
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 37/2019
Kaupunginhallitus

07.10.2019

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

Kokousaika 07.10.2019 16:00 - 16:58

Kokouspaikka Kaupunginhallituksen istuntosali

Läsnä

Jäsenet

Sevander, Tomi apulaispormestarin sijainen
kaupunginhallituksen 2. varapu-
heenjohtaja

Hernberg, Kaisa
Honkasalo, Veronika
Koulumies, Terhi
Raatikainen, Mika
Rantala, Marcus
Rydman, Wille
Sazonov, Daniel
Vesikansa, Sanna apulaispormestari
Vuorjoki, Anna
Yanar, Ozan
Gebhard, Elisa varajäsen
Hakola, Juha varajäsen
Särelä, Mikko varajäsen
Urho, Ulla-Marja varajäsen

Muut

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

johtaja
Arhinmäki, Paavo kaupunginvaltuuston 2. varapuheen-

johtaja
poistui 16:50, poissa: 686 - 687 §

Månsson, Björn ruotsalaisen kansanpuolueen val-
tuustoryhmän puheenjohtaja
saapui 16:34, poistui 16:55, läsnä: 
686 §

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

lajohtaja
Järvenkallas, Satu vs. kasvatuksen ja koulutuksen toi-

mialajohtaja
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Laitio, Tommi kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajoh-
taja

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

Puheenjohtaja

Tomi Sevander apulaispormestarin sijainen
674 - 687 §

Esittelijät

Tomi Sevander apulaispormestarin sijainen
674 §

Sami Sarvilinna kansliapäällikkö
675 - 687 §

Pöytäkirjanpitäjä

Jenni Björksten hallintoasiantuntija
674 - 687 §
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§ Asia

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

675 Asia/2 V 13.11.2019, Helsingin kaupungin talousarvio vuodeksi 2020 ja ta-
loussuunnitelma vuosille 2020 - 2022

676 Asia/3 V 23.10.2019, Vartiokylän Myllypuron Myllymatkantie 1 asemakaavan 
muutos nro 12505 (sisältää liikennesuunnitelman nro 6954)

677 Asia/4 V 23.10.2019, Kaarelan raitin uudisrakennuksen hankesuunnitelma

678 Asia/5 Lainan myöntäminen perustettavalle yhtiölle voimistelu- ja liikuntahal-
lin rakentamiseksi Myllypuroon

679 Asia/6 Tanssin talo -hankkeen lisärahoitus ja sijoitus Kiinteistö Oy Kaapelita-
lon sijoitetun pääoman rahastoon

680 Asia/7 Maankäyttösopimuksen tekeminen Suomen valtion kanssa liittyen 
asemakaavan muutosehdotukseen nro 12559 (Kruununhaka, tontti 
91-1-18-3)

681 Asia/8 Solakallion koulun väliaikaisen tilaelementtiratkaisun hankesuunnitel-
ma

682 Asia/9 Lausunto Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen 
tienpidon ja liikenteen suunnitelmasta 2020–2023

683 Asia/10 Valtuutettu Kauko Koskisen aloite kujanteiden käytön valvonnasta

684 Asia/11 Valtuutettu Petrus Pennasen toivomusponsi Varaamon, Helsinki-so-
velluksen ja kanslian hallinnoimien järjestelmien yhteisten komponent-
tien kehitysresursseista

685 Asia/12 Valtuutettu Johanna Sydänmaan toivomusponsi seksuaalikasvatuksen 
koulutuksesta opettajille

686 Asia/13 Aamukouluasia: Johtamisjärjestelmän valtuustokauden puolivälin tar-
kastelun toimenpiteet

687 Asia/14 Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen
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§ 674
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöy-
täkirjan tarkastajien valinta

Päätös

Kaupunginhallitus päätti todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja 
päätösvaltaiseksi. 

Samalla kaupunginhallitus päätti valita pöytäkirjantarkastajiksi Ozan 
Yanarin ja Juha Hakolan sekä varatarkastajiksi Veronika Honkasalon ja 
Elisa Gebhardin.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti puheenjohtajan ehdotuksesta 
valita pöytäkirjantarkastajaksi Pia Pakarisen sijasta Juha Hakolan ja 
varatarkastajaksi Tomi Sevanderin sijasta Elisa Gebhardin.

Esittelijä
kaupunginhallituksen 2. varapuheenjohtaja
Tomi Sevander

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi 
ja päätösvaltaiseksi. 

Samalla kaupunginhallitus päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi Ozan 
Yanarin ja Pia Pakarisen sekä varatarkastajiksi Veronika Honkasalon ja 
Tomi Sevanderin.

Esittelijä
pormestari
Jan Vapaavuori

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 675
V 13.11.2019, Helsingin kaupungin talousarvio vuodeksi 2020 ja ta-
loussuunnitelma vuosille 2020 - 2022

HEL 2019-003760 T 02 02 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle 28.10.2019 saakka.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti puheenjohtajan ehdotuksesta 
panna asian pöydälle 28.10.2019 saakka.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Matti Malinen, talousarviopäällikkö, puhelin: 310 36277

matti.malinen(a)hel.fi
Ari Hietamäki, taloussuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 36567

ari.hietamaki(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy talousarvion vuodeksi 2020 ja talous-
suunnitelman ohjeellisena vuosille 2020 - 2022.

Esittelijän perustelut

Talousarvio vuodeksi 2020 ja taloussuunnitelma vuosiksi 2020 - 2022 
sisältyy liitteeseen 1. Vastaukset talousarvion yhteydessä käsiteltäviin 
valtuutettujen tekemiin talousarvioaloitteisiin sisältyvät liitteeseen 2.  

Esittelijä
pormestari
Jan Vapaavuori

Lisätiedot
Matti Malinen, talousarviopäällikkö, puhelin: 310 36277

matti.malinen(a)hel.fi
Ari Hietamäki, taloussuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 36567

ari.hietamaki(a)hel.fi
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Liitteet

1 Helsingin kaupungin talousarvioehdotus 2020
2 Aloitemietintö

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätöshistoria

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta 29.08.2019 § 65

HEL 2019-003760 T 02 02 00

Päätös

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta päätti hyväksyä kaupungin-
hallitukselle esitettäväksi Staran talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdo-
tuksen 2020 – 2022 liitteen mukaisena.

Samalla johtokunta päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä
vs. toimitusjohtaja
Hannu Halkola

Lisätiedot
Simo Aapro, talouspäällikkö, puhelin: 310 76524

simo.aapro(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 27.08.2019 § 406

HEL 2019-003760 T 02 02 00

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti hyväksyä kaupunginhallitukselle 
esitettäväksi kaupunkiympäristön toimialan talousarvio- ja taloussuun-
nitelmaehdotuksen vuosille 2020-2022.

Kaupunkiympäristölautakunta esittää että, 

 Hiilineutraali Helsinki -ohjelmaan sisältyvää aurinkosähkön lisäystä 
toteutetaan investointina Helsingin kaupungin omistuksessa jo ole-
vaan sekä uuteen toimitila- ja palvelurakennuskantaan 3 miljoonaan 
euron suuruudella. Tämä määräraha lisätään talonrakennushank-
keiden investointiohjelmaan vuodelle 2020.
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 Kävelyn ja pyöräilyn investoinnit nostetaan vuoden 2020 jälkeen ta-
solle, joka on riittävä turvaamaan kävelyn ja pyöräilyn kulkumuoto-
osuuden kehityksen Helsingin liikkumisohjelmassa ja pyöräilyn edis-
tämisohjelmassa linjatulle tasolle. Tämä koskee kohtaa jalankulun 
ja pyöräilyn väylät.

 Puisto- ja liikuntapaikkainvestoinnit pidetään vuoden 2020 jälkeen 
vähintään sen vuoden tasolla vuosina 2021 – 2024, jotta eri puolella 
Helsinkiä pystytään toteuttamaan kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialan 
priorisoimia hankkeita ja jotta puisto- ja luonto- ja virkistysalueiden 
tarpeellisista investoinneista voidaan huolehtia.

Kaupunkiympäristölautakunta katsoo, että toimialan käyttömenojen 
osalta varmistetaan resurssit, joilla voidaan turvata henkilöstön rekry-
tointi keskeisiin toimintoihin, erityisesti kiinteistöstrategian ja asuntotuo-
tannon ja päästövähennysohjelman tarvitsemat henkilöresurssit.

Lautakunta pitää tärkeänä, että liikenteen sujuvuuden ja turvallisuuden 
kannalta Myllypuron ja Kehä1 sekä Itäväylän ja Kehä1 liittymien suun-
nittelu ja toteutus saadaan käyntiin suunniteltua aiemmin. Kaupunki 
pyrkii edistämään hankkeiden aikaistusta yhteistyössä valtion kanssa.

Kehä1 ja Itäväylän liittymän uudistamiselle varatut määrärahat on tär-
keää olla käytössä Itäkeskuksen ideakilpailun pohjalta tapahtuvan ke-
hittämisen käynnistyttyä.

Käsittely

27.08.2019 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Esteelliset: Mika Välipirtti (hallintolain 28 §:n 1 momentin 5 kohta).

Asian aikana kuultavina olivat talouspäällikkö Leena Sutela, projektin-
johtaja Kaisa-Reeta Koskinen, projektinjohtaja Helena Ström ja raken-
netun omaisuuden hallintapäällikkö Sari Hildén. Asiantuntijat poistuivat 
kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Vastaehdotus:
Anni Sinnemäki: Kaupunkiympäristölautakunta esittää että, 

- Hiilineutraali Helsinki -ohjelmaan sisältyvää aurinkosähkön lisäystä to-
teutetaan investointina Helsingin kaupungin omistuksessa jo olevaan 
sekä uuteen toimitila- ja palvelurakennuskantaan 3 miljoonaan euron 
suuruudella. Tämä määräraha lisätään talonrakennushankkeiden in-
vestointiohjelmaan vuodelle 2020.
- Kävelyn ja pyöräilyn investoinnit nostetaan vuoden 2020 jälkeen ta-
solle, joka on riittävä turvaamaan kävelyn ja pyöräilyn kulkumuoto-
osuuden kehityksen Helsingin liikkumisohjelmassa ja pyöräilyn edistä-
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misohjelmassa linjatulle tasolle. Tämä koskee kohtaa jalankulun ja pyö-
räilyn väylät.
- Puisto- ja liikuntapaikkainvestoinnit pidetään vuoden 2020 jälkeen vä-
hintään sen vuoden tasolla vuosina 2021 – 2024, jotta eri puolella Hel-
sinkiä pystytään toteuttamaan kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialan priori-
soimia hankkeita ja jotta puisto- ja luonto- ja virkistysalueiden tarpeelli-
sista investoinneista voidaan huolehtia.

Kaupunkiympäristölautakunta katsoo, että toimialan käyttömenojen 
osalta varmistetaan resurssit, joilla voidaan turvata henkilöstön rekry-
tointi keskeisiin toimintoihin, erityisesti kiinteistöstrategian ja asuntotuo-
tannon ja päästövähennysohjelman tarvitsemat henkilöresurssit.

Kannattaja: Risto Rautava

Vastaehdotus:
Eveliina Heinäluoma: Lautakunta pitää tärkeänä, että liikenteen suju-
vuuden ja turvallisuuden kannalta Myllypuron ja Kehä1 sekä Itäväylän 
ja Kehä1 liittymien suunnittelu ja toteutus saadaan käyntiin suunniteltua 
aiemmin. Kaupunki pyrkii edistämään hankkeiden aikaistusta yhteis-
työssä valtion kanssa.

Kehä1 ja Itäväylän liittymän uudistamiselle varatut määrärahat on tär-
keää olla käytössä Itäkeskuksen ideakilpailun pohjalta tapahtuvan ke-
hittämisen käynnistyttyä.

Kannattaja: Risto Rautava

Kaupunkiympäristölautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä Anni Sin-
nemäen ja Eveliina Heinäluoman vastaehdotukset.

20.08.2019 Pöydälle

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Pekka Tirkkonen, suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 36637

pekka.tirkkonen(a)hel.fi

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 27.08.2019 § 277

HEL 2019-003760 T 02 02 00

Esitys

Kasvatus- ja koulutuslautakunta esitti kaupunginhallitukselle liitteenä 
olevan vuoden 2020 talousarvioehdotuksen ja vuosien 2020‒2022 ta-
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loussuunnitelmaehdotuksen A-osaan ja C-osaan sisältyvine perustelui-
neen ja tavoitteineen.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta toteaa, että talousarvioehdotukseen 
sisältyvät määrärahat eivät mahdollista toimialan perustoiminnan 
asianmukaista hoitamista eivätkä kaupunkistrategian mukaisten tavoit-
teiden saavuttamista. 

Lautakunta korostaa, että vuokramenojen kasvu vähentää muihin me-
noihin käytettäväksi jääviä määrärahoja noin 7,8 miljoonalla eurolla. 
Vuokramenot kasvavat vuonna 2020 vuoteen 2019 verrattuna peräti 
7,3 %.

Lautakunta katsoo, että talousarviossa pitäisi varautua toimialan esi-
tyksen lisäksi seuraaviin toimenpiteisiin:

Työehtosopimusmuutosten vaikutukset henkilöstökuluihin / 4 200 000 
euroa

· Varhaiskasvatuksen opettajien suunnitteluajan pidennykseen työ-
markkinajärjestöjen neuvotteleman kvtes-muutoksen mukaiseksi 3 500 
000 €
· Epäpätevyystarkistusten vaikutukseen henkilöstökuluihin, 700 000 €

Strategian edellyttämät lisäresurssit / 5 625 000 euroa

· Toisen asteen maksuttomuuden laajentaminen uusille opiskelijoille, li-
sätarve 5 400 000 € kaikki oppilaitokset, joista 3 800 000 € kaupungin 
omat oppilaitokset
· Englanninkielisen opetuksen nopeampi strategian mukainen laajen-
taminen Ressun peruskoulussa. Vuokrakustannukset uusien tilojen 
osalta ja henkilöstökustannukset, jos opetusta laajennetaan samanai-
kaisesti useammalla vuosiluokalla, 225 000 €

Kasvatus ja opetus / 4 010 000 euroa

· Opetussuunnitelmauudistuksen mukainen oppimateriaalien uudista-
minen 2,0 miljoonaa €
· Yksityisen varhaiskasvatuksen valvonnan vahvistaminen, 200 000 €
· Varhaiskasvatuksen asiakasohjauksen uudistaminen ja keskittämi-
nen, 500 000 €
· Varhaiskasvatushenkilöstön saatavuuden turvaaminen. Rekrytointi, 
markkinointi ja viestintä 500 000 €
· Varhaiskasvatuksen pitkän aukiolon yksiköiden mitoituksen vahvista-
miseen palvelujen ja työhyvinvoinnin turvaamiseksi, 200 000 €
· Helsinki Education Week -tapahtuman toteuttaminen 120 000 €
· Lukiokoulutuksen uudistaminen vastaamaan uutta lainsäädäntöä 100 
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000 €
· Ammatillisen koulutuksen yrittäjyyttä- ja digitalisuutta painottava me-
netelmä, joka toteutetaan työelämälähtöisiä HUB oppimis- ja opetu-
sympäristöjä sekä CRM asiakkuudenhallintajärjestelmää hyödyntäen. 
390 000 €

Oppimisen tuki ja ohjaus / 5 450 000 euroa

· Erityisavustajien ja erityisopettajien lisääminen 4,0 miljoonaa €, sisäl-
tää perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen
· Perusopetuksen opinto-ohjauksen mitoituksen muuttaminen 200 oppi-
lasta/opinto-ohjaaja (nyk. 250/ opo) 650 000 €
· Monikielisten ohjaajien lisääminen 100 000 euroa
· Myönteisen erityiskohtelun (positiivisen diskriminaation) määrärahojen 
lisäys lukioille 200 000 €
· Psykologi ja kuraattorihenkilöstön lisääminen 500 000 €

Varhaiskasvatuksen työhyvinvoinnin ja -olosuhteiden kehittäminen 2 
miljoonaa €

Edellä mainittujen toimenpiteiden edellyttämä lisäys budjettiin on 21 
285 000 €.

Lautakunta korostaa edellä mainittujen toimenpiteiden tärkeyttä, mutta 
toteaa samalla, että ne eivät vielä yksin riitä korjaamaan Helsingin seg-
regaatiokehitystä. Tämän johdosta kasvatus- ja koulutuslautakunta 
kannattaa, että edellä mainitun noin 21 miljoonan euron lisäksi mahdol-
liset lisäresurssit kohdennetaan talousarvioaloitteissa esitettyjen toi-
menpiteiden toteuttamiseen eli varhaiskasvatuksen osapäivähoidon 
henkilöstömitoituksen ja päiväkotitilojen lapsikohtaisen mitoituksen nos-
tamiseen, valmistavan opetuksen laatuun ja ryhmäkoon pienentämi-
seen, kaupungin lukioiden kurssitarjonnan parantamiseen, positiivisen 
diskriminaation määrärahan kasvattamiseen varhaiskasvatuksessa, pe-
ruskoulujen ja lukioiden koulunkäyntiavustajien määrän lisäämiseen, 
määrärahojen varaamisesta riittäviin opetusvälineisiin ja erityistä tukea 
tarvitsevien 10-16-vuotiaiden nuorten tukeen.

Käsittely

27.08.2019 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Pia Pakarinen: Kasvatus- ja koulutuslautakunta toteaa, että talousar-
vioehdotukseen sisältyvät määrärahat eivät mahdollista toimialan pe-
rustoiminnan asianmukaista hoitamista eivätkä kaupunkistrategian mu-
kaisten tavoitteiden saavuttamista. 
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Lautakunta korostaa, että vuokramenojen kasvu vähentää muihin me-
noihin käytettäväksi jääviä määrärahoja noin 7,8 miljoonalla eurolla. 
Vuokramenot kasvavat vuonna 2020 vuoteen 2019 verrattuna peräti 
7,3 %.

Lautakunta katsoo, että talousarviossa pitäisi varautua toimialan esi-
tyksen lisäksi seuraaviin toimenpiteisiin:

Työehtosopimusmuutosten vaikutukset henkilöstökuluihin / 4 200 000 
euroa

· Varhaiskasvatuksen opettajien suunnitteluajan pidennykseen työ-
markkinajärjestöjen neuvotteleman kvtes-muutoksen mukaiseksi 3 500 
000 €
· Epäpätevyystarkistusten vaikutukseen henkilöstökuluihin, 700 000 €

Strategian edellyttämät lisäresurssit / 5 625 000 euroa

· Toisen asteen maksuttomuuden laajentaminen uusille opiskelijoille, li-
sätarve 5 400 000 € kaikki oppilaitokset, joista 3 800 000 € kaupungin 
omat oppilaitokset
· Englanninkielisen opetuksen nopeampi strategian mukainen laajen-
taminen Ressun peruskoulussa. Vuokrakustannukset uusien tilojen 
osalta ja henkilöstökustannukset, jos opetusta laajennetaan samanai-
kaisesti useammalla vuosiluokalla, 225 000 €

Kasvatus ja opetus / 4 010 000 euroa

· Opetussuunnitelmauudistuksen mukainen oppimateriaalien uudista-
minen 2,0 miljoonaa €
· Yksityisen varhaiskasvatuksen valvonnan vahvistaminen, 200 000 €
· Varhaiskasvatuksen asiakasohjauksen uudistaminen ja keskittämi-
nen, 500 000 €
· Varhaiskasvatushenkilöstön saatavuuden turvaaminen. Rekrytointi, 
markkinointi ja viestintä 500 000 €
· Varhaiskasvatuksen pitkän aukiolon yksiköiden mitoituksen vahvista-
miseen palvelujen ja työhyvinvoinnin turvaamiseksi, 200 000 €
· Helsinki Education Week -tapahtuman toteuttaminen 120 000 €
· Lukiokoulutuksen uudistaminen vastaamaan uutta lainsäädäntöä 100 
000 €
· Ammatillisen koulutuksen yrittäjyyttä- ja digitalisuutta painottava me-
netelmä, joka toteutetaan työelämälähtöisiä HUB oppimis- ja opetu-
sympäristöjä sekä CRM asiakkuudenhallintajärjestelmää hyödyntäen. 
390 000 €

Oppimisen tuki ja ohjaus / 5 450 000 euroa
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· Erityisavustajien ja erityisopettajien lisääminen 4,0 miljoonaa €, sisäl-
tää perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen
· Perusopetuksen opinto-ohjauksen mitoituksen muuttaminen 200 oppi-
lasta/opinto-ohjaaja (nyk. 250/ opo) 650 000 €
· Monikielisten ohjaajien lisääminen 100 000 euroa
· Myönteisen erityiskohtelun (positiivisen diskriminaation) määrärahojen 
lisäys lukioille 200 000 €
· Psykologi ja kuraattorihenkilöstön lisääminen 500 000 €

Varhaiskasvatuksen työhyvinvoinnin ja -olosuhteiden kehittäminen 2 
miljoonaa €

Edellä mainittujen toimenpiteiden edellyttämä lisäys budjettiin on 21 
285 000 €.

Kannattaja: Emma Kari

Kasvatus- ja koulutuslautakunta hyväksyi yksimielisesti Pia Pakarisen
tekemän ja Emma Karin kannattaman vastaehdotuksen.

Vastaehdotus:
Vesa Korkkula: Lisätään Pia Pakarisen vastaesityksen jälkeen:

"Lautakunta korostaa edellä mainittujen toimenpiteiden tärkeyttä, mutta 
toteaa samalla, että ne eivät vielä yksin riitä korjaamaan Helsingin seg-
regaatiokehitystä. Tämän johdosta kasvatus- ja koulutuslautakunta 
kannattaa, että edellä mainitun noin 21 miljoonan euron lisäksi mahdol-
liset lisäresurssit kohdennetaan talousarvioaloitteissa esitettyjen toi-
menpiteiden toteuttamiseen eli varhaiskasvatuksen osapäivähoidon 
henkilöstömitoituksen ja päiväkotitilojen lapsikohtaisen mitoituksen nos-
tamiseen, valmistavan opetuksen laatuun ja ryhmäkoon pienentämi-
seen, kaupungin lukioiden kurssitarjonnan parantamiseen, positiivisen 
diskriminaation määrärahan kasvattamiseen varhaiskasvatuksessa, pe-
ruskoulujen ja lukioiden koulunkäyntiavustajien määrän lisäämiseen, 
määrärahojen varaamisesta riittäviin opetusvälineisiin ja erityistä tukea 
tarvitsevien 10-16-vuotiaiden nuorten tukeen."

Kannattaja: Fatim Diarra

Kasvatus- ja koulutuslautakunta hyväksyi yksimielisesti Vesa Korkkulan
tekemän ja Fatim Diarran kannattaman vastaehdotuksen.

Vastaehdotus:
Pia Kopra: Lisätään Pia Pakarisen vastaesityksen jälkeen: Kotihoidon 
tuen Helsinki-lisä palautetaan 2-3-vuotiaille v. 2020 alusta, 3 450 000 
euroa.

