tavoin on pyritty mahdollisimman yhden-
mukaiseen ja johdonmukaiseen hinnoitteluun.

Vertailutiedot

Vertailutietoina todettakoon, että kaupunginvaltuusto päätti 16.1.2019, 
7 § vahvistaa Helsingin Länsisataman Jätkäsaaressa sijaitsevien 
asuinkerrostalotonttien (AK) 20075/1-3 ja 20830/2 vuokrausperiaatteet 
seuraavin ehdoin:

 Asuinkerrostalotonttien (AK) vuosivuokra määrätään pitäen perus-
teena virallisen elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelu-
kua 100 vastaavana asuinkerrosneliömetrihintana valtion tukeman 
vuokra-asuntotuotannon osalta vähintään 40 euroa.

 Tonteille mahdollisesti toteutettavista nk. kivijalkaliike, -myymälä, -
näyttely, -toimisto tai muista vastaavista tiloista peritään asuntoker-
rosalaa vastaavaa vuokraa.

 Alkuvuosialennuksen johdosta tonttien maanvuokrasta peritään val-
tion tukemilta tonteilta tai mainittua tuotantoa vastaavasta tontin 
asuinrakennusoikeuden osuudesta 70 % 31.12.2023 saakka.

 Tämän jälkeen valtion tukeman asuntotuotannon osalta asuntotont-
tien vuosivuokrasta peritään 80 % siltä ajalta, jona tontille rakennet-
tavien asuintalojen rakentamiseen myönnettyä valtion asuntolainaa 
on maksamatta tai jona valtio maksaa tontille rakennettavien asun-
tojen rakentamiseen myönnetyn lainan perusteella korkohyvitystä 
(korkotukea).
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Kaupunginvaltuusto päätti 17.1.2018, 10 § oikeuttaa kaupunkiympäris-
tölautakunnan vuokraamaan Helsingin kaupungin 20. kaupunginosa 
(Länsisatama) asemakaavan muutoksen nro 12270 alueelle sijoittuvat 
asuntotontit (AK) 20076/1—3 tai niistä vastaisuudessa muodostettavat 
tontit muun ohella seuraavin ehdoin:  

 Asuinkerrostalotonttien (AK) vuosivuokra määrätään pitäen perus-
teena virallisen elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelu-
kua 100 vastaavana asuinkerrosneliömetrihintana valtion tukeman 
vuokra-asuntotuotannon osalta 38 euroa.

 Tonteille mahdollisesti toteutettavista nk. kivijalkaliike, -myymälä, -
näyttely, -toimisto tai muista vastaavista tiloista peritään asuntoker-
rosalaa vastaavaa vuokraa.

 Alkuvuosialennuksen johdosta tonttien maanvuokrasta peritään val-
tion tukemilta tonteilta tai mainittua tuotantoa vastaavasta tontin 
asuinrakennusoikeuden osuudesta 70 % 31.12.2021 saakka.

 Tämän jälkeen valtion tukeman asuntotuotannon osalta asuntotont-
tien vuosivuokrasta peritään 80 % siltä ajalta, jona tontille rakennet-
tavien asuintalojen rakentamiseen myönnettyä valtion asuntolainaa 
on maksamatta tai jona valtio maksaa tontille rakennettavien asun-
tojen rakentamiseen myönnetyn lainan perusteella korkohyvitystä 
(korkotukea). 

Tontti 20829/3 ja siitä vastaisuudessa muodostettavat tontit 20829/5 ja 
6 sijoittuvat vertailun kohteena olevia tontteja arvokkaammalle paikalle 
meren tuntumaan rajautuen Melkinlaituriin ja Hyväntoivonpuistoon, jo-
ten niiden rakennusoikeuden arvo on lähtökohtaisesti vertailun kohtee-
na olevia tontteja korkeampi. Koska kyse on kuitenkin valtion tukemas-
ta asuntotuotannosta, on maaomaisuuden kehittäminen ja tontit -palve-
lun tontit-yksikkö pyytänyt Aralta tontin enimmäishintaa koskevan en-
nakkoratkaisun. 

Vuokrausperiaatteet

Ottaen huomioon vertailutiedot, tonttien sijainti ja Aran ennakkoratkaisu 
esitetään, että asuinkerrostalotontin (AK) 20829/3 tai siitä muodostetta-
vien tonttien vuosivuokra määrätään pitäen perusteena virallisen elin-
kustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 vastaavana 
asuinkerrosneliömetrihintana valtion tukeman vuokra-asuntotuotannon 
osalta vähintään 41 euroa.

Ensi vaiheessa tontille esitetään myönnettäväksi alkuperäisestä vuok-
rasta 30 % ns. alkuvuosialennus 31.12.2023 saakka. Alkuvuosialennus 
esitetään myönnettäväksi alueen rakentamisesta johtuvan keskeneräi-
syyden perusteella ja tämän johdosta tontin maanvuokrasta perittäisiin 
70 % 31.12.2023 saakka. Kun alkuvuosialennus päättyy, vuokrasta pe-
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rittäisiin 80 % siltä ajalta, jona tontille rakennettavien asuintalojen ra-
kentamiseen myönnettyä valtion asuntolainaa on maksamatta tai jona 
valtio maksaa tontille rakennettavien asuntojen rakentamiseen myön-
netyn lainan perusteella korkohyvitystä (korkotukea).

Tontille mahdollisesti toteutettavista nk. kivijalkaliike, -myymälä, -näyt-
tely, -toimisto tai muista vastaavista tiloista esitetään perittävän asunto-
kerrosalaa vastaavaa maanvuokraa. Asemakaavaan merkityn kerrosa-
lan lisäksi rakennettavien asuntojen ulkopuolisten asuntoja palvelevien 
tilojen osalta ei perittäisi maanvuokraa.   

Kaupunginvaltuuston päätöksen 1.10.1980 (asia 18) mukaan asunto-
tontin vuosivuokra on 4 % ja muiden tonttien 5 % tontin laskennallises-
ta hinnasta, mikä määräytyy tontin pääasiallisen käyttötarkoituksen 
mukaisesti.  

Tontin 20829/3 tai siitä muodostettavien tonttien laskennallinen k-m2 -
hinta hintatasossa (3/2019, ind. 19,61) olisi esitetyn mukaisesti noin 
804 euroa ilman ns. Ara-alennusta ja Ara-alennuksella noin 643 euroa. 
Maanvuokran teoreettinen vaikutus asumiskustannuksiin olisi mainitus-
sa hintatasossa noin 2,57 euroa/as-m2/kk Ara-alennus huomioon ot-
taen. Mainitussa hinta-arviossa ei ole huomioitu tontille edellä esitettyä 
ns. alkuvuosialennusta.

Vuokra-ajaksi esitetään noin 60 vuotta siten, että vuokra-aika päättyisi 
31.12.2080. Jätkäsaaren alueella tontit vuokrataan noudatetun käytän-
nön mukaisesti noin 60 vuodeksi.

Toimivalta

Hallintosäännön 7 luvun 1 §:n 8 kohdan mukaan kaupunginvaltuusto 
vahvistaa yli 30 vuoden pituisten maanvuokrasopimusten yleiset vuok-
rausperiaatteet.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1 Vuokrausperiaatteet
2 Kopio asemakaavan muutoksen nro 12331 kaavakartasta

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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Tiedoksi

Kaupunkiympäristölautakunta

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunta 07.05.2019 § 228

HEL 2019-002478 T 10 01 01 02

Atlantinkatu

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että:

 kaupunki vahvistaa Helsingin Länsisataman Jätkäsaaren asema-
kaavan muutokseen nro 12331 sisältyvän asuinkerrostalotontin 
(AK) 20829/3 vuokrausperiaatteet liitteen 1 mukaisesti.

Esittelijä
vs. kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Silja Hyvärinen

Lisätiedot
Kristian Berlin, kiinteistölakimies, puhelin: 09 310 36438

kristian.berlin(a)hel.fi
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§ 434
V 19.6.2019, Helsingin hyvinvointisuunnitelma 2019-2021

HEL 2019-005597 T 01 04 05

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy Helsingin hyvinvointisuunnitelman pai-
nopisteet ja tavoitteet vuosille 2019-2021 sekä vuosittain talousarvio-
valmistelun yhteydessä tarkistettavat toimenpiteet. 

Samalla kaupunginvaltuusto kehottaa kaikkia toimialoja ja kaupungin-
kansliaa yhteistyössä edistämään Helsingin hyvinvointisuunnitelman 
tavoitteiden ja toimenpiteiden toteuttamista.

Käsittely

Vastaehdotus:
Anna Vuorjoki (1):

Lisätään hyvinvointisuunnitelmaan ja toimepidetaulukkoon kohtaan ”5. 
Mielen hyvinvoinnin ja päihteettömyyden edistäminen” uusi tavoite: 
”Tavoite 3. Vähennetään itsemurhia Helsingissä”

Kannattaja: Veronika Honkasalo

Vastaehdotus:
Anna Vuorjoki (2):

Toimenpidetaulukossa kohdassa ”4. Ikääntyneiden toimintakyvyn ja 
osallisuuden vahvistaminen” Muutetaan tavoitteen 4 alta neljännen 
toimenpiteen toinen virke muotoon: ”Lisäksi lisätään pitkäaikaista ym-
pärivuorokautista palveluasumista vähintään 50 paikan verran.”

Kannattaja: Veronika Honkasalo

Vastaehdotus:
Anna Vuorjoki (3):

Lisätään toimenpidetaulukon kohtaan ”3. Lasten ja nuorten syrjäytymi-
sen ehkäisy” tavoitteen 1 alle uusi toimenpide: ”Selvitetään yksinhuolta-
jien tilapäisen lastenhoitoavun tarve ja vuorotyössä olevien vanhem-
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pien alakouluikäisten lasten ilta-, yö- ja viikonloppuhoidon tarve sekä 
mahdollisuudet vastata tarpeeseen kaupungin palveluilla.”

Kannattaja: Veronika Honkasalo

Vastaehdotus:
Anna Vuorjoki (4):

Lisätään toimenpidetaulukon kohtaan ”1. Eriarvoisuuden vähentämi-
nen” tavoitteen 6 alle uusi toimenpide: ”Pyritään vahvistamaan vähäva-
raisten perheiden lomanviettomahdollisuuksia koulujen loma-aikoina.”

Kannattaja: Veronika Honkasalo

Vastaehdotus:
Mari Rantanen: Päätösehdotuksen loppuun uusi kohta:

Kaupunginhallitus edellyttää, että liitteeseen 2 toimenpidetaulukkoon ja 
liitteeseen 1 hyvinvointisuunnitelma täydennetään seuraavilta osin:

- eriarvoisuuden vähentämisessä, lapsiperheiden tukemisessa ja pd-
rahan käytössä huomioidaan yksinhuoltajuus ja vanhempien sairasta-
minen, jotka ovat tutkimusten mukaan suurimpia syitä lapsiperheköy-
hyyteen ja syrjäytymisriskiin.

- Lastensuojelun kehittämisessä siirrytään yhden työntekijän periaat-
teeseen riippumatta siitä onko lapsi tai nuori avohuollon, laitoshoidon 
tai jälkihuollon asiakkaana 

- Ikääntyneiden kotihoidon kehittämisen lisäksi varmistetaan palvelua-
sumista ja ympärivuorokautista hoivaa kaupunkilaisten tarpeiden mu-
kaisesti.

- Ikääntyvän väestön kaatumisten ehkäisyssä koko terveydenhuoltojär-
jestelmän tulee olla tiiviisti mukana ja riskiryhmien osalta tulee toteuttaa 
Käypä hoito-suosituksen mukaista riskinarviota ja ehkäisytoimenpiteitä.

Kannattaja: Veronika Honkasalo

Vastaehdotus:
Pia Pakarinen:
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Lisätään toimenpidetaulukon kohtaan ”3. Lasten ja nuorten syrjäytymi-
sen ehkäisy” tavoitteen 1 alle uusi toimenpide: 

Selvitetään vuorotyössä olevien vanhempien alakouluikäisten lasten il-
ta-, yö- ja viikonloppuhoidon tarve sekä mahdollisuudet vastata tarpee-
seen kaupungin palveluilla.

Kannattaja: Daniel Sazonov

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti Anna Vuorjoen ensimmäisen 
ja neljännen vastaehdotuksen.

Anna Vuorjoen kolmannesta vastaehdotuksesta ja Pia Pakarisen vas-
taehdotuksesta äänestettiin vastakkain.

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Anna Vuorjoen toisen vastaehdotuksen mukaisesti muutet-
tuna

Jaa-äänet: 10
Kaisa Hernberg, Terhi Koulumies, Pia Pakarinen, Marcus Rantala, Wil-
le Rydman, Daniel Sazonov, Anni Sinnemäki, Jan Vapaavuori, Sanna 
Vesikansa, Ozan Yanar

Ei-äänet: 5
Veronika Honkasalo, Mari Rantanen, Nasima Razmyar, Tomi Sevan-
der, Anna Vuorjoki

Kaupunginhallitus hylkäsi tässä äänestyksessä Anna Vuorjoen toisen 
vastaehdotuksen äänin 10 - 5.

2 äänestys

JAA-ehdotus: Anna Vuorjoen kolmas vastaehdotus
EI-ehdotus: Pia Pakarisen vastaehdotus

Jaa-äänet: 7
Veronika Honkasalo, Marcus Rantala, Mari Rantanen, Nasima Razmy-
ar, Tomi Sevander, Anna Vuorjoki, Ozan Yanar
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Ei-äänet: 8
Kaisa Hernberg, Terhi Koulumies, Pia Pakarinen, Wille Rydman, Daniel 
Sazonov, Anni Sinnemäki, Jan Vapaavuori, Sanna Vesikansa

Kaupunginhallitus hyväksyi tässä äänestyksessä Pia Pakarisen vas-
taehdotuksen äänin 7 - 8.

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti Pia Pakarisen vastaehdotuk-
sen.

3 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Mari Rantasen vastaehdotuksen mukaisesti muutettuna

Jaa-äänet: 10
Kaisa Hernberg, Terhi Koulumies, Pia Pakarinen, Marcus Rantala, Wil-
le Rydman, Daniel Sazonov, Anni Sinnemäki, Jan Vapaavuori, Sanna 
Vesikansa, Ozan Yanar

Ei-äänet: 3
Veronika Honkasalo, Mari Rantanen, Anna Vuorjoki

Tyhjä: 2
Nasima Razmyar, Tomi Sevander

Kaupunginhallitus hylkäsi tässä äänestyksessä Mari Rantasen vas-
taehdotuksen äänin 10 - 3 (2 tyhjää).

Kolmen suoritetun äänestyksen jälkeen kaupunginhallitus hyväksyi An-
na Vuorjoen ensimmäisen ja neljännen vastaehdotuksen sekä Pia Pa-
karisen vastaehdotuksen mukaisesti muutetun ehdotuksen.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Stina Högnabba, erityissuunnittelija, puhelin: 310 42525

stina.hognabba(a)hel.fi

Liitteet

1 Hyvinvointia ja terveyttä kaikille hyvinvointisuunnitelma 10.6.2019
2 Hyvinvointia ja terveyttä kaikille Helsingin hyvinvointisuunnitelma 2019-
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2021 Toimenpidetaulukot 10.6.2019
3 Stadin HYTEBAROMETRI vuosikooste 2018

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy Helsingin hyvinvointisuunnitelman pai-
nopisteet ja tavoitteet vuosille 2019-2021 sekä vuosittain talousarvio-
valmistelun yhteydessä tarkistettavat toimenpiteet. 

Samalla kaupunginvaltuusto kehottaa kaikkia toimialoja ja kaupungin-
kansliaa yhteistyössä edistämään Helsingin hyvinvointisuunnitelman 
tavoitteiden ja toimenpiteiden toteuttamista.

Esittelijän perustelut

Kaupunkistrategian mukaan toimiva kaupunki rakentuu tasa-arvolle, 
yhdenvertaisuudelle, vahvalle sosiaaliselle koheesiolle ja avoimelle 
osallistavalle kulttuurille. Toimiva kaupunki on etenkin tukea ja apua 
tarvitsevien etu. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisellä vaikutetaan 
siihen, että kaupunkilaisten elämä sujuu mukavasti, koettu hyvinvointi, 
elämänlaatu ja terveys paranevat sekä arjen ympäristöt ovat hyvää ja 
liikkuvaa elämää tukevia. Hyvinvointieroja ja eriytymiskehitystä sekä 
niihin kohdistuvia kaupungin toimenpiteitä toteutetaan ja seurataan 
kaupunkitasoisena kokonaisuutena. Sosioekonomisia ja alueellisia ter-
veys- ja hyvinvointieroja kavennetaan tietoon ja vaikuttavuuteen perus-
tuvilla menetelmillä osana kaupungin hyvinvoinnin ja terveyden edistä-
mistä.

Kaupunginhallitus päätti 14.5.2018 § 350 ottaa käyttöön hyvinvoinnin ja 
terveyden edistämisen johtamis- ja koordinointirakenteen valmistelu-
ryhmän esityksen mukaan. Lisäksi kaupunginhallitus päätti, että ehkäi-
sevän päihdetyön järjestämislain mukaisista (523/2015 § 5) tehtävistä 
vastaava toimielin on kaupunginhallitus ja tehtävistä huolehtii hyvin-
voinnin ja terveyden edistämisen ohjausryhmä. Uusi toimintatapa vah-
vistaa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtamista ja koordinointia 
osana kaupungin johtamisjärjestelmää ja sen seurantaa. 

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ohjausryhmä toimii terveyden-
huoltolain (1326/2010) 12 §:n mukaisena kunnan terveyden ja hyvin-
voinnin edistämisen vastuutahona edistäen kuntalain (410/2015) 1 §:n 
mukaisia asukkaidensa hyvinvointiin ja kestävään kehitykseen liittyviä 
tehtäviä. Ohjausryhmän tehtävinä on kaupunkistrategian pohjalta mää-
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ritellä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen keskeisimmät painopisteet 
ja tavoitteet sekä ohjata hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toi-
meenpanoa toimialoilla, kaupunginkansliassa ja verkostoissa. 

Hyvinvointisuunnitelma kokoaa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen strategisia 
näkökulmia, tavoitteita ja toimenpiteitä

Kaupunginhallituksen päätöksen mukaan (14.5.2018 § 350) hyvinvoin-
nin ja terveyden edistämisen kokoavana asiakirjana toimii kaupunkita-
soinen kaikkia väestöryhmiä kattava kaupunginvaltuuston hyväksymä 
hyvinvointisuunnitelma, joka sisältää hyvinvoinnin ja terveyden edistä-
misen painopisteet, tavoitteet, toimenpiteet ja seurannan.

Hyvinvointisuunnitelma on keskeinen strateginen asiakirja, jonka sisäl-
töä johdetaan poikkihallinnollisella ja monitoimijaisella yhteistyöllä. 
Suunnitelman avulla kehitetään eri ikäryhmiä koskevaa hyvinvoinnin ja 
terveyden edistämistä Helsingissä.

Suunnitelmaan on sisällytetty sekä lastensuojelulain (417/2007) 12 
§:ssä että ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäi-
den sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain (980/2012) 5 §:ssä 
edellytetyt valtuustokausittaiset hyvinvointisuunnitelmat. Kokonaisuu-
den avulla varmistetaan kaupunkitasolla lasten ja nuorten hyvinvointiin 
ja syrjäytymisen ehkäisyyn liittyvän toiminnan suunnitelmallisuus, ta-
voitteellisuus, pitkäjänteisyys, kehittäminen sekä yhteistyö eri toimijoi-
den välillä. Ikääntyneisiin liittyvän kokonaisuuden avulla tuetaan ikään-
tyneen väestön hyvinvointia, terveyttä, liikkumista, toimintakykyä, itse-
näistä suoriutumista sekä iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palvelujen 
ja omaishoidon järjestämistä. Lainsäädäntö edellyttää, että näiden ikä-
ryhmien hyvinvointisuunnitelmat hyväksytään kaupunginvaltuustossa ja 
tarkistetaan neljän vuoden välein.

Hyvinvointisuunnitelmaa on valmistelu monialaisesti, yhteistyötä ja kehittämistä tu-
kien

Hyvinvointisuunnitelma kokoaa uudella tavalla yhteen kaupungissa to-
teutettavaa hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä. Sitä on valmisteltu 
hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ohjausryhmän johdolla yhteis-
työssä toimialojen ja kaupunginkanslian kanssa. Lisäksi esimerkiksi 
ikäihmisten hyvinvointiin ja osallisuuteen liittyvää painopisteen sisältöä 
on valmisteltu kaupunginkanslian osallisuus- ja neuvontayksikön joh-
dolla yhteistyössä ikäihmisten ja vanhusneuvoston kanssa. Tavoittei-
den ja toimenpiteiden tuottamiseksi ikäihmisten osalta on järjestetty 
neljä asukastilaisuutta sekä toteutettu avoin KerroKantasi-kysely.

