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Kokousaika 02.12.2019 16:00 - 16:24

Kokouspaikka Kaupunginhallituksen istuntosali

Läsnä

Jäsenet

Vapaavuori, Jan pormestari
Sinnemäki, Anni apulaispormestari

kaupunginhallituksen 1. varapu-
heenjohtaja
esteellinen: 821 - 822 §

Sevander, Tomi apulaispormestarin sijainen
kaupunginhallituksen 2. varapu-
heenjohtaja

Hernberg, Kaisa
Honkasalo, Veronika
Koulumies, Terhi
Pakarinen, Pia apulaispormestari

saapui 16:03, poissa: 812 §
Raatikainen, Mika
Rantala, Marcus
Rydman, Wille
Sazonov, Daniel
Vesikansa, Sanna apulaispormestari

saapui 16:03, poissa: 812 §
Vuorjoki, Anna saapui 16:04, poissa: 812 §
Yanar, Ozan
Gebhard, Elisa varajäsen

Muut

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

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

lajohtaja
Laitio, Tommi kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajoh-

taja
Pohjolainen, Liisa kasvatuksen ja koulutuksen toimia-

lajohtaja



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 45/2019
Kaupunginhallitus

02.12.2019

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

Gros, Nina henkilöstöjohtaja
Kivelä, Liisa viestintäjohtaja

saapui 16:03, poissa: 812 §
Rinkineva, Marja-Leena elinkeinojohtaja
Saxholm, Tuula rahoitusjohtaja

esteellinen: 821 - 822 §
Summanen, Juha hallintojohtaja
Anttila, Vesa vs. kaupunginlakimies
Nelskylä, Maria kaupunginsihteeri
Hopeakunnas, Maisa viestintäasiantuntija
Björksten, Jenni hallintoasiantuntija

Puheenjohtaja

Jan Vapaavuori pormestari
812 - 830 §

Esittelijät

Jan Vapaavuori pormestari
812 §, 819 §

Juha Summanen hallintojohtaja
813 §, 817 §

Sami Sarvilinna kansliapäällikkö
814 - 816 §, 818 §, 820 - 830 §

Pöytäkirjanpitäjä

Jenni Björksten hallintoasiantuntija
812 - 830 §
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§ Asia

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

813 Asia/2 V 11.12.2019, Kaupunginhallituksen jäsenen valinta

814 Asia/3 V 11.12.2019, Selvitys vuoden 2018 arviointikertomuksen johdosta 
suoritetuista toimenpiteistä

815 Asia/4 V 11.12.2019, Pakilan puiston -allianssi hankesuunnitelma (ala-aste, 
yläaste, päiväkoti ja nuorisotilat)

816 Asia/5 V 11.12.2019, Päiväkoti Capellan puistotie 27 hankesuunnitelma

817 Asia/6 V 11.12.2019, Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaoston va-
rajäsenen valinta

818 Asia/7 V 11.12.2019, Käpylän peruskoulun Väinölä-rakennuksen peruspa-
rannuksen hankesuunnitelma

819 Asia/8 Vuoden 2020 talousarvion noudattamisohjeet

820 Asia/9 Pääomalainan myöntäminen Urhea-halli Oy:lle

821 Asia/10 Tertiääri- ja primäärilainojen myöntäminen eräille asuntotuotannon 
hankkeille

822 Asia/15 Valtuutettu Veronika Honkasalon toivomusponsi Helsingin kaupungin 
asunnot Oy:n (Heka) uuden vuokrantasausjärjestelmän sosiaalisten 
vaikutusten arvioinnista

823 Asia/11 Lainan myöntäminen Vuosaaren Jalkapallohalli Oy:lle

824 Asia/12 Lainan myöntäminen Stadion-säätiö sr:lle

825 Asia/13 Päiväkoti Koirasaarentie 31 hankesuunnitelma

826 Asia/14 Toivolanmäen perheryhmäkodin sopimuksen muuttaminen ja sopimus 
kansainvälistä suojelua saavien sosiaalihuoltolain mukaisista palve-
luista aiheutuneiden erityiskustannusten korvaamisesta

827 Asia/16 Valtuutettu Sami Muttilaisen toivomusponsi kaikkien toimialojen henki-
löstön yhtäläisten mahdollisuuksien turvaamisesta tulospalkkioiden 
saavuttamiseksi

828 Asia/17 Valtuutettu Otso Kivekkään toivomusponsi eri mahdollisuuksien selvit-
tämisestä Sörnäistentunnelin alueelle tarvittavien liikenneratkaisujen 
toteuttamiseksi
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829 Asia/18 Kaupunginvaltuuston 27.11.2019 tekemien päätösten täytäntöönpano

830 Asia/19 Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen
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§ 812
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 Terhi Koulumiehen sekä varatarkastajiksi Veronika Honka-
salon ja Mika Raatikaisen.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti puheenjohtajan ehdotuksesta 
valita pöytäkirjantarkastajaksi Pia Pakarisen sijasta Terhi Koulumiehen.

Esittelijä
pormestari
Jan Vapaavuori

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 
Mika Raatikaisen.

Esittelijä
pormestari
Jan Vapaavuori

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 813
V 11.12.2019, Kaupunginhallituksen jäsenen valinta

HEL 2019-012232 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto

 myöntää Kaisa Hernbergille eron kaupunginhallituksen jäsenen 
luottamustoimesta ja

 valitsee _______________ jäseneksi kaupunginhallitukseen vuo-
den 2021 toukokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osal-
ta heti.

Esittelijä
hallintojohtaja
Juha Summanen

Lisätiedot
Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

Liitteet

1 Eroilmoitus 24.11.2019

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuusto valitsi Kaisa Hernbergin (Vihr.) 5.6.2019 § 186 jä-
seneksi kaupunginhallitukseen kesäkuussa 2019 alkavaksi toimikau-
deksi. Kaisa Hernberg pyytää 24.11.2019 eroa kaupunginhallituksen 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 45/2019 3 (92)
Kaupunginhallitus

Asia/2
02.12.2019

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

jäsenen luottamustoimesta samalla kun hänen kautensa valtuustoryh-
män puheenjohtajana päättyy.

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

Kesken toimikautta avoimeksi tulleeseen luottamustoimeen valitaan 
toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi uusi luottamushenkilö. Valittavan 
henkilön tulee olla vaalikelpoinen kunnanhallitukseen kuntalain 73 §:n 
mukaisesti.

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

Esittelijä
hallintojohtaja
Juha Summanen

Lisätiedot
Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

Liitteet

1 Eroilmoitus 24.11.2019

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Taloushallintopalveluliikelaitos
Tarkastusvirasto



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 45/2019 4 (92)
Kaupunginhallitus

Asia/3
02.12.2019

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

§ 814
V 11.12.2019, Selvitys vuoden 2018 arviointikertomuksen johdosta 
suoritetuista toimenpiteistä

HEL 2018-004974 T 00 03 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti antaa kaupunginvaltuustolle tiedoksi esityslis-
tan liitteenä olevan selvityksen vuoden 2018 arviointikertomuksen joh-
dosta suoritetuista toimenpiteistä.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Juha Kesänen, riskienhallinnan asiantuntija, puhelin: 310 36117

juha.kesanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Selvitys vuoden 2018 arviointikertomuksen toimenpiteistä

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus sekä asianomaiset lautakunnat antoivat toukokuussa 
lausunnot tarkastuslautakunnalle vuoden 2018 arviointikertomuksessa 
esitetyistä toimenpidesuosituksista ja -kehotuksista. Näissä lausun-
noissa esitettiin, mihin toimenpiteisiin kaupunginkanslian ja toimialojen 
oli tarkoitus ryhtyä arviointikertomuksen johdosta.

Kaupunginvaltuusto päätti 19.6.2019 tarkastuslautakunnan ehdotuksen 
mukaisesti merkitä tiedoksi tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen 
vuodelta 2018 ja siitä saadut kaupunginhallituksen sekä asianomaisten 
lautakuntien lausunnot sekä kehotti kaupunginhallitusta antamaan jou-
lukuun 2019 loppuun mennessä valtuustolle selvityksen siitä, mihin 
toimenpiteisiin toiminnasta vastaavat tahot ja tilivelvolliset ovat ryhty-
neet arviointikertomuksen johdosta.
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Toimenpiteet, joihin kaupunginkanslia ja toimialat ovat ryhtyneet ar-
viointikertomuksen esitettyjen toimenpidesuositusten ja -kehotusten 
johdosta, on koottu liitteenä olevaan selvitykseen.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Juha Kesänen, riskienhallinnan asiantuntija, puhelin: 310 36117

juha.kesanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Selvitys vuoden 2018 arviointikertomuksen toimenpiteistä

Oheismateriaali

1 Arviointikertomus 2018

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
Sosiaali- ja terveystoimiala
Kaupunkiympäristön toimiala
Kaupunginkanslia

Päätöshistoria

Kaupunginvaltuusto 19.06.2019 § 208

Tarkastuslautakunta 28.05.2019 § 50

Tarkastuslautakunta 09.04.2019 § 34

Tarkastuslautakunta 02.04.2019 § 30

Tarkastuslautakunta 08.05.2018 § 42

Sosiaali- ja terveyslautakunta 21.05.2019 § 100

Kaupunginhallitus 20.05.2019 § 380

Kaupunginhallitus 13.05.2019 § 352

Kaupunkiympäristölautakunta 14.05.2019 § 249
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Kasvatus- ja koulutuslautakunta 07.05.2019 § 149
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§ 815
V 11.12.2019, Pakilan puiston -allianssi hankesuunnitelma (ala-aste, 
yläaste, päiväkoti ja nuorisotilat)

HEL 2017-013185 T 10 06 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle 9.12.2019 saakka.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle 9.12.2019 
saakka Anna Vuorjoen ehdotuksesta. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy Pakilanpuiston allianssin (yläaste, ala-
aste, päiväkoti ja nuorisotilat) 20.9.2019 päivätyn hankesuunnitelman 
siten, että hankkeen enimmäislaajuus on 13 372 brm² ja rakentamis-
kustannusten enimmäishinta on arvonlisäverottomana 52 800 000 eu-
roa heinäkuun 2019 kustannustasossa.

Tiivistelmä

Hankesuunnitelma koskee Halkosuontie 88:n rakennuksessa tehtävää 
laajennusta sekä laajaa toiminnallista ja teknistä perusparannusta sekä 
Elontie 35:n uudisrakennusta. 

Halkosuontie 88:n rakennuksissa toimii nykyisin Pakilan ala-aste. 
Hankkeen valmistuttua siellä toimii perusopetuksen vuosiluokat 3
–6 sekä Pakilan yläaste ja nuorisopalvelut. Elontie 35:n rakennuksessa 
toimii nykyisin päiväkoti Havukka. Hankkeen valmistuttua siellä toimii 
Pakilan ala-asteen alkuopetuksen vuosiluokat 1–2 sekä uusi päiväkoti, 
joka korvaa päiväkodit Havukan ja Pakilan.  
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Sijoittamalla nykyisten viiden palvelurakennuksen toiminnot kahteen 
kiinteistöön voidaan tilankäyttöä tehostaa ja vapauttaa kaksi kiinteistöä 
muuhun käyttöön sekä luopua yhdestä vuokratilasta kokonaan. 

Hankkeesta on laadittu 20.9.2019 päivätty hankesuunnitelma. Työryh-
mässä on ollut edustettuna kaupunkiympäristön toimiala, kasvatuksen 
ja koulutuksen toimiala, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala, hankkeen to-
teuttajaksi valittu allianssikumppani sekä hankkeen suunnitteluryhmäk-
si valittu allianssikumppani. 

Hankkeen suunnittelun yhteydessä on kuultu asiantuntijoina kaupun-
kiympäristön toimialan asemakaavoituspalvelun, liikenne- ja katusuun-
nittelupalvelun, ympäristöpalvelun, rakennusvalvonnan sekä kaupun-
ginmuseon edustajia, esteettömyysasiantuntijaa sekä kasvatuksen ja 
koulutuksen toimialan ja kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialan työsuojelun 
yhteistoimintahenkilöstöä.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta on antanut hankkeesta puoltavan lau-
sunnon 22.10.2019, 334 §. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta on 
19.11.2019, 187 § antanut hankkeesta puoltavan lausunnon.

Esittelijän perustelut

Allianssi ja sitä koskevat aiemmat päätökset

Helsingin kaupunki on hankkinut kilpailumenettelyllä allianssikumppanit 
kehittämään yhdessä tilaajana toimivan kaupungin kanssa Pakilan ylä-
asteen koulun, Pakilan ala-asteen koulun, päiväkoti Havukan ja päivä-
koti Pakilan sekä nuorisopalvelujen tilojen kokonaisuutta. Samassa yh-
teydessä on tarkasteltu liikunta-alueiden ja mahdollisesti vapautuvien 
tonttien kehittämistä sekä väistötilaratkaisuja. Allianssi muodostettiin 
kahdessa vaiheessa, siten että ensiksi kilpailutettiin suunnitteluryhmä 
ja sen jälkeen toteuttajaosapuoli.

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
on 28.6.2018, 95 § päättänyt hyväksyä allianssikumppaniksi laatu- ja 
palkkiovertailulla parhaaksi arvioidun suunnitteluryhmän Arkkitehdit 
Rudanko + Kankkunen Oy, Arkkitehdit Frondelius + Keppo + Salmen-
perä Oy, FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy, Ideastructura Oy. Suunnit-
teluryhmän työ käynnistyi elokuussa 2018. 

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
on 1.11.2018, 122 § päättänyt hyväksyä allianssikumppaniksi laatu- ja 
palkkiovertailulla parhaaksi arvioidun toteuttajan NCC Suomi Oy:n. 

Kehitysvaiheen allianssisopimus on allekirjoitettu 20.12.2018.

Allianssitoteutusmalli
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Allianssi on rakennushankkeen toteutusmuoto, jossa tilaaja hankkii 
suunnittelijat ja rakentajat kehittämään ja toteuttamaan hankkeen yh-
dessä tilaajan kanssa.

Allianssin periaatteita ovat yhteinen organisaatio ja yhteiset tavoitteet 
sekä riskien ja hyötyjen jakaminen. Allianssitoteutus käynnistyy kump-
panien valinnan jälkeen kehitysvaiheella, jonka aikana asetetaan hank-
keen laatu-, laajuus-, aikataulu- ja kustannustavoitteet. 

Hankkeen onnistumista mitataan keskeisten tavoitteiden toteutumisen 
perusteella. Hankkeen enimmäishinta koostuu allianssin tavoitekustan-
nuksesta ja tilaajan kustannuksista. Tavoitekustannus muodostuu osa-
puolille syntyvistä todellisista korvattavista kustannuksista, palkkiosta ja 
riskivarauksesta. Lisäksi tilaaja varaa rahoituksen hankkeen valmiste-
lukustannuksiin, tilaajan riskivaraukseen sekä bonuspooliin. Hankkeelle 
varatusta bonuspoolista maksetaan osapuolille kannustinpalkkiota tu-
lostavoitteiden toteutuessa.

Kehitysvaiheen jälkeen laaditaan toteutusvaiheen allianssisopimus 
(TAS), jossa hankkeelle määritellään sitovat tulostavoitteet ja asetetaan 
näiden seuraamiselle mittarit. Toteutusvaiheen allianssisopimus kattaa 
hankkeen rakentamisvaiheen erikseen sovittavine jälkiseuranta-aikoi-
neen. Suunnittelussa ja toteutuksessa tehdään yhteistyötä tehokkaiden 
ja taloudellisten toteutustapojen kehittämiseksi.

Nykyiset rakennukset

Pakilan yläasteen koulu toimii purettavaksi esitettävässä rakennukses-
sa osoitteessa Pilkekuja 10. Nykyisen rakennuksen kuntoon saattami-
nen edellyttäisi laajaa perusparannusta sekä osan tiloista korvaavan 
laajennuksen rakentamista. Nykyinen rakennus on haastava mm. es-
teettömyyden ja nykyaikaisten opetusmenetelmien kannalta. Lisäksi 
rakennus sijoittuu Kehä I:n melu- ja hiukkasvyöhykkeelle. Osa raken-
nuksen tiloista on asetettu käyttökieltoon sisäilmaongelmien vuoksi ja 
niitä korvaamaan tontille on sijoitettu erillinen tilaelementtirakennus. 
Hankkeen valmistuttua yläaste on tarkoitus siirtää Halkosuontie 88:n ti-
loihin.

Pakilan nykyisen ala-asteen koulun rakennuksesta osoitteessa Halko-
suontie 88 on laadittu kuntotutkimusten perusteella korjaustarveselvi-
tys. Suurimpina korjaustoimenpiteitä ovat alapohjan ja pohjaviemärei-
den uusiminen, julkisivujen kunnostus sekä ikkunoiden ja vesikaton 
kunnostus takka uusiminen. Tilantarpeen vuoksi Pakilan ala-asteen 
käytössä on erillinen tilaelementtirakennus. Hankkeen valmistuttua pe-
rusopetuksen vuosiluokat 3–6 toimisivat Halkosuontie 88:n tiloissa. Pe-
rusopetuksen vuosiluokat 1–2 on tarkoitus sijoittaa Elontie 35 uudisra-
kennukseen.
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Päiväkoti Havukan rakennus osoitteessa Elontie 35 on teknisesti ja 
toiminnallisesti käyttöikänsä päässä ja se esitetään purettavaksi ja kor-
vattavaksi uudisrakennuksella

Päiväkoti Pakila toimii osoitteessa Palosuontie 2. Rakennus sijaitsee 
Kehä I:n melu- ja hiukkasvyöhykkeellä. Päiväkoti Pakilan toiminta on 
tarkoitus siirtää Elontie 35 uudisrakennukseen ja nykyinen rakennus 
vapautuu muuhun käyttöön.

Nuorisopalvelut on vuokrannut yksityiseltä toimijalta tilat nuorisotilaksi 
(noin 300 htm²) osoitteesta Lepolantie 19. Tiloista on tarkoitus luopua 
ja siirtää toiminta koulurakennuksen yhteyteen osoitteeseen Halko-
suontie 88.

Pakilanpuiston allianssin hankesuunnitelma

Hankkeessa ajanmukaistetaan Halkosuontie 88:n tilat opetuksen vaa-
timusten mukaisesti, uusitaan talotekniset asennukset, parannetaan 
energiatehokkuutta sekä korjataan julkisivut, ikkunat ja vesikatto sekä 
uusitaan alapohja. Pakilan yläasteen rakennus osoitteessa Pilkekuja 10 
puretaan Halkosuontie 88:n laajennusosan valmistuttua. Molempien 
koulujen yhteydessä olevat tilaelementtipaviljongit puretaan. Päiväkoti 
Pakilan rakennus vapautuu muuhun käyttöön. Elontie 35:n rakennus 
korvataan uudisrakennuksella. Hanke suunnitellaan toteutettavaksi 
vaiheittain, kiireellisimpänä uudet tilat Pakilan yläasteelle. 

