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Kokousaika 19.08.2019 16:00 - 16:37

Kokouspaikka Kaupunginhallituksen istuntosali

Läsnä

Jäsenet

Vapaavuori, Jan pormestari
Sinnemäki, Anni apulaispormestari

kaupunginhallituksen 1. varapu-
heenjohtaja
saapui 16:04, poissa: 502 - 506 §

Sevander, Tomi apulaispormestarin sijainen
kaupunginhallituksen 2. varapu-
heenjohtaja

Hernberg, Kaisa
Honkasalo, Veronika
Koulumies, Terhi
Pakarinen, Pia apulaispormestari
Raatikainen, Mika
Vesikansa, Sanna apulaispormestari
Vuorjoki, Anna
Borgarsdottir Sandelin, Silja varajäsen
Diarra, Fatim varajäsen
Karhuvaara, Arja varajäsen
Pajunen, Jenni varajäsen

Muut

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

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

lajohtaja
saapui 16:06, poissa: 502 - 508 §

Laitio, Tommi kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajoh-
taja

Pohjolainen, Liisa kasvatuksen ja koulutuksen toimia-
lajohtaja

Gros, Nina henkilöstöjohtaja
Kivelä, Liisa viestintäjohtaja
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Rinkineva, Marja-Leena elinkeinojohtaja
Rope, Jenni kaupunginlakimies
Saxholm, Tuula rahoitusjohtaja
Summanen, Juha hallintojohtaja
Nyfors, Maria kaupunginsihteeri
Hopeakunnas, Maisa tiedottaja
Björksten, Jenni hallintoasiantuntija

Puheenjohtaja

Jan Vapaavuori pormestari
502 - 520 §

Esittelijät

Jan Vapaavuori pormestari
502 §

Juha Summanen hallintojohtaja
503 - 507 §, 514 §

Sami Sarvilinna kansliapäällikkö
508 - 513 §, 515 - 520 §

Pöytäkirjanpitäjä

Jenni Björksten hallintoasiantuntija
502 - 520 §
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§ Asia

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

503 Asia/2 V 28.8.2019, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän 
valtuuston jäsenen valinta

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

505 Asia/4 V 28.8.2019, Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielisen jaos-
ton jäsenen valinta

506 Asia/5 V 28.8.2019, Tarkastuslautakunnan varajäsenen valinta

507 Asia/6 V 28.8.2019, Käräjäoikeuden lautamiehen valinta

508 Asia/7 V 28.8.2019, Tahvonlahden ala-asteen koulun ja päiväkodin peruspa-
rannuksen ja laajennuksen hankesuunnitelma

509 Asia/8 V 28.8.2019, Ressun lukion perusparannuksen hankesuunnitelman 
enimmäishinnan korottaminen

510 Asia/9 V 28.8.2019, Botby grundskolan perusparannuksen hankesuunnitel-
man enimmäishinnan korottaminen

511 Asia/10 V 28.8.2019, Jätkäsaaren peruskoulun hankesuunnitelman enimmäis-
hinnan korottaminen

512 Asia/11 V 28.8.2019, Luovutusperiaatteiden määrittäminen asunto- ja yhteis-
pihakortteleille sekä niitä palveleville pysäköintitonteille (Kruunuvuo-
renranta, korttelit 49288 ja 49289 sekä tontit 49298/1 ja 49299/1)

513 Asia/12 V 28.8.2019, Luovutusperiaatteiden määrittäminen Garden Helsinki -
hanketta varten varatulle alueelle (Taka-Töölö)

514 Asia/13 V 28.8.2019, Kasvatus- ja koulutuslautakunnan jäsenen valinta

515 Asia/14 Östersundom-toimikunnan asettaminen toimikaudeksi 2019 - 2021

516 Asia/15 Teknisen johtajan virkasuhteen päättyminen ja viran täyttömenettelyn 
aloittaminen

517 Asia/16 Alueen varaaminen YIT Suomi Oy:lle ja Sato-Asunnot Oy:lle liike- ja 
asuinkorttelin toteutusedellytysten jatkoselvittämistä varten (Vartiokylä, 
Itäkeskuksen metroasema, Jokerikortteli)

518 Asia/17 Valtuutettu Mia Nygårdin toivomusponsi kompostoinnin kokeilusta ja 
lisäämisestä koulujen ja päiväkotien opetussuunnitelmiin
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519 Asia/18 Valtuutettu Sirpa Asko-Seljavaaran ja valtuutettu Mari Rantasen toi-
vomusponnet kotihoidon ajoneuvojen pysäköinnistä

520 Asia/19 Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen
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§ 502
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöy-
täkirjan tarkastajien valinta

Päätös

Kaupunginhallitus päätti todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja 
päätösvaltaiseksi. 

Samalla kaupunginhallitus päätti valita pöytäkirjantarkastajiksi Sanna 
Vesikansan ja Terhi Koulumiehen sekä varatarkastajiksi Kaisa Hern-
bergin ja Arja Karhuvaaran.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti puheenjohtajan ehdotuksesta 
valita varatarkastajaksi Wille Rydmanin sijasta Arja Karhuvaaran.

Esittelijä
pormestari
Jan Vapaavuori

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi 
ja päätösvaltaiseksi. 

Samalla kaupunginhallitus päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi Sanna 
Vesikansan ja Terhi Koulumiehen sekä varatarkastajiksi Kaisa Hern-
bergin ja Wille Rydmanin.

Esittelijä
pormestari
Jan Vapaavuori

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 503
V 28.8.2019, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhty-
män valtuuston jäsenen valinta

HEL 2019-007349 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto myöntää Tiina Larssonille eron Helsingin ja Uu-
denmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuuston jäsenen luotta-
mustoimesta ja valitsee hänen tilalleen ______________uudeksi jäse-
neksi kuntayhtymän valtuustoon vuonna 2017 alkaneen toimikauden 
jäljellä olevaksi ajaksi.     

Samalla kaupunginvaltuusto toteaa, että ______________ henkilökoh-
taisena varajäsenenä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kun-
tayhtymän valtuustossa on Mukhtar Abib.  

Lisäksi kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta 
heti. 

Esittelijä
hallintojohtaja
Juha Summanen

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Eroilmoitus 11.6.2019

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Kunnallisvalitus, valtuusto
Helsingin ja Uudenmaan sai-
raanhoitopiirin kuntayhtymä

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.
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Esittelijän perustelut

Tiina Larsson (Kok.) pyytää 11.6.2019 eroa Helsingin ja Uudenmaan 
sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuuston jäsenen luottamustoimesta 
toiselle paikkakunnalle muuton vuoksi.    

Kaupunginvaltuusto valitsi 21.6.2017 § 292 jäsenet Helsingin ja Uu-
denmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuustoon vuonna 2017 al-
kaneeksi toimikaudeksi. Valtuuston on valittava uusi jäsenen Tiina 
Larssonin tilalle toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi.          

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin jäsenkunnat valitsevat val-
tuustoon perussopimuksen mukaan 2-5 jäsentä sekä kullekin henkilö-
kohtaisen varajäsenen kunnanvaltuustojen toimikautta vastaavaksi 
ajaksi. Valtuuston jäsenten lukumäärä määräytyy jäsenkuntien perus-
pääomaosuuksien mukaisessa suhteessa. Helsinki on oikeutettu valit-
semaan enimmäismäärän viisi jäsentä.      

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

Yleinen kotikuntaan ja äänioikeuteen perustuva vaalikelpoisuus kun-
tayhtymän valtuustoon perustuu kuntalain 76 §:n 1 momenttiin. Vaali-
kelpoinen kuntayhtymän toimielimiin ei ole saman kuntayhtymän palve-
luksessa oleva henkilö eikä valtion virkamies, joka hoitaa välittömästi 
kunnallishallintoa koskevia valvontatehtäviä. 

Esittelijä
hallintojohtaja
Juha Summanen

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Eroilmoitus 11.6.2019

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Kunnallisvalitus, valtuusto
Helsingin ja Uudenmaan sai-
raanhoitopiirin kuntayhtymä

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, valtuusto
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§ 504
V 28.8.2019, Kasvatus- ja koulutuslautakunnan jäsenen valinta

HEL 2019-007350 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto

 myöntää Tiina Larssonille eron kasvatus- ja koulutuslautakunnan 
jäsenen luottamustoimesta ja

 valitsee ___________ jäseneksi kasvatus- ja koulutuslautakuntaan 
vuoden 2021 toukokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi. 

Samalla kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osal-
ta heti.

Esittelijä
hallintojohtaja
Juha Summanen

Lisätiedot
Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

Liitteet

1 Eroilmoitus 11.6.2019

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuusto valitsi Tiina Larssonin (Kok.) 10.10.2018 § 280 jä-
seneksi kasvatus- ja koulutuslautakuntaan vuoden 2021 toukokuun lo-
pussa päättyväksi toimikaudeksi. Tiina Larsson pyytää 11.6.2019 eroa 
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kasvatus- ja koulutuslautakunnan jäsenen luottamustoimesta paikka-
kunnalta poismuuton 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 11.6.2019

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Kasvatus- ja koulutuslautakunta
Taloushallintopalveluliikelaitos
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§ 505
V 28.8.2019, Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielisen 
jaoston jäsenen valinta

HEL 2019-008183 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto

 myöntää Johanna Nuortevalle eron kasvatus- ja koulutuslautakun-
nan suomenkielisen jaoston jäsenen luottamustoimesta ja

 valitsee Suvi Pulkkisen jäseneksi ja _________ Antti Möllerin henki-
lökohtaiseksi varajäseneksi kasvatus- ja koulutuslautakunnan suo-
menkieliseen jaostoon vuoden 2021 toukokuun lopussa päättyväksi 
toimikaudeksi. 

Samalla kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osal-
ta heti.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti Kaisa Hernbergin ehdotuksesta 
esittää, että nykyinen varajäsen Suvi Pulkkinen valitaan jäseneksi kas-
vatus- ja koulutuslautakunnan suomenkieliseen jaostoon.

Esittelijä
hallintojohtaja
Juha Summanen

Lisätiedot
Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

Liitteet

1 Eroanomus 31.7.2019

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus
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Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto

 myöntää Johanna Nuortevalle eron kasvatus- ja koulutuslautakun-
nan suomenkielisen jaoston jäsenen luottamustoimesta ja

 valitsee ____________ jäseneksi kasvatus- ja koulutuslautakunnan 
suomenkieliseen jaostoon vuoden 2021 toukokuun lopussa päätty-
väksi toimikaudeksi. 

Samalla kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osal-
ta heti.

Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuusto valitsi Johanna Nuortevan (Vihr.) 7.6.2017 § 265 
jäseneksi kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkieliseen jaostoon 
vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi. Johanna Nuorteva pyytää 
31.7.2019 eroa kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielisen jaos-
ton jäsenen luottamustoimesta muuttuneiden työtehtävien 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.

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

Esittelijä
hallintojohtaja
Juha Summanen

Lisätiedot
Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

Liitteet

1 Eroanomus 31.7.2019
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Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto
Taloushallintopalveluliikelaitos
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§ 506
V 28.8.2019, Tarkastuslautakunnan varajäsenen valinta

HEL 2019-006258 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto valitsee Jussi Junnin Tuomas Viskarin henkilökoh-
taiseksi varajäseneksi tarkastuslautakuntaan vuoden 2021 toukokuun 
lopussa päättyväksi toimikaudeksi. 

Samalla kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osal-
ta heti.

Esittelijä
hallintojohtaja
Juha Summanen

Lisätiedot
Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuusto myönsi 19.6.2019 § 205 Mikko Kiesiläiselle (Vihr.) 
eron tarkastuslautakunnan jäsenen luottamustoimesta ja valitsi Tuo-
mas Viskarin jäseneksi tarkastuslautakuntaan vuoden 2021 toukokuun 
lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Kaupunginvaltuusto valitsi 7.6.2017 § 262 Tuomas Viskarin Mikko Kie-
siläisen henkilökohtaiseksi varajäseneksi tarkastuslautakuntaan vuon-
na 2017 alkavaksi toimikaudeksi. Tuomas Viskarin tultua valituksi lau-
takunnan varsinaiseksi jäseneksi, on hänelle syytä valita henkilökohtai-
nen varajäsen.

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.



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 30/2019 10 (93)
Kaupunginhallitus

Asia/5
19.08.2019

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

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

Esittelijä
hallintojohtaja
Juha Summanen

Lisätiedot
Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Tarkastusvirasto
Taloushallintopalveluliikelaitos

Päätöshistoria

Kaupunginvaltuusto 19.06.2019 § 205

HEL 2019-006258 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginvaltuusto

 myönsi Mikko Kiesiläiselle eron tarkastuslautakunnan jäsenen luot-
tamustoimesta ja

 valitsi nykyisen varajäsenen Tuomas Viskarin jäseneksi tarkastus-
lautakuntaan vuoden 2021 toukokuun lopussa päättyväksi toimi-
kaudeksi. 

Samalla kaupunginvaltuusto tarkasti pöytäkirjan tämän asian osalta he-
ti.

Käsittely

19.06.2019 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Kaupunginvaltuusto valitsi yksimielisesti valtuutetut Kaisa Hernbergin 
ehdotuksesta nykyisen varajäsenen Tuomas Viskarin varsinaiseksi jä-
seneksi tarkastuslautakuntaan.
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Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

Kaupunginhallitus 10.06.2019 § 430

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
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§ 507
V 28.8.2019, Käräjäoikeuden lautamiehen valinta

HEL 2019-008314 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Anna 
Vuorjoen ehdotuksesta. 

Esittelijä
hallintojohtaja
Juha Summanen

Lisätiedot
Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto

 myöntää Hanna Mithikulle eron käräjäoikeuden lautamiehen luotta-
mustoimesta ja

 valitsee __________ käräjäoikeuden lautamieheksi vuoden 2021 
toukokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta 
heti.

Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuusto valitsi 21.6.2017 § 294 Hanna Mithikun (Vas.) kä-
räjäoikeuden lautamieheksi vuoden 2021 toukokuun lopussa päätty-
väksi toimikaudeksi. Hanna Mithiku pyytää 6.8.2019 eroa käräjäoikeu-
den lautamiehen luottamustoimesta uusien työtehtävien vuoksi.

Käräjäoikeuden lautamiehistä annetun lain (675/2016) mukaan valtuus-
to valitsee käräjäoikeuden lautamiehet valtuuston toimikautta vastaa-



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 30/2019 13 (93)
Kaupunginhallitus

Asia/6
19.08.2019

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

vaksi ajaksi. Käräjäoikeuden lautamiehestä on soveltuvin osin voimas-
sa, mitä kunnan luottamushenkilöstä säädetään.

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

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

Esittelijä
hallintojohtaja
Juha Summanen

Lisätiedot
Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

Liitteet

1 Eroanomus 6.8.2019

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

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



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 30/2019 14 (93)
Kaupunginhallitus

Asia/7
19.08.2019

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

§ 508
V 28.8.2019, Tahvonlahden ala-asteen koulun ja päiväkodin perus-
parannuksen ja laajennuksen hankesuunnitelma

HEL 2019-002239 T 10 06 00

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy Tahvonlahden ala-asteen koulun ja päi-
väkodin perusparannuksen ja laajennuksen 22.3.2019 päivätyn hanke-
suunnitelman siten, että hankkeen enimmäislaajuus on 7 383 brm² ja 
rakennuskustannusten enimmäishinta on arvonlisäverottomana 
27 400 000 euroa syyskuun 2018 kustannustasossa.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1 Tahvonlahden ala-aste + Lpk Hankesuunnitelma 22.3.2019

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Tiivistelmä

Tahvonlahden ala-asteen rakennukseen on suunniteltu laaja toiminnal-
linen ja tekninen perusparannus sekä koulurakennuksen laajennus, jo-
hon sijoittuvat viereisellä tontilla sijaitsevan päiväkoti Tahvonlahden ti-
lat. Koulurakennuksesta tehtyjen tutkimusten ja selvitysten mukaan ra-
kennus on kokonaisuudessaan laajan teknisen perusparannuksen tar-
peessa ja talotekniikaltaan vanhentunut.

Viereisellä tontilla sijaitsevan päiväkotirakennuksen on todettu olevan 
käyttöikänsä päässä ja se puretaan hankkeen valmistuttua. Päiväkodin 
purkukustannukset eivät sisälly hankesuunnitelmaan. Nykyinen koulu-
rakennus perusparannetaan avoimen oppimisympäristön opetustavoit-
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teet huomioiden. Laajennusosa suunnitellaan siten, että vanha koulu-
rakennus ja laajennusosa muodostavat toimivan ja nykyaikaisen oppi-
miskokonaisuuden.

Hankkeen kustannusarvio on 27 400 000 euroa. Rakentamisen on tar-
koitus alkaa kesäkuussa 2020 ja valmistua kesäkuussa 2022.

Hankesuunnitelma on liitteenä 1. Se on laadittu kaupunkiympäristön ja 
kasvatuksen ja koulutuksen toimialojen yhteistyönä. Kasvatus- ja kou-
lutuslautakunta on puoltanut hankesuunnitelman hyväksymistä.

Esittelijän perustelut

Tahvonlahden ala-asteen rakennus

Tahvonlahden ala-asteen rakennus on kolmikerroksinen, pääosin tasa-
kattoinen rakennus, joka on valmistunut vuonna 1973. Arkkitehti Helvi 
Mether-Borgströmin suunnittelema rakennus sijaitsee Laajasalossa 
Tahvonlahden alueella osoitteessa Gunillantie 12. Vuosien varrella ra-
kennuksessa on tehty vain pienehköjä muutoksia ja parannuksia, mutta 
ei kattavaa perusparannusta. Rakennuksella ei ole suojelustatusta.

Alueella on voimassa oleva asemakaava nro 11888, joka on tullut voi-
maan 25.5.2012. Rakennus on korttelissa 49079, tontilla 1, joka on 
asemakaavassa määritelty opetustoimintaa palvelevien rakennusten 
korttelialueeksi (YO). Rakennusoikeutta tontilla on 9 000 kem². Hanke 
on asemakaavan mukainen.

Viereinen päiväkodin tontti on asemakaavassa määritelty sosiaalista 
toimintaa palvelevien rakennusten korttelialueeksi (Ys). Rakennusoi-
keutta tontilla on 1 000 kem². Nykyisen purettavan päiväkodin laajuus 
on 842 brm². Päiväkodin tontille on suunniteltu osa laajennukseen si-
joittuvan päiväkodin piha-aluetta sekä koulun ja päiväkodin autopaikat.

Hankkeen tarpeellisuus

Tehtyjen tutkimusten ja selvitysten mukaan Tahvonlahden ala-asteen 
koulurakennus on kokonaisuudessaan laajan teknisen perusparannuk-
sen tarpeessa. Puutteellinen ilmanvaihto ja paikalliset kosteusvauriot 
rakenteissa aiheuttavat sisäilmariskin. Viereisellä tontilla sijaitsevan 
päiväkodin tilat eivät vastaa toiminnaltaan ja varustukseltaan tämän 
päivän tarpeita ja vaatimuksia. Lisäksi päiväkodin tilat ovat teknisen 
käyttöikänsä päässä.

Laajasalon alueelle rakennetaan uutta Kruunuvuorenrannan asuina-
luetta. Muualle Laajasaloon on tulossa täydennysrakentamista. Alueen 
väestöennusteen mukaan Tahvonlahden oppilaaksiottoalueella asuvien 
peruskouluikäisten (1−6 lk.) lasten määrä kasvaa noin 800 lapsella 
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vuoteen 2025 mennessä. Nykyinen Tahvonlahden ala-aste on mitoitet-
tu 270 oppilaalle. Hankkeen myötä toteutuu 230 oppilaspaikkaa lisää, 
jolloin oppilasmäärä tulee olemaan 500.

Talonrakennushankkeiden rakentamisohjelmassa vuosille 2019−2028 
on esitetty uuden koulurakennuksen rakentamista Kruunuvuorenran-
taan vuosina 2023−2025. Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala on esit-
tänyt hankkeen aikaistamista vuosille 2022−2024. Ennen uuden koulu-
rakennuksen valmistumista alueen lähikouluna toimii Tahvonlahden 
ala-asteen koulu.

Perusparannettu ja laajennettu koulurakennus muodostaa osan alueel-
lisesta palveluverkosta ja tulee tarjoamaan tiloja myös ilta- ja viikonlop-
pukäyttöön erilaiselle asukas- ja yhdistystoiminnalle, nuorisotoiminnalle 
sekä työväenopistolle.

Perusparannuksen ja laajennuksen hankesuunnitelma

Perusparannus käsittää koko rakennuksen ja laajennusosan. Peruspa-
rannettavan osan laajuus on 4 008 brm² (3 456 htm²) ja laajennusosan 
3 375 brm² (2 799 htm²). Hanke käsittää myös koulun ja päiväkodin pi-
han perusparannuksen. Kunnostettavan piha-alueen laajuus on 13 520 
m², josta päiväkodin aidattu piha-alue on 3 920 m². Koulun tonttiin kuu-
luvan kentän kunnostus ei kuulu hankkeeseen.