Hyvinvointisuunnitelman sisällön tuottamisen lähtökohtana on tutkimus-
tietoon perustuva tilannekuvaus helsinkiläisten hyvinvoinnista ja palve-
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luista, jotka löytyvät kaupunginvaltuustolle valmistelluista raporteista 
Helsingin tila ja kehitys 2016 (valtuustoseminaari 2.-3.2017) sekä toi-
mintaympäristöanalyysi 2017 (valtuustoseminaari 15.-16.6.2017). 

Hyvinvointisuunnitelma on käsitelty ja hyväksytty hyvinvoinnin ja ter-
veyden edistämisen ohjausryhmässä 4.2.2019 ja kaupungin johtoryh-
mässä 1.4.2019.

Hyvinvointisuunnitelman painopisteet ja tavoitteet

Hyvinvointisuunnitelma muodostuu kuudesta hyvinvoinnin ja terveyden 
edistämisen painopisteestä ja 28 päätavoitteesta ja kohderyhmänä on 
kaikki kaupunkilaiset. Hyvinvointisuunnitelma sisältää kaupunkistrate-
gian kirjaukset painopisteisiin liittyen, lainsäädäntönäkökulmat, tilanne-
kuvauksia ilmiöistä sekä tavoitteiden edistämiseen liittyvät toimenpide-
kokonaisuudet. 

Hyvinvointisuunnitelma sisältää 108 toimenpidettä, joille on asetettu 
vaikuttavuustavoitteet, seurantamittarit ja vastuutahot. Toimenpiteitä 
tarkistetaan vuosittain, osana hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen 
ohjausryhmän työtä sekä osana kaupungin talouden ja toiminnan 
suunnitteluprosessia. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen liittyviä 
muita toimenpiteitä toteutetaan hyvinvointisuunnitelman lisäksi laajasti 
osana toimialojen ja kaupunginkanslian palvelujen uudistamista ja ke-
hittämistä.

Toimenpiteiden valinnassa on painotettu sellaisia toimenpiteitä, joita 
johdetaan kaupunkiyhteisesti sekä ovat tietoon perustuen vaikuttavia. 
Kaupunginhallituksen päätöksen (14.5.2018 § 350) mukaan hyvinvoin-
nin ja terveyden edistämisen työn kärkenä ovat helsinkiläisten liikkumi-
sen lisääminen (Liikkumisohjelma) sekä nuorten syrjäytymishaasteen 
ratkaiseminen (Mukana-ohjelma). Näiden lisäksi hyvinvoinnin ja ter-
veyden edistämisellä pyritään vaikuttamaan eriarvoisuuden vähentämi-
seen, terveellisten elintapojen lisääntymiseen sekä mielen hyvinvoinnin 
ja kaupunkilaisten päihteettömyyden edistämiseen. Turvallinen ja viih-
tyisä elinympäristö sekä mahdollisuus osallistua taide- ja kulttuuritapah-
tumiin on osa hyvinvoinnin ja elinvoiman edistämistä.

1. Eriarvoisuuden vähentäminen

 Vähennetään eriarvoisuutta kaupunkistrategian kärkihankkeilla
 Kavennetaan väestöryhmien välisiä hyvinvointi- ja terveyseroja tie-

toon ja vaikuttavuuteen perustuvilla menetelmillä. 
 Turvataan tulotasosta ja taustasta riippumatta yhdenvertainen pal-

veluiden saatavuus eri väestöryhmissä.
 Myönteisellä erityiskohtelulla edistetään yhdenvertaisten palvelujen 

toteutumista ja ehkäistään segregaatiokehitystä. 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 25/2019 55 (129)
Kaupunginhallitus

Asia/9
10.06.2019

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

 Kehitetään yhteistyömalleja riskiryhmien etsimiseksi ja tunnistami-
seksi sekä ohjaamiseksi sopivaan palveluun.

 Vähennetään lapsiperheköyhyyttä.

2. Liikkuva ja terveellinen kaupunki kaikille

 Helsinkiläisten liikkuminen lisääntyy ja terveydelle haitallinen, liialli-
nen istuminen vähenee. Vapaa-ajan liikuntaa harrastamattomien 
osuus pienenee. Yhä useampi helsinkiläinen liikkuu terveytensä 
kannalta riittävästi. 

 Edistetään terveellisiä elintapoja ja tuetaan ihmisten mahdollisuuk-
sia hyvinvoinnin ja terveyden ylläpitoon ja parantamiseen. Mahdolli-
suuksia luodaan pitämällä huolta olosuhteista, jotka tukevat hyvin-
vointia ja terveellisten valintojen tekemistä. 

3. Lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisy (Lasten- ja nuorten hyvin-
vointisuunnitelma)

 Edistetään lasten ja nuorten hyvinvointia, tuetaan lasten ja nuorten 
terveellisiä ja turvallisia elinympäristöjä sekä vahvistetaan vanhem-
muutta.

 Ehkäistään lasten ja nuorten syrjäytymistä.
 Ehkäistään ylisukupolvista ja alueellista syrjäytymistä
 Vähennetään kiusaamista ja yksinäisyyden kokemuksia.
 Vahvistetaan tietoperustaisuutta nuorten palvelujen suuntaamises-

sa ja kehittämisessä.

4. Ikääntyneiden toimintakyvyn ja osallisuuden vahvistaminen (Suunni-
telma ikääntyneen väestön tukemiseksi)

 Vahvistetaan ikääntyneen väestön hyvinvointia ja toimintakykyä.
 Vahvistetaan ikääntyneen väestön mahdollisuuksia tiedonsaantiin ja 

tuetaan heidän digitaitojensa kehittymistä.
 Tuetaan ikääntyneen väestön mahdollisuuksia aktiiviseen osallis-

tumiseen ja vaikuttamiseen.
 Kehitetään ikääntyneen väestön asumisoloja ja kotona asumisen 

mahdollisuuksia sekä turvataan heidän mahdollisuutensa hyvää ar-
keen ja liikkumiseen lähiympäristössään.

 Parannetaan ikääntyneelle väestölle tarjottavien palvelujen laatua ja 
pyritään huomioimaan entistä paremmin heidän tarpeensa palvelu-
tuotannossa.

 Kehitetään kaupungin toimintaa ja palveluita entistä muistiystävälli-
semmiksi.

5. Mielen hyvinvoinnin ja päihteettömyyden edistäminen
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 Edistetään mielen hyvinvointia.
 Vähennetään alkoholin, tupakkatuotteiden, huumausaineiden ja 

muiden päihtymiseen käytettävien aineiden sekä rahapelaamisen 
aiheuttamia haittoja.

 Edistetään savuttomia ja nikotiinittomia arkiympäristöjä.

6. Elävät, omaleimaiset ja turvalliset kaupunginosat

 Kehitetään keskustan ja kaupunginosien elinvoimaisuutta.
 Edistetään liikkumisen sujuvuutta kestävillä kulkumuodoilla.
 Edistetään viherverkoston ja puistojen monipuolisuutta sekä ulkolii-

kuntaa ja viherympäristössä oleskelua.
 Mahdollistetaan kaikille helsinkiläisille osallistuminen kulttuuri- ja 

harrastustoimintaan.
 Edistetään toimenpiteitä, joilla lisätään arkiympäristön turvallisuutta 

ja viihtyisyyttä kaikissa kaupunginosissa.
 Ehkäistään tapaturmia ja lähisuhteissa tapahtuvaa väkivaltaa.

Hyvinvointisuunnitelman toimeenpano

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ohjausryhmän tehtävänä on oh-
jata ja koordinoida hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimeenpa-
noa hyvinvointisuunnitelman avulla. Työssä pyritään tavoitteellisuuteen, 
pitkäjänteisyyteen sekä ehkäisevän ja ennakoivan työn nykyistä pa-
rempaan toteutukseen. Hyvinvointisuunnitelmaan on valittu 108 toi-
menpidettä, joista 89 sisältyvät toimialojen ja kaupunginkanslian toimin-
tasuunnitelmiin sekä 66 toimenpidettä, joita johdetaan useamman toi-
mialan yhteistyönä.

Hyvinvointisuunnitelman toimenpiteiden toteuttamiseen tarvittavat re-
surssit päätetään vuosittain kaupungin talousarviossa. Vuosittain tou-
kokuussa ja syyskuussa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ohjaus-
ryhmä käsittelee hyvinvointisuunnitelman toimenpiteitä seuraavalle 
toimintakaudelle. Toimenpiteiden arvioinnin ja suuntaamisena pohjana 
käytetään hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen seurantatietoa, kau-
punkilaisten asiantuntijatietoa, hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen 
verkostojen tuottamaa tietoa sekä vanhus-, vammais- ja nuorisoneu-
voston näkökulmia.

Hyvinvointisuunnitelman toimenpanosta ja seurannasta vastaa osal-
taan myös temaattinen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen verkosto, 
jonka toimenpiteitä on soveltuvin osin sisällytetty hyvinvointisuunnitel-
maan. Verkostossa toimii tällä hetkellä useita kehittämisryhmiä mm. 
Nuorten ohjaus- ja palveluverkosto, Mukana-ohjelman ja Liikkumisoh-
jelman ohjaus- ja projektiryhmät, Sutjakka stadi, Pyöräilyn edistämisoh-
jelma, Pakka ohjaus- ja tarjontaryhmät, Savuton Helsinki, Koti- ja va-
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paa-ajan tapaturmien ehkäisyryhmä, Lähisuhdeväkivallan ehkäisyryh-
mä, Helsingin liikenneturvallisuuden kehittämisryhmä, Turvallinen Hel-
sinki verkosto, Kulttuuritoimijoiden verkosto, Liikkuvat verkosto ja stadin 
ikäohjelman projektiryhmä. Näissä verkostoissa toimii laajasti myös jär-
jestöjä, oppilaitoksia ja muita yhteistyökumppaneita. 

Kaupunkilaisten hyvinvoinnin seurantaa vahvistetaan

Hyvinvointisuunnitelmaa seurataan kaupungin strategiamittareiden li-
säksi suunnitelman tavoite- ja toimenpidekohtaisilla mittareilla. Tavoit-
teille ja toimenpiteille on asetettu vaikuttavuustavoitteet, joiden avulla 
pyritään todentamaan toimenpiteiden onnistumisen tasot suhteessa 
väestön hyvinvoinnin muutoksiin. 

Hyvinvointisuunnitelma toimii terveydenhuoltolain (1326/2010) 12 §:n 
mukaisena asiakirjana, jonka perusteella raportoidaan kaupunkilaisten 
hyvinvoinnista ja terveydestä sekä niihin vaikuttavista tekijöistä. Tavoit-
teiden ja toimenpiteiden etenemisestä, onnistumisista ja haasteista se-
kä vaikutuksista väestön hyvinvointiin, terveyteen ja turvallisuuteen ra-
portoidaan vuosittain talousarviovalmistelun yhteydessä Stadin HYTE-
barometrin avulla. Ensimmäinen tilasto- ja tutkimustietoon perustuva 
Stadin HYTEbarometri on valmistunut toukokuussa 2019. Seuraava 
raportointi toteutetaan vuoden 2020 alkupuolella. Valtuustokauden lo-
pussa raportointi sisällytetään osaksi Helsingin Tila ja kehitys -raporttia 
sekä toimintaympäristöanalyysia. Lisäksi hyvinvoinnin ja terveyden 
edistämisen arviointia sisällytetään osaksi kaupunkistrategian arvioin-
tia.

Hyvinvointisuunnitelma julkaistaan hyväksymisen jälkeen verkkosivus-
tona hel.fi alustalle.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Stina Högnabba, erityissuunnittelija, puhelin: 310 42525

stina.hognabba(a)hel.fi

Liitteet

1 Hyvinvointia ja terveyttä kaikille hyvinvointisuunnitelma
2 Hyvinvointia ja terveyttä kaikille Helsingin hyvinvointisuunnitelma 2019-

2021 Toimenpidetaulukot
3 Stadin HYTEBAROMETRI vuosikooste 2018

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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Tiedoksi

Kaupunginkanslia
Kasvatuksen ja koulutuksen toimia-ala

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 27.05.2019 § 389

HEL 2019-005597 T 01 04 05

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle 10.6.2019 saakka.

Käsittely

27.05.2019 Pöydälle

Asian aikana kuultavana oli erityissuunnittelija Stina Högnabba. Asian-
tuntija poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle 10.6.2019 
saakka Paavo Arhinmäen ehdotuksesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Stina Högnabba, erityissuunnittelija, puhelin: 310 42525

stina.hognabba(a)hel.fi
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§ 435
V 19.6.2019, Itäkeskuksen kauppakeskus Itiksen vanhimman osan 
asemakaavan muuttaminen (nro 12535, julkisivujen suojelu)

HEL 2017-007993 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy 45. kaupunginosan (Vartiokylä, Itäkes-
kus) korttelin 45173 tontin 24 sekä liikenne- ja katualueiden asemakaa-
van muutoksen 13.11.2018 päivätyn ja 10.6.2019 muutetun piirustuk-
sen numero 12535 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin 
perustein.

Käsittely

Palautusehdotus:
Daniel Sazonov: Asia palautetaan uuteen valmisteluun niin, että suoje-
lulla ei vaikeuteta kauppakeskuksen elinkaaren edellyttämiä tavan-
omaisia ylläpito- ja peruskorjaustoimenpiteitä eikä estetä kauppakes-
kuksen tarvitsemia muutostöitä toiminnallisuuden ja turvallisuuden pa-
rantamiseksi eikä vaikeuteta Tallinnanaukion kehittämistä alueen asuk-
kaille viihtyisämmäksi ja turvallisemmaksi.

Kannattaja: Terhi Koulumies

Asian käsittelyn keskeyttämisestä äänestettiin ennen keskustelun jat-
kamista.

Äänestys

JAA-ehdotus: Asian käsittelyä jatketaan
EI-ehdotus: Daniel Sazonovin palautusehdotuksen mukaisesti

Jaa-äänet: 8
Kaisa Hernberg, Veronika Honkasalo, Nasima Razmyar, Tomi Sevan-
der, Anni Sinnemäki, Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki, Ozan Yanar

Ei-äänet: 7
Terhi Koulumies, Pia Pakarinen, Marcus Rantala, Mari Rantanen, Wille 
Rydman, Daniel Sazonov, Jan Vapaavuori

Kaupunginhallitus päätti jatkaa asian käsittelyä äänin 8 - 7.
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Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Anna Villeneuve, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaavan muutoksen nro 12535 kartta, päivätty 13.11.2018, muu-
tettu 10.6.2019

2 Asemakaavan muutoksen nro 12535 selostus, päivätty 13.11.2018, 
muutettu 10.6.2019

3 Vuorovaikutusraportti 20.8.2018, täydennetty 13.11.2018
4 Osa päätöshistoriaa

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Museovirasto, kulttuu-
riympäristön suojelu
Kauppakeskus Itäkes-
kus Oy

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

Uudenmaan elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristö-
keskus

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

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Tiivistelmä

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on turvata kauppakeskus Itiksen 
vanhimman osan rakennustaiteellisesti arvokkaiden julkisivujen ja kes-
keisten sisätilojen säilyminen. Vuonna 1984 valmistunut rakennus on 
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merkittävä sekä osana arkkitehti Erkki Kairamon tuotantoa että osana 
Itäkeskuksen kaupunkirakenteellista kokonaisuutta. Itäkeskus on ollut 
esikuvana myöhemmille suomalaisille kauppakeskuksille.

Esittelijän perustelut

Alueella on voimassa useita asemakaavoja vuosilta 1982‒2005. Kaa-
vamuutos koskee Itiksen vanhinta rakennusosaa, joka on liitoksissa 
kauppakeskuksen uudempiin rakennusosiin, Hansa-siltaan sekä met-
roaseman sisäänkäyntihalliin. Osa kauppakeskusrakennuksen raken-
nusosista sijaitsee pilarein kannatettuina ulokkeina tontin ulkopuolella 
Tallinnanaukioon sekä metro- ja bussiterminaalin aukioon kuuluvilla, 
kaupungin hallinnassa olevilla alueilla.

Julkisivuja ja ns. pasaasin valokattoa koskeva suojelumääräys (sr-2) on 
ainoa merkittävä voimassa olevaan asemakaavaan esitetty muutos. 
Alueelle ei esitetä rakennusoikeuteen, rakennusalueen rajaukseen tai 
tilojen käyttöön liittyviä muutoksia. Suojelumääräyksen lisäksi vähäiset 
voimassa olevaan kaavaan tehtävät kaavamerkintöjen ja -määräysten 
muutokset ovat luonteeltaan teknisiä ja ajanmukaistavia.

Suunnittelun vaiheet ja vuorovaikutus

Korttelialueet ovat yksityisomistuksessa. Kaavaratkaisu on tehty kau-
pungin aloitteesta ja kaavaratkaisun sisällöstä on neuvoteltu kiinteistön 
omistajan kanssa.

Kaavan laatimisen taustalla on rakennuksen omistajan, viranomaisten 
ja järjestöjen välinen erimielisyys julkisivujen suojelun tavoitteista. Ra-
kennustaiteen seura teki lokakuussa 2015 Uudenmaan ELY-keskuksel-
le suojeluesityksen rakennuksen julkisivuista, joihin oltiin silloin suunnit-
telemassa muutoksia. Uudenmaan ELY-keskus ei ratkaisussaan alku-
vuodesta 2017 määrännyt kauppakeskuksen vanhimman osan julkisi-
vuja suojeltaviksi rakennusperintölailla ja vaan katsoi, että suojelu ta-
pahtuu asemakaavoituksen keinoin.

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

Asemakaavan muutosehdotus on pidetty yleisesti nähtävillä 28.8–
26.9.2018. Kaavaehdotuksesta tehtiin yksi muistutus.

Muistutus

Muistutuksessa esitetyt huomautukset kohdistuivat mm. pasaasikäytä-
vä suojeluun, suojelumääräyksen tulkintaan ja suojelusta aiheutuvaan 
haittaan.
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Lausunnot

Kaavaehdotuksesta saatiin Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympä-
ristökeskuksen (ELY-keskus), museoviraston ja kaupunginmuseon lau-
sunnot.

ELY-keskuksen näkemyksen mukaan suojelumääräys on asianmukai-
nen ja se turvaa arkkitehtuurihistoriallisesti arvokkaan kauppakeskuk-
sen vanhimman osan arvot maankäyttö- ja rakennuslain sekä raken-
nusperinnön suojelemisesta annetun lain tarkoittamalla tavalla.

Museoviraston lausunnossa kiinnitettiin huomiota olennaisten muutos-
ten arviointiin ja museoviranomaisten kuulemiseen.

Kaupunginmuseon lausunnossa huomautettiin kaavamääräyksen suh-
teesta alkuperäiseen konstruktioon sekä rakennustavan ja alkuperäi-
sen värityksen säilyttämisestä.

Lausunnot ilmenevät kokonaisuudessaan päätöshistoriasta ja niiden 
referaatit sekä niihin annetut vastineet ovat vuorovaikutusraportissa.

Asemakaavan muutosehdotukseen tehdyt muutokset

Kaavan tavoitteet huomioon ottaen, kaavaehdotusta ei ole tarkoituk-
senmukaista muuttaa julkisen nähtävilläolon yhteydessä esitettyjen
huomautusten johdosta. Kaavakartan merkintöihin tai määräyksiin ja 
muuhun aineistoon tehtiin nähtävilläolon jälkeen muutoksia: Suojelu-
määräyksessä sana ”suojeluviranomainen” on korvattu sanalla ”mu-
seovirasto”. Tehdyt muutokset eivät ole olennaisia, joten ehdotusta ei 
ole tarpeen asettaa uudelleen nähtäville.

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle kaavan hy-
väksymistä äänin 7 - 5 (1 tyhjä) päättyneen palautusäänestyksen jäl-
keen. Palautusehdotuksen puolesta äänestäneet viisi jäsentä jättivät 
päätöksestä eriävän mielipiteen.

