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Kokousaika 05.08.2019 16:00 - 16:20

Kokouspaikka Kaupunginhallituksen istuntosali

Läsnä

Jäsenet

Vapaavuori, Jan pormestari
Sinnemäki, Anni apulaispormestari

kaupunginhallituksen 1. varapu-
heenjohtaja

Sevander, Tomi apulaispormestarin sijainen
kaupunginhallituksen 2. varapu-
heenjohtaja

Hernberg, Kaisa
Honkasalo, Veronika
Koulumies, Terhi
Pakarinen, Pia apulaispormestari
Raatikainen, Mika
Rantala, Marcus
Razmyar, Nasima
Rydman, Wille
Sazonov, Daniel
Vesikansa, Sanna apulaispormestari
Vuorjoki, Anna
Yanar, Ozan

Muut

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

johtaja
Arhinmäki, Paavo kaupunginvaltuuston 2. varapuheen-

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

lajohtaja
Laitio, Tommi kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajoh-

taja
Pohjolainen, Liisa kasvatuksen ja koulutuksen toimia-

lajohtaja
Gros, Nina henkilöstöjohtaja
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Kivelä, Liisa viestintäjohtaja
Peltonen, Antti vs. hallintojohtaja
Rope, Jenni kaupunginlakimies
Saxholm, Tuula rahoitusjohtaja
von Bruun, Santtu vs. elinkeinojohtaja
Menna, Lauri johtava asiantuntija
Hopeakunnas, Maisa tiedottaja
Björksten, Jenni hallintoasiantuntija

Puheenjohtaja

Jan Vapaavuori pormestari
493 - 501 §

Esittelijät

Jan Vapaavuori pormestari
493 §

Antti Peltonen vs. hallintojohtaja
494 - 495 §

Sami Sarvilinna kansliapäällikkö
496 - 501 §

Pöytäkirjanpitäjä

Jenni Björksten hallintoasiantuntija
493 - 501 §
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§ Asia

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

494 Asia/2 V 28.8.2019, Kaupunkiympäristölautakunnan jäsenen sekä ympäristö- 
ja lupajaoston jäsenen ja puheenjohtajan valinta

495 Asia/3 V 28.8.2019, Kasvatus- ja koulutuslautakunnan jäsenen valinta

496 Asia/4 V 28.8.2019, Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän pe-
russopimuksen muuttaminen

497 Asia/5 V 28.8.2019, Kallion Siltasaarenportin asemakaavan muutos (nro 
12543)

498 Asia/6 Lainan myöntäminen Stadion-säätiö sr:lle Olympiastadionin peruspa-
rannus- ja uudistamishankkeeseen

499 Asia/7 Kruunuvuorenrannan Palvelu Oy:n osakkeiden merkintähinnan mak-
saminen

500 Asia/8 Utlåtande om Kårkulla samkommuns ekonomiplan 2020–2022

500 Asia/8 Lausunto Kårkulla samkommun -nimisen kuntayhtymän taloussuunni-
telmasta vuosille 2020-2022

501 Asia/9 Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen
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§ 493
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 Ozan 
Yanarin ja Pia Pakarisen sekä varatarkastajiksi Veronika Honkasalon ja 
Tomi Sevanderin. 

Esittelijä
pormestari
Jan Vapaavuori

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
pormestari
Jan Vapaavuori

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 494
V 28.8.2019, Kaupunkiympäristölautakunnan jäsenen sekä ympäris-
tö- ja lupajaoston jäsenen ja puheenjohtajan valinta

HEL 2019-007033 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto

 myöntää Silvia Modigille eron kaupunkiympäristölautakunnan jäse-
nen sekä ympäristö- ja lupajaoston puheenjohtajan ja jäsenen luot-
tamustoimista

 valitsee Noora Laakin jäseneksi kaupunkiympäristölautakuntaan ja
 valitsee Noora Laakin jäseneksi ja puheenjohtajaksi kaupunkiympä-

ristölautakunnan ympäristö- ja lupajaostoon vuoden 2021 touko-
kuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta 
heti.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti Anna Vuorjoen esityksestä esit-
tää Noora Laakia jäseneksi kaupunkiympäristölautakuntaan sekä jäse-
neksi ja puheenjohtajaksi ympäristö- ja lupajaostoon. 

Esittelijä
vs. hallintojohtaja
Antti Peltonen

Lisätiedot
Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

Liitteet

1 Eroilmoitus 17.6.2019_Modig Silvia

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Kunnallisvalitus, valtuusto
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Päätösehdotus

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto

 myöntää Silvia Modigille eron kaupunkiympäristölautakunnan jäse-
nen sekä ympäristö- ja lupajaoston puheenjohtajan ja jäsenen luot-
tamustoimista

 valitsee __________ jäseneksi kaupunkiympäristölautakuntaan ja
 valitsee _________ jäseneksi ja ________ puheenjohtajaksi kau-

punkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaostoon vuoden 
2021 toukokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta 
heti.

Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuusto valitsi Silvia Modigin (Vas.) 7.6.2017 § 267 jäse-
neksi kaupunkiympäristölautakuntaan sekä § 268 jäseneksi ja puheen-
johtajaksi ympäristö- ja lupajaostoon vuonna 2017 alkavaksi toimikau-
deksi. Silvia Modig pyytää 17.6.2019 eroa kaupunkiympäristölautakun-
nan jäsenen sekä ympäristö- ja lupajaoston jäsenen ja puheenjohtajan 
luottamustoimista muuttuneen työtilanteen 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
vs. hallintojohtaja
Antti Peltonen

Lisätiedot
Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

Liitteet
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1 Eroilmoitus 17.6.2019_Modig Silvia

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Kaupunkiympäristölautakunta
Ympäristö- ja lupajaosto
Taloushallintopalveluliikelaitos
Tarkastusvirasto
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§ 495
V 28.8.2019, Kasvatus- ja koulutuslautakunnan jäsenen valinta

HEL 2019-006798 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Kaisa 
Hernbergin ehdotuksesta.

Esittelijä
vs. hallintojohtaja
Antti Peltonen

Lisätiedot
Asta Vennelä, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

asta.vennela(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto

 myöntää Ozan Yanarille eron kasvatus- ja koulutuslautakunnan jä-
senen luottamustoimesta ja

 valitsee ______ jäseneksi kasvatus- ja koulutuslautakuntaan vuo-
den 2021 toukokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi. 

Samalla kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osal-
ta heti.

Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuusto valitsi Ozan Yanarin (Vihr.) 30.1.2019 § 28 jäse-
neksi kasvatus- ja koulutuslautakuntaan vuoden 2021 toukokuun lo-
pussa päättyväksi toimikaudeksi. Ozan Yanar pyytää 11.6.2019 eroa 
kasvatus- ja koulutuslautakunnan jäsenen luottamustoimesta tultuaan 
valituksi kaupunginhallituksen jäsenen tehtävään.
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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 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
vs. hallintojohtaja
Antti Peltonen

Lisätiedot
Asta Vennelä, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

asta.vennela(a)hel.fi

Liitteet

1 Eronpyyntö 11.6.2019 kasvatus- ja koulutuslautakunnasta

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Kasvatus- ja koulutuslautakunta
Taloushallintopalveluliikelaitos
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§ 496
V 28.8.2019, Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän 
perussopimuksen muuttaminen

HEL 2019-007039 T 00 01 06

Esitys

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä Helsingin seudun ympäristöpal-
velut -kuntayhtymän perussopimuksen muuttamisen liitteenä olevan 
luonnoksen mukaisesti.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Miia Aho, konsernilakimies, puhelin: 310 36445

miia.aho(a)hel.fi

Liitteet

1 Perussopimuksen muutos 17.6.2019, liite, hyväksyttävä perussopimus, 
HSY

2 Perussopimuksen muutos 17.6.2019, liite, perussopimuksen muutok-
set, HSY

3 Perussopimuksen muutos 17.6.2019, HSY
4 Perussopimuksen muutos 17.6.2019, liite, ptk ote 14.6.2019, HSY

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
HSY Helsingin seudun ympäris-
töpalvelut -kuntayhtymä

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, valtuusto

Espoon kaupunki Esitysteksti
Kunnallisvalitus, valtuusto

Kauniaisten kaupunki Esitysteksti
Kunnallisvalitus, valtuusto

Vantaan kaupunki Esitysteksti
Kunnallisvalitus, valtuusto

Esitysehdotus

Esitys on ehdotuksen mukainen.
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Esittelijän perustelut

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä

Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kaupungit ovat vuonna 
2009 sopineet Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän pe-
rustamisesta. Kuntayhtymä toimii pääkaupunkiseudun kuntien jätehuol-
toa ja joukkoliikennettä koskevasta yhteistoiminnasta annetun lain 
(829/2009) 2 §:ssä tarkoitettuna kuntayhtymänä.