Perusparannus- ja laajennusosaan toteutetaan uusi joustava oppimi-
sympäristö sekä nykyvaatimusten mukaiset aulatilat sekä ruokailutilat, 
jotka ovat ala-asteen ja varhaiskasvatuksen yhteiskäytössä. Liikunta-, 
ruokailu- ja näyttämötilat toimivat joustavana toimintaympäristönä sekä 
monipuolisena tapahtumien järjestelypaikkana.

Opetustiloja kehitetään uuden opetussuunnitelman mukaisesti. Hank-
keessa on ollut tavoitteena tilankäytön tehostaminen ja tilojen moni-
käyttöisyyden kehittäminen siten, että oppilasennusteeseen merkitty 
oppilasmäärä voidaan sijoittaa koulun uusittuihin tiloihin. 

Rakennus kärsii sisäilmaongelmista, joka johtuu puutteellisesta
ilmanvaihdosta. Hankkeen tavoitteena on sisäilmaolosuhteiden ja 
energiatehokkuuden parantaminen. Hankkeen yhteydessä uusitaan ta-
lotekniset järjestelmät sekä uusitaan vaurioituneet julkisivut, ikkunat ja 
vesikatto. Hankkeen yhteydessä korjataan kosteusvaurioituneita raken-
teita ja rakennetaan uusi salaojitusjärjestelmä. Lisäksi hankkeessa kor-
jataan esteettömyyteen liittyvät puutteet.

Rakentamiskustannukset ja rahoitus
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Hankkeen rakentamiskustannukset ovat arvonlisäverottomana yhteen-
sä 27 400 000 euroa (3 711 euroa/brm²) syyskuun 2018 kustannusta-
sossa.

Vuoden 2018 talousarvion liitteenä olevassa talonrakennushankkeiden
rakentamisohjelmassa vuosiksi 2019−2028 perusparannukselle on va-
rattu 25 miljoonaa euroa ja rakentamisen ajoitus esitetty vuosille 
2020−2021. Alustava arvio on perustunut koulujen perusparannus-
hankkeiden keskimääräisiin toteutuneisiin kustannuksiin. Hankkeen 
hankesuunnitelman mukainen 27,4 miljoonan euron rahoitustarve ote-
taan huomioon uutta rakentamisohjelmaehdotusta valmisteltaessa.

Vuokrakustannus kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle

Hankkeen toteutuksen jälkeen arvioitu tilakustannus on 171 886 euroa 
kuukaudessa eli 2 062 632 euroa vuodessa. Vuokra on noin 27,48 eu-
roa/htm²/kk, josta pääomavuokran osuus on 23,76 euroa/htm²/kk ja yl-
läpitovuokran osuus on 3,72 euroa/htm²/kk. Neliövuokran perusteena 
on 6 255 htm². Tuottovaade on 3 % ja poistoaika 30 vuotta.

Nykyinen vuokra on 10,39 euroa/htm²/kk, yhteensä 40 265 euroa kuu-
kaudessa eli 483 180 euroa vuodessa, josta pääomavuokran osuus on 
7,08 euroa/htm²/kk ja ylläpitovuokran osuus on 3,31 euroa/htm²/kk. 
Vuokran maksun perusteena on 3 816 htm².

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala maksaa väistötiloista rakentami-
sen ajan nykyisten tilojen vuokran suuruista vuokraa. Väistötilojen kus-
tannus on sisällytetty tulevaan pääomavuokraan tilahankkeiden käsitte-
lyohjeen mukaisesti. 

Väistötilat

Hanke toteutetaan yhtenäisenä urakkana. Koulun toiminta siirretään 
väistötiloihin perusparannuksen toteutuksen ajaksi (25 kk). Väistötiloik-
si on suunniteltu paviljonkikoulun tiloja, jotka sijoittuvat koulun viereisel-
le Y-tontille osoitteeseen Gunillankuja 5.

Laajasalon Tahvonlahden ja Kruunuvuorenrannan alueella tarvitaan 
väistö- ja lisätilana paviljonkikoulutilaa yhteensä noin 4 600 kem², brut-
toalaltaan noin 4 000 m². Tästä 2 000 kem² on Tahvonlahden ala-as-
teen väistötilojen osuus ja loput kerrosalasta on alueella tarvittavan 
opetuksen lisätilan tarve. Toinen väistötila voidaan toteuttaa Pelastus-
laitokselle kaavaillulle tontille 49044/1. Tontille 49044/1 voidaan toteut-
taa yksi noin 1 200−2 000 kem² kaksikerroksinen paviljonkirakennus, 
joka voi toimia käytössä ala-asteen opetuksen lisätilana vuoden 2025 
loppuun asti. Päiväkoti toimii nykyisissä tiloissaan koulun yhteyteen tu-
levien uusien tilojen valmistumiseen saakka. 
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Väistötilojen kustannusten 25 kk:n ajalta arvioidaan olevan yhteensä 
3 720 000 euroa (alv. 0 %). Väistötilojen kustannukset eivät sisälly han-
kesuunnitelmassa esitettyihin rakennuskustannuksiin, eikä siinä ole 
huomioitu koulun yhteyteen tulevan alueelle tarvittavan opetuksen lisä-
tilan kustannuksia.

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta on 28.5.2019 antanut hankesuunni-
telmasta puoltavan lausunnon ja todennut, että se vastaa hyvin kasva-
tuksen ja koulutuksen toiminnallisia tavoitteita.

Lausunnon mukaan perusparannus- ja laajennusosaan toteutetaan uu-
si joustava oppimisympäristö sekä nykyvaatimusten mukaiset aulatilat 
sekä ruokailutilat, jotka ovat ala-asteen ja varhaiskasvatuksen yhteis-
käytössä. Liikunta-, ruokailu- ja näyttämötilat toimivat joustavana toi-
mintaympäristönä sekä monipuolisena tapahtumien järjestelypaikkana. 
Yhteisillä sosiaali- ja työskentelytiloilla edistetään henkilökunnan yhtei-
söllisyyttä, yhteistyötä ja tilankäytön tehokkuutta.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta kiinnittää lausunnossaan huomiota sii-
hen, että toteutussuunnittelussa tulee jatkossakin työskennellä yhdessä 
käyttäjätoimialan kanssa. Erityisesti ääneneristyksen ja -vaimennuksen 
sekä valaistukseen tulee kiinnittää huomiota. Tilat ja pintarakenteet tu-
lee suunnitella helposti siivottaviksi, huollettaviksi ja korjattaviksi. Li-
säksi pihan jalankulkuväylien valaistukseen tulee kiinnittää huomioita, 
erityisesti niiden ollessa liikenteen läheisyydessä. Lisäksi kasvatus- ja 
koulutuslautakunta kiinnittää erityistä huomiota hankkeen kustannus-
seurannan, suunnittelun ohjauksen ja laadunvalvonnan tärkeyteen ko-
ko prosessin ajalta. Niillä on suuri vaikutus terveelliseen ja turvalliseen 
oppimisympäristöön sekä toimialan käyttökustannuksiin. Aikataulun pi-
tävyydestä on myös huolehdittava.

Hankkeen toteutusvastuu ja aikataulu

Hankkeen toteutusvastuu on kaupunkiympäristön toimialan rakennuk-
set ja yleiset alueet -palvelukokonaisuudella. Rakennuksen ylläpidosta 
vastaa kaupunkiympäristön toimialan ylläpitopalvelut.

Tavoitteena on suunnitella hanke siten, että rakentaminen alkaa kesä-
kuussa 2020 ja tilat valmistuvat kesäkuussa 2022.

Hankesuunnitelman valmistelu ja toimivalta asiassa

Hankesuunnitelma on laadittu kaupunkiympäristön toimialan ja kasva-
tuksen ja koulutuksen toimialan yhteistyönä. Hankkeen suunnittelun ai-
kana on kuultu kaupunginmuseon, rakennusvalvontapalveluiden, ym-
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päristöpalveluiden ja pelastuslaitoksen asiantuntijoita sekä kasvatuk-
sen ja koulutuksen toimialan työsuojelun yhteistoimintahenkilöstöä.

Hallintosäännön 7 luvun 1 §:n 3 kohdan mukaan kaupunginvaltuusto 
päättää hankesuunnitelmista, joiden kustannusarvio ylittää 10 miljoo-
naa euroa.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1 Tahvonlahden ala-aste + Lpk Hankesuunnitelma 22.3.2019

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto
Kasvatus- ja koulutuslautakunta

Päätöshistoria

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 28.05.2019 § 178

HEL 2019-002239 T 10 06 00

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunkiympäristölautakunnan 
rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle puoltavan lausunnon 
22.3.2019 päivätystä Tahvonlahden ala-asteen perusparannuksen ja 
laajennuksen sekä päiväkoti Tahvonlahden korvaavien tilojen hanke-
suunnitelmasta ja lausuu lisäksi seuraavaa:

Hankesuunnitelma vastaa hyvin kasvatuksen ja koulutuksen toiminnal-
lisia tavoitteita. Toteutussuunnittelussa tulee edelleen työskennellä yh-
dessä käyttäjätoimialan kanssa. Erityisesti ääneneristyksen ja -vai-
mennuksen sekä valaistukseen tulee kiinnittää huomiota. Tilat ja pinta-
rakenteet tulee suunnitella helposti siivottaviksi, huollettaviksi ja korjat-
taviksi. Lisäksi pihan jalankulkuväylien valaistukseen tulee kiinnittää 
huomioita, erityisesti niiden ollessa liikenteen läheisyydessä. 
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Kasvatus- ja koulutuslautakunta kiinnittää erityistä huomiota hankkeen 
kustannusseurannan, suunnittelun ohjauksen ja laadunvalvonnan tär-
keyteen koko prosessin ajalta. Niillä on suuri vaikutus terveelliseen ja 
turvalliseen oppimisympäristöön sekä toimialan käyttökustannuksiin. 
Myös aikataulun pitävyydestä on huolehdittava. 

Kasvatus- ja koulutuslautakunta korostaa, että hankkeen jatkosuunnit-
telussa ja toteuttamisessa pitää edelleen huomioida henkilöstön ja las-
ten näkemykset tilojen kehittämisessä. 

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan työsuojelun yhteistoimintahenki-
löstö on antanut 4.9.2018 hankesuunnitelmasta lausunnon, joka on liit-
teenä. Lausunto tulee ottaa huomioon jatkosuunnittelussa.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Pirjo-Riitta Sihvonen, suunnittelija, puhelin: 310 43229

pirjoriitta.sihvonen(a)hel.fi
Taina Tervonen, perusopetuksen aluepäällikkö, puhelin: 310 83013

taina.tervonen(a)hel.fi
Ritva Lavinto, varhaiskasvatuksen aluepäällikkö, puhelin: 310 56407

ritva.lavinto(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 04.04.2019 
§ 39

HEL 2019-002239 T 10 06 00

Kiinteistökartta 65-672501, pysyvä rakennustunnus 32355, Gunillantie 12

Esitys

A

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
esitti Kaupunginhallitukselle Laajasalossa, osoitteessa Gunillantie 12 
sijaitsevan Tahvonlahden ala-asteen koulun ja päiväkodin perusparan-
nuksen ja laajennuksen 6.3.2019 päivätyn hankesuunnitelman hyväk-
symistä siten, että hankkeen enimmäislaajuus on 7 383 brm² ja raken-
nuskustannusten enimmäishinta on arvonlisäverottomana 27 400 000 
euroa syyskuun 2018 kustannustasossa ehdolla, että kasvatus- ja kou-
lutuslautakunta antaa hankesuunnitelmasta puoltavan lausunnon

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

Esittelijä
vs. tekninen johtaja
Sari Hilden

Lisätiedot
Pekka Panhelainen, hankesuunnittelija, puhelin: 310 38229

pekka.panhelainen(a)hel.fi
Jarmo Raveala, yksikön päällikkö, puhelin: 310 23466

jarmo.raveala(a)hel.fi
Päivi Etelämäki, projektinjohtaja, puhelin: 310 31871

paivi.etelamaki(a)hel.fi
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§ 509
V 28.8.2019, Ressun lukion perusparannuksen hankesuunnitelman 
enimmäishinnan korottaminen

HEL 2017-010327 T 02 08 03 00

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy Ressun lukion perusparannuksen han-
kesuunnitelman enimmäishinnan korottamisen 5 300 000 eurolla siten, 
että hankkeen kokonaiskustannukset ovat arvonlisäverottomana enin-
tään 23 004 370 euroa syyskuun 2017 kustannustasossa.  

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi
Ville Vastamäki, hankepäällikkö, puhelin: 310 25902

ville.vastamaki(a)hel.fi

Liitteet

1 Ressun lukion perusparannuksen kustannusarvio 17.4.2019
2 Päätös hankesuunnitelman hyväksymisestä 15.6.2016 § 180

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Hyväksytty hankesuunnitelma

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 15.6.2016 § 180 Ressun lukion peruspa-
rannuksen hankesuunnitelman siten, että hankkeen enimmäislaajuus 
on 7 260 brm² ja rakentamiskustannusten enimmäishinta on arvonlisä-
verottomana 15 600 000 euroa joulukuun 2015 kustannustasossa.

Hankesuunnitelma koskee rakennuksessa tehtävää laajaa toiminnallis-
ta ja taloteknistä perusparannusta, jossa sovitetaan tilat palvelemaan 
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koulun tarpeita, uusitaan talotekniset asennukset, korjataan vioittuneita 
rakenteita ja parannetaan energiataloutta. 

Ressun lukio sijaitsee keskustassa Kalevankadulla ja se koostuu eri ai-
koina valmistuneista osista. Koulu on toiminut nykyisessä rakennuk-
sessaan vuodesta 1892 ja sitä on laajennettu viereiselle tontille vuosina 
1912−1914. Rakennuksessa on tehty vuosikymmenten kuluessa useita 
toiminallisia muutoksia. Viimeisin peruskorjaus on 1980-luvulta.

Rakennus on rakennustaiteellisesti ja kaupunkikuvallisesti merkittävä. 
Asemakaavassa sitä koskee merkintä ark, rakennustaiteellisesti ja kult-
tuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten rakennusala. Merkinnän 
mukaan rakennusta ei saa purkaa eikä siinä saa suorittaa sellaisia pur-
kamis- tai muutostöitä, jotka tärvelevät kadun- tai puistonpuoleisten jul-
kisivujen ja vesikattojen tai sisätilojen rakennustaiteellista arvoa ja tyy-
liä. Mikäli rakennuksessa on aikaisemmin suoritettu tämän pyrkimyksen 
vastaisia toimenpiteitä, on rakennuksen korjaus- ja muutostyöt pyrittävä 
tekemään entistäen.

Kustannusmuutokset ja niiden syyt

Hankkeen enimmäishinnan määrittelyssä oli varauduttu tavanomaisiin 
peruskorjaushankkeessa esiintyviin muutostöihin. Hankesuunnitelman 
lisä- ja muutostyövaraus oli 1 500 000 euroa. Kaupunkiympäristölauta-
kunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaoston esityksen mukaan 
hankkeeseen myönnetty lisä- ja muutostyövaraus ei tule riittämään ver-
rattuna nyt muodostuneisiin kustannuksiin.

Perusparannuksen suunnittelun lähtötiedoiksi laadittiin kuntotutkimus ja 
haitta-ainekartoitus. Selvitykset tehtiin kiinteistön ollessa käytössä, jol-
loin rakenneavausten tekeminen on vaikeaa. Urakan aikana on ilmen-
nyt laajoihin lisätöihin johtaneita asioita, joiden selvittäminen ennak-
koon olisi vaatinut mittavia purkutöitä suunnitteluvaiheen aikana.

Perusparannushankkeen rakentamistyöt on aloitettu tammikuussa 
2018. Rakentamisaikana on tullut esiin seuraavia merkittäviä lisä- ja 
muutostöitä: 

 Rakennuksen välipohjien eristeissä oli asbestia. Tämän johdosta 
välipohjat ja uudistettavat sekundäärirakenteet jouduttiin purkamaan 
ns. asbestityönä. Näiden aiheuttama lisäkustannus on noin 450 000 
euroa. 

 Rakennuksessa esiintyi erilaisia haitta-aineita merkittävästi enem-
män kuin suunnitelmissa, mikä aiheutti ylimääräisiä purku- ja puh-
distustoimia. Näistä seurasi mittavia rakenteiden uusimisia ja lisäai-
katarvetta toteutukselle. Haitta-aineiden aiheuttama lisäkustannus 
on noin 150 000 euroa.
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 Purkutöiden edistyessä rakennuksesta on löydetty lähtötiedoista 
poikkeavia, ennakoimattomia ratkaisuja. Näitä ei ole voitu tutkia en-
nakkoon, koska koulu oli hankesuunnitteluaikana käytössä. Raken-
neratkaisuista johtuvien lisätöiden kustannusvaikutus on noin 1 250 
000 euroa.

 Sisäpuoliset seinärappaukset uusittiin laajoilta alueilta, koska ne 
ovat olleet irti alustastaan. Tämän kustannusvaikutus on noin 600 
000 euroa.

 Betonirakenteinen ja monimuotoinen räystäsrakenne oli niin huo-
nossa kunnossa, että se jouduttiin uusimaan kokonaan. Kustannus-
vaikutus noin 350 000 euroa.

 Alapohjien kiviladonnat piti kunnostaa ja vahvistaa. Kustannusvai-
kutus noin 150 000 euroa.

Perusparannushanke tulee lisä- ja muutostöiden vuoksi viivästymään 
neljä kuukautta alkuperäisestä aikataulusta ja valmistuu lokakuun lo-
pussa 2019. Aikataulullisesti kriittisten työvaiheiden osalta urakoitsijalle 
on jouduttu korvaamaan aikataulun kirimisestä aiheutuneita kustannuk-
sia. Myös lisäajan synnyttämät työmaan yhteiset kustannukset joudu-
taan korvaamaan urakoitsijalle. Viivästymisen aiheuttama lisäkustan-
nus on yhteensä noin 1 000 000 euroa.

Hankkeen uudet kokonaiskustannukset

Perusparannushankkeen hyväksytty indeksikorjattu arvonlisäveroton 
enimmäishinta urakoiden tilausajankohtana oli 17 704 370 euroa syys-
kuun 2017 kustannustasossa.

Hankkeen enimmäishinnan korotuksen jälkeen hankkeen uusi urakka-
vaiheen enimmäishinta on arvonlisäverottomana 23 004 370 euroa. 
Kustannukset ovat arvonlisäverottomana 3 169 euroa/brm².

Enimmäishinnan korotus rahoitetaan talonrakennushankkeiden raken-
tamisohjelman puitteissa muista hankkeista säästyneistä määrärahava-
rauksista.

Korjatuilla kustannuksilla tilojen tulevaksi vuokraksi arvioidaan 33,56 
euroa/htm², josta pääomavuokran osuus on 29,91 euroa/htm² ja ylläpi-
tovuokran osuus 3,65 euroa/htm². Yhteensä vuokrakustannukset ovat 
siten arviolta 168 303 euroa kuukaudessa ja 2 019 641 euroa vuodes-
sa. Vuokra-arvio on laskettu hankkeen korjatun enimmäishinnan perus-
teella 30 vuoden poistoajalla ja kolmen prosentin tuotto-odotuksella. 
Pääomavuokra tarkentuu toteutuneiden kustannusten mukaan ja ylläpi-
tovuokra valmistumisajankohdan ylläpitovuokraa vastaavaksi.

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto
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Kasvatus- ja koulutuslautakunta on 18.6.2019 § 215 antanut hanke-
suunnitelman enimmäishinnan korottamisesta puoltavan lausunnon. 
Lausunto on kokonaisuudessaan asian päätöshistoriassa.

Hankesuunnitelmia koskeva toimivalta

Hallintosäännön 7 luvun 1 §:n 3 kohdan mukaan kaupunginvaltuusto 
päättää hankesuunnitelmista, joiden kustannusarvio ylittää 10 miljoo-
naa euroa.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi
Ville Vastamäki, hankepäällikkö, puhelin: 310 25902

ville.vastamaki(a)hel.fi

Liitteet

1 Ressun lukion perusparannuksen kustannusarvio 17.4.2019
2 Päätös hankesuunnitelman hyväksymisestä 15.6.2016 § 180

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto
Kasvatus- ja koulutuslautakunta

Päätöshistoria

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 18.06.2019 § 215

HEL 2017-010327 T 02 08 03 00

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi puoltavan lausunnon Ressun lu-
kion perusparannuksen hankesuunnitelman enimmäishinnan korotta-
misesta 5 300 000 eurolla arvonlisäverottomana siten, että hankkeen 
kokonaiskustannukset ovat arvonlisäverottomana enimmillään yhteen-
sä 23 004 370 euroa. 

Osoitteessa Kalevankatu 8–10 sijaitsevan Ressun lukion perusparan-
nuksen lähtökohtana on ollut yli satavuotiaan koulurakennuksen talo-
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tekniikan ja sisäilman laadun parantaminen. Perusparannuksessa ra-
kennuksen terveellisyyttä ja turvallisuutta parannetaan sekä tilojen toi-
minnallisuus suunnitellaan vastaamaan nykyajan oppimisympäristöjä. 

Asemakaavan mukaan rakennusta ei saa purkaa, eikä siinä saa suorit-
taa sellaisia toimenpiteitä, jotka tärvelevät kadun- ja puistonpuoleisten 
julkisivujen, vesikattojen tai sisätilojen arvoa tai tyyliä. Rakennuksen 
korjaus- ja muutostyöt on pyrittävä tekemään entistäen.