Kaupunkiympäristölautakunnan 20.11.2018 tekemän päätöksen jäl-
keen on ilmennyt, että alueen asemakaavan muutoksessa vuonna 
1991 on virheellisesti jätetty muuttamatta tonttinumero 5 tontinumeroksi 
24. Tämä virhe on korjattu piirustukseen numero 12535 muuttamalla 
tonttinumeroksi 24. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Anna Villeneuve, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi
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Liitteet

1 Asemakaavan muutoksen nro 12535 kartta, päivätty 13.11.2018, muu-
tettu 10.6.2019

2 Asemakaavan muutoksen nro 12535 selostus, päivätty 13.11.2018, 
muutettu 10.6.2019

3 Vuorovaikutusraportti 20.8.2018, täydennetty 13.11.2018
4 Osa päätöshistoriaa

Oheismateriaali

1 Sijaintikartta 13.11.2018
2 Ilmakuva 13.11.2018

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen hy-
väksyminen

Otteet

Ote Otteen liitteet
Museovirasto, kulttuu-
riympäristön suojelu
Kauppakeskus Itäkes-
kus Oy

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

Uudenmaan elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristö-
keskus

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

Tiedoksi

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

Päätöshistoria
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Kaupunginhallitus 03.06.2019 § 414

HEL 2017-007993 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

03.06.2019 Pöydälle

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Daniel 
Sazonovin ehdotuksesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Anna Villeneuve, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 20.11.2018 § 577

HEL 2017-007993 T 10 03 03

Hankenumero 0750_12

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle 

 13.11.2018 päivätyn asemakaavan muutosehdotuksen nro 12535 
hyväksymistä. Asemakaavan muutos koskee 45. kaupunginosan 
(Vartiokylä, Itäkeskus) korttelin 45173 tonttia 5 sekä liikenne- ja ka-
tualueita.

Lisäksi lautakunta päätti

 ettei ehdotusta aseteta uudelleen nähtäville

 antaa vuorovaikutusraportista ilmenevät vastineet valmisteluaikana 
esitettyihin mielipiteisiin, kannanottoihin sekä julkisena nähtävillä-
oloaikana saatuihin lausuntoihin ja muistutuksiin. Päätösasiakirjat ja 
vuorovaikutusraportti ovat luettavissa kaupunkiympäristön toimialan 
asiakaspalvelussa, Sörnäistenkatu 1, sekä internet-sivuilla: Päätök-
senteko

www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi

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

Käsittely

20.11.2018 Ehdotuksen mukaan

Asian aikana kuultavina olivat arkkitehti Sakari Mentu ja arkkitehti Mik-
ko Näveri. Asiantuntijat poistuivat kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Palautusehdotus:
Risto Rautava: Asia palautetaan uuteen valmisteluun niin, että suojelul-
la ei vaikeuteta kauppakeskuksen elinkaaren edellyttämiä tavanomaisia 
ylläpito- ja peruskorjaustoimenpiteitä eikä estetä kauppakeskuksen tar-
vitsemia muutostöitä toiminnallisuuden ja turvallisuuden parantamiseksi 
eikä vaikeuteta Tallinnanaukion kehittämistä alueen asukkaille viihtyi-
sämmäksi ja turvallisemmaksi.

Kannattaja: Laura Rissanen

Asian käsittelyn palauttamisesta äänestettiin ennen keskustelun jatka-
mista. 

1 äänestys

JAA-ehdotus: Asian käsittelyä jatketaan
EI-ehdotus: Asia palautetaan uuteen valmisteluun niin, että suojelulla ei 
vaikeuteta kauppakeskuksen elinkaaren edellyttämiä tavanomaisia yl-
läpito- ja peruskorjaustoimenpiteitä eikä estetä kauppakeskuksen tar-
vitsemia muutostöitä toiminnallisuuden ja turvallisuuden parantamiseksi 
eikä vaikeuteta Tallinnanaukion kehittämistä alueen asukkaille viihtyi-
sämmäksi ja turvallisemmaksi.

Jaa-äänet: 7
Kaisa Hernberg, Mai Kivelä, Antti Koskela, Silvia Modig, Tuomas Ran-
tanen, Anni Sinnemäki, Jaana Susanna Ylitalo

Ei-äänet: 5
Sirpa Asko-Seljavaara, Nuutti Hyttinen, Atte Kaleva, Risto Rautava, 
Laura Rissanen

Tyhjä: 1
Osmo Soininvaara

Kaupunkiympäristölautakunta päätti jatkaa asian käsittelyä äänin 7-5 (1 
tyhjä).
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Palautusehdotuksen puolesta äänestäneet Risto Rautava, Laura Ris-
sanen, Sirpa Asko-Seljavaara, Atte Kaleva ja Nuutti Hyttinen jättivät 
päätöksestä samansisältöisen eriävän mielipiteen seuraavin peruste-
luin: Asia palautetaan uuteen valmisteluun niin, että suojelulla ei vai-
keuteta kauppakeskuksen elinkaaren edellyttämiä tavanomaisia ylläpi-
to- ja peruskorjaustoimenpiteitä eikä estetä kauppakeskuksen tarvitse-
mia muutostöitä toiminnallisuuden ja turvallisuuden parantamiseksi ei-
kä vaikeuteta Tallinnanaukion kehittämistä alueen asukkaille viihtyi-
sämmäksi ja turvallisemmaksi.

13.11.2018 Pöydälle

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Mikko Näveri, arkkitehti, puhelin: 310 37331

mikko.naveri(a)hel.fi
Sakari Mentu, arkkitehti, puhelin: 310 37217

sakari.mentu(a)hel.fi

Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus Kaupunkimit-
tauspalvelut Kartat ja paikkatiedot Yksikön päällikkö 22.08.2018 § 31

HEL 2017-007993 T 10 03 03

Päätös

Yksikön päällikkö päätti hyväksyä asemakaavan 12535 pohjakartan 
kaupunginosassa 45 Vartiokylä. Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja ra-
kennuslain (132/1999) 54a §:n asettamat vaatimukset.

Päätöksen perustelut

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

Asemakaavan numero: 12535
Kaupunginosa: 45 Vartiokylä
Kartoituksen työnumero: 3/2018
Pohjakartta valmistunut: 29.1.2018
Tasokoordinaatisto: ETRS-GK25
Korkeusjärjestelmä: N2000

Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 54a §:n 
asettamat vaatimukset.
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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
Merja Kyyrö, vastaava kartoittaja, puhelin: 310 31967

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

timo.tolkki(a)hel.fi
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§ 436
Työterveysliikelaitoksen johtokunnan jäsenten valinta kesäkuussa 
2019 alkavaksi toimikaudeksi

HEL 2019-005807 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus valitsi kahden vuoden toimikaudeksi työterveysliike-
laitoksen johtokuntaan 5 jäsentä ja heidän henkilökohtaiset varajäse-
nensä seuraavasti:

  Jäsen  Varajäsen
1.  Nina Gros 

(kaupunginkanslia, henkilöstö-
osasto)

 Asta Enroos  
(kaupunginkanslia, henkilöstö-
osasto, henkilöstöpolitiikka)

2.  Satu Järvenkallas 
(kasvatuksen ja koulutuksen 
toimiala, varhaiskasvatus ja 
esiopetus)

 Tiina Harju-Kukkula 
(kasvatuksen ja koulutuksen 
toimiala, hallinto- ja tukipalvelut, 
henkilöstöpalvelut)

3.  Pekka Henttonen 
(kaupunkiympäristön toimiala, 
palvelut ja luvat)

 Mikko Vatka 
(kulttuurin ja vapaa-ajan toimia-
la, nuoriso)

4.  Marko Karvinen 
(kaupunginkanslia, talous- ja 
suunnitteluosasto, strategiat ja 
kehitys)

 Sari Kuoppamäki  
(sosiaali- ja terveystoimiala, 
hallinto, henkilöstö- ja kehittä-
mispalvelut)

5.  Hanna Joensuu 
(KEVA)

 Lisbeth Forsman-Grönholm 
(Luona Oy)

Samalla kaupunginhallitus valitsi puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan 
seuraavasti:

 Puheenjohtaja Nina Gros
 Varapuheenjohtaja Satu Järvenkallas

Lisäksi kaupunginhallitus tarkasti pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä
hallintojohtaja
Juha Summanen

Lisätiedot
Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi
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Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-

tus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Työterveysliikelaitoksen johtokunta huolehtii työterveysliikelaitoksen 
toimialan mukaisista tehtävistä. Työterveysliikelaitos huolehtii henkilös-
tön työterveyshuollon palvelujen tuottamisesta kaupungille ja kaupunki-
konsernin yhteisöille.

Johtokunnassa on 5 jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen 
varajäsen. Kaupunginhallitus valitsee kahden vuoden toimikaudeksi 
johtokunnan jäsenet ja varajäsenet. Lisäksi kaupunginhallitus valitsee 
johtokunnalle puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Toimielimen jäseneksi esitetään osittain luottamushenkilöihin rinnastu-
via kaupungin ulkopuolisia asiantuntijoita ja osittain kaupungin henki-
löstöön kuuluvia henkilöiden aseman tai tehtävien perusteella.

Luottamustoimeen voidaan valita vain henkilö, joka on suostunut otta-
maan toimen vastaan (kuntalaki 70.1 §). 

Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain (609/1986) 4a.1 
§:n mukaan kunnallisissa toimielimissä ja kuntien välisen yhteistoimin-
nan toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoa tulee olla sekä 
naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä 
syistä muuta johdu.

Kuntalain 105 §:n mukaan vaalissa tulevat valituiksi se henkilö tai ne 
henkilöt, jotka ovat saaneet eniten ääniä. Varajäsenet valitaan samas-
sa vaalissa kuin varsinaiset jäsenet. Luottamushenkilöiden vaali toimi-
tetaan suhteellisena, jos sitä vaatii läsnä olevista toimielimen jäsenistä 
vähintään määrä, joka saadaan jakamalla läsnä olevien lukumäärä va-
littavien lukumäärällä lisättynä yhdellä.

Vaalikelpoisuus (kuntalaki 71 § ja 73 §)

Vaalikelpoinen kunnan luottamustoimeen on henkilö:
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1. jonka kotikunta kyseinen kunta on;
2. jolla on jossakin kunnassa äänioikeus kuntavaaleissa sinä 

vuonna, jona valtuutetut valitaan tai vaali muuhun luottamustoi-
meen toimitetaan; ja

3. jota ei ole julistettu vajaavaltaiseksi.

Johtokuntaan ja toimikuntaan voidaan valita sellainenkin henkilö, joka 
ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen ja lautakuntaan tai jonka koti-
kunta kunta ei ole.

Esittelijä
hallintojohtaja
Juha Summanen

Lisätiedot
Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-

tus
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§ 437
Taloushallintopalveluliikelaitoksen johtokunnan jäsenten valinta 
kesäkuussa 2019 alkavaksi toimikaudeksi

HEL 2019-005806 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus valitsi kahden vuoden toimikaudeksi taloushallinto-
palveluliikelaitoksen johtokuntaan 5 jäsentä ja heidän henkilökohtaiset 
varajäsenensä seuraavasti:

  Jäsen  Varajäsen
1.  Tuula Saxholm 

(kaupunginkanslia, talous- ja 
suunnitteluosasto)

 Ari Hietamäki 
(kaupunginkanslia, talous- ja 
suunnitteluosasto, talous- ja 
konserniohjaus)

2.  Sampo Pajari 
(sosiaali- ja terveystoimiala, 
hallinto, talous- ja suunnittelu-
palvelut)

 Mikael Karell 
(sosiaali- ja terveystoimiala, 
hallinto, talous- ja suunnittelu-
palvelut, talouden ja toiminnan 
suunnittelu)

3.  Tero Vuontisjärvi 
(kasvatuksen ja koulutuksen 
toimiala, hallinto- ja tukipalvelut, 
talous- ja suunnittelupalvelut)

 Seija Ryymin 
(kasvatuksen ja koulutuksen 
toimiala, hallinto- ja tukipalvelut, 
talous- ja suunnittelupalvelut, 
talouden tuki)

4.  Kirsti Laine-Hendolin 
(kulttuurin ja vapaa-ajan toimia-
la, hallinto- ja tukipalvelut)

 Ari Päivärinta 
(liikenneliikelaitos, HKL - yhtei-
set palvelut, talouspalvelut)

5.  Silja Hyvärinen 
(kaupunkiympäristön toimiala, 
hallinto- ja tukipalvelut)

 Leena Sutela 
(kaupunkiympäristön toimiala, 
hallinto- ja tukipalvelut, talous- 
ja suunnittelupalvelut)

Samalla kaupunginhallitus valitsi puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan 
seuraavasti:

 Puheenjohtaja Tuula Saxholm
 Varapuheenjohtaja Sampo Pajari

Lisäksi kaupunginhallitus tarkasti pöytäkirjan tämän asian osalta heti.
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Esittelijä
hallintojohtaja
Juha Summanen

Lisätiedot
Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-

tus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Taloushallintopalveluliikelaitoksen johtokunta huolehtii taloushallinto-
palveluliikelaitoksen toimialan mukaisista tehtävistä. Taloushallintopal-
veluliikelaitos huolehtii talous- ja palkkahallinnon palvelujen tuottami-
sesta kaupungille ja kaupunkikonsernin yhteisöille.

Johtokunnassa on 5 jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen 
varajäsen. Kaupunginhallitus valitsee kahden vuoden toimikaudeksi 
johtokunnan jäsenet ja varajäsenet. Lisäksi kaupunginhallitus valitsee 
johtokunnalle puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Toimielimen jäseneksi esitetään kaupungin henkilöstöön kuuluvia hen-
kilöiden aseman tai tehtävien perusteella.

Luottamustoimeen voidaan valita vain henkilö, joka on suostunut otta-
maan toimen vastaan (kuntalaki 70.1 §). 

Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain (609/1986) 4a.1 
§:n mukaan kunnallisissa toimielimissä ja kuntien välisen yhteistoimin-
nan toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoa tulee olla sekä 
naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä 
syistä muuta johdu.

Kuntalain 105 §:n mukaan vaalissa tulevat valituiksi se henkilö tai ne 
henkilöt, jotka ovat saaneet eniten ääniä. Varajäsenet valitaan samas-
sa vaalissa kuin varsinaiset jäsenet. Luottamushenkilöiden vaali toimi-
tetaan suhteellisena, jos sitä vaatii läsnä olevista toimielimen jäsenistä 
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vähintään määrä, joka saadaan jakamalla läsnä olevien lukumäärä va-
littavien lukumäärällä lisättynä yhdellä.

Vaalikelpoisuus (kuntalaki 71 § ja 73 §)

Vaalikelpoinen kunnan luottamustoimeen on henkilö:

1. jonka kotikunta kyseinen kunta on;
2. jolla on jossakin kunnassa äänioikeus kuntavaaleissa sinä 

vuonna, jona valtuutetut valitaan tai vaali muuhun luottamustoi-
meen toimitetaan; ja

3. jota ei ole julistettu vajaavaltaiseksi.

Johtokuntaan ja toimikuntaan voidaan valita sellainenkin henkilö, joka 
ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen ja lautakuntaan tai jonka koti-
kunta kunta ei ole.

Esittelijä
hallintojohtaja
Juha Summanen

Lisätiedot
Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-

tus
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§ 438
Palvelukeskusliikelaitoksen johtokunnan jäsenten valinta kesä-
kuussa 2019 alkavaksi toimikaudeksi

HEL 2019-005817 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus valitsi kahden vuoden toimikaudeksi palvelukeskus-
liikelaitoksen johtokuntaan 5 jäsentä ja heidän henkilökohtaiset varajä-
senensä seuraavasti:

  Jäsen  Varajäsen
1.  Matti Malinen 

(kaupunginkanslia, talous- ja 
suunnitteluosasto, talous- ja 
konserniohjaus)

 Atte Malmström 
(kaupunginkanslia, talous- ja 
suunnitteluosasto, talous- ja 
konserniohjaus)

2.  Kati Takanen 
(kasvatuksen ja koulutuksen 
toimiala, hallinto- ja tukipalve-
lut)

 Kari Salovaara 
(kasvatuksen ja koulutuksen 
toimiala, hallinto- ja tukipalvelut, 
talous- ja suunnittelupalvelut, 
hankintapalvelut)

3.  Tiina Mäki 
(sosiaali- ja terveystoimiala, 
hallinto)

 Ulla Vuolle 
(sosiaali- ja terveystoimiala, 
hallinto, tukipalvelut)

4.  Sari Hildén 
(kaupunkiympäristön toimiala, 
rakennukset ja yleiset alueet, 
rakennetun omaisuuden hallin-
ta)

 Jarmo Raveala 
(kaupunkiympäristön toimiala, 
rakennukset ja yleiset alueet, 
rakennetun omaisuuden hallin-
ta, palvelutilaverkko)

5.  Jorma Lamminmäki 
(kaupunginkanslia, talous- ja 
suunnitteluosasto)

 Asta Enroos 
(kaupunginkanslia, henkilöstö-
osasto, henkilöstöpolitiikka)

Samalla kaupunginhallitus valitsi puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan 
seuraavasti:

 Puheenjohtaja Matti Malinen
 Varapuheenjohtaja Kati Takanen

Lisäksi kaupunginhallitus tarkasti pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä
hallintojohtaja
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Juha Summanen

Lisätiedot
Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-

tus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Palvelukeskusliikelaitoksen johtokunta huolehtii palvelukeskusliikelai-
toksen toimialan mukaisista tehtävistä. Palvelukeskusliikelaitos huoleh-
tii palvelutoiminnan tukipalvelujen tuottamisesta kaupungille ja kaupun-
kikonsernin yhteisöille.

Johtokunnassa on 5 jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen 
varajäsen. Kaupunginhallitus valitsee kahden vuoden toimikaudeksi 
johtokunnan jäsenet ja varajäsenet. Lisäksi kaupunginhallitus valitsee 
johtokunnalle puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Toimielimen jäseneksi esitetään kaupungin henkilöstöön kuuluvia hen-
kilöiden aseman tai tehtävien perusteella.

Luottamustoimeen voidaan valita vain henkilö, joka on suostunut otta-
maan toimen vastaan (kuntalaki 70.1 §). 

Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain (609/1986) 4a.1 
§:n mukaan kunnallisissa toimielimissä ja kuntien välisen yhteistoimin-
nan toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoa tulee olla sekä 
naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä 
syistä muuta johdu.

Kuntalain 105 §:n mukaan vaalissa tulevat valituiksi se henkilö tai ne 
henkilöt, jotka ovat saaneet eniten ääniä. Varajäsenet valitaan samas-
sa vaalissa kuin varsinaiset jäsenet. Luottamushenkilöiden vaali toimi-
tetaan suhteellisena, jos sitä vaatii läsnä olevista toimielimen jäsenistä 
vähintään määrä, joka saadaan jakamalla läsnä olevien lukumäärä va-
littavien lukumäärällä lisättynä yhdellä.
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Vaalikelpoisuus (kuntalaki 71 § ja 73 §)

Vaalikelpoinen kunnan luottamustoimeen on henkilö:

1. jonka kotikunta kyseinen kunta on;
2. jolla on jossakin kunnassa äänioikeus kuntavaaleissa sinä 

vuonna, jona valtuutetut valitaan tai vaali muuhun luottamustoi-
meen toimitetaan; ja

3. jota ei ole julistettu vajaavaltaiseksi.

Johtokuntaan ja toimikuntaan voidaan valita sellainenkin henkilö, joka 
ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen ja lautakuntaan tai jonka koti-
kunta kunta ei ole.

Esittelijä
hallintojohtaja
Juha Summanen

Lisätiedot
Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-

tus
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§ 439
Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunnan jäsenten valinta kesä-
kuussa 2019 alkavaksi toimikaudeksi

HEL 2019-005805 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus valitsi kahden vuoden toimikaudeksi rakentamispal-
veluliikelaitoksen johtokuntaan 5 jäsentä ja heidän henkilökohtaiset va-
rajäsenensä seuraavasti:

   Jäsen  Varajäsen
1. Vihr.  Jarmo Nieminen  Anna Laine
2. Kok.  Tapio Klemetti  Lea Saukkonen
3. SDP  Jaana Alaja  Anita Hellman
4.   Erkki Nurmi 

(kaupunkiympäristön toimia-
la, rakennukset ja yleiset 
alueet, rakennuttaminen)

 Hannu Seppälä
(kaupunkiympäristön toimia-
la, rakennukset ja yleiset 
alueet, ylläpito)

5.   Mirja Heiskari
(kaupunginkanslia, henkilös-
töosasto,
osaaminen ja uudistuminen)

 Matti Koskinen
(kaupunginkanslia, hallinto-
osasto, turvallisuus- ja val-
mius)

Samalla kaupunginhallitus valitsi puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan 
seuraavasti:

 Puheenjohtaja Jarmo Nieminen
 Varapuheenjohtaja Tapio Klemetti

Lisäksi kaupunginhallitus tarkasti pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä
hallintojohtaja
Juha Summanen

Lisätiedot
Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
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Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-

tus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta huolehtii rakentamispalve-
luliikelaitoksen toimialan mukaisista tehtävistä. Rakentamispalveluliike-
laitos huolehtii rakennusalan, ympäristönhoidon ja logistiikan asiantun-
tija-, tuotanto- ja ylläpitopalvelujen tuottamisesta kaupungille ja kau-
punkikonsernin yhteisöille.