Jäsenkunnat ovat kuntayhtymän perussopimuksella sopineet kuntayh-
tymän toimintaan ja hallintoon liittyvistä keskeisistä asioista kuntalain 
mukaisesti.

Perussopimuksen muuttaminen

Uusi kuntalaki (410/2015) tuli voimaan 1.5.2015. Lain kuntien yhteis-
toimintaa koskevat säännökset poikkeavat joiltakin osin aiemmin, vuo-
den 1995 kuntalain säännöksistä. Uuden kuntalain 149 §:n siirtymä-
säännöksen mukaan kuntayhtymien perussopimukset on saatettava 
kuntalain 8 luvussa säädetyn mukaisiksi vuoden 2019 loppuun men-
nessä.

HSY:n hallitus käsitteli kokouksessaan 14.6.2019 HSY:n perussopi-
muksen muuttamista (§ 61) ja päätti lähettää ehdotuksen perussopi-
muksen muuttamisesta jäsenkunnille käsiteltäväksi.

Perussopimuksen muuttamista on valmisteltu HSY:n ja sen jäsenkun-
tien kesken. Perussopimukseen on muun muassa lisätty kuntalain 
edellyttämät määräykset 

 alijäämän kattamisesta,
 talouden ja toiminnan seurantajärjestelmästä ja 
 raportoinnista jäsenkunnille. 

Mallina perussopimuksen ehtojen muotoilussa on käytetty Kuntaliiton 
vuonna 2016 julkaistua perussopimusmallia. 

Lisäksi perussopimukseen on tehty tarkennuksia, joilla sopimus on 
saatettu vastaamaan nykytilannetta

 kuntayhtymän tehtävien,
 yhtymäkokouksissa käsiteltävien asioiden ja 
 lausuntomenettelyn osalta. 

Lisäksi Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän perussopimusta vas-
taavasti HSY:n hallituksen toimikaudeksi muutetaan neljä vuotta ja tar-
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kastuslautakunnan jäsenten lukumääräksi puheenjohtajan ja varapu-
heenjohtajan lisäksi enintään kolme jäsentä.  

Perussopimukseen on myös lisätty määräykset kuntayhtymän tiedo-
nantovelvollisuudesta jäsenkaupunkien kaupunginhallituksille sekä 
määräykset kuntayhtymän yhteistyömenettelystä ja konserniohjeesta.

Perussopimukseen tehtävät muutokset näkyvät liitteessä 2 siten, että 
tehtävät poistot on merkitty punaisella fontilla ja muut muutokset sini-
sellä fontilla.

Täytäntöönpano

Mikäli kaupunginvaltuusto hyväksyy sille tehdyn esityksen ja muut 
HSY:n jäsenkunnat hyväksyvät omalta osaltaan perussopimuksen 
muutokset liitteenä olevan luonnoksen mukaisena, kaupunginhallitus 
tulee täytäntöönpanopäätöksessään kehottamaan kaupunginkanslian 
talous- ja suunnitteluosastoa allekirjoittamaan kaupungin puolesta 
luonnoksen mukaisen perussopimuksen ja tekemään siihen tarvittaes-
sa teknisluonteisia tai muuten vähäisiä muutoksia.

Lopuksi

Kuntalain 55 §:n mukaan kuntayhtymän perussopimuksen hyväksyy 
valtuusto. 

HSY:n perussopimuksen 26 §:n mukaan perussopimusta voidaan 
muuttaa, jos vähintään kaksi kolmannesta jäsenkunnista sitä kannattaa 
ja niiden asukasluku on vähintään puolet kaikkien jäsenkuntien yhteen-
lasketusta asukasluvusta. Ehdotuksen perussopimuksen muuttamises-
ta valmistelee kuntayhtymän hallitus ja se on hyväksyttävä jäsenkun-
tien valtuustoissa.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Miia Aho, konsernilakimies, puhelin: 310 36445

miia.aho(a)hel.fi

Liitteet

1 Perussopimuksen muutos 17.6.2019, liite, hyväksyttävä perussopimus, 
HSY

2 Perussopimuksen muutos 17.6.2019, liite, perussopimuksen muutok-
set, HSY

3 Perussopimuksen muutos 17.6.2019, HSY
4 Perussopimuksen muutos 17.6.2019, liite, ptk ote 14.6.2019, HSY
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Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
HSY Helsingin seudun ympäris-
töpalvelut -kuntayhtymä

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, valtuusto

Espoon kaupunki Esitysteksti
Kunnallisvalitus, valtuusto

Kauniaisten kaupunki Esitysteksti
Kunnallisvalitus, valtuusto

Vantaan kaupunki Esitysteksti
Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Kaupunginkanslia
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§ 497
V 28.8.2019, Kallion Siltasaarenportin asemakaavan muutos (nro 
12543)

HEL 2017-003471 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy 11. kaupunginosan (Kallio, Linjat) kortte-
lia 306, korttelin 307 tonttia 7 sekä katualuetta koskevan asemakaavan 
muutoksen 19.3.2019 päivätyn ja 11.6.2019 muutetun piirustuksen 
numero 12543 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin pe-
rustein. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Timo Linden, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12543 kartta, päivätty 19.3.2019, 
muutettu 11.6.2019

2 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12543 selostus, päivätty 
19.3.2019, muutettu 11.6.2019

3 Vuorovaikutusraportti 19.3.2019, täydennetty 11.6.2019 ja asukastilai-
suuksien (7.6.2017 ja 22.10.2018) muistiot

4 Viitesuunnitelma
5 Varjostustutkielma
6 Tehdyt muutokset
7 Osa päätöshistoriaa

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

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

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen hyväksyminen
Liite 1
Liite 2
Liite 3
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Liite 4
Liite 5
Liite 6
Liite 7

Helsingin seudun ym-
päristöpalvelut -kun-
tayhtymä
Helsingin seudun lii-
kenne -kuntayhtymä
Helen Sähköverkko Oy
Väylävirasto
Kaupunginmuseo

Esitysehdotus

Esitys on ehdotuksen mukainen.

Tiivistelmä

Asemakaavan muutos koskee nykyisin virasto- ja hallintorakennus käy-
tössä olevia tontteja, jotka sijaitsevat Toisen linjan ja Siltasaarenkadun 
risteyksessä sekä tonttien välistä Siltasaarenkadun katualuetta. 

Tonteilla olevat rakennukset puretaan. Kaavaratkaisu mahdollistaa ton-
teille monipuolista toimitilarakentamista, Linjoille tyypillistä kivijalkaliike-
tilaa sekä asumista.

Helsingin kaupunki ja Kiinteistö Oy Helsingin Toimitilat järjestivät kilpai-
lun kiinteistöjen kehittämisestä, suunnittelusta ja ostamisesta. Kaupun-
ginvaltuusto valitsi 10.10.2018 § 284 kilpailun voittajaksi Helsingin Ylio-
piston Ylioppilaskunnan 27.3.2018 päivätyn Lyyra -nimisen toteutus-
suunnitelman. Kaavaratkaisulla mahdollistetaan voittaneen ehdotuksen 
mukainen ratkaisu.

Uutta kerrosalaa on 9 090 k-m². Kaavaratkaisun kokonaiskerrosala on 
20 400 k-m², josta toimitilaa on 18 250 k-m² ja asuinrakentamisen ker-
rosalaa 2 150 k-m². Tonttien tehokkuudeksi muodostuu tontilla 
11/307/17 (Toinen linja 7) eₜ=5,9 ja tontilla 11/306/9 (Siltasaarenkatu 
13) eₜ=4,8.

Hankkeen toteuttaminen tukee alueen kehitystä uuden yleiskaavan ta-
voitteiden mukaisesti keskusta-alueena ja parantaa elinkeinoelämän 
toimintaedellytyksiä.

Esittelijän perustelut

Kaavaratkaisu on Helsingin yleiskaavan mukainen ja edesauttaa kau-
pungin strategisten tavoitteiden toteutumista. 
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Tontin 11/306/8 (Siltasaarenkatu 13) rakennuksessa sijaitsivat vuoden 
2018 kevääseen asti rakennusvalvonnan tilat sekä sosiaali- ja terveys-
palveluita. Kiinteistössä on toiminut vuodesta 2009 kaupungin päiväkoti 
Kaleva.