Opetusvirasto on 31.5.2016 antanut kiinteistöviraston tilakeskukselle 
puoltavan lausunnon Ressun lukion 15.4.2016 päivätystä perusparan-
nuksen hankesuunnitelmasta. Hankkeen laajuus oli 7260 brm² ja 
enimmäishinta 15,6 miljoonaa euroa. Hankkeen aiheuttama korotus 
vuonna 2016 maksettuun 932 124 euron vuokraan oli 511 596 euroa 
vuodessa eli koulurakennuksen vuosivuokra nousi 1,4 miljoonaan eu-
roon. Lisäksi rakentamisen aikaisista väistötiloista osoitteessa Lehti-
kuusentie 4 aiheutuu 17 520 euron vuosittainen vuokrankorotus.

Rakennushanke on käynnistetty tammikuussa 2018. Kaupunkiympäris-
tön toimialan mukaan enimmäishinnan korotukseen ovat johtaneet 
työmaa-aikana esiin tulleet lisätyöt, joiden selvittäminen olisi vaatinut 
mittavia purkutöitä suunnitteluvaiheessa. Rakennuksen välipohjassa oli 
asbestia, erilaisia muita haitta-aineita löytyi ennakoitua enemmin ja 
purkutöiden yhteydessä löytyi lähtötiedoista poikkeavia ennakoimatto-
mia ratkaisuja. Lisäksi hanke tulee viivästymään neljä kuukautta alku-
peräisestä aikataulusta eli valmistuu lokakuussa 2019.

Esitetyn korotuksen jälkeen hankkeen uusi  enimmäishinta on arvonli-
säverottomana 23 004 370 euroa ja kustannukset arvonlisäverottoma-
na 3 169 euroa brm². Korjatuilla kustannuksilla tilojen tulevaksi vuok-
raksi arvioidaan 33,56 euroa/htm², josta pääomavuokra on 29,91 eu-
roa/htm² ja ylläpitovuokra 3,65 euroa/htm², yhteensä 168 303 euroa 
kuukaudessa eli 2 019 641 euroa vuodessa. Vuokra-arvio on laskettu 
hankkeen korjatun enimmäishinnan perusteella 30 vuoden poistoajalla 
ja kolmen prosentin tuotto-odotuksella. Pääomavuokra tarkentuu toteu-
tuneiden kustannusten mukaan ja ylläpitovuokra valmistumisajankoh-
dan ylläpitovuokraa vastaavaksi.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta huomauttaa, että kaupunkiympäristön 
toimialan on huomioitava nyt esitettävä enimmäishinnan korottaminen 
ja siitä aiheutuvaa vuosittainen lisävuokraa (n. 576 000 euroa) kasva-
tuksen ja koulutuksen toimialan vuokra-arviossa, että vuokrankorotus 
voidaan huomioida toimialan budjetissa jo vuodelle 2020. Lisäksi han-
keen valmistumisen viivästyminen aiheuttaa toimialalle ylimääräisiä 
kustannuksia.
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Lautakunta muistuttaa lisäksi, että rakennussuojelusta johtuvat raken-
tamisen lisäkustannukset tulisi kuulua kiinteistön omistajalle, eivätkä 
rakennussuojelun lisävuokravaikutukset  saa kuluttaa opetukseen va-
rattua määrärahaa. Lisäksi Helsingin kaupunkistrategian 2017–2021 
mukaan sisäilmakorjauksista aiheutuvien investointien ei tulisi nostaa 
tiloista perittävää käypää vuokraa.

Esittelijä
lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön johtaja
Arja Kukkonen

Lisätiedot
Mauno Kemppi, tilapalvelupäällikkö, puhelin: 310 86860

mauno.kemppi(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 02.05.2019 
§ 51

HEL 2017-010327 T 02 08 03 00

Kiinteistökartta 4/66/3, Kalevankatu 8- 10

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
esitti kaupunginhallitukselle Ressun lukion perusparannuksen hanke-
suunnitelman enimmäishinnan korottamista 5 300 000 eurolla arvonli-
säverottomana siten, että hankkeen kokonaiskustannukset ovat enin-
tään yhteensä arvonlisäverottomana 23 004 370 euroa syyskuun 2017 
kustannustasossa.  

Päätös tehtiin ehdolla, että kasvatuksen- ja koulutuksen toimiala hy-
väksyy enimmäishinnan korottamisen.

Esittelijä
tekninen johtaja
Jaakko Stauffer

Lisätiedot
Jari Miettinen, projektipäällikkö, puhelin: 310 76399

jari.miettinen(a)hel.fi
Kalevi Hinkkanen, yksikön päällikkö, puhelin: 310 43867

kalevi.hinkkanen(a)hel.fi

Kaupunkiympäristön toimiala Rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuus 
Tekninen johtaja 06.11.2018 § 172

HEL 2017-010327 T 02 08 03 00
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Päätös

Tekninen johtaja päätti korottaa Ressun lukion perusparannuksen lisä- 
ja muutostyövarausta 26.10.2018 hyväksytyn urakkavaiheen kustannu-
sarvion mukaisesti.

Päätöksen perustelut

Hankesuunnitelma

Ressun lukion peruskorjauksen hankesuunnitelma on hyväksytty kau-
punginvaltuustossa 15.6.2016 (§180) siten, että hankkeen enimmäis-
laajuus on 7 260 brm² ja, että rakentamiskustannusten enimmäishinta 
on arvonlisäverottomana 15 600 000 euroa joulukuun 2015 hintatasos-
sa.  

Hankkeen enimmäishinta

Hankkeen indeksikorjattu enimmäishinta on 17 704 370 euroa arvonli-
säverottomana (THI /2017).  Hankkeelle päätetty indeksikorjattu enim-
mäishinta ei ylity lisä- ja muutostyövarauksen korotuksen johdosta.

Urakkakustannusarvioon muutos

Lisä- ja muutostöitä arvioitaessa on varauduttu tavanomaisiin esiinty-
viin muutoksiin. Työn aikana on kuitenkin ilmennyt suuria rakenteiden 
uusimistarpeita, joita ei voinut suunnitelmissa ottaa huomioon eikä toi-
mivan koulun tiloissa tutkia. Tällaisia tarpeita on ollut mm. vesikaton ja 
räystäsrakenteiden sekä välipohjarakenteiden osalla. 

Aikataulu

Rakentaminen on alkanut vuoden 2018 alussa ja valmistuu käyttööno-
tettavaksi joulukuussa 2019.  

Rahoitus

Hankkeen rahoitus on talonrakennushankkeiden rakentamisohjelmassa 
vuosina 2018-2019.

Kaupunkiympäristön toimiala Rakennukset ja yleiset alueet -palveluko-
konaisuus Tekninen johtaja 21.11.2017 § 76

Lisätiedot
Jari Miettinen, projektipäällikkö, puhelin: 310 76399

jari.miettinen(a)hel.fi
Kalevi Hinkkanen, yksikön päällikkö, puhelin: 310 43867

kalevi.hinkkanen(a)hel.fi
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§ 510
V 28.8.2019, Botby grundskolan perusparannuksen hankesuunni-
telman enimmäishinnan korottaminen

HEL 2019-000516 T 10 06 00

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy Botby grundskolan perusparannuksen 
hankesuunnitelman enimmäishinnan korottamisen 4 130 000 eurolla si-
ten, että hankkeen kokonaiskustannukset ovat arvonlisäverottomana 
enintään 21 798 000 euroa toukokuun 2017 kustannustasossa.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi
Ville Vastamäki, hankepäällikkö, puhelin: 310 25902

ville.vastamaki(a)hel.fi

Liitteet

1 Botby grundskolan perusparannuksen kustannusarvio 19.12.2018
2 Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto 18.6.2019 § 214
3 Päätös hankesuunnitelman hyväksymisestä 20.5.2015 § 128

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Hyväksytty hankesuunnitelma

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 20.5.2015 § 128 Botby grundskolan pe-
rusparannuksen ja laajennuksen hankesuunnitelman siten, että hank-
keen enimmäislaajuus on 7 857 brm² ja rakentamiskustannusten 
enimmäishinta on arvonlisäverottomana 14 674 000 euroa marraskuun 
2013 kustannustasossa.
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Hankesuunnitelma koskee rakennuksessa tehtävää laajaa toiminnallis-
ta ja taloteknistä perusparannusta, jossa sovitetaan tilat palvelemaan 
yhtenäisen peruskoulun tarpeita, uusitaan talotekniset asennukset, kor-
jataan vioittuneita rakenteita ja parannetaan energiataloutta. Hankkee-
seen sisältyy myös alakoulun käytössä olevan rakennuksen laajennus, 
jolla korvataan tontilla olevat väliaikaistilat. 

Blomängens lågstadieskola ja Botby högstadieskola ovat vuonna 2011 
yhdistyneet Botby grundskolaksi. Botby högstadieskolan rakennus (A) 
ja siihen liittyvä liikuntasalisiipi (B) ovat valmistuneet vuonna 1966. 
Blomängens lågstadieskolan rakennus (C) on valmistunut vuonna 
1973. Rakennukset ovat Arkkitehtitoimisto Erik Kråkströmin suunnitte-
lemia ja rakennustaiteellisesti ja kaupunkikuvallisesti merkittäviä.

Kustannusmuutokset ja niiden syyt

Hankkeen enimmäishinnan määrittelyssä oli varauduttu tavanomaisiin 
peruskorjaushankkeessa esiintyviin muutostöihin. Hankesuunnitelman 
lisä- ja muutostyövaraus oli 1 754 000 euroa. Kaupunkiympäristölauta-
kunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaoston esityksen mukaan 
hankkeeseen myönnetty lisä- ja muutostyövaraus ei tule riittämään ver-
rattuna nyt muodostuneisiin kustannuksiin.

Hankkeen suunnittelun lähtötiedoiksi laadittiin kuntotutkimus ja haitta-
ainekartoitus. Selvitykset tehtiin kiinteistön ollessa käytössä, jolloin ra-
kenneavausten tekeminen on vaikeaa. Urakan aikana on ilmennyt 
suunniteltua laajempia muutostyötarpeita, joiden selvittäminen ennak-
koon olisi vaatinut mittavia purkutöitä suunnitteluvaiheen ja koulun käy-
tön aikana.

Hankkeen rakentamistyöt on aloitettu joulukuussa 2017. Rakentamisai-
kana on tullut esiin mm. seuraavia merkittäviä lisä- ja muutostöitä:

 Työmaan aloitus myöhästyi merkittävästi rakennusluvan saannin 
viipymisestä johtuen. Urakkasopimus oli solmittava tarjousajan puit-
teissa. Lupaprosessin viiveen vuoksi urakoitsijalle on korvattu työ-
maan ylläpitokuluja kolmen kuukauden ajalta. Viivästyksen lisäkus-
tannus on noin 190 000 euroa.

 Rakennuksissa esiintyi erilaisia haitta-aineita merkittävästi enem-
män kuin suunnitelmissa, mikä aiheutti ylimääräisiä purku- ja puh-
distustoimia. Näistä seurasi lisääntyneitä rakenteiden uusimisia ja 
lisäaikatarvetta toteutukselle. Purkuvaiheessa ilmenneiden haitta-
aineiden poiston ja puhdistuksen lisäkustannus on noin 300 000 eu-
roa.

 Purkutöiden edistyessä on löydetty lähtötiedoista poikkeavia, enna-
koimattomia ja hyvin erilaisia rakenteellisia ratkaisuja, joita ei ole 
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voitu tutkia ennakkoon. Nämä ovat aiheuttaneet häiriöitä varsinai-
seen rakennustyöhön ja johtaneet lisääntyneisiin muutostöihin ja ai-
kataulun jatkamistarpeeseen. Näiden kustannusvaikutus on yhteen-
sä 710 000 euroa.

 Suunnitelmista poiketen rakennuksien alapohjissa on jouduttu te-
kemään suuria louhintatöitä. Louhintatöiden aiheuttama lisäkustan-
nus on 200 000 euroa.

 Ilmanvaihtokanavisto siirrettiin liikuntasalista rakennuksen ulkopuo-
lelle, koska liikuntasalin pelikentän mittoja ei voitu pienentää virallis-
ten käsipallopelien mahdollistamiseksi. Tästä aiheutui lisätöinä uu-
den raitisilmakuilun tekeminen, laajoja louhintatöitä ja maanvaihto-
töitä. Ilmanvaihtokanaviston muutoksen lisäkustannus on noin 250 
000 euroa.

 Välipohjien, alapohjien ja seinärakenteiden liittymäkohtien tiivistys-
korjauksia laajennettiin. Lisäksi C-rakennuksessa jouduttiin hyvän 
sisäilman varmistamiseksi uusimaan erittäin huonossa kunnossa 
olevaa ulkoseinää. Tiivistyskorjausten lisäkustannus on yhteensä 
120 000 euroa.

 C-rakennuksen toisen kerroksen väliseinät jouduttiin uusimaan 
huonokuntoisuuden vuoksi. Kustannusvaikutus on 100 000 euroa.

 C-rakennuksen ikkunat uusittiin kunnostuksen sijaan. Ikkunamuu-
tosten lisäkustannus on 265 000 euroa.

 Vanhoja säilytettäviksi ajateltuja vesijohtolinjoja on jouduttu uusi-
maan laajalti niiden oletettua huonomman kunnon vuoksi. Vesijoh-
tomuutosten kustannusvaikutus on 180 000 euroa.

Uusi ilmanvaihtojärjestelmä vaatii paljon enemmän tilaa kuin vanha, jo-
ten kanavalinjoja on ahtauden takia siirretty rakennuksen ulkopuolelle. 
Lisäksi koulun turvajärjestelmiin ja kulunvalvontaan sekä sprinklerijär-
jestelmään on tehty välttämättömiä turvallisuusparannuksia. Näillä lisä-
toimilla mahdollistetaan myös rakennuksen liikuntatilojen iltakäyttö.

Urakoitsija on muutostöiden huomattavan lisääntymisen vuoksi joutu-
nut hankkimaan työmaalle lisäresursseja. Jotta hankkeen valmistumi-
nen ei viivästyisi, useita työvaiheita on tehty iltaisin ja viikonloppuisin, 
mikä on aiheuttanut lisäkustannuksia. Hanke valmistuu lokakuussa 
2019.

Hankkeen uudet kokonaiskustannukset

Hankkeen hyväksytty indeksikorjattu arvonlisäveroton enimmäishinta 
urakoiden tilausajankohtana oli 17 667 863 euroa toukokuun 2017 kus-
tannustasossa.

Hankkeen enimmäishinnan korotuksen jälkeen hankkeen uusi urakka-
vaiheen enimmäishinta on arvonlisäverottomana 21 797 858 euroa 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 30/2019 32 (93)
Kaupunginhallitus

Asia/9
19.08.2019

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

kustannustasossa toukokuu 2017. Enimmäishinnan korotus rahoitetaan 
talonrakennushankkeiden rakentamisohjelman puitteissa muista hank-
keista säästyneistä määrärahavarauksista.

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaos-
ton alkuperäisessä hinnankorotusta koskevassa esityksessä 24.1.2019 
§ 12 uusi enimmäishinta on 20 247 863 euroa. Jaosto on myöhemmin 
4.4.2019 § 36 merkinnyt ilmoitusasiana tiedoksi, että hankesuunnitel-
man enimmäishinnassa on ollut virhe ja että oikea enimmäishinta on 21 
797 858 euroa.

Kustannukset vastaavat samankaltaisten toteutettujen koulurakennus-
ten vaativien perusparannusten keskineliöhintaa.

Korjatuilla kustannuksilla tilojen tulevaksi vuokraksi arvioidaan 26,61 
euroa/htm², josta pääomavuokran osuus on 22,89 euroa/htm² ja ylläpi-
tovuokran osuus 3,72 euroa/htm². Yhteensä vuokrakustannukset ovat 
siten arviolta 177 356 euroa kuukaudessa ja 2 128 269 euroa vuodes-
sa. Vuokra-arvio on laskettu hankkeen korjatun enimmäishinnan perus-
teella 30 vuoden poistoajalla ja kolmen prosentin tuotto-odotuksella. 
Pääomavuokra tarkentuu toteutuneiden kustannusten mukaan ja ylläpi-
tovuokra valmistumisajankohdan ylläpitovuokraa vastaavaksi.

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta on 18.6.2019 § 214 antanut hanke-
suunnitelman enimmäishinnan korottamisesta puoltavan lausunnon. 
Lausunto on kokonaisuudessaan liitteenä 2.

Hankesuunnitelmia koskeva toimivalta

Hallintosäännön 7 luvun 1 §:n 3 kohdan mukaan kaupunginvaltuusto 
päättää hankesuunnitelmista, joiden kustannusarvio ylittää 10 miljoo-
naa euroa.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi
Ville Vastamäki, hankepäällikkö, puhelin: 310 25902

ville.vastamaki(a)hel.fi

Liitteet

1 Botby grundskolan perusparannuksen kustannusarvio 19.12.2018
2 Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto 18.6.2019 § 214
3 Päätös hankesuunnitelman hyväksymisestä 20.5.2015 § 128
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Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto
Kasvatus- ja koulutuslautakunta

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 24.01.2019 
§ 12

HEL 2019-000516 T 10 06 00

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
esitti kaupunginhallitukselle Botby grundskolan koulun perusparannuk-
sen hankesuunnitelman enimmäishinnan korottamista 2 580 000 eurol-
la arvonlisäverottomana siten, että hankkeen kokonaiskustannukset 
ovat enintään yhteensä arvonlisäverottomana 20 247 863 euroa mar-
raskuu 2018 kustannustasossa. 

Päätös tehtiin ehdolla, että kasvatus- ja koulutuslautakunta hyväksyy 
enimmäishinnan korottamisen. 

Käsittely

24.01.2019 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Jaakko Stauffer:  
Muutetaan esitysehdotuksen ensimmäinen kappale seuraavasti:

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
esittää kaupunginhallitukselle Botby grundskolan koulun perusparan-
nuksen hankesuunnitelman enimmäishinnan korottamista 
2 580 000 eurolla arvonlisäverottomana siten, että hankkeen kokonais-
kustannukset ovat enintään yhteensä arvonlisäverottomana 20 247 863 
euroa marraskuu 2018 kustannustasossa. 

Esittelijä
tekninen johtaja
Jaakko Stauffer

Lisätiedot
Jari Miettinen, projektipäällikkö, puhelin: 310 76399

jari.miettinen(a)hel.fi
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§ 511
V 28.8.2019, Jätkäsaaren peruskoulun hankesuunnitelman enim-
mäishinnan korottaminen

HEL 2016-006816 T 10 06 00

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy Jätkäsaaren peruskoulun hankesuunni-
telman enimmäishinnan korottamisen 2 436 000 eurolla siten, että 
hankkeen kokonaiskustannukset ovat arvonlisäverottomana enintään 
33 200 000 euroa maaliskuun 2017 kustannustasossa.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi
Ville Vastamäki, hankepäällikkö, puhelin: 310 25902

ville.vastamaki(a)hel.fi

Liitteet

1 Jätkäsaaren peruskoulun kustannusarvio 10.4.2019
2 Puuttuu päätöshistoriasta: Kiinteistölautakunta 18.5.2017 § 253

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Hyväksytty hankesuunnitelma

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 14.9.2016 § 231 Jätkäsaaren peruskou-
lun hankesuunnitelman siten, että hankkeen enimmäislaajuus on 8 159 
brm² ja rakentamiskustannusten enimmäishinta arvonlisäverottomana 
28 430 000 euroa maaliskuun 2016 kustannustasossa.

Koulun tontti kuuluu Jätkäsaaren ensimmäiseen asemakaava-aluee-
seen, jolle rakennetaan asunnot 6 000 asukkaalle. Jätkäsaaren perus-
koulusta tulee uuden asuinalueen suomenkielinen pääkoulu. Yhtenäi-
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sessä peruskoulussa on vuosiluokat 1−9 ja sen oppilasmäärä on yli 
800. Hanke valmistuu elokuussa 2019.

Uudisrakennushankkeessa tavoitellaan pitkäaikaiskestävää, energiate-
hokasta ja helposti huollettavaa rakennusta. Rakenteet, materiaalit, ka-
lusteet ja varustukset ovat kulutusta kestäviä, kunnostettavia ja helposti 
puhdistettavia. Koulurakennukseen ei rakenneta liikuntatiloja, vaan lii-
kunnan opetusta varten vuokrataan tiloja viereiseen Bunkkerirakennuk-
seen tulevista liikunta- ja uimahallitiloista.

Kustannusmuutokset ja niiden syyt

Hankkeen toteutusmuoto on tavoite- ja kattohintainen projektinjohtou-
rakka, jossa rakennuskustannukset maksetaan urakoitsijalle täysimää-
räisinä tavoitehintaan asti. Tavoitehinnan ylittävältä osuudelta kattohin-
taan asti kustannukset maksetaan urakoitsijalle tarjouspyyntöasiakir-
joissa määritellyn prosenttiosuuden mukaisesti. Tässä hankkeessa 
urakoitsijalle maksetaan tavoitehinnan ylittävistä kustannuksista 90 %. 
Kattohinnan ylittävän osuuden kustannuksista urakoitsija vastaa itse. 