Päiväkotiin sijoitetaan monivammaisten lasten erityisryhmä (ns. MOVA-
ryhmä). Lisäksi kouluihin sijoitetaan kaksi vaativan erityisopetuksen 
toiminta-alueittain etenevän opetuksen ryhmää (ns. TOI-opetus).

Hankkeen ohessa on neuvoteltu Helsingin NMKY:n kanssa osoitteessa 
Palosuontie 4 b sijaitsevan toimintakeskuksen korvaamisesta uudella 
isommalla uudisrakennuksella, joka sijoitetaan nykyiselle yläasteen 
tontille. Perusopetuksen yläasteen ja osittain myös ala-asteen liikun-
nanopetus toteutetaan Helsingin NMKY:n toimintakeskuksessa, jolloin 
suurin osa perusopetuksen liikuntatiloista voidaan jättää rakentamatta 
koulun yhteyteen. Samalla Pakilan alueen liikuntatilatarjonta paranee.

Hanke tarjoaa alueen asukkaille, asukasyhdistyksille ja muulle kansa-
laistoiminnalle toimivat puitteet toiminnan järjestämiselle. Tarkoituk-
senmukaisella ja turvallisella tilasuunnittelulla tuetaan tilojen aktiivista 
ilta-, viikonloppu- ja loma-aikakäyttöä. Lisäksi koulun ja päiväkodin pi-
ha-alueet tarjoavat myös alueen asukkaille monipuoliset leikki- ja liikun-
taolosuhteet toimipisteiden toiminta-aikojen ulkopuolella.  

Asukaslähtöisyyttä ja käyttäjien osallisuutta toteutetaan koko hankkeen 
ajan. Helmikuussa 2018 järjestettiin mahdollista asemakaavamuutosta 
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ennakoinut OAS-tilaisuus ja joulukuussa 2018 tilahankkeen asukasti-
laisuus, jossa asukkailta pyydettiin mielipiteitä palvelujen sijaintivaih-
toehdoista. Näihin molempiin liittyi Kerro kantasi -verkkokysely. Syksyl-
lä 2018 järjestettiin pedagogisen suunnitelman laatimiseen liittyen käyt-
täjätyöpajoja henkilöstölle, koululaisille ja heidän vanhemmilleen. Tou-
kokuussa 2019 järjestetyssä asukastilaisuudessa esiteltiin alustavat 
ehdotussuunnitelmat. Hankkeelle on perustettu verkkosivu, josta hank-
keen etenemistä voi seurata. Paikallisiin toimijoihin pidetään yhteyttä 
tiedotteiden sähköpostijakelulla.  

Hanke toteuttaa Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelmaa muun 
muassa siten, että uudisosat suunnitellaan pääosin puurakenteisina. 
Uudisrakennusten lämmitys toteutetaan käytön osalta hiilineutraalisti 
lähdelämmöllä, joka perustuu hukka-, aurinko- ja maalämmön hyödyn-
tämiseen. Elinkaariohjausmallia pilotoidaan ja hyödynnetään viherker-
roinmenetelmää.

Hankesuunnitelma on liitteenä 1.

Hankkeen laajuus ja rakentamisaikataulu

Hankkeen kokonaislaajuus on 13 372 brm², 10 621 htm², 8 246 hym², 
joka jakaantuu seuraavasti:

Halkosuontie 88 

 Perusparannuksen laajuus 4 802 brm², 3661 htm², 2 905 hym².
 Uudisosan laajuus 4 028 brm², 3 288 htm², 2 451 hym².

Elontie 35 

 Uudisrakennuksen laajuus 4 542 brm², 3 672 htm², 2 890 hym².

Ensimmäisen vaiheen rakentaminen alkaa Halkosuontien tontilla kesä-
kuussa 2020 ja sen on tarkoitus valmistua joulukuussa 2021. Toisen 
vaiheen rakentaminen alkaa Elontien tontilla helmikuussa 2022 ja val-
mistuu kesällä 2023. 

Hankkeen rahoitus ja rakentamiskustannukset

Vuoden 2020 talousarvion liitteenä olevassa talonrakennushankkeiden 
rakentamisohjelmassa vuosiksi 2020−2029 perusparannuksen suunnit-
telulle ja toteutukselle on varattu 42,6 miljoonaa euroa vuosille 
2020−2023. Hankkeen toteutuksen edellyttämä 52,8 miljoonan euron 
rahoitustarve tullaan huomioimaan uuden rakentamisohjelmaehdotuk-
sen valmistelussa.
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Hankkeen enimmäishinta koostuu tavoitekustannuksesta ja tilaajan 
kustannuksista. Kustannusarvion mukaan hankkeen enimmäishinta 
kustannustasossa heinäkuun 2019 on arvonlisäverottomana 52 800 
000 euroa. Hankkeen toteutukselle arvioitu allianssin tavoitekustannus 
on arvonlisäverottomana 50 800 000 euroa. Tilaajan kustannuksiin va-
rataan arvonlisäverottomana 2 000 000 euroa. Allianssin toteutuksen 
tavoitekustannus tarkennetaan ennen toteutusvaiheen allianssisopi-
muksen solmimista. Kustannukset sisältävät kustannuksia lisäävinä 
uudisosien toteuttamisen pääosin puurakenteisina sekä MOVA ja TOI 
erityisryhmistä johtuvat tilojen ja pihan erityisvaatimukset. Lisäksi läh-
delämmön toteuttaminen lisää investointikustannuksia arviolta 
300 000–500 000 euroa. Tämä lisäkustannus kompensoituu rakennus-
ten elinkaaren aikana pienempänä ostoenergiakustannuksena.  

Muut allianssin kustannukset

Kustannusten osalta varauduttu myös varsinaisen investoinnin ulko-
puolisiin hankintoihin, kuten tonttien rakennuskelpoisiksi saattamiseen 
ja väistötilan hankintaan, jotka allianssi voi toteuttaa. Tonttien rakenta-
miskelpoiseksi saattamiseksi puretaan päiväkoti Havukan rakennus, 
paviljonkirakennus ala-asteen tontilta sekä yläasteen rakennus ja sa-
malla tontilla sijaitseva paviljonki, yhteensä noin 8 300 brm². Purkami-
sen kustannukset ovat arvonlisäverottomana enintään noin 1 250 000 
euroa. Nämä kustannukset eivät sisälly palvelurakennuksille kohdistet-
taviin kustannuksiin. Väistötilan käyttö on hankkeen suunnittelun ede-
tessä tarkentunut siten, että sitä käytetään myös muiden kaupungin 
hankkeiden väistötiloina ja se tullaan kilpailuttamaan erikseen ja väistö-
tilahankkeesta tehdään erillinen päätös. 

Tilakustannus käyttäjille

Perusparannuksen, laajennuksen ja uudisrakennuksen valmistumisen 
jälkeen arvioitu tilakustannus eli sisäinen vuokra on noin 327 163 euroa 
kuukaudessa. Vuosivuokra on noin 3 926 000 euroa. Kuukausivuokra 
on noin 30,80 euroa/htm², josta pääomavuokran osuus on noin 26,17 
euroa/htm² ja ylläpitovuokran noin 4,63 euroa/htm². Lopullinen pää-
omavuokra tarkistetaan allianssissa toteutuneiden kustannusten mu-
kaan.

Toteutusvaiheen allianssisopimus (TAS), jossa allianssi määrittää ta-
voitekustannuksen sekä tavoitekustannuksen saavuttamiseen ohjaa-
van kannustinjärjestelmän on tarkoitus saattaa kaupunkiympäristölau-
takunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaoston päätettäväksi alus-
tavan aikataulun mukaan alkuvuodesta 2020. Tavoitekustannus asete-
taan enimmäiskustannuksia sekä sovittuja riskivarauksia alemmalle ta-
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solle. Ylläpitovuokra tarkistetaan valmistumisajankohdan ylläpitovuok-
raa vastaavaksi.

Helsingin NMKY:ltä kasvatuksen ja koulutuksen toimialan käyttöön 
vuokrattavien liikuntatilojen sisäinen kokonaisvuokra, joka sisältäen yl-
läpidon ja yleiskustannuksen on enintään 268 800 vuodessa eli noin 22 
400 euroa kuukaudessa, joka laskennalliselle noin 1 400 htm² suurui-
selle vuokra-alalle jyvitettynä on noin 16,00 euroa/htm²/kk.

Väistötilojen kustannus sisältyy pääomavuokraan. Hankkeelle kohdis-
tuva väistötilojen kustannusvaikutus on noin 5 337 600 euroa. Nykyisen 
pääomavuokran ylittävä, edellä esitettyihin pääomakustannuksiin sisäl-
tyvä väistötilan kustannusvaikutus on arviolta 0,21 euroa/htm²/kk. Kos-
ka osa tiloista on lisätiloja ja osa väistötiloja kasvatuksen ja koulutuk-
sen toimiala maksaa väliaikaisista tiloista samaa neliövuokraa kuin tu-
levista valmiista tiloista.

Alustavan arvion mukaan kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialan nuorisopal-
veluiden osuus tilakustannuksesta on noin 5 205 euroa/kk eli 62 454 
euroa vuodessa. 

Sisäisen vuokran määräytyminen kasvatuksen ja koulutuksen toimialan 
käyttäjien välillä määritellään myöhemmin yhteistyössä käyttäjien kans-
sa. 

Hankkeen toteutus

Hanke toteutetaan projektiallianssimuotoisena. Hankkeen toteutusvai-
heen allianssisopimus (TAS) allekirjoitetaan, kun hankesuunnitelma on 
hyväksytty ja sitovat tulostavoitteet ja mittarit niiden seuraamiselle on 
määritelty.

Hankkeen toteutusvastuu on allianssilla, jonka muodostavat tilaajana 
Helsingin kaupunki/kaupunkiympäristön toimiala sekä palveluntuotta-
jaosapuolina suunnitteluryhmä ja päätoteuttaja NCC Suomi Oy. 

Koulu- ja päiväkotirakennukset tulevat Helsingin kaupungin kaupun-
kiympäristön toimialan omistukseen, joka vuokraa tilat toiminnan järjes-
täjille. Rakennusten ylläpidosta vastaa kaupunkiympäristön toimialan 
ylläpitopalvelu.

Väistötilat

Hankkeen toteuttaminen esitetyllä enimmäishinnalla ja aikataululla 
edellyttää väistötilojen hankintaa siten, että väistötilat voidaan ottaa 
käyttöön kesällä 2020. Tilajärjestelyt toteutetaan niin, että väistötilojen 
tarve jää mahdollisimman vähäiseksi. 
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Yläaste ja päiväkoti Pakila toimivat nykyisissä tiloissaan siihen asti 
kunnes uudet tilat valmistuvat. Niillä ei ole väistötilatarvetta. Ala-asteen 
koko toiminta siirretään väistötiloihin Halkosuontie 88:n perusparan-
nuksen ja laajennuksen rakentamisajaksi arviolta 8/2020–12/2021 (17 
kk) väliselle ajalle. Sen jälkeen päiväkoti Havukka ja ala-asteen 1. ja 2. 
luokka toimivat väistötiloissa Elontie 35:n uudisrakentamisen ajan ar-
violta 1/2022–7/2023 (19 kk).

Väistötilojen kustannus ei sisälly hankesuunnitelman mukaiseen enim-
mäishintaan. Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten 
alueiden jaosto on 31.10.2019, 102 § esittänyt kaupunginhallitukselle 
Pakilan ala-asteen ja päiväkoti Havukan väistötilojen hankesuunnitel-
man hyväksymistä. Arvion mukaan väistötilojen kustannus tälle hank-
keelle on noin 5,34 milj. euroa. Väistötiloja koskeva päätös tehdään 
myöhemmin erikseen.

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan sekä kulttuuri ja vapaa-aikalautakunnan lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta on 22.10.2019, 334 § antanut hanke-
suunnitelmasta puoltavan lausunnon ja todennut, että hankesuunnitel-
ma vastaa pääosin hyvin kasvatuksen ja koulutuksen toiminnallisia ta-
voitteita. Kulttuuri ja vapaa-aikalautakunta on 19.11.2019, 187 § anta-
nut hankesuunnitelmasta puoltavan lausunnon. Lausunnot ovat koko-
naisuudessaan asian päätöshistoriassa.

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 Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1 Pakilanpuiston allianssin hankesuunnitelma

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto
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Kasvatus- ja koulutuslautakunta
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Päätöshistoria

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 19.11.2019 § 187

HEL 2017-013185 T 10 06 00

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi puoltavan lausunnon kaupun-
kiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle Paki-
lanpuiston allianssin 20.9.2019 päivätystä hankesuunnitelmasta.

Kaupunkiympäristön toimialan laatiman kustannusarvion mukaan 
hankkeen enimmäishinta on kustannustasossa 7/2019 on arvonlisäve-
rottomana 52 800 000 euroa (3 949 euroa/brm²), kokonaislaajuus on 
13 372 brm². Alustavan arvion mukaan kulttuurin ja vapaa-ajan toimia-
lan nuorisopalvelukokonaisuuden osuus kokonaisvuokrasta on noin 5 
205 euroa/kk eli 62 454 euroa vuodessa. Nuorisotalon tila on noin 25 
hym² toimisto ja 300 hym² yhteiskäyttöisissä tiloissa koulun kanssa.

Lautakunta tarkasti pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Käsittely

19.11.2019 Ehdotuksen mukaan

Asian aikana kuultavana oli arkkitehti Eeva Jalovaara. Asiantuntija 
poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Esittelijä
nuorisoasiainjohtaja
Mikko Vatka

Lisätiedot
Eeva Jalovaara, arkkitehti, puhelin: 310 21714

eeva.jalovaara(a)hel.fi
Matti Kuusela, tilapalvelupäällikkö, puhelin: 310 87783

matti.kuusela(a)hel.fi
Heidi Hållman, aluepäällikkö, puhelin: 310 71608

heidi.hallman(a)hel.fi
Pirjo Lehtinen, toiminnanjohtaja, puhelin: 310 21689

pirjo.lehtinen(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 31.10.2019 
§ 102
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HEL 2017-013185 T 10 06 00

Esitys

A

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
esitti kaupunginhallitukselle, että 21.10.2019 päivätty Pakilan ala-as-
teen ja lpk Havukan väistötilan hankesuunnitelma hyväksytään siten, 
että hankkeen enimmäislaajuus on 4 200 brm² ja hankkeen enimmäis-
hinta 60 kk vuokra-ajalle on enintään 9 000 000 euroa. 

B

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
päätti oikeuttaa rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuuden 
jatkamaan väistötilahankkeen suunnittelua odottamatta hankepäätöstä.

03.10.2019 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

01.11.2018 Ehdotuksen mukaan

28.06.2018 Ehdotuksen mukaan

25.01.2018 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
vs. tekninen johtaja
Sari Hilden

Lisätiedot
Reetta Amper, hankesuunnittelija, puhelin: 310 38283

reetta.amper(a)hel.fi
Jarmo Raveala, vs. rakennetun omaisuuden hallintapäällikkö, puhelin: 310 23466

jarmo.raveala(a)hel.fi

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 22.10.2019 § 334

HEL 2017-013185 T 10 06 00

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunkiympäristölautakunnan 
rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle puoltavan lausunnon 
20.9.2019 päivätystä Pakilanpuiston allianssi -hanketta koskevasta 
hankesuunnitelmasta ja lausuu lisäksi seuraavaa:

Hankesuunnitelma vastaa pääosin hyvin kasvatuksen ja koulutuksen 
toiminnallisia tavoitteita ja hyväksyttyä tarveselvitystä. Oppimistilojen 
suunnittelussa ja tilaratkaisujen yksityiskohtien kehittämisessä tulee 
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edelleen työskennellä tiiviisti yhdessä käyttäjätoimialan kanssa. Erityi-
sesti ääneneristyksen ja -vaimennuksen sekä valaistukseen tulee kiin-
nittää huomiota. Tilat ja pintarakenteet tulee suunnitella helposti siivot-
taviksi, huollettaviksi ja korjattaviksi.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta kiinnittää erityistä huomiota hankkeen 
kustannusseurannan, suunnittelun ohjauksen ja laadunvalvonnan tär-
keyteen koko prosessin ajalta. Niillä on suuri vaikutus terveelliseen ja 
turvalliseen oppimisympäristöön sekä toimialan käyttökustannuksiin. 
Myös aikataulun pitävyydestä on huolehdittava. 

Kasvatus- ja koulutuslautakunta on hyväksynyt Pakilanpuiston allians-
si-hankkeen tarveselvityksen 26.3.2019.

Kasvatus- ja koulutustoimialan työsuojelun yhteistoimintahenkilöstö on 
antanut 19.8.2019 hankesuunnitelmasta lausunnon, joka on liitteenä. 
Lausunto tulee ottaa huomioon jatkosuunnittelussa.

Hankesuunnitelmassa mainittu tavoitekustannusten alentaminen tulee 
suunnitella yhdessä käyttäjätoimialan kanssa niin, että toiminnalliset ja 
laadulliset tavoitteet hankkeessa kyetään säilyttämään.

Käsittely

22.10.2019 Ehdotuksen mukaan

Asian aikana kuultavana oli Tommi Tiittala. Asiantuntija poistui kokouk-
sesta kuulemisensa jälkeen.

Pöydällepanoehdotus:
Vesa Korkkula: Seuraavaan kokoukseen.

Kannattaja: Petra Malin

1 äänestys

JAA-ehdotus: Asian käsittelyä jatketaan
EI-ehdotus: Seuraavaan kokoukseen.

Jaa-äänet: 8
Fatim Diarra, Martina Harms-Aalto, Ville Jalovaara, Pia Kopra, Dani 
Niskanen, Hannu Oskala, Matias Pajula, Pia Pakarinen

Ei-äänet: 2
Vesa Korkkula, Petra Malin

Tyhjä: 3
Ted Apter, Abdirahim Husu Hussein, Emma Kari
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Äänestyksessä asian käsittelyä päätettiin jatkaa äänin 8 – 2 (jäsenten 
nimet). Tyhjää äänesti 3.