Tontilla 11/307/7 (Toinen linja 7) sijaitsevassa rakennuksessa on tällä 
hetkellä Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksen (HKL) pääkonttori. 
Kiinteistöt omistaa Kiinteistö Oy Helsingin Toimitilat, joka on vuokran-
nut tontit kaupungilta.

Metron kulkuyhteys, osa lippuhallia ja metron teknisiä tiloja sijoittuvat 
suunnittelualueen eteläosaan.

Alueella on voimassa asemakaava nro 8965 (vahvistettu 7.11.1985) ja 
maanalaiset asemakaavat nro 6415 vuodelta 1970 ja 12290 vuodelta 
2015. Kaavan mukaan tontit ovat hallinto- ja virastorakennusten kortte-
lialuetta (YH).

Tontille 307/7 (Toinen linja 7) on saanut sijoittaa kahdeksankerroksisen 
rakennuksen, kerrosalaltaan enintään 4 490 k-m². Tontille 306/8 (Silta-
saarenkatu 13) on saanut sijoittaa seitsemänkerroksisen rakennuksen, 
enintään 6 820 k-m². Tontin rakennusalalle saa sijoittaa lasten päivä-
kodin.

Helsingin kaupunki omistaa alueen. Kaavaratkaisu on tehty kaupungin 
aloitteesta. Kaavaratkaisun sisältö on neuvoteltu hankkeen toteuttajan 
kanssa.

Kustannukset

Kaavaratkaisun toteuttamisesta ei aiheudu kaupungille kustannuksia. 
Kaavaratkaisu nostaa alueen arvoa. Kaavoitettavan rakennusoikeuden 
arvo on noin 15 miljoonaa euroa.

Suunnittelun vaiheet ja vuorovaikutus

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

Asemakaavan muutosehdotus on ollut julkisesti nähtävillä 
28.3.−26.4.2019. 

Muistutukset

Kaavaehdotuksesta tehtiin yksi muistutus. Muistutuksessa esitetty 
huomautus kohdistui lintujen elinolosuhteiden muutoksiin. Alueelta 
poistuva kasvillisuus vähentää lintujen elinolosuhteita.
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Asemakaavassa edellytetään, että kaikki piha-alueet, joita ei käytetä 
kulkuun tai oleskeluun, on istutettava. Lisäksi kaava-alueen lähistöllä 
on pensaita mm. Tokoinrannassa ja Ilolanpuistossa. 

Lausunnot

Lausunnot saatiin seuraavilta tahoilta: Helen Sähköverkko Oy, Helsin-
gin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL), Helsingin seudun ympäristö-
palvelut -kuntayhtymä (HSY), Väylävirasto ja kulttuurin ja vapaa-ajan 
toimiala.

Helen Sähköverkko Oy:llä ei ollut asemakaavan muutosehdotukseen 
huomautettavaa.

HSL totesi lausunnossaan, että suunnitelma tukee toimivaa kaupunki-
rakennetta ja alueella on erittäin hyvät joukkoliikenneyhteydet. Tontti on 
kaupunkikuvallisesti herkällä paikalla, joten rakennusten laatuun ja ul-
konäköön tulee panostaa. 

Väylävirasto totesi lausunnossaan, että suunnittelualueelle sijoittuu Pi-
sararadan ratasuunnitelman mukainen ratalinjaus ja maanpinnalle tule-
va sisäänkäynti. Pisararadan suunnitelmassa on useita asioita, jotka tu-
lee saada asemakaavan mahdollistamaan uuteen rakennukseen. On 
tärkeää, että suunnittelun aikana käydään aktiivista vuoropuhelua sekä 
huomioidaan Pisararadan suunnitelmat, jottei Pisararadan sisäänkäyn-
nin toteuttaminen hankaloidu. 

Kaupunginmuseo katsoo Siltasaarenportin asemakaavan muutoksen 
eteenpäin viemisen mahdolliseksi. Alle neljänkymmenen vuoden elin-
kaari rakennuksille on valitettavan lyhyt. Tästä syystä kaavamuutoksen 
tavoitteena tulee olla korkealuokkainen rakentaminen, jonka mukaisesti 
paikalle toteutetaan lähiympäristönsä huomioon ottava, rakenteellisesti, 
arkkitehtuuriltaan ja kaupunkikuvallisesti aikaa kestävä kokonaisuus.

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

Asemakaavan muutosehdotukseen tehdyt muutokset

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

Tehdyt muutokset eivät ole olennaisia, joten ehdotusta ei ole tarpeen 
asettaa uudelleen nähtäville. 
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Päätösehdotus on kaupunkiympäristölautakunnan tarkistetun esityksen 
mukainen. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Timo Linden, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12543 kartta, päivätty 19.3.2019, 
muutettu 11.6.2019

2 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12543 selostus, päivätty 
19.3.2019, muutettu 11.6.2019

3 Vuorovaikutusraportti 19.3.2019, täydennetty 11.6.2019 ja asukastilai-
suuksien (7.6.2017 ja 22.10.2018) muistiot

4 Viitesuunnitelma
5 Varjostustutkielma
6 Tehdyt muutokset
7 Osa päätöshistoriaa

Oheismateriaali

1 Sijaintikartta
2 Ilmakuva
3 Havainnekuva, 11.6.2019

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen hy-
väksyminen

Otteet

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

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen hyväksyminen
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4
Liite 5
Liite 6
Liite 7

Helsingin seudun ym-
päristöpalvelut -kun-
tayhtymä
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Helsingin seudun lii-
kenne -kuntayhtymä
Helen Sähköverkko Oy
Väylävirasto
Kaupunginmuseo

Tiedoksi

Kaupunkiympäristölautakunta
Asemakaavoitus

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunta 11.06.2019 § 325

HEL 2017-003471 T 10 03 03

Hankenumero 3161_4

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle 

 19.3.2019 päivätyn ja 11.6.2019 muutetun asemakaavan muuto-
sehdotuksen nro 12543 hyväksymistä. Asemakaavan muutos kos-
kee 11. kaupunginosan (Kallio, Linjat) korttelia 306, korttelin 307 
tonttia 7 sekä katualuetta.

Lisäksi lautakunta päätti

 ettei ehdotusta aseteta uudelleen nähtäville

 antaa vuorovaikutusraportista ilmenevät vastineet saatuihin lausun-
toihin ja muistutukseen. Päätösasiakirjat ja vuorovaikutusraportti 
ovat luettavissa kaupunkiympäristön toimialan asiakaspalvelussa, 
Sörnäistenkatu 1, sekä internet-sivuilla: Päätöksenteko

www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi

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

Käsittely

11.06.2019 Ehdotuksen mukaan

http://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi
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Asian aikana kuultavana oli arkkitehti Perttu Pulkka. Asiantuntija poistui 
kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

19.03.2019 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Perttu Pulkka, arkkitehti, puhelin: 310 37465

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

raila.hoivanen(a)hel.fi
Juuso Helander, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37134

juuso.helander(a)hel.fi

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala Kulttuuripalvelukokonaisuus Kaupunginmuseo 
Kulttuuriperintöyksikkö 26.4.2019

HEL 2017-003471 T 10 03 03

Helsingin kaupunkiympäristön toimiala / Maankäyttö ja kaupunkiraken-
ne /Asemakaavoitus on pyytänyt kaupunginmuseon lausuntoa Kallion 
Siltasaarenportin 19.3.2019 päivätystä asemakaavan muutoksen ehdo-
tuksesta ja asemakaavaselostuksesta. Perustehtävänsä mukaisesti 
kaupunginmuseo tarkastelee hanketta kulttuuriympäristön vaalimisen 
näkökulmasta ja esittää kantanaan seuraavaa.