Kun urakoitsijan valinta toukokuussa 2017 tehtiin, urakoitsijan tarjous 
perustui senhetkiseen kustannustasoon. Projektinjohtourakassa todelli-
set kustannukset muodostuvat kuitenkin rakentamisen aikana tehtävinä 
hankintoina. Koko hankkeen rakentamisen ajan rakennuskustannukset 
ovat olleet voimakkaassa nousussa. Urakkasopimus on tehty ilman in-
deksisidonnaisuutta. Rakentamisen kustannuksia kuvaava tarjoushin-
taindeksi on noussut 10 prosenttia sen jälkeen, kun urakoitsija jätti tar-
jouksensa urakkatarjouskilpailussa.

Kustannuksia ovat lisänneet myös lukuisat suunnitelmapäivitykset. Pro-
jektinjohtourakan luonteen mukaisesti suunnitelmat täydentyvät ja tar-
kentuvat hankkeen aikana. Muun muassa rakennuksen yläpohjan ra-
kennetta muutettiin pitkäaikaiskestävyyden kannalta paremmaksi. 

Sähkösuunnitelmiin on rakentamisen aikana tehty useita päivityksiä. 
Useat erilaiset kaapelilisäykset ovat olleet suurimmat kustannusten ai-
heuttajat sähkösuunnittelussa.

Kustannusarviossa on ollut lisä- ja muutostöille 2 400 000 euron va-
raus. Se on edellä mainittujen syiden vuoksi nyt ylittymässä.

Hankkeen uudet kokonaiskustannukset

Rakennushankkeen hyväksytty indeksikorjattu arvonlisäveroton enim-
mäishinta urakan tilausajankohtana oli 30 764 000 euroa maaliskuun 
2017 kustannustasossa.
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Hankkeen enimmäishinnan korotuksen jälkeen hankkeen uusi urakka-
vaiheen enimmäishinta on arvonlisäverottomana 33 200 000 euroa. 
Kustannustasona on käytetty indeksiä maaliskuu 2017. Kustannukset 
ovat arvonlisäverottomana 4 069 euroa/brm².

Enimmäishinnan korotus rahoitetaan muiden hankkeiden viivästymisen 
johdosta käyttämättä jääneistä määrärahoista.

Korjatuilla kustannuksilla tilojen tulevaksi vuokraksi arvioidaan 26 eu-
roa/htm², josta pääomavuokran osuus on 22,26 euroa/htm² ja ylläpito-
vuokran osuus 3,74 euroa/htm². Yhteensä vuokrakustannukset ovat si-
ten arviolta 176 778 euroa kuukaudessa ja 2 121 340 euroa vuodessa. 
Vuokra-arvio on laskettu hankkeen korjatun enimmäishinnan perusteel-
la 30 vuoden poistoajalla ja kolmen prosentin tuotto-odotuksella. Pää-
omavuokra tarkentuu toteutuneiden kustannusten mukaan ja ylläpito-
vuokra valmistumisajankohdan ylläpitovuokraa vastaavaksi.

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta on 18.6.2019 § 212 antanut hanke-
suunnitelman enimmäishinnan korottamisesta puoltavan lausunnon. 
Lausunto on kokonaisuudessaan asian päätöshistoriassa.

Hankesuunnitelmia koskeva toimivalta

Hallintosäännön 7 luvun 1 §:n 3 kohdan mukaan kaupunginvaltuusto 
päättää hankesuunnitelmista, joiden kustannusarvio ylittää 10 miljoo-
naa euroa.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi
Ville Vastamäki, hankepäällikkö, puhelin: 310 25902

ville.vastamaki(a)hel.fi

Liitteet

1 Jätkäsaaren peruskoulun kustannusarvio 10.4.2019
2 Puuttuu päätöshistoriasta: Kiinteistölautakunta 18.5.2017 § 253

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto
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Kasvatus- ja koulutuslautakunta

Päätöshistoria

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 18.06.2019 § 212

HEL 2016-006816 T 10 06 00

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi puoltavan lausunnon Jätkäsaa-
ren peruskoulun uudisrakennuksen hankesuunnitelman enimmäishin-
nan korottamisesta 2 436 000 eurolla arvonlisäverottomana siten, että 
hankkeen kokonaiskustannukset ovat arvonlisäverottomana enimmil-
lään yhteensä 33 200 000 euroa helmikuun 2019 kustannustasossa.

Jätkäsaaren uudelle kasvavalle asuinalueelle, osoitteeseen Hyväntoi-
vonkatu 5, rakennettavaan yli 800 oppilaan peruskouluun toteutetaan 
tilat yhtenäiselle peruskoululle palvelemaan Jätkäsaaren, Lapinlahden, 
Ruoholahden sekä Etu- ja Taka-Töölön suomenkielistä lähikoulutarvet-
ta.

Uudisrakennushankkeessa toteutetaan pitkäaikaiskestävät, helposti 
huollettavat, energiatehokkaat ja nykyaikaista oppimista tukevat tilat. 
Rakenteet, materiaalit, kalusteet ja varusteet ovat kulutusta kestäviä, 
kunnostettavia ja helposti puhdistettavia. Koulun liikuntatiloina käyte-
tään viereisen Bunkkerirakennuksen liikuntatiloja. Suunnitelma perus-
tuu arkkitehtikilpailun voittaneeseen ehdotukseen.

Opetusvirasto on 23.8.2016 antanut kiinteistöviraston tilakeskukselle 
puoltavan lausunnon Jätkäsaaren peruskoulun 30.5.2016 päivätystä 
hankesuunnitelmasta. Hankkeen laajuus oli 8 159 brm² ja enimmäishin-
ta 28,43 miljoonaa euroa. Hankkeen arvioitu vuokra oli 1 910 000 eu-
roa eli 23,4 e/htm², josta pääomavuokra oli 19,60 e/htm² ja ylläpito-
vuokra 3,80 e/htm². Hanke ei tarvitse väistötiloja ja sen hankesuunni-
telman mukainen rakentaminen oli suunniteltu tammikuusta 2018 ke-
säkuuhun 2019. 

Rakennushanke on käynnistetty elokuussa 2017. Hankkeen toteutus-
muoto on projektinjohtourakka, jossa kustannukset muodostuvat raken-
tamisen aikana tehtävistä hankinnoista. Kaupunkiympäristön toimialan 
mukaan enimmäishinnan korotukseen ovat johtaneet hankkeen aikana 
kohonneet rakennuskustannukset ja lukuisat rakentamisen aikaiset 
suunnitelmapäivitykset rakennuksen yläpohjan rakenteissa sekä säh-
kösuunnitelmissa. Hanke valmistuu elokuussa 2019.
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Esitetyn korotuksen jälkeen hankkeen uusi enimmäishinta on arvonli-
säverottomana 33 200 000 euroa ja kustannukset arvonlisäverottoma-
na 4 069 euroa/brm². Korjatuilla kustannuksilla tilojen tulevaksi vuok-
raksi arvioidaan 26,00 euroa/htm², josta pääomavuokra on 22,26 euroa 
/htm² ja ylläpitovuokra 3,74 euroa/htm², yhteensä 176 778 euroa kuu-
kaudessa eli 2 121 340 euroa vuodessa. Vuokra-arvio on laskettu 
hankkeen korjatun enimmäishinnan perusteella 30 vuoden poistoajalla 
ja kolmen prosentin tuotto-odotuksella. Pääomavuokra tarkentuu toteu-
tuneiden kustannusten mukaan ja ylläpitovuokra valmistumisajankoh-
dan ylläpitovuokraa.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta huomauttaa, että kaupunkiympäristön 
toimialan on huomioitava nyt esitettävä enimmäishinnan korottaminen 
ja siitä aiheutuvaa vuosittainen lisävuokra (n. 211 340 euroa) kasvatuk-
sen ja koulutuksen toimialan vuokra-arviossa, että vuokrankorotus voi-
daan huomioida toimialan budjetissa jo vuodelle 2020. Lisäksi hankeen 
valmistumisen viivästyminen aiheuttaa toimialalle ylimääräisiä  kustan-
nuksia.

Lautakunta muistuttaa lisäksi, että lisävuokravaikutukset eivät saa ku-
luttaa opetukseen varattua määrärahaa.

Esittelijä
perusopetusjohtaja
Outi Salo

Lisätiedot
Mauno Kemppi, tilapalvelupäällikkö, puhelin: 310 86860

mauno.kemppi(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 02.05.2019 
§ 50

HEL 2016-006816 T 10 06 00

Hyväntoivonkatu 5, pysyvä rakennustunnus 65867

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
esitti kaupunginhallitukselle Jätkäsaaren peruskoulun hankesuunnitel-
man enimmäishinnan korottamista 2 436 000 eurolla arvonlisäverotto-
mana siten, että hankkeen kokonaiskustannukset ovat enintään yh-
teensä arvonlisäverottomana 33 200 000 euroa helmikuun 2019 kus-
tannustasossa.

Päätös tehtiin ehdolla, että kasvatuksen- ja koulutuksen toimiala hy-
väksyy enimmäishinnan korottamisen. 
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Esittelijä
tekninen johtaja
Jaakko Stauffer

Lisätiedot
Arto Manninen, projektinjohtaja, puhelin: 310 31849

arto.manninen(a)hel.fi
Sakari Heikkinen, yksikön päällikkö, puhelin: 310 38458

sakari.heikkinen(a)hel.fi

Opetusvirasto 26.1.2017

HEL 2016-006816 T 10 06 00

Kiinteistöviraston tilakeskuksen lausuntopyyntö1.11.2016 päivätyistä Jätkäsaaren peruskoulun 
yleissuunnitelmista

Opetusvirasto antaa yleissuunnitelmista puoltavan lausunnon ja lausuu 
lisäksi seuraavaa:

Yleissuunnitelmassa on pääosin hyvin otettu huomioon opetuslauta-
kunnan hankesuunnitelmasta antama lausunto. Jatkosuunnittelussa tu-
lee kuitenkin kiinnittää huomiota seuraaviin asioihin:

Tilakeskuksen antaman tiedon mukaan hanke on pysynyt kustannus-
raamissa. Kustannuksia ja kustannusten muodostumista tulee kuitenkin 
edelleen seurata tiiviisti kustannustavoitteen saavuttamiseksi. Lisäksi 
tulee varmistaa hankkeen valmistuminen aikataulun mukaisesti.

Opetustoimen työsuojelun yhteistoimintahenkilöstön yleissuunnitelma-
vaiheen viitesuunnitelmista 16.11.2016 antama lausunto on otettava 
huomioon jatkosuunnittelussa.

Koulurakennukseen ei rakenneta omia liikuntatiloja vaan koulu käyttää 
Bunkkerin liikuntatiloja. On tärkeää, että Bunkkerin liikuntatilat ovat 
opetusviraston käytettävissä koulurakennuksen valmistumiseen men-
nessä.

Kiintokalustesuunnitelman ja yksityiskohtien osalta suunnitelmaa tulee 
täydentää ja tarkentaa kiinteässä yhteistyössä käyttäjän kanssa.

Toteutettavaksi valittavan alakattoratkaisun ei tule lisätä opetusviraston 
siivouskustannuksia. Vaihtoehtoiset alakattoratkaisut ja niiden taustaa 
on selvitetty alakatot-otsikon alla.

Suunnitelmien aikaisempi käsittely
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Opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto on hyväksynyt tarveselvi-
tyksen kokouksessaan 27.1.2015 ja opetuslautakunta antanut tilakes-
kukselle hankesuunnitelmasta puoltavan lausunnon 23.08.2016. Kau-
punginvaltuusto on hyväksynyt hankesuunnitelman 14.09.2016.

Alakatot

Reuna-alueiden opetustilojen sisäkattoratkaisusta, joka perustuu huo-
lellisesti suunniteltuun alakatottomaan ratkaisuun, on saavutettu käyttä-
jää tyydyttävä ratkaisu. Neuvottelut ovat keskittyneet rakennuksen kes-
kialueella sijaitsevien opetussoluaulojen ja liikennetilojen alakattorat-
kaisuun, josta ei yleissuunnitteluvaiheessa, yrityksistä huolimatta, ole 
opetusviraston ja tilakeskuksen kesken löydetty lopullista ratkaisua.

Hankesuunnitelmavaiheen rakennustapaselostuksen mukaisesti on 
pääsuunnittelija-arkkitehti esittänyt yleissuunnitteluvaiheessa alakatto-
ratkaisusta kaksi vaihtoehtoa laatimalla vaihtoehtovertailun ritiläalaka-
ton ja villalevykaton välillä. Arkkitehdin esitys on ritiläalakatto interiööri-
syistä. 

Tilakeskuksen hankeohjausryhmässä on hyväksytty arkkitehdin ritilä-
alakattoratkaisu. Asiaa on kuitenkin käsitelty siellä uudelleen opetusvi-
raston esittämän kielteisen kannan vuoksi ja asia on jäänyt päätöstä 
vaille.

Ritiläalakattoratkaisu edellyttää yläpölyjen siivousta ritilän yläpuolisten 
asennusten (ilmastointikanavien, sähköhyllyjen, vesi- ja viemäriputkien 
yms) päältä säännöllisesti vähintään kerran vuodessa. Allergia- ja ast-
maliiton suositus on jopa kerran puolessa vuodessa. Ritilöiden ripus-
tusratkaisu mahdollistaa tämän, mutta ritiläosien irrotus on hankalaa ja 
lisää yläpölyjen siivoukseen, joka on jo itsessään siivouskustannuksia 
lisäävä toimenpide, yhden työvaiheen lisää. 

Opetusvirasto katsoo, että esitetyistä vaihtoehdoista villalevy-alakatto, 
jonka yläpuolelta vastaavia mainittuja teknisiä asennuksia ei tarvitse 
vuosittain siivota (vähimmäisvaatimus), on siivouskustannusten kannal-
ta käyttäjälle parempi. Alakattovaihtoehtojen tarkastelussa opetusviras-
tossa on ollut mukana opetusviraston kiinteistönhoidon suunnittelija.

Opetusvirasto toteaa, että mikäli ratkaisuna on ritiläalakatto, tulee mai-
nituilla rakennuksen keskialueilla ritilöiden irrotus- ja yläpölysiivouksen 
kustannukset mennä kiinteistöviraston kiinteistöjen ylläpitoon kohdiste-
tuista määrärahoista eikä opetusviraston siivoukseen osoitetuista mää-
rärahoista. Tällä tavoin on toimittu esimerkiksi Herttoniemenrannan ala-
asteen koulun yläpölypuhdistuksessa vuonna 2016.
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Lopuksi opetusvirasto toteaa, että kaikki tässä lausunnossa mainitut 
kehitysehdotukset on otettava huomioon pääpiirustuksia laadittaessa, 
ennen rakennusluvan hakemista.

Lisätiedot
Ilari Suomalainen, projektiarkkitehti, puhelin: 310 86492

ilari.suomalainen(a)hel.fi

Kiinteistövirasto Tilakeskus Investoinnit Hankepäällikkö 12.01.2017 § 2

HEL 2016-006816 T 10 06 00

Päätös

Tilakeskuksen hankepäällikkö päätti hyväksyä Aarti Ollila Ristola Arkki-
tehdit Oy:n laatimat Jätkäsaaren peruskoulun 1.11.2016 päivätyt yleis-
suunnitelmat ehdolla, että opetusvirasto antaa suunnitelmista puolta-
van lausunnon.

Päätöksen perustelut

Kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan 14.9.2016 (§231) Kaupun-
ginhallituksen ehdotuksen mukaisesti hyväksyä Jätkäsaaren peruskou-
lun 30.5.2016 päivätyn hankesuunnitelman siten, että hankkeen enim-
mäislaajuus on 8 159 brm² ja rakentamiskustannusten enimmäishinta 
arvonlisäverottomana 28 430 000 euroa maaliskuun 2016 kustannus-
tasossa.

Suunniteltu uudisrakennus

Jätkäsaaren uudelle asuinalueelle on suunniteltu peruskoulurakennus,
jossa tulevat toimimaan suomenkielisen perusopetuksen luokkatasot 3- 
9. Suunnittelussa on varauduttu myös luokkatasojen 1-2 sijoittamiseen 
rakennukseen. Rakennuksen mitoituksen tavoitteeksi on asetettu 740
oppilaspaikkaa, 10% tehokäytössä 814 oppilaspaikkaa. Koulussa tulee
työskentelemään n. 55-65 opettajaa ja 18 muuta henkilökuntaan kuulu-
vaa.

Tilasuunnittelu perustuu uudistuneeseen opetussuunnitelmaan, jossa
painotetaan tutkivaa oppimista ja yhdessä tekemistä. Tavoitteena on
käytävätön koulu; opetustilat muodostavat avoimia kotisoluja, jotka liit-
tyvät toisiinsa keskusaulan välityksellä. Rakennus on toiminnallisesti ja
tilankäytöllisesti tehokas. Tilat on suunniteltu turvallisiksi ja helposti
hahmotettaviksi sekä myös aisti- ja liikuntarajoitteisille lapsille, nuorille
ja aikuisille soveltuviksi. Erityistä huomiota on kiinnitetty sisäilman laa-
tuun, valaistukseen, paloturvallisuuteen, äänenvaimennukseen ja es-
teettömyyteen. Tietoteknisissä asennuksissa otetaan huomioon tule-
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vaisuuden oppimisympäristön vaatimukset. Tavoitteena on tilojen mo-
nikäyttöisyys ja muunneltavuus.

Hankkeessa tavoitellaan pitkäaikaiskestävää, energiatehokasta ja hel-
posti huollettavaa rakennusta. Rakenteet, materiaalit, kalusteet ja va-
rustukset ovat kulutusta kestäviä, kunnostettavia ja helposti puhdistet-
tavia.

Koulurakennukseen ei rakenneta liikuntatiloja, vaan liikunnan opetusta 
varten vuokrataan tiloja viereiseen Bunkkeri-rakennukseen tulevista lii-
kunta- ja uimahallitiloista.

Asemakaava ja tontti

Koulutontti sijaitsee Jätkäsaaressa korttelissa 20810. Alueella on voi-
massa vuonna 2009 vahvistunut asemakaava, johon on kuitenkin tehty 
koulun tonttia ja viereistä Bunkkeri-rakennuksen tonttia koskeva ase-
makaavan muutos. Tästä muutoksesta on valitettu ja käsittely on kes-
ken. Koulurakennuksen suunnittelussa on otettu huomioon muutettuun 
asemakaavaan sisältyvä Bunkkerinkujan levennys.

Asemakaavan sallima rakennusoikeus on 8 000 krs-m². Suunnitellun 
rakennuksen kerrosala on 7 429 krs-m².

Kustannukset

Tilakeskuksen laatiman 2.11.2016 päivätyn kustannusarvion mukaan 
hankkeen kustannukset ovat laadittujen yleissuunnitelmien perusteella
arvonlisäverottomana enintään 27 325 400 € kustannustasossa 
9/2016. Hankesuunnitelman enimmäishinta samaan kustannustasoon 
laskettuna on 29 190 100 € (alv 0%).

Hankkeelle kohdistuu yhteensä 1 323 400 euron (alv 0%) arvosta eril-
liskustannuksia, jotka koostuvat seuraavasti:
- arkkitehtuurikilpailun kustannukset 461 400 €
- jäteputkiliittymä 176 000 €
- autopaikat kalliosuojassa 473 000 €
- väestönsuojapaikat kalliosuojassa 213 000 €

Hankkeelle asetettiin hankesuunnitelman hyväksymisen yhteydessä 
tavoitehinnaksi 26 000 000 € (alv 0%) ilman edellä kerrottuja rakennut-
tajan erilliskustannuksia. Yleissuunnitelmien mukaan arvioidut raken-
nuskustannukset alittavat indeksikorjatun tavoitehinnan 693 100 eurolla 
(alv 0%).

Rahoitus
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Investointi rahoitetaan talousarviokohdassa 8020101 varatulla määrä-
rahalla. Talonrakennushankkeiden rakentamisohjelmaan on varattu 
suunnittelulle ja toteutukselle hankkeen edellyttämä määrärahavaraus.

Hankkeen ajoitus

Hanke on suunniteltu toteutettavaksi vuosina 2018-19 siten, että tilat 
ovat valmiina elokuussa, kun uusi lukukausi alkaa. Ennen varsinaisen 
rakentamisen alkua tontilla tehdään maanrakennustöitä, jotka rahoite-
taan tontin rakentamiskelpoiseksi saattamiseen tarkoitetusta kiinteistö-
viraston määrärahasta.

Lausunnot ja esittelyt

Yleissuunnitelmat on esitelty tilakeskuksessa hankkeen ohjausryhmän 
kokouksessa 2.11.2016, jossa todettiin että suunnitelmat vastaavat 
hankesuunnitelman tavoitteita sekä sisällöltään että kustannusten osal-
ta.

Opetusviraston edustaja on osallistunut hankkeen suunnitteluun ja pi-
tänyt säännöllisesti käyttäjäkokouksia. Tilakeskus on pyytänyt opetusvi-
rastolta lausunnon yleissuunnitelmista.