Kannattaja: Abdirahim Husu Hussein
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1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Lisätään Pia Pakarisen vastaesityksen jälkeen: Kotihoidon 
tuen Helsinki-lisä palautetaan 2-3-vuotiaille v. 2020 alusta, 3 450 000 
euroa.

Jaa-äänet: 8
Ted Apter, Fatim Diarra, Joakim Horsma, Emma Kari, Vesa Korkkula, 
Anu Korppi, Dani Niskanen, Pia Pakarinen

Ei-äänet: 2
Abdirahim Husu Hussein, Pia Kopra

Tyhjä: 2
Ville Jalovaara, Petra Malin

Poissa: 1
Tiina Larsson

Äänestyksessä esittelijän ehdotus voitti Pia Kopran vastaehdotuksen 
äänin 8 –2. Tyhjää äänesti 2. Poissa 1.

13.08.2019 Pöydälle

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Tero Vuontisjärvi, talous- ja suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 80295

tero.vuontisjarvi(a)hel.fi
Anna Tarkkala-Hellström, suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 86442

anna.tarkkala-hellstrom(a)hel.fi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 27.08.2019 § 146

HEL 2019-003760 T 02 02 00

Esitys

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta esitti kaupunginhallitukselle liitteenä 
olevan kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan vuoden 2020 talousarvioehdo-
tuksen ja vuosien 2020–2022 taloussuunnitelmaehdotuksen (liite 1).

Lisäksi kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta merkitsi tiedoksi kaupungin-
hallituksen vuoden 2020 talousarvioehdotuksen raamin sekä talousar-
vio- ja taloussuunnitelmaehdotuksen 2020–2022 laatimisohjeet (liite 2).
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Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta toteaa, että raamin mukainen talous-
arvioehdotus ei tarjoa riittäviä resursseja palvelutason ylläpitämiseen ja 
strategiassa asetettujen tavoitteiden saavuttamiseen.

Liikkumisohjelman tavoitteiden saavuttamiseksi tulisi suunnata lisäre-
sursseja toimintoihin, jotka edistävät erityisesti ikääntyneiden sekä las-
ten ja nuorten liikkumisen lisäämistä. Liikuntaseurojen toiminta-avus-
tukset eivät ole seuranneet harrastaja- ja asukasmäärän kasvua. Re-
sursseja tulisi suunnata erityisesti matalan kynnyksen toimintaan ja 
kansalaistoiminnan tukeen. Liikuntapaikkojen ylläpitokuluihin tarvitaan 
lisäresursseja, jotta voidaan varmistaa houkuttelevat ja turvalliset liik-
kumisen ja liikunnan mahdollisuudet. Kasvava kaupunki tarvitsee riittä-
vän resursoinnin uusiin liikuntainvestointeihin. Palvelut on suunniteltava 
ajoissa uusille asuinalueille. 

Lautakunta pitää tärkeänä Keskustakirjasto Oodin ja muun kirjastover-
kon aineistojen ja toiminnan riittävää rahoitusta. Valmistuvan olosuhde-
kartoituksen myötä myös uudet kirjastopalveluiden katvealueet on sel-
vitettävä ja varauduttava niihin ensi vuonna suunnitelmin.

Lautakunta toteaa, että kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalle on taattava 
riittävät resurssit nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseen, joka on yksi 
kaupungin strategian kärkitavoitteista. Liikkuvan ja kohtaavan nuoriso-
työn lisääminen sekä Mukana-alueiden kirjaston resurssien kasvatta-
minen edistävät Mukana-ohjelman tavoitteita. Nuorisojärjestöjen toimin-
ta-avustuksiin tarvitaan tasokorotus. 

Toimialan viestintään ja markkinointiin tarvitaan lisävakansseja. Kult-
tuurin ja vapaa-ajan palveluiden markkinointi poikkeaa lakisääteisten 
palveluiden viestinnästä. Palveluiden markkinointi on vahvasti sidoksis-
sa palveluiden tavoittavuuteen sekä myös toimialan tulonmuodostuk-
seen. Lisäksi lautakunta katsoo, että toimialan hankintaosaaminen vaa-
tii vahvistamista.

Lautakunta toteaa, että muun muassa edellä mainittujen tarpeiden kat-
tamiseksi tarvittaisiin vähintään kahden ja puolen miljoonan euron lisä-
rahoitus.

Käsittely

27.08.2019 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Tomi Sevander: Lisätään esitykseen seuraavaa:
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Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta toteaa, että raamin mukainen talous-
arvioehdotus ei tarjoa riittäviä resursseja palvelutason ylläpitämiseen ja 
strategiassa asetettujen tavoitteiden saavuttamiseen.

Liikkumisohjelman tavoitteiden saavuttamiseksi tulisi suunnata lisäre-
sursseja toimintoihin, jotka edistävät erityisesti ikääntyneiden sekä las-
ten ja nuorten liikkumisen lisäämistä. Liikuntaseurojen toiminta-avus-
tukset eivät ole seuranneet harrastaja- ja asukasmäärän kasvua. Re-
sursseja tulisi suunnata erityisesti matalan kynnyksen toimintaan ja 
kansalaistoiminnan tukeen. Liikuntapaikkojen ylläpitokuluihin tarvitaan 
lisäresursseja, jotta voidaan varmistaa houkuttelevat ja turvalliset liik-
kumisen ja liikunnan mahdollisuudet. Kasvava kaupunki tarvitsee riittä-
vän resursoinnin uusiin liikuntainvestointeihin. Palvelut on suunniteltava 
ajoissa uusille asuinalueille. 

Lautakunta pitää tärkeänä Keskustakirjasto Oodin ja muun kirjastover-
kon aineistojen ja toiminnan riittävää rahoitusta. Valmistuvan olosuhde-
kartoituksen myötä myös uudet kirjastopalveluiden katvealueet on sel-
vitettävä ja varauduttava niihin ensi vuonna suunnitelmin. 

Lautakunta toteaa, että kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalle on taattava 
riittävät resurssit nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseen, joka on yksi 
kaupungin strategian kärkitavoitteista. Liikkuvan ja kohtaavan nuoriso-
työn lisääminen sekä Mukana-alueiden kirjaston resurssien kasvatta-
minen edistävät Mukana-ohjelman tavoitteita. Nuorisojärjestöjen toimin-
ta-avustuksiin tarvitaan tasokorotus. 

Toimialan viestintään ja markkinointiin tarvitaan lisävakansseja. Kult-
tuurin ja vapaa-ajan palveluiden markkinointi poikkeaa lakisääteisten 
palveluiden viestinnästä. Palveluiden markkinointi on vahvasti sidoksis-
sa palveluiden tavoittavuuteen sekä myös toimialan tulonmuodostuk-
seen. Lisäksi lautakunta katsoo, että toimialan hankintaosaaminen vaa-
tii vahvistamista.

Lautakunta toteaa, että muun muassa edellä mainittujen tarpeiden kat-
tamiseksi tarvittaisiin vähintään kahden ja puolen miljoonan euron lisä-
rahoitus.

Kannattaja: Sami Muttilainen

Lautakunta hyväksyi Tomi Sevanderin vastaehdotuksen yksimielisesti.

20.08.2019 Pöydälle

Esittelijä
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Tommi Laitio
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Lisätiedot
Kirsti Laine-Hendolin, hallintojohtaja, puhelin: 310 87751

kirsti.laine(a)hel.fi
Ari Tirri, talous- ja suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 85510

ari.tirri(a)hel.fi

Pelastuslautakunta 27.08.2019 § 43

HEL 2019-003760 T 02 02 00

Päätös

Pelastuslautakunta päätti hyväksyä pelastuslaitoksen vuoden 2020 ta-
lousarvion ja 2020-2022 taloussuunnitelman esitettäväksi edelleen 
kaupunginhallitukselle.

Toimintaympäristön muutosten vaikutukset 2020 talousarvioon

Maakuntauudistuksen valmistelu jatkuu uudella hallituspohjalla. Hallitu-
sohjelman mukaan kuntien osalta palveluiden tuottaminen ratkaistaan 
erillisen selvityksen pohjalta vuoden 2019 loppuun mennessä. Aikai-
sempien suunnitelmien mukaan Helsingin pelastuslaitos siirtyisi Uu-
denmaan maakunnan alaiseksi liikelaitokseksi yhdessä Keski-Uuden-
maan, Länsi-Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan pelastuslaitosten kanssa.

Mahdollisen pelastuslaitosfuusion arvioidaan taloussuunnitelmakaudel-
la heikentävän pelastuslaitoksen kykyä toteuttaa pelastustoimen palve-
lutaso Helsingin kaupungin alueella tarkoituksenmukaisella tavalla Hel-
singin pelastustoimen nykyisten resurssien ja palveluiden jakaantuessa 
laajemmalle alueelle. Uudistuksen ennakoidaan heikentävän pelastus-
toimen toimintaedellytyksiä Helsingissä toiminnan rahoitusta koskevan 
päätöksenteon siirtyessä pois Helsingin kaupungilta. Uudistuksen vai-
kutukset väestönsuojelun koordinointiin Helsingin alueella eivät ole tie-
dossa ja uudistuksen arvioidaan olevan merkittävä riski Helsingin väes-
tönsuojatilojen ylläpidon kannalta. Mikäli maakuntaan liittymisen val-
mistelua jatketaan vuonna 2020, tulee valmistelu sitomaan merkittäväs-
ti pelastuslaitoksen asiantuntijaresursseja.

Arvio palvelujen kysynnän ja tuotantotapojen kehityksestä 2020 – 2022

Pelastustoiminnan ja onnettomuuksien ehkäisyn toiminnassa ei arvioi-
da tapahtuvan merkittäviä kysynnän tai tuotantotapojen muutoksia. 
Kaupungin asukasmäärän kasvun ja yhdyskuntarakenteen kehittymi-
sen aiheuttamat muutokset huomioidaan osana pelastustoimen riskia-
nalyysiä sekä pelastustoimen ja ensihoitopalvelun palvelutason kehit-
tämistä.



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 37/2019 14 (89)
Kaupunginhallitus

Asia/2
07.10.2019

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

Aluehallintoviranomainen on valvontatoiminnassaan katsonut, että pe-
lastustoimen palvelutaso Helsingissä ei ole riittävä nopean avunsaan-
nin näkökulmasta. Valvontaviranomainen on uhkasakolla vahvistettuna 
vaatinut pelastuslaitosta korjaamaan palvelutason valvontaviranomai-
sen vaatimalle tasolle vuoden 2023 loppuun mennessä. Pelastuslaitok-
sen riskianalyysin perusteella valvontaviranomaisen vaatimusten täy-
simittaisella täyttämisellä voitaisiin saavuttaa siitä aiheutuvat kustan-
nukset huomioiden vain marginaalista hyötyä, mitä ei Helsingin pelas-
tustoimen alueen kokonaisturvallisuuden ja pelastustoimen tuottavuus-
kehityksen kannalta voida pitää tarkoituksenmukaisena. 

Pelastustoiminnan palveluiden kehittäminen on huomioitu taloussuun-
nitelmassa pelastuslaitoksen riskianalyysin mukaisesti. Riskianalyysis-
sä on tarkasteltu tarpeita toiminnan lisähajauttamiseen ja lisäresursoin-
tiin kaupungin kasvun, kaupunkirakenteen kehittymisen sekä onnetto-
muus- ja vahinkokehityksen perusteella. Pelastustoimen palveluita ke-
hitetään taloussuunnitelmakaudella tämän hetkisen suunnitelman mu-
kaan Konalan, Kontulan, Tapanilan ja Vuosaaren alueilla kaavoituk-
seen ja rakentamiseen vaadittava aika huomioiden. Aluekohtaiset prio-
risoinnit ratkaistaan jatkuvan riskianalyysin perusteella.

Ensihoitopalvelussa tehtävämäärän kasvun ennakoidaan jatkuvan 1-2 
% vuodessa, mikä ilman lisäresursseja heijastuu ensihoitopalvelun 
henkilöstön entistä suurempaan kuormittumiseen sekä palveluviiveisiin. 
Pelastustoiminnan ja ensihoitopalvelun synergian tehokas ja tuottava 
hyödyntäminen edellyttää lisäksi, että ensihoitopalvelua hajautetaan 
rinnakkain pelastustoiminnan alueellisen hajauttamisen kanssa.

Pelastuslaitos ja kiireellisen ensihoitopalvelun järjestämisvastuussa 
oleva Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri ovat tunnistaneet uh-
kan kiireellisen ensihoidon palvelutason laskusta. Helsingissä kuljetta-
vien ensihoitoyksiköiden tehtäväsidonnaisuusaika on erittäin korkea ja 
ensivasteyksiköiden käyttöaste alle tavoitetason. Vuoden 2010 tasoon 
verrattuna lähes 40 % kumulatiivinen ensihoidon tehtävämäärän kasvu 
ja kriittiselle tasolle noussut tehtäväsidonnaisuus aiheuttavat suuria 
paineita ensihoitohenkilöstön työssä jaksamiselle ja palvelun laatuta-
son säilyttämiselle. Tilanteen korjaamiseksi ensihoitopalvelun resursse-
ja kasvatetaan taloussuunnitelmakaudella. 

Pelastustoimen vaikuttavuuteen voidaan tehokkaimmin vaikuttaa kehit-
tämällä onnettomuuksien ehkäisytoimintaa. Tältä osin kaupungin kas-
vu, jatkuva rakentaminen ja turvallisuusviestinnän tarpeet digitaalisen 
viestinnän kehittämiseen edellyttävät lisäpanostuksia. Näihin sekä hen-
kilöstöprosessien, työhyvinvoinnin, osaamisen johtamisen ja viestinnän 
kehittämiseen on varauduttu vuoden 2020 talousarviossa.
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Valtiovarainministeriön kevään 2019 ennusteen mukaisesti palveluiden, 
aineiden ja vuokrien kustannusten kasvuna on huomioitu 3,0 % vuonna 
2020 ja 2,7 % vuosina 2021-2022. Lisäksi talousarviossa 2020 on 
huomioitu 900.000 euroa rakennusten ja tilojen korjauskustannusten 
siirtymä investointirahoituksen piiristä käyttömenoihin.

Pelastuslaitoksen irtaimen käyttöomaisuuden talousarvioesitys 2020 ja 
taloussuunnitelmat 2021 – 2029 ovat liitteenä. Vuonna 2020 uusitaan 
öljyntorjunnan työveneitä ja paloautojen osalta hankitaan kevytyksikkö-
ajoneuvo ja pioneeriauto. Lisäksi tehdään korvaus- ja täydennyshan-
kintoja sekä jatketaan vuonna 2019 alkaneita suuria hankkeita kuten 
ensihoidon defibrillaattoreiden hankinta.

Pelastusasemien ja väestönsuojien uudis- ja korjausrakentamisen in-
vestoinnit kuuluvat kaupunkiympäristön toimialan päätettäväksi. Näistä 
tarpeista on annettu lausunto kaupunkiympäristön toimialalle.

Talousarvio, taloussuunnitelma ja 10 vuoden investointisuunnitelmat 
kattavat pelastuslaitoksen riskianalyysin perusteella suunnitellut toi-
minnan kehittämispanostukset. Valvontaviranomainen on vaatinut pe-
lastustoiminnan kehittämistä tätä laajemmin ja nopeammassa aikatau-
lussa. Näiden vaatimusten ja pelastuslaitoksen suunnitelmien välisen 
erotuksen vaikutukset käyttötalouteen ja investointirahoitukseen on tar-
vittaessa huomioitava mahdollisessa lisätalousarviossa.

Talousarvion vaikutusten arviointi

Talousarvio mahdollistaa Helsingin turvallisuuden ylläpitämisen kau-
pungin kasvun ja tuottavuustavoitteiden mukaisesti.  

Kaupunkistrategian ja sen tavoitteiden toteuttaminen

Pelastuslaitos huolehtii Helsingin turvallisuudesta kaupungin kasvun ja 
tuottavuustavoitteiden mukaisesti.  

Jatkuvalla riskianalyysillä, monipuolisilla onnettomuuksien ehkäisyn 
menetelmillä sekä pelastustoiminnan ja ensihoitopalvelun saatavuuden 
tarkoituksenmukaisella mitoituksella varmistetaan yleistä turvallisuutta 
Helsingin kaupunkirakenteen kehittyessä. Sopimuspalokuntien ja Hel-
singin pelastusliiton roolia pelastuslaitoksen viranomaistoiminnan tuke-
na onnettomuuksien ehkäisyssä vahvistetaan.

Turvallisuusviestinnän toimintoja digitalisoidaan ja ohjataan uusiin ka-
naviin aikaisempaa segmentoidumman kohderyhmästrategian perus-
teella. 
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Pelastuslaitos on aktiivisessa roolissa kehittämässä valtakunnallista tie-
tojärjestelmää valvontatoiminnan ja onnettomuuksien ehkäisyn palve-
luprosessien, tietojohtamisen sekä palveluiden digitalisoinnin tueksi. 

Pelastustoiminnassa kokeillaan uutta kevyen pelastusyksikön mallia 
tavoitteena aikaisempaa kustannustehokkaammin vastata sekä pelas-
tustoiminnan, että ensihoitopalvelun valitun riskiprofiilin mukaisiin teh-
täviin katvealueilla.

Viestintätoimintoa kehitetään palvelutuotannon, työnantajamielikuvan 
sekä sisäisen viestinnän tarpeisiin.

Pelastustoimen tuottavuus on valtakunnan kärkitasoa.

Pelastustoimen kustannukset per asukas ovat kaupungin sisäisten pal-
veluiden kustannustason nousu huomioiden valtakunnan keskiarvoa 
paremmat.

Ensihoitopalvelun kustannukset per asukas ovat kaupungin sisäisten 
palveluiden kustannustason nousu huomioiden vertailualueita parem-
mat.

Pelastuslaitoksen henkilöstösuunnitelma 2020 – 2022

Henkilöstösuunnitelma kattaa pelastuslaitoksen riskianalyysin perus-
teella suunnitellut toiminnan kehittämispanostukset. Valvontaviran-
omainen on vaatinut pelastustoiminnan kehittämistä tätä laajemmin ja 
nopeammassa aikataulussa. Näiden vaatimusten ja pelastuslaitoksen 
suunnitelmien välisen erotuksen vaikutukset on tarvittaessa huomioita-
va mahdollisessa lisätalousarviossa.

Pelastuslaitos perustaa 36 uutta vakanssia vuonna 2020. Henkilötyö-
vuosia vuoden 2020 talousarvio sisältää 720,8 ja taloussuunnitelma 
745 (221) ja 777 (2022). 

Pelastustoimintaan osoitetaan 12 vakanssia uuden pelastustoiminnan 
kevytyksikön perustamiseen. 

Ensihoitopalvelun 18 vakanssia käytetään kahden ensihoitoyksikön 
valmiuden nostamiseen 12 tunnista 24 tuntiin sekä kenttäjohtajan toi-
minnon työturvallisuuden ja operointikyvyn kehittämiseen lisäämällä 
24/7 työpari kenttäjohtajan yksikköön.  

Viestintään, henkilöstöhallintoon, osaamisen kehittämiseen sekä digi-
taalisten toimintatapojen kehittämiseen lisätään talousarviossa 2020 
neljä vakanssia ja pelastuskoulun koulutuskapasiteetin kasvattamiseen 
varaudutaan kahdella vakanssilla.
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Lisäksi onnettomuuksien ennakolta ehkäisemiseksi valvontatoimintaan 
ja turvallisuusviestintään lisätään kolme henkilötyövuotta muuttamalla 
tyhjiä virkoja vuonna 2020.

Vuodelle 2021 on suunniteltu 12 pelastustoiminnan vakanssia toisen 
kevytyksikön perustamiseen sekä 12 vakanssia uuden ensihoitoyksi-
kön perustamiseen.  

Vuodelle 2022 on suunniteltu 26 pelastustoimen vakanssia uuden pe-
lastusaseman miehittämiseen sekä 6 vakanssia uuden 12 tunnin ensi-
hoitoyksikön perustamiseen.  

Vallitsevassa suhdanteessa ja ympäröivien pelastustoimen alueiden 
korkeamman palkkatason johdosta pelastuslaitos ei kykene kilpaile-
maan työvoiman saatavuudessa, mikä aiheuttaa jatkuvaa resurssivajet-
ta. Ongelman ratkaisemiseksi pelastuslaitos panostaa ennakolliseen 
rekrytointiin sekä työnantajakuvan kehittämiseen kriittisten osaamistar-
peiden ja käytettävissä olevan työvoiman kohtaamisen parantamiseksi. 

Ansiotason muutoksena on huomioitu VM ennusteen kevään 2019 pe-
rusteella 3,3 % vuonna 2020 ja 3,1 % vuosina 2021 ja 2022.

Suunniteltujen pelastustoiminnan vakanssien täyttämiseksi ja henkilös-
tön saatavuuden varmistamiseksi Helsingin Pelastuskoulun koulutetta-
vamäärät kaksinkertaistetaan vuonna 2020. Pelastuskoulun toiminnan 
jatkuvuus on kriittinen tekijä henkilöstön saatavuuden varmistamiseksi.

Tilankäyttösuunnitelma 2020 – 2022

Palvelutasopäätöksen mukaisesti kartoitetaan tarvetta suunnitella pe-
lastusasemia tunnistetuille katvealueille riskianalyysin perusteella. Pe-
lastusasemien rakentamisessa varaudutaan toiminnan kasvuun va-
raamalla perusasemalle tilat vähintään yhdelle pelastusyksikölle ja yh-
delle ensihoitoyksikölle. Lisäksi selvitetään pelastusasemaa kevyem-
pien ratkaisujen mahdollisuutta pelastustoimen palveluverkon kehittä-
miseksi.

Vuonna 2019 aloitettua Malmin aseman korvaavan väliaikaisen ase-
mapaikan rakentamista jatketaan. Konalan pelastusaseman rakenta-
minen käynnistetään vuonna 2020 ja Kontulan aseman rakentaminen 
vuonna 2023.  

Valvontaviranomainen on vaatinut pelastustoiminnan hajauttamista tätä 
nopeammassa aikataulussa. Aluehallintoviranomaisen vaatimusten ja 
pelastuslaitoksen suunnitelmien välisen erotuksen vaikutukset pelas-
tusasemien rakentamiseen ja investointirahoitukseen on tarvittaessa 
huomioitava mahdollisessa lisätalousarviossa.
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Taloussuunnitelmakaudella pyritään ratkaisemaan valtakunnallisen, tai 
vähintään Uudenmaan laajuisen pelastustoiminnan tilannekeskuksen 
sijainti. Yhtenä vaihtoehtona on Helsinki.

Yleiset väestönsuojat ovat nykyisin pelastuslaitoksen hallinnassa. 
Maakuntauudistukseen liittyen neuvotellaan väestösuojien hallinnan ja 
ylläpidon ratkaisuista niiden toiminnan häiriöttömän jatkuvuuden tur-
vaamiseksi.

Digitalisaatio ja tietotekniikka palvelutuotannon ja prosessien kehittämisessä

Pelastuslaitos kehittää aktiivisesti valtakunnallista valvontatoiminnan 
tietojärjestelmää palveluprosessin, tietojohtamisen sekä palveluiden di-
gitalisoinnin tueksi valvontatoiminnassa. 