Asemakaavan muutos koskee Kalliossa, kaupunginosassa 11 korttelei-
ta 306 ja 307 tonttia 7 sekä katualuetta eli pääosin näiden välistä 
osuutta Siltasaarenkadusta. Asemakaavamuutoksen tavoitteena on 
mahdollistaa tonteille monipuolista toimitilarakentamista, Linjoille tyypil-
listä kivijalkaliiketilaa sekä asuinrakentamista. Helsingin kaupunki ja 
Kiinteistö Oy Helsingin toimitilat järjestivät kilpailun kiinteistöjen kehit-
tämisestä, suunnittelusta ja ostamisesta. Helsingin kaupunginvaltuusto 
päätti kokouksessaan 10.10.2018 valita kilpailun voittajaksi Helsingin 
Yliopiston Ylioppilaskunnan 27.3.2018 päivätyn Lyyra-nimisen toteu-
tussuunnitelman perusteella. Kaavaratkaisulla mahdollistetaan tämän 
voittaneen ehdotuksen mukainen ratkaisu. Paikalla nykyisin sijaitsevat 
rakennukset esitetään purettavaksi. Sen sijaan metroon liittyvien asia-
kastilojen, metron teknisten tilojen ja metron toimintaan liittyvien kuilu-
jen sijoittuminen alueelle sekä Pisararadan pysty-yhteyden sijoittumi-
nen korttelin 307 tontilla 7 tulee ottaa huomioon suunnitteluvaiheessa 
ja turvata rakentamisvaiheessa.
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Kaupunginmuseo on antanut lausuntonsa Siltasaarenportin asemakaa-
van muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelmavaiheessa 
30.6.2017. Kyseisessä lausunnossaan kaupunginmuseo totesi, että 
suunnittelualueella sijaitsevilla rakennuksilla on kulttuurihistoriallista ar-
voa osana kaupungin virastojen, erityisesti rakennusvalvontaviraston 
toimintaa. Korttelissa 306 sijaitsevan ja Siltasaarenkadun vastakkaisel-
la puolella korttelin kulmassa sen parina sijaitsevan toimistotalon on 
suunnitellut Arkkitehtuuritoimisto Jaakko ja Kaarina Laapotti Ky vuonna 
1979. Kiinteistön Siltasaarenkatu 13 osassa sijaitsi vuoteen 2018 ke-
vääseen asti rakennusvalvonnan tilat ja sosiaali- ja terveyspalveluita 
sekä päiväkoti Kaleva. Suunnittelualueeseen kuuluu myös Toisen linjan 
puolella sijaitseva Arkkitehtuuritoimisto Ilmo Valjakan vuosina 1964-
1965 laatiman suunnitelman mukaan rakennettu Kiinteistö Oy II linja 7, 
jossa toimii Helsingin kaupungin liikennelaitoksen (HKL) pääkonttori. 
Kaupunginmuseo korosti, että mikäli nämä edellä mainitut rakennukset 
päätetään purkaa ja korvata uudisrakennuksilla, ei asemakaavan muu-
toksella saa huonontaa olemassa olevaa kaupunkitilaa ja –maisemaa. 
Lisäksi kaupunginmuseo totesi, että alle neljänkymmenen vuoden elin-
kaari rakennuksille on valitettavan lyhyt. Tästä syystä kaavamuutoksen 
tavoitteena tulee olla korkealuokkainen rakentaminen, jonka mukaisesti 
paikalle toteutetaan lähiympäristönsä huomioon ottava, rakenteellisesti, 
arkkitehtuuriltaan ja kaupunkikuvallisesti aikaa kestävä kokonaisuus.

Esillä olevassa asemakaavan muutoksen ehdotuksessa Siltasaarenka-
dun itäpuoli eli tontti 11306/9 on osoitettu liike-, asuin- ja toimistoraken-
nusten korttelialueeksi (KA), jolla rakennusten, rakennuksen tai sen 
osan suurin sallittu kerrosluku vaihtelee välillä yksi-kahdeksan. Tontin 
pohjoisosaan on merkitty rakennusalan osa, joka on varattu asuinra-
kentamiseen (ak). Toisen linjan puolella sijaitseva tontti 11/307/17 on 
osoitettu liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi (K), jolla raken-
nusten, rakennuksen tai sen osan suurin sallittu kerrosluku vaihtelee 
välillä kahdesta yhdeksään. Tonteille saa sijoittaa päiväkodin ja kaa-
vamääräyksen mukaan rakennuksen maantasokerrokseen tulee sijoit-
taa liike-, kahvila- ja ravintolatiloja. Tiloihin tulee olla esteetön sisään-
käynti kadulta. Rakennusten ulkoasuun liittyviä määräyksiä ovat esi-
merkiksi rakennuksen vesikaton ylimmän kohdan korkeusasema tai ra-
kennuksen julkisivupinnan ja vesikaton leikkauskohdan tai vesikaton 
taitekohdan ylin korkeusasema. Edellä mainitut korot on määritelty si-
ten, että uudisrakennukset jatkavat ympäristön räystäskorkoja. Raken-
nusten ulkoasuihin liittyen myös määrätään, että maantasokerroksen 
julkisivut eivät saa antaa umpinaista vaikutelmaa, parvekkeet tulee ra-
kentaa sisäänvedettyinä ja julkisivujen tulee olla kaupunkikuvallisesti 
korkeatasoisia ja julkivisumateriaaleina tulee käyttää paikallamuurattua 
vaaleaa tiiltä, kuparia sekä lasia. Tasakatot tulee toteuttaa pääosin vi-
herkattoina. Myös ulkotiloihin, pihoihin ja katualueisiin liittyen on annet-
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tu määräyksiä, joilla pyritään varmistamaan alueen viimeistelty koko-
naisilme.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmavaiheessa kaupunginmuseo piti 
tärkeänä, että suunnittelualueelle rakennettavat uudisrakennukset nou-
dattaisivat korkeudeltaan paikalla nykyisin sijaitsevia rakennuksia, ettei 
tästä kaupunkirakenteessa keskeisesti sijaitsevasta paikasta tule kor-
kean rakentamisen paikkaa. Tämä on riittävällä tavalla otettu huomioon 
nyt esillä olevan kaavaehdotuksen määräyksissä. Lisäksi kaupungin-
museo korosti uudisrakentamisen sovittamista olemassa olevaan kau-
punkiympäristöön, jossa sijaitsee eri aikakausien arkkitehtonisesti mer-
kittäviä rakennuksia, kuten Arena-talo, Ympyrätalo ja Kallion virastota-
lo. Suunnittelualue on erityisen merkittävä myös laajemmassa kaupun-
kikuvassa, pitkässä Tähtitorninmäeltä pitkin Unioninkatua Kallion kirkol-
le ulottuvassa näkymässä. Tämän suunnittelualueen näkyvän sijainnin 
merkittävyyttä oli kaavaluonnoksessa tuotu esiin merkinnällä ja mää-
räyksellä kaupunkikuvallisesti tärkeästä julkisivusta. Paikan porttimaista 
Siltasaarenkatua kehystävää luonnetta oli lisäksi korostettu määräyk-
sellä, jonka mukaan rakennusten julkisivut tulee käsitellä yhtenäisesti. 
Näitä määräyksiä ei ole nyt esillä olevassa ehdotuksessa, mitä kau-
punginmuseo pitää valitettavana. Asemakaavan muutoksen ehdotus on 
laadittu arkkitehtuurikilpailun voittaneen ehdotuksen mukaiseksi lähtö-
kohtanaan koko suunnittelualueen toteuttaminen kokonaisuutena. Mi-
käli arkkitehtuurikilpailun mukainen suunnitelma ei lähtisikään toteutu-
maan, tulee asemakaavan kaikissa tilanteissa varmistaa, että suunnit-
telualueen merkittävyys ja uudisrakennusten suunnittelun vaativuus 
sekä kokonaisuuden laadulle asetetut korkeat tavoitteet saavat riittävän 
painoarvon.

Kaupunginmuseolla ei ole muuta huomautettavaa Kallion Siltasaaren-
portin asemakaavan muutoksen ehdotukseen.

Lisätiedot
Anne Salminen, tutkija, puhelin: 310 36501

anne.salminen(a)hel.fi

Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus Kaupunkimit-
tauspalvelut Kartat ja paikkatiedot Yksikön päällikkö 01.02.2019 § 5

HEL 2017-003471 T 10 03 03

Päätös

Yksikön päällikkö päätti hyväksyä asemakaavan 12543 pohjakartan 
kaupunginosassa 11 Kallio. 
Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 54a §:n 
asettamat vaatimukset.
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Päätöksen perustelut

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

Asemakaavan numero: 12543
Kaupunginosa: 11 Kallio
Kartoituksen työnumero: 30/2018
Pohjakartta valmistunut: 24.8.2018
Tasokoordinaatisto: ETRS-GK25
Korkeusjärjestelmä: N2000

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

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

Lisätiedot
Merja Kyyrö, vastaava kartoittaja, puhelin: 310 31911

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

timo.tolkki(a)hel.fi

Kaupunginmuseo 30.6.2017

HEL 2017-003471 T 10 03 03

Kaupunginmuseota on pyydetty antamaan lausuntonsa Kallioon osoit-
teissa Toinen linja 7 ja Siltasaarenkatu 13 sijaitsevien rakennusten 
tontteja ja niiden väliin jäävää Siltasaarenkadun osuutta koskevan 
asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ja 
kaavaluonnoksesta. Kaupunginmuseo tarkastelee hanketta perusteh-
tävänsä mukaisesti rakennetun kulttuuriympäristön vaalimisen näkö-
kulmasta ja esittää kantanaan seuraavaa.