Opetusviraston työsuojelun yhteistoimintahenkilöstö on tarkastanut 
suunnitelmat hankesuunnitteluvaiheessa 3.6.2016. Työsuojelun yhteis-
toimintahenkilöstön lausunnossa kiinnitettiin huomiota rakennuksen 
avoimen tilaratkaisuun turvallisuuteen näkökulmasta. Opetusviraston 
näkemyksen mukaan rakennuksen turvallisuus perustuu pääasiassa 
valvottavuuteen. Suunnittelussa on kiinnitetty erityistä huomiota luki-
tuksen ja kulunvalvonnan sekä kameravalvonnan toimintaan.

Hanke on esitelty kaupunginkanslian alueprojektin järjestämässä ko-
kouksessa 9.11.2016, johon osallistuivat mm. kaupunkisuunnitteluvi-
raston ja rakennusvalvontaviraston edustajat.

Hanke on esitelty myös pelastuslaitoksen edustajalle ja suunnitelmien
mukaisille ratkaisuille on saatu hyväksyntä.

Rakennusvalvontaviraston kanssa on järjestetty ennakkoneuvottelu. 
Suunnitelmat tullaan esittelemään myös kaupunkikuvaneuvottelukun-
nalle rakennuslupaa haettaessa.

Lisätiedot
Anneli Nurmi, projektinjohtaja, puhelin: 310 86432

anneli.nurmi(a)hel.fi

Kaupunginvaltuusto 14.09.2016 § 231
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HEL 2016-006816 T 10 06 00

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti 
hyväksyä Jätkäsaaren peruskoulun 30.5.2016 päivätyn hankesuunni-
telman siten, että hankkeen enimmäislaajuus on 8 159 brm² ja raken-
tamiskustannusten enimmäishinta arvonlisäverottomana 28 430 000 
euroa maaliskuun 2016 kustannustasossa.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Kaupunginhallitus 29.08.2016 § 725

HEL 2016-006816 T 10 06 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä Jätkäsaaren peruskoulun 
30.5.2016 päivätyn hankesuunnitelman siten, että hankkeen enimmäis-
laajuus on 8 159 brm² ja rakentamiskustannusten enimmäishinta arvon-
lisäverottomana 28 430 000 euroa maaliskuun 2016 kustannustasossa.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Opetuslautakunta 23.08.2016 § 143

HEL 2016-006816 T 10 06 00

Lausunto

Opetuslautakunta antoi kiinteistölautakunnalle 30.5.2016 päivätystä 
Jätkäsaaren peruskoulun hankesuunnitelmasta puoltavan lausunnon ja 
lausuu lisäksi seuraavaa: 
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Hankesuunnitelma vastaa pääosin hyvin tarveselvityksessä asetettuja 
tavoitteita. Jatkosuunnittelua varten tulee kuitenkin kiinnittää huomiota 
seuraaviin asioihin:    

Hankkeen kustannuksia tulee seurata tiiviisti suunnittelun kaikissa vai-
heissa kustannustavoitteen saavuttamiseksi. Lisäksi tulee varmistaa 
hankkeen valmistuminen aikataulun mukaisesti.

Opetustoimen työsuojelun yhteistoimintahenkilöstön hankesuunnitel-
mavaiheen viitesuunnitelmista 3.6.2016 antama lausunto on otettava 
huomioon jatkosuunnittelussa.

Hankesuunnitelmassa mainittujen suojarakenteiden, maavallien ja istu-
tusten riittävyys ja toteutustapa tuulensuojana välituntipihalle tulee tar-
kastella asiantuntijan avulla lähemmin huomioiden mm. ympäröivien 
rakennusmassojen ja vallitsevien tuulensuuntien yhteisvaikutus tontin 
mikroilmastoon ja syntyviin tuulenpyörteisiin.

Opetussolujen sisäisen tilajaon ja opetustilojen joustavien yhdistämis-
tapojen ratkaisuja tulee edelleen tutkia ja kehittää yhdessä käyttäjän 
kanssa. Lisäksi tilojen suunnittelussa tulee ottaa huomioon tilojen mo-
nipuolinen käyttö mm. toisten hallintokuntien ja alueen asukkaiden 
kanssa.

Koulun toimitilaturvallisuuteen liittyvät ratkaisut tulee sovittaa yhteen 
avoimen oppimisympäristön suunnittelutavoitteiden kanssa ja ratkaisu-
jen yksityiskohdat tulee sopia yhdessä käyttäjähallintokunnan edusta-
jien kanssa.

Helsingin kaupungin opetuksen digitalisaatio-ohjelman käytännön to-
teutuksessa tulee kiintokalusteiden ja tietoteknisten ratkaisujen yksi-
tyiskohdat suunnitella kiinteässä yhteistyössä käyttäjän kanssa.

Esittelijä
vs. linjanjohtaja
Marjo Kyllönen

Lisätiedot
Ilari Suomalainen, projektiarkkitehti, puhelin: 310 86492

ilari.suomalainen(a)hel.fi

Kiinteistölautakunta 30.06.2016 § 295

HEL 2016-006816 T 10 06 00

Kiinteistökartta 49/671 495, Hyväntoivonkatu 5

Esitys
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Kiinteistölautakunta esitti kaupunginhallitukselle Jätkäsaaren peruskou-
lun 30.5.2016 päivätyn hankesuunnitelman hyväksymistä siten, että 
hankkeen enimmäislaajuus on 8 159 brm² ja rakentamiskustannusten 
enimmäishinta on arvonlisäverottomana 28 430 000 euroa maaliskuun 
2016 kustannustasossa, ehdolla, että opetuslautakunta antoi hanke-
suunnitelmasta puoltavan lausunnon.

Kiinteistölautakunta päätti oikeuttaa kiinteistöviraston tilakeskuksen jat-
kamaan hankkeen suunnittelua odottamatta hankepäätöstä.

Esittelijä
tilakeskuksen päällikkö
Arto Hiltunen

Lisätiedot
Anneli Nurmi, projektinjohtaja, puhelin: 310 86432

anneli.nurmi(a)hel.fi
Irmeli Grundström, hankepäällikkö, puhelin: 310 42319

irmeli.grundstrom(a)hel.fi
Jarmo Raveala, hankesuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 23466

jarmo.raveala(a)hel.fi
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§ 512
V 28.8.2019, Luovutusperiaatteiden määrittäminen asunto- ja yh-
teispihakortteleille sekä niitä palveleville pysäköintitonteille (Kruu-
nuvuorenranta, korttelit 49288 ja 49289 sekä tontit 49298/1 ja 
49299/1)

HEL 2019-004733 T 10 01 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa: 

Kaupunginvaltuusto vahvistaa sääntelemättömänä ja vapaarahoitteise-
na omistusasuntotuotantona toteutettavien asuntotonttien 49288/3 ja 
49289/3 myyntiperiaatteet sekä vuokrattavien asuntotonttien 49288/2 ja 
49289/2, yhteispihatontien 49288/1 ja 49289/1 sekä pysäköintitonttien 
49298/1 ja 49299/1 vuokrausperiaatteet liitteen 1 mukaisesti.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1 Luovutusperiaatteet
2 Arviointimuistio

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Varauksensaaja Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Tiivistelmä

Kaupunki järjesti Kruunuvuorenrannan kahta asunto- ja yhteispihakort-
telia koskevan laatu- ja hintakilpailun. Kilpailun laadullinen vaihe ajoittui 
ajalle 6/2018–11/2018. Suunnitelmat arvioitiin tämän jälkeen ja neljä 
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parasta ehdotusta valittiin hintakilpailuvaiheeseen. Hintakilpailu järjes-
tettiin ajalla 1/2019–2/2019.

Kilpailun voittajaksi valittiin kummankin korttelin osalta korkeimman tar-
jouksen tehnyt Westpro cc Oy.

Esittelijän perustelut

Päätös laatu- ja hintakilpailusta

Kaupunginhallitus on 4.6.2018, 409 § päättänyt varata korttelit 49288 ja 
49289 laatu- ja hintakilpailua varten (jatkossa kilpailu). Samalla kau-
punginhallitus oikeutti kaupunkiympäristölautakunnan päättämään kil-
pailun ehdoista ja järjestämään kilpailun sekä päättämään kilpailun pe-
rusteella korttelien varauksensaajista ja varausten ehdoista.

Kilpailun kohteena oli asunto- ja yhteispihakorttelit 49288 ja 49289, 
joissa on kerrosalaa yhteensä 17 400 k-m2. Kumpikin kortteli käsittää 
kaksi asuntotonttia ja niitä palvelevat yhteispihatontit. 

Kummassakin korttelissa toinen asuntotonteista tulee toteuttaa säänte-
lemättömänä omistusasuntotuotantona ja toinen välimuotona. Väli-
muodon osalta tarjoaja saa valita joko asumisoikeuden tai Hitas I -
omistusasuntotuotannon.

Kilpailun laatuvaihe

Kilpailu jakaantui laatu- ja hintavaiheeseen. Kilpailuohjelma julkaistiin 
kesäkuussa 2018.

Tarjoajat laativat laatuvaiheessa suunnitelman, joka soveltui muokatta-
vaksi kumpaankin kortteliin. Suunnitelman tuli perustua kaavaan ja kil-
pailuohjelmassa sitä tarkentaviin arkkitehtuuria, maisema-arkkitehtuu-
ria, kaupunkikuvaa, asuntosuunnittelua ja kehittämisteemoja sekä -
ideoita koskeviin suunnitteluohjeisiin.

Määräajassa saatiin seitsemän laadullista suunnitelmaa. Suunnitelman 
esittivät seuraavat tarjoajat suunnittelijoineen:

 Peab Oy ja Avain Asumisoikeus Oy (Arkkitehtitoimisto Helamaa & 
Heiskanen Oy)

 Bonava Suomi Oy ja TA-Asumisoikeus Oy (Anttinen Oiva Arkkiteh-
dit Oy)

 Lujatalo Oy ja Lakea Oy (Arkkitehdit Anttila & Rusanen Oy)
 Westpro cc Oy (Arkkitehtirymä A6 Oy)
 Temotek Oy (Arkkitehtitoimisto Lahdelma & Mahlamäki Oy)
 Mangrove Oy ja PH Asunnot Oy (Schauman Arkkitehdit Oy)
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 Hartela Etelä-Suomi Oy ja Asuntosäätiön Asumisoikeus Oy (Arkki-
tehtitoimisto Hannu Jaakkola Oy). 

Arviointiryhmä arvioi laadulliset suunnitelmat ja valitsi kilpailuohjelman 
mukaisesti hintakilpailuvaiheeseen neljä arviointikriteerit parhaiten täyt-
tänyttä suunnitelmaa. Jatkoon valituille laadittiin jatkosuunnitteluohjeet.

Jatkoon valittiin seuraavat tarjoajat:

 Peab Oy ja Avain Asumisoikeus Oy
 Bonava Suomi Oy ja TA-Asumisoikeus Oy
 Lujatalo Oy ja Lakea Oy
 Westpro cc Oy

Suunnitelmien arviointi ja arviointimuistio

Suunnitelmien arviointiin osallistui edustajia kaupunkiympäristön toi-
mialan maaomaisuuden kehittäminen ja tontit -palvelusta, asemakaa-
voituspalvelusta ja rakennusvalvontapalveluista. Lisäksi arviointiin osal-
listui kaupunginkanslian edustajia. Arviointiryhmä käytti apunaan asian-
tuntijoita kaupunkiympäristön toimialan liikennesuunnittelusta sekä ra-
kennusvalvonnasta maisema-arkkitehtuurin osalta.

Suunnitelmien arviointi jatkosuunnitteluohjeineen on luettavissa liittee-
nä 2 olevasta arviointimuistiosta.

Hintakilpailuvaihe

Hintakilpailuvaiheesta tiedotettiin 17.1.2019 ja jatkoon valituille annet-
tiin ote arviointimuistiosta, jatkosuunnitteluohjeet sekä muut ohjeet hin-
takilpailuvaiheen tarjouksen laatimiselle.

Määräaikaan mennessä saatiin tarjoukset kaikilta neljältä jatkoon vali-
tulta. Peab Oy vetäytyi kuitenkin kilpailusta ja Avain Asumisoikeus Oy 
jätti tarjouksen yksin.

Tonteista tarjottiin seuraavat kerrosneliömetrikohtaiset hinnat:

 Avain Asumisoikeus Oy: Asumisoikeus ARA-hinta. 
o Tarjouksen katsottiin olevan tarjouspyynnön vastainen, 

sillä se ei sisältänyt euromääräistä hintatarjousta hintakil-
pailun kohteena olevista tonteista.

 Bonava Suomi Oy ja TA-Asumisoikeus Oy: tontti 49288/3 1 143 eu-
roa ja tontti 49289/3 1 123 euroa

 Lujatalo Oy ja Lakea Oy: kumpikin tontti 876 euroa
 Westpro cc Oy: kumpikin tontti 1 165 euroa

Wespro cc Oy:n tarjous on korkein kummankin korttelin osalta.
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Tonttien varaaminen

Kaupunkiympäristölautakunta on 7.5.2019, 222 § päättänyt varata kort-
telit asuntohankkeen suunnittelua varten Westpro cc Oy:lle.

Luovutusperiaatteet

Kilpailuohjelman mukaisesti esitetään myytäväksi sääntelemättömänä 
ja vapaarahoitteisena omistusasuntotuotantona toteutettavat asunto-
tontit 49288/3 ja 49289/3. 

Tontit myydään noudattaen seuraavia kerrosneliömetrikohtaisia hintoja:

 asuintilat 1 165 euroa 
 liiketilat 350 euroa

Tontin 49288/3 rakennusoikeus on 4 600 k-m2 ja tontin 49289/3 raken-
nusoikeus on 4 150 k-m2.

Asuntotontit 49288/2 ja 49289/2, yhteispihatontit 49288/1 ja 49289/1 
sekä niitä palvelevat pysäköintitontit 49298/1 ja 49299/1 vuokrataan pi-
täen perusteena seuraavia virallisen elinkustannusindeksin ”lokakuu 
1951 = 100” pistelukua 100 vastaavia yksikköhintoja:

 asuintilat 38 euroa (nykyarvo 744 euroa)
 liiketilat 18 euroa (nykyarvo 353 euroa)
 yhteispihatontit 1 euro / m2
 pysäköintitontit 1 euro / m2

Hinnat sidotaan elinkustannusindeksiin liitteestä 1 ilmenevällä tavalla.

Tontit vuokrataan kauintaan 31.12.2085 saakka.

Toimivalta ja delegointi

Kaupunginhallituksen 4.6.2018, 409 § päätöksen mukaisesti kilpailun 
perusteella valittavan varauksensaajan valinnasta ja varausehdoista 
päättää lautakunta.

Tonttien 49288/3 ja 49289/3 arvioitu kauppahinta yhteensä ylittää 10 
miljoonaa euroa. Tontit 49288/2, 49289/2, 49288/1, 49298/1 ja 49299/1 
on tarkoitus vuokrata yli 30 vuodeksi. Hallintosäännön 7 luvun 1 §:n 6 
kohdan mukaan kaupunginvaltuusto päättää kiinteän omaisuuden luo-
vuttamisesta, milloin luovutettavan omaisuuden kauppahinta ylittää 10 
miljoonaa euroa. Niin ikään hallintosäännön mukaan kaupunginvaltuus-
to vahvistaa yli 30 vuoden pituisten maanvuokrasopimusten yleiset 
vuokrausperiaatteet (7 luku 1 § 8 kohta).
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Kaupunginhallituksen tarkoituksena on, mikäli kaupunginvaltuusto hy-
väksyy päätösehdotuksen, oikeuttaa kaupunkiympäristön toimialan 
maaomaisuuden kehittäminen ja tontit -palvelun tonttipäällikkö päättä-
mään kiinteistökaupoista. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1 Luovutusperiaatteet
2 Arviointimuistio

Oheismateriaali

1 Sijainti- ja varausaluekartta
2 Kilpailuohjelma

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Varauksensaaja Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Kaupunkiympäristölautakunta

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunta 07.05.2019 § 222

HEL 2019-004733 T 10 01 01 00

Astridinkatu / Ellidankuja

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta päätti varata liitteestä 1 ilmenevät kortte-
lit asuntohankkeen suunnittelua varten Westpro cc Oy:lle (y-tunnus 
1085205-5) seuraavasti:
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 varausalue on liitteestä 1 ilmenevät asunto- ja yhteispihakorttelit 
49288 ja 49289 sekä niitä palvelevat pysäköintitontit 49298/1 ja 
49299/1

 varaus on voimassa 31.12.2021 saakka. Varausta jatketaan kahdel-
la vuodella, mikäli varauksensaaja täyttää jatkolle asetetut edelly-
tykset.

 varauksessa noudatetaan liitteiden 1-11 ehtoja 

Kaupunkiympäristölautakunta päätti lisäksi oikeuttaa maaomaisuuden 
kehittäminen ja tontit –palvelun tonttipäällikön päättämään varauksen 
jatkamisesta varausehtojen mukaisesti.

Kaupunkiympäristölautakunta esitti lisäksi kaupunginhallitukselle, että:

 kaupunki vahvistaa liitteestä 1 ilmeneville tonteille myynti- ja vuok-
rausperiaatteet liitteen 11 mukaisesti ja, että

 maaomaisuuden kehittäminen ja tontit –palvelun tonttipäällikkö oi-
keutetaan päättämään mainittujen tonttien kiinteistökaupoista

Käsittely

07.05.2019 Ehdotuksen mukaan

Asian aikana kuultavina olivat erityisasiantuntija Katarina Nordberg ja 
arkkitehti Tyko Saarikko. Asiantuntijat poistuivat kuulemisensa jälkeen 
kokouksesta.

Esittelijä
vs. kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Silja Hyvärinen

Lisätiedot
Katarina Nordberg, erityisasiantuntija, puhelin: 09 310 31800

katarina.nordberg(a)hel.fi
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§ 513
V 28.8.2019, Luovutusperiaatteiden määrittäminen Garden Helsinki -
hanketta varten varatulle alueelle (Taka-Töölö)

HEL 2019-003335 T 10 01 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Anna 
Vuorjoen ehdotuksesta. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto vahvistaa liitteestä 1 ilmenevälle KTYA-korttelialu-
eelle ja siihen liittyville VP/s -alueille sijoittuville maanalaisille alueille 
vuokraus-, osto-oikeus- ja myyntiperiaatteet liitteen 2 mukaisesti.

Tiivistelmä

Garden Helsinki -hanke on tapahtumien, urheilun, liikunnan ja vapaa-
ajan sekä asumisen, palvelujen ja työpaikkojen keskus. Keskus sisäl-
tää suuren monitoimiareenan, Helsingin jäähalliin peruskorjattavan 
monikäyttöisen palloiluareenan, jää- ja muuhun urheiluun ja harrasta-
miseen tarkoitettuja harjoitustiloja, asuntoja, toimistotiloja, liike- ja ravin-
tolatiloja, hotelli- ja majoitustiloja sekä kokonaisuutta palvelevan pysä-
köintilaitoksen. Yhteensä hanke käsittää noin 190 000 k-m² kerrosalaa.

Kaupunginhallitus on 24.6.2019, 486 § päättänyt alueen varaamisesta 
Projekti GH:lle Garden Helsinki -hanketta varten.  

Esittelijän perustelut
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Varauspäätökset

Garden Helsinki -hankkeen suunnittelu on alkanut vuonna 2010. Suun-
nittelun alkuvaiheessa hankkeelle päätettiin tehdä kaksivaiheinen va-
raus. Ensimmäisen vaiheen tarkoituksena oli mahdollistaa hankkeen 
tutkimista kahteen vaihtoehtoiseen paikkaan, Mäntymäki–Kisahalli -
alueelle ja Nordenskiöldinkadun alueelle. Ensimmäisen vaiheen jälkeen 
oli tarkoitus täsmentää alue ja jatkaa suunnittelua valitulla alueella.

Suunnitteluvaraus 2015

Kaupunginhallitus päätti 11.5.2015, 525 § varata Projekti GH Oy:lle 
Helsingin Töölön (Mäntymäki–Kisahalli) alueelta noin 60 715 m²:n suu-
ruisen alueen Garden Helsinki -hankkeen suunnittelua varten. Varauk-
sen tarkoituksena oli hankkeen toiminta- ja toteutusedellytysten selvit-
täminen varauksen kohteena olevalla alueella. Varauksensaaja oli vel-
vollinen tekemään vaihtoehtoisen hankesuunnitelman Nordenskiöldin-
kadulle Helsingin jäähallin läheisyyteen. Suunnittelun edellytettiin ta-
pahtuvan yhteistyössä kaupungin eri virastojen, museoviraston sekä 
Pisararadan suunnitteluryhmän kanssa. Varauspäätökseen sisältyi li-
säksi erinäisiä vaikutusten arviointiin ja selvitysten laatimiseen liittyviä 
ehtoja.

Suunnitteluvaraus 2016

Kaupunginhallitus päätti 27.6.2016, 655 § varata Projekti GH Oy:lle 
Helsingin Töölön alueelta noin 69 300 m²:n suuruiset maanpäälliset ja 
noin 83 000 m²:n suuruiset maanalaiset alueet Garden Helsinki -hank-
keen jatkosuunnittelua, toteutusedellytysten selvittämistä ja varmista-
mista, arkkitehtuurikilpailua sekä asemakaavoitusta varten 31.12.2018 
saakka.