Esittelijä
vs. pelastuskomentaja
Henri Nordenswan

Lisätiedot
Henri Nordenswan, hallintopäällikkö, puhelin: 310 30010

henri.nordenswan(a)hel.fi

Taloushallintopalveluliikelaitoksen johtokunta 27.08.2019 § 14

HEL 2019-003760 T 02 02 00

Päätös

Taloushallintopalveluliikelaitoksen johtokunta päätti hyväksyä talous-
hallintopalveluliikelaitoksen talousarvioehdotuksen vuodelle 2020 ja ta-
loussuunnitelmaehdotuksen vuosille 2020 - 2022 sekä lähettää talous-
arvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksen liitteineen kaupunginhallituksel-
le. 

Taloushallintopalveluliikelaitoksen talousarvioehdotus on laadittu kau-
punginhallituksen hyväksymän kokonaisraamin sitovien erien mukai-
sesti.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Tuija Kuivalainen

Lisätiedot
Kaisa Okkeri, talouspäällikkö, puhelin: 310 25106

kaisa.okkeri(a)hel.fi

Liikenneliikelaitoksen johtokunta 22.08.2019 § 129
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HEL 2019-003760 T 02 02 00

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti hyväksyä liikenneliikelaitoksen 
vuoden 2020 talousarvioesityksen ja vuosien 2020-2022 taloussuunni-
telmaesityksen sekä lähettää ne edelleen kaupunginhallitukselle. 

Johtokunta toteaa, että investointibudjetin sopeuttaminen on edellyttä-
nyt kaupungin kehityksen kannalta olennaisten hankkeiden kuten Tuu-
sulanväylän kaupunkibulevardin raitioinvestointien siirtämistä kahdella 
vuodella, metron kulunvalvonnan uudistamisen ja mahdollisen automa-
tisoinnin siirtämistä eteenpäin sekä Koskelan raitiovarikon siirtämistä 
yhtiön toteuttamana kaupungin investointibudjetin ulkopuolelle.

Käsittely

22.08.2019 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Johtokunta täydensi yksimielisesti päätösehdotusta puheenjohtaja Lau-
ra Rissasen esityksestä:
"Johtokunta toteaa, että investointibudjetin sopeuttaminen on edellyttä-
nyt kaupungin kehityksen kannalta olennaisten hankkeiden kuten Tuu-
sulanväylän kaupunkibulevardin raitioinvestointien siirtämistä kahdella 
vuodella, metron kulunvalvonnan uudistamisen ja mahdollisen automa-
tisoinnin siirtämistä eteenpäin sekä Koskelan raitiovarikon siirtämistä 
yhtiön toteuttamana kaupungin investointibudjetin ulkopuolelle."

Esittelijä
toimitusjohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot
Ari Päivärinta, taloussuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 78433

ari.paivarinta(a)hel.fi

Palvelukeskusliikelaitoksen johtokunta 22.08.2019 § 26

HEL 2019-003760 T 02 02 00

Päätös

Merkittiin, että esittelijä muutti otsikon kuuluman Palvelukeskus-liikelai-
toksen talousarvioehdotus vuodelle 2020 ja taloussuunnitelmaehdotus-
vuosille 2021–2022.
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Palvelukeskusliikelaitoksen johtokunta päätti esittelijän korjatun ehdo-
tuksen mukaisesti merkitä tiedoksi ja hyväksyä Helsingin kaupungin 
Palvelukeskusliikelaitoksen vuoden 2020 talousarvioehdotuksen sekä 
taloussuunnitelmaehdotuksen 2020-2022 liitteiden 1-5 mukaisesti. 

Esittelijä
toimitusjohtaja
Antti Värtelä

Lisätiedot
Sirkka Ilmoniemi, kirjanpitopäällikkö, puhelin: +358 9 310 27805

sirkka.ilmoniemi(a)hel.fi

Työterveysliikelaitoksen johtokunta 21.08.2019 § 18

HEL 2019-003760 T 02 02 00

Päätös

Työterveysliikelaitoksen johtokunta päätti hyväksyä kaupunginhallituk-
selle esitettäväksi vuoden 2020 talousarvioehdotuksen sekä talous-
suunnitelmaehdotuksen 2020-2022 liitteiden 1-2 mukaisesti.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Tiina Pohjonen

Lisätiedot
Tiina Maasilta, hallintopäällikkö, puhelin: +358931054080

tiina.maasilta(a)hel.fi

Sosiaali- ja terveyslautakunta 20.08.2019 § 185

HEL 2019-003760 T 02 02 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti hyväksyä liitteen 1 mukaisen ehdo-
tuksen sosiaali- ja terveystoimialan vuoden 2020 talousarvioksi ja vuo-
sien 2020‒2022 taloussuunnitelmaksi.

Lisäksi sosiaali- ja terveyslautakunta totesi, että sosiaali- ja terveystoi-
men talousarvion laatiminen vuodelle 2020 on poikkeuksellisen vaike-
aa, koska vuodelle 2019 budjetoidut varat eivät todennäköisesti tule riit-
tämään sote-palveluiden menojen kattamiseen ja HUSin kuluihin. 

Vammaispalvelujen ja lastensuojelun lakisääteiset menot ovat kasva-
neet ennakoitua selvästi enemmän. Palvelutarpeen kasvu ja mahdolli-
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set 2019 budjetin ylitykset tulee huomioida 2020 talousarvion laadin-
nassa.

Voimaan tulevat ja hallitusohjelmaan kirjatut lakimuutokset, kuten las-
tensuojelun jälkihuollon ikärajojen nosto, tuovat jo vuodelle 2020 uusia 
menoja, joihin tulisi varautua.     

Kaupungin budjetointitapaa tulisi muuttaa siten, että se huomioi pa-
remmin ikääntymisestä johtuvan palvelutarpeen kasvun kaupungissa.

Kaupunkistrategian edellyttämän palvelujen saatavuuden vahvistami-
seksi talousarviossa pitäisi pystyä paremmin varautumaan kilpailuun 
työvoimasta, rekrytoinnin vaikeuksiin ja ammattilaisten pysyvyyden 
varmistamiseen. Talousarviossa tulisi huomioida myös sote-alojen an-
siokehityksen mahdolliset muutokset.

Sote-investointien pysymistä investointiohjelman aikataulussa on erityi-
sen tärkeä edistää, koska monet keskeiset hankkeet ovat kohtuutto-
masti viivästyneet sote-uudistuksen vuoksi. 

Sosiaali- ja terveyslautakunta edellyttää, että kaupunginhallitus huomioi 
sosiaali- ja terveystoimialan lisärahoitusta vaativat monet vakavat 
haasteet kaupungin talousarvion laadinnassa, kuten:
- Helsingin yli 75-vuotiaiden määrän ja osuuden kasvu sekä heidän 
palvelujensa riittävyys ja kuntoutusketjujen vahvistaminen
- perusterveydenhuollon saatavuuden vahvistaminen, myös erikoissai-
raanhoidon kulujen hillitsemiseksi 
- lasten ja nuorten mielenterveyspalveluiden vahvistaminen ja saata-
vuuden parantaminen 
- mielenterveys- ja päihdekuntoutujien palveluketjujen sujuvoittaminen.

Lisäksi sosiaali- ja terveyslautakunta päätti merkitä tiedoksi kaupungin-
hallituksen talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksen laatimisohjeet 
(liite 4).

Käsittely

20.08.2019 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Talous- ja suunnittelupäällikkö Sampo Pajari ja vastaava suunnittelija 
Mikael Karell olivat kutsuttuina asiantuntijoina läsnä kokouksessa tä-
män asian käsittelyssä.

Asiassa tehtiin seuraava vastaehdotus:

Vastaehdotus 1:
Puheenjohtaja Sanna Vesikansa: Lisätään päätösehdotuksen ensim-
mäisen ja toisen kappaleen väliin seuraava kohta:
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"Lisäksi sosiaali- ja terveyslautakunta toteaa, että sosiaali- ja terveys-
toimen talousarvion laatiminen vuodelle 2020 on poikkeuksellisen vai-
keaa, koska vuodelle 2019 budjetoidut varat eivät todennäköisesti tule 
riittämään sote-palveluiden menojen kattamiseen ja HUSin kuluihin. 

Vammaispalvelujen ja lastensuojelun lakisääteiset menot ovat kasva-
neet ennakoitua selvästi enemmän. Palvelutarpeen kasvu ja mahdolli-
set 2019 budjetin ylitykset tulee huomioida 2020 talousarvion laadin-
nassa.

Voimaan tulevat ja hallitusohjelmaan kirjatut lakimuutokset, kuten las-
tensuojelun jälkihuollon ikärajojen nosto, tuovat jo vuodelle 2020 uusia 
menoja, joihin tulisi varautua.     

Kaupungin budjetointitapaa tulisi muuttaa siten, että se huomioi pa-
remmin ikääntymisestä johtuvan palvelutarpeen kasvun kaupungissa.

Kaupunkistrategian edellyttämän palvelujen saatavuuden vahvistami-
seksi talousarviossa pitäisi pystyä paremmin varautumaan kilpailuun 
työvoimasta, rekrytoinnin vaikeuksiin ja ammattilaisten pysyvyyden 
varmistamiseen. Talousarviossa tulisi huomioida myös sote-alojen an-
siokehityksen mahdolliset muutokset.

Sote-investointien pysymistä investointiohjelman aikataulussa on erityi-
sen tärkeä edistää, koska monet keskeiset hankkeet ovat kohtuutto-
masti viivästyneet sote-uudistuksen vuoksi. 

Sosiaali- ja terveyslautakunta edellyttää, että kaupunginhallitus huomioi 
sosiaali- ja terveystoimialan lisärahoitusta vaativat monet vakavat 
haasteet kaupungin talousarvion laadinnassa, kuten:
- Helsingin yli 75-vuotiaiden määrän ja osuuden kasvu sekä heidän 
palvelujensa riittävyys ja kuntoutusketjujen vahvistaminen
- perusterveydenhuollon saatavuuden vahvistaminen, myös erikoissai-
raanhoidon kulujen hillitsemiseksi 
- lasten ja nuorten mielenterveyspalveluiden vahvistaminen ja saata-
vuuden parantaminen 
- mielenterveys- ja päihdekuntoutujien palveluketjujen sujuvoittaminen." 

Kannattaja: jäsen Sami Heistaro

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi puheenjohtaja Sanna Vesikan-
san vastaehdotuksen yksimielisesti ilman äänestystä.

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti asiasta hyväksytyn vastaehdotuk-
sen osalta esittelijän ehdotuksesta poiketen.
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Liitteenä 1 olevaan sosiaali- ja terveystoimialan talousarvioehdotuk-
seen 2020 ja taloussuunnitelmaan vuosille 2020-2022 on tehty pieni 
tekninen korjaus sivulle 31.

13.08.2019 Pöydälle

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Sampo Pajari, talous- ja suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 42246

sampo.pajari(a)hel.fi

Tarkastuslautakunta 20.08.2019 § 59

HEL 2019-003760 T 02 02 00

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti hyväksyä liitteen mukaisen tarkastuslauta-
kunnan ja -viraston talousarvioehdotuksen vuodelle 2020 ja talous-
suunnitelmaehdotuksen vuosille 2020–2022.

Esittelijä
tarkastusjohtaja
Timo Terävä

Lisätiedot
Vilma Lamminpää, controller, puhelin: 310 36581

vilma.lamminpaa(a)hel.fi
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§ 676
V 23.10.2019, Vartiokylän Myllypuron Myllymatkantie 1 asemakaa-
van muutos nro 12505 (sisältää liikennesuunnitelman nro 6954)

HEL 2016-007788 T 10 03 03

Esitys

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy 45. kaupunginosan (Vartiokylä, Myllypu-
ro) korttelin 45135 tontin 1 sekä katu- ja puistoalueiden asemakaavan 
muutosehdotuksen 11.6.2019 päivätyn piirustuksen nro 12505 mukai-
sena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein. Muutoksella 
muodostuu uusi kortteli 45168.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36154

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12505 kartta, päivätty 11.6.2019, 
päivitetty Kylk:n 11.6.2019 päätöksen mukaiseksi

2 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12505 selostus, päivätty 
11.6.2019, päivitetty Kylk:n 11.6.2019 päätöksen mukaiseksi

3 Liikennesuunnitelma (piir.nro 6954), päivitetty Kylk:n 11.6.2019 päätök-
sen mukaiseksi

4 Vuorovaikutusraportti 11.6.2019
5 Osa päätöshistoriaa

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Uudenmaan ELY-kes-
kus (Liikenne ja infrast-
ruktuuri)

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen hyväksyminen
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4
Liite 5
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Kaavamuutoksen haki-
ja

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

Helen Oy
Helen Sähköverkko Oy
HSY Vesihuolto

Esitys

Esitys on ehdotuksen mukainen.

Tiivistelmä

Asemakaavan muutos koskee korttelin 45135 tonttia 1 osoitteessa Myl-
lymatkantie 1 sekä viereistä viheraluetta ja ympäröivää katualuetta. 
Kaavaratkaisun tavoitteena on mahdollistaa alueen tehokkaampi 
maankäyttö sekä asuntotarjonnan lisääminen metroaseman ja Jokeri 2-
raitiotielinjan sekä Metropolian uuden kampuksen läheisyydessä, val-
miissa yhdyskuntarakenteessa. Kaava-alueen nykyiset kaksi kerrosta-
loa on tarkoitus purkaa ja mahdollistaa neljän uuden 8-kerroksisen ja 
yhden 6-kerroksisen asuinkerrostalon rakentaminen alueelle. Kaava-
ratkaisun myötä uusia asuntoja saadaan  noin 460 uudelle asukkaalle. 
Asuntokerrosalaa kaavassa on yhteensä 18 280 k-m2, josta uutta ker-
rosalaa on 14 502 k-m2. Tonttien keskimääräinen tehokkuusluku asun-
tokortteleissa on eₖ=1,52.  

Täydennysrakentaminen toteutetaan alkuperäistä kaavaa tiiviimpänä 
sopeuttaen kuitenkin uusi rakentaminen alueen alkuperäiseen kaupun-
kikuvalliseen ilmeeseen. Rakennusten arkkitehtuurissa pyritään koros-
tamaan alueelle tyypillisiä piirteitä uudisrakentamisen keinoin. Asema-
kaava sisältää kaavamääräyksiä koskien muun muassa asuinkorttelien 
pihoja, istutuksia, puustoa, hulevesien käsittelyä ja ympäröiviin vihera-
lueisiin liittymistä sekä uusiutuvan energian hyödyntämistä, millä on 
tarkoitus parantaa ympäristön laatua.

Kaavaratkaisun yhteydessä on laadittu liikennesuunnitelma (piir.nro 
6954), jonka mukaan liikennejärjestelyt toteutetaan. Suunnitelmassa on 
esitetty liikennesuunnitelman mukaiset liikennejärjestelyt, jotka rajautu-
vat asemakaavoitettaviin korttelialueisiin. Uudet järjestelyt koskevat 
Myllypurontielle sijoitettuja korttelin 45315 tonttiliittymiä sekä korttelin 
eteläpuolella olevaa suojatietä ja sen jatkeena olevaa puistoyhteyttä 
sekä korttelin eteläreunassa olevaa pelastustietä.

Esittelijän perustelut
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Kaavaratkaisu toteuttaa kaupungin strategisia tavoitteita tiivistämällä 
maankäyttöä hyvien julkisten liikenneyhteyksien varrella. Korttelin 
45135 ja Myllypurontien katualueen välinen kapea viheralue sekä osa 
korttelin eteläpuolista viheraluetta liittyy osaksi uutta korttelialuetta. 
Alueen palvelutarjonta vahvistuu ja asuntojakauma monipuolistuu. Ta-
voitteena on myös kannustaa hankkeen toteuttajia ilmastonmuutosta 
hillitsevään rakentamistapaan sekä uusiutuvan energian tuotantoon 
tonteilla. 

Alueen lähtökohdat ja nykytilanne

Asemakaavan muutos on oikeusvaikutteisen Helsingin yleiskaavan 
2016 mukainen (tullut voimaan 5.12.2018). Yleiskaavassa alue on 
asuntovaltaista aluetta A2. Helsingin maanalaisessa yleiskaavassa, jo-
ka on tullut voimaan 18.11.2011, alue on kaupungin pintakallioaluetta 
ja asemakaavan muutos on myös sen mukainen.

Asemakaavan muutosalueella on voimassa asemakaava vuodelta 
1962. Sen mukaan alue on asuntokerrostalojen korttelialuetta sekä 
puisto- ja katualuetta. Kaavaratkaisu perustuu kaavanmuutoshakemuk-
seen ja kaavaa on laadittu yhteistyössä hakijan kanssa. Kaupunki 
omistaa maa-alueet, joten maankäyttösopimusta ei tässä tapauksessa 
ole tarpeen laatia. Sen sijaan kaupunki tulee myöhemmin laatimaan 
uudet vuokra- ja mahdollisesti muut maanluovutussopimukset, joissa 
uusi tilanne otetaan huomioon. 

Kaavaratkaisun kustannukset

Kaavaratkaisun toteuttamisesta aiheutuu kaupungille kustannuksia te-
le- ja sähköjohtojen tarvittavista siirroista sekä uuden ulkoilutien ja 
mahdollisen korvaavan koira-aitauksen sijoittamisesta. Arviolta kustan-
nukset ovat noin 300 000 euroa, kustannukset tarkentuvat jatkossa.  
Kaupungille kertyy uudesta kaavoitettavasta kerrosalasta tontin vuokra-
tuloja sekä mahdollisesti tontin myyntituloja. On arvioitu, että kaavoitet-
tavan uuden kerrosalan rakennusoikeuden arvo on noin 7 miljoonaa 
euroa.  Alueella tullaan noudattamaan kaupungin asumisen ja maan-
käytön toteutus- eli AM-ohjelman mukaista hallintamuotojakaumaa. 

Vuorovaikutus kaavan valmisteluaikana

Liitteenä olevassa vuorovaikutusraportissa esitetään yhteenvedot kaa-
van valmisteluaikana saaduista viranomaisten kannanotoista ja osallis-
ten mielipiteistä (9 kpl), muistutuksista ja lausunnoista sekä vastineet 
niissä esitettyihin huomautuksiin.

Asemakaavan muutosehdotus on ollut julkisesti nähtävillä 20.3.-
18.4.2019, mistä on ilmoitettu maankäyttö- ja rakennusasetuksessa 
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säädetyllä tavalla. Kaavaehdotuksesta tehtiin 15 muistutusta (allekirjoit-
tajia yhteensä 19). Nähtävilläoloajan ulkopuolella saapui 1 kirje. Lisäksi 
palautejärjestelmään saapui 2 asiaan liittyvää mielipidepalautetta.

Muistutukset kohdistuivat rakentamisen määrään ja rakennusten kor-
keuteen, alueen maisemalliseen luonteeseen ja näkymiin, ilmastota-
voitteisiin, luontoarvoihin sekä viher- ja virkistysalueiden vähenemi-
seen. Ne koskivat myös alueen asuntojen tulevaa hallintamuotojakau-
maa, liikennettä, melua ja ilmanlaatua, pysäköintiä ja pysäköintikannen 
rakentamisen vaikutuksia sekä asukasmäärän lisääntymistä ja sen vai-
kutuksia. Kirjeessä esitetyt huomautukset kohdistuivat olemassa ole-
vien rakennusten purkamiseen.

Kaavaehdotuksesta hankittiin viranomaislausunnot Helsingin seudun 
ympäristöpalveluilta (HSY), Helen Sähköverkko Oy:ltä, kaupungin kas-
vatuksen ja koulutuksen toimialalta sekä kaupunginmuseolta.  Lausun-
noissa esitetyt huomautukset kohdistuivat alueen kaavalliseen ideaan 
ja viheralueisiin, alueen kasvatuksen ja koulutuksen palvelutilojen piha-
alueiden riittävyyteen sekä liikenneturvallisuuteen. HSY:llä ja Helen 
Sähköverkko Oy:llä ei ollut huomautettavaa ja Helen oy ilmoitti ettei sil-
lä ollut lausuttavaa. 

Toimenpiteet julkisen nähtävilläolon jälkeen

Kaavakartan merkintöihin tai määräyksiin ja muuhun aineistoon tehtiin 
julkisen nähtävilläolon jälkeen muutoksia, jotka on esitetty yksityiskoh-
taisesti kaavaselostuksen viimeisessä luvussa. Ne on myös koottu teh-
dyt muutokset -liitteeseen. Kaavaa ei kuitenkaan pidetty tarkoituksen-
mukaisena muuttaa esitettyjen muistutusten johdosta. Muutoksista 
neuvoteltiin viranomaisten kanssa ja niitä, joiden etua muutokset kos-
kevat, kuultiin erikseen sähköpostitse ja neuvotteluissa. Tarkemmat 
kaavaratkaisun perustelut ilmenevät liitteenä olevasta asemakaavase-
lostuksesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36154

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12505 kartta, päivätty 11.6.2019, 
päivitetty Kylk:n 11.6.2019 päätöksen mukaiseksi

2 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12505 selostus, päivätty 
11.6.2019, päivitetty Kylk:n 11.6.2019 päätöksen mukaiseksi

3 Liikennesuunnitelma (piir.nro 6954), päivitetty Kylk:n 11.6.2019 päätök-
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sen mukaiseksi
4 Vuorovaikutusraportti 11.6.2019
5 Osa päätöshistoriaa

Oheismateriaali

1 Sijaintikartta
2 Havainnekuva, 29.4.2019
3 Asunto Oy Helsingin Myllymatkantie 1, asemakaavan muutoshakemus, 

Myllymatkantie 1

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen hy-
väksyminen

Otteet

Ote Otteen liitteet
Uudenmaan ELY-kes-
kus (Liikenne ja infrast-
ruktuuri)

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

Kaavamuutoksen haki-
ja

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

Helen Oy
Helen Sähköverkko Oy
HSY Vesihuolto

Tiedoksi

Kaupunginmuseo
Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto
Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto
Kaupunkiympäristölautakunta
Kymp/Maka
Asemakaavoitus
Asuntotuotanto
Kasvatus- ja koulutuslautakunta
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Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunta 11.06.2019 § 324

HEL 2016-007788 T 10 03 03

Hankenumero 1821_8

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle

 11.6.2019 päivätyn asemakaavan muutosehdotuksen nro 12505 
hyväksymistä. Asemakaavan muutos koskee Helsingin kaupungin 
45. kaupunginosan (Vartiokylä, Myllypuro) korttelin 45135 tonttia 1 
sekä katu- ja puistoalueita (muodostuu uusi kortteli 45168).