Johtokunnassa on 5 jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen 
varajäsen. Kaupunginhallitus valitsee kahden vuoden toimikaudeksi 
johtokunnan jäsenet ja varajäsenet. Lisäksi kaupunginhallitus valitsee 
johtokunnalle puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Toimielimen jäseneksi esitetään osittain luottamushenkilöitä ja osittain 
kaupungin henkilöstöön kuuluvia henkilöiden aseman tai tehtävien pe-
rusteella.

Luottamustoimeen voidaan valita vain henkilö, joka on suostunut otta-
maan toimen vastaan (kuntalaki 70.1 §).

Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain (609/1986) 4a.1 
§:n mukaan kunnallisissa toimielimissä ja kuntien välisen yhteistoimin-
nan toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoa tulee olla sekä 
naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä 
syistä muuta johdu.

Kuntalain 105 §:n mukaan vaalissa tulevat valituiksi se henkilö tai ne 
henkilöt, jotka ovat saaneet eniten ääniä. Varajäsenet valitaan samas-
sa vaalissa kuin varsinaiset jäsenet. Luottamushenkilöiden vaali toimi-
tetaan suhteellisena, jos sitä vaatii läsnä olevista toimielimen jäsenistä 
vähintään määrä, joka saadaan jakamalla läsnä olevien lukumäärä va-
littavien lukumäärällä lisättynä yhdellä.

Vaalikelpoisuus (kuntalaki 71 § ja 73 §)

Vaalikelpoinen kunnan luottamustoimeen on henkilö:

1. jonka kotikunta kyseinen kunta on;
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2. jolla on jossakin kunnassa äänioikeus kuntavaaleissa sinä 
vuonna, jona valtuutetut valitaan tai vaali muuhun luottamustoi-
meen toimitetaan; ja

3. jota ei ole julistettu vajaavaltaiseksi.

Johtokuntaan ja toimikuntaan voidaan valita sellainenkin henkilö, joka 
ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen ja lautakuntaan tai jonka koti-
kunta kunta ei ole.

Esittelijä
hallintojohtaja
Juha Summanen

Lisätiedot
Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-

tus



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 25/2019 80 (129)
Kaupunginhallitus

Asia/15
10.06.2019

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

§ 440
Kaksikielisyystoimikunnan asettaminen

HEL 2019-005819 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus asetti toimikaudekseen kaksikielisyystoimikunnan, 
jonka tehtävänä on:

 seurata ja arvioida kaksikielisyyden toteutumista kaupungin tarjoa-
mien palvelujen osalta sekä kaupungin henkilöstön piirissä 

 käsitellä kaksikielisyyden suunnitelmallista edistämistä kaupungin 
toiminnassa

 tehdä esityksiä kaksikielisyyden edistämiseksi ja toteuttamiseksi 
 raportoida kaksikielisyyden toteutumisesta sekä kaupungin palvelu-

jen ja henkilöstön kielivarannon kehittämistyöstä toimikunnan mää-
rittelemillä kohdealueilla. 

Samalla kaupunginhallitus nimesi jäsenet ja varajäsenet seuraavasti:

  Jäsen Varajäsen
1. Kok. Marjatta Palmroth Caesar von Walzel
2. Vihr. Bicca Olin Terhi Ainiala
3. SDP Marianne Laxén Mikko Vesa
4. Vas. Jeja-Pekka Roos Virva Muotka
5. PS Tiera Laitinen Marika Sorja
6. RKP Björn Månsson Lotta Keskinen
7. RKP Runa Ismark Björn Bonsdorff

 Puheenjohtaja Björn Månsson
 Varapuheenjohtaja Tiera Laitinen

Edelleen kaupunginhallitus

 määräsi kaksikielisyystoimikunnan esittelijäksi kaupunginkanslian 
hallintopäällikön ja esittelijän sijaiseksi kaupunginkanslian hallintoa-
siantuntijan

 kehotti kaupunginkanslian hallinto-osastoa vastaamaan toimielimen 
sihteeritehtävien järjestämisestä.
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Lisäksi kaupunginhallitus päätti, että toimikuntaan sovelletaan kaupun-
ginvaltuuston antamaa päätöstä luottamushenkilöiden taloudellisista 
etuuksista.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti Mari Rantasen ehdotuksesta ni-
metä Tiera Laitisen henkilökohtaiseksi varajäseneksi Marika Sorjan.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti Anna Vuorjoen ehdotuksesta 
nimetä jäseneksi Jeja-Pekka Roosin ja hänen henkilökohtaiseksi vara-
jäsenekseen Virva Muotkan.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-

tus

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus asettaa toimikaudekseen kaksikielisyystoimikunnan, 
jonka tehtävänä on:

 seurata ja arvioida kaksikielisyyden toteutumista kaupungin tarjoa-
mien palvelujen osalta sekä kaupungin henkilöstön piirissä 

 käsitellä kaksikielisyyden suunnitelmallista edistämistä kaupungin 
toiminnassa

 tehdä esityksiä kaksikielisyyden edistämiseksi ja toteuttamiseksi 
 raportoida kaksikielisyyden toteutumisesta sekä kaupungin palvelu-

jen ja henkilöstön kielivarannon kehittämistyöstä toimikunnan mää-
rittelemillä kohdealueilla. 

Samalla kaupunginhallitus nimeää jäsenet ja varajäsenet seuraavasti:

  Jäsen Varajäsen
1. Kok. Marjatta Palmroth Caesar von Walzel
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2. Vihr. Bicca Olin Terhi Ainiala
3. SDP Marianne Laxén Mikko Vesa
4. Vas.   
5. PS Tiera Laitinen  
6. RKP Björn Månsson Lotta Keskinen
7. RKP Runa Ismark Björn Bonsdorff

 Puheenjohtaja Björn Månsson
 Varapuheenjohtaja Tiera Laitinen

Edelleen kaupunginhallitus

 määrää kaksikielisyystoimikunnan esittelijäksi kaupunginkanslian 
hallintopäällikön ja esittelijän sijaiseksi kaupunginkanslian hallintoa-
siantuntijan

 kehottaa kaupunginkanslian hallinto-osastoa vastaamaan toimieli-
men sihteeritehtävien järjestämisestä.

Lisäksi kaupunginhallitus päättää, että toimikuntaan sovelletaan kau-
punginvaltuuston antamaa päätöstä luottamushenkilöiden taloudellisis-
ta etuuksista.

Esittelijän perustelut

Kaupungin hallinnon ja toiminnan järjestämisessä ja tiedottamisessa on 
hallintosäännön 25 luvun 1 §:n mukaan otettava huomioon suomen- ja 
ruotsinkielisten kieliryhmien tarpeet. Kaupungin palvelut on järjestettä-
vä niin, että asukkaita voidaan palvella kaksikielisesti kaikilla kaupungin 
tehtäväalueilla.

Kaksikielisyystoimikunnan tehtävät ja kokoonpano

Kaksikielisyystoimikunnan tehtävänä on seurata ja arvioida kaksikieli-
syyden toteutumista palvelujen osalta, käsitellä kaksikielisyyden suun-
nitelmallista edistämistä, tehdä esityksiä kaksikielisyyden edistämiseksi 
ja toteuttamiseksi sekä raportoida kaksikielisyyden toteutumisesta. 

Toimikunnan toimikausi vastaa kaupunginhallituksen toimikautta. Toi-
mikuntaan ehdotetaan nimettäväksi seitsemän luottamushenkilöjäsen-
tä. Esittely- ja sihteeritehtävistä vastaa kaupunginkanslian hallinto-
osasto.

Toimikuntia koskevat säännökset ja määräykset
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Kaksikielisyystoimikunta on toimikuntaan rinnastuva kuntalain 
(410/2015) 30 §:n mukainen kunnan toimielin, joka voidaan asettaa 
hoitamaan määrättyä tehtävää. Kuntalain esitöissä toimikunnilla tarkoi-
tetaan erityisesti projektiluonteisia tehtäviä hoitavia toimielimiä.

Kuntalain 30 §:n mukaan kunnanhallitus ja valtuuston päätöksen nojal-
la muukin toimielin voi asettaa toimikunnan määrätyn tehtävän hoita-
mista varten. Toimikunta voidaan asettaa enintään sen asettaneen toi-
mielimen toimikaudeksi. Toimikunnan jäsenille valitaan henkilökohtai-
set varajäsenet.

Kuntalain 74 §:n mukaan toimikuntaan voidaan valita sellainenkin hen-
kilö, joka ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen ja lautakuntaan tai 
jonka kotikunta kunta ei ole. Myös toimikuntaan valittavien luottamus-
henkilöiden tulee antaa suostumus luottamustoimeen.

Toimikuntien kokouksessa noudatetaan kunnan toimielinten hallinto- ja 
kokousmenettelyä vastaavaa menettelyä. Hallintosäännön 29 luvun 8 
§:n mukaan muun toimielimen kokouksessa asiat ratkaistaan esittelys-
tä toimielimen toiminnan sisäistä järjestelyä lukuun ottamatta.

Kuntalain 33 §:n mukaan valinnasta vastaava toimielin valitsee jäsenik-
si valituista toimielimen puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän varapu-
heenjohtajia. Toimikunnille on tarkoituksenmukaista valita yhteneväi-
sesti puheenjohtaja ja yksi varapuheenjohtaja. Toimikunta voi myös 
kuulla asiantuntijoita.

Toimikunnan tulee täyttää tasa-arvolain (609/1986) vaatimukset suku-
puolten välisestä tasa-arvosta. Kunnallisissa toimielimissä lukuun otta-
matta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin 
vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu.

Toimikunnan jäsenille ja varajäsenille maksetaan kokouspalkkioita ja 
korvausta ansionmenetyksestä ja kustannuksista, joita luottamustoi-
men vuoksi aiheutuu sijaisen palkkaamisesta, lastenhoidon järjestämi-
sestä tai muusta vastaavasta syystä sekä matkakustannusten korvaus-
ta ja päivärahaa kaupunginvaltuuston hyväksymien luottamushenkilöi-
den taloudellisten etuuksien mukaisesti.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

Muutoksenhaku
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Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-

tus

Tiedoksi

Taloushallintopalveluliikelaitos
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§ 441
Digitalisaatiotoimikunnan asettaminen

HEL 2017-009882 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus asetti toimikaudekseen digitalisaatiotoimikunnan, 
jonka tehtävänä on:

 edistää ja seurata kaupungin ja sen toimialojen digitalisaatiokehitys-
tä

 varmistaa asukas- ja käyttäjälähtöisyyden periaatteen toteuttaminen 
kaupungin palvelujen kehittämisessä

 edistää omalta osaltaan kaupungin strategiassa määritellyn vision 
toimeenpanoa vauhdittamalla toimialojen ja kaupungin palvelujen 
uudistamista digitalisaation keinoin

 seurata kaupungin ja toimialojen digitalisaatio-ohjelmien laatimista, 
toimeenpanoa ja toteutumista

 antaa kannanottoja ja lausuntoja keskeisistä, kaupungin digitalisaa-
tiota edistävistä suunnitelmista ja hankkeista

 edistää vuorovaikutusta ja yhteistyötä kaupungin ulkopuolisten toi-
mijoiden kanssa 

 arvioida kaupungin digitalisaation nykyistä tilaa ja antaa lausuntoja 
kehitystarpeista

Samalla kaupunginhallitus päätti nimetä jäsenet ja varajäsenet seuraa-
vasti:

  Jäsen Henkilökohtainen varajäsen
1. Kok. Joona Haavisto Leila Kaleva
2. Vihr. Minerva Krohn Joonas Lyytinen
3. SDP Antton Rönnholm Miia Järvi
4. Vas. Riikka Aurava Mikko Pöri
5. PS Jonna Ijäs Jarmo Keto
6. Kesk. Riku Eskelinen Monica Lamberg
7. PP Ville Hautakangas Johanna Vendelin
    
  Puheenjohtaja Minerva Krohn
  Varapuheenjohtaja Joona Haavisto

Samalla kaupunginhallitus päätti
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 määrätä digitalisaatiotoimikunnan esittelijäksi tietohallintojohtajan 
kaupunginkansliasta

 kehottaa kaupunginkansliaa vastaamaan toimielimen sihteeritehtä-
vien järjestämisestä 

Lisäksi kaupunginhallitus päätti, että toimikuntaan sovelletaan kaupun-
ginvaltuuston antamaa päätöstä luottamushenkilöiden taloudellisista 
etuuksista.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti Anna Vuorjoen ehdotuksesta 
nimetä jäseneksi Riikka Auravan ja hänen henkilökohtaiseksi varajäse-
nekseen Mikko Pörin.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Markku Raitio, tietohallintojohtaja, puhelin: 310 36396

markku.raitio(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Toimikuntaan nimetyt jäsenet Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus asettaa toimikaudekseen digitalisaatiotoimikunnan, 
jonka tehtävänä on:

 edistää ja seurata kaupungin ja sen toimialojen digitalisaatiokehitys-
tä

 varmistaa asukas- ja käyttäjälähtöisyyden periaatteen toteuttaminen 
kaupungin palvelujen kehittämisessä

 edistää omalta osaltaan kaupungin strategiassa määritellyn vision 
toimeenpanoa vauhdittamalla toimialojen ja kaupungin palvelujen 
uudistamista digitalisaation keinoin

 seurata kaupungin ja toimialojen digitalisaatio-ohjelmien laatimista, 
toimeenpanoa ja toteutumista
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 antaa kannanottoja ja lausuntoja keskeisistä, kaupungin digitalisaa-
tiota edistävistä suunnitelmista ja hankkeista

 edistää vuorovaikutusta ja yhteistyötä kaupungin ulkopuolisten toi-
mijoiden kanssa 

 arvioida kaupungin digitalisaation nykyistä tilaa ja antaa lausuntoja 
kehitystarpeista

Samalla kaupunginhallitus päättää nimetä jäsenet ja varajäsenet seu-
raavasti:

  Jäsen Henkilökohtainen varajäsen
1. Kok. Joona Haavisto Leila Kaleva
2. Vihr. Minerva Krohn Joonas Lyytinen
3. SDP Antton Rönnholm Miia Järvi
4. Vas.   
5. PS Jonna Ijäs Jarmo Keto
6. Kesk. Riku Eskelinen Monica Lamberg
7. PP Ville Hautakangas Johanna Vendelin
    
  Puheenjohtaja Minerva Krohn
  Varapuheenjohtaja Joona Haavisto

Samalla kaupunginhallitus päättää

 määrätä digitalisaatiotoimikunnan esittelijäksi tietohallintojohtajan 
kaupunginkansliasta

 kehottaa kaupunginkansliaa vastaamaan toimielimen sihteeritehtä-
vien järjestämisestä 

Lisäksi kaupunginhallitus päättää, että toimikuntaan sovelletaan kau-
punginvaltuuston antamaa päätöstä luottamushenkilöiden taloudellisis-
ta etuuksista.

Esittelijän perustelut

Kaupungin strategian tavoitteena on tehdä Helsingistä parhaiten digita-
lisaatiota hyödyntävä kaupunki maailmassa. Digitalisaatiotoimikunnan 
tehtävänä on edesauttaa tämän tavoitteen saavuttamista ja tukea kau-
pungin toimialoja palvelutoiminnan uudistamisessa digitalisaation avul-
la. 

Esitys perustuu johtamisjärjestelmän uudistamisen yhteydessä tehtyyn 
toimi- ja neuvottelukuntien sekä vaikuttamistoimielinten kokonaisuutta 
koskevaan tarkasteluun. Johtamisen jaosto käsitteli kokonaisuutta 
3.4.2017 kokouksessaan.
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Digitalisaatiotoimikunnan tehtävät

Digitalisaatiotoimikunnan rooliksi on täsmentynyt kaupunkistrategian 
valmistelun edetessä omalta osaltaan edistää kaupungin ja toimialojen 
digitalisaation hyödyntämistä ja seurata sitä koskevien toimenpiteiden 
vaikuttavuutta kaupunkikehityksessä.  

Helsingin tavoitteena on olla asukas- ja käyttäjälähtöinen kaupunki. 
Tämä edellyttää muotoilun ottamista elimelliseksi osaksi digitaalisten 
palvelujen kehittämistä ja hyvän käyttäjäkokemuksen rakentamista. 
Toimikunnan tehtävänä on varmistaa tämän periaatteen toteutuminen.

Kaupungin lisäksi myös muut toimijat, kuten yritykset ja yhteisöt vaikut-
tavat kaupungin digitalisoitumiseen ja tuottavat palveluita kaupunkilai-
sille. Kaupunkia kehitetään alustana kokeiluille ja uutta luovalle elinkei-
notoiminnalle. Toimikunnan tehtävänä on saada aikaan laaja-alainen 
yhteistyö, jonka tarkoituksena on valjastaa kaikki toimijat edistämään 
kaupunkiyhteisön laajaa digitalisoitumista ja omalta osaltaan tukemaan 
strategisen tavoitteen saavuttamista. 

Digitalisaatiotoimikunta voi myös osallistua kaupungin järjestämiin tilai-
suuksiin, joissa tarkoituksena on edistää laaja-alaisesti kaupungin digi-
taalisuutta ja kaupunkiyhteisön eri toimijoiden välistä vuorovaikutusta ja 
osallisuutta kaupungin digitaalisten palveluiden uudistamiseen.

Digitalisaatiotoimikunnan kokoonpano

Digitalisaatiotoimikunnan työskentelyssä on olennaista jäsenten laaja-
alainen näkemys digitalisaatiosta kaupungin palvelujen ja toiminnan 
uudistamisen mahdollistajana ja heidän verkostojensa kautta saatu yh-
teys kaupungin ulkopuolisiin toimijoihin, joilla on mahdollisuus myötä-
vaikuttaa kaupungin ja kaupunkiyhteisön digitaalisuuden kehittämiseen 
tässä ajassa. 

Toimielimeen nimettävät jäsenet ovat kuntalain (410/2015) 69 §:n mu-
kaisia kaupungin luottamushenkilöitä. Kaupungin henkilöstöön kuuluvat 
asiantuntijat osallistuvat toimielimen toimintaan tehtävän tai asemansa 
puolesta.

Toimikuntia koskevat säännökset ja määräykset

Digitalisaatiotoimikunta on toimikuntaan rinnastuva kuntalain 
(410/2015) 30 §:n mukainen kunnan toimielin, joka voidaan asettaa 
hoitamaan määrättyä tehtävää. Kuntalain esitöissä toimikunnilla tarkoi-
tetaan erityisesti projektiluonteisia tehtäviä hoitavia toimielimiä.

Kuntalain 30 §:n mukaan kunnanhallitus ja valtuuston päätöksen nojal-
la muukin toimielin voi asettaa toimikunnan määrätyn tehtävän hoita-
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mista varten. Toimikunta voidaan asettaa enintään sen asettaneen toi-
mielimen toimikaudeksi. Toimikunnan jäsenille valitaan henkilökohtai-
set varajäsenet.

Kuntalain 74 §:n mukaan toimikuntaan voidaan valita sellainenkin hen-
kilö, joka ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen ja lautakuntaan tai 
jonka kotikunta kunta ei ole. Myös toimikuntaan valittavien luottamus-
henkilöiden tulee antaa suostumus luottamustoimeen.

Toimikuntien kokouksessa noudatetaan kunnan toimielinten hallinto- ja 
kokousmenettelyä vastaavaa menettelyä. Hallintosäännön 29 luvun 8 
§:n mukaan muun toimielimen kokouksessa asiat ratkaistaan esittelys-
tä toimielimen toiminnan sisäistä järjestelyä lukuun ottamatta.

Kuntalain 33 §:n mukaan valinnasta vastaava toimielin valitsee jäsenik-
si valituista toimielimen puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän varapu-
heenjohtajia. Toimikunnille on tarkoituksenmukaista valita yhteneväi-
sesti puheenjohtaja ja yksi varapuheenjohtaja. Toimikunta voi myös 
kuulla asiantuntijoita.

Toimikunnan tulee täyttää tasa-arvolain (609/1986) vaatimukset suku-
puolten välisestä tasa-arvosta. Kunnallisissa toimielimissä lukuun otta-
matta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin 
vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu.