Varausehtojen mukaisesti hankkeen jatkosuunnittelu, toteutusedellytys-
ten selvittäminen ja varmistaminen sekä asemakaavan muutos on teh-
tävä yhteistyössä Helsingin kaupungin eri virastojen, museoviraston 
sekä tarvittavilta osin muiden ympäröivien kiinteistöjen kuten Olympias-
tadionin ja Sonera Stadionin (nyk. Telia 5G Areena) omistajien ja toi-
minnanharjoittajien kanssa.

Varauksessa todettiin, että luovutettava alue määräytyy lopullisesti ym-
päröivien kiinteistöjen sekä toiminnanharjoittajien (kuten Jääkenttäsää-
tiö, Helsinki Stadion Oy ja Stadion-säätiö) kanssa tehtävän suunnittelu-
yhteistyön, järjestettävän arkkitehtuurikutsukilpailun ja kaavoituksen pe-
rusteella. Varauksessa edellytettiin, että alueen hankkeita ja Töölön 
pallokenttäkokonaisuutta tulee kehittää siten, että hankkeiden toimin-
taedellytykset alueella säilyvät. Jalkapallon toimintaedellytysten säily-
minen alueella heikentymättöminä tuli myös ratkaista suunnittelun osa-
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na. Edelleen varauspäätöksen mukaan tarkoitus oli tutkia Helsingin 
jäähallin suojeleminen, purkaminen tai integroiminen Garden Helsinki -
hankkeeseen.

Suunnitteluvarauksen tarkennus 2018

Kaupunginhallitus päätti 8.1.2018, 14 § muuttaa ja täydentää Projekti 
GH Oy:lle Garden Helsinki -hanketta varten tekemäänsä suunnitteluva-
rauspäätöstä. 

Kaupunginhallituksen päätöksellä varausaluetta tarkennettiin hank-
keesta käydyn arkkitehtuurikilpailun perusteella. Päätöksen mukaan 
Helsingin vanha jäähalli integroidaan lähtökohtaisesti osaksi hanketta 
siten, että se saneerataan palloilu- ja monitoimiareenaksi, jolla on 
mahdollisuus tukea myös rakennettavan pääareenan tapahtumakäyt-
töä.

Päätöksessä edellytettiin, että hankkeen suunnittelussa ja toteutukses-
sa tulee pyrkiä minimoimaan hankkeen rakentamisen aiheuttamat hai-
tat alueen jalkapallotoiminnalle sekä varausaluetta ympäröivien kiinteis-
töjen muille käyttäjille ja ympäristölle. Lisäksi päätöksessä edellytettiin, 
että hankkeen jatkosuunnittelussa ja toteutuksessa tulee huolehtia sii-
tä, että mainittujen toimijoiden, erityisesti jalkapallon, toimintaedellytyk-
set alueella säilyvät tai paranevat tulevaisuudessa.

Edelleen päätöksessä edellytettiin, että Pisararadan ratasuunnitelma ja 
Pisararataa varten laadittu asemakaava nro 12290 on huomioitava 
Vauhtitien ajoyhteyden suunnittelussa. 

Kaupunginhallitus kehotti kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan liikuntapal-
veluja tekemään selvityksen kaupungin käyttötalouteen aiheutuvista 
kustannuksista, mikäli jäähalli ja sen harjoitushalli eivät enää ole nyky-
hinnoilla kaupungin ja seurojen käytettävissä ja mistä tarvittavat jää-
kenttätilat löytyvät. Samalla kaupunginhallitus kehotti Jääkenttäsäätiötä 
tekemään selvityksen sen taloudelle aiheutuvista muutoksista jäähallin 
luovuttamisen myötä.

Varauspäätös 2019

Kaupunginhallitus on 24.6.2019, 486 § päättänyt alueen varaamisesta 
Projekti GH:lle Garden Helsinki -hanketta varten. Päätöksessä kau-
punginhallitus on lisäksi edellyttänyt, että kaupunginhallitukselle toimi-
tetaan selvitys muualta varattavien tonttien asuntorakennusoikeuden 
käytöstä ja taloudellisesta merkityksestä hankkeen kokonaisuudelle.

Arkkitehtuurikutsukilpailu
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Projekti GH Oy käynnisti 20.10.2016 yhteistyössä Helsingin kaupungin 
kaupunkisuunnitteluviraston kanssa Garden Helsinki -hankkeen arkki-
tehtuurista, maanpäällisestä massoittelusta ja kaupunkikuvallisesta rat-
kaisusta sekä maanalaisten tilojen sijoittamisesta ajoyhteyksineen ark-
kitehtuurikutsukilpailun. Kilpailun tarkoituksena oli löytää arvokkaalle 
rakennuspaikalle arkkitehtuuriltaan ja kaupunkikuvalliselta sovituksel-
taan korkeatasoinen ja kiinnostava kokonaissuunnitelma asemakaavoi-
tuksen ja toteutuksen pohjaksi.

Arvioinnin perusteella kilpailun palkintolautakunta päätti asettaa en-
simmäiselle sijalle ehdotuksen ”Skrinnari”, joka oli Arkkitehtuuritoimisto 
B&M Oy:n laatima ehdotus. Samalla palkintolautakunta esitti, että 
suunnittelua jatketaan yhdessä kilpailun voittaneen työryhmän kanssa 
ja kehitetään palkintolautakunnan antamien jatkosuunnitteluohjeiden 
pohjalta.

Asemakaavoitus

Helsingin yleiskaavassa 2016 aluetta koskee sekä kantakaupunkimer-
kintä (C2) että virkistys- ja viheraluemerkintä. Helsingin maanalaisessa 
yleiskaavassa nro 11830 on varausalueelle merkitty Pohjoisen Stadion-
tien eteläpäästä Eläintarhan kentälle johtava maanalainen tila.

Pääasiallista uudisrakentamisen aluetta koskee asemakaava no 2261 
(vahvistettu 17.6.1942), jonka mukaan alue on urheilualuetta sekä puis-
toalueita. Suunnitellun kalliopysäköintilaitoksen ja Vauhtitieltä alkavan 
ajotunnelin alueilta koskee Eläintarhan alueen asemakaava no 447 
(vahvistettu 23.10.1906) sekä Pisararadan kaava 12290 (hyväksytty 
17.6.2015). Puistoalueita koskee pieniltä osin myös Olympiastadionin 
vanha asemakaava no 1562 (vahvistettu 9.12.1935) ja asemakaava 
12301 (hyväksytty 26.8.2015).

Hankkeen myötä alueella on vireillä asemakaavan muutos. 
Kaupunkiympäristölautakunta on 16.4.2019, 201 § esittänyt Helsinki 
Garden (Nordenskiöldinkatu 13 ja osa Eläintarhan muuta aluetta) -
asemakaavan muutosehdotuksen nro 12572 hyväksymistä. Asema-
kaavan muutosta on valmisteltu yhteistyössä kaupungin eri palvelujen, 
Garden Helsinki -hankkeen sekä muiden viranomaisten ja alueen toimi-
joiden kanssa. Kaava mahdollistaa monitoimiareenan sekä muiden ta-
pahtuma-, liikunta- ja vapaa-ajan palveluiden, toimistojen, asuntojen ja 
majoitustilojen sekä pysäköintilaitosten rakentamisen alueelle. Lisäksi 
kaava mahdollistaa ajotunnelin rakentamisen alueelle Vauhtitien suun-
nasta. Asemakaavan arvioitu käsittelyaika kaupunginvaltuustossa on 
vuoden 2019 aikana.

Rahoitus- ja toimintasuunnitelma
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Projekti GH Oy on esittänyt hankkeen alustavan rahoitus- ja toiminta-
suunnitelman kaupunkiympäristön toimialan maaomaisuuden kehittä-
minen ja tontit -palvelulle varauksen valmistelun yhteydessä. 

Lopullinen rahoitusta ja toteutusta koskeva suunnitelma sijoittaja-, 
omistaja-, käyttäjä-, rakennuttaja- ja urakoitsijatahoineen tulee esittää 
maaomaisuuden kehittäminen ja tontit -palvelulle ennen kiinteistöjen 
luovuttamista. 

Garden Helsinki -hankkeeseen perustettavan kiinteistöyhtiön omistavat 
rakennusaikaiset rahoittajat vastaten kiinteistöhallinnosta ja -operoin-
nista.

Vuokraus-, osto-oikeus- ja myyntiperiaatteet

Hankkeen toteutumisedellytysten varmistamiseksi on tarpeellista, että 
hankkeella on mahdollisuus valita sen rahoituksen ja muiden seikkojen 
kannalta järkevin tontinhallintamuoto, joko ostaminen tai vuokraaminen 
osto-oikeudella. Hankkeen sijoittajien kannalta tonttien ostomahdolli-
suus on merkittävä asia, joka edistää osaltaan hankkeen toteutumista.

Tässä vaiheessa vahvistetaan vuokraus-, osto-oikeus- ja myyntiperi-
aatteet KTYA-korttelialueelle ja siihen liittyville maanalaisille alueille 
(VP/s -alueille sijoittuvat alueet). Alueet on määritelty liitteessä 1. Hel-
singin jäähallin alueelle osoitetun YU-korttelialueen luovutusperiaatteet 
käsitellään myöhemmin erikseen, kun jäähallia koskevat selvitykset on 
tehty. 

Varausalueesta KTYA-korttelialue luovutetaan varauksensaajan valin-
nan mukaan joko vuokraamalla 5 vuoden osto-oikeuksin tai myymällä. 
VP/s -alueilla olevat maanalaiset tilat sekä hankkeen pysäköintilaitok-
seen johtavan VP/s -alueella kulkevan maanalaisen huolto- ja pelastu-
syhteyden kaupunki luovuttaa vain vuokraamalla pitkäaikaisesti eikä 
niiden vuokrauksiin sisällytetä osto-oikeutta.

Vuokran määräytyminen

Siltä osin kuin varausalue luovutetaan vuokraamalla, vuosivuokrat 
määrätään pitäen perusteena virallisen elinkustannusindeksin pistelu-
kua 1959 vastaavina kerrosneliömetrihintoina:

- asuintilat 1 400 euroa
- maanpäälliset liike- ja ravintolatilat 550 euroa
- maanalaiset liike- ja ravintolatilat 400 euroa
- päivittäistavarakauppa 600 euroa
- maanalaiset liikunta-, urheilu- ja tapahtumatilat 140 euroa
- maanpäälliset liikunta-, urheilu- ja tapahtumatilat 225 euroa
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- toimistotilat 600 euroa
- hotelli 600 euroa
- pysäköinti 75 euroa.

Pysäköinnistä peritään vuokraa vain siltä osin kuin se ei palvele välit-
tömästi ja ainoastaan varausalueen omia toimintoja. Vuokra sidotaan 
elinkustannusindeksiin. Vuokraa peritään kaikesta asemakaavaan 
merkitystä kerrosalasta tai mikäli toteutetaan kaavan sallimaa kerrosa-
laa enemmän, rakennusluvan tai poikkeamispäätöksen osoittamas-
ta/sallimasta kerrosalasta.

Asemakaavaan merkittyyn kerrosalaan sisältyvät tekniset ja muut apu-
tilat hinnoitellaan sen mukaan, mitä pääkäyttötarkoitusta ne palvelevat. 

Alueet vuokrataan korkeintaan 31.12.2100 saakka.

Kaupunginvaltuuston päätöksen 1.10.1980 (asia 18) mukaan vuosi-
vuokra on asuntotontin osalta 4 % ja muiden tonttien osalta 5 % niiden 
laskennallisesta hinnasta. 

Vuokrauksiin sisältyvä osto-oikeus

Osto-oikeus on voimassa viisi (5) vuotta vuokra-ajan alkamisesta lu-
kien.

Osto-oikeutta koskevat ehdot määritellään samoin periaattein kuin jäl-
jempänä esitetyt myyntiperiaatteet. Kauppahinta ei kuitenkaan saa täs-
sä tapauksessa olla pienempi kuin jos varauksensaaja ostaisi alueet 
suoraan.

Myyntiperiaatteet

Siltä osin kuin varausalue luovutetaan myymällä, määrätään kauppa-
hinta pitäen perusteena seuraavia kerrosneliömetriltä perittäviä yksik-
köhintoja:

- asuintilat 1 400 euroa
- maanpäälliset liike- ja ravintolatilat 550 euroa
- maanalaiset liike- ja ravintolatilat 400 euroa
- päivittäistavarakauppa 600 euroa
- maanalaiset liikunta-, urheilu- ja tapahtumatilat 140 euroa
- maanpäälliset liikunta-, urheilu- ja tapahtumatilat 225 euroa
- toimistotilat 600 euroa
- hotelli 600 euroa
- pysäköinti 75 euroa.

Pysäköinnistä peritään kauppahintaa vain siltä osin kuin se ei välittö-
mästi ja ainoastaan palvele varausalueen omia toimintoja.
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Yksikköhinnat sidotaan elinkustannusindeksiin ”lokakuu 1951 = 100” si-
ten, että luovutushetkellä edellä mainittuja yksikköhintoja verrataan 
tammikuun 2021 pistelukuun ja siten, että tästä muutoksesta huomioi-
daan vain indeksin nousu. Siten kauppahinnan perusteena käytetään 
aina vähintään edellä mainittuja yksikköhintoja. Kauppahintaa peritään 
kaikesta asemakaavaan merkitystä kerrosalasta tai mikäli toteutetaan 
kaavan sallimaa kerrosalaa enemmän, rakennusluvan tai poikkeamis-
päätöksen osoittamasta kerrosalasta.

Tekniset ja muut aputilat hinnoitellaan sen mukaan, mitä pääkäyttötar-
koitusta ne palvelevat. Kaupungilla on oikeus periä varausalueesta li-
säkauppahintaa, mikäli sille toteutetaan kauppahinnan perusteena ol-
lutta määrää enemmän kerrosalaa tai mikäli kauppahinnan perusteena 
olleen kerrosalamäärän sisällä eri käyttötarkoitusten mukaiset osuudet 
muuttuvat.

Omistusasuntotuotannon osalta maksetaan lisäksi asuntojen myynti-
hintaan sidottua lisäkauppahintaa, mikäli asuntojen myyntihinta ylittää 7 
800 euroa/as-hm2. Tästä ylittävästä osasta maksetaan lisäkauppahin-
tana 25 %. 

Arviolausunnot

Vuokraus-, osto-oikeus- ja myyntiperiaatteet perustuvat kuntalaissa 
edellytetyllä edellyttämällä tavalla ulkopuoliseen arviolausuntoon. 
Asiassa on pyydetty kahden ulkopuolisen arvioijan lausuntoa. Lausun-
tojen perusteella voidaan todeta, että esitetyt hinnan vastaavat käypiä 
arvoja. 

Arviokirjat ovat salassa pidettäviä asiakirjoja (JulkL 24 § 1 mom. 20 
kohta). Luottamushenkilöillä on mahdollisuus tutustua asiakirjoihin 
kaupungin kirjaamossa esityslistan julkaisun jälkeen. Kokouspäivänä 
ne ovat saatavissa kokouksen sihteeriltä.

Toimivalta ja delegointi

Hallintosäännön 7 luvun 1 §:n 6 kohdan mukaan kaupunginvaltuusto 
päättää kiinteän omaisuuden luovuttamisesta, milloin luovutettavan 
omaisuuden kauppahinta ylittää 10 miljoonaa euroa. Niin ikään hallin-
tosäännön mukaan kaupunginvaltuusto vahvistaa yli 30 vuoden pituis-
ten maanvuokrasopimusten yleiset vuokrausperiaatteet (7 luku 1 § 8 
kohta).

Kaupunginhallituksen tarkoituksena on, mikäli kaupunginvaltuusto hy-
väksyy päätösehdotuksen, oikeuttaa kaupunkiympäristön toimialan 
maaomaisuuden kehittäminen ja tontit -palvelun tonttipäällikkö päättä-
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mään kiinteistön kaupoista sekä tekemään vuokraus-, osto-oikeus ja 
myyntiperiaatteisiin tarvittaessa vähäisiä muutoksia.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1 Varausesityksen kartat / Garden Helsinki
2 Vuokraus-, osto-oikeus- ja myyntiperiaatteet / Garden Helsinki

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Varauksensaaja Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Kaupunkiympäristölautakunta

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 24.06.2019 § 486

HEL 2019-003335 T 10 01 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus varasi Projekti GH Oy:lle (Y-tunnus 2581735-9) alu-
een Taka-Töölöstä Garden Helsinki -hankkeen jatkosuunnittelua varten 
seuraavasti:

 varausalue on liitteestä 2 ilmenevät asemakaavan muutosehdotuk-
sen nro 12572 mukaiset KTYA- ja YU-korttelialueet sekä niihin liitty-
vät VP/s-alueille sijoittuvat maanalaiset alueet, jotka muodostuvat 
kiinteistöistä tai sijoittuvat kiinteistöihin 14-9901-100, 14-9903-100 
ja 14-9904-100

 varaus on voimassa 31.12.2020 saakka 
 varauksessa noudatetaan liitteiden 1–6 ehtoja. 
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Kaupunginhallitus oikeutti kaupunkiympäristön toimialan maaomaisuu-
den kehittäminen ja tontit -palvelun tonttipäällikön:

 hyväksymään varauksensaajan lopullisen rahoitus- ja toimintasuun-
nitelman ennen alueen luovuttamista ja

 hyväksymään varauksensaajan mahdolliset yhteistyökumppanit. 

Kaupunginhallitukselle tulee toimittaa selvitys muualta varattavien tont-
tien asuntorakennusoikeuden käytöstä ja taloudellisesta merkityksestä 
hankkeen kokonaisuudelle.

Käsittely

24.06.2019 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Asian aikana kuultavina olivat tonttipäällikkö Sami Haapanen, projektin-
johtaja Hannu Asikainen ja projektipäällikkö Tom Qvisen. Asiantuntijat 
poistuivat kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Vastaehdotus:
Tomi Sevander: Lisätään päätösehdotukseen lause "Kaupunginhalli-
tukselle tulee toimittaa selvitys muualta varattavien tonttien asuntora-
kennusoikeuden käytöstä ja taloudellisesta merkityksestä hankkeen 
kokonaisuudelle."

Kannattaja: Nasima Razmyar

Hylkäysehdotus:
Anna Vuorjoki: Ehdotan esityksen hylkäämistä. Hanke ei täytä esitetty-
jä ehtoja Keskuspuiston ja jalkapallon toimintaedellytysten säilymisen 
osalta, eikä hanketta myöskään tue kaupunkikuvalliset syyt. Hanke ko-
konaisvaikutuksineen ei ole kannatettava.

Kannattaja: Veronika Honkasalo

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti, että Tomi Sevanderin vastaeh-
dotuksen mukaisesti muutetusta ehdotuksesta äänestetään vastakkain 
Anna Vuorjoen hylkäysehdotuksen kanssa.

Äänestys

JAA-ehdotus: Tomi Sevanderin vastaehdotuksen mukaan
EI-ehdotus: Anna Vuorjoen hylkäysehdotuksen mukaan

Jaa-äänet: 13
Kaisa Hernberg, Terhi Koulumies, Pia Pakarinen, Mika Raatikainen, 
Marcus Rantala, Nasima Razmyar, Wille Rydman, Daniel Sazonov, 
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Tomi Sevander, Anni Sinnemäki, Ulla-Marja Urho, Sanna Vesikansa, 
Ozan Yanar

Ei-äänet: 2
Veronika Honkasalo, Anna Vuorjoki

Kaupunginhallitus hyväksyi Tomi Sevanderin vastaehdotuksen mukai-
sesti muutetun ehdotuksen äänin 13 - 2.

17.06.2019 Pöydälle

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

maria.nelskyla(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 16.04.2019 § 202

HEL 2019-003335 T 10 01 01 00

Nordenskiöldinkatu

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että Projekti 
GH Oy:lle (Y-tunnus 2581735-9) varataan Taka-Töölöstä liitteen 1 mu-
kainen alue Garden Helsinki -hankkeen jatkosuunnittelua varten seu-
raavasti:

 varausalue on liitteestä 1 ilmenevä asemakaavan muutosehdotuk-
sen nro 12572 mukaiset KTYA- ja YU-korttelialueet sekä niihin liitty-
vät VP/s-alueille sijoittuvat maanalaiset alueet, jotka muodostuvat 
kiinteistöistä / sijoittuvat kiinteistöihin 14-9901-100, 14-9903-100 ja 
14-9904-100.

 varaus on voimassa 31.12.2020 saakka 
 varauksessa noudatetaan liitteiden 1-6 ehtoja. 

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle lisäksi, että 
maaomaisuuden kehittäminen ja tontit –palvelun tonttipäällikkö oikeute-
taan:

 hyväksymään varauksensaajan lopullinen rahoitus- ja toiminta-
suunnitelman ennen alueen luovuttamista ja

 hyväksymään varauksensaajan mahdolliset yhteistyökumppanit 

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että:
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 kaupunki vahvistaa liitteestä 1 ilmenevälle KTYA-korttelialueelle ja 
siihen liittyville VP/s –alueille sijoittuville maanalaisille alueille vuok-
raus-, osto-oikeus- ja myyntiperiaatteet (luovutusperiaatteet) liit-
teen 6 mukaisesti ja, että

 maaomaisuuden kehittäminen ja tontit –palvelun tonttipäällikkö oi-
keutetaan päättämään vähäisistä muutoksista luovutusperiaatteisiin 
sekä varausalueen kiinteistökaupoista. 