Asemakaavan muutos koskee Kalliossa aluetta, joka jää Toisen linjan 
ja Porthaninkadun väliseen kulmaukseen eli korttelin 11306 tonttia 8 ja 
korttelin 11307 tonttia 7 sekä näiden välistä osuutta Siltasaarenkadus-
ta. Asemakaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa kyseisten tont-
tien uudisrakentaminen toimitilakäyttöön ja Siltasaarenkadun kävelyka-
tuosuuden kehittäminen. Paikalla nykyisin sijaitsevat rakennukset esite-
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tään purettavaksi, niiden myötä myös Siltasaarenkatu 13:ssa sijaitseva 
päiväkoti poistuisi alueelta. Sen sijaan metron sisäänkäynnit sijoittuisi-
vat paikalle edelleen ja Pisararadan sisäänkäynnille osoitetaan paikka.

Suunnittelualueen itäosassa korttelissa 11306 sijaitsevan ja Siltasaa-
renkadun vastakkaisella puolella korttelin kulmassa sen parina sijaitse-
van toimistotalon on suunnitellut Arkkitehtuuritoimisto Jaakko ja Kaari-
na Laapotti Ky vuonna 1979. Suunnittelun taustalla oli kaupungin pää-
tös rakentaa rakennustarkastusvirastolle ja rakennuslautakunnalle uu-
disrakennus. Kaupunki perusti rakennuttajaksi Kiinteistö Oy Kallion 
toimistotalot. Rakennusprosessi ratkaistiin KVR-kilpailulla, johon saa-
dusta kahdeksasta tarjouksesta valittiin Rakennusliike Mauri Räty Oy:n 
ja Arkkitehtuuritoimisto Jaakko Laapotin ehdotus. Rakennusvalvontavi-
rasto ja tilojen toinen käyttäjä terveysvirasto muuttivat uusiin tiloihin al-
kuvuodesta 1981. 

Siltasaarenkadun ja Porthaninkadun välisellä tontilla sijaitseva raken-
nus käsitti alun perin kolmannesta seitsemänteen kerrokseen toimistoti-
laa, jossa huoneet oli pääosin sijoitettu kaksoiskäytävän varrelle ja yh-
den hissiaulan varaan. Toisen kerroksen eteläpuoli oli toimistotilaa, 
mutta kerroksen pohjoispääty oli varattu päiväkodin tiloiksi, sillä raken-
nuksen paikalta oli purettu vanha puutalo Firula, jossa oli toiminut kau-
pungin päiväkoti. Pohjakerrokseen on jo alun perin sijoitettu talon si-
säänkäyntiaula ja rakennuslautakunnan sali sekä talon eteläpäätyyn 
käynti metroon. Kerroksen maanalaiset, päiväkodin alapuoliset tilat oli 
osoitettu varastotilaksi ja varsinaiseen kellarikerrokseen sijoittui auto-
halli. Rakennuksen julkisivut ilmentävät hyvin toimistokäyttöä. Pääasial-
linen julkisivumateriaali on vaalea keraaminen laatta, hieman sisään-
vedetyssä pohjakerroksessa tummanruskea keraaminen laatta. Melko 
matalat ikkunat muodostavat nauhoja, joita liseenimäiset pystyaiheet 
rytmittävät. Hissiaulan kohdalla sijaitsee koko rakennuksen korkuinen 
sisäänvedetty ikkunaseinämä ja rakennuksen Hakaniemen torin suun-
taan aukeavaa kaupunkikuvassa erityisen merkittävää eteläpäätyä on 
porrastettu kolmiosaiseksi ja viistottujen umpipintojen väleissä on käy-
tetty hissiaulan seinän kanssa samankaltaista ikkunaseinää. Siltasaa-
renkadun vastakkaisella puolella sijaitsevassa samaan kokonaisuuteen 
kuluvassa rakennuksessa on käytetty vastaavia julkisivumateriaaleja ja 
–aiheita. Se on kuitenkin huomattavasti pienempi ja noudattaa runko-
syvyydeltään naapuritontin rakennusta. Rakennuspari muodostaa por-
taalinäkymän Siltasaarenkadun päätteenä kohoavalle Kallion kirkolle. 

Nyt esillä olevan asemakaavamuutoksen suunnittelualueeseen kuuluu 
myös Toisen linjan puolella sijaitseva Arkkitehtuuritoimisto Ilmo Valja-
kan vuosina 1964-1965 laatiman suunnitelman mukaan rakennettu 
Kiinteistö Oy II linja 7. Se on pohjaratkaisultaan hyvin rationaalinen 
toimistorakennus, jossa keskikäytävän molemmin puolin sijoitettiin 
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muunneltavaa toimistotilaa pääportaan sijoittuessa rakennuksen toi-
seen ja varapoistumisportaan toiseen päähän. Pohjakerros oli osoitettu 
pankkisaliksi. Varsinaisen toimisto-osan lisäksi rakennukseen kuului 
pihan puolelle sijoitettu laaja yhden kerroksen korkuinen varastosiipi, 
jonka katto on alusta lähtien toiminut paikoituskantena. Sekä raken-
nuksen katujulkisivu että pihan puoleinen julkisivu ovat keskenään hy-
vin samankaltaiset. Alumiinipuitteiset ikkunat ja niiden kanssa lähes 
samankokoiset eloksoitua alumiinia olevat, kevyesti rihlatut umpilevyt 
muodostavat nauhajulkisivut, johon eloksoitua alumiinia olevat pysty-
suuntaiset listat ja vaakasuuntaiset tuuletussäleiköt sekä ristikkomaisen 
julkisivukudelman, joka nousee ilmeeltään hyvin lasisen pohjakerrok-
sen päältä. Tämän rakennuksen jatkeeksi toteutettiin Kiinteistö Oy Kal-
lion toimistotalot Toisen linjan puoleinen osa. 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman liitteenä olevassa 3.5.2017 kaa-
valuonnoksessa on molemmat tontit eli tontti 11306/8 ja tontti 11307/7 
on osoitettu toimitilarakennusten korttelialueeksi KTY, jolle saa raken-
taa korkeintaan 10 % asuntoja. Kerroslukumääräksi on esitetty viisi-
seitsemän ja rakennusten katualueisiin liittyvät tilat tulee varata katua-
lueelle avautuville liiketiloille. Rakennusten eteläkulmiin on osoitettu 
kaupunkikuvallisesti tärkeät julkisivut ja määräyksen mukaan rakennus-
ten julkisivut tulee käsitellä yhtenäisesti. Kortteleiden välinen osa Silta-
saarenkadusta on osoitettu yleiselle jalankululle ja pyöräilylle varatuksi 
alueen osaksi.

Esillä olevien kortteleiden rakennuksilla on kulttuurihistoriallista arvoa 
osana kaupungin virastojen, erityisesti rakennusvalvontaviraston toi-
mintaa. Rakennusten arkkitehtoninen laatu herätti keskustelua niiden 
rakentamisaikana ja niiden kaupunkikuvallisia arvoja pidettiin vaatimat-
tomana. Rakennusten nykyiset käyttäjät ovat poistumassa tiloista, nii-
den käyttö kaupungin virastoina lakkaa. Mikäli rakennukset päätetään 
purkaa ja korvata uudisrakennuksilla, pitää kaupunginmuseo lähtökoh-
tana, että asemakaavan muutoksella ei saa huonontaa olemassa ole-
vaa kaupunkitilaa ja –maisemaa. Kaavaluonnoksen mukaisesti kortte-
leiden uudisrakennukset noudattaisivat korkeudeltaan paikalla nykyisin 
sijaitsevia rakennuksia. Kaupunginmuseo pitää tätä tärkeänä määräyk-
senä, sillä tästä kaupunkirakenteessa keskeisesti sijaitsevasta paikasta 
ei saa tulla korkean rakentamisen paikkaa. Uudisrakentaminen tulee 
sovittaa olemassa olevaan kaupunkiympäristöön, jossa sijaitsee eri ai-
kakausien arkkitehtonisesti merkittäviä rakennuksia, kuten Arena-talo, 
Ympyrätalo ja Kallion virastotalo. Suunnittelualue on erityisen merkittä-
vä myös laajemmassa kaupunkikuvassa, pitkässä Tähtitorninmäeltä 
pitkin Unioninkatua Kallion kirkolle ulottuvassa näkymässä. Tätä mer-
kittävyyttä on kaavaluonnoksessa tuotu esiin merkinnällä ja määräyk-
sellä kaupunkikuvallisesti tärkeästä julkisivusta. Paikan porttimaista Sil-
tasaarenkatua kehystävästä luonnetta korostetaan määräyksellä, jonka 
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mukaan rakennusten julkisivut tulee käsitellä yhtenäisesti. Kaupungin-
museo pitää luonnoksessa esitettyjä kaavamääräyksiä tärkeinä, jotta 
uudisrakennusten suunnittelun vaativuus ja merkittävyys saavat riittä-
vän painoarvon. 