Toimikunnan jäsenille ja varajäsenille maksetaan kokouspalkkioita ja 
korvausta ansionmenetyksestä ja kustannuksista, joita luottamustoi-
men vuoksi aiheutuu sijaisen palkkaamisesta, lastenhoidon järjestämi-
sestä tai muusta vastaavasta syystä sekä matkakustannusten korvaus-
ta ja päivärahaa kaupunginvaltuuston hyväksymien luottamushenkilöi-
den taloudellisten periaatteiden mukaisesti.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Markku Raitio, tietohallintojohtaja, puhelin: 310 36396

markku.raitio(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Toimikuntaan nimetyt jäsenet Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
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tus

Tiedoksi

Kaupunginkanslia
Taloushallintopalvelut
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§ 442
Virkojen perustaminen sosiaali- ja terveystoimialalle

HEL 2019-005890 T 01 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus perusti liitteen 1 mukaiset virat sosiaali- ja terveys-
toimialalle 1.7.2019 lukien.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Sari Torres, henkilöstöasiantuntija, puhelin: 310 24109
Inkeri Rehtilä, työmarkkina-asiantuntija, puhelin: 310 70262

inkeri.rehtila(a)hel.fi

Liitteet

1 Perustettaviksi esitettävät virat 1.7.2019

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kuntalain 11 luvun 87 § mukaan virka perustetaan sellaisia tehtäviä 
varten, joissa käytetään julkista valtaa. 

Perustettaviksi esitetään yhteensä kuusi virkaa, joille on varattu määrä-
raha sosiaali- ja terveystoimialan vuoden 2019 talousarviossa.

Terveys- ja päihdepalveluiden palvelukokonaisuuteen esitetään perus-
tettavaksi terveyskeskuslääkärin virka sekä Paloheinän että Suutarilan 
terveysasemalle ja apulaisylilääkärin virka sairaala-, kuntoutus- ja hoi-
vapalvelut palvelukokonaisuuteen kuntouttavaan arviointiyksikköön. 
Lääkärien tehtäviin sisältyy virkasuhdetta edellyttäviä tehtäviä, mm. po-
tilaan tahdosta riippumattomaan hoitoon määrääminen. 

Perhe- ja sosiaalipalvelut palvelukokonaisuuteen esitetään perustetta-
vaksi johtavan ohjaajan ja johtavan sosiaalityöntekijän virat. Virkasuh-
detta edellyttäviä tehtäviä ovat perhehoitolain (263/2015) mukaisten 
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päätösten tekeminen hoitopalkkiosta ja kustannusten korvaamisesta 
perhehoidossa. 

Hallintopalvelujen asiakasmaksuyksikköön esitetään perustettavaksi ta-
loussihteerin virka. Virkasuhdetta edellyttäviä tehtäviä ovat sosiaali- ja 
terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain (734/1992) mukaisten 
päätösten tekeminen. 

Hallintosäännön 12 luvun 3 §:n 1 momentin 3 kohdan mukaan henki-
löstöjohtaja päättää tehtävien vaativuusluokittelusta ja tarkastusjohta-
jaa lukuun ottamatta siihen perustuvasta palkasta, ellei toimivallasta ole 
muutoin säädetty tai määrätty tai ellei henkilöstöjohtaja ole määrännyt 
tehtävää muulle viranhaltijalle. Perustettavaksi esitettävien virkojen 
palkkaus määräytyy sovellettavan virka- ja työehtosopimuksen mukai-
sesti.

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

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

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Sari Torres, henkilöstöasiantuntija, puhelin: 310 24109
Inkeri Rehtilä, työmarkkina-asiantuntija, puhelin: 310 70262

inkeri.rehtila(a)hel.fi

Liitteet

1 Perustettaviksi esitettävät virat 1.7.2019

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Sosiaali- ja terveystoimiala
Taloushallintopalveluliikelaitos
Kaupunginkanslian henkilöstöosasto
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§ 443
Valtuutettu Sameli Sivosen toivomusponsi häirintäyhdyshenkilö-
käytännön tuomisesta kaupungin organisaation työpaikoille, erityi-
sesti kouluihin ja oppilaitoksiin

HEL 2018-006467 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 
30.5.2018 hyväksymän toivomusponnen (Sameli Sivonen) johdosta 
tehdyistä toimenpiteistä ja toimitti selvityksen ponnen ehdottajalle sekä 
tiedoksi muille valtuutetuille.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Asta Enroos, va. henkilöstöjohtaja, puhelin: 310 36420

asta.enroos(a)hel.fi
Aino Lääkkölä-Pyykönen, HR-asiantuntija, puhelin: 310 36372

aino.laakkola-pyykonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Ponnen ehdottaja Esitysteksti

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Käsitellessään 30.5.2018 valtuutettu Katju Aron aloitetta seksuaalisen 
häirinnän estämisestä Helsingin kaupungin työpaikoilla ja palveluissa 
kaupunginvaltuusto hyväksyi samalla seuraavan toivomusponnen:

Hyväksyessään aloitevastauksen kaupunginvaltuusto edellyttää, että 
kaupunki selvittää mahdollisuudet häirintäyhdyshenkilökäytännön tuo-
misesta myös kaupungin organisaatiossa oleville työpaikoille, erityisesti 
kouluihin ja oppilaitoksiin. (Sameli Sivonen).
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Helsingin kaupungin työpaikoilla henkilöstöltä edellytetään asiallista 
käyttäytymistä eikä epäasiallista kohtelua tai häirintää hyväksytä mis-
sään muodossa.

Helsingin kaupungin toimintamalli häirintätapauksissa on selvä: kaikki 
tapaukset on tärkeä käsitellä. Jokaisen henkilöstöön kuuluvan tulee tie-
tää, mikä on kaupungin toimintatapa häirintätapauksissa. Työyhteisöjä 
ja esihenkilöitä tuetaan tasa-arvoisen Sopuisasti stadissa -oppaasta 
löytyvät selkeät ohjeistukset siitä, mikä on häirintää sekä toimintamallit 
niin kiusaamiseen kuin häirintäänkin puuttumiseksi. 

Työntekijöitä on ohjeistettu ilmoittamaan asiakkaan taholta kokemas-
taan epäasiallisesta käyttäytymisestä omalle esimiehelle sekä yhdessä 
keskustelemaan tilanteen edellyttämistä toimenpiteistä kuten henkisen 
tuen tarpeesta tai vastaavien tilanteiden ennaltaehkäisystä. Uhkaavista 
tilanteista tulee tehdä työturvallisuuspoikkamailmoitus Työsuojelupak-
kiin. Tarkoituksena on lisäksi terävöittää ohjeistuksella sitä, miten häi-
rintään pitää puuttua erilaisissa palveluissa ja niiden järjestämisessä ja 
millaisilla keinoilla häirintää voidaan vähentää esimerkiksi viestintää ja 
turvallisten tilojen käytäntöjä kehittämällä.

Kouluissa ja oppilaitoksissa on panostettu seksuaalisen häirinnän eh-
käisemiseen kouluttamalla opiskelijahuollon henkilöstöä häirinnän eh-
käisemisestä ja siihen puuttumisesta sekä laatimalla ohjeistuksia häi-
rintätapausten käsittelystä. Koulujen ja oppilaitosten osalta kehitetään 
edelleen tapoja, joilla häirinnän puheeksi ottaminen tulisi helpommaksi 
oppilaille.

Uutena toimintamallina Helsingissä otetaan käyttöön häirintäyhteys-
henkilöverkosto, joka tukee henkilöstöä erityisen haasteellisissa häirin-
tätilanteissa (esim. seksuaalinen häirintä). Häirintäyhteyshenkilö ottaa 
tiedon vastaan työntekijää kuullen ja rohkaisee työntekijää itse viemään 
asiaa eteenpäin. Yhteyshenkilö osaa kertoa työntekijälle Sopuisasti 
Stadissa -toimintaprosessin sekä ne tukitahot, joiden puoleen työntekijä 
voi tarpeen mukaan hakeutua. Lisäksi yhteyshenkilö toimii tarvittaessa 
työntekijän tukena asian viemisessä linjaorganisaation tietoon. Häirin-
täyhteyshenkilöille järjestetään tehtävää tukeva valmennus. 

Nimetyt yhteyshenkilöt aloittavat työnsä syksyllä 2019, ja he toimivat 
toimialakohtaisesti tai liikelaitoksen sisällä. Uutta toimintatapaa pilotoi-
daan ensin vuoden ajan, minkä jälkeen toteutetaan toiminnan arviointi 
sekä mahdollinen jatkokehittäminen.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
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Asta Enroos, va. henkilöstöjohtaja, puhelin: 310 36420
asta.enroos(a)hel.fi

Aino Lääkkölä-Pyykönen, HR-asiantuntija, puhelin: 310 36372
aino.laakkola-pyykonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Ponnen ehdottaja Esitysteksti
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§ 444
Valtuutettu Maria Ohisalon toivomusponsi asunnottomuuden tilas-
toinnin ja tietopohjan täsmentäminen Helsingissä

HEL 2018-007306 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuus-
ton 20.6.2018 hyväksymän toivomusponnen (Maria Ohisalo) johdosta 
tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle se-
kä tiedoksi muille valtuutetuille.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Timo Cantell, Kaupunkitietopäällikkö, puhelin: 310 73362

timo.cantell(a)hel.fi

Liitteet

1 Ohisalo Maria, toivomusponsi 3, Kvsto 20.6.2018, asia 4

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Ponnen ehdottaja Esitysteksti

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Hyväksyessään 20.6.2018 tilintarkastus- ja arviointikertomukset sekä ti-
linpäätöksen kaupunginvaltuusto hyväksyi samalla seuraavan toivo-
musponnen.: ”Valtuusto edellyttää, että selvitetään mahdollisuuksia 
täsmentää asunnottomuuden tilastointia ja tietopohjaa Helsingissä.” 
(Maria Ohisalo)

Asunnottomuuden vähentämisen ja ennaltaehkäisyn eteen on Suo-
messa ja Helsingissä tehty aktiivisesti töitä ja asunnottomien lukumää-
rä onkin vähentynyt. Kaikista Suomen asunnottomista lähes 40 pro-
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senttia asuu Helsingissä. Kysymys on kaupunkimme kannalta merkittä-
västä ja samalla erityisestä ongelmasta.

Asunnottomuus on tilastollisesti verrattain vaikeasti tavoitettava ilmiö, 
sillä asunnottomuus ei yksiselitteisesti rekisteröidy olemassa oleviin ti-
lastoihin. Joissain tapauksissa osa asunnottomuudesta saattaa jäädä 
tilastojen ulkopuolelle, joissain tilanteissa sama henkilö saattaa tulla kir-
jatuksi asunnottomaksi useammin kuin kerran.

Aikaisempina vuosina Helsingissä asunnottomuusluvut on arvioitu yh-
teistyössä sosiaali- ja terveystoimialan kanssa. Päällekkäisyyksien 
poistamiseksi kaupungin vuokra-asuntojen asukasvalintojen asiakasre-
kisterissä asunnottomaksi itsensä ilmoittavat asiakkaat ja sosiaalitoi-
men asiakasrekisterit on ajettu ristiin. Asunnonhakijoiden todellista 
asunnottomuutta on arvioitu otantojen avulla. Lisäksi on pyritty arvioi-
maan myös niiden asunnottomien määrää, jotka eivät ole sosiaalitoi-
men asiakkaina tai eivät hae kaupungin vuokra-asuntoa.

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) julkaisee kerran vuo-
dessa selvityksen Suomen asunnottomuudesta kuntakohtaisesti. 
Asunnottomuuden kehitystä on kuntakyselyin seurattu 1980-luvun puo-
livälistä lähtien. Kerätyt tiedot kuvaavat asunnottomuutta kunakin 
vuonna marraskuun 15. päivänä. Selvityksessä on huomioitu lukumää-
rän lisäksi asunnottomuuden eri muodot, kuten sen jakautuminen eri 
väestöryhmien kesken.

Asunnottomuuden tilastointia tarkennettiin Helsingissä vuonna 2018. 
Asunnottomuuden tilastointi toteutettiin käyttäen hyväksi kolmea aineis-
toa: Kelan toimeentulotuen saajat, sosiaalitoimen asiakkaat ja kaupun-
gin vuokra-asunnon hakijat. Henkilötunnuspohjaiset aineistot ajettiin 
ristiin päällekkäisyyksien poistamiseksi. Samalla kaupungin vuokra-
asunnon hakijoista asunnottomiksi itsensä ilmoittaneiden todellinen 
asumistilanne selvitettiin mm. väestötietojärjestelmää apuna käyttäen. 

Tarkastelut osoittavat, että Helsingissä oli 15.11.2018 yhteensä 2 114 
asunnotonta. Heistä yksineläviä oli 1 818 henkilöä, pariskuntia 59 ja 
perheitä 75. 

Asunnottomuus niin Helsingissä kuin koko maassa ilmenee valtaosalla 
asunnottomista eri pituisina jaksoina sukulaisten ja tuttavien luona. 
Asunnottomia, joilla on asumista olennaisesti vaikeuttava sosiaalinen 
tai terveydellinen ongelma (esimerkiksi velka-, päihde- tai mielenter-
veysongelma) ja joiden asunnottomuus on pitkittynyt tai uhkaa pitkittyä, 
oli Helsingissä arviolta noin 500. Helsingissä asunnottomien lukumäärä 
on vuodesta 2017 vähentynyt 3 800 henkilöstä 2 100 henkilöön. Tätä 
selittää kuitenkin ennen kaikkea asunnottomuuden tilastoinnissa tapah-
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tunut muutos, jonka myötä käytettävissä on aiempaa parempi tietopoh-
ja.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Timo Cantell, Kaupunkitietopäällikkö, puhelin: 310 73362

timo.cantell(a)hel.fi

Liitteet

1 Ohisalo Maria, toivomusponsi 3, Kvsto 20.6.2018, asia 4

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Ponnen ehdottaja Esitysteksti

Tiedoksi

Kaupunginvaltuusto
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§ 445
Valtuutettu Arja Karhuvaaran toivomusponsi liikenteen ja liikenne-
valo-ohjauksen sujuvoittaminen eri vuorokauden aikoina

HEL 2018-007085 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuus-
ton13.6.2018 hyväksymän toivomusponnen (Arja Karhuvaara) johdosta 
tehdyistä toimenpiteistä ja toimitti selvityksen ponnen ehdottajalle sekä 
tiedoksi muille valtuutetuille.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1 Karhuvaara Arja, toivomusponsi, Kvsto 13.6.2018 asia 10

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote
Ponnen ehdottaja

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Käsitellessään 13.6.2018 Helsingin kaupungin ympäristöraporttia 2017 
kaupunginvaltuusto hyväksyi samalla seuraavan toivomusponnen: " 
Merkitessään tiedoksi vuoden 2017 ympäristöraportin, kaupunginval-
tuusto edellyttää, että liikennesuunnittelu tutkii mahdollisuuden sujuvoit-
taa liikennettä ja liikennevalo-ohjausta liikkumisen määrä eri vuorokau-
den aikoina huomioiden. Tällä mahdollistetaan sujuva liikenne, eikä 
seisoteta liikennettä turhaan liikennevaloissa päästöjä aiheuttaen".

Liikennevalojen toiminnan suunnittelussa ensisijaisena lähtökohtana on 
aina liikenneturvallisuus. Suunnittelussa otetaan huomioon myös jalan-
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kulkijoiden, pyöräilijöiden, joukkoliikenteen ja autoliikenteen sujuvuus 
eri tulosuunnista. Liikennevalo-ohjaus edellyttää erilaisten ja osittain 
ristiriitaisten tavoitteiden yhteensovittamista.

Liikennetilanne ja liikennevalojen toiminta vaihtelevat riippuen vuoro-
kauden ajasta sekä viikonpäivästä. Suurimmassa osassa risteyksistä 
on käytössä erilaiset ohjelmat aamuruuhkaan, iltaruuhkaan, päivä- ja il-
taliikenteeseen sekä yöajalle. Ruuhka-ajan ohjelmilla pyritään huo-
mioimaan suuret liikennemäärät sekä ruuhkasuunnan liikenteen suju-
vuus. Hiljaisen liikenteen aikaan liikennemäärät ovat alhaisempia, jol-
loin vihreän tarve on vähäisempi ja odotusaikoja risteyksessä voidaan 
lyhentää.

Osassa Helsingin liikennevaloristeyksistä on käytössä erikoisohjelmia 
epäsäännöllisesti toistuvia tapahtumia varten.  Erikoisohjelmat ovat 
suunniteltu liikennetilanteisiin, joissa jonkin tietyn ajosuunnan liikenteen 
sujuvuutta on tarpeen korostaa esimerkiksi satamaliikenteen ja yleisö-
tapahtumien vuoksi.

Risteyksiin asennettujen ilmaisimien avulla havaitaan risteykseen saa-
puva liikenne, jolloin yksittäinenkin liikennevalo-ohjelma toimii jousta-
vasti liikennetilanteen mukaan. Valo-ohjauksen toimintaan vaikuttavat 
yksittäisen risteyksen tasolla myös joukkoliikenteen liikennevaloetuu-
det. Tekniset viat voivat kuitenkin heikentää liikennevalojen optimaalis-
ta toimintaa. Ilmaisimien rikkoutuminen tai joukkoliikenne-etuuksien il-
maisujen häiriöt saattavat näyttäytyä joustamattomana liikennevalo-oh-
jauksena.

Liikennevalot voidaan kytkeä yöaikaan pois toiminnasta, jos liikenne on 
hyvin vähäistä eikä liikennevalojen poiskytkemisestä aiheudu vaaraa. 
Valo-ohjauksen poiskytkeminen kasvattaa merkittävästi liikenneonnet-
tomuusriskiä, joten liikennevalojen poiskytkeminen on harkittu risteys-
kohtaisesti.

Risteyksien liikennevalo-ohjelmat vaihtuvat automaattisesti ennalta 
määriteltyjen viikonpäivien ja kellonaikojen mukaisesti. Automatiikalla ei 
pystytä kuitenkaan huomioimaan epäsäännöllisesti toistuvia tai ennal-
ta-arvaamattomia liikennetilanteita, joita aiheutuu esimerkiksi huonosta 
ajokelistä, liikenneonnettomuuksista, työmaajärjestelyistä tai tapahtu-
mista.

Pääkaupunkiseudun liikenteenhallintakeskuksella on tärkeä rooli liiken-
nevalojen operoinnissa. Liikenteenhallintakeskuksen päivystäjä seuraa 
katuverkon liikennetilannetta liikenteenseurantakameroiden avulla sekä 
vastaanottaa palautetta yleisöltä liikennevalojen toiminnasta ja vioista. 
Päivystäjä vaihtaa tarvittaessa liikennevaloristeyksen ohjelmaa etäyh-
teyden avulla liikennetilanteeseen paremmin sopivaksi. Liikenteenhal-
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lintakeskuksen operointi on aktiivista ja jatkuvaa vallitseva liikenneti-
lanne huomioiden, jolloin operoinnilla pystytään edistämään liikenteen 
sujuvuutta.

Liikenteenseurantakameroita on tällä hetkellä katuverkossa noin 50 
kappaletta. Uusia kameroita lisätään tarpeen mukaan liikenteen ajanta-
saisen tilannekuvan parantamiseksi ja operoinnin helpottamiseksi. Noin 
kaksi kolmasosaa Helsingin liikennevaloristeyksistä kuuluu keskusoh-
jausjärjestelmien piiriin, mikä mahdollistaa liikennevalojen ohjaamisen 
ja toiminnan seuraamisen etäyhteydellä. Keskusohjausjärjestelmät kat-
tavat kantakaupungin alueen liikennevaloristeykset sekä esikaupunkia-
lueiden liikenteellisesti merkittävät valo-ohjatut risteykset. Keskusoh-
jausjärjestelmään on tavoitteena liittää jatkossa myös uusia liikenteelli-
sesti tärkeitä liikennevaloristeyksiä, mikä mahdollistaa aktiivisen valo-
ohjauksen operoinnin nykyistä kattavammin.

Kaupunkistrategian 2017-2021 mukaan tavoitteena on tietöiden hoita-
minen tavalla, joka häiritsee kaupunkilaisten arkea mahdollisimman 
vähän. Työmaihin liittyvät tilapäiset liikennejärjestelyt aiheuttavat haas-
teita liikenteen sujuvuudelle ja liikennevalo-ohjaukselle. Tilapäiset lii-
kennejärjestelyt voivat lyhyellä varoitusajalla muuttaa olennaisesti lii-
kennetilannetta yksittäisessä risteyksessä tai laajemmallakin alueella. 
Liikennevalo-ohjauksen optimoiminen muuttuneisiin liikennejärjestelyi-
hin ei välttämättä ole mahdollista tai tarkoituksenmukaista käytössä 
olevien resurssien puitteissa. Kaupunkiympäristön toimialalla kehite-
tään parhaillaan uusia toimintatapoja, joilla pystyttäisiin nykyistä pa-
remmin ennakoimaan ja hallitsemaan tilapäisten liikennejärjestelyiden 
aiheuttamia haittoja myös liikenteen sujuvuuden näkökulmasta.