Vesa Korkkula: Jätän eriävän mielipiteen. Olisi pitänyt pöydätä.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Ilari Suomalainen, projektiarkkitehti, puhelin: 310 86492

ilari.suomalainen(a)hel.fi

Kaupunkiympäristön toimiala Rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuus 
Rakennetun omaisuuden hallinta Rakennetun omaisuuden hallintapäällikkö 
30.05.2018 § 20

HEL 2017-013185 T 10 06 00

Päätös

Rakennetun omaisuuden hallintapäällikkö päättää valita Pakilan palve-
lurakennukset ‑allianssihankkeen neuvottelumenettelyyn seuraavat 
kaksi (2) toteuttajaryhmää:

- NCC Suomi Oy
- SRV Rakennus Oy

Päätöksen perustelut

Ilmoitus EU-kynnysarvon ylittävästä hankinnasta julkaistiin Hilmassa 
24.4.2018. Osallistumishakemusten jättämisen määräaika oli 25.5.2018 
klo 13.00. Hankintamenettely on neuvottelumenettely, jossa kaikki so-
veltuvuusvaatimukset täyttävät tarjoajaehdokkaat valitaan mukaan tar-
joajiksi.

Osallistumishakemuksensa toimittivat määräaikaan mennessä seuraa-
vat kaksi (2) tarjoajaehdokasta: NCC Suomi Oy ja SRV Rakennus Oy. 
Molemmat ilmoituksensa jättäneet toteuttajaryhmät täyttävät tarjoa-
jaehdokkailta vaadittavat vähimmäisvaatimukset pakollisten poissulke-
misperusteiden (ESPD-lomake) sekä rahoituksellisen ja taloudellisen ti-
lanteen osalta. Molemmat toteuttajaryhmät täyttävät myös hankintail-
moituksessa esitetyt referenssikohteiden vähimmäisvaatimukset. 

Rakennusten ja yleisten alueiden jaosto on kokouksessaan 25.1.2018 
(§ 12) päättänyt hyväksyä, että rakennetun omaisuuden hallintapalvelu 
toteuttaa Pakilan palvelurakennusten kehittämishankkeen projektial-
lianssina. Päätöksen yhteydessä todettiin, että päätöksen neuvottelu-
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menettelyyn kutsuttavien suunnitteluryhmien valinnasta tekee rakenne-
tun omaisuuden hallintapäällikkö.

Kaupunkiympäristön toimiala Rakennukset ja yleiset alueet -palveluko-
konaisuus Rakennetun omaisuuden hallinta Rakennetun omaisuuden 
hallintapäällikkö 10.04.2018 § 10

Lisätiedot
Reetta Amper, hankesuunnittelija, puhelin: 310 38283

reetta.amper(a)hel.fi

Kaupunkiympäristön toimiala Rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuus 
Rakennetun omaisuuden hallinta Palvelutilaverkko Yksikön päällikkö 09.02.2018 § 
4

HEL 2017-013185 T 10 06 00

Päätös

Palvelutilaverkkoyksikön päällikkö päätti tilata allianssihankinnan suun-
nittelun ja kilpailuttamisen suorahankintana

Päätöksen perustelut

Allianssi on uutena toteutusmuotona kaupungin strategian tavoitteiden 
mukainen. Allianssikonsultoinnista ei ole puitesopimusta. Vison Oy on 
antanut 1.2.2018 kattohintaisen tarjouksen, joka käsittää allianssin 
suunnittelu- ja toteutusosapuolten kilpailuttamisen. Vison Oy:llä on 
poikkeuksellisen laajat referenssit allianssihankkeiden suunnittelusta ja 
kilpailuttamisesta.

Lisätiedot
Reetta Amper, hankesuunnittelija, puhelin: 310 38283

reetta.amper(a)hel.fi
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§ 816
V 11.12.2019, Päiväkoti Capellan puistotie 27 hankesuunnitelma

HEL 2019-005755 T 10 06 00

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy päiväkoti Capellan puistotie 27 uudisra-
kennuksen 17.6.2019 päivätyn hankesuunnitelman siten, että hank-
keen enimmäislaajuus on 3 233 brm² ja hankkeen enimmäishinta on 
arvonlisäverottomana 14 000 000 euroa huhtikuun 2019 kustannusta-
sossa. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1 Hankesuunnitelma_lpk Capellan puistotie 27_190617

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Tiivistelmä

Hankesuunnitelman kohteena on Kalasataman laajenevalle asuinalu-
eelle toteutettava päiväkotirakennus. Päiväkotipaikkojen tarve Kalasa-
tama alueella kasvaa tulevaisuudessa ja uudisrakennus tuo alueelle 
uusia tilapaikkoja. Rakentamisen kustannukset ovat 14 000 000 euroa 
ja uudisrakennuksen arvioitu valmistumisaika on vuoden 2022 lopussa.

Kasvatus- ja koulutuslauta on 12.11.2019, 360 § puoltanut hankesuun-
nitelman hyväksymistä.

Esittelijän perustelut

Rakennuspaikka
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Rakennuspaikka sijaitsee Kalasatamassa osoitteessa Capellan puisto-
tie 27. Rakennuspaikalla on voimassa asemakaava nro 12375, joka on 
tullut voimaan 27.1.2017. Päiväkodin tontti sijaitsee korttelissa 10655. 
Päiväkotirakennus sijoittuu näkyvälle paikalle aukion laidalle asuinkort-
telien keskelle.

Hankkeen tarpeellisuus

Kalasatama on kasvava alue, jonka myötä alueella tarvitaan lisää päi-
väkotitiloja. Vuonna 2018 valmistuneen väestöennusteen mukaan Kal-
lion peruspiirissä 1–6 -vuotiaiden lasten määrä kasvaa vuosina 2018–
2028 noin 1 150 lapsella, joista ruotsinkielisiä arvioidaan olevan noin 
35 lasta. Suurin osa kasvusta kohdistuu Kalasataman alueelle. Päivä-
koti tarvitaan osana alueellisen palvelutarpeen ratkaisua.

Päiväkoti Capellan puistotie 27:n lisäksi alueelle on kaavoitettu tontteja 
kahdelle muulle päiväkodille. Kaavoitus jatkuu siten, että alueen poh-
joisosassa tullaan lisäksi varautumaan kolmeen päiväkotitonttiin. Lisäk-
si alueelle on suunnitteilla yksityisiä päiväkoteja.

Uudisrakennuksen hankesuunnitelma

Uudisrakennuksen tiloissa järjestetään varhaiskasvatusta ja esiopetus-
ta 1–6 -vuotiaille suomen- ja ruotsinkielisille lapsille. Päiväkodissa on ti-
lapaikkoja yhteensä noin 330 lapselle sekä hoito- ja kasvatushenkilö-
kuntaa noin 60–65 riippuen lasten ikäjakaumasta. Tilapaikoista tulee 
arvion mukaan 246 suomenkieliselle toiminnalle ja 84 ruotsinkieliselle 
toiminnalle. Lisäksi päiväkotiin toteutetaan tilat ympärivuorokautiselle 
vuorohoidolle. Päiväkodille rakennetaan aidattu ulkoilupiha, joka muo-
dostaa sisätilojen kanssa yhtenäisen kokonaisuuden oppimisympäris-
tönä. 

Osa rakennuksen yhteisistä tiloista on asukkaiden ja muiden toimijoi-
den varattavissa ja käytettävissä iltaisin ja viikonloppuisin päiväkodin 
toiminta-aikojen ulkopuolella. Tämä otetaan huomioon kulkureittien ja 
kulunvalvonnan suunnittelussa.

Uudisrakennuksen tilasuunnittelun tavoitteena on tilojen monikäyttöi-
syys. Toiminnallisena tavoitteena on, että tilat tukevat toisaalta päivä-
kodin toimintaa, toisaalta tarjoavat hyvät mahdollisuudet spontaaniin 
leikkiin ja luovaan toimintaan. Tilat suunnitellaan turvallisiksi ja helposti 
hahmotettaviksi sekä aisti- ja liikuntarajoitteisille lapsille ja aikuisille so-
veltuviksi. Rakennus ja piha suunnitellaan esteettömiksi. Pihalla on 
omat alueet ja turvalliset välineet eri ikäisille päiväkotilapsille. Suunnit-
telussa ja toteutuksessa kiinnitetään erityistä huomiota paloturvallisuu-
teen, esteettömyyteen, sisäilman laatuun, äänenvaimennukseen sekä 
valaistukseen. 
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Hankesuunnitelma on liitteenä 1.

Hankkeen laajuus

Hankkeen laajuus on 3 233 brm², 2 795 htm², 2 363 hym². Hanke sisäl-
tää myös päiväkodin pihan rakentamisen.

Rakentamiskustannukset ja rahoitus

Hankkeen rakentamiskustannukset ovat arvonlisäverottomana yhteen-
sä 14 000 000 euroa huhtikuun 2019 kustannustasossa.

Vuoden 2020 talousarvion liitteenä olevassa talonrakennushankkeiden 
rakentamisohjelmassa vuosiksi 2020−2029 hankkeen suunnitteluun ja 
toteutukseen on varattu 14 miljoonaa euroa vuosille 2021−2022.

Tilakustannus käyttäjälle

Hankkeen arvioitu tilakustannus eli sisäinen vuokra on 83 459 euroa 
kuukaudessa. Vuosivuokra on 1 001 508 euroa. Kuukausivuokra on 
29,86 euroa/htm², josta pääomavuokran osuus on 23,39 euroa/htm²/kk 
ja ylläpitovuokran osuus on 6,47 euroa/htm²/kk. Neliövuokran perus-
teena on 2 795 htm². Tuottovaade on 3 % ja poistoaika on 30 vuotta. 
Vuokra-arvio perustuu enimmäiskustannukseen. Lopullinen pääoma-
vuokra tarkistetaan toteutuneiden kustannusten mukaan. Ylläpitovuok-
ra tarkistetaan valmistumisajankohdan ylläpitovuokraa vastaavaksi.

Hankkeen toteutus ja aikataulu

Hankesuunnitelma on laadittu kaupunkiympäristön toimialan ja kasva-
tuksen ja koulutuksen toimialan sekä kaupunginkanslian yhteistyönä.

Rakennus tulee Helsingin kaupungin, kaupunkiympäristön toimialan 
omistukseen. Hankkeen toteutusvastuu on kaupunkiympäristön toimia-
lan rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuudella. Rakennuk-
sen ylläpidosta vastaa kaupunkiympäristön toimialan ylläpitopalvelu.

Suunnittelu ja rakentaminen toteutetaan kaupunkiympäristön toimialan 
kohteesta järjestämän SR-urakkakilpailun (suunnittele ja rakenna -ura-
kan kilpailutus) mukaisesti. SR-urakkakilpailu järjestettiin marraskuun 
2018 ja kesäkuun 2019 välisenä aikana. Hankesuunnitelma perustuu 
kilpailun voittaneeseen ehdotukseen. Urakoitsija vastaa kohteen suun-
nittelusta, rakentamisen valmistelusta ja rakentamisesta. Uudisraken-
nus ja sen piha on suunniteltu toteutettavaksi siten, että työt alkavat 
vuoden 2021 kesällä ja tilat valmistuvat vuoden 2022 lopussa.

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto
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Kasvatus- ja koulutuslautakunta on 12.11.2019, 360 § päättänyt osoit-
teeseen Capellan puistotie 27 toteutettavan päiväkodin uudisrakennuk-
sen tarveselvityksen hyväksymisestä, antanut lausunnon hankesuunni-
telmasta sekä päättänyt päiväkodin perustamisesta. Kasvatus- ja kou-
lutuslautakunta puoltaa hankesuunnitelman hyväksymistä ja toteaa, et-
tä hanke vastaa hyvin kasvatuksen ja koulutuksen toiminnallisia tavoit-
teita. Lausunto on kokonaisuudessaan asian päätöshistoriassa.

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 Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1 Hankesuunnitelma_lpk Capellan puistotie 27_190617

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan ruotsinkielinen jaosto

Päätöshistoria

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 12.11.2019 § 360

HEL 2019-005755 T 10 06 00

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti

A

hyväksyä osoitteeseen Capellan puistotie 27 toteutettavan päiväkodin 
uudisrakennuksen tarveselvityksen (liite 1).
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B

antaa puoltavan lausunnon osoitteeseen Capellan puistotie 27 toteutet-
tavan päiväkodin uudisrakennuksen hankesuunnitelmasta (liite 2). Li-
säksi kasvatus- ja koulutuslautakunta lausuu hankesuunnitelmasta 
seuraavaa:

Hankesuunnitelma vastaa hyvin kasvatuksen ja koulutuksen toiminnal-
lisia tavoitteita. Tilojen suunnittelussa ja toteutuksessa tulee kuitenkin 
edelleen työskennellä yhdessä käyttäjätoimialan kanssa. Erityisesti ää-
neneristykseen ja -vaimennukseen sekä valaistukseen tulee kiinnittää 
huomiota. Lisäksi tilat ja pintarakenteet tulee suunnitella helposti siivot-
taviksi, 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.

Hanke on esitelty 4.9.2019 kasvatuksen ja koulutuksen toimialan työ-
suojelun yhteistoimintahenkilöstölle. Työsuojelun lausunto (liite 3) on 
otettu huomioon suunnittelussa.

C

perustaa päiväkodin osoitteeseen Capellan puistotie 27, 00580 Helsin-
ki.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Paula Heikkinen, projektiarkkitehti, puhelin: 31022374

paula.heikkinen(a)hel.fi

Svenska sektionen vid nämnden för fostran och utbildning 29.10.2019 § 29

HEL 2019-005755 T 10 06 00

Framställning

Svenska sektionen vid nämnden för fostran och utbildning beslutade 
föreslå för nämnden att behovsutredningen för en nybyggnad för ett 
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daghem på adressen Capellas allé 27 godkänns i enlighet med bila-
gan.

Föredragande
direktör för den svenska servicehelheten
Niclas Grönholm

Upplysningar
Paula Heikkinen, projektiarkkitehti, telefon: 31022374

paula.heikkinen(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 27.06.2019 
§ 67

HEL 2019-005755 T 10 06 00

Esitys

A

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
esitti kaupunginhallitukselle päiväkoti Capellan puistotie 27:n uudisra-
kennuksen 17.6.2019 päivätyn hankesuunnitelman hyväksymistä siten, 
että hankkeen enimmäislaajuus on 3 233 brm² ja hankkeen enimmäis-
hinta on arvonlisäverottomana 14 000 000 euroa huhtikuun 2019 kus-
tannustasossa ehdolla, että kasvatus- ja koulutuslautakunta antaa han-
kesuunnitelmasta puoltavan lausunnon ja rakennetun omaisuuden hal-
lintapäällikön 14.6.2019 tekemä päätös suunnittelu- ja toteutuskilpailun 
voittajasta saa lainvoiman.

B

Samalla kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten aluei-
den jaosto päätti oikeuttaa rakennukset ja yleiset alueet-palvelukoko-
naisuuden jatkamaan hankkeen suunnittelua odottamatta hankepää-
töstä.

Esittelijä
tekninen johtaja
Jaakko Stauffer

Lisätiedot
Juha Aaltonen, projektiarkkitehti, puhelin: 310 21008

juha.aaltonen(a)hel.fi
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§ 817
V 11.12.2019, Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaoston 
varajäsenen valinta

HEL 2019-011721 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto

 myöntää Tommi-Juhani Jokiselle eron kulttuuri- ja vapaa-aikalauta-
kunnan nuorisojaoston varajäsenen luottamustoimesta ja

 valitsee Lukas Korpelaisen varajäseneksi (Bicca Olinin henkilökoh-
tainen varajäsen) kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaos-
toon vuoden 2021 toukokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi. 

Samalla kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osal-
ta heti.

Esittelijä
hallintojohtaja
Juha Summanen

Lisätiedot
Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

Liitteet

1 Eroanomus 11.11.2019

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuusto valitsi Tommi-Juhani Jokisen (Vihr.) 7.6.2017 § 
275 varajäseneksi kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaostoon 
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vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi. Tommi-Juhani Jokinen pyytää 
11.11.2019 eroa kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaoston va-
rajäsenen luottamustoimesta paikkakunnalta poismuuton vuoksi.

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

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

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

Esittelijä
hallintojohtaja
Juha Summanen

Lisätiedot
Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

Liitteet

1 Eroanomus 11.11.2019

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Nuorisojaosto
Taloushallintopalveluliikelaitos

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 25.11.2019 § 795

HEL 2019-011721 T 00 00 02
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Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

25.11.2019 Pöydälle

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Kaisa 
Hernbergin ehdotuksesta.

Esittelijä
hallintojohtaja
Juha Summanen

Lisätiedot
Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi
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§ 818
V 11.12.2019, Käpylän peruskoulun Väinölä-rakennuksen peruspa-
rannuksen hankesuunnitelma

HEL 2019-009482 T 10 06 00

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy Käpylän peruskoulun Väinölä-rakennuk-
sen 11.7.2019 päivätyn hankesuunnitelman siten, että hankkeen 
enimmäislaajuus on 5 273 brm² ja rakentamiskustannusten enimmäis-
hinta on arvonlisäverottomana 18 400 000 euroa huhtikuun 2019 kus-
tannustasossa.

Käsittely

Esittelijä muutti ehdotustaan siten, että perustelujen ensimmäisestä 
kappaleesta poistetaan viimeinen virke: "Untamon perusparannus on 
suunnitteilla vuosille 2024-2025."

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän muutetun ehdotuksen.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1 Väinölän perusparannuksen hankesuunnitelma 11.7.2019
2 Väinölän hankesuunnitelman liitteet

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy Käpylän peruskoulun Väinölä-rakennuk-
sen 11.7.2019 päivätyn hankesuunnitelman siten, että hankkeen 
enimmäislaajuus on 5 273 brm² ja rakentamiskustannusten enimmäis-
hinta on arvonlisäverottomana 18 400 000 euroa huhtikuun 2019 kus-
tannustasossa.
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Esittelijän perustelut

Käpylän peruskoulun rakennukset ja perusparannuksen tarpeellisuus

Käpylän peruskoulu toimii kolmessa rakennuksessa, joista Hykkylä on 
perusparannettu vuosina 2010−2011 ja Untamo ja Väinölä ovat laajan 
perusparannuksen tarpeessa. Nyt päätettävänä oleva hankesuunnitel-
ma koskee Väinölää. Untamon perusparannus on suunnitteilla vuosille 
2024−2025.

Väinölän rakennus on valmistunut vuonna 1929. Kuntotutkimusten pe-
rusteella se on kokonaisuudessaan laajan teknisen peruskorjauksen 
tarpeessa. Talotekninen varustus on käyttöikänsä päässä. Puutteelli-
nen ilmanvaihto ja paikalliset kosteusvauriot rakenteissa aiheuttavat si-
säilmariskin. Julkisivujen rappauspinnoite ja peltinen vesikate ovat 
käyttöikänsä päässä ja ikkunat osin huonokuntoiset.