Lisäksi lautakunta päätti

 ettei ehdotusta aseteta uudelleen nähtäville.

 antaa vuorovaikutusraportista ilmenevät vastineet valmisteluaikana 
esitettyihin mielipiteisiin, kannanottoihin sekä julkisena nähtävillä-
oloaikana saatuihin lausuntoihin ja muistutuksiin sekä nähtävillä-
oloajan ulkopuolella kirjallisesti esitettyihin mielipiteisiin. Päätösa-
siakirjat ja vuorovaikutusraportti ovat luettavissa kaupunkiympäris-
tön toimialan asiakaspalvelussa, Sörnäistenkatu 1, sekä internet-si-
vuilla: Päätöksenteko

www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi

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

 kehottaa asemakaavoituspalvelua laskuttamaan hakijoilta kaavan 
hyväksymisen jälkeen kaavan laatimis- ja käsittelykustannukset 
seuraavasti:

o Sato-Rakennuttajat Oyj: 7 000 euroa

Käsittely

11.06.2019 Ehdotuksen mukaan

Asian aikana kuultavana oli johtava arkkitehti Eeva Pirhonen. Asiantun-
tija poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja

https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi/paatoksenteko/
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Mikko Aho

Lisätiedot
Eeva Pirhonen, johtava arkkitehti, puhelin: 310 37319

eeva.pirhonen(a)hel.fi
Anri Linden, yksikön päällikkö, puhelin: 310 37352

anri.linden(a)hel.fi
Jussi Jääskä, liikenneinsinööri (liikennesuunnittelu), puhelin: 310 37129

jussi.jaaska(a)hel.fi
Mari Soini, maisema-arkkitehti, puhelin: 310 37479

mari.soini(a)hel.fi
Sakari Mentu, arkkitehti (rakennussuolelu), puhelin: 310 37217

sakari.mentu(a)hel.fi
Karri Kyllästinen, diplomi-insinööri (teknistaloudelliset asiat), puhelin: 310 37347

karri.kyllastinen(a)hel.fi
Miia Pasuri, tiimipäällikkö (maaomaisuuden kehittäminen ja tontit), puhelin: 09 310 
34439

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

pirjo-liina.koivusaari(a)hel.fi

Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus Kaupunkimit-
tauspalvelut Kartat ja paikkatiedot Yksikön päällikkö 04.03.2019 § 21

HEL 2016-007788 T 10 03 03

Päätös

Yksikön päällikkö päätti hyväksyä asemakaavan 12505 pohjakartan 
kaupunginosassa 45 Vartiokylä. Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja ra-
kennuslain (132/1999) 54a §:n asettamat vaatimukset.

Päätöksen perustelut

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

Asemakaavan numero: 12505
Kaupunginosa: 45 Vartiokylä
Kartoituksen työnumero: 4/2017
Pohjakartta valmistunut: 8.1.2019 Uusinta (ensi tilaus 2017)
Tasokoordinaatisto: ETRS-GK25
Korkeusjärjestelmä: N2000

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

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

Lisätiedot
Merja Kyyrö, vastaava kartoittaja, puhelin: 310 31911

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

timo.tolkki(a)hel.fi

Kaupunginmuseo Kulttuuriympäristöyksikkö 7.3.2017

HEL 2016-007788 T 10 03 03

Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto on pyytänyt kaupunginmuseon 
kannanottoa Myllypurossa osoitteessa Myllymatkantie 1 sijaitsevaa eli 
korttelin 45135 tonttia 1 ja sen viereistä viheraluetta sekä ympäröivää 
katualuetta koskevasta asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arvioin-
tisuunnitelmasta. Kaupunginmuseo on tutustunut 18.1.2017 päivättyyn 
osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan ja sen liitteenä oleviin, Ark7 Oy:n 
laatimiin vaihtoehtoisiin viitesuunnitelmiin. Kaupunginmuseo tarkaste-
lee hanketta perustehtävänsä mukaisesti rakennetun kulttuuriympäris-
tön vaalimisen näkökulmasta ja esittää kantanaan seuraavaa.

Suunnittelualue sijaitsee Myllypuron 1960-luvulla rakennetun lähiön 
luoteisosassa, rajautuen aluetta reunustavan Myllypurontien kaaren 
reunaviheralueeseen. Kyseisellä tontilla sijaitsee kaksi kolmikerroksis-
ta, osin maanpäällisillä kellarikerroksilla varustettua lamellitaloa, jotka 
on suunnitellut Kulutusosuuskuntien keskusliitossa arkkitehti Teuvo 
Lindfors vuonna 1964. Näiden satulakattoisten, mutta ilmeeltään tasa-
kattoisten elementtirakenteisten asuinrakennusten julkisivut koostuvat 
pääosin ruutuelementeistä, joiden pinta on harjattua betonia, jota on 
käytetty myös parvekkeiden umpinaisissa kaide-elementeissä. Lamelli-
talot on sijoitettu tontille Myllymatkantien suuntaisesti ja irti katulinjasta. 
Huoneistojen parvekkeet sijaitsevat lännen puolella, missä sijaitsevat 
myös yhtiön piha-alueet. Melko suuri osa tontin rakentamattomasta 
alueesta on varattu paikoitusalueeksi, joskin pihalla kasvaa myös ko-
meita, kookkaita mäntyjä. Läntinen osa tontista on vehreää ja se liittyy 
ja jatkuu luontevasti viereiseen kallioiseen viheralueeseen. Suunnitte-
lualue on rakennettu alueen ensimmäisen, 1.10.1962 vahvistetun ase-
makaavavan mukaisesti.
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Suunnittelualueen molemmissa taloissa on tehty 2000-luvun kuluessa 
näkyviäkin korjauksia. Rakennusten ikkunat on uusittu alumiini-ikku-
noiksi. Lisäksi taloihin on rakennettu rakennusrungon ulkopuolelle si-
joittuvat uudet, osin lasiseinäiset porrashuoneet ja jälkiasennushissit on 
sijoitettu alkuperäisten porrassyöksyjen paikalle (arkkitehti Risto Rönkä 
vuonna 2004). Rakennusten perushahmo on säilynyt, mutta julkisivujen 
suoralinjaisuus on muuttunut hissitornien myötä. Ilmeisesti myös julki-
sivujen väritystä on muutettu alkuperäisestä. Myllypuron rakennusin-
ventoinnissa 1998 (Riitta Salastie, Heli Virkamäki. Helsingin kaupunki-
suunnitteluviraston julkaisuja 15.10.1998) Myllymatkantie 1:n raken-
nuksia tai tonttia ei ole nostettu esiin tulevina suojelukohteina. Raken-
nusten julkisivut ruutuelementteineen ja elementtisaumoineen henkivät 
jo 1970-luvun massatuotantoa, eivätkä ne arkkitehtuuriltaan edusta eri-
tyisen laadukasta 1960-luvun asuinkerrostalorakentamista. Voidaan to-
deta, että Myllymatkantie 1:n keskeiset arvot liittyvät Myllypuron alku-
peräisen asemakaavan mukaiseen sijoitteluun ja kuulumiseen osaksi 
alueen varhaisinta rakennusvaihetta.

Nyt esillä olevassa asemakaavan muutoksessa tavoitteeksi on asetettu 
suunnittelualueen nykyisen rakennuskannan purkaminen ja korvaami-
nen uudella, huomattavasti tehokkaammalla rakentamisella. Viitesuun-
nitelmissa uutta rakentamista esitetään sijoitettavaksi sekä Myllymat-
kantien että Myllypurontien varteen ja ratkaisulla pyritään huomatta-
vaan tonttitehokkuuden nostoon. Olemassa olevien rakennusten pur-
kamista perustellaan sillä, että niiden on esitetty olevan teknisen elin-
kaarensa loppupuolella. Tarkempaa selvitystä tästä ei ole ollut käytet-
tävissä. Lisärakentamisen tavoitteena on puolestaan mahdollistaa 
asuntotarjonnan lisääminen Myllypuron metroaseman ja Jokeri 2 –lin-
jan sekä Metropolian uuden kampuksen läheisyydessä. Suunnittelua-
luetta koskevaksi selvitykseksi mainitaan kaupunkisuunnitteluviraston 
laatimat Myllypuron täydennysrakentamisen suunnitteluperiaatteet 
vuodelta 2015 ja Myllypuron rakennusinventointi vuodelta 1998.

Edellä mainittujen Myllypuron suunnitteluperiaatteiden mukaan tavoit-
teena on alueen merkittävä täydennysrakentaminen kerrostaloalueen 
sisällä ja siten asukasmäärän runsas kasvattaminen. Alueen kaavoit-
tamiseen ryhdytään kiinteistöjen haltijoiden tekemien hakemusten pe-
rusteella, kuten nyt esillä olevassa asemakaavan muutoshankkeessa. 
Asemakaavamuutoksissa tavoitteena on tehokas maankäyttö. Täyden-
nysrakentamisen myötä alueen todetaan väistämättä muuttuvan ja tii-
vistyvän, mutta suunnittelussa tulee ottaa huomioon alueen nykyinen 
maisemallinen luonne ja arvot. Suunnitteluperiaatteiden mukaan uudis-
rakennukset pyritään pääsääntöisesti suunnittelemaan alueen olevan 
rakennuskannan mukaisesti nykyiseen suorakulmaiseen koordinaatis-
toon sovitettuina.
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Suunnitteluperiaatteista antamassaan lausunnossa kaupunginmuseo 
totesi, että laaditut suunnitteluperiaatteet jättävät kuitenkin avoimeksi 
asiaksi sen, kuinka tulevia täydennysrakentamishankkeita arvioidaan 
kulttuuriympäristön vaalimisen näkökulmasta. Jokainen hanke tullaan 
arvioimaan erikseen, mutta tavoitteellinen tonttitehokkuuden kasvatta-
minen tulee väistämättä muuttamaan 1960-luvulla valmistuneen lähiön 
alkuperäisiä ominaispiirteitä. Etenkin alueen alkuperäisen väljyyden ja 
viheralueiden väheneminen ovat seikkoja, joihin suunnitteluperiaatteis-
sa ei ole annettu selkeää vastausta. Nämä ovat keskeisiä kysymyksiä 
myös nyt esillä olevassa kaavahankkeessa.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman liitteenä olevissa kaikissa viite-
suunnitelmavaihtoehdoissa uudisrakennusten sijoittelu noudattaa sa-
maa peruskaavaa; kaksi lamellitaloa peräkkäin Myllymatkantien varrel-
le ja vaihteleva määrä joko pistetaloja tai lamellitaloja Myllypurontien 
varrelle siten, että niiden sijoittelu seuraa tien kaarta. Kaupunginmu-
seon näkemyksen mukaan esitetty sijoitteluperiaate on vieras Myllypu-
ron asemakaavalliselle perusajatukselle. Alkuperäisessä ratkaisussa 
rakennukset sijaitsevat suorakulmaisessa koordinaatistossa, minkä li-
säksi samansuuntaisesti sijaitsevat rakennukset sijaitsevat kuitenkin 
limittäin, eivät jonossa peräkkäin. Kaupunginmuseon näkemyksen mu-
kaan Myllymatkantie 1:n tontilla uudisrakennusten sijoittelua tulee tutkia 
paremmin alkuperäistä kaavallista periaatetta kunnioittaen ja määräl-
tään maltillisempana. Näkymiä Myllypurontieltä alueen sisään ja toisin-
päin ei saa sulkea yhtenäisellä rakennusmuurilla.  

Kaupunginmuseo pitää ongelmallisena jo nyt nähtävillä olevaa tilannet-
ta, jossa kukin Myllypuron täydennysrakentamisen kohteena oleva tont-
ti pyritään rakentamaan mahdollisimman tehokkaasti, ilman laajemman 
kokonaisuuden tarkastelua. Myllypuron 1960-luvun alue on rakennettu 
yhtenäisen asemakaavallisen perusajatuksen mukaisesti lyhyen ajan-
jakson kuluessa. Tavoitteena oli arkkitehtonisesti korkeatasoinen ja yh-
tenäinen sekä väljä asuinalue, jossa moottoriajoneuvoliikenne ja jalan-
kulkuliikenne oli erotettu selkeästi toisistaan, rakennukset ja pääjalan-
kulkuväylät sijoitettu geometrisesti suorakulmaiseen koordinaatistoon ja 
viheralueet pääosin kortteleiden välisinä puistokaistoina jalankulkuvyö-
hykkeiden yhteydessä. Kaupunginmuseo kantaakin erityistä huolta sii-
tä, että tämä kokonaisuus vähitellen hämärtyy ja katoaa, mikäli Mylly-
puroa täydennetään tontti kerrallaan mahdollisimman suurella tehok-
kuudella peilaamatta muutosten vaikutusta kokonaisuuteen.

Edellä mainittuun viitaten kaupunginmuseo katsoo, että Myllymatkantie 
1:n olemassa olevien rakennusten purkaminen ja tontin nykyistä tii-
viimpi rakentaminen on mahdollista. Täydennysrakentamisen lähtökoh-
tana tulee kuitenkin olla alueen ominaispiirteet ja niiden mukaan täy-
dentäminen. Rakennusten sijoittelussa, mittakaavassa ja hahmoissa 
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samoin kuin viheralueiden jäsentelyssä tulee kunnioittaa Myllypuron al-
kuperäisen asemakaavan periaatteita ja tavoitteita, ei lähteä hajotta-
maan sitä. Lisäksi kaupunginmuseo esittää, että Myllymatkantie 1:n ja 
sen lähiympäristön täydennysrakentamisen mahdollista sijoittamista 
tutkittaisiin laajempana kokonaisuutena, esimerkiksi tarkastellen Mylly-
purontiehen rajautuvaa kokonaisuutta alueen pohjoisosassa. Kaupun-
ginmuseon näkemyksen mukaan täydennysrakentamisen jälkeenkin 
alueella tulee vallita alkuperäiselle Myllypuron metsälähiölle ominainen 
luonnonläheinen henki, jossa vähäeleiset ja selkeät, arkkitehtuuriltaan 
korkeatasoiset rakennushahmot yhdessä alueelle leimallisten kallioiden 
ja komeiden mäntyjen kanssa luovat omaleimaisen ja tunnistettavan 
elinympäristön.

Lisätiedot
Anne Salminen, tutkija, puhelin: +358931036501

anne.salminen(a)hel.fi

Rakennusvirasto 2.3.2017

HEL 2016-007788 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluvirasto pyytää rakennusviraston kannanottoa osal-
listumis- ja arviointisuunnitelmasta 1277-00/17 (Myllymatkantie 1). 
Määräaika on 3.3.2017 mennessä.

Myllymatkantien varteen Myllypuroon suunnitellaan lisärakentamista. 
Korttelin 45135 tontilla 1 sijaitsevat kaksi kerrostaloa on tarkoitus pur-
kaa ja rakentaa tontille uusia asuinkerrostaloja. 

Rakennusvirastolla on Myllypurontien varressa kaksi koira-aitausta, joi-
den toivotaan säilyvän. Niiden uudelleen sijoittelua voidaan tutkia, mut-
ta etäisyys lähimpään asuinrakennukseen asettaa haasteita.

Asemakaavamuutoksesta aiheutuu kustannuksia kaupungille.

Lisätiedot
Nina Mouhu, aluesuunnittelija, puhelin: 310 39838

nina.mouhu(a)hel.fi
Silja Hurskainen, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38939

silja.hurskainen(a)hel.fi

Kiinteistövirasto Geotekninen osasto 13.2.2017

HEL 2016-007788 T 10 03 03



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 37/2019 35 (89)
Kaupunginhallitus

Asia/3
07.10.2019

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

Asemakaavan muutoshakemus Vartiokylän tontille 45135/1, Myllymat-
kantie 1

Kohde sijoittuu kallioiselle kitkamaa-alueelle. Avokallioita esiintyy tontin 
eteläosissa. Rakentamista kaavaillaan tontin pohjoisosiin, jonne maa-
kerrosten paksuus kasvaa. Geoteknisen osaston tietokannasta löytyy 
vain muutamia vanhoja pohjatutkimustuloksia tontin läheisyydestä. Lä-
himpien pohjavesihavaintojen mukaan pohjavesi sijoittuu noin 2…7 m 
syvyydelle maanpinnasta.

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

markku.savolainen(a)hel.fi
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§ 677
V 23.10.2019, Kaarelan raitin uudisrakennuksen hankesuunnitelma

HEL 2019-006537 T 10 06 00

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy Kaarelan raitin päiväkodin ja Kannel-
mäen peruskoulun Kaarelan raitin toimipisteen 4.6.2019 päivätyn han-
kesuunnitelman siten, että hankkeen enimmäislaajuus on 3 300 brm² ja 
rakentamiskustannusten enimmäishinta on arvonlisäverottomana 15 
300 000 euroa huhtikuun 2019 kustannustasossa.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1 Kaarelan raitin uudisrakennuksen hankesuunnitelma
2 Kaarelan raitin hankesuunnitelman liitteet

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaarelan alueen palveluverkko ja uudisrakennuksen tarve

Hankesuunnitelma koskee Kaarelan raitin päiväkodin ja Kannelmäen 
peruskoulun Kaarelan raitin toimipisteen yhteistä uudisrakennusta. Uu-
disrakennus korvaa nykyisen Kannelmäen peruskoulun Kaarelan raitin 
toimipisteen tilat sekä Hakuninmaan ja Vuorilinnan päiväkotien tilat.

Kaarelan alueella (Kannelmäki−Hakuninmaa−Maununneva) on vuonna 
2016 tehty alueellinen palveluverkkotarkastelu, jossa selvitettiin väes-
tönkasvun aiheuttamaa palvelutilojen tarvetta ja käytössä olevien tilojen 
kuntoa.
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Uudisrakennukseen suunnitellaan tilat varhaiskasvatuksen ja ala-as-
teen käyttöön 210 päiväkotilapselle ja 120 perusopetuksen 1. ja 2. luo-
kan oppilaalle. Uudisrakennukseen siirtyvät Hakuninmaan ja Vuorilin-
nan päiväkodit, joiden tilat vaatisivat laajaa korjausrakentamista lähi-
vuosina. Päiväkoti Vuorilinnan kanssa samalla tontilla sijaitsee ryhmä-
perhepäiväkoti Vuorenpeikko, jonka paikkamäärä otetaan huomioon 
uudessa päiväkodissa ja perhepäiväkodin toiminta lakkautetaan. Kan-
nelmäen peruskoulun nykyinen Kaarelan raitin toimipiste jatkaa uusissa 
tiloissa niiden valmistuttua.

Uudisrakennuksen myötä koulun oppilasmäärä säilyy ennallaan ja var-
haiskasvatukseen saadaan noin 20 uutta paikkaa.

Tiloja voidaan käyttää joustavasti muuttuvan palvelutarpeen mukaan. 
Päiväkodin ja ala-asteen ensimmäisten luokkien toiminta samassa ra-
kennuksessa on toimintakustannuksiltaan taloudellinen ratkaisu ja luo 
hyvät edellytykset varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen jatkumolle. 
Uudisrakentamisen yhteydessä voidaan toteuttaa tilat, jotka tukevat 
varhaiskasvatus- ja opetussuunnitelman tavoitteiden toteuttamista ny-
kyistä paremmin.

Uudisrakennushankkeen laajuus, laatu ja aikataulu

Uudisrakennushankkeen laajuus on 3 300 brm² ja huoneistoala 2 640 
htm².

Uudisrakennus toteutetaan kokonaan puurakenteisena. Hankkeesta 
järjestettiin suunnittele ja rakenna -urakkakilpailu (ns. SR-kilpailu), jos-
sa edellytettiin uudisrakennuksen toteuttamista puurakenteisena ja et-
sittiin innovatiivisia puun käytön ratkaisuja. Hanke on Hiilineutraali Hel-
sinki 2035 -toimenpideohjelman toimenpiteen 89 mukainen (kaupunki 
lisää puurakentamista omissa hankkeissaan).

Rakentamisen on tarkoitus alkaa maaliskuussa 2020 ja valmistua elo-
kuussa 2021.

Rakentamisen aikaiset väistötilat

Kannelmäen peruskoulun Kaarelan raitin toimipisteen toiminta siirre-
tään uudisrakennuksen toteutuksen ajaksi väliaikaisiin tiloihin Kaare-
lankentälle. Väistötilat tarvitaan yhteensä 120:lle ala-asteen oppilaalle 
ja 30:lle esiopetuksessa olevalle päiväkotilapselle. Väliaikaistiloiksi 
hankitaan siirtokelpoiset paviljongit, joiden jatkokäyttöä selvitetään 
muissa hankkeissa.

Rakentamiskustannukset ja rahoitus
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Kustannusarvion mukaan uudisrakennushankkeen rakentamiskustan-
nukset ovat arvonlisäverottomana yhteensä 15 300 000 euroa kustan-
nustasossa huhtikuu 2019 (4 636 euroa/brm²). Rakennuksen toteutta-
minen puurakenteisena nostaa hankkeen kustannuksia.

Vuoden 2019 talousarvion liitteenä olevassa talonrakennushankkeiden 
rakentamisohjelmassa vuosiksi 2019−2028 hankkeen suunnittelulle ja 
toteutukselle on varattu 12 000 000 euroa vuosille 2019−2021. Hank-
keen toteutuksen edellyttämä rahoitustarve otetaan huomioon uuden 
rakentamisohjelmaehdotuksen valmistelussa.

Vuokrakustannus kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle

Uudisrakennuksen arvioitu tilakustannus eli sisäinen vuokra on noin 
32,79 euroa/htm²/kk, josta pääomavuokran osuus on 26,32 euroa/htm² 
ja ylläpitovuokran osuus 6,47 euroa/htm². Vuokra on yhteensä 86 566 
euroa kuukaudessa eli noin 1 038 787 euroa vuodessa. Tuottovaade 
on kolme prosenttia ja poistoaika 30 vuotta. Lopullinen pääomavuokra 
tarkistetaan toteutuneiden kustannusten mukaan ja ylläpitovuokra val-
mistumisajankohdan ylläpitovuokraa vastaavaksi.

Nykyisten toimitilojen - Kannelmäen peruskoulun Kaarelan raitin toimi-
pisteen sekä Hakuninmaan ja Vuorilinnan päiväkotien - yhteenlaskettu 
vuokra on noin 477 300 euroa vuodessa. Uudisrakennus lisää kasva-
tuksen ja koulutuksen toimialan vuosittaisia vuokramenoja siten noin 
560 000 eurolla.

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta on 24.9.2019 § 317 antanut hanke-
suunnitelmasta puoltavan lausunnon ja todennut, että uudisrakennus 
vastaa hyvin kasvatuksen ja koulutuksen toiminnallisia tavoitteita. Lau-
sunto 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

Liitteet
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1 Kaarelan raitin uudisrakennuksen hankesuunnitelma
2 Kaarelan raitin hankesuunnitelman liitteet

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto
Kasvatus- ja koulutuslautakunta

Päätöshistoria

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 24.09.2019 § 317

HEL 2019-006537 T 10 06 00

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti:

A. Hakuninmaan ja Vuorilinnan päiväkotien sekä ryhmäperhepäiväkoti 
Vuorenpeikon lakkauttamisesta ja tiloista luopumisesta sekä uuden 
päiväkodin perustamisesta.