Liikennevalojen toimintaa muokataan jatkuvasti eri kanavista saadun 
palautteen ja tiedon perusteella. Lisäksi yhtenä merkittävänä valo-oh-
jaukseen liittyvänä kehityshankkeena on raitioliikenteen liikennevaloe-
tuuksien vahvistaminen raitioliikenteen kehittämisohjelman mukaisesti, 
millä on vaikutuksia myös muulle liikenteelle.

Hallintosäännön 30 luvun 14 §:n mukaan kaupunginhallituksen on toi-
mitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen joh-
dosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hy-
väksymisestä. Selvitys on toimitettava erikseen myös muille valtuute-
tuille.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

timo.linden(a)hel.fi
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Liitteet

1 Karhuvaara Arja, toivomusponsi, Kvsto 13.6.2018 asia 10

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote
Ponnen ehdottaja

Tiedoksi

Kaupunginvaltuusto

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunta 20.11.2018 § 586

HEL 2018-007085 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Liikennevalojen toiminnan suunnittelussa ensisijaisena lähtökohtana on 
aina liikenneturvallisuus. Suunnittelussa huomioidaan lisäksi myös mui-
ta seikkoja, kuten esimerkiksi jalankulkijoiden, pyöräilijöiden, joukkolii-
kenteen ja autoliikenteen sujuvuus eri tulosuunnista. Liikennevalo-oh-
jaus edellyttää erilaisten ja osittain ristiriitaisten tavoitteiden yhteenso-
vittamista. 

Liikennetilanne ja liikennevalojen toiminta vaihtelevat riippuen vuoro-
kauden ajasta sekä viikonpäivästä. Suurimmassa osassa risteyksistä 
onkin käytössä erilaiset ohjelmat aamuruuhkaan, iltaruuhkaan, päivä- 
ja iltaliikenteeseen sekä yöajalle. Ruuhka-ajan ohjelmilla pyritään huo-
mioimaan suuret liikennemäärät sekä ruuhkasuunnan liikenteen suju-
vuus. Hiljaisen liikenteen aikaan liikennemäärät ovat alhaisempia, jol-
loin vihreän tarve on vähäisempi ja odotusaikoja risteyksessä voidaan 
lyhentää. 

Osassa Helsingin liikennevaloristeyksistä on lisäksi käytössä erikoisoh-
jelmia epäsäännöllisesti toistuvia tapahtumia varten.  Erikoisohjelmat 
ovat suunniteltu sellaisiin liikennetilanteisiin, joissa jonkin tietyn ajo-
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suunnan liikenteen sujuvuutta on tarpeen korostaa. Näitä ovat esimer-
kiksi satamaliikenteen ja yleisötapahtumien erikoisohjelmat.

Risteyksiin asennettujen ilmaisimien avulla pystytään havaitsemaan ris-
teykseen saapuva liikenne, jolloin yksittäinenkin liikennevalo-ohjelma 
toimii joustavasti liikennetilanteen mukaan. Valo-ohjauksen toimintaan 
vaikuttavat yksittäisen risteyksen tasolla myös joukkoliikenteen liiken-
nevaloetuudet. Tekniset viat voivat kuitenkin heikentää liikennevalojen 
optimaalista toimintaa. Ilmaisimien rikkoutuminen tai joukkoliikenne-
etuuksien ilmaisujen häiriöt saattavat näyttäytyä joustamattomana lii-
kennevalo-ohjauksena.

Liikennevalot voidaan kytkeä yöaikaan pois toiminnasta, jos liikenne on 
hyvin vähäistä eikä liikennevalojen poiskytkemisestä aiheudu vaaraa. 
Valo-ohjauksen poiskytkeminen kasvattaa merkittävästi liikenneonnet-
tomuusriskiä, joten liikennevalojen poiskytkeminen on harkittu risteys-
kohtaisesti.

Risteyksien liikennevalo-ohjelmat vaihtuvat automaattisesti ennalta 
määriteltyjen viikonpäivien ja kellonaikojen mukaisesti. Automatiikalla ei 
pystytä kuitenkaan huomioimaan epäsäännöllisesti toistuvia tai ennal-
ta-arvaamattomia liikennetilanteita, joita aiheutuu esimerkiksi huonosta 
ajokelistä, liikenneonnettomuuksista, työmaajärjestelyistä tai tapahtu-
mista. 

Pääkaupunkiseudun liikenteenhallintakeskuksella on tärkeä rooli liiken-
nevalojen operoinnissa. Liikenteenhallintakeskuksen päivystäjä seuraa 
katuverkon liikennetilannetta liikenteenseurantakameroiden avulla sekä 
vastaanottaa palautetta yleisöltä liikennevalojen toiminnasta ja vioista. 
Päivystäjä vaihtaa tarvittaessa liikennevaloristeyksen ohjelmaa etäyh-
teyden avulla liikennetilanteeseen paremmin sopivaksi. Liikenteenhal-
lintakeskuksen operointi on aktiivista ja jatkuvaa vallitseva liikenneti-
lanne huomioiden, jolloin operoinnilla pystytään edistämään liikenteen 
sujuvuutta. 

Liikenteenseurantakameroita on tällä hetkellä noin 50 kappaletta katu-
verkolla ja uusia kameroita lisätään tarpeen mukaan liikenteen ajanta-
saisen tilannekuvan parantamiseksi ja operoinnin helpottamiseksi. Noin 
kaksi kolmasosaa Helsingin liikennevaloristeyksistä kuuluu keskusoh-
jausjärjestelmien piiriin, mikä mahdollistaa liikennevalojen ohjaamisen 
ja toiminnan seuraamisen etäyhteydellä. Keskusohjausjärjestelmät kat-
tavat kantakaupungin alueen liikennevaloristeykset sekä esikaupunkia-
lueiden liikenteellisesti merkittävät valo-ohjatut risteykset. Keskusoh-
jausjärjestelmään on tavoitteena liittää jatkossa myös uusia liikenteelli-
sesti tärkeitä liikennevaloristeyksiä, mikä mahdollistaa aktiivisen valo-
ohjauksen operoinnin nykyistä kattavammin. 
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Kaupunkistrategian 2017-2021 tavoitteena on, että tietyöt hoidetaan ta-
valla, joka häiritsee kaupunkilaisten arkea mahdollisimman vähän. 
Työmaihin liittyvät tilapäiset liikennejärjestelyt aiheuttavat haasteita lii-
kenteen sujuvuudelle ja liikennevalo-ohjaukselle. Tilapäiset liikennejär-
jestelyt voivat muuttaa olennaisesti liikennetilannetta yksittäisessä ris-
teyksessä tai laajemmallakin alueella lyhyellä varoitusajalla. Liikenne-
valo-ohjauksen optimoiminen muuttuneisiin liikennejärjestelyihin ei vält-
tämättä ole mahdollista tai tarkoituksenmukaista käytössä olevien re-
surssien puitteissa. Kaupunkiympäristön toimialalla kehitetään parhail-
laan uusia toimintatapoja, joilla pystyttäisiin nykyistä paremmin enna-
koimaan ja hallitsemaan tilapäisten liikennejärjestelyiden aiheuttamia 
haittoja myös liikenteen sujuvuuden näkökulmasta.

Liikennevalojen toimintaa muokataan jatkuvasti eri kanavista saadun 
palautteen ja tiedon perusteella. Lisäksi yhtenä merkittävänä valo-oh-
jaukseen liittyvänä kehityshankkeena on raitioliikenteen liikennevaloe-
tuuksien vahvistaminen raitioliikenteen kehittämisohjelman mukaisesti, 
millä on vaikutuksia myös muulle liikenteelle.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Anna Nervola, liikenneinsinööri: 310 37135

anna.nervola(a)hel.fi
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§ 446
Asuntotonttien varaaminen asuntohankkeita varten

HEL 2019-000988 T 10 01 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus varasi liitteenä 1 olevan taulukon mukaiset tontit 
asuntohankkeiden suunnittelua ja erillisiä tonttihakuja tai tonttikilpailuja 
varten liitteen 2 mukaisille tahoille liitteen 2 ja sen alaliitteiden mukaisin 
ehdoin 31.12.2021 saakka.

Kaupunginhallitus oikeutti kaupunkiympäristölautakunnan järjestämään 
edellä mainitut erilliset tonttihaut ja kilpailut, päättämään niiden ehdois-
ta sekä valitsemaan niiden perusteella tonteille varaajat ja toteuttajat.

Kaupunginhallitus totesi, etteivät liitteen 5 luettelosta ilmenevien haki-
joiden hakemukset anna aihetta enempiin toimenpiteisiin.

Käsittely

Esteelliset: Anni Sinnemäki, Tuula Saxholm

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1 Yhteenvetotaulukko tontinvarausesityksestä
2 Tontinvarausmuistio 16.4.2019 päivitetty Kylk:n päätöksen 7.5.2019 

mukaiseksi
3 Yhteenvetokartta tontinvarausesityksestä
4 Sijainti- ja tonttikartat (yksityiset)
5 Hakijat, joiden hakemuksen perusteella ei esitetä varausta
6 Sijainti- ja tonttikartat (Att)
7 Sijainti- ja tonttikartat (kilpailut)
8 Perustelumuistio 16.4.2019
9 Lyhyt katsaus asuntotonttien varaustilanteeseen
10 Varausesityksen kokonaisuus kaavioina esitettynä
11 Tontinvarausesityksen vaikutus tontinvarauskantaan kaavioina esitetty-

nä

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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Otteet

Ote Otteen liitteet
Hakijat Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytän-
töönpano
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4
Liite 5
Liite 6
Liite 7
Liite 8
Liite 9
Liite 10
Liite 11

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Tiivistelmä

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 22.6.2016, 189 § Asumisen ja sii-
hen liittyvän maankäytön toteutusohjelman 2016 (AM-ohjelma). Ohjel-
man mukaan Helsingin kaupungin asuntotuotannon määrällisenä ta-
voitteena on 6 000 asunnon vuotuinen asuntotuotanto, josta 4 320 
asuntoa toteutetaan kaupungin luovuttamille tonteille. Lisäksi tavoittee-
na on luoda edellytykset asuntotuotannon määrä nostamiseen 7 000 
asuntoon vuoteen 2019 mennessä. Aiemman asuntotuotantotoimiston 
(nykyisin Helsingin kaupunki, asuntotuotanto, jäljempänä Att) AM-oh-
jelman mukainen tuotantotavoite on 1 500 asuntoa vuodessa, josta 
puolet eli 750 asuntoa tulisi toteuttaa valtion tukemana vuokra-asunto-
tuotantona.

Kaupungilla on varattuna (tilanne 31.12.2018) tontteja eri rakennuttajil-
le, rakentajille sekä kilpailuihin yhteensä noin 23 000 asunnon raken-
tamista varten, eli noin 1 730 000 k-m². Varauskanta vastaa laskennal-
lisesti yli viiden vuoden kaupungin maalle toteutettavaa asuntotuotanto-
tavoitetta (4 320 as/vuosi). Asuntoina laskettuna koko varauskannasta 
noin 21 % on varattu valtion tukemaan vuokra-asuntotuotantoon, noin 
31 % ns. välimuodon tuotantoon ja noin 48 % sääntelemättömään 
asuntotuotantoon.

Att:lle on varattuna tällä hetkellä (tilanne 31.12.2018) tontteja yhteensä 
noin 6 000 asunnon rakentamista varten. Tämä vastaa laskennallisesti 
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Att:n neljän vuoden tuotantoa. Koko tontinvarauskannasta Att:lle on va-
rattuna tällä hetkellä noin 26 %.

Tarkempi katsaus asuntotonttien varaustilanteeseen on liitteenä 9.

Tontinvarausesitys koostuu yleisen tonttihaun perusteella yksityisille 
rakennusalan toimijoille ja ryhmärakennuttajille varattavaksi esitettävis-
tä tonteista, Att:lle varattavaksi esitettävistä tonteista sekä tonteista, 
jotka esitetään luovutettavaksi erillisellä kilpailulla ja/tai ilmoittautumis-
menettelyllä.

Tontinvarausesitys käsittää tontteja yhteensä noin 2 230 asunnon ra-
kentamista varten, eli noin 4 230 asukkaalle. Varattavaksi esitettävien 
tonttien rakennusoikeus on yhteensä noin 181 300 k-m². Varausesitys 
on hieman tavanomaista pienempi, mutta toisaalta uusi varauskierros 
on tarkoitus saattaa vireille vielä kuluvan vuoden aikana.

Asuntomäärin laskettuna kaikista tontinvarausesityksen tonteista noin 
30 % esitetään varattavaksi valtion tukemaan vuokra-asuntotuotan-
toon, noin 38 % välimuodon asuntotuotantoon ja noin 32 % sääntele-
mättömään asuntotuotantoon. Varausesityksen pääpaino on kohtuuhin-
taisessa säännellyssä tuotannossa. Säännellyn tuotannon osuus on 
noin 68 %. Lukema on asetettuja tavoitteita suurempi, sillä myös osa 
kilpailuihin varattavista tonteista tullaan luovuttamaan säänneltyyn tuo-
tantoon.  

Att:n tontinvarauksista 78 % olisi valtion tukemaan vuokra-asuntotuo-
tantoa ja 22 % välimuodon asuntotuotantoa. Yleisen tonttihaun perus-
teella yksityisille sekä kilpailuilla ja/tai erillisillä tonttihauilla varattavaksi 
esitettävistä tonteista säännellyn kohtuuhintaisen tuotannon osuus on 
noin 60 %.

Varattavaksi esitettävät tontit mahdollistavat laskennallisesti noin puo-
len vuoden tuotantotavoitteiden mukaisen asuntotuotannon. Asuntojen 
määrä alittaa siten vuotuisen asuntotuotantotavoitteen. Nyt käsiteltä-
vien tontinvarausten jälkeen kaupungilla olisi kuitenkin varattuna tontte-
ja yhteensä noin 25 200 asunnon rakentamista varten, eli noin 1,91 
milj. k-m². Varauskanta mahdollistaisi tällöin lähes kuuden vuoden tuo-
tantotavoitteiden mukaisen asuntotuotannon (4 320 as/vuosi) ja asun-
toja noin 48 000 asukkaalle. AM-ohjelman mukaan tontinvarauskannan 
on mahdollistettava vähintään neljän vuoden asuntorakentaminen, jo-
ten varauskannan tilanne on edelleen hyvä.

Tontinvarausesitys ottaa huomioon AM-ohjelman mukaan määräytyvän 
rahoitus- ja hallintamuotojakauman prosenttisuhteilla 25-30-45. Asun-
tomäärien mukaan laskettuna varausesityksen jälkeen koko varaus-
kannasta noin 22 % olisi varattu valtion tukemaan vuokra-asuntotuo-



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 25/2019 108 (129)
Kaupunginhallitus

Asia/21
10.06.2019

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

tantoon, 32 % välimuodon asuntotuotantoon ja noin 46 % sääntelemät-
tömään asuntotuotantoon. Valtion tukemaan vuokra-asuntotuotantoon 
lasketaan mukaan myös opiskelija- ja nuorisoasuminen.

Tontinvarausesitys on valmisteltu yhteistyössä kaupunginkanslian alue-
rakentamisprojektien ja asunto-ohjelmatiimin sekä asemakaavoitus-
palvelun alueyksiköiden tiimien kanssa. Tontinvarauksista on neuvotel-
tu kaikkien varauksensaajiksi esitettävien kanssa. Varausesitys tukee 
asuntotuotannolle asetettujen määrällisten ja muiden tavoitteiden toteu-
tumista.

Esittelijän perustelut

Tontinvarausesitys pääpiirteissään

Tontteja esitetään varattavaksi seuraavista kaupunginosista ja alueilta:

 10. Sörnäinen, Kalasatama
 20. Länsisatama, Jätkäsaari 
 26. Koskela 
 33. Kaarela 
 43. Herttoniemi 
 49. Laajasalo, Kruunuvuorenranta 

Tontinvarausesitys käsittää tontteja yhteensä noin 2 230 asunnon ra-
kentamista varten, eli noin 4 230 asukkaalle. Varattavaksi esitettävien 
tonttien rakennusoikeus on yhteensä noin 181 300 k-m². Tonteista noin 
870 asuntoa vastaava määrä (noin 69 600 k-m²) esitetään varattavaksi 
yksityisille rakennusalan toimijoille, noin 460 asuntoa vastaava määrä 
(noin 37 000 k-m²) Att:lle ja noin 900 asuntoa vastaava määrä (noin 74 
700 k-m²) luovutettavaksi erillisillä kilpailuilla ja/tai ilmoittautumismenet-
telyillä. Näin ollen asuntojen lukumäärän mukaan määritettynä varau-
sesityksen tonteista 21 % varattaisiin kaupungin asuntotuotannolle ja 
39 % yksityisille toimijoille sekä kilpailuihin 40 %.

Opiskelija- ja nuorisoasunnot

Valtion tukemaan opiskelija-asumiseen esitetään varattavaksi noin 70 
asunnon tuotantoa vastaava määrä yhdelle toimijalle Kruunuvuoren-
rannasta. Valtion tukemaan nuorisoasumiseen esitetään varattavaksi 
noin 70 asunnon tuotantoa vastaava määrä yhdelle toimijalle Jätkäsaa-
resta.

Kehittyvä kerrostalo -hankkeet

Tällä varauskierroksella ei ole yhtään Kehittyvä kerrostalo -työryhmän 
sellaisenaan puoltamaa hanketta. Kehittyvä kerrostalo -työryhmässä 
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että julkisuudessa yleisesti on kuitenkin herättänyt kiinnostusta osuus-
kuntamuotoisena toteutettava asuntotuotanto.

Hakemusten ja käytyjen neuvottelujen perusteella esitetään kahdelle 
asunto-osuuskuntamuotoisena asumisena toteutettavalle hankkeelle 
tontinvarausta. Jätkäsaareen Melkinlaiturin alueelle sijoittuvalle tontille 
esitetään tontinvarausta Lakea Oy:n "omaksi" -mallia soveltavalle 
hankkeelle. Toinen  
hanke sijoittuu Stansvikinkallioon Kruunuvuorenrantaan varattavaksi 
esitettävälle tontille. Molemmat hankkeet tullaan rahoittamaan osaksi 
valtion 20-vuotisella takauslainalla. Kaupungin on tarkoituksenmukaista 
edistää kyseisiä hankkeita, sillä näin saadaan tietoa ja kokemuksia täs-
tä viime aikoina varsin vähän käytetystä rahoitus- ja hallintamuodosta.

Lisäksi varauskierroksella esitetään tontinvarauksia hankkeille, joissa 
tarkastellaan eri tyyppisiä kehittämisteemoja hakijoiden omasta aloit-
teesta. Tarkasteltavia teemoja ovat muun muassa esteettömyys, asun-
tojen yhdisteltävyys ja jaettavuus sekä energiatehokkaat ja luontoystä-
välliset energiaratkaisut.

Ryhmärakennuttaminen

Jätkäsaareen sijoittuvaa asunto-osuuskuntahanketta esitetään lisäksi 
toteutettavaksi rakennuttajakonsulttivetoisena ryhmärakennuttamis-
hankkeena hakemuksen mukaisesti. 

Yhteenveto varausesityksestä

Esitys tonttien varauksensaajiksi ja tonttien varausehdoiksi on esityslis-
tan liitteenä 2 olevassa tontinvarausmuistiossa. Muistio sisältää myös 
erillisillä kilpailuilla ja/tai ilmoittautumismenettelyllä varattavaksi esitet-
tävät tontit.

Taulukkomuotoinen yhteenveto varausesityksestä on liitteenä 1 ja yh-
teenvetokartta liitteenä 3. Varattavaksi esitettävien tonttien perustiedot 
ja arvioitu rakentamiskelpoisuuden ajankohta ilmenevät liitteen 1 yh-
teenvetotaulukosta.

Osalla varattavaksi esitettävistä tonteista ei ole vielä voimassa olevaa 
asemakaavaa, joten näiden tonttien rakentaminen edellyttää muun 
ohella asemakaavan voimaantuloa. Valtaosa tonteista arvioidaan saa-
tavan rakentamiskelpoisiksi vuoden 2020 loppuun mennessä tai vii-
meistään vuoden 2021 aikana, mistä syystä varauksia esitetään vuo-
den 2021 loppuun saakka.