Tontilla on voimassa asemakaava vuodelta 2015, joka määrittelee ton-
tin opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialueeksi (YO/s). 
Rakennus on asemakaavassa suojeltu merkinnällä sr-1, rakennustai-
teellisesti, historiallisesti ja kaupunkikuvallisesti huomattavan arvokas 
rakennus. Rakennusta tai sen osaa ei saa purkaa eikä siinä tai sen ar-
vokkaissa sisätiloissa saa tehdä töitä, jotka heikentävät sen rakennus-
taiteellista, historiallisia tai kaupunkikuvallisia arvoja tai muuttavat arkki-
tehtuurin ominaispiirteitä.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan laatiman alueellisen tarkastelun 
perusteella Väinölä on tarpeellinen osa perusopetuksen palveluverk-
koa. Väinölän oppilaskapasiteetti on noin 330 ja koko Käpylän perus-
koulun yhteensä 880. Käpylän peruskoulu on oman alueensa lähikoulu, 
jonka yleisopetuksen oppilaat tulevat pääosin Käpylän ja Kumpulan 
alueilta. Kolmen rakennuksen tiloja käytetään joustavasti muuttuvan 
palvelutarpeen mukaan. 

Perusparannuksen hankesuunnitelma

Väinölään on suunniteltu laaja toiminnallinen ja tekninen perusparan-
nus, jossa ajanmukaistetaan tiloja opetuksen vaatimusten mukaisiksi ja 
varustetaan esteettömät tilat rakennuksessa toimivalle vaativalle erityi-
sopetukselle.

Perusparannus kattaa koko Väinölän rakennuksen. Perusparannetta-
van alueen laajuus on yhteensä 5 273 brm² / 3 893 htm² / 2 359 hym². 
Perusparannuksen yhteydessä uusitaan talotekniset asennukset, pa-
rannetaan energiatehokkuutta, korjataan vaurioituneet julkisivut, ikku-
nat ja vesikatto sekä korjataan kosteusvaurioituneita rakenteita.
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Rakennuksen ilmanvaihtojärjestelmä sekä lämpö-, vesi- ja viemärijär-
jestelmät uusitaan. Sähköjärjestelmät uusitaan tämän päivän vaatimus-
ten mukaisiksi. Kellarin alapohjat ja rakennuksen salaojitusjärjestelmä 
uusitaan. Sisäilman laadun parantamiseksi välipohjat avataan ja puh-
distetaan orgaanisesta aineksesta. Julkisivurappaukset, vesikate ja 
korjaamiskelvottomat ulkoikkunat uusitaan. 

Perusparannuksen yhteydessä koko koulun käytössä olevat teknisen 
käsityön tilat keskitetään Väinölään. Oppilaiden ruokahuollon toiminnot 
puolestaan keskitetään Hykkylään, jonka perusparannettu keittiö varus-
tetaan palvelemaan koko koulun oppilasmäärää. Perusparannuksessa 
rakennetaan oppilasmäärän edellyttämä määrä yksittäisiä vessoja, jois-
ta neljä on esteetöntä.

Perusparannuksen toiminnallisena tavoitteena on opetustilojen uudis-
taminen ja varustuksen ajanmukaistaminen siten, että tilat tukevat uu-
den opetussuunnitelman mukaista toimintaa. Aine- ja yleisopetustilojen 
järjestelyjä tehostetaan ja opetustilojen kiintokalustusta ja varustusta 
ajanmukaistetaan. Tilat suunnitellaan muuntojoustaviksi.

Rakennuksen akustiikkaa, esteettömyyttä ja paloturvallisuutta paranne-
taan. Väinölään sijoittuu vaativan erityisopetuksen tilat vaikeimmin ke-
hitysvammaisille oppilaille. Tilojen suunnittelussa otetaan huomioon 
toiminnan erityisvaatimukset ja esteettömyyttä parannetaan rakenta-
malla uusi hissi. 

Perusparannus sisältää myös pihan kunnostuksen. Sen toiminnallisuut-
ta ja turvallisuutta parannetaan ja koulurakennusten välille suunnitel-
laan toimivat kulkureitit. Erityisopetuksen tiloihin rakennetaan uusi, es-
teetön ja turvallinen sisäänkäynti, joka mahdollistaa saattoliikenteen su-
juvuuden.

Perusparannuksen on tarkoitus alkaa tammikuussa 2021 ja valmistua 
kesällä 2022.

Rakentamiskustannukset ja rahoitus

Hankkeen rakentamiskustannukset ovat arvonlisäverottomana yhteen-
sä 18 400 000 euroa (3 489 euroa/brm²) huhtikuun 2019 kustannusta-
sossa.

Vuoden 2019 talousarvion liitteenä olevassa talonrakennushankkeiden 
rakentamisohjelmassa vuosiksi 2019−2028 perusparannuksen suunnit-
telulle ja toteutukselle on varattu 10,5 miljoonaa euroa vuosille 
2019−2022. Perusparannuksen toteutuksen edellyttämä 18,4 miljoonan 
euron rahoitustarve on huomioitu uuden rakentamisohjelmaehdotuksen 
valmistelussa.
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Vuokrakustannus kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle

Perusparannuksen jälkeen arvioitu tilakustannus eli sisäinen kuukausi-
vuokra on noin 126 756 euroa. Vuosivuokra on noin 1 520 000 euroa. 
Kuukausivuokra on noin 32,56 euroa/htm², josta pääomavuokran osuus 
on 28,55 euroa/htm² ja ylläpitovuokran osuus 4,01 euroa/htm². Neliö-
vuokran perusteena on 3 893 htm². Tuottovaade on kolme prosenttia ja 
poistoaika 30 vuotta.

Lopullinen pääomavuokra tarkistetaan toteutuneiden kustannusten mu-
kaan. Ylläpitovuokra tarkistetaan valmistumisajankohdan ylläpitovuok-
raa vastaavaksi.

Nykyinen kuukausivuokra on 60 058 euroa eli 720 702 euroa vuodes-
sa. Kuukausivuokra on 15,43 euroa/htm², josta pääomavuokran osuus 
on 12,08 euroa/htm² ja ylläpitovuokran osuus 3,35 euroa/htm². Vuok-
ranmaksun perusteena on 3 893 htm².

Perusparannuksen aikaiset väistötilat

Väinölän rakennuksen koko toiminta on siirrettävä väistötiloihin perus-
parannuksen toteutuksen ajaksi. Tarkoituksena on sijoittaa rakennuk-
sen lähialueelle väistötilapaviljongit, joita voidaan käyttää myöhemmin 
myös Untamo-rakennuksen perusparannuksen väistötiloina. Ratkaisu 
täsmentyy myöhemmässä suunnittelussa.

Väistötilojen kustannusarvio 18 kuukauden ajalta on 1,36 miljoonaa eu-
roa. Väistötilojen kustannukset eivät sisälly hankesuunnitelmassa esi-
tettyihin kustannuksiin, mutta ne on otettu huomioon perusparannuksen 
jälkeen perittävän vuokran arviossa.

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta on 12.11.2019 § x antanut hanke-
suunnitelmasta puoltavan lausunnon ja todennut, että hankesuunnitel-
ma vastaa hyvin kasvatuksen ja koulutuksen toiminnallisia tavoitteita. 
Lausunto on kokonaisuudessaan asian päätöshistoriassa.

Hankesuunnitelman valmistelu ja toimivalta

Hankesuunnitelma on laadittu kaupunkiympäristön toimialan ja kasva-
tuksen ja koulutuksen toimialan yhteistyönä. Sen suunnittelun aikana 
on kuultu asiantuntijoina kaupunginmuseon, ympäristöpalveluiden, ra-
kennusvalvontapalveluiden ja pelastuslaitoksen edustajia sekä kasva-
tuksen ja koulutuksen toimialan työsuojelun yhteistoimintahenkilöstöä. 
Perusparannuksesta on järjestetty keskustelutilaisuus ja opettajat ja 
oppilaat ovat osallistuneet hankesuunnitteluun digikyselyjen kautta.
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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

1 Väinölän perusparannuksen hankesuunnitelma 11.7.2019
2 Väinölän hankesuunnitelman liitteet

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto
Kasvatus- ja koulutuslautakunta

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 25.11.2019 § 796

HEL 2019-009482 T 10 06 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

25.11.2019 Pöydälle

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Daniel 
Sazonovin ehdotuksesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi
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Kasvatus- ja koulutuslautakunta 12.11.2019 § 363

HEL 2019-009482 T 10 06 00

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi puoltavan lausunnon osoitteessa 
Väinölänkatu 7 sijoittuvasta Käpylän peruskoulun Väinölä-rakennuksen 
perusparannuksen 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 op-
pilaiden näkemykset tilojen kehittämisessä.

Hanke on esitelty kasvatus- ja koulutustoimialan työsuojelun yhteistoi-
mintahenkilöstölle 22.5.2019. Työsuojelun lausunto otetaan huomioon 
jatkosuunnittelussa.

Esittelijä
perusopetusjohtaja
Outi Salo

Lisätiedot
Sari Lehtonen, projektiarkkitehti, puhelin: 310 15124

sari.k.lehtonen(a)hel.fi
Hanna Välitalo, perusopetuksen aluepäällikkö, puhelin: 310 83012

hanna.valitalo(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 03.10.2019 
§ 90

HEL 2019-009482 T 10 06 00

Esitys
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A

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
esitti kaupunginhallitukselle Käpylän peruskoulun Väinölä-rakennuksen 
11.07.2019 päivätyn hankesuunnitelman hyväksymistä siten, että 
hankkeen enimmäislaajuus on 5 273 brm² ja rakentamiskustannusten 
enimmäishinta on arvonlisäverottomana 18 400 000 euroa huhtikuun 
2019 kustannustasossa ehdolla, että kasvatus- ja koulutuslautakunta 
antaa hankesuunnitelmasta puoltavan lausunnon.

B

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

Esittelijä
vs. tekninen johtaja
Sari Hilden

Lisätiedot
Juha Polvinen, projektinjohtaja, puhelin: 310 21291

juha.polvinen(a)hel.fi
Päivi Etelämäki, vs. yksikön päällikkö, puhelin: 310 31871

paivi.etelamaki(a)hel.fi



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 45/2019 36 (92)
Kaupunginhallitus

Asia/8
02.12.2019

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

§ 819
Vuoden 2020 talousarvion noudattamisohjeet

HEL 2019-012053 T 02 02 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti antaa liitteen mukaiset vuoden 2020 talousar-
vion noudattamisohjeet kaupungin kaikille lauta- ja johtokunnille sekä 
keskushallinnolle, toimialoille ja liikelaitoksille.

Käsittely

Liitteeksi 2 lisättiin vuoden 2020 talousarvion noudattamisohjeita kos-
keva henkilöstötoimikunnan lausunto.

Vastaehdotus:
Sanna Vesikansa: Lisätään lukuun 5.1 KÄYTTÖTALOUDEN MÄÄRÄ-
RAHAN SITOVUUS JA YLITTÄMINEN neuvottelutuloksesta:

"Lastensuojelun kustannusten arvioidaan palvelutarpeen kasvun vuoksi 
ylittyvän vuonna 2019 noin 13,8 miljoonalla eurolla. Sosiaali- ja terveys-
lautakunnan tulee seurata lastensuojelun avohuollon, sijoitusten ja jäl-
kihuollon palvelutarvetta ja kustannuskertymää säännöllisesti. Jos las-
tensuojelun palvelutarve aiheuttaa käyttösuunnitelman ylittymisen vuo-
den 2019 tavoin myös vuonna 2020, tulee sosiaali- ja terveyslautakun-
nan hakea lisärahoitusta kaupunginhallituksen käyttövaroista 5 miljoo-
naan euroon asti, eikä toimialan pidä sopeuttaa tätä ylitystä muista so-
siaali- ja terveyspalveluista. Tätä mahdollista lisämäärärahaa ei tulkita 
sosiaali- ja terveystoimialan budjetin ylittymisenä tai muiden sitovien 
tavoitteiden toteutumattomuutena."

Kannattaja: Kaisa Hernberg

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti Sanna Vesikansan vastaeh-
dotuksen mukaisesti muutetun ehdotuksen.

Esittelijä
pormestari
Jan Vapaavuori

Lisätiedot
Riikka Henriksson, erityissuunnittelija, puhelin: 310 25543

riikka.henriksson(a)hel.fi

Liitteet

1 Vuoden 2020 talousarvion noudattamisohjeet, 2.12.2019
2 Henkilöstötoimikunnan lausunto 2.12.2019



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 45/2019 37 (92)
Kaupunginhallitus

Asia/8
02.12.2019

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

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää antaa liitteen mukaiset vuoden 2020 talous-
arvion noudattamisohjeet kaupungin kaikille lauta- ja johtokunnille sekä 
keskushallinnolle, toimialoille ja liikelaitoksille.

Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuusto on 27.11.2019 hyväksynyt kaupungin talousarvion 
vuodeksi 2020 ja taloussuunnitelman vuosiksi 2020−2022. Hallinto-
säännön mukaan tarkemmat ohjeet talousarvion täytäntöönpanoksi 
annetaan vuosittain talousarvion noudattamisohjeissa, joista päättää 
kaupunginhallitus.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 27.9.2017 kaupunkistrategian vuosille 
2017−2021. Kaupunkistrategia oli lähtökohtana valmisteltaessa vuoden 
2020 talousarviota ja tulee olemaan lähtökohta valmisteltaessa vuoden 
2021 talousarviota ja -suunnitelmaa 2021−2023 sekä toimenpiteitä. 
Kaupunginhallitus kehotti kaupunginvaltuuston kaupunkistrategian hy-
väksymistä koskevassa täytäntöönpanopäätöksessään (Khs 
13.10.2017 § 910) lauta- ja johtokuntia, toimialoja, virastoja ja liikelai-
toksia sekä tytäryhteisöjä muun muassa toteuttamaan kaupunkistrate-
giaa ja ottamaan kaupunkistrategian lähtökohdaksi valmisteltaessa val-
tuustokauden talousarvioita ja -suunnitelmia.

Kaupunginhallitus hyväksyi 12.3.2018 ja 18.3.2019 kaupunkistrategian 
kaupunkitason mittarit sekä merkitsi tiedoksi seurattavat kansainväliset 
vertailut. Kaupunginhallitus kehotti päätöksessään toimialoja, virastoja 
ja liikelaitoksia ottamaan mittarit huomioon strategiakauden talousar-
vioiden tavoitteita, toimenpiteitä ja toiminnan mittausta valmisteltaessa. 
Kaupunkistrategian mittaristo muodostaa hierarkkisen kokonaisuuden, 
jossa kaupunkitason, toimialojen ja talousarvion mittareiden tulee kyt-
keytyä toisiinsa. 

Kaupunkistrategian toimenpiteiden toteuttaminen on osa vuosittaista 
talouden ja toiminnan suunnittelua. Toimintasuunnitelmiin sisällytetään 
tiivistelmä, joka sisältää vuoden 2020 keskeisimmät toimenpiteet stra-
tegian toteuttamiseksi sekä keskeisimmät toimialatason strategiamitta-
rit. Talousarvion toteutumisennuste laaditaan vuonna 2020 kolme ker-
taa. Lisäksi laaditaan tammikuussa 2021 alustava tilinpäätös. Talous-
arvion toteutumisennusteet sisältävät toimialojen, virastojen ja liikelai-
tosten euromääräisten ennusteiden lisäksi ennusteet sitovan toiminnan 
tavoitteiden ja niiden mittareiden sekä määrä- ja suoritetavoitteiden to-
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teutumisesta. Ennusteissa raportoidaan eteneminen toimintasuunni-
telmiin kirjatuissa kaupunkistrategian keskeisimmissä toimenpiteissä 
sekä keskeisimmät poikkeamat toimintaympäristössä. Kaupunkitason 
strategiamittareiden seurantatiedot ovat osa talouden ja toiminnan seu-
rantaa ja julkaistaan talouden ja toiminnan seurantaraporteissa. Kes-
kushallinto, toimialat ja liikelaitokset seuraavat talouden toimintaympä-
ristöä, ajankohtaisia talousteemoja ja talousarvion toteutumista ja val-
mistelua talouden ohjausryhmässä sekä yhtenäistävät talousarvio-
suunnittelun lähtötietoja ja toimintasuunnitelmia yhteissuunnitteluryh-
mässä. 

Digitaalinen johtoryhmä on perustettu 27.3.2019 kansliapäällikön pää-
töksellä. Diogijoryssä käsitellään säännöllisesti kaikki digiohjelman 
hankkeet ja toimialojen, virastojen ja liikelaitosten digisuunnitelmat ja 
seuranta. Digijory käsittelee yhteiset digitalisaatio- ja tietohallintokus-
tannusten raportointikäytänteet. 

Kunnallisten virka- ja työehtosopimusten sopimuskausi päättyy 
31.3.2020. Keskushallinnon, toimialojen ja liikelaitosten tulee varautua 
tulosbudjeteissaan virka- ja työehtosopimuksiin keskushallinnon, toi-
mialojen ja liikelaitosten talousarvion määrärahojen puitteissa.

Kertaluonteiseen palkitsemiseen (kertapalkkiot ja ideapalkkiot) vara-
taan vuodelle 2020 tulosbudjeteissa määräraha, joka on suuruudeltaan 
1 % henkilöstön palkkasummasta.

Noudattamisohjeiden liitteenä 1 on kaupunginhallituksen budjettineu-
vottelujen lopputulos 20.10.2019 ja liitteenä 2 neuvottelutuloksen mu-
kaiset muutokset vuoden 2020 talousarvioehdotukseen ja vuosien 
2020−2022 taloussuunnitelma ehdotukseen. Keskushallinnon, toimialo-
jen ja liikelaitosten tulee ottaa painotukset huomioon toimintasuunni-
telmissa ja tulosbudjeteissa. 

Henkilöstötoimikunta on antanut noudattamisohjeista lausunnon.

Esittelijä
pormestari
Jan Vapaavuori

Lisätiedot
Riikka Henriksson, erityissuunnittelija, puhelin: 310 25543

riikka.henriksson(a)hel.fi

Liitteet

1 Vuoden 2020 talousarvion noudattamisohjeet

Muutoksenhaku



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 45/2019 39 (92)
Kaupunginhallitus

Asia/8
02.12.2019

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

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Keskushallinto
Toimialat
Liikelaitokset
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§ 820
Pääomalainan myöntäminen Urhea-halli Oy:lle

HEL 2019-010960 T 02 05 03 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti

 hyväksyä 3 000 000 euron suuruisen pääomalainan myöntämisen 
Urhea-halli Oy:lle liitteenä olevan pääomalainasopimuksen mukai-
sesti,

 myöntää kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosaston käytettä-
väksi vuoden 2020 talousarviomäärärahoja 3 000 000 euroa pää-
omalainan maksamiseen talousarvion tililtä 9 01 02 33, Lainat kau-
punkikonsernin yhteisöille, sekä 

 kehottaa kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosastoa allekirjoit-
tamaan pääomalainasopimuksen kaupungin osalta sekä tekemään 
siihen tarvittaessa teknisluonteisia tai muuten vähäisiä muutoksia. 