Käsittely

16.04.2019 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Mikko Aho: Liitteenä 3 olevien erityisten varausehtojen ehdon 1 toiseksi 
kappaleeksi lisätään seuraava teksti:

Varauksensaajan tulee kuitenkin kustannuksellaan ja yhteistyössä 
kaupungin kanssa tutkia, voidaanko hankkeen kokoa pienentää sen 
toiminnallisuus samalla huomioiden. Mikäli tämän perusteella päädy-
tään muuttamaan edellä mainittua viitesuunnitelmaa, tulee muutettu 
suunnitelma hyväksyttää kaupungilla. Kaupungin hyväksyessä muute-
tun suunnitelman, noudatetaan jatkosuunnittelussa ja toteutuksessa 
kyseistä viitesuunnitelmaa tai vähintään sen mukaista laatutasoa ja pe-
rusratkaisuja.

Liitteenä 3 olevien erityisten varausehtojen ehdon 21 toiseksi kappa-
leeksi lisätään seuraava teksti:

Mikäli varausehtojen tarkoittama lopullinen viitesuunnitelma poikkeaa 
olennaisesti 14.2.2019 päivätystä suunnitelmasta, muutosten vaikutuk-
sista muualta varattavan asuinrakennusoikeuden määrään neuvotel-
laan ja päätetään erikseen. 

Kaupunkiympäristölautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä esittelijän 
muutetun ehdotuksen.

Hylkäysehdotus:
Mai Kivelä: Hanke ei täytä esitettyjä ehtoja Keskuspuiston ja jalkapallon 
toimintaedellytysten säilymisen osalta, eikä hanketta myöskään tue 
kaupunkikuvalliset syyt. Hanke kokonaisvaikutuksineen ei ole kannatet-
tava.

Kannattaja: Silvia Modig

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Hanke ei täytä esitettyjä ehtoja Keskuspuiston ja jalkapal-
lon toimintaedellytysten säilymisen osalta, eikä hanketta myöskään tue 
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kaupunkikuvalliset syyt. Hanke kokonaisvaikutuksineen ei ole kannatet-
tava.

Jaa-äänet: 9
Sirpa Asko-Seljavaara, Nuutti Hyttinen, Atte Kaleva, Jape Lovén, Tuo-
mas Rantanen, Risto Rautava, Laura Rissanen, Anni Sinnemäki, Osmo 
Soininvaara

Ei-äänet: 2
Mai Kivelä, Silvia Modig

Tyhjä: 1
Leo Stranius

Poissa: 1
Eveliina Heinäluoma

Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen äänin 9-2 
(1 tyhjä, 1 poissa).

26.03.2019 Pöydälle

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Katarina Nordberg, erityisasiantuntija, puhelin: 09 310 31800

katarina.nordberg(a)hel.fi
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§ 514
V 28.8.2019, Kasvatus- ja koulutuslautakunnan jäsenen valinta

HEL 2019-006798 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto

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

 valitsee Hannu Oskalan jäseneksi kasvatus- ja koulutuslautakun-
taan vuoden 2021 toukokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi. 

Samalla kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osal-
ta heti.

Esittelijä
hallintojohtaja
Juha Summanen

Lisätiedot
Asta Vennelä, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

asta.vennela(a)hel.fi

Liitteet

1 Eronpyyntö 11.6.2019 kasvatus- ja koulutuslautakunnasta

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

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 
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kasvatus- ja koulutuslautakunnan jäsenen luottamustoimesta tultuaan 
valituksi kaupunginhallituksen jäsenen tehtävään.

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
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

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 05.08.2019 § 495

HEL 2019-006798 T 00 00 02

Päätös
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Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

05.08.2019 Pöydälle

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
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§ 515
Östersundom-toimikunnan asettaminen toimikaudeksi 2019 - 2021

HEL 2019-008252 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus asetti Östersundom-toimikunnan kaupunginhallituk-
sen toimikaudeksi 2019‒2021 sekä nimesi toimikuntaan seuraavat jä-
senet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet.

Varsinaiset jäsenet:

1. Mikko Aho, toimialajohtaja, Helsingin kaupunki, puheenjohtaja

2. Tarja Laine, kaupunkisuunnittelujohtaja, Vantaan kaupunki, varapu-
heenjohtaja

3. NN, kehitysjohtaja, Sipoon kunta

Henkilökohtaiset varajäsenet:

1. Rikhard Manninen, maankäyttöjohtaja, Helsingin kaupunki

2. Mari Siivola, yleiskaavapäällikkö, Vantaan kaupunki

3. Jarkko Lyytinen, asemakaavapäällikkö, Sipoon kunta

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Anna Villeneuve, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Liitteet

1 Sopimus Östersundomin yhteisen yleiskaavan laatimiseksi- liite Khs

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
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Nimetyt Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsingin ja Vantaan kaupungit sekä Sipoon kunta ovat päättäneet laa-
tia näiden kolmen kunnan alueelle ulottuvan, maankäyttö- ja rakennus-
lain mukaisen Östersundomin yhteisen yleiskaavan. Yhteisen yleiskaa-
van laadintaa määrittävät maankäyttö- ja rakennuslainsäädäntö sekä 
kuntalaki, minkä lisäksi menettelytavoista on hyväksytty kuntien kesken 
sopimus. Östersundom-toimikunta valmistelee, hyväksyy ja toimeen-
panee yleiskaavaa koskevat päätökset yleiskaavatyöhön osallistuvien 
kuntien puolesta.

Östersundomin yhteinen yleiskaava on hyväksytty 11.12.2018. Kaavas-
ta on valitettu Helsingin hallinto-oikeuteen, ja Östersundom-toimikunta 
on antanut hallinto-oikeudelle lausunnon. Östersundom-toimikunta ko-
koontuu seuraavaksi hallinto-oikeuden päätöksen jälkeen päättääkseen 
hallinto-oikeuden päätöksen edellyttämistä toimenpiteistä.

Kuntien hyväksymän, yleiskaavatyötä koskevan sopimuksen mukaan 
Östersundom-toimikunnan asettavat kunkin kunnan kunnanhallitukset 
samansisältöisillä päätöksillään. Kuntalain mukaan toimikunta voidaan 
asettaa vain kunnanhallitusten toimikaudeksi. Esitykset Vantaan kau-
pungin ja Sipoon kunnan edustajista on saatu kyseisistä kunnista.

Yhteisen yleiskaavan laadintaa koskeva sopimus on liitteenä. Sopi-
muksen perusteella Östersundom-toimikunnan varsinaiset jäsenyydet 
määräytyvät virka-aseman perusteella, ja varajäsenet nimetään erik-
seen. Päätöksessä ei Sipoon kehitysjohtajan kohdalla ole henkilön ni-
meä, sillä Sipoon kunnan kehitysjohtajan rekrytointi on kesken.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Anna Villeneuve, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Liitteet

1 Sopimus Östersundomin yhteisen yleiskaavan laatimiseksi- liite Khs

Muutoksenhaku
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Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Nimetyt Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-

tus

Tiedoksi

Kaupunkiympäristön toimiala
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§ 516
Teknisen johtajan virkasuhteen päättyminen ja viran täyttömenette-
lyn aloittaminen

HEL 2019-007225 T 01 01 04 00

Päätös

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi Jaakko Staufferin eroilmoituksen 
kaupunkiympäristön toimialan teknisen johtajan virasta. Samalla kau-
punginhallitus kehotti kaupunkiympäristön toimialaa käynnistämään vi-
ran täyttämiseksi julkisen hakumenettelyn.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Riitta Hellman, rekrytointipäällikkö, puhelin: 310 32950

riitta.hellman(a)hel.fi

Liitteet

1 Eroilmoitus

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Eron pyytäjä Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-

tus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Jaakko Stauffer on jättänyt eroilmoituksen kaupunkiympäristön toimia-
lan teknisen johtajan virasta eläkkeelle siirtymisen johdosta 1.11.2019 
alkaen.

Kaupungin hallintosäännön 23 luvun 3 §:n mukaan virkasuhteen päät-
tämisestä päättää virkasuhteeseen ottava viranomainen. Hallintosään-
nön 8 luvun 1§:n mukaan palvelukokonaisuuden johtajan ottaa kau-
punginhallitus.
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Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Riitta Hellman, rekrytointipäällikkö, puhelin: 310 32950

riitta.hellman(a)hel.fi

Liitteet

1 Eroilmoitus

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Eron pyytäjä Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-

tus

Tiedoksi

Kaupunkiympäristön toimiala
Taloushallintopalvelut
Kaupungin henkilöstöosasto
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§ 517
Alueen varaaminen YIT Suomi Oy:lle ja Sato-Asunnot Oy:lle liike- ja 
asuinkorttelin toteutusedellytysten jatkoselvittämistä varten (Var-
tiokylä, Itäkeskuksen metroasema, Jokerikortteli)

HEL 2018-010360 T 10 01 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus varasi liike- ja asuinkortteli ”Jokerikorttelin” YIT 
Suomi Oy:lle ja Sato-Asunnot Oy:lle toteutusedellytysten jatkoselvittä-
mistä varten seuraavin ehdoin:

 Varausalue on liitekartan 1 mukainen alue.
 Alueen pinta-ala on noin 15 900 m². Alueen laajuus tarkentuu tule-

vassa asemakaavoituksessa.
 Varauksensaaja on YIT Suomi Oy (y-tunnus 1565583-5) ja Sato-

Asunnot Oy (y-tunnus 1471718-4) sekä niiden hanketta varten 
mahdollisesti myöhemmin perustamat yhtiöt. 

 YIT Suomi Oy:llä on oikeus vaihtaa kumppania tai valita lisää 
kumppaneita kaupunkiympäristön toimialan maaomaisuuden kehit-
täminen ja tontit -palvelun tonttipäällikön suostumuksella.

 Varaus on voimassa 31.12.2020 saakka.
 Varauksensaajat ovat tietoisia, että varaus mahdollistaa vain hank-

keen toteutusedellytysten jatkoselvittämisen. Kaupunki päättää 
hankkeen toteutukseen tähtäävästä tontinvarauksesta ja sen eh-
doista erikseen, mikäli tontinvarauksen maankäytölliset ja muut 
edellytykset täyttyvät. 

 Varauksensaajat ovat velvollisia noudattamaan liitteenä 3 olevia eri-
tyisisiä ja yleisiä varausehtoja. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1 Varausaluekartta
2 Sijaintikartta
3 Erityiset ja yleiset varausehdot Punos 26.4.2019
4 Maanallerakentamisohje
5 Ilmoittautumisohje Jokerikortteli
6 Lähtökohtia suunnittelua varten
7 Suunnitteluvaraushakemus
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8 Punos_kooste_julkinen_190417

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Varauksensaajat Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täy-

täntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Tiivistelmä

Itäkeskuksen Jokerikortteli sijaitsee maanalaisen metroaseman päällä 
nykyisen joukkoliikenneterminaalin kohdalla. Lähivuosina alue on kehit-
tymässä ja vilkastumassa käyttäjämääriltään muun muassa Raide-Jo-
kerin rakentamisen myötä. Maankäytöllisenä tavoitteena on tehokas, 
toiminnoiltaan monipuolinen rakentaminen joukkoliikenneterminaalin 
yläpuolelle.

Kaupunki toteutti keväällä 2018 avoimen kutsun, jossa haettiin kump-
paneita kehittämään Jokerikorttelia. Varausta esitetään YIT Suomi 
Oy:lle (YIT) ja SATO Asunnot Oy:lle (SATO) Jokerikorttelin toteutuse-
dellytysten jatkoselvittämistä varten. Alustavien suunnitelmien mukaan 
kortteliin tulisi noin 12 500 k-m² liike- ja palvelutilaa sekä 19 000 k-m² 
asumista. Aikataulullisesti tavoitteena on toteuttaa uusi maankäyttö 
samanaikaisesti Raide-Jokerin toteuttamisen kanssa tai pian sen jäl-
keen siten, että yhteensopivat ratkaisut on huomioitu niin Raide-Jokerin 
kuin uuden maankäytön suunnittelussa.

Esittelijän perustelut

Hakumenettely

Kaupunki toteutti keväällä 2018 avoimen kutsun, jossa haettiin kump-
paneita kehittämään Jokerikorttelia. Määräaikaan mennessä saatiin 
kolme ideasuunnitelmaa. Suunnitelman jättivät seuraavat työryhmät:

- NCC Building Finland
- SRV Rakennus Oy, Arkkitehtitoimisto ALA Oy, WSP Finland Oy
- YIT Oyj, SATO Oyj, Cederqvist & Jäntti Arkkitehdit Oy, Sitowise Oy.

Jatkoneuvotteluihin valikoitui YIT:n ja SATO:n työryhmä ehdotuksellaan 
"Punos".
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Haun ilmoittautumisohje on liitteenä 5. Suunnittelun lähtökohdat on esi-
telty liitteessä 6. Muut ehdotukset ja valinnan perustelumuistio ovat 
oheismateriaalissa.

Hakemus ja hankkeen kuvaus

Hakijat pyytävät 20.9.2018 päivätyllä hakemuksella suunnitteluvarausta 
asemakeskuksesta, asunnoista ja liiketiloista muodostuvan hybridikort-
telin suunnittelua sekä sen toiminta- ja toteutusedellytysten selvittämis-
tä ja varmistamista varten. Varausalue koostuu metro- ja liityntäliiken-
teen käytössä olevista asema-, raide- ja katualueista.

Hakijoiden tavoitteena on toteuttaa suunnitteluvarausalueelle kaupun-
kikuvallisesti ja arkkitehtuuriltaan korkeatasoinen sekä monipuolinen 
hybridikortteli. Suunniteltava hanke tulisi sisältämään asumista, toimiti-
laa sekä joukkoliikenneterminaalin. Tarkempi massoittelu, sisältö ja laa-
juus määritellään suunnitteluvarausaikana. Alustavien suunnitelmien 
mukaan kortteliin tulisi noin 12 500 k-m² liike- ja palvelutilaa sekä 19 
000 k-m² asumista.

Hakijoiden tarkoituksena on suunnitella ja kehittää hanketta tiiviissä yh-
teistyössä Helsingin kaupungin, eri viranomaisten, Raide-Jokeri -al-
lianssin, HKL:n, HSL:n, naapurikiinteistöjen sekä asiantuntevien suun-
nittelijoiden kanssa.

Alueen keskeinen sijainti edellyttää suunnitteluvarausaikana yhteenso-
vittamista suunnitteluvarausalueeseen toiminnallisesti liittyvän, liittee-
seen 1 merkityn tarkastelualueen suunnittelun ja kehittämisen kanssa. 
Laajempi tarkastelualue mahdollistaa mm. alueen liikennejärjestelyiden 
ja Tallinnanaukion kehittämisen yhteistyössä kaupungin kanssa.

Tavoitteena on hankkeen toteuttaminen nopealla aikataululla sen jäl-
keen, kun asemakaavoitus, esirakentaminen ja muut yhteiset suunnit-
telu- ja kehittämisratkaisut sen mahdollistavat.

Hakemus on liitteenä 7. Hakijoiden ehdotus ”Punos” Jokerikorttelin ke-
hittämisestä on liitteenä 8.

Asemakaava- ja tonttitiedot

Hankealueen tämänhetkinen käyttötarkoitus voimassaolevassa ase-
makaavassa on raideliikennealueen korttelialue (LR). Alueelle on tar-
koitus tehdä hankkeen toteuttamisen mahdollistava asemakaavamuu-
tos, mikäli hankkeen suunnitelmasta tulee toteutuskelpoinen.

Joukkoliikenneratkaisut
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Joukkoliikenteen ratkaisut tullaan suunnittelemaan yhdessä HKL:n 
kanssa. Raide-Jokeri on Helsingin Itäkeskuksen ja Espoon Keilanie-
men välille rakennettava pikaraitiolinja. Raide-Jokeri luo mahdollisuuk-
sia rakentaa huomattava määrä uusia asuntoja nopean raideyhteyden 
varteen. Raide-Jokerin rakentaminen alkoi kesäkuun 2019 alussa. Tä-
mänhetkisen aikataulun mukaan liikennöinti linjalla alkaa kesäkuussa 
2024. 

Jokerikortteli on yksi tärkeimmistä Raide-Jokerin ja raskaan raideliiken-
teen solmukohdista, joten sen kehittäminen on kaupungin kannalta 
keskeistä.

Alueen varaaminen

Varausta on valmisteltu yhteistyössä kaupunginkanslian, kaupunkiym-
päristön toimialan asemakaavoituspalvelun ja HKL:n kanssa. Varaus 
toteuttaa kaupunkistrategiaa ja kaupungin elinkeinopoliittisia tavoitteita.

Suunnitteluvaraus mahdollistaa hankkeen toteutusedellytysten jatko-
selvittämisen. Hankkeen toteutukseen tähtäävästä tontinvarauksesta ja 
sen ehdoista päätetään myöhemmin erikseen, mikäli tontinvarauksen 
maankäytölliset ja muut edellytykset täyttyvät. 

Suunniteltavat tontit on tarkoitus luovuttaa ensisijaisesti myymällä. Hin-
nan määrittelyssä otetaan vähentävinä tekijöinä huomioon vaikea ra-
kennuspaikka ja muun muassa toiminnassa olevan metroaseman tuo-
mat lisäkustannukset rakentamiselle sekä muut kohteen tavanomaises-
ta rakennushankkeesta poikkeavat kustannukset suunnitteluaikana 
laadittavan erillisen selvityksen mukaisesti.

Toimivalta

Hallintosäännön 8 luvun 1 §:n 2 momentin 2 kohdan mukaan kaupun-
ginhallitus päättää kaupungin maa- ja vesialueiden varaamisesta ra-
kentamiseen.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1 Varausaluekartta
2 Sijaintikartta
3 Erityiset ja yleiset varausehdot Punos 26.4.2019
4 Maanallerakentamisohje
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5 Ilmoittautumisohje Jokerikortteli
6 Lähtökohtia suunnittelua varten
7 Suunnitteluvaraushakemus
8 Punos_kooste_julkinen_190417

Oheismateriaali

1 Konseptiluonnos_Place to be by NCC.pdf
2 Konseptiluonnos-SRV-ALA-WSP.pdf
3 Valinnan perustelumuistio

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Varauksensaajat Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täy-

täntöönpano

Tiedoksi

Kaupunkiympäristölautakunta

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunta 14.05.2019 § 246

HEL 2018-010360 T 10 01 01 00

Tallinnanaukio 2

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle alueen va-
raamista liike- ja asuinhybridikorttelin (”Jokerikortteli”) toteutusedellytys-
ten jatkoselvittämistä varten seuraavin ehdoin:

 Varausalue on liitekartan 1 mukainen alue. Alueen pinta-ala on 
noin 15 900 m². Alueen laajuus tarkentuu tulevassa asemakaavoi-
tuksessa.

 Varauksensaaja on YIT Suomi Oy (”YIT”) (y-tunnus 1565583-5) ja 
Sato-Asunnot Oy (”SATO”)  (y-tunnus 1471718-4) (YIT ja SATO jäl-
jempänä yhdessä ”Hakijat”) ja niiden hanketta varten myöhemmin 
perustamat yhtiöt. Lisäksi YIT:llä on oikeus vaihtaa kumppania tai 
valita lisää kumppaneita tonttiyksikön suostumuksella.

 Varaus on voimassa 31.12.2020 saakka.
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 Varauksensaaja on tietoinen, että tämä varaus mahdollistaa vain 
hankkeen toteutusedellytysten jatkoselvittämisen. Kaupunki päättää 
hankkeen toteutukseen tähtäävästä tontinvarauksesta ja sen eh-
doista erikseen, mikäli tontinvarauksen maankäytölliset ja muut 
edellytykset ovat olemassa.

 Varauksensaaja on velvollinen noudattamaan liitteenä 3 olevia eri-
tyisisiä ja yleisiä varausehtoja. 

 Lisäksi oikeutetaan tonttipäällikkö jatkamaan tarvittaessa varausta 
vuodeksi kerrallaan.

(varaustunnus A1-145919)

Jokerikorttelin jatkosuunnittelussa selvitetään HKL:n kanssa yhteis-
työssä HKL:n toimitilojen alueelle sijoittumisen mahdollisuuksia.

Käsittely

14.05.2019 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Asian aikana kuultavana oli johtava tonttiasiamies Ilkka Aaltonen. 
Asiantuntija poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Vastaehdotus:
Eveliina Heinäluoma: Jokerikorttelin jatkosuunnittelussa selvitetään 
HKL:n kanssa yhteistyössä HKL:n toimitilojen alueelle sijoittumisen 
mahdollisuuksia.

Kannattaja: Risto Rautava

Kaupunkiympäristölautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä Eveliina 
Heinäluoman vastaehdotuksen.

07.05.2019 Pöydälle

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Ilkka Aaltonen, johtava tonttiasiamies, yritystontit, puhelin: 09 310 36441

ilkka.aaltonen(a)hel.fi
Miia Pasuri, tiimipäällikkö, asuntotontit, puhelin: 09 310 34439

miia.pasuri(a)hel.fi
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§ 518
Valtuutettu Mia Nygårdin toivomusponsi kompostoinnin kokeilusta 
ja lisäämisestä koulujen ja päiväkotien opetussuunnitelmiin

HEL 2019-000812 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 
16.1.2019 hyväksymän toivomusponnen (Mia Nygård) johdosta teh-
dyistä toimenpiteistä ja toimitti selvityksen ponnen ehdottajalle sekä 
tiedoksi muille valtuutetuille.  