B. Antaa puoltavan lausunnon osoitteessa Kaarelan raitti 1 sijoittuvasta 
päiväkodin ja Kannelmäen peruskoulun Kaarelan raitin toimipisteen 
uudisrakennuksen hankesuunnitelmasta. Lisäksi kasvatus- ja koulutus-
lautakunta lausuu hankesuunnitelmasta seuraavaa:

Hankesuunnitelma vastaa hyvin kasvatuksen ja koulutuksen toiminnal-
lisia tavoitteita. Tilojen jatkosuunnittelussa ja toteutuksessa tulee edel-
leen työskennellä yhdessä käyttäjätoimialan kanssa. Erityisesti ääne-
neristyksen ja -vaimennuksen huolelliseen toteutukseen ja valaistuk-
seen tulee kiinnittää huomiota. Tilat ja pintarakenteet tulee suunnitella 
helposti siivottaviksi, huollettaviksi ja korjattaviksi.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta kiinnittää erityistä huomiota hankkeen 
kustannusseurannan ja laadunvalvonnan tärkeyteen koko prosessin 
ajalta. Niillä on suuri vaikutus terveelliseen ja turvalliseen oppimisym-
päristöön sekä toimialan käyttökustannuksiin. Myös aikataulun pitävyy-
destä on huolehdittava.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta korostaa, että hankkeen jatkosuunnit-
telussa ja toteuttamisessa pitää edelleen huomioida henkilöstön ja las-
ten näkemykset tilojen kehittämisessä.
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Hanke on esitelty kasvatus- ja koulutustoimialan työsuojelun yhteistoi-
mintahenkilöstölle 5.9.2019. Työsuojelun lausunto otetaan huomioon 
jatkosuunnittelussa.

Käsittely

24.09.2019 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä muutti esitystään niin, että "Riittävät palvelutilat tukevat lasten 
ja nuorten arkea" -otsikon alla toisessa kappaleessa oleva "Maunula" 
muutetaan "Maununnevaksi". 

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Sari Lehtonen, projektiarkkitehti, puhelin: 310 15124

sari.k.lehtonen(a)hel.fi
Raila Tiainen-Ala-Maunus, varhaiskasvatuksen aluepäällikkö, puhelin: 310 41222

raila.tiainen-ala-maunus(a)hel.fi
Arjariitta Heikkinen, perusopetuksen aluepäällikkö, puhelin: 310 71765

arjariitta.heikkinen(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 27.06.2019 
§ 65

HEL 2019-006537 T 10 06 00

Esitys

A

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
esitti kaupunginhallitukselle Kaarelan raitin päiväkodin ja Kannelmäen 
peruskoulun Kaarelan raitin toimipisteen 4.6.2019 päivätyn hanke-
suunnitelman hyväksymistä siten, että hankkeen enimmäislaajuus on 
3 300 brm² ja rakentamiskustannusten enimmäishinta on arvonlisäve-
rottomana 15 300 000 euroa huhtikuun 2019 kustannustasossa ehdolla, 
että kasvatus- ja koulutuslautakunta antaa hankesuunnitelmasta puol-
tavan lausunnon.

B

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
päätti oikeuttaa rakennukset ja yleiset alueet palvelukokonaisuuden 
jatkamaan hankkeen valmistelua odottamatta hankepäätöstä.

Esittelijä
tekninen johtaja
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Jaakko Stauffer

Lisätiedot
Hanna Lehtiniemi, hankesuunnittelija, puhelin: 310 87723

hanna.lehtiniemi(a)hel.fi
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§ 678
Lainan myöntäminen perustettavalle yhtiölle voimistelu- ja liikunta-
hallin rakentamiseksi Myllypuroon

HEL 2019-004941 T 02 05 03 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti myöntää perustettavalle yhtiölle (työnimi: KOy 
Helsingin Liikunta- ja voimistelusali) urheilu- ja ulkoilulaitosrahastosta 1 
900 000 euron lainan voimistelu- ja liikuntahallin rakentamiseksi Mylly-
puroon seuraavin ehdoin:

Laina-aika: Laina on maksettava takaisin tasalyhennyksin 15 vuoden 
kuluessa lainan nostosta kuitenkin siten, että kaksi ensimmäistä vuotta 
ovat lainan lyhennyksistä vapaat.

Lainan korko: Lainasta veloitettava korko on vallitsevan peruskoron 
suuruinen.

Lainan erityisehto: Mikäli lainaan sisältyvä korkotuki ylittää määrältään 
komission asetuksen (EU) N:o 651/2014 mukaisten tukikelpoisten kus-
tannusten ja investoinnin liikevoiton erotuksen, peritään korkotuki ylittä-
viltä osin takaisin. Lainansaaja on velvollinen palauttamaan saamansa 
tuen näiltä osin.

Lainan vakuus: Lainan vakuudeksi on pantattava tontin vuokraoikeu-
teen ja kiinteistöön kiinnitettyjä panttikirjoja tai muuta kaupunginkans-
lian talous- ja suunnitteluosaston hyväksymää vakuutta.

Lisäksi sovelletaan kaupunginhallituksen 20.4.2015 hyväksymiä yleisiä 
velka-, panttaus- ja takausehtoja.

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

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Keijo Härkönen, rahoitusasiantuntija, puhelin: 310 25656

keijo.harkonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Lainahakemus_julkinen
2 Hankekuvaus_julkinen
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Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hakija Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-

tus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Yrittäjätaustaiset yksityishenkilöt perustavat kiinteistöyhtiön, joka ra-
kennuttaa Vartiokylän kaupunginosaan Myllypuroon liikunta- ja voimis-
teluhallin. Halli on suunniteltu palvelemaan ensisijaisesti voimistelua 
harrastavien tarpeita ja parantaisi osaltaan pääkaupunkiseudun harjoit-
teluolosuhteita ja mahdollistaisi eri voimistelulajien kilpailujen ja leirityk-
sien järjestämisen. Suomen Voimisteluliitto ja pääkaupunkiseudun voi-
misteluseurat tukevat hanketta.

Rakennettavassa 3 600 kem²:n suuruisessa hallissa on telinevoimiste-
lun harjoitussali, monitoimisali, kahvio/ravintola sekä toimisto- ja ko-
koustiloja. Kiinteistöosakeyhtiö tulee vuokraamaan hallin toiminnot vas-
taavien hallien vuokratasojen mukaisesti voimisteluseuran perustetta-
valle säätiölle. 

Liikuntalautakunta on vuokrannut hallille suunnitellun alueen sisäisin 
vuokrausperustein kiinteistölautakunnalta vuoden 2043 loppuun asti. 
Kaupunginhallitus päätti 9.9.2019, 599 § myöntää kulttuuri- ja vapaa-
aikalautakunnalle oikeuden vuokrata esitetty alue 31.12.2043 saakka. 
Alueen rakennusoikeus mahdollistaa tarvittaessa noin 1 500 - 1 900 
kem²:n kokoisen lisäosan rakentamisen hallin yhteyteen.

Perustettava kiinteistöyhtiö hakee kokonaiskustannuksiltaan 4 750 000 
euron (alv. 0 %) hankkeelle 1,9 miljoonan euron lainaa Helsingin kau-
pungilta. Kaupungin lainan lisäksi hanketta on suunniteltu rahoitettavan 
omilla varoilla 950 000 euroa ja pankkilainalla 1,9 miljoonaa euroa.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta puoltaa lainan myöntämistä perustet-
tavalle yhtiölle, ja toteaa hankkeen olevan urheilu- ja ulkoilulaitosrahas-
ton sääntöjen mukainen.

Kuntalain 129 §:n 1 momentin mukaan kunnan myöntämä laina, takaus 
tai muu vakuus ei saa vaarantaa kunnan kykyä vastata sille laissa sää-



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 37/2019 44 (89)
Kaupunginhallitus

Asia/5
07.10.2019

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

detyistä tehtävistä. Kunta ei saa myöntää lainaa, takausta tai muuta 
vakuutta, jos siihen sisältyy merkittävä taloudellinen riski. Kunnan edut 
tulee turvata riittävän kattavilla vastavakuuksilla. 

Kaupungin talouden tunnuslukujen perusteella voidaan todeta, että 
kaupungin lakisääteisten tehtävien hoitamisen tai talouden ei erittäin 
varovaisestikaan arvioituna voida katsoa vaarantuvan yksittäiselle yh-
teisölle myönnetyn 1 900 000 euron lainan perusteella.

Lainasta maksettava korko on vallitsevan peruskoron suuruinen. Pe-
ruskoron suuruus 31.12.2019 asti on 0,00 %. Koska vallitseva lainan 
korko on alhaisempi kuin markkinaehtoisesti määräytyvä korko, sisäl-
tää laina valtiontueksi katsottavaa korkotukea yhteensä 1 020 774,62 
euroa. Tuen laskenta ja siinä käytetty yrityksen luottokelpoisuusluok-
kaan ja vakuuksien tasoon pohjautuva 6,50 % marginaali perustuu Eu-
roopan komission tiedonantoon viite- ja diskonttokorkojen määrittämi-
sessä sovellettavan menetelmän tarkistamisesta (EUVL 2008/C 14/02). 

Tuki myönnetään komission asetuksen (EU) N:o 651/2014 (yleinen 
ryhmäpoikkeusasetus, myöh. asetus) 55 artiklan mukaisena investointi-
tukena urheiluinfrastruktuureille ja monikäyttöisille vapaa-ajan infrast-
ruktuureille.

Asetuksen sallima enimmäistukimäärä on 15 miljoonaa euroa. Hank-
keen tukikelpoiset kustannukset ovat hankkeen aineelliseen ja aineet-
tomaan omaisuuteen tehtäviin investointeihin liittyvät kustannukset
4 947 600 euroa. Asetus edellyttää, että tukimäärä ei saa ylittää tuki-
kelpoisten kustannusten ja investoinnin liikevoiton erotusta.

Tuensaajaa KOy Helsingin Liikunta- ja voimistelusalia kohtaan ei ole 
annettu sellaista komission aikaisempaan päätökseen perustuvaa 
maksamatonta perintäpäätöstä, jossa tuki olisi julistettu sääntöjenvas-
taiseksi ja sisämarkkinoille soveltumattomaksi eikä KOy Helsingin Lii-
kunta- ja voimistelusali ole asetuksen mukaisesti vaikeuksissa oleva 
yritys. Tuki täyttää myös muut asetuksen 1 luvussa säädetyt edellytyk-
set.

Kaupunginkanslian oikeuspalvelut tekee kaupunginhallituksen päätök-
sestä komissiolle työ- ja elinkeinoministeriön välityksellä asetuksen liit-
teen II mukaisen jälki-ilmoituksen.

Urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston varoja on käytettävissä 18,2 miljoonaa 
euroa.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
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Lisätiedot
Keijo Härkönen, rahoitusasiantuntija, puhelin: 310 25656

keijo.harkonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Lainahakemus_julkinen
2 Hankekuvaus_julkinen

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hakija Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-

tus

Tiedoksi

Talous- ja suunnitteluosasto

Päätöshistoria

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 18.06.2019 § 123

HEL 2019-004941 T 02 05 03 00

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi seuraavan lausunnon kaupun-
ginhallitukselle perustettavan yhtiön K Oy Helsingin Liikunta- ja voimis-
telusalin nimissä (hakijat: Antti Korpela, Mika Mäkeläinen ja Jere Aro-
maa) laaditusta lainahakemuksesta, joka koskee Vartiokylän kaupungi-
nosaan (Myllypuro) rakennettavaa liikunta- ja voimisteluhallia:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta puoltaa omalta osaltaan nyt ilmoite-
tuilla kokonaiskustannuksilla ja esitetyllä rahoitussuunnitelmalla 1,9 mil-
joonan euron lainan myöntämistä 15 vuoden laina-ajalla perustettavalle 
kiinteistöyhtiölle K Oy Helsingin Liikunta- ja voimistelusalille kaupungin 
urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston varoista käytettäväksi osarahoituksena 
liikunta- ja voimisteluhallin toteuttamiseksi yhtiölle vuokrattavalle maa-
alueelle. Laina-ajan kahdelle (2) ensimmäiselle vuodelle esitetään ly-
hennysvapaata. 

Liikuntatoimen kannalta esitettyä hanketta on pidettävä kannatettavana 
ja lainan myöntämistä hakijalle urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston varoista 
kaupungin edun mukaisena. Liikunta- ja voimisteluhallihanke tulee pa-
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rantamaan pääkaupunkiseudun harjoitteluolosuhteita, vastaamaan ky-
syntää ja tarvetta sekä tarjoaa tilat mm. eri voimistelulajien kansainväli-
siä että kansallisia kilpailuja ja leirityksiä varten. Hallihankkeella on 
Suomen Voimisteluliiton tuki ja pääkaupunkiseudun voimisteluseurat 
ovat ilmoittaneet, että nykyisten harrastetilojen määrä on riittämätön la-
jin harrastajamäärän kasvattamiseksi. Helsingissä koetaan olevan kas-
vava pula laadukkaista ja helposti saavutettavista voimisteluharrastuk-
sen mahdollistavista tiloista. 

Hakijan ja kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kesken on valmisteltava-
na kyseisestä maa-alueesta vuokrasopimus 31.12.2043 saakka.

Perustettavan kiinteistöyhtiön nimissä haetaan kokonaiskustannuksil-
taan 4 750 000 euron (alv. 0 %) hankkeelle rahoitussuunnitelman mu-
kaista 1,9 miljoonan euron lainaa Helsingin kaupungilta. Kaupungin lai-
nan lisäksi hanketta on suunniteltu rahoitettavan pankkilainalla 1,9 mil-
joonaa euroa ja omalla rahoituksella 950 000 euroa. 

Lautakunta on aiemmin tarkoituksen mukaisiksi katsomissaan hank-
keissa puoltanut maksimissaan 40 prosentin lainaosuutta kokonaiskus-
tannuksista. 

Esittelijä
vs. liikuntajohtaja
Petteri Huurre

Lisätiedot
Petteri Huurre, vs. liikuntajohtaja, puhelin: 310 87791

petteri.huurre(a)hel.fi
Arja Eloranta, hallintosihteeri, puhelin: 310 87902

arja.eloranta(a)hel.fi
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§ 679
Tanssin talo -hankkeen lisärahoitus ja sijoitus Kiinteistö Oy Kaapeli-
talon sijoitetun pääoman rahastoon

HEL 2019-009937 T 00 01 05

Päätös

A.

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä Kiinteistö Oy Kaapelitalon lisärahoi-
tusanomuksen Tanssin talon kohonneiden rakennuskustannusten kat-
tamiseksi ja korottaa kaupungin rahoitusosuutta Tanssin talo -hank-
keessa yhteensä enintään 3,95 miljoonalla eurolla.

B.

Lisäksi kaupunginhallitus päätti 14.12.2015 hyväksytyn Tanssin talo -
hankkeen rahoitusta koskevan puitesopimuksen ja Kiinteistö Oy Kaa-
pelitalon rahoitusanomuksen mukaisesti

 hyväksyä 5 485 802,39 euron suuruisen vastikkeettoman sijoituk-
sen tekemisen Kiinteistö Oy Kaapelitalon sijoitetun vapaan oman 
pääoman rahastoon ja 

 myöntää kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosaston käytettä-
väksi vuoden 2019 talousarviomäärärahoja edellä mainitut 5 485 
802,39 euroa vastikkeettoman sijoituksen maksamiseen talousar-
vion tililtä 8 06 02, Arvopaperit, Muut kohteet, kaupunginhallituksen 
käytettäväksi.

C.

Lisäksi kaupunginhallitus kehotti talous- ja suunnitteluosastoa huoleh-
timaan Tanssin talo -hankkeeseen liittyvien valtionavustusten maksa-
miseen liittyvistä tarpeellisista toimenpiteistä yhteistyössä Kiinteistö Oy 
Kaapelitalon kanssa.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Miia Aho, konsernilakimies, puhelin: 310 36445

miia.aho(a)hel.fi

Liitteet

1 Lisärahoitusanomus
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2 Lisärahoitusanomus, liite
3 Rahoitushakemus 2019
4 Rahoitushakemus 2019, liite 1
5 Rahoitushakemus 2019, liite 2

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Kiinteistö Oy Kaapelitalo Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus

Jane ja Aatos Erkon säätiö sr Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kiinteistö Oy Kaapelitalo

Kiinteistö Oy Kaapelitalon toimialana on vuokraoikeuden nojalla hallita 
Helsingin kaupungin 20. kaupunginosan korttelissa 20001 tonttia nro 5 
sekä Helsingin kaupungin 10. kaupunginosan kortteliin nro 252 muo-
dostettavaa tonttia sekä omistaa ja hallita niillä olevia rakennuksia.

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 100 %.

Tanssin talo -hanke

Kaupunginjohtajan perustama Tanssin talo -työryhmä esitti loppurapor-
tissaan 31.10.2015, että Tanssin talo toteutetaan Kiinteistö Oy Kaapeli-
talon (jäljempänä Kaapelitalo) yhteyteen rakennettavaan uudisraken-
nukseen. Tanssin talon uudisrakennus tulee Kaapelitalon omistukseen. 
Myös Kaapelitalossa sisällä olevia tiloja peruskorjataan Tanssin talon 
käyttöön. Uudisrakennushankkeen kokonaiskustannuksiksi työryhmä 
arvioi 27 miljoonaa euroa suunnittelukustannukset mukaan lukien. 
Kaapelitehtaan vanhojen tilojen osalta muutosten kustannuksiksi arvioi-
tiin 7,8 miljoonaa euroa.

Kaupunginhallitus päätti 14.12.2015, § 1223 osaltaan hyväksyä Tans-
sin talon toteuttamista koskevan puitesopimuksen, joka allekirjoitettiin 
kaupungin, Kaapelitalon, Tanssin talo ry:n sekä Jane ja Aatos Erkon 
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säätiö sr:n välillä 18.12.2015. Puitesopimuksen liitteenä on opetus- ja 
kulttuuriministeriön 3.12.2015 antama ilmoitus valtion osallistumisesta 
Tanssin talon uudisrakennuksen rahoittamiseen. 

Puitesopimuksella ja valtion ilmoituksella hankkeen 34,8 miljoonan eu-
ron rahoitus muodostuu tällä hetkellä seuraavasti:

 Jane ja Aatos Erkon säätiö on myöntänyt hankkeelle 15 miljoonan 
euron suuruisen avustuksen;

 Helsingin kaupunki ja valtio vastaavat uudisrakentamisen toteutta-
misen kustannuksista yhtä suurin osuuksin säätiön myöntämän 
avustuksen ylimenevältä osalta; 

 Helsingin kaupunki sitoutuu rahoittamaan uudisrakennushanketta 
enintään 6 miljoonalla eurolla;

 Valtio osallistuu ilmoituksensa mukaan uudisrakennuksen rakenta-
miseen yhteensä enintään 6 miljoonan euron valtionavustuksella, 
joka maksetaan jälkirahoitteisena vuosittain vähintään yhden mil-
joonan euron suuruisina maksuerinä aikaisintaan vuodesta 2018 al-
kaen. Valtionavustus on enintään saman suuruinen kuin Helsingin 
kaupungin hankkeelle myöntämä avustus; sekä

 Kaapelitalo rahoittaa hanketta 7,8 miljoonalla eurolla, joka kohdistuu 
Kaapelitehtaan vanhojen osien muutostöihin.

Puitesopimuksen mukaan säätiön avustusten maksatus on sidottu ra-
kentamisen tosiasialliseen etenemiseen. Lisäksi lähtökohtana on, että 
julkisen tahon maksamat osuudet ovat yhteenlaskettuna vähintään yhtä 
suuret kuin säätiön avustuksesta kulloinkin maksettu kokonaismäärä. 
Valtion ensimmäinen avustuserä myönnetään rakennushankkeen 
käynnistyessä, ja valtion osallistuminen vuoden 2019 rahoitukseen riip-
puu siitä, alkavatko varsinaiset rakennustyöt vuonna 2019.

Käytännössä hankkeen rahoitus toteutetaan siten, että Jane ja Aatos 
Erkon säätiö antaa avustuksensa kaupungille, joka puolestaan sijoittaa 
säätiön ja kaupungin oman rahoitusosuuden vaiheittain Kaapelitalon si-
joitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Kaapelitalo toteuttaa hank-
keen tällä sijoitetulla pääomalla sekä valtion ilmoituksen mukaisella jäl-
kirahoituksella. 

Kaupunginhallitus on 7.5.2018, § 298 päättänyt yhteensä 3 360 008,77 
euron suuruisesta vastikkeettoman sijoituksen tekemisestä Kiinteistö 
Oy Kaapelitalon sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon yhtiön ha-
kemuksen mukaisesti. Kaupungin sijoituksen jälkeen Jane ja Aatos Er-
kon säätiö maksoi hankkeeseen kohdistuvaa avustustaan kaupungille 
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vuoden 2017 kustannusten osalta 449 000 euroa ja alkuvuoden 2018 
osalta 1 680 004,38 euroa.

Kiinteistö Oy Kaapelitalon anomus lisärahoituksesta (lisärahoitusanomus)

Kaapelitalon Tanssin talo -hankkeeseen liittyvä 20.9.2019 päivätty lisä-
rahoitusanomus on liitteenä. Lisärahoituksen tarve johtuu rakennusalan 
yleisen kustannustason noususta sekä alun perin alimitoitetusta esitys-
tekniikan budjetista. 

Kaapelitalo käynnisti Tanssin talo -hankkeen valmistelutyön vuoden 
2016 alusta. Suunnittelijat ja rakennuttajakonsultti valittiin keväällä 
2016, hankesuunnitelma julkistettiin 16.3.2017 ja arkkitehtoninen pe-
rusratkaisu 17.8.2017. Tanssin talo –hankkeen suunnittelu eteni aika-
taulun mukaisesti kevääseen 2018 asti, ja hankkeen edellyttämä kaa-
vamuutos hyväksyttiin Helsingin kaupunginvaltuustossa 16.5.2018, § 
104. Kaavapäätöksestä tehdyn kunnallisvalituksen johdosta kaava sai 
kuitenkin lainvoiman vuosi alkuperäistä aikataulua myöhemmin eli ke-
säkuussa 2019, kun Helsingin hallinto-oikeus hylkäsi kaavasta tehdyn 
kunnallisvalituksen 8.5.2019.

Yllä kuvattuna suunnitteluaikana ja kunnallisvalituksen käsittelyaikana 
rakennusalan yleinen kustannustaso nousi pääkaupunkiseudulla 18,2 
% (Haahtela-hintaindeksi 2/2019), mikä tarkoittaa hankkeen puitteissa 
noin 6,2 miljoonan euron kustannusten kasvua. Vuoden 2018 alussa 
hankkeen laajuutta sopeutettiin alaspäin noin 10 %:lla pienentämällä 
uudisrakennusosan tiloja ja siirtämällä Tanssin talon toimintoja van-
haan tehdasrakennukseen. Lykkääntymisen nettovaikutus hankkeen 
kokonaiskustannuksiin tehtyjen sopeutusten jälkeenkin on noin 3,6 mil-
joonaa euroa. 

Tanssin talon tarveselvitysvaiheessa vuonna 2013 teetettyyn selvityk-
sen pohjautuen hankesuunnitelmassa Tanssin talon esitystekniikan 
budjetiksi arvioitiin 3,5 miljoonaa euroa. Varsinaisen suunnittelun ede-
tessä kävi kuitenkin ilmi, että kustannusarvio on ollut huomattavan ali-
mitoitettu. Tanssin talon toiminnallisuuden varmistava minimivarustelu 
edellyttää 1,6 miljoonan euron lisärahoitusta esitystekniikkaan, ja 
suunnittelua on jatkettu näistä lähtökohdista.