Lisäksi kaupunginhallitus päätti muuttaa 1.4.2019, § 222 tekemäänsä 
päätöstä siten, että Urhea-halli Oy:n pääomalainan maksamiseen ta-
lous- ja suunnittelukeskuksen käytettäväksi myönnettyjen 2 000 000 
euron suuruisten vuoden 2019 talousarviomäärärahojen talousarvioti-
liksi oikaistaan 9 01 02 33, Lainat kaupunkikonsernin yhteisöille.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Miia Aho, konsernilakimies, puhelin: 310 36445

miia.aho(a)hel.fi

Liitteet

1 Pääomalainasopimusluonnos

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Urhea-halli Oy Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
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tus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Taustaa

Urhea-säätiö sr:n tarkoituksena on tukea ja kehittää metropolialueella 
opiskelevan urheilijan opiskelun ja urheilun yhteensovittamista. Säätiö 
luo edellytyksiä, kehittää ja tukee erityisesti huipulle tähtäävien ja hui-
pulla olevien urheilijoiden päivittäistä valmentautumista ja kokonaisval-
taista kehittymistä lajissaan sekä edistää urheilun ja liikunnan tutkimus-
ta. 

Urhea-säätiö perusti Urhea-halli Oy:n huhtikuussa 2018. Halliyhtiön 
toimialana on hallita vuokrasopimuksen perusteella Helsingin kaupun-
gin 22 kaupunginosassa (Vallila) korttelissa 22586 sijaitsevaa tonttia 
nro 3 sekä omistaa, hallita ja vuokrata tontilla sijaitsevia ja rakennetta-
via rakennuksia ja/tai niiden osia. 

Urhea-halli Oy:n tavoitteena on rakentaa Mäkelänrinteen lukion viereen 
noin 12 000 m2 suuruinen kansainvälisen tason urheilun arkiharjoitte-
lukeskus, joka on päivisin urheiluakatemiaurheilijoiden, koululaisten ja 
lukion opiskelijoiden käytössä ja iltaisin sekä viikonloppuisin urheiluseu-
rojen ja lajiliittojen käytössä.

Pääomalaina

Urhea-halli Oy:n osakassopimuksen mukaan Koripallosäätiö sr, Urhei-
luopistosäätiö sr, Suomen Urheiluliitto ry, Suomen Voimisteluliitto ry ja 
Kisakalliosäätiö sr sitoutuvat osakemerkinnän yhteydessä antamaan 
yhtiölle pääomalainaa erikseen sovitulla tavalla osakemerkintänsä kes-
kinäisessä suhteessa. Myös Urhea-säätiö sr ja kaupunki sijoittavat yh-
tiöön varoja / antavat rahoitusta erikseen sovituin ehdoin (hankkeen 
valmistelu- ja rakennusvaiheen rahoitus).

Kaupunki on omalta osaltaan varautunut osallistumaan Urhea-hallin ra-
kentamisen rahoittamiseen. Kaupunginvaltuuston hyväksymän vuoden 
2019 talousarvion liitteeseen kirjatussa listassa vuosina 2019–2021 
suunnitteilla olevista vuokra- ja osakekohteiden uudis- ja peruskorjaus-
hankkeista kaupungin osuudeksi Urhea-hallin kiinteistöosakeyhtiömuo-
toiseen hankkeeseen on merkitty viisi miljoonaa euroa vuosille 2019–
2020.
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Kaupungin osallistuminen hankkeeseen toteutetaan siten, että kaupun-
ki myöntää Urhea-halli Oy:lle kaksi (2) yhteensä 5 000 000 euron suu-
ruista, kirjanpitolain 5 luvun 5 c §:ssä tarkoitettua oman pääoman luon-
teista pääomalainaa. Ensimmäinen pääomalaina, yhteensä 2 000 000 
euroa, hyväksyttiin kaupunginhallituksessa 1.4.2019, § 222, ja nyt on 
tarkoitus hyväksyä maksettavaksi jäljelle jäänyt pääomalainaosuus 3 
000 000 euroa. Pääomalaina on tarkoitus maksaa vuoden 2020 talous-
arviomäärärahoista. 

Pääomalaina on erityisehtoinen velka. Urhea-halli Oy:n toiminnan aika-
na lainapääoman maksaminen on rajoitettu osakeyhtiölain (624/2006) 
pääomalainaa koskevien 12 luvun säännösten mukaisesti. Laina merki-
tään yhtiön taseeseen oman pääoman erilliseksi eräksi.

Pääomalaina on eräpäivätön, eikä velkojalla ole oikeutta vaatia velallis-
ta maksamaan lainan pääomaa takaisin, vaan velallinen voi suorittaa 
lainan pääomaa takaisin haluamanaan ajankohtana. Takaisinmaksu 
edellyttää kaikkien Urhea-halli Oy:n osakkeenomistajien yksimielistä 
päätöstä. Lainan pääoma voidaan maksaa takaisin velkojalle vain siltä 
osin, kuin velallisen vapaan oman pääoman ja kaikkien pääomalaino-
jen määrä maksuhetkellä ylittää velallisen viimeksi päättyneeltä tilikau-
delta vahvistettavan tai sitä uudempaan tilinpäätökseen sisältyvän ta-
seen mukaisen tappion määrän. 

Lainapääomalle maksetaan korkoa kolme prosenttia vuodessa siitä 
lähtien, kun 30 vuotta on kulunut lainan pääoman maksamisesta Ur-
hea-halli Oy:n tilille. Lainan korkoa voidaan maksaa vain siinä määrin 
kuin yhtiön vapaan oman pääoman ja kaikkien pääomalainojen määrä 
maksuhetkellä ylittää yhtiön viimeksi päättyneeltä tilikaudelta vahvistet-
tavan tai sitä uudempaan tilinpäätökseen sisältyvän taseen mukaisen 
tappion määrän. Jos koron maksaminen ei ole edellä mainittujen ehto-
jen johdosta jonakin vuonna mahdollista, kumuloituvat maksamattomat 
korot.

Pääomalainasopimusluonnos on liitteenä. Urhea-halli Oy tekee vastaa-
van sisältöiset pääomalainasopimukset muidenkin osakassopimukses-
sa pääomalainan myöntämiseen sitoutuneiden osakkeenomistajiensa 
kanssa.

Urhea-halli -hankkeen rahoittamiseen oli vuoden 2019 talousarviossa 
varattu 2 miljoonaa euroa talousarviotilille 8 06 02, Arvopaperit, muut 
kohteet, Khn käytettäväksi. Taloushallintopalveluliikelaitoksen kanssa 
tehdyn selvityksen perusteella oikea talousarviotili on rahoitusosan 9 
01 02 33, Lainat kaupunkikonsernin yhteisöille, joten kaupunginhalli-
tuksen päätöstä 1.4.2019, 222 § on perusteltua muuttaa tältä osin.

Kuntalaki ja valtiontuki
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Kuntalain 129 §:n 1 momentin mukaan kunnan myöntämä laina, takaus 
tai muu vakuus ei saa vaarantaa kunnan kykyä vastata sille laissa sää-
detyistä tehtävistä. Kunta ei saa myöntää lainaa, takausta tai muuta 
vakuutta, jos siihen sisältyy merkittävä taloudellinen riski. Kunnan edut 
tulee turvata riittävän kattavilla vastavakuuksilla.

Urhea-halli Oy:lle myönnettävä pääomalaina ei ole suuruudeltaan sel-
lainen, että se vaarantaisi kaupungin kykyä vastata lakisääteisistä teh-
tävistään. Kaupungin talouden tunnuslukujen perusteella arvioituna 
voidaan todeta, että kaupungin lakisääteisten tehtävien hoitamisen tai 
talouden ei erittäin varovaisestikaan arvioituna voida katsoa vaarantu-
van yksittäiselle yhteisölle myönnettyjen miljoonien tai edes kymmenien 
miljoonien eurojen lainoista tai takauksista. Pääomalainan myöntämi-
seen ei myöskään liity kuntalaissa tarkoitettua merkittävää taloudellista 
riskiä ottaen huomioon hallihankkeen kiinteä suunnittelu ja valmistelu 
yhdessä kaupungin kanssa, hallihankkeen kokonaiskustannukset, Ur-
hea-halli Oy:n laaja omistuspohja sekä hallihankkeen rahoitustarpeen 
osittainen jakautuminen yhtiön omistajien katettavaksi. Osakeyhtiölain 
mukaan pääomalainalle ei saa antaa vakuutta. 

Tuki myönnetään komission asetuksen (EU) N:o 651/2014 (yleinen 
ryhmäpoikkeusasetus, jäljempänä asetus) 55 artiklan mukaisena inves-
tointitukena urheiluinfrastruktuureille ja monikäyttöisille vapaa-ajan inf-
rastruktuureille. 

Infrastruktuurihankkeeseen on myönnetty lainaa, johon on sisältynyt 
korkotukea 1 486 141 euroa (khs 24.6.2019, § 480). Myönnettävän 
pääomalainan myötä hankkeeseen myönnetty investointituki on yh-
teensä 6 486 141 euroa. Asetuksen sallima enimmäistukimäärä on 30 
miljoonaa euroa. Hankkeen tukikelpoiset kustannukset ovat hankkeen 
rakennuskustannukset 35,7 miljoonaa euroa. Asetus edellyttää, että tu-
kimäärä ei saa ylittää tukikelpoisten kustannusten ja investoinnin liike-
voiton erotusta. Tuensaajaa Urhea-halli Oy:tä kohtaan ei ole annettu 
sellaista komission aikaisempaan päätökseen perustuvaa maksama-
tonta perintäpäätöstä, jossa tuki olisi julistettu sääntöjenvastaiseksi ja 
sisämarkkinoille soveltumattomaksi eikä Urhea-halli Oy ole asetuksen 
mukaisesti vaikeuksissa oleva yritys. Tuki täyttää myös muut asetuk-
sen 1 luvun mukaiset yhteisten sääntöjen edellytykset.

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

Lopuksi

Nyt tehtävä päätös pääomalainasta on valmisteltu yhteistyössä kau-
punginkanslian oikeuspalveluiden kanssa.
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Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Miia Aho, konsernilakimies, puhelin: 310 36445

miia.aho(a)hel.fi

Liitteet

1 Pääomalainasopimusluonnos

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Urhea-halli Oy Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus

Tiedoksi

Kaupunginkanslia
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§ 821
Tertiääri- ja primäärilainojen myöntäminen eräille asuntotuotannon 
hankkeille

HEL 2019-011018 T 02 05 03 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti myöntää asuntotuotantorahaston varoista ter-
tiääri- ja primäärilainoja kaupunkiympäristön toimialan asuntotuotanto-
päällikön hakemuksen mukaisille hankkeille seuraavasti:

 Tertiäärilaina 
€

Primäärilaina 
€

Heka Vuosaari/ Pieni Villasaarentie 4 32 478  
Heka Jätkäsaari/ Bahamankatu 2 90 263 1 321 301
Heka Kuninkaantammi/ Kuninkaantam-
menkierto 14

85 500  

Yhteensä 208 241 1 321 301

Lisäksi kaupunginhallitus päätti oikeuttaa kaupunkiympäristön toimialan 
asuntotuotannon laatimaan kaupungin puolesta tertiääri- ja primäärilai-
nojen velkakirjat kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen vahvis-
tamien ehtojen mukaisesti.

Käsittely

Esteelliset: Anni Sinnemäki, Tuula Saxholm
Esteellisyyden syy: yhteisöjääviys (hallintolaki 28.1 § 5 kohta)

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Pipsa Kotamäki, rahoitussihteeri, puhelin: 31036125

pipsa.kotamaki(a)hel.fi

Liitteet

1 ATP päätös eräiden rakennuskohteiden rahoittaminen

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet
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Ote Otteen liitteet
Kymp, Asuntotuotanto Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Rakennushankkeet rahoitetaan pääosin Asumisen rahoitus- ja kehittä-
miskeskuksen (ARA) myöntämällä korkotukilainalla ja hankkeen edel-
lyttämä omarahoitusosuus katetaan Helsingin kaupungin myöntämällä 
tertiäärilainalla, jonka ARA rinnastaa yhtiön omiin varoihin. Tertiäärilai-
na lyhennetään viidessä vuodessa sen jälkeen kun aravalaina tai siihen 
rinnastettava yhtiön laina on kokonaan maksettu. Tertiäärilainalla rahoi-
tetaan vuokratalokohteen korkotukilainan ja käynnistysavustuksen jäl-
keinen, noin 5 %:n suuruinen omarahoitusosuus. Lainan korko on tällä 
hetkellä 4 % (khs 28.11.2016, § 1067).

Helsingin kaupungin asunnot Oy:n kohteet Vuosaaressa, Jätkäsaares-
sa ja Kuninkaantammessa hakevat yhteensä 208 241 euron tertiääri-
lainoja.

Primäärilaina on Helsingin kaupungin myöntämä laina, jonka korko on 
tällä hetkellä 2 % (kvsto 12.10.2005, § 219) ja jota lyhennetään 36 
vuoden annuiteettitaulukon mukaisesti. Korkotukilainaa myönnetään 
vain asumiskäyttöön sekä asumista välittömästi palvelevien tilojen ra-
kentamiseen (esim. varastot, saunatilat ja pyykkituvat). Primäärilainalla 
rahoitetaan kohteisiin sisältyviä liike- yms. tiloja, joita ei lueta asumista 
välittömästi palveleviksi tiloiksi.

Helsingin kaupungin asunnot Oy:n kohde Jätkäsaaressa hakee yh-
teensä 1 321 301 euron primäärilainaa.

Esitys on asuntotuotantopäällikön päätöksen mukainen. Asuntotuotan-
torahastossa on tällä hetkellä varoja lainojen myöntämiseen noin 96,5 
miljoonaa euroa.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Pipsa Kotamäki, rahoitussihteeri, puhelin: 31036125

pipsa.kotamaki(a)hel.fi

Liitteet
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1 ATP päätös eräiden rakennuskohteiden rahoittaminen

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Kymp, Asuntotuotanto Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus

Tiedoksi

Kymp, Projektitalous
Kanslia
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§ 822
Valtuutettu Veronika Honkasalon toivomusponsi Helsingin kaupun-
gin asunnot Oy:n (Heka) uuden vuokrantasausjärjestelmän sosiaa-
listen vaikutusten arvioinnista

HEL 2018-012681 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 
28.11.2018 hyväksymän toivomusponnen (Veronika Honkasalo) joh-
dosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimitti selvityksen ponnen ehdottajalle 
sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti käsitellä esityslistan 15 esityksen kokouksen 
11 asiana.

Esteelliset: Anni Sinnemäki, Tuula Saxholm
Esteellisyyden syy: yhteisöjääviys (hallintolaki 28.1 § 5 kohta)

Vastaehdotus:
Veronika Honkasalo:

"Kaupunginhallitus edellyttää selvittämään perustelutekstissä kuvatulla 
tavalla, keihin vuokrankorotukset ja -alennukset kohdistuvat sekä mitä 
kehitystä on nähtävissä uusintatarkastelussa. Selvitykset tuodaan kau-
punginhallituksen käsiteltäviksi."

Kannattaja: Anna Vuorjoki

Äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Veronika Honkasalon vastaehdotuksen mukaisesti muutet-
tuna

Jaa-äänet: 9
Terhi Koulumies, Pia Pakarinen, Mika Raatikainen, Marcus Rantala, 
Wille Rydman, Daniel Sazonov, Tomi Sevander, Jan Vapaavuori, San-
na Vesikansa

Ei-äänet: 2
Veronika Honkasalo, Anna Vuorjoki

Tyhjä: 3
Elisa Gebhard, Kaisa Hernberg, Ozan Yanar
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Poissa: 1
Anni Sinnemäki

Kaupunginhallitus hylkäsi Veronika Honkasalon vastaehdotuksen äänin 
9 - 2 (3 tyhjää, 1 poissa).

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Riikka Karjalainen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36242

riikka.karjalainen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Ponnen ehdottaja Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytän-
töönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Katsoessaan 28.11.2018 valtuutettu Veronika Honkasalon aloitteen 
loppuun käsitellyksi kaupunginvaltuusto hyväksyi samalla valtuutettu 
Honkasalon toivomusponnen, jonka mukaan tulee selvittää mahdolli-
suudet tehdä tutkimuspohjainen sosiaalisten vaikutusten arviointi uu-
desta vuokrantasausjärjestelmästä. Arviointi tulee tuoda kaupunginhal-
lituksen käsiteltäväksi valtuustokauden lopussa.

Hekan uusi vuokrantasausjärjestelmä

Hekan asunnoissa asuu yli 92 000 asukasta, mikä on lähes 15 prosent-
tia koko Helsingin väestöstä. Hekan asuntokanta koostuu lähes 50 000 
asunnosta.  

Hekan uusi vuokrantasausjärjestelmä astui voimaan 1.1.2019. Vuokria 
oli aiemminkin tasattu, mutta ei yhdenmukaisella, vaan vanhasta histo-
riasta johtuen 21:llä erilaisella tavalla. Uuden vuokrantasausjärjestel-
män tarkoituksena on asukkaiden oikeudenmukaisempi kohtelu, jossa 
huomioidaan asuntojen käyttöarvo eli asunnon ominaisuudet sekä si-
jainti. 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 45/2019 50 (92)
Kaupunginhallitus

Asia/15
02.12.2019

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

Hekan vuokrat ovat omakustanteisia, ja vuokranmuodostus on kolmi-
vaiheinen. Ensimmäisessä vaiheessa lasketaan käyttömenot eli kulujen 
suuruus, joka vuokrilla pitää kattaa. Toisessa vaiheessa kokonaiskulut 
tasataan alueellisiksi (21 aluetta) keskivuokriksi vertailuvuokria hyödyn-
täen. Vertailuvuokrat ovat suhteessa kunkin alueen markkinaehtoisen 
vuokratason mukaisiin keskivuokrahintoihin. Lopuksi tasataan keski-
vuokrat kunkin alueen sisällä kohteille käyttöarvon perusteella. Käyttö-
arvoon vaikuttavat tekijät koostuvat rakennuksen teknisen iän, alueen 
sisäisen sijainnin, asunnon laadun ja varusteiden, rakennuksen tyypin, 
vesimittarin ja harkintakertoimen mukaan. Harkintakerrointa voidaan 
käyttää loiventamaan vuokrien suuria vuosittaisia vaihteluja.  