Edellä mainittuun viitaten kaupunginmuseo katsoo Siltasaarenportin 
asemakaavan muutoksen eteenpäin viemisen mahdolliseksi. Alle nel-
jänkymmenen vuoden elinkaari rakennuksille on valitettavan lyhyt. Täs-
tä syystä kaavamuutoksen tavoitteena tulee olla korkealuokkainen ra-
kentaminen, jonka mukaisesti paikalle toteutetaan lähiympäristönsä 
huomioon ottava, rakenteellisesti, arkkitehtuuriltaan ja kaupunkikuvalli-
sesti aikaa kestävä kokonaisuus.

Lisätiedot
Anne Salminen, tutkija, puhelin: +358931036501

anne.salminen(a)hel.fi

Kaupunkiympäristön toimiala Liikenneliikelaitos Infra- ja kalustoyksikkö 15.6.2017

HEL 2017-003471 T 10 03 03

Helsingin kaupungin liikenneliikelaitos lausuu asiasta seuraavaa:

Kaavoitus-, suunnittelu- ja toteuttamistyössä on kuitenkin huomioitava 
seuraavat asiat:

Molempien kiinteistöjen kulmissa katutasossa sijaitsevat sisäänkäynnit 
Hakaniemen metroasemalle. Vähintään toisen sisäänkäynnin on oltava 
koko rakennuksen purkamisen ja rakentamisajan käytössä. Käytettä-
vää sisäänkäyntiä voidaan vaihdella rakennusvaiheittain tarpeen mu-
kaan ottaen huomioon metron ja raitioliikenteen häiriötön liikenne. Lop-
putilanteessa molemmille kiinteistöille tulevista uudisrakennuksista on 
oltava sisään- ja uloskäynti- ja porrasyhteys metroasemalle, joka vas-
taa vähintään laajuudeltaan ja laatutasoltaan nykyistä tilannetta.

Kaavaluonnosta (Siltasaarenportti/ 3.5.2017) on tarkennettava korttelia-
lueella 307. Kaavaluonnoksessa sijaitsevien me- ja ma-alueiden lisäksi 
on huomioitava metroliikenteen vaatimat maanalla ja -pinnalla olevat 
kuilurakenteet, kulkuyhteydet huoltotiloihin, haalausaukko, hätäpoistu-
mistiet ja muut toimintaan liittyvät rakenteet.

Kaavaluonnosta (portti/ 3.5.2017) on tarkennettava korttelialueella 
11306 on huomioitava alueella sijaitsevat metroliikenteen toiminnan 
vaatimat kuilurakenteet.
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HKL:n ohjeistus ”Työskentely metroradan läheisyydessä toimintaohje” 
ja ”Metron toimintaohje MT07” pitää huomioida purku-, uudis- ja kor-
jausrakentamisen yhteydessä.

Asemakaavan muuttaminen nykyisestä ja suunnittelualueella suoritet-
tavissa purku-, korjaus- ja uudisrakentamishankkeissa tulee ottaa 
huomioon metroaseman, metroliikenteen ja raitioliikenteen läheisyys ja 
siitä mahdollisesti aiheutuvat melu- ja tärinähaitat. Uudet rakennukset 
tulee rakentaa niin, ettei rakennuksen tulevalla omistajalla tule vaati-
muksia HKL:lle liikenteen aiheuttamasta melusta ja tärinästä.

Työnaikaiset ja valmiit rakennelmat eivät saa tukkia metron nykyisiä 
huolto-, hätäpoistumis- ja palokunnan hyökkäysteitä.

Kaikenlainen rakentaminen (lyöntipaalutus, ampuminen jne.) ja raken-
nuksen purkaminen ei saa häiritä metroliikennettä.

Rakentamisen yhteydessä mahdollisesti tapahtuvien räjäytysten ja lou-
himisen yhteydessä on huomioitava niiden turvallinen suunnittelu, kos-
kien olemassa olevia rataliikenteen yhteydessä olevia rakennelmia ja ti-
loja. 

Kiinteistöihin kohdistuu metroon, raitioliikenteeseen, sähköasemaan ja 
Pisara-radan tilavaraukseen liittyviä vaatimuksia, jotka suunnittelussa 
ja toteutuksessa tulee täyttää. 

Siltasaarenkadulla nykyisin olevat metron huollolle varatuille paikolle on 
varattava metrokäynnin läheisyyteen korvaavat paikat, jos nykyisiä 
paikkoja ei voi käyttää purku-, uudis- ja korjausrakentamisen yhteydes-
sä.

Jos edellä mainittuja ei pystytä takaamaan, suunnittelun, purun ja ra-
kentamisen tulee edetä vuorovaikutuksessa HKL:n edustajien kanssa.

Lisätiedot
Anne Mannerkorpi, isännöitsijä, puhelin: 310 35943

anne.mannerkorpi(a)hel.fi

Kiinteistövirasto Geotekninen osasto 24.5.2017

HEL 2017-003471 T 10 03 03

Geoteknisellä osastolla ei ole huomautettavaa Siltasaarenportin ase-
makaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ja kaava-
luonnoksesta.
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Lisätiedot
Ilkka Satola, toimistopäällikkö, puhelin: 310 37817

ilkka.satola(a)hel.fi
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§ 498
Lainan myöntäminen Stadion-säätiö sr:lle Olympiastadionin perus-
parannus- ja uudistamishankkeeseen

HEL 2018-001270 T 02 05 03 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti myöntää Stadion-säätiö sr:lle Olympiastadio-
nin perusparannus- ja uudistamishankkeeseen 25 508 000 euron suu-
ruisen lainan urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston varoista seuraavin ehdoin:

Laina-aika: Laina on maksettava takaisin tasalyhennyksin 30 vuoden 
kuluessa lainan nostosta kuitenkin siten, että lainan lyhennykset alka-
vat vuonna 2021.

Lainan korko: Lainasta maksettava korko on vallitsevan peruskoron 
suuruinen.

Lainan vakuus: Lainalle ei aseteta vakuutta. Kaupunki omistaa Olym-
piastadionin ja sitä hoitava Stadion-säätiö sr on kaupungin määräysval-
lassa oleva säätiö.

Lisäksi lainaan sovelletaan kaupunginhallituksen 20.4.2015 hyväksy-
miä velan yleisiä ehtoja.

Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa kaupunginkanslian talous- ja 
suunnitteluosaston talous- ja konserniohjausyksikköä laatimaan tarvit-
tavat laina-asiakirjat.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Keijo Härkönen, rahoitusasiantuntija, puhelin: 310 25656

keijo.harkonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Lainahakemus

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hakija Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
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tus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Stadion-säätiö sr on kaupungin määräysvallassa oleva säätiö, jonka 
tarkoituksena on urheilun ja liikuntakasvatuksen edistäminen ja tuke-
minen. Säätiö toteuttaa tarkoitustaan hoitamalla ja ylläpitämällä Helsin-
gin kaupungin omistamaa Olympiastadionia, luovuttamalla sitä kor-
vausta vastaan erilaisiin harjoitus-, kilpailu- ja muihin yleisötilaisuuksiin 
sekä käyttämällä sen huonetiloja.

Stadion-säätiön 20.1.2012 valmistuneessa tarveselvityksessä esitettiin 
Olympiastadionin uudistamista tulevien vuosikymmenien tarpeita vas-
taavaksi.