Yhtiön saamien tietojen mukaan Helsingin kaupunki on alustavasti 
käynyt keskusteluja rahoitustarpeen kattamisesta Opetus- ja kulttuuri-
ministeriön kanssa, joka on ilmoittanut, että se on valmis rahoittamaan 
esitystekniikan kustannuksia 1 250 000 eurolla. Tämä rahoitus myön-
netään suoraan Tanssin talo ry:lle, jonka omistukseen esitystekniikka 
tulee. Näin Helsingin kaupungin osuudeksi esitystekniikan lisärahoitta-
misen osalta jää 350 000 euroa. Esitystekniikkaa koskeva kaupungin 
lisärahoitusosuus kohdistetaan esitystekniikan kiinteisiin rakenteisiin, 
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jotka näin ollen tulevat Kaapelitalon omistukseen ja taseeseen, mutta 
joiden huoltovastuu jää Tanssin talo ry:lle.

Tanssin talo -hankkeen kustannuksia ei voida leikata enää uudestaan 
hankkeen laajuutta pienentämällä muuttamatta ratkaisevasti Tanssin 
talon toimintaedellytyksiä. Lisärahoituksen kokonaistarve on yllä esite-
tyillä perusteilla yhteensä 5,2 miljoonaa euroa (3,6 miljoonaa + 1,6 mil-
joonaa), mistä Helsingin kaupungin osuus on 3 950 000 euroa (3,6 mil-
joonaa + 350 000). 

Myönteinen päätös hankkeen lisärahoituksesta on välttämätön edelly-
tys sille, että Kaapelitalo voi päättää Tanssin talo -hankkeen rakennus-
töiden käynnistämisestä. 

Tanssin talo -hankkeelle on myönnetty maanrakennuslupa (M-lausun-
to) 13.8.2019 ja Kaapelitalon hallitus on kokouksessaan 19.9.2019 
päättänyt aloittaa hankkeen maanrakennustyöt 7.10.2019. Maanraken-
nustöiden aloittamisella on kiire, koska melusyistä marraskuun alusta 
maanrakennustöitä pystytään tekemään ainoastaan Hurjaruutin Talvi-
sirkuksen näytösten välisinä aikoina ja koska alkuvuodesta 2020 käyn-
nistyvä NCC:n We Land -hanke Fagerholmin aukiolle tulee merkittä-
västi vaikeuttamaan Tanssin talon työmaan logistiikkaa. Yhtiö arvioi 
saavansa varsinaisen rakennusluvan lokakuussa, jolloin uudisraken-
nuksen rakennustyöt pääsisivät alkamaan loppuvuodesta 2019.

Lisärahoitus tarvitaan käytännössä vuonna 2021 ja Kaapelitalo tulee 
anomaan sen maksatusta kaupungilta myöhemmin erikseen.

Kiinteistö Oy Kaapelitalon puitesopimuksen mukainen rahoitushakemus (rahoitus-
hakemus)

Kaapelitalon Tanssin talo -hankkeeseen liittyvä 20.9.2019 päivätty ra-
hoitushakemus on liitteenä. 

Kiinteistö Oy Kaapelitalo esittää Tanssin talo -hankkeen 1.10.2019 – 
31.3.2020 välisen rahoitustarpeen täyttämiseksi ja yhtiön kassavirran 
turvaamiseksi, että kaupunki sijoittaa 5 485 802,39 euron rahoituso-
suuden Kaapelitalon sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. 

Jane ja Aatos Erkon säätiö maksaa loka-marraskuussa 2019 Helsingin 
kaupungille 50 % tästä summasta eli 2 742 901,19 euroa. Valtio osallis-
tuu kustannuksiin vuonna 2019 enintään 420 000 eurolla. Valtion osal-
listuminen vuoden 2019 rahoitukseen riippuu siitä, alkavatko varsinai-
set rakennustyöt vuonna 2019.

Kaapelitalo vastaa avustukseen liittyen Jane ja Aatos Erkon säätiölle 
tehtävästä raportoinnista.
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Valtionavustuksen maksaminen

Valtio on sitoutunut Tanssin talo -hankkeen rahoittamiseen 6 miljoonal-
la eurolla. Valtion rahoitus toteutuu osittain jälkirahoitteisena ja edellyt-
tää kaupungin tekemiä valtionavustushakemuksia. 

Lisäksi opetus- ja kulttuuriministeriö edellyttää, että kaupunki ja Kaape-
litalo solmivat valtionavustukseen liittyvän delegointisopimuksen. So-
pimuksen perusteella kaupunki voi siirtää opetus- ja kulttuuriministeriön 
Tanssin talo -hankkeelle myöntämän valtionavustuksen Kaapelitalolle. 

Opetus- ja kulttuuriministeriön mallipohjalle laadittava teknisluonteinen 
delegointisopimus on tarkoituksenmukaista valmistella ja allekirjoittaa 
kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosaston toimesta yhdessä 
Kaapelitalon kanssa ennen kuin valtionavustuksen ensimmäistä erää 
koskeva maksatuspyyntö tehdään valtiolle. 

Ensimmäistä erää koskeva maksatuspyyntö voidaan tehdä sen jälkeen, 
kun Tanssin talo -hankkeen rakennustyöt ovat käynnistyneet.

Valtiontukiarviointi

Kaupungin pääomasijoitusta ja lisärahoituspäätöstä Kaapelitaloon on 
tarkasteltava valtiontukea koskevien säännösten nojalla. 

Valtiontukisäännöksien soveltamisalaan kuuluu julkisyhteisön varoista 
myönnetty tuki, joka vääristää tai uhkaa vääristää kilpailua suosimalla 
jotakin yritystä tai tuotannonalaa siltä osin kuin tuki vaikuttaa jäsenval-
tioiden väliseen kauppaan. Yrityksellä tarkoitetaan taloudellista toimin-
taa harjoittavia yksiköitä niiden oikeudellisesta muodosta ja rahoitusta-
vasta riippumatta. Kaapelitalon toimintaa on pidettävä pääosiltaan ta-
loudellisena toimintana valtiontukisäännösten tarkoittamassa mielessä, 
koska se vuokraa tiloja taloudellista toimintaa harjoittaville vuokralaisil-
le.

Tuki Tanssin talo -hankkeeseen myönnetään komission asetuksen 
(EU) N:o 651/2014 (yleinen ryhmäpoikkeusasetus, myöh. RPA) 53 ar-
tiklan mukaisena investointitukena kulttuurin ja kulttuuriperinnön edis-
tämiseen. Tukikelpoisia kustannuksia ovat aineelliseen ja aineettomaan 
omaisuuteen tehtäviin investointeihin liittyvät kustannukset. Hankkeen 
tukikelpoiset kustannukset koostuvat hankkeen rakennuskustannuksis-
ta. Tuen määrä ei saa ylittää tukikelpoisten kustannusten ja investoin-
nin liikevoiton erotusta. Tuen ylittäessä tukikelpoisten kustannusten ja 
investointien liikevoiton erotuksen on tuki perittävä tältä osin takaisin.

RPA 4 artiklan 1 z -kohdan perusteella investointitukea kulttuuri- ja kult-
tuuriperinnön tukemiseen saa myöntää enintään 100 miljoonaa euroa 
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hanketta kohden. Kaupunginhallitus on myöntänyt Kaapelitalolle 3 360 
008,77 euron suuruisen vastikkeettoman sijoituksen sijoitetun vapaan 
oman pääoman rahastoon 7.5.2018. Ottaen huomioon nyt tehtävä pui-
tesopimuksen mukainen pääomasijoitus sekä tulevaisuudessa tehtävät 
puitesopimuksen ja lisärahoituspäätöksen mukaiset pääomasijoitukset 
hankkeelle myönnettävän tuen kokonaismäärä jää selvästi alle 100 mil-
joonan euron. Raja ei ylity myöskään valtion hankkeeseen myöntämä 
tuki huomioon ottaen.

Tuen saajana pääomasijoituksen osalta on Kaapelitalo, joka kuuluu 
Helsingin kaupunkikonserniin. Kaapelitaloa kohtaan ei ole annettu sel-
laista komission aikaisempaan päätökseen perustuvaa maksamatonta 
perintäpäätöstä, jossa tuki olisi julistettu sääntöjen vastaiseksi ja sisä-
markkinoille soveltumattomaksi eikä Kaapelitalo ole ryhmäpoikkeusa-
setuksen mukaisesti vaikeuksissa oleva yritys. Tuki täyttää myös muut 
ryhmäpoikkeusasetuksen 1 luvun mukaiset yhteisten sääntöjen edelly-
tykset.

Kaupunginkanslian oikeuspalvelut tekee pääomasijoituksesta komis-
siolle RPA:n liitteen II mukaisen jälki-ilmoituksen sähköisesti työ- ja 
elinkeinoministeriön välityksellä.

Lopuksi

Tanssin talo -hanke on merkittävä osa vuonna 2010 perustetun Tans-
sin talo ry:n tavoitetta edistää tanssitaiteelle ja -kulttuurille soveltuvan 
toiminta- ja tilakokonaisuuden syntymistä Helsinkiin Kaapelitehtaalle. 
Hankkeessa on mukana useita rahoittajia, ja Jane ja Aatos Erkon sää-
tiön avustuksen ehtona on muun muassa se, että Helsingin kaupunki ja 
valtio osallistuvat hankkeeseen riittävällä panostuksella. 

Tanssin talo -hankkeen lisärahoitustarvetta käsiteltiin kaupungin suur-
hankkeiden koordinaatioryhmässä 18.9.2019. Opetus- ja kulttuuriminis-
teriön kanssa käytyjen neuvottelujen perusteella valtion osuus lisära-
hoitustarpeen kattamisesta tulisi olemaan esitystekniikkaan kohdistuva 
1,25 miljoonaa euroa. Hankkeen päämäärien ja toivotun lopputuloksen 
saavuttamiseksi Tanssin talo -hankkeen lisärahoitus Kaapelitalon esit-
tämällä tavalla on kaupungin kannalta perusteltua. 

Lisäksi hankkeen edetessä on tarpeen jatkaa puitesopimuksessa sovit-
tua ja vuonna 2017 aloitettua rahoitusta Kaapelitalolle edellyttäen, että 
kaupunginhallitus hyväksyy myös Kaapelitalon lisärahoitusanomuksen. 

Tanssin talo -hankkeen tässä vaiheessa on tarkoituksenmukaista tehdä 
Kaapelitalolle 5 485 802,39 euron suuruinen vastikkeeton sijoitus yh-
tiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Jane ja Aatos Erkon 
säätiö maksaa hankkeeseen kohdistuvaa avustustaan kaupungille lo-



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 37/2019 54 (89)
Kaupunginhallitus

Asia/6
07.10.2019

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

ka-marraskuussa 2 742 901,19 euroa. Maksut kirjataan talousarvion ti-
lille 8 07 52, Muu pääomatalous, muut pääomatulot.

Seuraava hankkeeseen liittyvä pääomasijoitus Kaapelitaloon tulee tä-
mänhetkisen arvion mukaan tehtäväksi keväällä 2020, kun rakentami-
sen aloittamisajankohta on tarkentunut. 

Päätös on valmisteltu yhteistyössä kaupunginkanslian oikeuspalvelui-
den kanssa.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Miia Aho, konsernilakimies, puhelin: 310 36445

miia.aho(a)hel.fi

Liitteet

1 Lisärahoitusanomus
2 Lisärahoitusanomus, liite
3 Rahoitushakemus 2019
4 Rahoitushakemus 2019, liite 1
5 Rahoitushakemus 2019, liite 2

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Kiinteistö Oy Kaapelitalo Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus

Jane ja Aatos Erkon säätiö sr Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus

Tiedoksi

Kaupunginkanslia
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§ 680
Maankäyttösopimuksen tekeminen Suomen valtion kanssa liittyen 
asemakaavan muutosehdotukseen nro 12559 (Kruununhaka, tontti 
91-1-18-3)

HEL 2018-002966 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus hyväksyi kiinteistön 91-1-18-3 omistajan Suomen 
valtion (jota edustaa Senaatti-kiinteistöt, Y-tunnus 1503388-4) kanssa 
solmittavan liitteenä 1 olevan sopimuksen.

Kaupunginhallitus oikeutti tonttipäällikön tekemään sopimukseen tarvit-
taessa vähäisiä muutoksia.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1 Sopimus allekirjoitettu
2 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12559 kartta

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Senaatti-kiinteistöt Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-

tus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Tiivistelmä

Kruunuhaassa on vireillä asemakaavan muutos, joka mahdollistaa 
kaavamuutosalueen rakennusten käyttötarkoituksen muutoksen hallin-
to- ja virastorakennuksista asuin-, liike-, hotelli- ja toimitilakäyttöön. 
Asemakaavan muutosehdotus koskee tonttia, jolla sijaitsee neljä ra-
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kennusta osoitteissa Mariankatu 23, Maneesikatu 7 sekä Liisankatu 8 
A ja G.

Kaavamuutoksesta seuraa kaava-alueen maanomistajalle merkittävää 
hyötyä, joten maanomistajan kanssa on neuvoteltu maankäyttösopi-
mus.

Sopimuksessa maanomistaja sitoutuu suorittamaan kaupungille 2 355 
000 euron korvauksen osallistumisena yhdyskuntarakentamiseen.  

Esittelijän perustelut

Voimassa oleva asemakaava

Alueella on voimassa asemakaava nro 949 (vahvistettu 26.3.1980). 
Voimassa olevan asemakaavan mukaan tontti on hallinto- ja virastora-
kennusten korttelialuetta. Tontin omistaa Suomen valtio.

Asemakaavan muutosehdotus

Vireillä oleva asemakaavan muutosehdotus nro 12559 mahdollistaa 
alueen rakennusten käyttötarkoituksen muutoksen hallinto- ja virasto-
rakennuksista liike-, hotelli- ja toimitilakäyttöön. Lisäksi asemakaavan 
muutos mahdollistaa Liisankatu 8 A:n ja G:n osalta myös asumiseen. 
Uutta asuin-, liike- ja toimistokerrosalaa on 12 600 k-m2, mistä vähin-
tään puolet on osoitettava liike-, hotelli- tai toimitilaksi. Asukasmäärän 
lisäys on enintään noin 100 asukasta.

Asemakaavan muutosehdotus on liitteenä 2.

Maankäyttösopimus ja -korvaus

Asemakaavan muutos korottaa tontin arvoa merkittävästi, joten maa-
nomistajan kanssa on käyty kaupunginhallituksen 9.6.2014, 658 § te-
kemän päätöksen mukaiset neuvottelut.

Neuvottelujen tuloksena on laadittu liitteenä 1 oleva maankäyttösopi-
mus. Sopimus on kaupunginhallituksen päätöksen sekä noudatetun 
käytännön mukainen.

Sopimuksessa maanomistaja sitoutuu suorittamaan kaupungille 
2 355 000 euron korvauksen osallistumisena yhdyskuntarakentamisen 
kustannuksiin. Korvaus tulee maksaa neljän kuukauden kuluessa siitä, 
kun asemakaavan muutos on saanut lainvoiman. Korvausta korotetaan 
sen nykyarvon säilyttämiseksi sopimuksen allekirjoittamishetkestä kaa-
van lainvoimaistumispäivään saakka kahdella (2) prosentilla vuodessa. 
Korotus pyöristetään lähimpään tuhanteen euroon. 

Toimivalta
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Hallintosäännön 16 luvun 1 § 2 momentin 9 kohdan sekä kaupungin-
hallituksen päätöksen 18.9.2017, 865 § perusteella kaupunginhallitus 
päättää kokonaisarvoltaan 2 miljoonaa euroa suuremmista maankäyt-
tösopimuksista. Kokonaisarvo kattaa sekä maankäyttökorvauksen että 
aluejärjestelyt. Sopimus allekirjoitetaan ennen kaupunginhallituksen 
päätöksentekoon saattamista. Sopimus tulee voimaan, kun kaupungin-
hallituksen päätös on tullut lainvoimaiseksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1 Sopimus allekirjoitettu
2 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12559 kartta

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Senaatti-kiinteistöt Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-

tus

Tiedoksi

Kaupunkiympäristölautakunta

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunta 11.06.2019 § 329

HEL 2018-002966 T 10 03 03

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle Helsingin 
kaupungin 1. kaupunginosan (Kruununhaka) kiinteistön 91-1-18-3 
omistajan Suomen valtion, jota edustaa Senaatti-kiinteistöt (Y-tunnus 
1503388-4) kanssa liitteen nro 2 mukaisen sopimuksen hyväksymistä.
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Lisäksi kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että 
tonttipäällikkö oikeutetaan tekemään päätöksellään sopimukseen tarvit-
taessa vähäisiä muutoksia.

(MA101-2)

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Tom Qvisén, projektipäällikkö, puhelin: 09 310 34201

tom.qvisen(a)hel.fi

Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus Kaupunkimit-
tauspalvelut Kartat ja paikkatiedot Yksikön päällikkö 21.03.2019 § 29

HEL 2018-002966 T 10 03 03

Päätös

Yksikön päällikkö päätti hyväksyä asemakaavan 12559 pohjakartan 
kaupunginosassa 1 Kruununhaka. Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja 
rakennuslain (132/1999) 54a §:n asettamat vaatimukset.

Päätöksen perustelut

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

Asemakaavan numero: 12559
Kaupunginosa: 1 Kruununhaka
Kartoituksen työnumero: 42/2018
Pohjakartta valmistunut: 7.11.2018
Tasokoordinaatisto: ETRS-GK25
Korkeusjärjestelmä: N2000

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

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

Lisätiedot
Merja Kyyrö, vastaava kartoittaja, puhelin: 310 31911
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merja.kyyro(a)hel.fi
Timo Tolkki, yksikön päällikkö, puhelin: 310 31883

timo.tolkki(a)hel.fi
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§ 681
Solakallion koulun väliaikaisen tilaelementtiratkaisun hankesuunni-
telma

HEL 2019-006294 T 10 06 00

Päätös

Kaupunginhallitus hyväksyi Solakallion koulun käyttöön tulevan tilaele-
menteistä koostuvan paviljongin 17.5.2019 päivätyn hankesuunnitel-
man siten, että hankkeen laajuus on noin 2 400 brm² ja pääomitettu 
enimmäishinta on arvonlisäverottomana 5 700 000 euroa maaliskuun 
2019 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 Mikkolankuja 6:n hankesuunnitelma 17.5.2019

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Solakallion koulun erityistarpeet

Itä-Pakilassa sijaitseva Solakallion koulu on pidennetyn oppivelvolli-
suuden erityiskoulu kehitysvammaisille ja autismikirjon lapsille ja nuoril-
le. Koulussa on 54 oppilasta perusopetuksen vuosiluokilla 1−9 ja sen 
oppilaaksiottoaluetta on koko kaupunki. Koulussa työskentelee 110 ai-
kuista.

Kaikki koulun oppilaat ovat vaativan erityisen tuen ja pidennetyn oppi-
velvollisuuden piirissä. Oppilailla on erilaisia toiminnan ohjauksen, 
kommunikoinnin ja oppimisen vaikeuksia arjen toiminnan tasolla sekä 
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erityisiä oppimisympäristön vaatimuksia opetuksen järjestämisen näkö-
kulmasta.

Solakallion koulun nykyinen rakennus on kuntotutkimusten perusteella 
todettu niin huonokuntoiseksi, että oppilaille ja koulun henkilökunnalle 
tarvitaan väliaikainen tilaratkaisu korvaavan uudisrakennuksen valmis-
tumiseen asti. Huonokuntoinen rakennus on tarkoitus purkaa ja uudis-
rakennus rakentaa nykyisen koulun paikalle. 

Väliaikainen tilaratkaisu hankitaan vuokraamalla siirtokelpoisista tilae-
lementeistä koostuva paviljonki 61 kuukauden ajaksi. Kaupunkiympä-
ristön toimiala hankkii tilat ja vuokraa ne edelleen kasvatuksen ja koulu-
tuksen toimialalle. Väistötilat sijoitetaan 500 metrin päässä sijaitsevan 
Toivolan koulun viereiselle kentälle. Väistötilojen sijoittaminen lähelle 
nykyistä koulua tukee oppilaiden ja perheiden arkea.

Vaativan erityisen tuen oppilaiden opetuksen järjestäminen asettaa op-
pimisympäristölle ja tiloille erityisiä vaatimuksia. Toiminnan poikkeavat 
aikataulut ja oppilaiden korostunut tuen tarve on otettu huomioon tilojen 
suunnittelussa ja mitoituksessa.

Hankkeen laajuus on noin 2 400 brm² ja noin 2 000 htm². Tavoitteena 
on, että väistötilat ovat käytettävissä tammikuussa 2020.

Väistötilojen kustannukset ja rahoitus

Väistötilojen kokonaiskustannus on arvonlisäverottomana yhteensä 5 
700 000 euroa maaliskuun 2019 tasossa.

Kokonaiskustannus sisältää tilaelementtien vuokran sekä investointi-
kustannukset, joihin kuuluvat rakennuttamis- ja suunnittelukustannuk-
set, maanrakennustyöt, pihan toteutus, tontin ulkopuoliset kaivutyöt, 
rakennuttajan erillishankinnat ja lisä- ja muutostyövaraus sekä raken-
nuspaikan ennallistaminen.

Tilaelementtien vuokra 61 kuukauden ajalta on arvonlisäverottomana 3 
708 312 euroa ja investointikustannukset arvonlisäverottomana yh-
teensä 1 991 688 euroa. Tavanomaista korkeampi vuokra johtuu Sola-
kallion koulun toiminnan erityisvaatimuksista.

Tilaelementtien vuokra maksetaan kaupunkiympäristön toimialan käyt-
tötalousmäärärahoista. Investointikustannukset rahoitetaan talonraken-
nushankkeiden rakentamisohjelman alakohdalle 8020206 osoitetuista 
kohdentamattomista korjausmäärärahoista.

Vuokrakustannus kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle
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Tilakustannus kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle on määritelty 
kaupunginhallituksen hyväksymien tilahankkeiden käsittelyohjeiden 
mukaan.

Tilakustannus eli sisäinen vuokra on arviolta 52,30 euroa/htm²/kk eli 
104 600 euroa kuukaudessa. Tilaelementtien vuokrakustannuksen 
osuus on 30,40 euroa/htm², investointikustannusten perusteella laske-
tun lisävuokran osuus 17,89 euroa/htm² ja ylläpitokustannusten osuus 
4,01 euroa/htm². Sisäinen vuokra on noin 1 255 000 euroa vuodessa, 
koko 61 kuukauden vuokra-ajalta yhteensä noin 6 380 000 euroa.

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta on 24.9.2019 § 320 antanut hanke-
suunnitelmasta puoltavan lausunnon. Lausunto on kokonaisuudessaan 
asian päätöshistoriassa.