Vuoden 2019 keskivuokra Hekalla on keskimäärin 36,2 % markkinaeh-
toista vertailuvuokraa alhaisempi. Osalla alueista ero vertailuvuokraan 
on yli 40 % ja osalla hieman yli 30 %. Jatkossa, siirtymäajan kuluessa, 
alueellisten vuokrien tavoitetasona on kunkin alueen eron tasainen 
suuruus aluekohtaiseen vertailuvuokraan. Niissä Hekan taloissa, jotka 
sijaitsevat merenranta-alueilla, keskeisillä sijainneilla, ovat uudis- tai 
erityiskohteita (kuten suojelukohteita tai historiallista rakennuskantaa) 
tai on suoritettu mittava perusparannus, oli vuoden 2019 alussa suu-
rimmat keskivuokrat. Hekan vuokrat ovat kuitenkin edelleen olleet al-
haisia verrattuna Helsingin vuokramarkkinahintoihin ja myös seudulli-
sesti.

Vuoden 2019 vuokrankorotus koski 232 kohdetta (47 % koko Hekan 
kannasta) ja vuokran alennus 219 kohdetta (45 % Hekan kannasta). 
Vuokra pysyi ennallaan 30 kohteessa. Uusia vuonna 2019 valmistunei-
ta kohteita oli 8 ja niiden keskivuokrat asettuivat lähtökohtaisesti Hekan 
kalleimpaan kategoriaan. 

Ennen uudistusta Hekan asukkaan vuokra saattoi keskeisesti sijaitse-
vissa taloissa olla puoletkin alueen yleisestä vuokratasosta. Syrjem-
mässä sijaitsevissa Hekan taloissa vuokrat saattoivat olla vain hieman 
alueen yleistä vuokratasoa alempia. Uuden mallin tavoitteena on, että 
Hekan vuokrat jakautuisivat tasapuolisemmin alueille ja vuokra olisi 
suhteessa saman verran edullisempi verrattuna yleiseen vuokratasoon 
riippumatta siitä, missä päin Helsinkiä asuu. 

Vuokrantasausjärjestelmä ei tullut käyttöön heti sellaisenaan vaan sii-
hen liittyvänä siirtymäaikana tasaukseen tehtiin ja tehdään loivennuk-
sia. Ensimmäisessä loivennuksessa minkään alueen keskivuokra ei voi 
nousta edellisen vuoden keskivuokrasta enemmän kuin 5 prosenttia. 
Toisen loivennuksen tavoitteena on, että minkään vuokranmääritysyk-
sikön keskivuokra ei voi tasausmallin uudistuksen johdosta nousta 
edellisen vuoden keskivuokrasta enemmän kuin 10 prosenttia. Lisäksi 
keskivuokra ei voi poiketa alueen keskivuokrasta yli tai alle 20 prosent-
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tia. Siirtymävaiheessa minkään alueen keskivuokra ei laske, mutta yk-
sittäisen vuokranmääritysyksikön keskivuokra voi laskea. Tasausjärjes-
telmän vaikutus yksittäisen kohteen vuokraan riippuu siitä, miten Hekan 
kustannusrakenne ja markkinavuokrat kehittyvät. 

Vuoden 2019 lokakuun alussa Hekan hallitus vahvisti vuokrat vuodelle 
2020 käyttäen samaa tasausmallia. Muutokset vuoden 2020 vuokrissa 
verrattuna vuoden 2019 vuokriin ovat maltillisia. Hekan keskivuokra 
nousee 11,69 eurosta 11,83 euroon/m²/kk eli 1,2 prosenttia.  

Tutkimuspohjaisen sosiaalisten vaikutusten arvioinnin mahdollisuudet

Hekan vuokrantasausjärjestelmässä tehtyjen muutosten sosiaalisten 
vaikutusten arviointi on haastavaa, sillä asukasvaihtuvuus on Hekalla 
vähäistä. Lisäksi asukkaiden asumisvalintoihin ja muuttopäätöksiin vai-
kuttavat hyvin monenlaiset tekijät yhtä aikaa. Asuntoa vaihdetaan usein 
elämäntilanteen ja perhekoon muuttuessa. Erityisen vilkasta asunnon 
vaihto ja muutto ovat tyypillisesti opiskelu- ja lapsiperhevaiheessa, 
etenkin lasten ollessa vielä pieniä. Asuntoa vaihdetaan myös rakennus-
ten peruskorjausten yhteydessä. Vaikka tutkimusasetelma rakennettai-
siin hyvin huolellisesti parhaita yksilötason aineistoja ja tutkimusmene-
telmiä hyödyntäen, ei ole mahdollista aukottomasti todentaa, mistä kai-
kista tekijöistä asukasrakenteessa mahdollisesti havaittavat muutokset 
johtuvat.

Tutkimuspohjaisesti olisi kuitenkin mahdollista selvittää, keihin uuden 
vuokrantasausjärjestelmän mukaiset vuokrankorotukset ja toisaalta 
vuokran aleneminen kohdistuvat. Tämä on mahdollista tehdä yhdistä-
mällä Helsingin kaupungin vuodenvaihteen 2018/2019 väestötiedot 
Hekan vuokrataloihin. Tällöin on mahdollista tarkastella poikkeavatko 
asukkaat, joihin vuokran muutos kohdistuu, ikärakenteeltaan, asunto-
kuntatyypiltään tai äidinkieleltään muista Hekan asukkaista. Tämän kal-
tainen tarkastelu osoittaisi, onko vuokratason muutos kohdistumassa 
joihinkin tiettyihin asukasryhmiin Hekan asuntokannan sisällä. Tarkas-
teluun on mahdollista yhdistää Tilastokeskukselta hankittavia tietoja 
asukkaiden tulorakenteesta rakennustasolla.  Tuloaineistot saadaan 
kahden vuoden viiveellä, joten tarkastelu siitä, minkä tulotason asuk-
kaisiin vuokrantasaus kohdentuu, saadaan aikaisintaan vuonna 2021, 
kun tiedot vuodenvaihteesta 2018/2019 valmistuvat. 

Vastaava tarkastelu on mahdollista toistaa esimerkiksi viiden vuoden 
kuluttua, jolloin vuokrantasausjärjestelmän muutoksia on jo astunut 
voimaan.  Uusintatarkastelu osoittaisi, onko eri kiinteistötyypeissä asu-
vien asukkaiden ikä-, asuntokunta-, äidinkieli- ja tulorakenne muuttunut 
samalla tavoin; vai onko muutoksissa nähtävissä erilaisia kehityssuun-
tia sen mukaan, onko kyseessä vuokratasoltaan noussut vai vuokrata-
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soltaan laskenut kiinteistö. Uusintatarkastelun pohjalta ei ole mahdollis-
ta sanoa, mistä mahdolliset muutokset asukasrakenteissa tarkalleen 
johtuisivat, tai ovatko muutokset tapahtuneet asukkaiden vaihtumisen 
vuoksi vai siellä jo asuvien keskuudessa. Tarkastelu toisi kuitenkin li-
säymmärrystä Hekan asukaskannan muutoksista ja mahdollisista alu-
eellisista eroista asukasrakenteessa.

Koko kaupungin mittakaavassa Hekan vuokrankorotusten vaikutukset 
alueelliseen eriytymiseen ovat pikemminkin pistemäisiä kuin alueellisia. 
Vuokrankorotukset koskettavat kaupungin harjoittamasta asuintalojen 
hallintamuotoja sekoittavasta asuntopolitiikasta johtuen vain yksittäisiä 
taloja, eivät edes kortteleita. Alueellisen eriytymisen ja erilaistumisen 
dynamiikkaan vaikuttavien asukkaiden muuttopäätösten taustalla vai-
kuttavat niin moninaiset syyt, että maksimissaan 0,99 euron ja keski-
määrin 0,45 euron vuokrankorotuksen vaikutusta per neliö on vaikeaa 
erottaa muuttopäätökseen johtaneiden syiden kokonaisuudesta.  

Johtopäätöksenä voidaan todeta, että nimenomaan uudesta vuokran-
tasausjärjestelmästä johtuvia sosiaalisia vaikutuksia ja vaikutuksia ni-
menomaan alueiden eriytymiseen on lähes mahdotonta arvioida. Asuk-
kaiden hyvinvointia ja asuinalueiden kehitystä seurataan Helsingissä 
kattavasti eri tutkimushankkeissa sekä erilaisin tilastomittarein. Asuina-
lueiden eriytymisen seuranta on mukana kaupunkistrategian seuranta-
mittareissa ja sitä seurataan myös osana AM-ohjelman valmistelua ja 
toteutusta. Tarkoituksenmukaista on seurata tätä yleistä kehitystä ja 
Hekan vuokratalojen asukkaita osana sitä. 

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

Selvitys on valmisteltu yhteistyössä Kaupunginkanslian ja Helsingin 
kaupungin asunnot Oy:n, Hekan, kanssa.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Riikka Karjalainen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36242

riikka.karjalainen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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Otteet

Ote Otteen liitteet
Ponnen ehdottaja Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytän-
töönpano

Tiedoksi

Kaupunginvaltuusto

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 25.11.2019 § 798

HEL 2018-012681 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

25.11.2019 Pöydälle

Kaupunginhallitus päätti käsitellä esityslistan kahdeksannen esityksen 
kokouksen viidentenä asiana.

Esteelliset: Anni Sinnemäki, Tuula Saxholm
Esteellisyyden syy: yhteisöjääviys (hallintolaki 28.1 § 5 kohta)

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Veronika 
Honkasalon ehdotuksesta. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Riikka Karjalainen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36242

riikka.karjalainen(a)hel.fi



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 45/2019 54 (92)
Kaupunginhallitus

Asia/11
02.12.2019

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

§ 823
Lainan myöntäminen Vuosaaren Jalkapallohalli Oy:lle

HEL 2018-003234 T 02 05 03 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti myöntää Vuosaaren Jalkapallohalli Oy:lle ur-
heilu- ja ulkoilulaitosrahastosta 740 000 euron lainan jalkapallohallin 
rakentamiseksi Vuosaaren liikuntapuistoon seuraavin ehdoin:

Laina-aika: Laina on maksettava takaisin tasalyhennyksin 15 vuoden 
kuluessa lainan nostosta siten, että laina on maksettu kokonaisuudes-
saan takaisin 31.12.2035 mennessä.

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 Hankesuunnitelma
3 Investointi- ja rahoituslaskelma
4 Rahoituslausunto
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Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hakija Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-

tus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Jalkapallo on yksi suosituimmista urheilulajeista lasten ja nuorten kes-
kuudessa. Helsingin alueen jalkapallon kehitystä rajaavana tekijänä on 
ollut ympärivuotiseen käyttöön soveltuvien kenttien vähäisyys. Vuosaa-
ren Jalkapallohalli Oy on FC Viikingit ry:n kokonaisuudessaan omista-
ma yhtiö, jonka tarkoituksena on toteuttaa tekonurmella varustettu jal-
kapallohalli Vuosaaren liikuntapuistoon. Hanke on ollut vireillä vuodesta 
2018, mutta sitä ei ole voitu edistää kokonaisrahoituksen puutteiden 
vuoksi. Hankesuunnitelma kustannusarvioineen ei ole muuttunut alku-
peräisestä.

Vuosaaren liikuntapuisto on kulttuuri- ja vapaa-aika toimialan hallinnas-
sa oleva alue. Kaupunginhallitus päätti 04.11.2019, § 738 myöntää 
kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalle oikeuden vuokrata Vuosaaren lii-
kuntapuiston alueelta maa-alueen Vuosaaren Jalkapallohalli Oy:lle 
31.12.2035 asti.

Vuosaaren Jalkapallohalli Oy hakee kokonaiskustannuksiltaan                
1 850 000 euron (alv. 0 %) hankkeelle 740 000 euron lainaa Helsingin 
kaupungilta. Kaupungin lainan lisäksi hanketta on suunniteltu rahoitet-
tavan omilla varoilla ja lainarahoituksella 1 110 000 euroa.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta puoltaa lainan myöntämistä Vuosaa-
ren Jalkapallohalli Oy:lle, ja toteaa hankkeen olevan urheilu- ja ulkoilu-
laitosrahaston sääntöjen mukainen.

Urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston varoja on käytettävissä 16,3 miljoonaa 
euroa.

Kuntalaki ja myönnettävä valtiontuki



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 45/2019 56 (92)
Kaupunginhallitus

Asia/11
02.12.2019

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

Kuntalain 129 §:n 1 momentin mukaan kunnan myöntämä laina, takaus 
tai muu vakuus ei saa vaarantaa kunnan kykyä vastata sille laissa sää-
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 740 000 euron lainan perusteella.

Lainasta maksettava korko on 31.12.2019 asti määritellyn peruskoron 
0,00 %  suuruinen. Koska vallitseva lainan korko on alhaisempi kuin 
markkinaehtoisesti määräytyvä korko, sisältää laina valtiontueksi kat-
sottavaa korkotukea yhteensä 210 386,56 euroa. Tuen laskenta ja siinä 
käytetty yrityksen luottokelpoisuusluokkaan ja vakuuksien tasoon poh-
jautuva 4,00 % marginaali perustuu Euroopan komission tiedonantoon 
viite- ja diskonttokorkojen määrittämisessä 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 eu-
roa. Hankkeen tukikelpoiset kustannukset ovat hankkeen aineelliseen 
ja aineettomaan omaisuuteen tehtäviin investointeihin liittyvät kustan-
nukset 2 143 340 euroa. Asetus edellyttää, että tukimäärä ei saa ylittää 
tukikelpoisten kustannusten ja investoinnin liikevoiton erotusta.

Tuensaajaa Vuosaaren Jalkapallohalli Oy:tä kohtaan ei ole annettu sel-
laista komission aikaisempaan päätökseen perustuvaa maksamatonta 
perintäpäätöstä, jossa tuki olisi julistettu sääntöjenvastaiseksi ja sisä-
markkinoille soveltumattomaksi eikä Vuosaaren Jalkapallohalli Oy ole 
asetuksen mukaisesti vaikeuksissa oleva yritys. Tuki täyttää myös 
muut asetuksen 1 luvussa säädetyt edellytykset.

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

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Keijo Härkönen, rahoitusasiantuntija, puhelin: 310 25656

keijo.harkonen(a)hel.fi
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Liitteet

1 Lainahakemus_julkinen
2 Hankesuunnitelma
3 Investointi- ja rahoituslaskelma
4 Rahoituslausunto

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hakija Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-

tus

Tiedoksi

Talous- ja suunnitteluosasto

Päätöshistoria

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 27.03.2018 § 74

HEL 2018-003234 T 02 05 03 00

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi seuraavan lausunnon kaupun-
ginhallitukselle Vuosaaren Jalkapallohalli Oy:n lainahakemuksesta, jo-
ka koskee Vuosaaren liikuntapuistoon rakennettavaa jalkapallohallia:

Lautakunta puoltaa omalta osaltaan nyt ilmoitetuilla kokonaiskustan-
nuksilla ja esitetyllä rahoitussuunnitelmalla 740 000 euron (alv. 0 %) 
lainan myöntämistä 15 vuoden laina-ajalla Vuosaaren Jalkapallohalli 
Oy:lle urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston varoista käytettäväksi osarahoi-
tuksena jalkapallohallihankkeen toteuttamiseksi yhtiölle vuokrattavalle 
Vuosaaren liikuntapuistossa sijaitsevalle maa-alueelle. Kulttuuri- ja va-
paa-aikalautakunta on käsitellyt maa-alueen vuokrausta 13.3.2018 pi-
tämässään kokouksessa, jossa lautakunta päätti esittää kaupunginhal-
litukselle, että se myöntäisi lautakunnalle vuokraamisoikeuden 
31.12.2033 saakka. 

Jalkapallo on yksi suosituimmista urheilulajeista lasten ja nuorten kes-
kuudessa. Helsingin alueen jalkapallon kehitystä rajaavana tekijänä on 
ollut ympärivuoriseen käyttöön soveltuvien kenttien vähäisyys. Jalka-
pallotoiminnan edellytysten parantaminen Helsingin kaupungin puolelta 
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vastaavalla tavalla ei ole toteutettavissa lähivuosien taloussuunnitel-
makausien aikana. 

Liikuntatoimen kannalta esitettyä hanketta on pidettävä kannatettavana 
ja kaupungin lainan myöntämistä hakijalle urheilu- ja ulkoilulaitosrahas-
ton varoista kaupungin edun mukaisena. Toteutuessaan Vuosaaren 
Jalkapallohalli Oy:n hanke täydentää kaupungin liikuntapalveluja ja on 
sijainniltaan hyvä. 

Vuosaaren Jalkapallohalli Oy hakee kokonaiskustannuksiltaan 1 850 
000 euron (alv. 0 %) hankkeelle rahoitussuunnitelman mukaista 740 
000 euron lainaa Helsingin kaupungilta. Kaupungin lainan lisäksi han-
ketta on suunniteltu rahoitettavan omilla varoilla sekä Polarhallien pit-
käaikaisella rahoituksella yhteensä 525 000 euroa ja valtion avustuk-
sella 555 000 euroa sekä Palloliiton Hatrick-tuella 30 000 euroa. 

Lautakunta on aiemmin tarkoituksen mukaisiksi katsomissaan hank-
keissa puoltanut maksimissaan 40 % lainaosuutta kokonaiskustannuk-
sista. 

Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen-Jormakka

Lisätiedot
Petteri Huurre, liikuntapaikkapäällikkö, puhelin: 310 87791

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

arja.eloranta(a)hel.fi
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§ 824
Lainan myöntäminen Stadion-säätiö sr:lle

HEL 2019-011859 T 02 05 03 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti myöntää Stadion-säätiö sr:lle Olympiastadio-
nin perusparannus- ja uudistamishankkeeseen liittyviin laitteisto- ja ir-
taimistohankintoihin talousarvion kohdalta 9 01 02 33, lainat kaupunki-
konsernin yhteisöille, 8 000 000 euron suuruisen lainan seuraavin eh-
doin:

Laina-aika: Laina on maksettava takaisin tasalyhennyksin 15 vuoden 
kuluessa lainan nostosta kuitenkin siten, että lainan lyhennykset alka-
vat vuonna 2021.

Lainan korko: Lainasta maksettava korko on vallitsevan peruskoron 
suuruinen.