Tonttien rahoitus- ja hallintamuotojakauma
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Varausesitykseen sisältyvien tonttien rahoitus- ja hallintamuodon mää-
rittelyn pohjana ovat toimineet AM-ohjelmassa koko kaupungin tasolle 
asetetut tavoitteet sekä ohjelmassa asetettu tavoite asuntokannan alu-
eellisesta monimuotoisuudesta segregaation ehkäisemiseksi. Varatta-
vaksi esitettävien tonttien rahoitus- ja hallintamuoto on määritelty yh-
teistyössä kaupunginkanslian aluerakentamisprojektien ja asunto-oh-
jelmatiimin kanssa. Tonteille esitettävästä rahoitus- ja hallintamuodosta 
on neuvoteltu ja sovittu tontinvaraajiksi esitettävien kanssa.

Tonteille esitettävää rahoitus- ja hallintamuotoa valittaessa on pyritty 
huomiomaan kunkin alueen nykyisen asuntokannan ja alueelta jo va-
rattujen tonttien rahoitus- ja hallintamuotojakauma. Alueilla, joilla on jo 
runsaasti valtion tukemia vuokra-asuntoja, varausten painopiste on py-
ritty ohjaamaa muuhun kuin kyseiseen tuotantoon. Tontille soveltuvaa 
rahoitus- ja hallintamuotoa määritettäessä on lisäksi pyritty arvioimaan 
tonttien rakennettavuutta ja rakentamiskustannuksia. Tontteja, jotka 
ovat kaavaratkaisujen (esim. pysäköinti) tai muiden ominaisuuksien 
(esim. maaperä) vuoksi rakennettavuudeltaan erityisen vaikeita ja kallii-
ta, ei ainakaan laajemmassa määrin ole järkevää osoittaa valtion tuke-
maan tuotantoon.

Tontinvarausesitystä laadittaessa on edelleen pyritty arvioimaan alue-
kohtaisesti asuntojen kysyntätilanne eri rahoitus- ja hallintamuotojen 
välillä. Att:lle varattavaksi esitettävät tontit esitetään kysyntään liittyvien 
epävarmuustekijöiden johdosta varattavaksi yleisemmin välimuodon 
tuotantoon, jolloin Att voi harkintansa mukaan toteuttaa nämä tontit Hi-
tas-, osaomistus- tai asumisoikeusasuntoina. Tämä edistää tonttien ra-
kentumista, kun hankkeen lopullinen rahoitus- ja hallintamuoto voidaan 
päättää kulloisenkin kysyntätilanteen mukaisena.

Kaikki sääntelemättömään asuntotuotantoon esitettävät tontit esitetään 
luovutettavaksi erillisellä kilpailulla ja/tai ilmoittautumismenettelyllä.

Eräillä esikaupunkialueilla tontteja esitetään varattavaksi omistusasun-
totuotantoon siten, että vain asuntojen ensimyynnin hinta on säännelty 
(ns. hintakontrolloitu eli puolihitas asuntotuotanto). Tällöin hanke on 
kohteen toteuttajan kannalta verrattavissa säänneltyyn asuntotuotan-
toon, mutta asunnon ostajan kannalta kyse on sääntelemättömästä 
asuntotuotannosta, koska asuntoihin ei sisälly normaaliin Hitas-tuotan-
toon kuuluvaa jälleenmyyntihinnan sääntelyä. Kyseiset tontit sijoittuvat 
alueille, joilla ei asuntojen toteutuskustannuksiin perustuvan myyntihin-
nan ja alueen asuntojen markkinahinnan välillä ole todennäköisesti 
suurta eroa eikä näköpiirissä ole merkittävää asuntojen arvonnousua. 
Asuntojen jälleenmyyntihinnan sääntelystä luopuminen parantanee 
näillä alueilla asuntojen markkinoitavuutta ja myyntiä ja edistänee siten 
tonttien rakentumista. Ensimyyntihinnan sääntely puolestaan ehkäisee 
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ylihinnoittelun riskiä ensimyynnissä. Asuntojen ensimyynnin hinnan 
määrittelyssä sekä asuntojen myynnissä noudatettaisiin soveltuvin osin 
Hitas-tuotannon sääntöjä ja ohjeita, jolloin asuntojen ensimyynnin 
enimmäishinta perustuisi toteutuskustannuksiin ja asuntojen myynnissä 
noudatettaisiin arvontamenettelyä.

Hintakontrolloidun tuotannon hankkeet tulevat osaksi kaupungin alue-
ryhmätyöskentelyä, jossa hankkeita valmistellaan yhteistyössä kau-
pungin eri tahojen kanssa. Menettelyn tarkoituksena on valvoa hank-
keille asetettuja ehtoja sekä varmistaa mahdollisimman sujuva etene-
minen muun muassa rakennuslupaprosessissa. Hintakontrolloituun 
omistusasuntotuotantoon varattavat tontit sisältyvät välimuodon asun-
totuotannon osuuteen.

Tontinvarauskanta toteuttaa tällä hetkellä varsin hyvin AM-ohjelman 
mukaista tavoitetta rahoitus- ja hallintamuotojakauman osalta. Silti uu-
sien tontinvarausten painottuminen säänneltyyn tuotantoon on perus-
teltua, koska erityisesti isoilla projektialueilla tullaan seuraavina vuosina 
luovuttamaan paljon sääntelemättömään tuotantoon

Varausesityksen kokonaisuus suhteellisin prosenttiosuuksin taulukkoi-
na esitettynä on liitteenä 10.

Yleisen tonttihaun perusteella varattavaksi esitettävät tontit

Helsingin kaupunki luovuttaa yksityisille toimijoille asuntotontteja ha-
kemusten ja kilpailujen perusteella. Tonttien suuresta määrästä johtuen 
valtaosa tonteista luovutetaan hakemusten perusteella suoravarauksin. 
Hakemusten perustella tehtävät tontinvaraukset valmistellaan pääasial-
lisesti keskitetysti joko yleisten tonttihakujen yhteydessä tai niitä täy-
dentävien, usein vain tietyn tyyppisille hankkeille suunnattavien niin sa-
notun ilmoittautumismenettelyjen yhteydessä.

Yleiset tonttihaut suunnataan ammattimaisille rakennuttajille ja rakenta-
jille, mutta ne ovat kaikille avoimia. Tontinvarausesityksen valmistelun 
tavoitteena on muodostaa esitys, joka vastaa mahdollisimman hyvin 
kaupungin kulloinkin voimassa olevia asuntopoliittisia tavoitteita. Ton-
tinvaraushakemusten käsittelyssä ja hakemuksia arvioitaessa noudate-
taan mm. seuraavia AM-ohjelmaan sekä sitä edeltäviin asuntopoliittisiin 
ohjelmiin perustuvia vakiintuneita periaatteita ja käytäntöjä:

 Hakemuksessa esitetyn hankkeen tulee toteuttaa kaupungin aset-
tamia asuntopoliittisia tavoitteita.

 Varauksensaajaksi ei esitetä tahoa, joka on laiminlyönyt yhteiskun-
tavelvoitteiden hoitamisen. 
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 Varauksensaajaksi esitettävällä hakijalla tulee olla riittävä tekninen 
taito sekä rahoitus- ja muut resurssit varattavan tontin rakentami-
seksi. 

 Lisäksi hakemuksen mukaisen hankkeen tulee olla yleisesti uskot-
tava. Hankkeen uskottavuus selvitetään mm. neuvotteluin. 

 Rakennus- ja rakennuttaja-alan kilpailun edistämistä voidaan käyt-
tää tontinvarausta puoltavana tekijänä uusien toimijoiden osalta. 

 Etusijalle asetetaan pääsääntöisesti rakennuttajien ja rakennuttaja-
konsulttien hakemukset. 

 Tontteja varataan hakemusten perusteella vain poikkeustapauksis-
sa (esim. kehittämishankkeet) rakennusliikkeille. 

 Etusijalle asetetaan lähtökohtaisesti hakemukset, joissa esitetään 
tonttia varattavaksi säänneltyyn tuotantoon. 

 Vapaarahoitteiseen sääntelemättömään tuotantoon luovutettavat 
tontit luovutetaan pääsääntöisesti kilpailuttamalla tai erillisellä ilmoit-
tautumismenettelyllä. 

 Kehittämishankkeiden osalta Kehittyvä kerrostalo -työryhmän puol-
tava kannanotto puoltaa tontinvaraushakemuksen hyväksymistä. 

Edellä mainittuja periaatteita on noudatettu myös nyt käsiteltävänä ole-
van yleisen tonttihaun valmistelussa.

Yleisessä tonttihaussa saadut hakemukset ja neuvottelut

Kaupunkiympäristön toimialan maaomaisuuden kehittäminen ja tontit -
palvelun tontit-yksikkö kartoitti vuoden 2018 aikana yhteistyössä kau-
punginkanslian aluerakentamisprojektien sekä asemakaavoituksen ja 
rakennusvalvontapalvelun kanssa varauskelpoiset asuntotontit. Va-
rauskelpoisiksi arvioitiin pääsääntöisesti ne tontit, jotka arvioidaan saa-
tavan rakentamiskelpoisiksi viimeistään noin kahden vuoden kuluessa 
varauspäätöksestä.

Varauskelpoiseksi arvioidut tontit kuulutettiin haettavaksi Helsingin Sa-
nomissa, Rakennuslehdessä ja Hufvudstadsbladetissa 14.9.2018 sekä 
maaomaisuuden kehittäminen ja tontit -palvelun internet-sivuilla.

Yksityisille toimijoille suunnattujen tonttien yhteenlaskettu rakennusoi-
keus oli noin 90 600 k-m², mikä vastaa noin 1 150 asunnon rakentamis-
ta. Haettavat tontit olivat pääosin kerros- ja rivitalotontteja, jotka sovel-
tuivat erityisesti tuottajamuotoiseen rakentamiseen.

Hakuaikaan mennessä (31.10.2018) tontinvaraushakemuksen jätti yh-
teensä noin 80 toimijaa ja yhteenliittymää. Näiden lisäksi ennen hakua-
jan alkamista tontit -yksikköön saapuneita hakemuksia (tai hakemuk-
siksi tulkittavia asiakirjoja) oli kaksi kappaletta. 
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Neuvotteluihin kutsuttaja hakijoita pyydetiin toimittamaan todistukset 
yhteiskuntavelvoitteiden hoitamisesta sekä luottokelpoisuustodistus. 
Hakemuksista saatujen tietojen perusteella tontti -yksikkö on neuvotel-
lut 19 hakijan kanssa. Neuvotteluihin osallistui kaupungilta tarpeen mu-
kaan kaupunginkanslian aluerakentamisprojektien edustajat sekä ase-
makaavoituksen edustajat. Neuvotteluissa tarkennettiin ja täydennettiin 
hakemuksissa annettuja tietoja. Osalta hakijoista pyydettiin lisäselvityk-
siä ja hakemuksen täydennyksiä.

Lopullisen varausesityksen ulkopuolelle jätettiin haussa alun perin mu-
kana olleet senioreiden hoiva- ja palveluasumiseen tarkoitetut tontit. 
Syynä tonttien pois jättämiseen olivat julkisuudessa esiin tuodut epä-
kohdat, jotka liittyivät kyseisten tonttien palveluntarjoajien toimintaan. 
Ennen näiden tonttien varaamista on tarpeen käydä periaatteellinen 
keskustelu siitä, millainen toiminta on kaupungin tavoitteiden ja periaat-
teiden mukaista.

Yksityisille toimijoille esitettävien tonttien sijainti- ja tonttikartat ovat liit-
teenä 4.

Yleiset perustelut

Varausesitys perustuu hakijoiden hakemusasiakirjoissa esittämiin sekä 
neuvotteluissa saatuihin tietoihin ja selvityksiin. Hakemusten ja neuvot-
teluiden perusteella varauksia esitetään hankkeille, jotka toteuttavat 
mahdollisimman hyvin rahoitus- ja hallintamuodoltaan sekä muulta si-
sällöltään kaupungin asuntopoliittisia tavoitteita sekä asemakaavoituk-
sen yhteydessä alueiden rakentamiselle asetettuja maankäytöllisiä ta-
voitteita.

Pääpaino on normaalissa asuntotuotannossa ja erityisesti säännellyssä 
asuntotuotannossa. Tontinvarauksissa noudatetun käytännön mukai-
sesti varausesityksen valmistelussa etusijalle on asetettu rakennutta-
jaorganisaatioiden hakemukset edellyttäen, että rakennuttajalla on ar-
vioitu olevan riittävät taloudelliset ja muut resurssit hankeen toteuttami-
seksi.

Helsingin rakennusalan markkinoille on kaupunkiympäristön toimialan 
näkemyksen mukaan tunnusomaista pienten ja keskisuurten rakennus-
liikkeiden suhteellisen vähäinen määrä ja tuotantotapojen yksipuoli-
suus. Tämä on näkynyt kaupungin tontinluovutuksessa siinä, että pie-
nemmille esikaupunkialueille sijoittuville tonteille on ollut usein vaikea 
löytää toteuttajia. Tilanteessa on kuitenkin tapahtunut muutosta viime 
vuosien aikana ja alalle saatujen uusien toimijoiden vaikutus alkaa nä-
kyä.
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Tontinvarauksissa noudatetun käytännön mukaan varauksia esitetään 
rakennusliikkeille vain erityisin perustein. Rakennusalan kilpailun edis-
tämiseksi ja uusien rakennusalan toimijoiden saamiseksi Helsinkiin ton-
tinvarausta esitetään kahdelle uudelle rakennusalan toimijalle Jätkä-
saaresta ja Honkasuolta. Tällä tavoin uudet rakennusalan toimijat ja 
näiden toteutusorganisaatiot pääsevät mukaan Helsingin rakentamisen 
käytäntöihin ja prosesseihin. Lisäksi uudet toimijat voivat luoda omia 
alihankintaketjujaan sekä löytää Helsingin alueelta yhteistyökumppa-
neita tulevia hankkeita varten. Tämä alentaa puolestaan kynnystä osal-
listua jatkossa Att:n järjestämiin urakkatarjouskilpailuihin ja kaupungin 
tontinluovutuskilpailuihin. Lisäksi uusien Hitas-rakennuttajien saaminen 
Helsinkiin on hyvin toivottavaa vanhojen perinteisten Hitas-rakennutta-
jien keskittyessä nykyisellään pääasiassa muuhun asuntotuotantoon.

Myös uusille rakennusliikkeille ja rakennuttajille varattavaksi esitettävät 
tontit tullaan varaamaan pääasiassa säänneltyyn tuotantoon. Varause-
sityksen valmistelussa uusien toimijoiden osalta kiinnitetään erityistä 
huomiota varauksensaajan kykyyn ja resursseihin hankkeen toteutta-
miseksi.

Helsingin kaupungin asuntokannasta noin 86 % sijoittuu kerrostaloihin 
ja vain noin 14 % pientaloihin. Suhdeluvun ei odoteta muuttuvan tule-
vaisuudessa. Kaupungin kilpailukyvyn kannalta on tärkeää, että kau-
punki huolehtii osaltaan kerrostaloasumisen ja -rakentamisen houkutte-
levuudesta ja kehittämisestä. Varausesityksen valmistelussa painote-
taan yleensä kehittämishankkeita, vaikka tällä varauskierroksella ei yh-
tään puollon saanutta hanketta ollutkaan mukana.

Hakemukset, jotka eivät anna aihetta toimenpiteisiin

Kaikille hakijoille ei hakemusten suuresta määrästä johtuen voida tällä 
varauskierroksella esittää varauksia. Samasta syystä ovat varattavat 
hankekokonaisuudet pääsääntöisesti varsin pieniä verrattuna hake-
muksissa esitettyyn. Tällä tavoin on pyritty osoittamaan tontteja mah-
dollisimman monelle eri hakijalle.

AM-ohjelman seurantaraportit vuosilta 2017-2018 ovat osoittaneet, että 
erityisesti säännellyn asuntotuotannon osuutta tulisi painottaa varauk-
sia tehtäessä. Tästä syystä on varausesityksen valmistelussa pääpaino 
ollut kohtuuhintaisessa säännellyssä tuotannossa. Kaupunki varaa ton-
tinvarauksissa noudatetun käytännön mukaan hakemusten perusteella 
tontteja sääntelemättömään omistus- tai vuokra-asuntotuotantoon vain 
poikkeustapauksissa. Hakemukset, joissa esitettiin tontin varaamista 
sääntelemättömään tuotantoon, eivät siten pääsääntöisesti antaneet 
aihetta tontinvarauksen esittämiseen. 
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Kaupungin kannalta on tärkeää varmistua siitä, että tontinvaraajalla on 
riittävä kyky sekä riittävät taloudelliset edellytykset ja muut resurssit 
usein hyvinkin vaativan rakennushankkeen toteuttamiseksi ilman viivy-
tystä. Tämä korostuu erityisesti vaativilla kantakaupungin läheisyyteen 
sijoittuvilla alueilla, jossa tontin rakentamisen viivästyminen saattaa 
vaikuttaa myös muiden tonttien rakentamiseen. Osa hakijoista ei ole 
esittänyt riittävää tai uskottavaa selvitystä kyvystään ja resursseistaan 
hakemuksessa esitetyn hankkeen toteuttamiseksi. Samasta syystä 
tontteja ei esitetä varattavaksi yksityishenkilöille.

Lista hakijoista, joiden hakemusten perusteella ei esitetä tontinvarauk-
sia ja jotka eivät anna aihetta toimenpiteisiin on liitteenä 5.

Att:lle esitettävät varaukset

AM-ohjelman täytäntöönpanoa koskevan päätöksen mukaan aiempien 
kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimen tulee huolehtia kaupungin 
oman asuntotuotannon toteuttamisedellytyksistä.

Tontit-yksikkö on kartoittanut Att:n kanssa sen tuotantoon soveltuvat 
asuntotontit. Tontinvarauksista on valmistelun yhteydessä neuvoteltu 
Att:n, kaupunginkanslian aluerakentamisprojektien ja asunto-ohjelma-
tiimin sekä asemakaavoituksen alueprojektien kanssa.

Att:n tuotantotavoitteet huomioiden Att:n suhteellinen osuus tontinva-
rauksista tulisi olla noin 35 % kaikista varauksista. Att:lla on nykyisel-
lään voimassa olevia tontinvarauksia suhteellisesti vähemmän (26 %) 
kuin muilla varaajilla, mutta asuntomäärin tarkasteltuna tilanne on hyvä. 
Att:n tuotantotavoitteiden saavuttaminen edellyttää, että Att:n tonttiva-
ranto on turvattu myös pidemmällä aikavälillä. Se mahdollistaa toimin-
nan pitkäjänteisen suunnittelun ja resursoinnin. Nyt varattavien tonttien 
on arvioitu olevan rakentamiskelpoisia jo varausaikana. Lähivuosina to-
teutettavissa oleviin tontteihin on kiinnitetty erityistä huomiota, sillä Att 
on ilmoittanut sillä olevan tarvetta juuri lähivuosina rakennettavien 
asuntojen määrän lisäämiseen. Uusien varausten kohdentaminen 
Att:lle on siten perusteltua.

Att:n tuotantotavoitteiden tukemiseksi Att:lle esitetään nyt lisävarauksia 
yhteensä noin 460 asunnon rakentamista varten, eli noin 37 000 km². 
Varattava määrä ei vastaa Att:n tuotantotavoitteiden mukaista vuosituo-
tantoa. Kuluvana vuonna tullaan kuitenkin järjestämään toinen tontinva-
rauskierros, jossa Att:lle tullaan varmistamaan riittävä määrä lisäva-
rauksia. Lisäksi vuoden 2018 marraskuussa eli edellisellä tontinvaraus-
kierroksella varattiin Att:lle tavallista suurempi määrä tontteja. Att:lle 
esitettävistä varauksista kohdistuu 78 % valtion tukemaan vuokra-
asuntotuotantoon ja noin 22 % välimuodon tuotantoon.
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Att:lle varattavaksi esitettävien tonttien sijainti- ja tonttikartat ovat liit-
teenä 6.

Kilpailuilla ja/tai erillisillä tonttihauilla varattavaksi esitettävät tontit

Edellä esitettyjen hakemusten perusteella tehtävien ja Att:lle esitettä-
vien tontinvarausten lisäksi esitetään varattavaksi tontteja luovutetta-
vaksi erillisillä kilpailuilla ja/tai tonttihauilla (ilmoittautumis- ja neuvotte-
lumenettely) yhteensä noin 900 asuntoa vastaava määrä, eli noin 74 
700 k-m². Tontit sijoittuvat Länsisataman, Koskelan, Kruunuvuorenran-
nan Stansvikinkallion, Kuninkaantammen ja Verkkosaaren pohjoisosan 
alueille.