Hallituksen talouspoliittinen ministerivaliokunta päätti 16.5.2012, että 
perusparannus- ja uudistamishanke voidaan aloittaa tehdyn
tarveselvityksen ja sen sisältämän tilaohjelman pohjalta. Valtio sitoutui 
osallistumaan hankkeen kustannuksiin enintään 50 % osalta. Helsingin 
kaupunginvaltuusto päätti 28.11.2012 (§ 385) hyväksyä sopimuksen 
Helsingin kaupungin ja Suomen valtion välisestä yhteistyöstä hankkeen 
rahoittamisessa.

Olympiastadionin perusparannuksen kustannukset
tarkentuivat 3.11.2014 päivätyssä hankesuunnitelmassa 209
miljoonaan euroon (alv 0 % ). Talouspoliittinen ministerivaliokunta 
puolsi 21.10.2014 valtion osallistumista perusparannuksesta aiheutu-
viin kustannuksiin enintään 104,5 miljoonalla eurolla. Helsingin kau-
punginvaltuusto hyväksyi 11.2.2015 (§ 47) kyseisen hankesuunnitel-
man ja päätti kaupungin osuuden Helsingin Olympiastadionin peruspa-
rannus-ja uudistamishankkeeseen olevan vastaavasti enintään 104,5 
miljoonaa euroa.

Vuoden 2016 aikana hankkeen kustannusarvio nousi 261 miljoonaan 
euroon välttämättömien lisätöiden ja hintaindeksikehityksen vuoksi. Ta-
louspoliittinen ministerivaliokunta puolsi 20.12.2016 valtion osallistu-
mista perusparannuksesta aiheutuviin kustannuksiin enintään 130,5 
miljoonalla eurolla. Kaupunginvaltuusto päätti 18.01.2017, § 8 hyväk-
syä kaupungin rahoitusosuuden korottamisen Olympiastadionin perus-
parannus- ja uudistamishankkeen rahoittamisessa yhteensä enintään 
130,5 miljoonaan euroon.
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Kaupunki on kattanut päättämästään enintään 130,5 miljoonan euron 
suuruisesta perusparannushankkeen rahoitusosuudesta tähän men-
nessä 102,7 miljoonaa euroa Stadion-säätiölle urheilu- ja ulkoilulaitos-
rahaston varoista myönnetyillä lainoilla ja 2 292 000 euroa säätiön pe-
rusparannusrahastoon tehdyillä pääomasuorituksilla. Stadion-säätiö sr 
on hakenut kaupungilta 3.6.2019 päivätyllä lainahakemuksella kaupun-
ginvaltuuston päättämästä rahoitusosuudesta vielä myöntämättä ole-
vaa 25 508 000 euron suuruista osuutta. Mikäli kaupunginhallitus 
myöntää haetun lainan, kaupunki on kattanut peruskorjaushankkeen 
rahoitusta yhteensä 130,5 miljoonalla eurolla kaupunginvaltuuston te-
kemän rahoitusosuuspäätöksen mukaisesti. Valtio maksaa oman 130,5 
miljoonan euron suuruisen rahoitusosuutensa loppuosan vuotuisina 
avustuksina vuoteen 2028 mennessä.

Kaupungin määräysvallassa oleva Stadion-säätiö sr on velvollinen 
noudattamaan toiminnassaan kaupungin konserniohjetta ja kaupungin 
antamaa konserniohjausta. Kaupungin säätiölle myöntämät lainat koh-
distuvat kaupungin omistaman stadion-rakennuksen peruskorjaukseen. 
Kaupungin talouden tunnuslukujen perusteella arvioiden kaupungin ta-
louden tai lakisääteisten tehtävien hoitamisen ei voida katsoa vaaran-
tuvan säätiölle myönnettyjen lainojen vuoksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Keijo Härkönen, rahoitusasiantuntija, puhelin: 310 25656

keijo.harkonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Lainahakemus

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hakija Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-

tus

Tiedoksi

Talous- ja suunnitteluosasto
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Päätöshistoria

Kaupunginvaltuusto 11.04.2018 § 78

HEL 2018-001270 T 02 05 03 00

Päätös

Kaupunginvaltuusto myönsi Stadion-säätiölle Olympiastadionin perus-
parannus-ja uudistamishankkeeseen 90 miljoonan euron suuruisen lai-
nan urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston varoista seuraavin ehdoin:

Laina-aika: Laina on maksettava takaisin tasalyhennyksin 30 vuoden 
kuluessa lainan nostosta kuitenkin siten, että ensimmäinen vuosi on ly-
hennyksistä vapaa.

Lainan korko: Lainasta maksettava korko on vallitsevan peruskoron 
suuruinen.

Lainan vakuus: Lainalle ei aseteta vakuutta.

Lisäksi lainaan sovelletaan kaupunginhallituksen 20.4.2015
hyväksymiä velan yleisiä ehtoja.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Keijo Härkönen, rahoitusasiantuntija, puhelin: 310 25656

keijo.harkonen(a)hel.fi

Kaupunginhallitus 12.03.2018 § 137

HEL 2018-001270 T 02 05 03 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää myöntää Stadion-säätiölle Olympiastadio-
nin perusparannus-ja uudistamishankkeeseen 90 miljoonan euron suu-
ruisen lainan urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston varoista seuraavin ehdoin:

Laina-aika: Laina on maksettava takaisin tasalyhennyksin 30 vuoden 
kuluessa lainan nostosta kuitenkin siten, että ensimmäinen vuosi on ly-
hennyksistä vapaa.

Lainan korko: Lainasta maksettava korko on vallitsevan peruskoron 
suuruinen.
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Lainan vakuus: Lainalle ei aseteta vakuutta.

Lisäksi lainaan sovelletaan kaupunginhallituksen 20.4.2015 hyväksy-
miä velan yleisiä ehtoja.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Keijo Härkönen, rahoitusasiantuntija, puhelin: 310 25656

keijo.harkonen(a)hel.fi
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§ 499
Kruunuvuorenrannan Palvelu Oy:n osakkeiden merkintähinnan 
maksaminen

HEL 2019-007124 T 02 07 01

Päätös

Kaupunginhallitus päätti myöntää kaupunginkanslian talous- ja suunnit-
teluosaston käytettäväksi 11 000 euroa Kruunuvuorenrannan Palvelu 
Oy:n A-osakkeiden merkitsemistä varten sopimusalueen 2 osalta vuo-
den 2019 talousarvion kohdasta 8 06 02 Arvopaperit, Muut kohteet, 
Khn käytettäväksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Miia Aho, konsernilakimies, puhelin: 310 36445

miia.aho(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kruunuvuorenrannan Palvelu Oy

Kruunuvuorenrannan Palvelu Oy on kaupunginhallituksen 12.5.2014, § 
568 päätöksen perusteella perustettu palveluyhtiö, joka toteuttaa uusia 
asuntotontteja koskevia asemakaavojen, varauspäätösten ja vuokraso-
pimusten/kauppakirjojen ehtoja. 

Palveluyhtiö toteuttaa sopimusalueillaan keskitetysti osakasyhteisöil-
leen omakustannusperusteisia palvelukonsepteja, joiden toteuttaminen 
rahoitetaan siten, että palveluja käyttävät osakasyhteisöt (asuntotont-
tien vuokralaiset tai omistajat) tulevat myös palveluyhtiön osakkaiksi.

Tämän vuoksi jokainen osakasyhteisö on tontin luovutusehtojen mu-
kaan velvollinen ryhtymään kaupungin määräämin ehdoin osakkaaksi 
palveluyhtiöön, tekemään palveluyhtiön kanssa merkintä- ja käyttöso-
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pimuksen ja merkitsemään/ostamaan käyttämiensä palvelukonseptien 
mukaisesti äänivallattomia B1-, B2-, B3- ja B4-osakkeita, C1-, C2-, C3- 
ja C4-osakkeita ja D-osakkeita sekä tarvittaessa suorittamaan inves-
tointimaksuja ja käyttömaksuja yhtiöjärjestyksen mukaisesti. 

Palveluyhtiön äänivaltaisia A-osakkeita merkitsevät sopimusalueilla 
toimivat asuntotonttien varauksensaajat, sekä kaupunki rakennetun 
omaisuuden ja yleisten alueiden palvelukokonaisuuden asuntotuotan-
topalveluille varattujen ja varattavien asuntotonttien osalta.

Palveluyhtiö voi yhtiöjärjestyksen mukaan laajentaa toiminta-aluettaan 
sopimusalueelta 1 vaiheittain asemakaavoituksen ja rakentamisen ete-
nemisen mukaan Kruunuvuorenrannan muille asemakaava-alueille eli 
sopimusalueille (neljä suunniteltua sopimusaluetta).