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

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

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

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Keijo Härkönen, rahoitusasiantuntija, puhelin: 310 25656

keijo.harkonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Lainahakemus

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
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Hakija Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

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

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

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

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

Vuoden 2016 aikana hankkeen kustannusarvio nousi 261 miljoonaan 
euroon välttämättömien lisätöiden ja hintaindeksikehityksen vuoksi. Ta-
louspoliittinen ministerivaliokunta puolsi 20.12.2016 valtion osallistu-
mista perusparannuksesta aiheutuviin kustannuksiin enintään 130,5 
miljoonalla eurolla. Kaupunginvaltuusto päätti 18.01.2017, § 8 hyväk-
syä kaupungin rahoitusosuuden korottamisen Olympiastadionin perus-
parannus- ja uudistamishankkeen rahoittamisessa yhteensä enintään 
130,5 miljoonaan euroon.
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Olympiastadionin perusparannushankkeen rahoituksesta sovittaessa 
päätettiin, että Olympiastadionin laitteisto ja irtaimisto eivät sisälly pe-
rusparannushankkeeseen, eikä niitä siten rahoiteta kaupungin ja val-
tion toimesta.  Stadion-säätiön hankittavaksi erillisellä rahoituksella jäi-
vät mm. näyttötaulut, irtokalusteet, urheilutilojen liikuntavälineet, ko-
koustekniset laitteet sekä kentän- ja kiinteistönhoidon koneet. 

Stadion-säätiö on yhteistyö- ja varainhankintahankkeen avulla kerännyt 
varoja Olympiastadionin varustelukustannusten kattamiseen. Yhteis-
työsopimusten luonteesta johtuen Stadion-säätiö saa tuloja varustelua 
varten erissä ja takapainoisesti vasta toiminnan käynnistyttyä uudiste-
tulla Olympiastadionilla.  Stadion-säätiö tarvitsee lainarahoitusta teh-
däkseen varusteluhankinnat perusparannushankkeen valmistumisaika-
taulun kannalta oikea-aikaisesti. Stadion-säätiön lainatarve hankintojen 
tekemiseen liittyen on liitteenä olevan lainahakemuksen mukaisesti 
kahdeksan miljoonaa euroa.

Varusteluun myönnettävä laina ei vaikuta kaupungin ja valtion rahoitu-
sosuuksiin Olympiastadionin perusparannushankkeessa. Stadion-sää-
tiö maksaa varainhankinnasta saatavilla tuloilla nyt myönnettävän lai-
nan lyhennykset ja korkokulut sovitun lyhennysohjelman mukaisesti 
kaupungille.

Kaupungin määräysvallassa oleva Stadion-säätiö sr on velvollinen 
noudattamaan toiminnassaan kaupungin konserniohjetta ja kaupungin 
antamaa konserniohjausta. Säätiölle nyt myönnettävä laina liittyy kau-
pungin omistaman stadionrakennuksen perusparannukseen ja kohdis-
tuu rakennuksen toiminnan kannalta olennaisen laitteiston ja irtaimiston 
hankintaan. Kaupungin talouden tunnuslukujen perusteella arvioiden 
kaupungin talouden tai lakisääteisten tehtävien hoitamisen ei voida 
katsoa vaarantuvan säätiölle myönnettyjen lainojen vuoksi.

Talousarvion kohdalla 9 01 02 33, lainat kaupunkikonsernin yhteisöille 
on käytettävissä noin 17,2 miljoonaa euroa.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Keijo Härkönen, rahoitusasiantuntija, puhelin: 310 25656

keijo.harkonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Lainahakemus

Muutoksenhaku
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Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hakija Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-

tus
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§ 825
Päiväkoti Koirasaarentie 31 hankesuunnitelma

HEL 2019-005733 T 10 06 00

Päätös

Kaupunginhallitus hyväksyi päiväkoti Koirasaarentie 31 uudisrakennuk-
sen 17.6.2019 päivätyn hankesuunnitelman siten, että hankkeen 
enimmäislaajuus on 2 229 brm² ja hankkeen enimmäishinta on arvonli-
säverottomana 9 700 000 euroa huhtikuun 2019 kustannustasossa.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1 Hankesuunnitelma_lpk Koirasaarentie 31_190617

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Tiivistelmä

Hankesuunnitelman kohteena on Kruunuvuorenrannan rakentuvalle 
asuinalueelle toteutettava päiväkotirakennus. Päiväkotipaikkojen tarve 
Kruunuvuorenrannan alueella kasvaa tulevaisuudessa ja uudisraken-
nus tuo alueelle uusia tilapaikkoja. Rakentamisen kustannukset ovat  9 
700 000 euroa ja uudisrakennuksen arvioitu valmistumisaika on vuo-
den 2021 kesällä.

Rakennukseen on tarkoitus toteuttaa viereiselle tontille rakennettavan 
liikuntapuiston käyttäjien pukutilat sekä henkilökunnan tauko- ja väline-
varastotilat.

Kasvatus- ja koulutuslauta on 12.11.2019, 361 § puoltanut hankesuun-
nitelman hyväksymistä.

Esittelijän perustelut
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Rakennuspaikka

Rakennuspaikka sijaitsee Kruunuvuorenrannassa osoitteessa Koira-
saarentie 31. Rakennuspaikalla on voimassa asemakaava nro 11950, 
joka on tullut voimaan 7.6.2013. Päiväkodin tontti sijaitsee korttelissa 
49185 ja se on merkitty YL- tunnuksella eli se muodostaa julkisten lähi-
palvelurakennusten korttelialueen. Rakennus tulee sijoittumaan näky-
välle paikalle ja muodostaa osaltaan portin Laajasalon suunnasta tule-
ville Kruunuvuorenrannan asuinalueen rajalle.

Hankkeen tarpeellisuus

Kruunuvuorenranta on kasvava alue, jonka myötä alueella tarvitaan li-
sää päiväkotitiloja. Vuonna 2018 valmistuneen väestöennusteen mu-
kaan Laajasalon peruspiirissä 1–6 -vuotiaiden lasten määrä kasvaa 
vuosina 2018–2028 noin 900 lapsella. Suurin osa kasvusta kohdistuu 
Kruunuvuorenrannan alueelle. Päiväkoti tarvitaan osana alueellisen 
palvelutarpeen ratkaisua.

Kruunuvuorenrannan alueelle on valmistunut vuoden 2019 alussa päi-
väkoti Borgströminmäki. Tahvonlahden ala-asteen koulun ja päiväkodin 
perusparannus ja laajennus korvaa vanhan Tahvonlahden päiväkodin. 
sen nykyiset 101 tilapaikkaa korvaavat uudet tilat mahdollistavat noin 
100 tilapaikan lisäyksen. Kruunuvuorenrannan palvelukortteliin tulee 
koulun, päiväkodin ja leikkipuiston tiloja sekä liikuntahalli. Lisäksi alu-
eelle on suunnitteilla yksityisiä päiväkoteja.

Uudisrakennuksen hankesuunnitelma

Uudisrakennuksen tiloissa järjestetään varhaiskasvatusta ja esiopetus-
ta 1–6 -vuotiaille suomen- ja ruotsinkielisille lapsille. Päiväkodissa on ti-
lapaikkoja yhteensä noin 210 lapselle sekä hoito- ja kasvatushenkilö-
kuntaa noin 37–40 riippuen lasten ikäjakaumasta. Tilapaikoista tulee 
arvion mukaan 147 suomenkieliselle toiminnalle ja 63 ruotsinkieliselle 
toiminnalle. Päiväkodille rakennetaan aidattu ulkoilupiha, joka muodos-
taa sisätilojen kanssa yhtenäisen kokonaisuuden oppimisympäristönä.

Rakennukseen sijoitetaan naapuritontille suunniteltavan liikuntapuiston 
tiloja. Liikuntapuistoa varten tarvitaan tilat henkilökunnalle ja pukutilat 
puiston käyttäjille. Sijoittamalla liikuntapuiston tilat päiväkotirakennuk-
seen vältytään siltä, että ne jouduttaisiin rakentamaan erikseen liikun-
tapuiston alueelle joko pysyvänä tai tilapäisenä ratkaisuna. Näiden tilo-
jen käyttäjänä toimii kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan liikuntapalvelu-
kokonaisuus.

Osa rakennuksen yhteisistä tiloista on asukkaiden ja muiden toimijoi-
den varattavissa ja käytettävissä iltaisin ja viikonloppuisin päiväkodin 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 45/2019 65 (92)
Kaupunginhallitus

Asia/13
02.12.2019

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

toiminta-aikojen ulkopuolella. Tämä otetaan huomioon kulkureittien ja 
kulunvalvonnan suunnittelussa.

Uudisrakennuksen tilasuunnittelun tavoitteena on tilojen monikäyttöi-
syys. Toiminnallisena tavoitteena on, että tilat tukevat toisaalta päivä-
kodin toimintaa, toisaalta tarjoavat hyvät mahdollisuudet spontaaniin 
leikkiin ja luovaan toimintaan. Tilat suunnitellaan turvallisiksi ja helposti 
hahmotettaviksi sekä aisti- ja liikuntarajoitteisille lapsille ja aikuisille so-
veltuviksi. Rakennus ja piha suunnitellaan esteettömiksi. Pihalla on 
omat alueet ja turvalliset välineet eri ikäisille päiväkotilapsille. Suunnit-
telussa ja toteutuksessa kiinnitetään erityistä huomiota paloturvallisuu-
teen, esteettömyyteen, sisäilman laatuun, äänenvaimennukseen sekä 
valaistukseen.

Hankesuunnitelma on liitteenä 1.

Hankkeen laajuus

Hankkeen laajuus on 2 229 brm², 1 930htm², 1 609 hym². Hanke sisäl-
tää myös päiväkodin pihan rakentamisen.

Rakentamiskustannus ja rahoitus

Hankkeen rakentamiskustannukset ovat arvonlisäverottomana yhteen-
sä 9 700 000 euroa huhtikuun 2019 kustannustasossa.

Vuoden 2020 talousarvion liitteenä olevassa talonrakennushankkeiden 
rakentamisohjelmassa vuosiksi 2020−2029 hankkeen suunnitteluun ja 
toteutukseen on varattu 9,7 miljoonaa euroa vuosille 2020−2021.

Tilakustannus käyttäjälle

Hankkeen arvioitu tilakustannus eli sisäinen vuokra on 56 665 euroa 
kuukaudessa. Vuosivuokra on 679 980 euroa. Kuukausivuokra on 
29,36 euroa/htm², josta pääomavuokran osuus on 22,89 euroa/htm²/kk 
ja ylläpitovuokran osuus on 6,47 euroa/htm²/kk. Neliövuokran perus-
teena on 1 930 htm². 

Tilakustannus jaetaan kasvatuksen ja koulutuksen toimialan sekä kult-
tuurin ja vapaa-ajan toimialan kesken niiden käyttöön tulevien vuokra-
alojen mukaan.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan osuus tilakustannuksesta eli si-
säinen vuokra on arviolta 53 347 euroa/kk. Vuosivuokra on 640 165 eu-
roa. Neliövuokran perusteena on käytetty 1 817 htm².



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 45/2019 66 (92)
Kaupunginhallitus

Asia/13
02.12.2019

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

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan osuus tilakustannuksesta eli sisäinen 
vuokra on arviolta 3 318 euroa/kk. Vuosivuokra on 39 812 euroa. Neliö-
vuokran perusteena on käytetty 113 htm².

Tuottovaade on 3 % ja poistoaika on 30 vuotta. Vuokra-arvio perustuu 
enimmäiskustannukseen. Lopullinen pääomavuokra
tarkistetaan toteutuneiden kustannusten mukaan. Ylläpitovuokra
tarkistetaan valmistumisajankohdan ylläpitovuokraa vastaavaksi.

Hankkeen toteutus ja aikataulu

Hankesuunnitelma on laadittu kaupunkiympäristön toimialan ja kasva-
tuksen ja koulutuksen toimialan sekä kaupunginkanslian yhteistyönä. 
Liikuntapuiston tilatarpeet on selvitetty
yhteistyössä kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan kanssa.

Rakennus tulee Helsingin kaupungin, kaupunkiympäristön toimialan 
omistukseen. Hankkeen toteutusvastuu on kaupunkiympäristön toimia-
lan rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuudella. Rakennuk-
sen ylläpidosta vastaa kaupunkiympäristön toimialan ylläpitopalvelu.

Suunnittelu ja rakentaminen toteutetaan kaupunkiympäristön toimialan 
kohteesta järjestämän SR-urakkakilpailun (suunnittele ja rakenna -ura-
kan kilpailutus) mukaisesti. SR-urakkakilpailu järjestettiin marraskuun 
2018 ja kesäkuun 2019 välisenä aikana. Hankesuunnitelma perustuu 
kilpailun voittaneeseen ehdotukseen. Urakoitsija vastaa kohteen suun-
nittelusta, rakentamisen valmistelusta ja rakentamisesta. 

Uudisrakennus ja sen piha on suunniteltu toteutettavaksi siten, että työt 
alkavat kevättalvella 2020 ja tilat valmistuvat kesäkuussa 2021.

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta on 12.11.2019, 361 § päättänyt osoit-
teeseen Koirasaarentie 31 toteutettavan päiväkodin uudisrakennuksen 
tarveselvityksen hyväksymisestä, antanut lausunnon hankesuunnitel-
masta sekä päättänyt päiväkodin perustamisesta. Kasvatus- ja koulu-
tuslautakunta puoltaa hankesuunnitelman hyväksymistä ja toteaa, että 
hanke vastaa hyvin kasvatuksen ja koulutuksen toiminnallisia tavoittei-
ta. Lausunto on kokonaisuudessaan asian päätöshistoriassa.

Toimivalta

Hallintosäännön 7 luvun 1 §:n 3 kohdan mukaan kaupunginvaltuusto 
päättää hankesuunnitelmista, joiden kustannusarvio ylittää 10 miljoo-
naa euroa. Kaupunginhallitus on 18.9.2017, 865 § päättänyt, että kau-
punkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
päättää tilahankkeista, joiden hankesuunnitelman mukainen arvonlisä-
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veroton kustannusarvio on enintään viisi miljoonaa euroa. Kun hankeen 
kustannusarvio ylittää 5 miljoonaa euroa on päätösvalta kaupunginhalli-
tuksella.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1 Hankesuunnitelma_lpk Koirasaarentie 31_190617

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto
Kasvatus- ja koulutuslautakunta

Päätöshistoria

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 12.11.2019 § 361

HEL 2019-005733 T 10 06 00

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti

A

hyväksyä osoitteeseen Koirasaarentie 31 toteutettavan päiväkodin uu-
disrakennuksen tarveselvityksen (liite 1).

B

antaa puoltavan lausunnon osoitteeseen Koirasaarentie 31 toteutetta-
van päiväkodin uudisrakennuksen hankesuunnitelmasta (liite 2). Lisäk-
si kasvatus- ja koulutuslautakunta lausuu hankesuunnitelmasta seu-
raavaa:

Hankesuunnitelma vastaa hyvin kasvatuksen ja koulutuksen toiminnal-
lisia tavoitteita. Tilojen suunnittelussa ja toteutuksessa tulee kuitenkin 
edelleen työskennellä yhdessä käyttäjätoimialan kanssa. Erityisesti ää-
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neneristykseen ja -vaimennukseen sekä valaistukseen tulee kiinnittää 
huomiota. Lisäksi tilat ja pintarakenteet tulee suunnitella helposti siivot-
taviksi, 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.

Hanke on esitelty 4.9.2019 kasvatuksen ja koulutuksen toimialan työ-
suojelun yhteistoimintahenkilöstölle. Työsuojelun lausunto (liite 3) on 
otettu huomioon suunnittelussa.

C

perustaa päiväkodin osoitteeseen Koirasaarentie 31, 00590 Helsinki.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Paula Heikkinen, projektiarkkitehti, puhelin: 31022374

paula.heikkinen(a)hel.fi

Svenska sektionen vid nämnden för fostran och utbildning 29.10.2019 § 28

HEL 2019-005733 T 10 06 00

Framställning

Svenska sektionen vid nämnden för fostran och utbildning beslutade 
föreslå för nämnden att behovsutredningen för en nybyggnad för ett 
daghem på adressen Hundholmsvägen 31 godkänns i enlighet med bi-
lagan.

Föredragande
direktör för den svenska servicehelheten
Niclas Grönholm

Upplysningar
Paula Heikkinen, projektiarkkitehti, telefon: 31022374

paula.heikkinen(a)hel.fi
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Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 27.06.2019 
§ 66

HEL 2019-005733 T 10 06 00

Esitys

A

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
esitti kaupunginhallitukselle päiväkoti Koirasaarentie 31:n uudisraken-
nuksen 17.6.2019 päivätyn hankesuunnitelman hyväksymistä siten, et-
tä hankkeen enimmäislaajuus on 2 229 brm² ja hankkeen enimmäishin-
ta on arvonlisäverottomana 9 700 000 euroa huhtikuun 2019 kustan-
nustasossa ehdolla, että kasvatus- ja koulutuslautakunta sekä kulttuuri- 
ja vapaa-aikalautakunta antavat hankesuunnitelmasta puoltavan lau-
sunnon ja rakennetun omaisuuden hallintapäällikön 14.6.2019 tekemä 
päätös hankkeen suunnittelu- ja toteutuskilpailun voittajasta saa lain-
voiman.

B

Samalla kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten aluei-
den jaosto päätti oikeuttaa rakennukset ja yleiset alueet- palvelukoko-
naisuuden jatkamaan hankkeen valmistelua odottamatta hankepäätös-
tä.

Esittelijä
tekninen johtaja
Jaakko Stauffer

Lisätiedot
Juha Aaltonen, projektiarkkitehti, puhelin: 310 21008

juha.aaltonen(a)hel.fi
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§ 826
Toivolanmäen perheryhmäkodin sopimuksen muuttaminen ja sopi-
mus kansainvälistä suojelua saavien sosiaalihuoltolain mukaisista 
palveluista aiheutuneiden erityiskustannusten korvaamisesta

HEL 2019-009903 T 02 05 01 01

Päätös

A

Kaupunginhallitus hyväksyi muutoksen Uudenmaan elinkeino-, liiken-
ne- ja ympäristökeskuksen (ELY-keskus) ja Helsingin kaupungin väli-
seen sopimukseen koskien Toivolanmäen perheryhmäkodin toimintaa 
(sopimus tehty kaupunginhallituksen päätökseen 19.9.2016 § 815 pe-
rustuen) siten, että perheryhmäkotipaikkojen määrä on 1.1.2020 alkaen 
18 ja toiminnan toteutuneet kustannukset korvataan kaupungille puoli-
vuosittain annettavan selvityksen perusteella. Samalla luovutaan vuo-
sittaiseen talousarvioon perustuvista kuukausittaisista ennakoista. 
Kaupunginhallitus oikeuttaa sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohta-
jan allekirjoittamaan sopimuksen.