Hankesuunnitelmia koskeva toimivalta

Kaupunginhallituksen 18.9.2017 § 865 tekemän toimivaltarajoja koske-
van päätöksen mukaan kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja 
yleisten alueiden jaosto päättää tilahankkeista, joiden hankesuunnitel-
man mukainen arvonlisäveroton kustannusarvio on enintään viisi mil-
joonaa euroa. Hallintosäännön 7 luvun 1 §:n 3 kohdan mukaan kau-
punginvaltuusto päättää hankesuunnitelmista, joiden kustannusarvio 
ylittää 10 miljoonaa euroa. Kustannusarvioltaan näiden väliin jäävistä 
hankesuunnitelmista päättää kaupunginhallitus yleistoimivaltansa nojal-
la.

Solakallion koulun uudisrakennushanke on valmisteilla seuraavaan ta-
lonrakennushankkeiden rakentamisohjelmaehdotukseen ja se tulee 
myöhemmin kaupunginhallituksen päätettäväksi erillisenä asiana.

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 Mikkolankuja 6:n hankesuunnitelma 17.5.2019

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
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Tiedoksi

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto
Kasvatus- ja koulutuslautakunta

Päätöshistoria

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 24.09.2019 § 320

HEL 2019-006294 T 10 06 00

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunkiympäristölautakunnan 
rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle puoltavan lausunnon 
17.5.2019 päivätystä Solakallion koulun käyttöön tarkoitetusta väliai-
kaista tilaelementtiratkaisua koskevasta hankesuunnitelmasta ja lausuu 
lisäksi seuraavaa:

Ottaen huomioon rakennuksen väliaikaisuus hankesuunnitelma vastaa 
kasvatuksen ja koulutuksen toiminnallisia tavoitteita. Oppimistilojen jat-
kosuunnittelussa tulee yhdessä käyttäjätoimialan kanssa varmistaa eri-
tyisesti ääneneristyksen ja -vaimennuksen, valaistuksen sekä tilojen lu-
kituksen huolellinen ja tarkoituksenmukainen toteutus. Tilat ja pintara-
kenteet tulee suunnitella kovaa kulutusta kestäviksi, helposti siivotta-
viksi, huollettaviksi ja korjattaviksi. Suunnittelussa on huomioitava tilo-
jen käyttäjien erityisvaatimukset erityisesti esteettömyyden osalta. Väri- 
ja materiaalivalintojen avulla toteutetaan viihtyisät rauhoittumista ja op-
pimista tukevat tilat. 

Kasvatus- ja koulutustoimialan työsuojelun yhteistoimintahenkilöstö on 
antanut 29.8.2019 hankesuunnitelmasta lausunnon, joka on liitteenä. 
Lausunto tulee ottaa huomioon jatkosuunnittelussa.

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. 

Solakallion koulu on erityiskoulu oppilaille, joilla on toiminnan ohjauk-
sen, kommunikoinnin ja oppimisen vaikeuksia arjen toiminnassa. Ope-
tuksen järjestäminen asettaa oppimisympäristölle ja tiloille erityisiä vaa-
timuksia. Toiminnan poikkeavat aikataulut ja oppilaiden korostunut tuen 
tarve on otettu huomioon tilasuunnittelussa- ja mitoituksessa. Nämä 
erikoisvaatimukset nostavat vuosittaisia tilakustannuksia sekä vaikutta-
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vat tilojen laajuuteen. Hankkeen vuokrakustannukset ovat 52,30 eu-
roa/htm²/kk.

Suunnitteluohjauksessa ja toteutuksen aikana kasvatuksen ja koulu-
tuksen toimiala pyrkii yhteistyössä kaupunkiympäristön toimialan kans-
sa laskemaan kustannustasoa.

Esittelijä
perusopetusjohtaja
Outi Salo

Lisätiedot
Susan Niemelä, projektiarkkitehti, puhelin: 310 21714

susan.niemela(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 13.06.2019 
§ 60

HEL 2019-006294 T 10 06 00

Esitys

A

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten töiden jaosto 
esitti kaupunginhallitukselle osoitteeseen Mikkolankuja 6 sijoittuvan, ti-
laelementeistä koostuvan koulukäyttöön suunnitellun paviljongin 
17.5.2019 päivätyn hankesuunnitelman hyväksymistä siten, että hank-
keen laajuus on noin 2 400 brm² ja hankkeen pääomitettu enimmäishin-
ta on arvonlisäverottomana 5 700 000 euroa maaliskuun 2019 kustan-
nustasossa.

Päätös tehtiin ehdolla, että kasvatus- ja koulutuslautakunta antaa han-
kesuunnitelmasta puoltavan lausunnon.

B

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

Esittelijä
tekninen johtaja
Jaakko Stauffer

Lisätiedot
Tarja Lehto, projektinjohtaja, puhelin: 310 31822

tarja.lehto(a)hel.fi
Päivi Etelämäki, projektinjohtaja, puhelin: 310 31871

paivi.etelamaki(a)hel.fi
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§ 682
Lausunto Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen 
tienpidon ja liikenteen suunnitelmasta 2020–2023

HEL 2019-008170 T 08 00 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Daniel 
Sazonovin ehdotuksesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus antaa Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristö-
keskukselle (ELY-keskus) tienpidon ja liikenteen suunnitelmasta 2020–
2023 seuraavan lausunnon:

Uudenmaan ELY-keskuksen tienpidon ja liikenteen rahoitus on ollut lii-
an alhaisella tasolla jo vuosia. Vuonna 2019 perustienpidon rahoitus on 
ollut ennätysalhainen, 85 miljoonaa euroa.  ELY-keskuksen tienpidon ja 
liikenteen rahoitustasoa tulisi nostaa, sillä alueen liikkujat ja tavaramää-
rät sekä asukas- ja työpaikkamäärät kasvavat maankäytön ja talouden 
kehityksen myötä. Helsingin alue on koko maan talouden veturi ja sen 
toimintaedellytykset tulee turvata huolehtimalla maantieverkon, siltojen 
ja raskaan liikenteen tarpeellisista investoinneista. Liikenneverkon pal-
velutasoa nostaviin pieniinkään investointeihin rahoitus ei ole riittänyt. 
Riittämättömän rahoituksen vuoksi huonokuntoisten päällysteiden 
osuus kasvaa jatkuvasti.

Helsingin alueen kehittyminen sekä liikenteen ja kuljetusten toiminta-
varmuuden turvaaminen edellyttävät valtion sitoutumista yhteishank-
keisiin ja niiden rahoitukseen. Helsingin kaupunki on investointiohjel-
massaan varautunut omalta osaltaan valtion kanssa yhteishankkeina 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 37/2019 66 (89)
Kaupunginhallitus

Asia/9
07.10.2019

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

toteutettavien kohteiden kustannuksiin. Välttämättömiä maanteiden pa-
rantamishankkeita rahoitetaan yhä enemmän kaupunkien rahoituksella. 
Maanteiden tienpidon kustannusjaossa tulisi noudattaa maantielakiin 
sekä Suomen Kuntaliiton ja Liikenneviraston hyväksymään ohjeistuk-
seen (nk. sininen kirja) perustuvia yhteisesti sovittuja periaatteita.

Valtion osallistuminen tieverkon kehittämiseen siten, että se tukee MAL 
2019 -suunnitelmassa esitettyjä alueellisia asuntotuotantotavoitteita, on 
erittäin perusteltua. Tästä näkökulmasta keskeisiä hankkeita ovat Hä-
meenlinnanväylän Kuninkaantammen eritasoliittymä, Malmin (Ilmasil-
lan) eritasoliittymä Lahdenväylällä ja Länsiväylän Koivusaaren eritaso-
liittymä. Kehä I:n kehittämistä tulisi jatkaa toteuttamalla Myllypuron eri-
tasoliittymä. Itäkeskuksen eritasoliittymän jatkosuunnittelun käynnistä-
minen on tärkeää, sillä Itäkeskuksen aluetta kehitetään lähivuosina 
voimakkaasti. Vuosaaren sataman toimintavarmuuden ja saavutetta-
vuuden takaamiseksi tulisi panostaa Kehä III:n toimivuuteen ja poistaa 
tavaraliikenteelle haitallisia pullonkauloja.

Tieverkon tulee olla turvallinen ja mahdollistaa tehokkaat kuljetusketjut 
sekä kestävä yhdyskuntarakenne ja -liikkuminen. Tieverkon turvalli-
suuden ja toimivuuden takaamiseksi siltojen ja painumien korjauksille 
tulisi olla oma, muista investoinneista erillinen rahoituksensa.

Toiminta ja tavoitteet

Tienpidon ja liikenteen suunnitelmassa 2020–2023 korostuu liikenteen 
rooli kokonaisvaltaisena palveluna. Liikennestrategiaan 2025 kootut ta-
voitteet on konkretisoitu hyvin neljän toimintalinjauksen avulla, mutta 
rahoituksen niukkuus asettaa haasteita tavoitteiden toteutumiselle. 
Helsinkiin esitettyjen investointien määrä on erittäin pieni suhteessa 
liikkujien ja tavaraliikenteen määrään.

Suunnitelmassa korostuu myös turvallinen liikkuminen. Kehäteille 
asennetut valvontakamerat ovat rauhoittaneet selvästi väylien liikennet-
tä. Liikenneturvallisuuden parantamiseksi tulisi myös Helsinkiin suun-
tautuville säteittäisille maanteille lisätä automaattista kameravalvontaa. 
Myös vaihtuvaa nopeusrajoitusjärjestelmää tulisi laajentaa etenkin Hel-
singin sisääntuloväylille, joilla liikenteen nopeustaso vaihtelee suuresti 
ajokelistä ja vuorokaudenajasta riippuen.

Maanteiden meluntorjunnan parantaminen jää suunnitelmassa liian vä-
hälle huomiolle. Yhdyskuntarakenteen tiivistyessä meluhaitoille altistu-
vien määrä kasvaa vielä nykyisestä, joten asuntoalueiden meluntorjun-
nalle on suuri tarve. Nykyisten vanhojen, usein liian matalien ja huono-
kuntoisten meluesteiden parantamisen pitäisi sisältyä suunnitelmaan.

Investointikohteet



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 37/2019 67 (89)
Kaupunginhallitus

Asia/9
07.10.2019

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

Tienpidon ja liikenteen suunnitelmassa 2020-2023 on tiehankkeita Hel-
singin kaupungin alueella erittäin vähän: vain valtatie 7:n Puroniityn sil-
lan ja valtatie 3:n Pirkkolantien siltojen peruskorjaukset. Seuraavat tär-
keät tiehankkeet, jotka puuttuvat suunnitelmasta, tulisi käynnistää 
suunnitelmakaudella 2020–2023:

- Kehä I:n ja Myllypurontien eritasoliittymä. Hanke on kokonaisvaikutta-
vuudeltaan Kehä I:n suunnitteluhankkeista Itäväylän liittymän jälkeen 
paras. Liittymän läheisyydessä on useita merkittäviä maankäytön kehit-
tämishankkeita kuten Stadin ammattiopisto ja Metropolia. Eritasoliitty-
mä parantaa valtakunnan vilkkaimman maantien liikenneturvallisuutta 
merkittävästi. Hankkeen tiesuunnitelma on valmis ja rakennussuunnit-
telu pitäisi käynnistää viipymättä. Helsingin kaupunki on investointi-
suunnitelmassaan varautunut omalta osaltaan hankkeen toteuttami-
seen vuosina 2021–2023. 

- Kuninkaantammen eritasoliittymä Hämeenlinnanväylällä. Helsingin 
kaupunki on investointisuunnitelmassaan varautunut omalta osaltaan 
hankkeen toteuttamiseen vuosina 2021–2022. 

- Koivusaaren eritasoliittymä Länsiväylällä. Helsingin kaupunki on in-
vestointisuunnitelmassaan varautunut omalta osaltaan hankkeen to-
teuttamiseen vuosina 2022–2024. 

- Hämeenlinnanväylä välillä Kannelmäki Kaivoksela, lisäkaistat, linja-
autoliikenteen parantaminen ja meluesteet (sisältää Kuninkaantammen 
eritasoliittymän). Ruuhkautuvalla väylällä bussiliikenteen sujuvuudesta 
ja luotettavuudesta huolehtiminen on tärkeää. Helsingin kaupunki on 
investointisuunnitelmassaan varautunut omalta osaltaan hankkeiden 
toteuttamiseen vuosina 2023–2024. 

- Malmin (Ilmasillan) eritasoliittymä Lahdenväylällä. Helsingin kaupunki 
on investointisuunnitelmassaan varautunut omalta osaltaan hankkeen 
toteuttamiseen vuosina 2024–2025. Hankkeen rakennussuunnitteluun 
tulee varautua sitä ennen. 

- Maanteiden meluntorjuntahankkeet. Valtion väylien meluntorjunta-
hankkeita tulee kiirehtiä meluhaittojen vähentämiseksi. Helsingin alu-
een maanteiden kiireellisimmät meluntorjuntakohteet on esitetty HSL:n 
KUHA -suunnitelmassa. 

Esittelijän perustelut

Lausuntopyyntö

Uudenmaan ELY-keskuksen tienpidon ja liikenteen suunnitelmasta 
vuosille 2020–2023 on mahdollista antaa lausunto 31.10.2019 men-
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nessä. Lausunnot on tällöin mahdollista ottaa huomioon laadittaessa 
seuraavia suunnitelmia.

Suunnitelman sisällöstä

Uudenmaan ELY-keskuksen vastuulla on Suomen vilkkaimmin liiken-
nöidyn ja valtakunnallisesti merkittävimmän alueen tienpito. Uuden-
maan ELY-keskuksen tienpidon ja liikenteensuunnitelma 2020–2023 
kattaa Uudenmaan sekä Kanta- ja Päijät-Hämeen alueet. Liikennevas-
tuualueeseen kuuluu yli 9 000 km maanteitä. Suunnitelmassa kuvataan 
alueen tienpidon talouden ja toiminnan reunaehdot sekä painopisteet ja 
siinä on esitetty toimenpiteet, jotka tiedossa oleva tienpidon rahoitus 
mahdollistaa. Suunnitelmassa ei esitetä suurimpia useiden miljoonien 
eurojen kehittämishankkeita, joiden toteutus vaatii käytännössä edus-
kunnan myöntämää erillisrahoitusta. Suunnitelmaa laadittaessa nykyi-
sen hallituksen hallitusohjelma ja linjaukset eivät olleet vielä selvillä. 

Tienpitoa on jo pitkään toteutettu yhä niukkenevin budjettivaroin, vaikka 
alue on jatkuvasti kasvussa. Uudenmaan ELY-keskuksen liikenne ja 
infrastruktuuri -vastuualueelle on osoitettu määrärahat perusväylänpi-
toon ja joukkoliikennepalveluihin.

Uudenmaan ELY-keskuksen perustienpidon rahoitus vuodelle 2019 on 
noin 85 miljoonaa euroa. Määräraha käytetään pääosin tiestön päivit-
täiseen kunnossa- ja ylläpitoon. Tieverkon parantamisinvestointeihin ei 
ole osoitettu lainkaan rahoitusta vuodelle 2019, eikä Helsingin kohtei-
siin suunnitelmakaudella 2020–2023.

Tienpidon perusrahoituksen ostovoima on laskenut kymmenessä vuo-
dessa neljänneksellä, ja samaan aikaan liikennesuorite Uudenmaan 
ELY-keskuksen hallinnoimalla tieverkolla on kasvanut huomattavasti. 
Lisääntyvä liikenne lisää tiestön kulumista ja siten myös perusrahoituk-
sen tarvetta.

ELY-keskuksen liikennestrategian päätavoitteina on tarjota elinkeinoe-
lämälle hyvät toimintaedellytykset ja tehokasta logistiikkaa, sekä asuk-
kaille sujuvaa arkea ja mahdollisuuksia kestäviin liikkumisvalintoihin. 
Tavoitteet on konkretisoitu neljän toiminta-linjauksen avulla: kustannus-
tehokkaat kuljetusketjut, kestävä yhdyskuntarakenne ja liikkumisratkai-
sut, turvallisuutta kaikille tienkäyttäjille ja digitalisaatiolla uusia toimin-
tamalleja.

Merkittävämmän lisän perustienpidon rahoitukseen ovat tuoneet valta-
kunnalliset lisärahoitusohjelmat: 600 miljoonan euron korjausvelkaoh-
jelma vuosille 2016–2018 ja 364 miljoonan euron perusväylänpidon li-
särahoitusohjelma vuosille 2017–2019. Ensin mainitusta ohjelmasta 
Uudenmaan ELY-keskuksen ylläpitämälle tieverkolle kohdistui yhteen-
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sä noin 51 miljoonaa euroa ja jälkimmäisestä noin 24 miljoonaa euroa. 
Näillä ohjelmilla on pystytty tilapäisesti pysäyttämään korjausvelan 
kasvu. Näiden kahden lisärahoitusohjelman merkitys tienpitoon oli hy-
vin merkittävä ja vastaavasti pudotus rahoituksen osalta ohjelmakau-
sien nyt päättyessä on tuntuva. 

Lopuksi

Pääkaupunkiseudun suurten liikennemäärien johdosta tiestö kuluu 
keskimääräistä nopeammin. Riittävän rahoituksen saaminen perustien-
pitoon on välttämätöntä, jotta liikenneverkon toimivuus ja turvallisuus 
voidaan taata. Perustienpitoon osoitetun rahoituksen vuosittaista tasoa 
olisi pysyvästi saatava nostettua nykyistä suuremmaksi, jotta korjaus-
velan kasvu saadaan taittumaan.

Pääkaupunkiseudun merkitys koko maan kehityksen ja elinkeinoelä-
män kannalta on keskeinen, joten rahoitusta olisi osoitettava selvästi 
nykyistä enemmän myös seudun investointihankkeisiin. Nykyisellään 
valtion rahoitus Uudenmaan ELY-keskukselle on hyvin vähäistä ja pai-
nottuu pieniin yksittäisiin parannushankkeisiin. Seudun liikenneverkkoa 
on pystyttävä kehittämään pitkäjänteisesti ja suunnitelmallisesti.

Asiasta on saatu kaupunkiympäristölautakunnan lausunto. Esitys on 
lausunnon mukainen.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1 Lausuntopyyntö 30.7.2019
2 Tienpidon ja liikenteen suunnitelma 2020-2023
3 Vuoden 2019 hankkeet kartalla
4 Vuosien 2020-2023 hankkeet kartalla

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskus
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Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunta 17.09.2019 § 458

HEL 2019-008170 T 08 00 00

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi Uudenmaan ELY-keskuksen tien-
pidon ja liikenteen suunnitelmasta 2020–2023 kaupunginhallitukselle 
seuraavan lausunnon:

Talous ja toimintaympäristö

Uudenmaan ELY-keskuksen tienpidon ja liikenteen rahoitus on ollut lii-
an alhaisella tasolla jo vuosia. Teiden korjausvelkaa on tämän johdosta 
jouduttu vähentämään valtion tilapäisellä erillisrahoituksella. ELY-kes-
kuksen tienpidon ja liikenteen rahoitustasoa tulisi nostaa, sillä alueen 
liikkujat ja tavaramäärät sekä asukas- ja työpaikkamäärät kasvavat 
maankäytön ja talouden kehityksen myötä. Helsingin alue on koko 
maan talouden veturi ja sen toimintaedellytykset tulisi turvata huolehti-
malla maantieverkon tarpeellisista investoinneista.

Helsingin alueen kehittyminen sekä liikenteen ja kuljetusten toiminta-
varmuuden turvaaminen edellyttävät valtion sitoutumista yhteishank-
keisiin ja niiden rahoitukseen. Helsingin kaupunki on investointiohjel-
massaan varautunut omalta osaltaan valtion kanssa yhteishankkeina 
toteutettavien kohteiden kustannuksiin. Välttämättömiä maanteiden pa-
rantamishankkeita rahoitetaan yhä enemmän kaupunkien rahoituksella. 
Maanteiden tienpidon kustannusjaossa tulisi noudattaa maantielakiin 
sekä Suomen Kuntaliiton ja Liikenneviraston hyväksymään ohjeistuk-
seen (nk. sininen kirja) perustuvia yhteisesti sovittuja periaatteita.

Valtion panostaminen maantieverkon kehittämiseen siten, että se tukee 
MAL 2019 -suunnitelmassa esitettyjä alueellisia asuntotuotantotavoit-
teita, on erittäin perusteltua. Tästä näkökulmasta keskeisiä hankkeita 
ovat Kuninkaantammen eritasoliittymä Hämeenlinnanväylällä, Malmin 
(Ilmasillan) eritasoliittymä Lahdenväylällä ja Länsiväylän Koivusaaren 
eritasoliittymä. Kehä I:n kehittämistä tulisi jatkaa toteuttamalla Myllypu-
ron eritasoliittymä. Itäkeskuksen eritasoliittymän jatkosuunnittelun 
käynnistäminen on tärkeää, sillä Itäkeskuksen aluetta kehitetään lähi-
vuosina voimakkaasti. Vuosaaren sataman toimintavarmuuden ja saa-
vutettavuuden takaamiseksi tulisi panostaa Kehä III:n toimivuuteen ja 
poistaa tavaraliikenteelle haitallisia pullonkauloja.

Tieverkon tulee olla turvallinen ja mahdollistaa tehokkaat kuljetusketjut 
sekä kestävä yhdyskuntarakenne ja -liikkuminen. Tieverkon turvalli-



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 37/2019 71 (89)
Kaupunginhallitus

Asia/9
07.10.2019

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

suuden ja toimivuuden takaamiseksi siltojen ja painumien korjauksille 
tulisi olla oma, muista investoinneista erillinen rahoituksensa.

Toiminta ja tavoitteet

Tienpidon ja liikenteen suunnitelmassa 2020-2023 korostuu liikenteen 
rooli kokonaisvaltaisena palveluna. Liikennestrategiaan 2025 kootut ta-
voitteet on konkretisoitu hyvin neljän toimintalinjauksen avulla, mutta 
rahoituksen niukkuus asettaa suuria haasteita tavoitteiden toteutumi-
selle. Helsinkiin esitettyjen investointien määrä on erittäin pieni suh-
teessa liikkujien ja tavaraliikenteen määrään.

Suunnitelmassa korostuu myös turvallinen liikkuminen. Kehäteille 
asennetut valvontakamerat ovat rauhoittaneet selvästi väylien liikennet-
tä. Liikenneturvallisuuden parantamiseksi tulisi myös Helsinkiin suun-
tautuville säteittäisille maanteille lisätä automaattista kameravalvontaa. 
Myös vaihtuvaa nopeusrajoitusjärjestelmää tulisi laajentaa etenkin Hel-
singin sisääntuloväylille, joilla liikenteen nopeustaso vaihtelee suuresti 
ajokelistä ja vuorokaudenajasta riippuen.

Maanteiden meluntorjunnan parantaminen jää suunnitelmassa liian vä-
hälle huomiolle. Yhdyskuntarakenteen tiivistyessä meluhaitoille altistu-
vien määrä kasvaa vielä nykyisestä, joten asuntoalueiden meluntorjun-
nalle on suuri tarve. Nykyisten vanhojen, usein liian matalien ja huono-
kuntoisten meluesteiden parantamisen pitäisi sisältyä suunnitelmaan.