Yhtiön toiminnan laajentuminen sopimusalueelle 2

Kaupunginhallitus päätti 7.8.2017, § 730 oikeuttaa yhtiön laajentamaan 
toiminta-aluettaan sopimusalueelle 2, hyväksyä sopimusaluetta 2 kos-
kevat rakennuttaja-, merkintä- ja käyttöoikeussopimukset sekä kehot-
taa kaupungin oikeuspalveluja hoitamaan yhdessä muiden sopimusa-
lueen 2 tonttien varauksensaajien kanssa yhtiön toiminta-alueen laa-
jentamiseen liittyvät tarpeelliset toimenpiteet, kuten allekirjoittamaan 
rakennuttajasopimus 2:n. Samassa kaupunginhallituksen päätöksessä 
on myös osakkeiden merkintään liittyvä vuotta 2017 koskeva määrära-
hapäätös.

Rakennuttajasopimus 2:n allekirjoituksella kaupunki sitoutuu merkitse-
mään sopimuksessa yksilöidyt osakkeet eli 11 kappaletta A-osakkeita, 
yhteensä 11 000 euron merkintähinnalla.  

Sopimusaluetta 2 koskevien toimenpiteiden suorittaminen on viivästy-
nyt suunnittelusta. Rakennuttajasopimus 2 on allekirjoitettu 16.4.2019, 
ja kaupunki on merkinnyt vasta silloin 11 kappaletta A-osakkeita palve-
luyhtiön toiminta-alueen laajentumiseen liittyen. Tämän vuoksi tarvitaan 
uusi päätös A-osakkeiden merkintähinnan maksamiseksi tarvittavasta 
talousarviomäärärahasta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Miia Aho, konsernilakimies, puhelin: 09 310 36445

miia.aho(a)hel.fi

Muutoksenhaku
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Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Talpa
Kaupunginkanslia
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§ 500
Utlåtande om Kårkulla samkommuns ekonomiplan 2020–2022

HEL 2019-006413 T 00 01 06

Beslut

Stadsstyrelsen gav följande utlåtande till Kårkulla samkommun om 
samkommunens ekonomiplan 2020–2022:

Kårkulla samkommun producerar största delen av de svenskspråkiga 
tjänsterna för klienter inom omsorgen om utvecklingsstörda i Helsing-
fors stads social- och hälsovårdssektor. Kårkullas boendeservice om-
fattar ca 50 helsingforsare, och ca 35 personer får service inom den 
dagtida verksamheten. Ett tiotal klienter bor på institution.

Kårkulla samkommuns styrelse har beslutat att priserna på servicen i 
huvudsak bibehålls på 2019 års nivå. För Helsingfors del omfattar Kår-
kullas ekonomiplan såväl en ökning av antalet klienter som ett behov 
av att köpa tyngre tjänster, vilket leder till att betalningsandelen ökar. 
Helhetens genomsnittliga pris per prestation är dock lägre än året in-
nan.

Föredragande
kanslichef
Sami Sarvilinna

Upplysningar
Marja-Liisa Rautanen, stadssekreterare, telefon: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Bilagor

1 Begäran om utlåtande 29.5.2019
2 Begärande om utlåtande 29.5.2019, bilagor
3 Social- och hälsovårdssektorns utlåtande 24.6.2019

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Kårkulla samkommun Förbud mot sökande av ändring, beredning 

eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.
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Föredragandens motiveringar

Kårkulla samkommun begär bl.a. Helsingfors stadsstyrelses utlåtande 
senast 6.9.2019 om sin ekonomiplan 2020–2022 (bilagorna 1 och 2).

Beslutsförslaget baserar sig på ett utlåtande från social- och hälso-
vårdssektorn.

Ärendet har beretts i samråd med stadskansliets ekonomi- och plane-
ringsavdelning.

Föredragande
kanslichef
Sami Sarvilinna

Upplysningar
Marja-Liisa Rautanen, stadssekreterare, telefon: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Bilagor

1 Begäran om utlåtande 29.5.2019
2 Begärande om utlåtande 29.5.2019, bilagor
3 Social- och hälsovårdssektorns utlåtande 24.6.2019

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Kårkulla samkommun Förbud mot sökande av ändring, beredning 

eller verkställighet

För kännedom

Social- och hälsovårdssektorn
Stadskansliet
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§ 500
Lausunto Kårkulla samkommun -nimisen kuntayhtymän talous-
suunnitelmasta vuosille 2020-2022

HEL 2019-006413 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallitus antoi seuraavan lausunnon Kårkulla samkommunille 
sen taloussuunnitelmasta vuosiksi 2020-2022: 

Kårkullan kuntayhtymä tuottaa suurimman osan Helsingin kaupungin 
sosiaali- ja terveystoimialan kehitysvammahuollon asiakkaille järjeste-
tyistä ruotsinkielisistä palveluista. Kårkullan asumispalvelujen piirissä 
on noin 50 helsinkiläistä ja päiväaikaisen toiminnan palveluja saa noin 
35 henkilöä. Laitosasumisen piirissä on noin 10 asiakasta.  

Kårkullan kuntayhtymän hallitus on päättänyt, että palvelujen hinnat 
pysyvät pääsääntöisesti vuoden 2019 tasolla. Helsingin osalta Kårkul-
lan taloussuunnitelma sisältää sekä asiakasmäärän kasvua että ras-
kaampien palvelujen oston tarvetta, minkä vuoksi maksuosuus kasvaa. 
Kokonaisuuden keskimääräinen suoritehinta on kuitenkin edellisvuotta 
pienempi.   

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Lausuntopyyntö 29.5.2019
2 Lausuntopyyntö 29.5.2019, liitteet
3 Sosiaali- ja terveystoimialan lausunto 24.6.2019

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Kårkulla samkommun Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täy-

täntöönpano

Päätösehdotus
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Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kårkulla samkommun pyytää 6.9.2019 mennessä mm. Helsingin kau-
punginhallituksen lausuntoa liitteenä olevasta vuosien 2020-2022 ta-
loussuunnitelmastaan (liitteet 1 ja 2).  

Päätösehdotus perustuu sosiaali- ja terveystoimialalla valmisteltuun 
lausuntoon. 

Asia on valmisteltu yhteistyössä kaupunginkanslian talous- ja suunnit-
teluosaston kanssa. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Lausuntopyyntö 29.5.2019
2 Lausuntopyyntö 29.5.2019, liitteet
3 Sosiaali- ja terveystoimialan lausunto 24.6.2019

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Kårkulla samkommun Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täy-

täntöönpano

Tiedoksi

Sosiaali- ja terveystoimiala
Kaupunginkanslia
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§ 501
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen asioita, joissa 
seuraavat viranomaiset ovat tehneet päätöksen viikolla 29-31 

kaupunginhallituksen jaostot  
- konsernijaosto  
- elinkeinojaosto  
  
tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta  
  
lautakunnat ja niiden jaostot  
kasvatus- ja koulutuslautakunta  
- suomenkielinen jaosto  
- ruotsinkielinen jaosto  
kaupunkiympäristölautakunta  
- ympäristö- ja lupajaosto  
- rakennusten ja yleisten alueiden jaosto  
pelastuslautakunta  
kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta  
- kulttuuri- ja kirjastojaosto  
- liikuntajaosto  
- nuorisojaosto  
sosiaali- ja terveyslautakunta  
- 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
Antti Peltonen, hallintopäällikkö, puhelin: 310 36018

antti.peltonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Antti Peltonen, hallintopäällikkö, puhelin: 310 36018

antti.peltonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 493, 494, 495, 496, 497, 500 ja 501 §:t.

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

2
OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Pöytäkirjan 498 ja 499 §:t.

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

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

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

 kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi-
saannista.

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

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan 
saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän 
kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen 
päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on 
nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

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

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

Oikaisuvaatimusviranomainen

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

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

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

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

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

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

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

vaatimuksen
 oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot

Pöytäkirja

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

ANVISNINGAR FÖR SÖKANDE AV ÄNDRING

1
FÖRBUD MOT SÖKANDE AV ÄNDRING

500 § i protokollet.



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 29/2019 42 (43)
Kaupunginhallitus

05.08.2019

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

Ändring i beslutet får inte sökas eftersom beslutet gäller beredning eller 
verkställighet.

Tillämpat lagrum: 136 § i kommunallagen
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Kaupunginhallitus

Jan Vapaavuori
puheenjohtaja

Jenni Björksten
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Ozan Yanar Pia Pakarinen

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa 
www.hel.fi 21.08.2019.