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Ponnen ehdottaja Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytän-
töönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Käsitellessään 16.1.2019 valtuutettu Mia Nygårdin aloitetta kiertotalou-
den ja ilmastotietouden nostamisesta kaupunginvaltuusto hyväksyi sa-
malla seuraavan toivomusponnen: Aloitevastauksen hyväksyessään 
kaupunginvaltuusto edellyttää selvitettävän mahdollisuutta kokeilla vali-
tuissa kouluissa ja päiväkodeissa kompostointia ja kompostoinnin li-
säämistä osaksi päiväkotien ja koulujen opetussuunnitelmaa." (Mia 
Nygård).  

Toivomusponnen johdosta on saatu kasvatus- ja koulutuslautakunnan 
lausunto. 
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Kaupunginhallitus hyväksyi 10.12.2018 § 809 Hiilineutraali Helsinki 
2035 -toimenpideohjelman, joka on tarkoitettu käynnistämään tarvitta-
vat toimenpiteet kaupunkistrategiassa 2017-2021 asetettujen päästö-
vähennystavoitteiden saavuttamiseksi. 

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla on tarkoitus vahvistaa ilmas-
tonmuutoksen hillintätoimia ja kiertotalouden osaamista opetussuunni-
telmissa ja yleensä koulutyössä. Erityisen tärkeää on ottaa uudet toi-
mintatavat osaksi normaalia arkea jo varhaiskasvatuksessa. Ilmaston-
muutos, kiertotalous ja kestävä elämäntapa tulee saada opetussuunni-
telmiin kaikilla koulutusasteilla.   

Kompostoinnin kokeilu, toiminnan laajentamismahdollisuuksien arviointi 
ja lisääminen opetussuunnitelmiin on kannatettavaa. Päiväkodeissa ja 
peruskouluissa on jo pitkään ollut matokomposteja. Pääkaupunkiseu-
dun Kierrätyskeskus Oy järjestää lierokompostointiin liittyvää koulutusta 
sekä lahjoittaa matoja päiväkodeille ja kouluille. Lierokompostoinnin 
avulla on helppo opettaa biojätteen käsittelyä ja havainnollistaa maa-
tumista. Muutamilla kouluilla on viljelyn opettamista varten oma puutar-
hapalsta esimerkiksi työväenopiston opistolaisyhdistyksen ylläpitämällä 
puutarhapalsta-alueella Vuosaaren Uutelassa. Siellä opetetaan mm. 
kasvijätteen kompostointi omalla palstalla olevaan kompostilaatikkoon 
tai -kehikkoon. Lisäksi monet koulut ovat tutustuneet kompostointiin 
vierailemalla Espoon Ämmässuon biojätteen käsittelylaitoksella.        

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
Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Ponnen ehdottaja Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytän-
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töönpano

Tiedoksi

Kaupunginvaltuusto

Päätöshistoria

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 18.06.2019 § 209

HEL 2019-000812 T 00 00 03

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuksenlautakunta antoi kaupunginhallitukselle seu-
raavan lausunnon: 

Kasvatus- ja koulutuslautakunta pitää kannatettavana kompostoinnin li-
säämistä osaksi päiväkotien ja koulujen opetussuunnitelmaa Helsingis-
sä.

Mia Nygårdin valtuustoaloite (25.4.2018) kiertotalous- ja ilmastotietou-
den nostamisesta Helsingissä on ollut kasvatus- ja koulutuslautakun-
nassa käsiteltävänä 14.8.2018. Kasvatus- ja koulutuslautakunta piti 
tärkeänä kiertotalouden ja ilmastotietoisuuden vahvistamisen Helsin-
gissä. 

Kaupunginhallitus on 10.12.2018 hyväksynyt Hiilineutraali Helsinki 
2035 toimenpideohjelman, jossa kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle 
on määritelty mm. ilmastonmuutoksen hillintätoimien ja kiertotalouden 
osaamisen vahvistamisen opetussuunnitelmissa ja yleensä koulutyös-
sä, sekä ympäristökasvatuksen lisääminen varhaiskasvatuksessa ja 
kouluissa. Lisäksi kaikille toimialoille on määritelty, että kaikkien erillis-
kerättävien jätteiden tehokas syntypaikkalajittelu olisi mahdollistettava 
kaikissa kaupunkiorganisaation toimitiloissa. Kestävään elämäntapaan 
ohjaavat periaatteet sisältyvät eri koulutusasteiden opetussuunnitel-
miin. 

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla on jo pitkään eri päiväkodeissa 
ja peruskouluissa toteutettu ns. matokomposteja osana opetusta. Pää-
kaupunkiseudun kierrätyskeskus Oy järjestää lierokompostointiin liitty-
vää koulutusta, sekä lahjoittaa kouluille ja päiväkodeille matoja. Liero-
komposti on helppo tapa opettaa biojätteenkäsittelyä ja havainnollistaa 
biojätteen maatumista päiväkodeissa ja kouluissa. Lisäksi muutamalla 
koululla on oma puutarhapalsta viljelyn opettamiseen esim. Helsingin 
työväenopiston opistolaisyhdistyksen ylläpitämällä puutarhapalsta-alu-
eella Vuosaaren Uutelassa. Opistolaisyhdistyksen palstatoimikunnan 
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määräyksenä on, että palstalla syntyvä kasvijäte on joko vietävä pois 
tai kompostoitava omalla palstalla kompostilaatikkoon tai -kehikkoon. 
Näin ne oppilaat, jotka käyvät palstalla opettelevat myös kompostointia. 
Lisäksi useista kouluista oppilaat ja opettajat ovat tehneet vierailuja 
Espoon Ämmässuon biojätteen käsittelylaitokselle, missä voidaan tu-
tustua kompostointiin. 

Mikäli kompostointia halutaan matokompostoinnin ja palstaviljelykom-
postoinnin lisäksi kokeilla päiväkotien ja koulujen tontilla ulkotiloissa, on 
siinä otettava seuraavat asetukset ja määräykset huomioon: jätelaki 
(2011/646), terveydensuojeluasetus (1280/1994), valtioneuvoston ase-
tus eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen ra-
joittamisesta (1250/2014) ja valtioneuvoston asetus jätteistä 
(179/2012).

Jätelain mukaan ensisijaisesti on vähennettävä syntyvän jätteen mää-
rää ja haitallisuutta. Jos jätettä kuitenkin syntyy, jätteestä ja jätehuollos-
ta ei saa aiheutua vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle. Jäte-
huollon periaatteena on, että käytetään parasta käyttökelpoista tekniik-
kaa ja noudatetaan ympäristön kannalta parasta käytäntöä. 

Asetuksien tavoitteena on ehkäistä ja vähentää biojätteen tai orgaani-
sen aineen varastoinnista ja käsittelystä aiheutuvia päästöjä pintave-
siin, pohjavesiin, maaperään ja ilmaan. Kompostijätteen varastoinnista 
ei saa aiheutua vesistön pilaantumista tai sen vaaraa. Kompostorin ra-
kenteellisessa vaatimuksessa on huomioitava, että varastoinnin on ol-
tava vesitiivis. Lisäksi talousjätteiden kompostointi on järjestettävä niin, 
ettei siitä aiheudu hajua tai terveyshaittoja. Kompostointi on tehtävä ja 
sijoitettava siten, että eläinten pääsy kompostiin estyy. Koulujen ja päi-
väkotien kesälomien aikana tapahtuvan kompostoinnin osalta tulee 
määritellä kenen vastuulla kompostin huolehtiminen on, kun koulujen ja 
päiväkotien henkilökunta, sekä oppilaat ja lapset ovat lomalla. 

Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen tulee antaa elinkeino-, liiken-
ne- ja ympäristökeskukselle jätteiden käsittelyn valvomisesta ja kom-
postointiin liittyvän nitraattidirektiivin edellyttämien raporttien laatimi-
seksi tarpeelliset tiedot sekä tiedot asetuksen mahdollisesta rikkomi-
sesta. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto ohjaa toimialal-
laan jätteestä aiheutuvien terveyshaittojen ehkäisyä. 

Kasvatus- ja koulutuslautakunta kannattaa, että kompostointia kokeil-
laan muutamassa päiväkodissa ja koulussa ja kokeilussa katsotaan 
edellytykset sen laajentamiselle. 

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen
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Lisätiedot
Ilona Taimela, opetuskonsultti, puhelin: 310 21878

ilona.taimela(a)hel.fi
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§ 519
Valtuutettu Sirpa Asko-Seljavaaran ja valtuutettu Mari Rantasen toi-
vomusponnet kotihoidon ajoneuvojen pysäköinnistä

HEL 2019-000809 T 00 00 03

HEL 2019-000810

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Silja Bor-
garsdottir Sandelinin ehdotuksesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 
16.1.2019 hyväksymien toivomusponsien (Sirpa Asko-Seljavaara ja 
Mari Rantanen) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityk-
sen ponsien ehdottajille sekä tiedoksi muille valtuutetuille. 

Esittelijän perustelut

Käsitellessään 16.1.2019 valtuutettu Arja Karhuvaaran aloitetta kortteli-
kohtaisista parkkipaikoista kotihoidon ja -palvelun työntekijöille kau-
punginvaltuusto hyväksyi samalla seuraavat kaksi toivomuspontta:  

Valtuutettu Sirpa Asko-Seljavaara ehdotti, että "kaupunginvaltuusto 
edellyttää kaupunginhallituksen selvittävän yhdessä kaupunkiympäris-
tön toimialan kanssa mahdollisuudet sote-lautakunnan ehdotuksen to-
teuttamiseksi kotihoitajien pysäköinnin helpottamiseksi. Se on kyltti au-
ton ikkunaan, että on asiakaskäynnillä". 

Valtuutettu Mari Rantanen ehdotti, että "kaupunginvaltuusto edellyttää 
kaupunginhallituksen selvittävän mahdollisuudet ennen kaupungin ta-
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soisen selvityksen ja toimenpiteiden valmistumista, että kotihoitajien 
määrättyjä pysäköintivirhemaksuja tulisi voida neuvotteluteitse estää 
esimerkiksi tuulilasiin asetettavalla kyltillä, joka ilmentää kyseessä ole-
van kotihoidon tai kotisairaalan ajoneuvon asiakaskäynnillä. Tällöin ai-
nakin kaupungin pysäköinninvalvonta voisi jättää pysäköintivirhemak-
sun määräämättä, mikäli ajoneuvo ei ole liikennettä estävästi tai vaaral-
lisesti pysäköity".  

Toivomusponsien johdosta on saatu kaupunkiympäristölautakunnan 
lausunnot. Sosiaali- ja terveyslautakunta on merkinnyt tiedoksi sille 
erikseen valmistellun liitteenä 2 olevan selvityksen kotihoidon ja kotisai-
raalan työntekijöiden pysäköintiongelmien helpottamisesta.  

Kaupunkiympäristölautakunta on todennut, että erityisesti kantakau-
pungin alueella pysäköintipaikkoja ei ole. Tuulilasiin asetettava kyltti ei 
ratkaise tai helpota asiaa. 

Pysäköinninvalvonta on viranomaistoimintaa ja sen on valvonnassaan 
kohdeltava kaikkia yhdenvertaisesti. Virheellistä pysäköintiä ei voi jät-
tää huomiotta. Kunnallisella viranomaisella ei ole toimivaltaa vaikuttaa 
yksityisten kiinteistöjen alueilla toimivien valvontayhtiöiden käytäntöihin. 

Kotihoidon ja kotisairaalan henkilökunnan pysäköinnin helpottamista on 
selvitetty aiemmin esimerkiksi   apulaiskaupunginjohtaja Pekka Saurin 
johtamassa työryhmässä. Työryhmä ehdotti mm. kuljettajien ja yhteis-
käyttö- tai leasing-ajoneuvojen käytön kokeilua.   

Sosiaali- ja terveystoimiala ja kaupunkiympäristön toimiala tehostavat 
yhteistyötä kotihoidon ja muiden kotikäyntejä tekevien henkilöiden py-
säköintiongelmien ratkaisemiseksi. Lisäksi neuvotellaan taloyhtiöiden 
sekä kasvatuksen ja koulutuksen toimialan kanssa mahdollisuudesta 
käyttää näiden pysäköintipaikkoja.            

Kotihoidon optimointiohjelma otetaan käyttöön vaiheittain kuluvan vuo-
den aikana. Ohjelma suunnittelee asiakkaan tarpeita vastaavan palve-
lun ja reitittää työntekijän kulkemisen optimaalisesti. Reitityksen suun-
nittelussa voitaneen jatkossa ottaa huomioon kotikäyntikohteiden pysä-
köintimahdollisuudet. Kotihoidon käyttöön on tarkoitus hankkia myös 
muita kulkuneuvoja kuten lisää sähköpyöriä ja sähköpotkulautoja. 

Liikenne- ja viestintäministeriö on pyytänyt Suomen Kuntaliittoa selvit-
tämään kuntien kantaa tieliikennelain muutostarpeisiin. Helsingin kau-
pungin edustajat ovat esittäneet, että kotihoidolle voitaisiin myöntää 
1.6.2020 voimaan tulevan uuden tieliikennelain (729/2018) 3 luvun 39 
§:n mukaiseen liikuntarajoitteisten pysäköintilupaan verrattava lupa, jo-
ka oikeuttaisi luvan käyttäjän pysäköimään maksulliselle paikalle ilman 
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maksua, aikarajoitteiselle paikalle rajoitusta pidemmäksi ajaksi ja pysä-
köintikiellon vaikutusalueelle. 

Asia on valmisteltu yhteistyössä kaupunginkanslian oikeuspalvelujen 
kanssa. 

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

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto 11.6.2019 § 340
2 Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätös 18.6.2019 § 147

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Ponsien ehdottajat Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytän-
töönpano
Liite 1
Liite 2

Tiedoksi

Kaupunginvaltuusto

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunta 18.06.2019 § 353

HEL 2019-000809 T 00 00 03

Lausunto
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Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Yleistä

Kaupunkiympäristölautakunta toteaa, että pysäköintipaikkojen riittävyys 
on ongelman ydin, sillä pysäköinti erityisesti kantakaupungin alueella 
on vaikeaa. Tuulilasiin asetettavan kyltin kehittäminen pysäköinnin hel-
pottamiseksi aloitteessa mainitun mukaisesti ei kuitenkaan ole tarkoi-
tuksenmukaista, koska se ei ratkaise tai edes helpota ongelmaa. Pysä-
köinnin tekee vaikeaksi pysäköintipaikkojen riittämättömyys, ei niinkään 
pysäköintimaksun maksaminen.

Yleisillä katualueilla automaattien lisäksi pysäköintimaksun voi maksaa 
neljällä mobiilijärjestelmällä. Yksityisten kiinteistöjen alueilla ajoneuvo-
jen pysäköinnistä päättää kiinteistön omistaja tai haltija.

Kotisairaalan ja kotipalvelun henkilökunnan pysäköinnin helpottamista 
on selvitetty työryhmässä apulaiskaupunginjohtaja Pekka Saurin joh-
dolla. Työryhmän työ valmistui 31.1.2011. Tässäkin yhteydessä pysä-
köintipaikan löytymisen todettiin olevan se varsinainen ongelma kanta-
kaupungin alueella. Asian helpottamiseksi työryhmä mm. esitti, että 
terveysviraston kaakkoisen kotihoitoyksikön Laajasalon lähipalvelualu-
eella 2 kokeillaan kuuden kuukauden ajan mallia, jossa vähintään kaksi 
autoa korvataan kuljettajalla ja Staran leasing-autolla. Kokeilua ei ole 
koskaan toteutettu.

Liikenne- ja viestintäministeriö on pyytänyt kuntaliittoa selvittämään 
kuntien kantaa tieliikennelain muutostarpeisiin.

Selvityksen yhteydessä Helsingin kaupunki esitti, että kotihoidolle voi-
taisiin myöntää 1.6.2020 voimaan tulevan uuden tieliikennelain mukai-
seen liikuntarajoitteisen pysäköintilupaan verrattava lupa, joka oikeut-
taisi luvan käyttäjän pysäköimään maksulliselle paikalle ilman maksua, 
aikarajoitteiselle paikalla rajoitusta pidemmäksi aikaa ja pysäköintikiel-
lon vaikutusalueelle. 

Aloitteen perusteella kaupunkiympäristön toimialan edustajat pysäköin-
ninvalvonnasta ja liikennesuunnittelusta neuvottelivat sosiaali- ja ter-
veystoimialan edustajien kanssa, miten pysäköintiä kotihoidon työteh-
tävissä voitaisiin helpottaa.

Helsingin kaupungin kunnallinen pysäköinninvalvonta on antanut Hel-
singin kaupungin Rakentamispalvelu Staran omistamille leasing ajo-
neuvoille kahdeksan pysäköintivirhemaksua vuosina 2012-2018 mm. 
suojatievirheiden perusteella ja virheellisestä pysäköimisestä jalkakäy-
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tävälle. Näistä yksittäisissä tapauksissa ajoneuvo on saattanut olla ko-
tihoidon työtehtävissä. 

Pysäköinninvalvonta on viranomaistoimintaa ja sen on valvonnassaan 
kohdeltava kaikkia yhdenvertaisesti. 

Kunnallisella viranomaisella ei ole toimivaltaa vaikuttaa yksityisten kiin-
teistöjen alueilla toimivien valvontayhtiöiden käytäntöihin. Kotihoidon 
tulisi sopia pysäköimisestä yksityisten kiinteistöjen alueella kiinteistöjen 
edustajien kanssa. Pysäköinninvalvonnan tekemien selvitysten mukaan 
kotihoidon on mahdollista pysäköidä mm. Helsingin kaupungin asunnot 
Oy:n kiinteistöjen alueilla taloyhtiöiden vieraspaikoille.

Kotihoitajien auton pysäköinti asiakaskäynnin ajaksi on ollut ongelma 
pääkaupunkiseudulla useita vuosia ja monia ratkaisuja on esitetty. Lau-
takunta esittää, että asia pidetään vireillä ja ratkaisuja etsitään, erityi-
sesti lainsäädäntömuutosten osalta, joissa esitetään työtehtävässä ole-
valle autolle lupaa, jossa se rinnastetaan vammaisten pysäköintiin ja 
merkitään kotihoidon autot vastaavalla tunnuksella. 

Käsittely

18.06.2019 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Sirpa Asko-Seljavaara: Kotihoitajien auton pysäköinti asiakaskäynnin 
ajaksi on ollut ongelma pääkaupunkiseudulla useita vuosia ja monia 
ratkaisuja on esitetty. Lautakunta esittää, että asia pidetään vireillä ja 
ratkaisuja etsitään, erityisesti lainsäädäntömuutosten osalta, joissa esi-
tetään työtehtävässä olevalle autolle lupaa, jossa se rinnastetaan 
vammaisten pysäköintiin ja merkitään kotihoidon autot vastaavalla tun-
nuksella. 

Kannattaja: Atte Kaleva

Kaupunkiympäristölautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä Sirpa As-
ko-Seljavaaran vastaehdotuksen.

11.06.2019 Pöydälle

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Lauri Uski, yksikön päällikkö: 310 39638

lauri.uski(a)hel.fi
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§ 520
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen asioita, joissa 
seuraavat viranomaiset ovat tehneet päätöksen viikoilla 32 ja 33 

kaupunginhallituksen jaostot  
- konsernijaosto  
- elinkeinojaosto  
  
tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta  
  
lautakunnat ja niiden jaostot  
kasvatus- ja koulutuslautakunta 13.8.2019
- suomenkielinen jaosto  
- ruotsinkielinen jaosto  
kaupunkiympäristölautakunta 13.8.2019
- ympäristö- ja lupajaosto 16.8.2019
- rakennusten ja yleisten alueiden jaosto  
pelastuslautakunta  
kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta  
- kulttuuri- ja kirjastojaosto  
- liikuntajaosto  
- nuorisojaosto  
sosiaali- ja terveyslautakunta 13.8.2019
- sosiaali- ja terveysjaosto 8.8.2019
  
johtokunnat  
- palvelukeskusliikelaitos 15.8.2019
- taloushallintopalveluliikelaitos  
- työterveysliikelaitos  
- rakentamispalveluliikelaitos  
- liikenneliikelaitos  
  
keskusvaalilautakunta yleishallinnon osalta  
  
pormestari  
  
apulaispormestarit  
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- kasvatuksen ja koulutuksen toimiala  
- kaupunkiympäristön toimiala  
- kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala  
- sosiaali- ja terveystoimiala  
  
kaupunginkanslian viranhaltijat  
  
henkilöstökassatoimikunta  

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Victor Andersson, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36027

victor.andersson(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Victor Andersson, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36027

victor.andersson(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 
513, 514, 517, 518, 519 ja 520 §:t.

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

2
OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Pöytäkirjan 515 ja 516 §: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

Sanna Vesikansa Terhi Koulumies

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa 
www.hel.fi 30.08.2019.