Investointikohteet

Tienpidon ja liikenteen suunnitelmassa 2020-2023 on tiehankkeita Hel-
singin kaupungin alueella erittäin vähän: vain Vt 7:n Puroniityn sillan ja 
Vt 3:n Pirkkolantien siltojen peruskorjaukset. 

Seuraavat tärkeät tiehankkeet, jotka puuttuvat suunnitelmasta, tulisi 
käynnistää suunnitelmakaudella 2020–2023:

- Kehä I:n ja Myllypurontien eritasoliittymä. Hanke on kokonaisvaikutta-
vuudeltaan Kehä I:n suunnitteluhankkeista Itäväylän liittymän jälkeen 
paras. Liittymän läheisyydessä on useita merkittäviä maankäytön kehit-
tämishankkeita kuten Stadin ammattiopisto ja Metropolia. Eritasoliitty-
mä parantaisi myös tien liikenneturvallisuutta merkittävästi. Hankkeen 
tiesuunnitelma on valmis ja rakennussuunnittelu pitäisi käynnistää vii-
pymättä. Helsingin kaupunki on talousarvioehdotuksessaan varautunut 
omalta osaltaan hankkeen toteuttamiseen vuosina 2021–2023.

- Kuninkaantammen eritasoliittymä Hämeenlinnanväylällä. Helsingin 
kaupunki on talousarvioehdotuksessaan varautunut omalta osaltaan 
hankkeen toteuttamiseen vuosina 2021–2022.
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- Koivusaaren eritasoliittymä Länsiväylällä. Helsingin kaupunki on ta-
lousarvioehdotuksessaan varautunut omalta osaltaan hankkeen toteut-
tamiseen vuosina 2022–2024.

- Hämeenlinnanväylä välillä Kannelmäki Kaivoksela, lisäkaistat, linja-
autoliikenteen parantaminen ja meluesteet (sisältää Kuninkaantammen 
eritasoliittymän). Ruuhkautuvalla väylällä bussiliikenteen sujuvuudesta 
ja luotettavuudesta huolehtiminen on tärkeää. Helsingin kaupunki on 
talousarvioehdotuksessaan varautunut omalta osaltaan hankkeiden to-
teuttamiseen vuosina 2023–2024.

- Malmin (Ilmasillan) eritasoliittymä Lahdenväylällä. Helsingin kaupunki 
on talous-arvioehdotuksessaan varautunut omalta osaltaan hankkeen 
toteuttamiseen vuosina 2024–2025. Hankkeen rakennussuunnitteluun 
tulee varautua sitä ennen.

- Maanteiden meluntorjuntahankkeet. Valtion väylien meluntorjunta-
hankkeita tulee kiirehtiä meluhaittojen vähentämiseksi. Helsingin alu-
een maanteiden kiireellisimmät meluntorjuntakohteet on esitetty HSL:n 
KUHA -suunnitelmassa.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Anna Pätynen, liikenneinsinööri: 310 37110

anna.patynen(a)hel.fi
Helena Ström, tiimipäällikkö, puhelin: 310 38571

helena.strom(a)hel.fi
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§ 683
Valtuutettu Kauko Koskisen aloite kujanteiden käytön valvonnasta

HEL 2019-002044 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Daniel 
Sazonovin ehdotuksesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Kauko Koskinen ja kolme muuta valtuutettua esittävät aloit-
teessaan, että kaupunki valvoo yleisten alueiden käyttöä rakentamat-
tomien, tonttien välissä kulkevien reittien osalta ja joko rakentaa kaa-
voitetut kujanteet tai vuokraa niitä sekä kieltää kujanteiden omavaltai-
sen käytön. 

Kaupunginhallitus toteaa, että kaupunkiympäristön toimiala työskente-
lee luvattoman puisto- ja katualueiden yksityiskäytön ratkaisemiseksi 
alueiden käytön ohjauksen, valvonnan ja asemakaavoituksen keinoin. 

Aloitteessa mainittuja rakentamattomia reittejä on erityisesti pientalo-
valtaisilla alueilla. Osa reiteistä on kaavoitettu toimimaan osana luon-
nonmukaista hulevesiverkostoa tai väylinä korttelialueen läpi. Osa kuu-
luu metsäverkostoon. Osa rakentamattomista katu- ja puistoalueista on 
liitetty viereisiin tontteihin. Kaikki tontin omistajat eivät ole kiinnostunei-
ta maa-alueen lunastamisesta, jolloin alue on jäänyt edelleen puisto- ja 
katualueeksi.
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Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus 
vastaa aloitteeseen, jonka on allekirjoittanut alle 15 valtuutettua. 

Asiasta on saatu kaupunkiympäristölautakunnan lausunto. Vastaus on 
lautakunnan lausunnon mukainen. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Kauko Koskisen aloite kujanteista

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunta 28.05.2019 § 285

HEL 2019-002044 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Aloitteessa toivotaan, että kaupunki valvoo yleisten alueiden käyttöä 
tehostetusti varsinkin Koillis-Helsingin alueella sijaitsevien rakentamat-
tomien, tonttien välissä olevien reittien osalta ja joko rakentaa kaavoite-
tut kujanteet tai vuokraa niitä sekä kieltää kujanteiden omavaltaisen 
käytön.

Yksityisen käytön laajeneminen yleisille alueille ei ole sallittua ilman 
asianmukaista lupaa. Kaupunkiympäristön toimialan tehtäviin lukeutuu 
alueiden käytön ohjaus ja valvonta. Tämä sisältää muun muassa luvat-
toman maankäytön valvonnan ja maa-alueiden vuokrauksen. Maa-
alueita vuokrataan harkintaan perustuen vuokrausta hakeville. Osassa 
tapauksista vuokraus ei ole mahdollista esimerkiksi yleisen edun näkö-
kulmasta. Kaupunkiympäristön toimiala pyrkii toiminnassaan asukkai-
den tasapuolisuuteen ja työskentelee luvattoman puisto- ja katualuei-
den yksityiskäytön ratkaisemiseksi niin alueiden käytön ohjauksen ja 
valvonnan kuin asemakaavoituksen keinoin.
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Yksityisten pihojen luvatonta laajentamista rakentamattomalle puisto- ja 
katualueelle tapahtuu muillakin alueilla kuin aloitteessa mainittujen ra-
kentamattomien reittien kohdilla. Kaupunkiympäristön toimiala ratkai-
see esiin tulevia tapauksia pääsääntöisesti kehottamalla kirjallisesti 
poistamaan luvattomia rakenteita, istutuksia ja laitteita. Jos luvattoman 
maankäytön tekijä ei kehotuksesta huolimatta poista luvattomia raken-
teita tai tekijää ei saada selville, alueiden valvonta antaa viranomaiselle 
tutkintapyynnön. Rangaistuksena on sakko ja mahdollisesti myös va-
hingonkorvaus. Saatu korvaussumma käytetään alueen ennallistami-
seen. 

Aloitteessa mainittuja rakentamattomia reittejä on erityisesti pientalo-
valtaisten alueiden asemakaavoissa. Osa näistä on kaavoitettu toimi-
maan osana luonnonmukaista hulevesiverkostoa tai väylinä korttelialu-
een läpi. Osa puolestaan kuuluu metsäverkostoon ja ovat ekologisia 
yhteyksiä.

Asemakaavoituspalvelussa on joidenkin asemakaavan muutosten yh-
teydessä liitetty rakentamattomia katu- ja puistoalueita viereisiin tont-
teihin. Kaikki tontinomistajat eivät ole kuitenkaan olleet kiinnostuneita 
maa-alueen lunastamisesta, jolloin alue on jäänyt edelleen puisto- tai 
katualueeksi.

Puuttuvista reiteistä nousee esille aluesuunnitelmissa reittitarpeina. 
Kaikkia näitä reittejä ei ole välttämättä tarkoituksenmukaista tai kustan-
nustehokasta toteuttaa rakennettuina reitteinä vaan ne voidaan toteut-
taa kevyemmin polkumaisina.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Johanna Himberg, maisema-arkkitehti: 09 310 21806

johanna.himberg(a)hel.fi
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§ 684
Valtuutettu Petrus Pennasen toivomusponsi Varaamon, Helsinki-
sovelluksen ja kanslian hallinnoimien järjestelmien yhteisten kom-
ponenttien kehitysresursseista

HEL 2018-012635 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi selvityksen Petrus Pennasen 
esittämään toivomusponteen 28.11.2018.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Annukka Varteva, ICT-kehityspäällikkö, puhelin: 09 310 23244

annukka.varteva(a)hel.fi

Liitteet

1 Pennanen Petrus, toivomusponsi , Kvsto 28.11.2018

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Ponnen ehdottaja Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytän-

töönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Petrus Pennasen 28.11.2018 esittämässä ponnessa edellytetään, että 
selvitetään mahdollisuudet varmistaa Varaamon ja siihen liittyvän 
avoimen lähdekoodin Helsinki-sovelluksen sekä Kaupunginkanslian 
hallinnoimien järjestelmien yhteisten komponenttien riittävät kehitysre-
surssit kaikkia toimialoja palvelevalla tavalla.

Vuoden 2018 loppupuolella kaupungille laadittiin digitalisaatiojohtajan 
vetämänä digitalisaatiosuunnitelma, jonka yhtenä Digitaaliset kaupunki-
laispalvelut -kokonaisuuden kärkihankkeena (A4) on Tila- ja resurssi-
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palvelut sekä Helsinki App. Tavoitteena on, että kaupungin tila- ja re-
surssivarausjärjestelmät kootaan yhdeksi palveluksi, jota johdetaan ko-
konaisuutena ja jonka osalta on sovittu vastuut ja roolit mm. tuoteomis-
tajuus. Helsinki-sovelluksen tavoitteena on toimia uudenlaisena asia-
kaskäyttöliittymänä kaupungin palveluihin.

Digitalisaatio-ohjelman kärkihankkeiden toimeenpanosuunnitelmat ovat 
valmisteltavana ja niiden toteutukseen on varauduttu kaupunginkans-
lian ja toimialojen vuoden 2020 talousarvioesityksissä.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Annukka Varteva, ICT-kehityspäällikkö, puhelin: 09 310 23244

annukka.varteva(a)hel.fi

Liitteet

1 Pennanen Petrus, toivomusponsi , Kvsto 28.11.2018

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Ponnen ehdottaja Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytän-

töönpano

Tiedoksi

Kaupunginvaltuusto
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§ 685
Valtuutettu Johanna Sydänmaan toivomusponsi seksuaalikasva-
tuksen koulutuksesta opettajille

HEL 2018-011178 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Veronika 
Honkasalon ehdotuksesta. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 
24.10.2018 hyväksymän toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpi-
teistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille 
valtuutetuille.

Esittelijän perustelut

Käsitellessään nuorten aloitteita 24.10.2018 kaupunginvaltuusto hy-
väksyi valtuutettu Johanna Sydänmaan ehdottaman toivomusponnen, 
jonka mukaan kaupungin tulee selvittää mahdollisuuksia tarjota moni-
puolista seksuaalikasvatuskoulutusta opettajille ja lisätä koulutuksien 
sähköistä tiedottamista etenkin terveystietoa opettaville opettajille.

Kaupunginhallitus on 9.9.2019 § 582 vastannut valtuutettu Alviina Ala-
metsän samaa aihetta koskevaan aloitteeseen. Vastausta varten on 
saatu kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto.

Kaupunginhallitus totesi aloitevastauksessaan, että asiallinen ja oikea-
aikainen seksuaalikasvatus on tärkeä osa koulujen ja oppilaitosten työ-
tä. Kaikissa kouluissa ja oppilaitoksissa on opiskeluhuollon henkilöstöä 
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kuten terveydenhoitajia, kuraattoreja ja psykologeja, jotka ovat pereh-
tyneet seksuaalikasvatukseen. Heille on järjestetty täydennyskoulutus-
ta Loistosetlementin toimesta, ja osa on kouluttautunut tätäkin pidem-
mälle. Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala on ostanut saman setle-
mentin kautta koulutusta myös opettajille. Koulujen ja oppilaitosten reh-
toreille on järjestetty koulutus seksuaalisesta häirinnästä.

Seksuaalinen häirintä on huomioitu koulujen ja oppilaitosten tasa-arvo- 
ja yhdenvertaisuussuunnitelmissa. Toisella asteella on juuri päivitetty 
ohjeistus opiskelun edellytysten turvaamiseksi. Seksuaalisen häirinnän 
tunnistamisen ja siihen puuttumisen lukua on laajennettu. Helsinki on 
aloittamassa Opetushallituksen rahoittamaa hanketta, jossa annetaan 
henkilöstölle valmiuksia tunnistaa netissä tapahtuvaa seksuaalista häi-
rintää ja auttaa häirinnän uhreja.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala varmistaa yhteistyössä koulu- ja 
opiskelijaterveydenhuollon kanssa, että kaikissa kouluissa ja oppilai-
toksissa on seksuaalikasvatuksen osaajia, ja teemoja käsitellään katta-
vasti. Kaupunkitasoinen opiskelijahuollon yhteistyöfoorumi huolehtii, et-
tä asia otetaan puheeksi myös yksityisten koulutuksenjärjestäjien 
kanssa.

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.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Ponnen ehdottaja Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytän-
töönpano

Tiedoksi

Kaupunginvaltuusto
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§ 686
Aamukouluasia: Johtamisjärjestelmän valtuustokauden puolivälin 
tarkastelun toimenpiteet

HEL 2019-006617 T 00 01 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti todeta johtamisjärjestelmän ja toimialamallin 
valtuustokauden puolivälin tarkastelun toimenpiteet loppuun käsitellyik-
si.

Tukkutorin tarkoituksenmukaisen organisaatiomallin tarkastelua jatke-
taan tehtyjen selvitysten pohjalta ja tarkastelun tulokset tuodaan erik-
seen käsiteltäväksi. 

Jaostojen ja lautakuntien työnjaon tarkastelu tuodaan uudestaan kau-
punginhallituksen käsiteltäväksi valtuustokauden lopulla, jolloin on 
mahdollista vielä valmistella mahdollisia muutoksia tulemaan voimaan 
seuraavan valtuustokauden alussa.

Käsittely

Vastaehdotus:
Anna Vuorjoki: Lisäys päätökseen: 

"Jaostojen ja lautakuntien työnjaon tarkastelu tuodaan uudestaan kau-
punginhallituksen käsiteltäväksi valtuustokauden lopulla, jolloin on 
mahdollista vielä valmistella mahdollisia muutoksia tulemaan voimaan 
seuraavan valtuustokauden alussa."

Kannattaja: Kaisa Hernberg

Äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Anna Vuorjoen vastaehdotuksen mukaisesti muutettuna

Jaa-äänet: 6
Juha Hakola, Terhi Koulumies, Mika Raatikainen, Wille Rydman, Da-
niel Sazonov, Ulla-Marja Urho

Ei-äänet: 9
Elisa Gebhard, Kaisa Hernberg, Veronika Honkasalo, Marcus Rantala, 
Tomi Sevander, Mikko Särelä, Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki, Ozan 
Yanar
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Kaupunginhallitus hyväksyi Anna Vuorjoen vastaehdotuksen mukaises-
ti muutetun ehdotuksen äänin 6 - 9.

Esittelijä
pormestari
Jan Vapaavuori

Lisätiedot
Marko Karvinen, strategiapäällikkö, puhelin: 310 36257

marko.karvinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Johtamisjärjestelmän valtuustokauden puolivälin tarkastelun toimenpi-
teet ja selvitykset

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää todeta johtamisjärjestelmän ja toimialamallin 
valtuustokauden puolivälin tarkastelun toimenpiteet loppuun käsitellyik-
si.

Tukkutorin tarkoituksenmukaisen organisaatiomallin tarkastelua jatke-
taan tehtyjen selvitysten pohjalta ja tarkastelun tulokset tuodaan erik-
seen käsiteltäväksi. 

Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuusto päätti 27.9.2017 hyväksyessään kaupunkistrate-
gian 2017-2021 lisäksi, että valtuustokauden puolessa välissä valtuus-
tolle tuodaan arvio vuonna 2017 käynnistyneen uuden johtamisjärjes-
telmän ja toimialamallin toimivuudesta ja onnistumisesta uudistuksen 
tavoitteet huomioiden.

Arvion tekemiseksi kaupunki käynnisti laajan johtamisuudistuksen ar-
viointikokonaisuuden, joka koostuu useista eri selvityksistä. Arviointiai-
neisto on käsitelty valtuustoseminaarissa 13.-14.6.2019. 

Kaupunginhallituksen aamukoulu käsitteli puolivälin tarkastelua 
13.6.2019. Kaupunginhallitus merkitsi 24.6.2019 tiedoksi johtamisjär-
jestelmän valtuustokauden puolivälin tarkastelun ja käynnisti seuraavat 
toimenpiteet. Kaupunginhallitus kehotti

 kaupunginkansliaa valmistelemaan apulaispormestareiden toimival-
lan muutosehdotukset hallintosääntöön siten, että ne voidaan käsi-
tellä kaupunginvaltuustossa lokakuussa 2019
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 kaupunginkansliaa valmistelemaan selvityksen kaupunginhallituk-
sen elinkeinojaoston toimenkuvan muuttamisesta selvityksen syys-
kuun 2019 loppuun mennessä

 kaupunginkansliaa yhteistyössä kaupunkiympäristön toimialan 
kanssa valmistelemaan selvityksen Tukkutorin tarkoituksenmukai-
sesta sijoittumisesta kaupungin organisaatioon selvityksen elokuun 
2019 loppuun mennessä

 kaupunginkansliaa yhteistyössä kasvatuksen ja koulutuksen sekä 
kaupunkiympäristön toimialojen kanssa valmistelemaan selvityksen 
lautakuntien ja jaostojen työnjakoon liittyvistä muutostarpeista selvi-
tyksen syyskuun 2019 loppuun mennessä 

Apulaispormestareiden toimivallan täsmentämistä koskevan hallinto-
säännön muutosesitys on kaupunginhallituksen käsittelyssä 23.9.2019 
esitettäväksi kaupunginvaltuuston 9.10.2019 päätettäväksi.

Kaupunginhallituksen elinkeinojaoston tehtäviä on selvitetty kaupun-
ginkansliassa ja yhteistyössä kaupunkiympäristön toimialan kanssa. 
Kaupunginhallituksen, kaupunkiympäristölautakunnan ja sen jaostojen 
toimivallasta ja toiminnasta ei löydy sellaisia päätösmäärältään merkit-
täviä kokonaisia asiaryhmiä, joiden siirtäminen elinkeinojaoston päätet-
täväksi olisi perusteltua, selkeyttäisi elinkeinojaoston toimenkuvaa tai 
nopeuttaisi päätöksentekoa.

Tukkutorin osalta kanslia ja kaupunkiympäristön toimiala ovat yhteis-
työssä työstäneet selvityksen tukkutoritoiminnan toiminta-ajatuksesta, 
tavoitetilasta ja toimintamallivaihtoehdoista. Selvityksen pohjalta jatke-
taan eri organisointivaihtoehtojen tarkastelua ja tulokset tuodaan erik-
seen käsiteltäväksi

Kasvatuksen ja koulutuksen sekä kaupunkiympäristön lautakuntien ja 
jaostojen työnjakoon liittyviä muutostarpeita on selvitetty tarkastelemal-
la lautakuntien ja jaostojen kokousmääriä, käsiteltävien asioiden mää-
riä ja käsiteltävien asioiden jakautumista eri tehtäväkokonaisuuksiin 
kohdistaen tarkastelu kyseessä olevien lautakuntien erityiseen toimival-
taan. Selvityksiä on arvioitu yhteistyössä asianosaisten toimialojen 
kanssa. Lautakuntien toimivallasta ei löydy sellaisia päätösmäärältään 
merkittäviä asiaryhmiä, joiden siirtäminen jaostojen päätettäväksi hal-
lintosääntöä muuttamalla tasaisi lautakunnan ja jaostojen työmääriä. 
Koska huomattava osa lautakuntien päätöksistä koskee kaupunginhalli-
tukselle annettavia lausuntoja, voidaan työmääriä tasata jossain määrin 
esittämällä lausuntopyynnöt ensisijaisesti jaostoille silloin, kun se on 
käsiteltävän asian osalta mahdollista.
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Tehtyjen toimenpiteiden ja selvitysten perusteella johtamisjärjestelmän 
valtuustokauden puolivälin tarkastelu ja toimenpiteet voidaan todeta 
loppuun käsitellyiksi.

Johtamisjärjestelmän arviointikokonaisuudessa jatkuu vielä valtuusto-
kauden jälkipuoliskolla kolme yliopistojen toteuttamaa arviointitutki-
mushanketta, joiden tulokset valmistuvat ennen valtuustokauden lop-
pua. Lisäksi kaupungilla on optio KPMG:n toteuttamaan arviointiin. 
Myös osallisuus- ja vuorovaikutusmallin arviointia jatketaan. Valtuusto-
kauden lopun johtamisjärjestelmän ja toimialamallin arviointiin palataan 
erikseen. 

Esittelijä
pormestari
Jan Vapaavuori

Lisätiedot
Marko Karvinen, strategiapäällikkö, puhelin: 310 36257

marko.karvinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Johtamisjärjestelmän valtuustokauden puolivälin tarkastelun toimenpi-
teet ja selvitykset

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginkanslia

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 03.10.2019 § 670

HEL 2019-006617 T 00 01 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

03.10.2019 Pöydälle

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle puheen-
johtajan ehdotuksesta.
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24.06.2019 Ehdotuksen mukaan

13.06.2019 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
pormestari
Jan Vapaavuori

Lisätiedot
Marko Karvinen, strategiapäällikkö, puhelin: 310 36257

marko.karvinen(a)hel.fi
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§ 687
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen asioita, joissa 
seuraavat viranomaiset ovat tehneet päätöksen viikolla 40. 

kaupunginhallituksen jaostot  
- konsernijaosto 30.9.2019
- elinkeinojaosto  
  
tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta 1.10.2019
  
lautakunnat ja niiden jaostot  
kasvatus- ja koulutuslautakunta  
- suomenkielinen jaosto  
- ruotsinkielinen jaosto  
kaupunkiympäristölautakunta 1.10.2019
- ympäristö- ja lupajaosto  
- rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 3.10.2019
pelastuslautakunta 1.10.2019
kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta  
- kulttuuri- ja kirjastojaosto 1.10.2019
- liikuntajaosto  
- nuorisojaosto  
sosiaali- ja terveyslautakunta  
- sosiaali- ja terveysjaosto 3.10.2019
  
johtokunnat  
- palvelukeskusliikelaitos  
- taloushallintopalveluliikelaitos  
- työterveysliikelaitos  
- rakentamispalveluliikelaitos 3.10.2019
- 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 674, 675, 676, 677, 682, 683, 684, 685, 686 ja 687 §:t.

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

2
OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Pöytäkirjan 678, 679, 680 ja 681 §:t.

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

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

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

 kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi-
saannista.

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

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

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

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

Oikaisuvaatimusviranomainen

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

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

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

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

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

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

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

vaatimuksen
 oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot

Pöytäkirja

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

Tomi Sevander
puheenjohtaja

Jenni Björksten
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Ozan Yanar Juha Hakola

Veronika Honkasalo

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa 
www.hel.fi 11.10.2019.