Uusien maapoliittisten linjausten (kaupunginhallitus 1.4.2019, 220 §) 
mukaisesti tonttien pääasiallinen luovutustapa on vuokraus. Näin ollen 
tällä varauskierroksella hintakilpailuja varten varattavat tontit tullaan 
lähtökohtaisesti kilpailuttamaan kynnysrahamenetelmää käyttäen, jos-
sa kilpailun ratkaisuperusteena on pääsääntöisesti kilpailussa etukä-
teen tarjouspyynnössä määritetyn maanvuokran lisäksi kertasuorituk-
sena maksettava maanvuokran lisäosuus ja luovuttamaan vuokraamal-
la.

Kaupunkiympäristölautakunta oikeutetaan päättämään tonttien tar-
kemmista varausehdoista sekä järjestämään ja ratkaisemaan kilpailut 
ja/tai tonttihaut.

Kilpailuihin ja muihin tontinluovutusmenettelyihin varattavaksi esitettä-
vien tonttien sijainti- ja tonttikartat ovat liitteenä 7.

Tontti- ja hankekohtaiset perustelut

Edellä esitettyjä tontinvarausesityksen yleisiä perusteluja täydentävät 
tontti- ja hankekohtaiset perustelut on esitetty liitteenä 8 olevassa pe-
rustelumuistiossa.

Keskeiset varausehdot

Tontinvarauksissa esitetään noudatettavaksi liitteen 2 mukaisen tontin-
varausmuistion (ja sen liitteiden) tonttikohtaisia ehtoja sekä tontinva-
rauksissa tavanomaisesti noudatettavia yleisiä varausehtoja. Kaupun-
kiympäristölautakunta päättäisi erikseen erillisillä kilpailuilla ja tontti-
hauilla luovutettavien tonttien varausehdoista kilpailuohjelmien hyväk-
symisen sekä tonttien varaamisen yhteydessä.

Varausehtoihin on sisällytetty harmaan talouden torjuntaa koskevat eh-
dot sekä ehdot, jotka velvoittavat tontinvaraajaa aktiivisesti edistämään 
tontin suunnittelua ja rakentamista. Kaupungille varataan seuraamuk-
sitta oikeus määrätä varaus päättymään kesken varausajan, jos on il-
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meistä, ettei tontin rakentamista aloiteta varausaikana ja viivästys joh-
tuu varauksensaajasta. Ehtojen mukaan varauksensaajalla on varaus-
päätöksen nojalla myös oikeus suorittaa maaperätutkimuksia. Tutki-
musten tekemiseen liittyy kuitenkin ilmoitusvelvollisuus. Varauksiin esi-
tetään sisällytettäväksi omistusasuntotuotannon osalta perheasuntojen 
toteuttamista koskevat AM-ohjelman mukaiset ehdot.

Tontinvarausehtoihin esitetään sisällytettäväksi aikaisempien varause-
sitysten tapaan rakentamisen energiatehokkuutta koskevat ehdot. AM-
ohjelmassa linjattujen tavoitteiden mukaisesti Helsingissä asuntoraken-
tamisen energiatehokkuusvaatimukset ovat olleet hieman tiukemmat 
kuin voimassa oleva lainsäädäntö on edellyttänyt, joten varausesityk-
sessä on lähdetty siitä, että kaupunki edellyttää nytkin kerrostalotuo-
tannossa tiukennettuja vaatimuksia. Varausesityksen mukaan raken-
nuksen tulee täyttää vähintään B2018 energiatehokkuusluokalle asete-
tut vaatimukset siten, että E-luku alittaa tason 80 kWhE/(m²vuosi), kun 
sen voimassa olevien määräysten mukaan tulisi alittaa taso 90 kW-
hE/(m²vuosi).

Lisäksi Jätkäsaaren, Kalasataman ja Kruunuvuorenrannan alueilla esi-
tetään noudatettavaksi alueellisia varausehtoja, jotka koskevat mm. 
tonttien pysäköintijärjestelyitä, alueellisiin palveluyhtiöihin liittymistä se-
kä suunnittelun ja rakentamisen ohjausta. Jätkäsaaren ja Kruunuvuo-
renrannan alueen tontinvaraukset tulisivat voimaan vasta, kun tontinva-
raaja on allekirjoittanut alueellisten varausehtojen sisältämän sitou-
muksen.

Tontinvarausesityksen vaikutus tontinvarauskantaan

Nyt käsiteltävien tontinvarausten jälkeen kaupungilla olisi varattuna 
tontteja yhteensä noin 25 200 asunnon rakentamista varten, eli noin 
1,91 milj. k-m². Varauskanta mahdollistaisi tällöin lähes kuuden vuoden 
tuotantotavoitteiden mukaisen asuntotuotannon (4 320 as/vuosi) ja 
asuntoja noin 48 000 asukkaalle.

Tontinvarausesitys tasapainottaa nykyisen tontinvarauskannan rahoi-
tus- ja hallintamuotojakaumaa. Asuntomäärien mukaan laskettuna va-
rausesityksen jälkeen varauskannasta noin 22 % olisi varattu valtion 
tukemaan pitkän korkotuen vuokra-asuntotuotantoon, 32 % välimuodon 
asuntotuotantoon ja noin 46 % sääntelemättömään asuntotuotantoon.

Varausesityksen jälkeen kaupungilla olisi varattuna tontteja opiskelija- 
ja nuorisoasuntotuotantoon noin 1 300 asunnon rakentamista varten. 
Vuosittainen tuotantotavoite on AM-ohjelman mukaisesti 300 opiskelija-
asuntoa ja 100 nuorisoasuntoa. Rakenteilla on tällä hetkellä noin 500 
opiskelija- ja nuorisoasuntoa.
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Att:lle olisi varattuna tontteja noin 6 460 asunnon rakentamista varten, 
mikä vastaa laskennallisesti yli 4 vuoden Att:n tuotantotavoitteiden mu-
kaista tuotantoa. Att:n suhteellinen osuus kaikista tontinvarauksista on 
varausesityksen mukaisten varausten jälkeen noin 26 %. Valtion tuke-
man vuokra-asuntotuotannon osuus kaikista Att:n tontinvarauksista on 
noin 49 %, mikä vastaa hyvin tavoitetasoa (50 %).

Tontinvarausesityksen vaikutus tontinvarauskantaan kaupungin tasolla, 
Att:n tontinvarauksiin sekä keskeisillä projektialueilla on esitetty liittee-
nä 11 olevissa taulukoissa.

Yhteenveto

Yhteenvetona voidaan todeta, että varausesityksen mukainen tontinva-
rauskanta noudattaa varsin hyvin asetettuja tavoitteita niin määrällisten 
tavoitteiden kuin rahoitus- ja hallintamuotojakaumankin suhteen. Ton-
tinvarauksista iso osa kohdistuu kuitenkin erilaisiin kilpailuihin sekä eril-
lisiin tonttihakuihin, joiden järjestämiseen tulee jatkossa osoittaa riittä-
vät resurssit. Lisäksi Att:lle tulee huolehtia riittävä määrä tontinvarauk-
sia seuraavilla varauskierroksilla.

Tulevien vuosien asemakaavoituksessa ja varauksia valmisteltaessa 
tulee edelleen huolehtia, että valtion tukemalle asuntotuotannolle luo-
daan riittävät edellytykset. Lisäksi tulee huolehtia siitä, että sääntele-
mättömälle asuntotuotannolle luodaan tontinvarauksin riittävät edelly-
tykset erityisesti Jätkäsaaressa, jossa varauksissa on painotettu tähän 
saakka säänneltyä kohtuuhintaista tuotantoa.

Lopuksi

Varattavaksi esitettävät tontit mahdollistavat laskennallisesti noin puo-
len vuoden tuotantotavoitteiden mukaisen asuntotuotannon ja asuntoja 
4 230 asukkaalle. Toisaalta on kuitenkin syytä huomata, ettei osaa ton-
teista todennäköisesti saada rakentamiskelpoiseksi seuraavan kahden 
vuoden kuluessa ja varauksia jouduttaneen jatkamaan.

Seuraavan kerran uusia tontinvarauksia tullaan esittämään kaupungin-
hallitukselle arvion mukaan vuoden 2019 loppupuolella. Tällöin varatta-
vaksi tulee todennäköisesti tontteja edelleen ainakin Jätkäsaaren, 
Kruunuvuorenrannan, Kalasataman sekä Honkasuon ja Kuninkaan-
tammen alueilta. Näiden varausten yhteydessä tulee huolehtia siitä, et-
tä tontteja varataan riittävästi myös sääntelemättömään asuntotuotan-
toon. Edellä mainituilla alueilla on tähän hyvät edellytykset. Lisäksi 
Att:lle tulee jatkossa pyrkiä löytämään uusia tontteja erityisesti valtion 
tukemaan vuokra-asuntotuotantoon.

Esittelijä
kansliapäällikkö
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Sami Sarvilinna

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

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1 Yhteenvetotaulukko tontinvarausesityksestä
2 Tontinvarausmuistio 16.4.2019 päivitetty Kylk:n päätöksen 7.5.2019 

mukaiseksi
3 Yhteenvetokartta tontinvarausesityksestä
4 Sijainti- ja tonttikartat (yksityiset)
5 Hakijat, joiden hakemuksen perusteella ei esitetä varausta
6 Sijainti- ja tonttikartat (Att)
7 Sijainti- ja tonttikartat (kilpailut)
8 Perustelumuistio 16.4.2019
9 Lyhyt katsaus asuntotonttien varaustilanteeseen
10 Varausesityksen kokonaisuus kaavioina esitettynä
11 Tontinvarausesityksen vaikutus tontinvarauskantaan kaavioina esitetty-

nä

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hakijat Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytän-
töönpano
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4
Liite 5
Liite 6
Liite 7
Liite 8
Liite 9
Liite 10
Liite 11

Tiedoksi

Kaupunkiympäristölautakunta

Päätöshistoria
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Kaupunginhallitus 03.06.2019 § 418

HEL 2019-000988 T 10 01 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

03.06.2019 Pöydälle

Esteelliset: Anni Sinnemäki, Tuula Saxholm

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

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

maria.nelskyla(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 07.05.2019 § 243

HEL 2019-000988 T 10 01 01 00

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle liitteenä 1 
olevan taulukon mukaisten tonttien varaamista asuntohankkeiden 
suunnittelua ja erillisiä tonttihakuja tai tonttikilpailuja varten liitteestä 2 
ilmeneville tahoille liitteen 2 ja sen alaliitteistä ilmenevin ehdoin 
31.12.2021 saakka.

Kaupunkiympäristölautakunta esitti lisäksi, että kaupunginhallitus oi-
keuttaa kaupunkiympäristölautakunnan järjestämään edellä mainitut 
erilliset tonttihaut ja kilpailut, päättämään niiden ehdoista sekä valitse-
maan niiden perusteella tonteille varaajat ja toteuttajat.

Kaupunkiympäristölautakunta esitti lopuksi, että kaupunginhallitus tote-
aa, etteivät liitteen 5 luettelosta ilmenevien hakijoiden hakemukset an-
na aihetta enempiin toimenpiteisiin.

Käsittely

07.05.2019 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan
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Asian aikana kuultavana oli tiimipäällikkö Miia Pasuri. Asiantuntija pois-
tui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Silja Hyvärinen: Esityksen liitteenä 2 olevan tontinvarausmuistion osion 
B ”Tonttien yleiset varausehdot” 4. kohdan toiseksi viimeiseksi ja vii-
meiseksi kappaleeksi lisätään seuraava teksti: 

Helsingin kaupunki kannustaa varaajia tonttien suunnittelussa ja toteu-
tuksessa A2018 -energiatehokkuustasoon sekä muutoinkin kulloinkin 
voimassa olevaa viranomaismääräysten tasoa korkeampaan energia-
tehokkuuteen sekä toteuttamaan hankkeissa asuntorakentamisen hiili-
neutraalisuutta edistäviä ratkaisuja. Varauksensaaja on velvollinen vii-
meistään ennen rakennusluvan hakemista tontin lyhytaikaisen vuok-
raamisen yhteydessä esittämään selvityksen rakennettavan rakennuk-
sen energiatehokkuudesta sekä mahdollisista muista hiilineutraalisuut-
ta edistävistä ratkaisuista. Mikäli varauksensaajan hankkeen todetaan 
mainittujen selvitysten perusteella edistävän merkittävällä ja kunnian-
himoisella tavalla rakentamisen energiatehokkuutta sekä kaupungin hii-
lineutraalisuutta koskevia tavoitteita, voidaan tämä ottaa tulevien yleis-
ten asuntotonttihakujen valmistelussa huomioon  yhtenä tontinvarausta 
puoltavana tekijänä.     

Laatu- ja hintakilpailuun varattavien kerrostalotonttien osalta rakennus-
ten tulee edellä mainitusta riippumatta täyttää vähintään A2018 -ener-
giatehokkuusluokalle asetetut vaatimukset, ellei perustellusta syystä 
toisin päätetä. 

Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi esittelijän muutetun ehdotuk-
sen.

16.04.2019 Pöydälle

Esittelijä
vs. kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Silja Hyvärinen

Lisätiedot
Miia Pasuri, tiimipäällikkö, puhelin: 09 310 34439

miia.pasuri(a)hel.fi
Pirjo-Liina Koivusaari, johtava tonttiasiamies, puhelin: 310 38800

pirjo-liina.koivusaari(a)hel.fi
Petra Santos, kiinteistöasiamies, puhelin: 09 310 31897

petra.santos(a)hel.fi
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§ 447
Valtuutettu Eva Biaudetin toivomusponsi pilottihankkeesta kaupun-
gin samanarvoisten työtehtävien perusteettomien palkkaerojen ta-
saamiseksi naisten ja miesten välillä

HEL 2018-007315 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Marcus 
Rantalan ehdotuksesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Asta Enroos, va. henkilöstöjohtaja, puhelin: 310 36420

asta.enroos(a)hel.fi
Juha Rosvall, työmarkkina-asiantuntija, puhelin: 310 29143

juha.rosvall(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 
20.6.2018 hyväksymän toivomusponnen (Eva Biaudet) johdosta teh-
dyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä 
tiedoksi muille valtuutetuille.

Esittelijän perustelut

Hyväksyessään arviointikertomuksen 20.6.2018 kaupunginvaltuusto 
edellytti hyväksymässään toivomusponnessa, että kaupunki selvittää, 
miten voidaan toteuttaa pilottihanke kaupungin samanarvoisten työteh-
tävien arvioimiseksi, jotta nais- ja miesvaltaisten töiden perusteettomia 
palkkaeroja voidaan tasata Islannin samapalkkaisuutta koskevan lain-
säädännön mallin mukaisesti.

Ponnessa viitattiin Islannin malliin, jossa edellytetään samapalkkaisuut-
ta sukupuolesta riippumatta yhtä vaativasta työstä. Yritysten pitää Is-
lannissa todistaa, että samapalkkaisuus toteutuu.
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Suomessa sukupuoleen perustuva syrjintä on kielletty laissa naisten ja 
miesten välisestä tasa-arvosta (jatkossa ”tasa-arvolaki”). Tasa-arvo-
laissa on säädetty, että kiellettyä syrjintää on mm. se, että palkka- tai 
muita palvelussuhteen ehtoja sovellettaisiin siten, että työntekijä tai 
työntekijät joutuisivat sukupuolen perusteella epäedullisempaan ase-
maan kuin yksi tai useampi muu työnantajan palveluksessa samassa 
tai samanarvoisessa työssä oleva työntekijä. 

Tasa-arvon edistämiseksi työelämässä työnantajan tulee lisäksi tasa-
arvolaissa säädetyn mukaisesti laatia vähintään joka toinen vuosi eri-
tyisesti palkkausta ja muita palvelussuhteen ehtoja koskeva tasa-arvo-
suunnitelma sisältäen palkkakartoituksen. Tasa-arvolain mukaisella 
palkkakartoituksella (6 b §) selvitetään, ettei saman työnantajan palve-
luksessa olevien samaa tai samanarvoista työtä tekevien naisten ja 
miesten välillä ole perusteettomia palkkaeroja. Helsingissä seurataan 
palkkatasa-arvon toteutumista lain edellyttämällä tavalla ja puututaan ti-
lanteisiin, joissa mahdollisia epäkohtia ilmenee.

Lisäksi Työsopimuslaissa (2 luku 2 §) todetaan, että työnantajan on 
kohdeltava työntekijöitä tasapuolisesti, jollei siitä poikkeaminen ole 
työntekijöiden tehtävät ja asema huomioon ottaen perusteltua.

Helsingin kaupunki noudattaa valtakunnallisia virka- ja työehtosopi-
muksia, joiden puitteissa palkat määritellään tehtävien vaativuusar-
viointeihin perustuen. Tehtävien vaativuudet arvioidaan aina tehtävään, 
ei henkilöön perustuen, mikä tukee henkilöstön tasa-arvoista kohtelua 
samoissa tai yhtä vaativissa tehtävissä. 

Edellä mainittuun lainsäädäntöön ja työehtosopimusten velvoitteisiin 
perustuen voidaan todeta, että kunta-alalla ja siten Helsingissä toteute-
taan tasa-arvoista palkkapolitiikkaa pääosin samoin edellytyksin kuin 
ponnessa mainitussa Islannin mallissa. 

Lisäksi Helsinki on painottanut vuoden 2019 palkkaratkaisuissaan 
naisvaltaisten alojen palkkakehitystä. Helsinki on suunnannut vuoden 
2019 järjestelyeriä ja vuoden 2019 aikana toteutettavan palkkakehitys-
suunnitelman mukaisia palkankorotuksia erityisesti lastentarhanopetta-
jille, lastenhoitajille, perhepäivähoitajille, varhaiskasvatuksen esimiehil-
le sekä kotihoidon ja sosiaalityön erilaisiin tehtäviin.

Edellä todettuun viitaten toivomusponnessa ehdotettua pilottihanketta 
ei ole tarpeen toteuttaa.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
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Asta Enroos, va. henkilöstöjohtaja, puhelin: 310 36420
asta.enroos(a)hel.fi

Juha Rosvall, työmarkkina-asiantuntija, puhelin: 310 29143
juha.rosvall(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Ponnen ehdottaja Esitysteksti

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 03.06.2019 § 420

HEL 2018-007315 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

03.06.2019 Pöydälle

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Marcus 
Rantalan ehdotuksesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Asta Enroos, va. henkilöstöjohtaja, puhelin: 310 36420

asta.enroos(a)hel.fi
Juha Rosvall, työmarkkina-asiantuntija, puhelin: 310 29143

juha.rosvall(a)hel.fi
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§ 448
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

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

kaupunginhallituksen jaostot  
- konsernijaosto 3.6.2019
- elinkeinojaosto  
  
tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta  
  
lautakunnat ja niiden jaostot  
kasvatus- ja koulutuslautakunta  
- suomenkielinen jaosto  
- ruotsinkielinen jaosto  
kaupunkiympäristölautakunta 4.6.2019
- ympäristö- ja lupajaosto  
- rakennusten ja yleisten alueiden jaosto  
pelastuslautakunta  
kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 4.6.2019
- kulttuuri- ja kirjastojaosto  
- liikuntajaosto  
- nuorisojaosto  
sosiaali- ja terveyslautakunta 4.6.2019
- sosiaali- ja terveysjaosto  
  
johtokunnat  
- palvelukeskusliikelaitos  
- taloushallintopalveluliikelaitos  
- työterveysliikelaitos  
- rakentamispalveluliikelaitos  
- liikenneliikelaitos  
  
keskusvaalilautakunta yleishallinnon osalta  
  
pormestari  
  
apulaispormestarit  
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- kasvatuksen ja koulutuksen toimiala  
- kaupunkiympäristön toimiala  
- kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala  
- sosiaali- ja terveystoimiala  
  
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



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 25/2019 127 (129)
Kaupunginhallitus

10.06.2019

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

MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 443, 
444, 445, 446, 447 ja 448 §:t.

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

2
OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Pöytäkirjan 436, 437, 438, 439, 440, 441 ja 442 §: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.
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Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaati-
musajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, 
joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä 
ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

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

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

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

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

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

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

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

vaatimuksen
 oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot

Pöytäkirja

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

Jan Vapaavuori
puheenjohtaja

Jenni Björksten
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Terhi Koulumies Tomi Sevander

Kaisa Hernberg

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa 
www.hel.fi 24.06.2019.