Samalla kaupunginhallitus valtuutti sosiaali- ja terveystoimialan toimia-
lajohtajan sopimaan perheryhmäkotipaikkojen määrän palauttamisesta 
ELY-keskuksen tilaamana tarvittaessa enintään 35 paikkaan Toivolan-
mäen perheryhmäkodissa.

B

Kaupunginhallitus päätti tehdä Helsingin kaupungin ja ELY-keskuksen 
välisen sopimuksen kansainvälistä suojelua saavien sosiaalihuoltolain 
mukaisista palveluista aiheutuneiden erityiskustannusten korvaamises-
ta ja oikeuttaa sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtajan allekirjoit-
tamaan sopimuksen. Sopimuksella sovitaan kansainvälistä suojelua 
saavien helsinkiläisten nuorten ja perheiden palveluiden kehittämises-
tä.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Ilkka Haahtela, maahanmuutto- ja työllisyysasioiden päällikkö, puhelin: 310 25565

ilkka.haahtela(a)hel.fi

Liitteet

1 Sopimus Toivolanmäen perheryhmäkodin toiminnasta
2 Sopimus kansainvälistä suojelua saavien sosiaalihuoltolain mukaisista 
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palveluista aiheutuneiden erityiskustannusten korvaamisesta

Muutoksenhaku

A Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 
täytäntöönpano

B Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhal-
litus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Uudenmaan ELY-keskus Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täy-

täntöönpano
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Liite 1
Liite 2

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Tausta

Helsingin kaupunginhallitus päätti 19.9.2016 § 815 muuttaa Uuden-
maan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kanssa tekemäänsä 
Helsingin kaupungin ja valtion välistä kuntaan osoittamista koskevaa 
avointa sopimusta (kaupunginhallitus 16.6.2014 § 698) siten, että so-
pimukseen lisätään 75 kuntapaikan kiintiö alaikäisille ilman huoltajaa 
saapuneille turvapaikanhakijoille. Kaupunginhallitus oikeutti kaupungin-
kanslian tekemään sopimuksen valtion kanssa sekä sosiaali- ja ter-
veysviraston (nykyinen sosiaali- ja terveystoimiala) tekemään sopimuk-
set valittujen palveluntuottajien kanssa edellä mainitun sopimuksen 
pohjalta. Kiintiöpakolaisten sekä haavoittuvassa asemassa olevien tur-
vapaikanhakijoiden osalta kaupunginhallitus päätti jatkaa mainittua Uu-
denmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ja Helsingin kau-
pungin välistä avointa sopimusta, jossa kaupunki laskuttaa kotoutta-
mispalveluista koituvat kulut jälkikäteen valtiolta oleskeluluvan saanei-
den ja Helsinkiin muuttaneiden reaalisen toteuman mukaisesti.

Sopimus alaikäisten oleskeluluvan saaneiden lasten ja nuorten vastaanotosta per-
heryhmäkotiin

Kotoutumisen edistämisestä annetun lain (1386/2010) 27 §:n mukaan 
ilman huoltajaa olevan lapsen tai nuoren hoiva, huolenpito ja kasvatus 
järjestetään perheryhmäkodissa tai tuetun perhesijoituksen avulla taik-
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ka muuten tarkoituksenmukaisella tavalla. Lain 28 §:n mukaan kunta 
voi perustaa lapsille ja nuorille tarkoitetun perheryhmäkodin tai muun 
asuinyksikön. Kunta sopii elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen 
kanssa perheryhmäkodin tai muun asuinyksikön perustamisesta, lasten 
ja nuorten sijoittamisesta näihin yksiköihin, kotoutumista edistävien 
palvelujen järjestämisestä sekä toimenpiteistä aiheutuvien kustannus-
ten korvaamisesta. 

Alaikäisten ilman huoltajaa saapuneiden lasten ja nuorten vastaanotos-
ta perheryhmäkotiin on tehty erillinen toistaiseksi voimassa oleva sopi-
mus 27.4.2016.  Sopimuksen mukaan perheryhmäkoti järjestää pitkä-
aikaisen asumisen palvelut 35 lapselle tai nuorelle. Sopimuksen mu-
kaan sopimusta voidaan tarkistaa, jos on tarpeen sopia perheryhmäko-
din laajentamisesta tai supistamisesta. 

Uudenmaan ELY-keskuksen kesäkuussa 2019 tekemän arvion mu-
kaan tarvittavien perheryhmäkotipaikkojen määrä olisi 1.1.2020 alkaen 
18 paikkaa, jonka perusteella esitetään sopimuksen paikkamäärän 
muuttamista 35 paikasta 18 paikkaan. Alaikäisenä ilman huoltajaa saa-
puneiden lasten määrän kasvaessa voi olla tarpeen palauttaa Toivo-
lanmäen paikkaluku ELY-keskuksen tilauksen rajoissa enintään 35 
paikkaan.

Uuden paikkaluvun mukainen tarvittava hoito- ja kasvatushenkilöstön 
määrä Toivolanmäen perheryhmäkodissa olisi jatkossa 21 nykyisen 35 
sijaan. Perheryhmäkodin kokonaishenkilöstömäärä johtaja ja osa-ai-
kainen toimistosihteeri mukaan luettuna olisi 22,5 työntekijää. Perhe-
ryhmäkodin paikkojen määrän vähentymisestä seuraa valtion kunnalle 
korvaamien kustannusten vähenemistä. Toivolanmäen perheryhmäko-
din toiminnan muutoksia on käsitelty yhteistoimintalain mukaisesti yh-
dessä henkilöstön kanssa siitä alkaen, kun tieto muutostarpeesta tuli 
kuntaan. 

Toiminnan toteutuneet kustannukset korvataan kaupungille puolivuosit-
tain annettavan selvityksen perusteella, ja samalla luovutaan vuosittai-
seen talousarvioon perustuvista kuukausittaisista ennakoista. Muutos 
vähentää tarpeetonta hallinnollista työtä, eikä sen ole arvioitu aiheutta-
van haittaa kaupungille. Lisäksi sopimuksessa sovitaan toiminnan kus-
tannuksista annettavan arvion ja seuraavan vuoden toimintasuunnitel-
man toimittamisesta ELY-keskukselle vuosittain joulukuun loppuun 
mennessä.

Sopimus kansainvälistä suojelua saavien sosiaalihuoltolain mukaisista palveluista 
aiheutuneiden erityiskustannusten korvaamisesta

Kotoutumisen edistämisestä annetun lain (1386/2010) 6 §:n mukaan 
kotoutumista edistäviä toimenpiteitä ja palveluja järjestetään osana 
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kunnallisia peruspalveluja ja työ- ja elinkeinohallinnon palveluja sekä 
muina kotoutumista edistävinä toimenpiteinä. Lain 26 §:n mukaan ko-
toutumista edistävinä ja tukevina toimenpiteinä ja palveluina voidaan 
järjestää esimerkiksi erityisiä toimenpiteitä tarvitsevan palveluja ja tuki-
toimia. Sosiaalihuoltolain (1301/2014) 13 §:n mukaan kunnan on järjes-
tettävä tarvittavassa laajuudessa lapsen terveyden ja kehityksen kan-
nalta välttämättömät sosiaalipalvelut. Palvelujen on tuettava vanhem-
pia, huoltajia ja muita lapsen hoidosta ja kasvatuksesta vastaavia hen-
kilöitä. Lisäksi sosiaalihuoltoa toteutettaessa on kiinnitettävä erityistä 
huomiota erityistä tukea tarvitsevien asiakkaiden edun toteutumiseen. 

Kansainvälistä suojelua saavien sosiaalihuoltolain mukaisista palveluis-
ta aiheutuneiden erityiskustannusten korvaamisesta solmitaan sopimus 
vuodeksi 2020. Toivolanmäen perheryhmäkodin yhteydessä toteutetta-
villa uusilla toiminnoilla on tarkoituksena kehittää palveluja kansainvä-
listä suojelua saaville helsinkiläisille nuorille ja perheille heidän palvelu-
tarpeisiinsa vastaamiseksi. Kotiin annettavia tuetun asumisen palveluja 
tarjotaan kotoutumislain mukaisille jälkihuoltonuorille, joille itsenäinen 
asuminen sosiaaliohjauksen tuella ei ole riittävää, sekä määräaikaista 
tukiasumista nuorille, jotka tarvitsevat erityistä tukea esimerkiksi asun-
nottomuuden, päihde- tai mielenterveysongelmien vuoksi, kunnes 
asuminen tai tuetummat palvelut kyetään järjestämään pidempikestoi-
sesti. Toisena kohderyhmänä ovat erityistä tukea tarvitsevat perheet 
(esimerkiksi perheenyhdistämisperheet, yksinhuoltajat, turvakodista ar-
kielämään palaavat perheet sekä perheet, joissa lapsilla on erityistar-
peita). Perheen saaman tuen uusia malleja on tarpeen kehittää perhe-
työnä ja sosiaalisena kuntoutuksena järjestettävin toimenpitein.

Palvelujen kehittäminen tehostaa ja tukee erityistä tukea tarvitsevien 
helsinkiläisten nuorten ja perheiden kotoutumista, osallisuutta ja ehkäi-
see syrjäytymistä. Lisäksi kehitettävät toiminnot tukevat toisiaan samal-
la kun niiden saatavuutta voidaan kustannustehokkaasti kohdentaa 
asiakkaiden tarpeiden mukaisesti. Toimintojen sijoittuminen perheryh-
mäkodin yhteyteen mahdollistaa osaamisen kehittämisen ja perheryh-
mäkotitoiminnan joustavan laajentumisen, mikäli perheryhmäkodin 
paikkoja tulee lisätä alaikäisenä ilman huoltajaa tulleiden lasten määrän 
lisääntyessä.

Sopimus on voimassa 2020 vuoden loppuun, ja toimintojen kehittämi-
sestä saadun kokemuksen perusteella tarve sopimuksen jatkamiseksi 
arvioidaan kesällä 2020. Arvioinnissa huomioidaan kehitettävien palve-
lujen käyttöaste, riittävyys ja kustannustehokkuus, onnistuminen asiak-
kaiden tarpeisiin vastaamisessa, yhteistyön toimivuus eri toimijoiden 
kesken ja erityiskustannuskorvausten hakemisen sujuvoittaminen.  
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Palvelut järjestetään perheryhmäkodin yhteydessä ja niiden järjestämi-
seksi on esitetty perheryhmäkodin käytössä olevien tilojen lisäksi kuu-
den työntekijän palkkakustannusten korvaamista. Palveluja voidaan jär-
jestää päivämuotoisina tai ympärivuorokautisina, ja tavoitteena on tu-
kea nuoren ja perheen arkielämän vakiintumista. 

Edellä kuvatut muutokset eivät lisää vuotuisia kustannuksia, ja valtio 
korvaa ne täysimääräisesti.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Ilkka Haahtela, maahanmuutto- ja työllisyysasioiden päällikkö, puhelin: 310 25565

ilkka.haahtela(a)hel.fi

Liitteet

1 Sopimus Toivolanmäen perheryhmäkodin toiminnasta
2 Sopimus kansainvälistä suojelua saavien sosiaalihuoltolain mukaisista 

palveluista aiheutuneiden erityiskustannusten korvaamisesta

Muutoksenhaku

A Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 
täytäntöönpano

B Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhal-
litus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Uudenmaan ELY-keskus Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täy-

täntöönpano
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Liite 1
Liite 2

Tiedoksi

Sosiaali- ja terveystoimiala

Päätöshistoria

Sosiaali- ja terveyslautakunta 08.10.2019 § 236

HEL 2019-009903 T 02 05 01 01
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Esitys

Sosiaali- ja terveyslautakunta esitti kaupunginhallitukselle Uudenmaan 
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY-keskus) ja Helsingin 
kaupungin välisen Toivolanmäen perheryhmäkodin sopimuksen muut-
tamisen hyväksymistä sekä sopimuksen hyväksymistä sosiaalihuolto-
lain mukaisten palvelujen kehittämisestä kansainvälistä suojelua saavil-
le henkilöille.

Sosiaali- ja terveyslautakunta esitti samalla, että kaupunginhallitus val-
tuuttaa kaupunginkanslian sopimaan perheryhmäkotipaikkojen määrän 
palauttamisesta enintään 35 paikkaan Toivolanmäen perheryhmäko-
dissa.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Palvelujen kehittäminen tehostaa ja tukee erityistä tukea tarvitsevien 
helsinkiläisten nuorten ja perheiden kotoutumista, osallisuutta ja ehkäi-
see syrjäytymistä. Lisäksi kehitettävät toiminnot tukevat toisiaan samal-
la kun niiden saatavuutta voidaan kustannustehokkaasti kohdentaa 
asiakkaiden tarpeiden mukaisesti. Toimintojen sijoittuminen perheryh-
mäkodin yhteyteen mahdollistaa osaamisen kehittämisen ja perheryh-
mäkotitoiminnan joustavan laajentumisen, mikäli perheryhmäkodin 
paikkoja tulee lisätä alaikäisenä ilman huoltajaa tulleiden lasten määrän 
lisääntyessä.

Käsittely

08.10.2019 Ehdotuksen mukaan

Etelän aikuissosiaalityön päällikkö Sari Karisto oli kutsuttuna asiantunti-
jana läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyssä.

Esittelijä Juha Jolkkonen muutti esitystä siten, että esittelijän perustelu-
jen viimeinen kappale muutettiin kuulumaan seuraavasti: "Valtio korvaa 
kustannukset täysimääräisesti Helsingille. Edellä kuvatut muutokset ei-
vät lisää vuotuisia kustannuksia."

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Sari Karisto, etelän aikuissosiaalityön päällikkö, puhelin: 310 37579

sari.karisto(a)hel.fi
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§ 827
Valtuutettu Sami Muttilaisen toivomusponsi kaikkien toimialojen 
henkilöstön yhtäläisten mahdollisuuksien turvaamisesta tulospalk-
kioiden saavuttamiseksi

HEL 2018-012662 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 
28.11.2018 hyväksymän toivomusponnen (Sami Muttilainen) johdosta 
tehdyistä toimenpiteistä ja toimitti selvityksen ponnen ehdottajalle sekä 
tiedoksi muille valtuutetuille.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Asta Enroos, henkilöstöpolitiikan päällikkö, puhelin: 310 36420

asta.enroos(a)hel.fi
Aino Honkapohja-Kuusisto, hr-asiantuntija, puhelin: 310 36148

aino.honkapohja-kuusisto(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Ponnen ehdottaja Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytän-

töönpano
Esitysteksti

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Tulospalkkiojärjestelmä on osa kaupungin henkilöstön kertaluonteisen 
palkitsemisen kokonaisuutta. Muita kertaluonteisen palkitsemisen muo-
toja ovat kertapalkkiot ja ideapalkkiot.

Tulospalkkiojärjestelmän (jatkossa myös: tupa) tavoitteena on tukea 
kaupunkistrategian tavoitteiden ja muiden keskeisten tulostavoitteiden 
saavuttamista palkitsemalla henkilöstöä tuloksellisesta toiminnasta eli 
tuottavuuden, vaikuttavuuden ja palvelukyvyn kasvattamisesta. Tarkoi-
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tuksena on kannustaa toiminnan kehittämiseen ja jatkuvaan paranta-
miseen. Tupa-järjestelmällä tavoitellaan myös työntekijöiden motivoin-
tia ja sitouttamista organisaatioon.

Nykyisten tulospalkkiojärjestelmän periaatteiden mukaan järjestelmän 
rahoitusperiaatteet ovat kaikille toimialoille samat. Järjestelmä on oma-
rahoitteinen eikä siihen varata talousarvioissa erillistä määrärahaa. 
Toimialoilla tupaan voidaan käyttää enintään 4 % toteutuneen säännöl-
lisen työajan palkkasummasta eikä sen maksaminen oikeuta ylittämään 
talousarviota. Palkkioiden maksamisen edellytykset vaihtelevat vuosit-
tain johtuen taloudellisista edellytyksistä ja tavoitteiden saavuttamisen 
tasosta. Nettobudjetoidun toimialan/palvelukokonaisuuden tulospalkkio 
rahoitetaan talousarvion toimintakatetavoitteen ylityksestä.

Kaupungin liikelaitokset rahoittavat tupan maksamisen koko liikelaitok-
sen hyväksytyn tulosbudjetin liikeylijäämätavoitteen ylityksestä. Tupaan 
voidaan käyttää enintään neljä prosenttia liikelaitoksen toteutuneesta 
vuotuisesta säännöllisen työajan palkkasummasta.

Toimialoilla ja liikelaitoksissa käytetään myös muuta kertaluonteista 
palkitsemista. Kertapalkkioiden maksamiseen on varauduttu vuosien 
2019 ja 2020 tulosbudjeteissa, joissa on varattu 1 % palkkasummasta 
tätä varten.

Tulospalkkioiden maksaminen on omarahoitteista ja perustuu joko 
säästöön tai liikeylijäämän tavoitteen ylitykseen. On tunnistettu, että tu-
lospalkkioiden rahoitukseen liittyy haasteita. Toimialoilla voi vuoden ai-
kana tulla esimerkiksi äkillisiä muutoksia toimintaympäristössä, joihin ei 
ole voitu varautua budjetissa. Tulospalkkiojärjestelmän toimivuutta tul-
laan jatkossa tästä syystä tarkastelemaan osana kaupungin palkitsemi-
sen kokonaisuutta ja sen kehittämistä. 

Kaupunginhallitus toteaa, että on tärkeää luoda monipuolinen ja kan-
nustava palkitseminen valikko, joka kohtelee henkilöstöä yhdenvertai-
sesti, ottaa huomioon strategiatavoitteiden saavuttamisen sekä tiimien 
ja yksilöiden tavoitteiden saavuttamisen.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Asta Enroos, henkilöstöpolitiikan päällikkö, puhelin: 310 36420

asta.enroos(a)hel.fi
Aino Honkapohja-Kuusisto, hr-asiantuntija, puhelin: 310 36148

aino.honkapohja-kuusisto(a)hel.fi

Muutoksenhaku
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Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Ponnen ehdottaja Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytän-

töönpano
Esitysteksti

Tiedoksi

Kaupunginvaltuusto

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 25.11.2019 § 801

HEL 2018-012662 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

25.11.2019 Pöydälle

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Anna 
Vuorjoen ehdotuksesta. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Asta Enroos, henkilöstöpolitiikan päällikkö, puhelin: 310 36420

asta.enroos(a)hel.fi
Aino Honkapohja-Kuusisto, hr-asiantuntija, puhelin: 310 36148

aino.honkapohja-kuusisto(a)hel.fi
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§ 828
Valtuutettu Otso Kivekkään toivomusponsi eri mahdollisuuksien 
selvittämisestä Sörnäistentunnelin alueelle tarvittavien liikennerat-
kaisujen toteuttamiseksi

HEL 2018-009194 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 
29.8.2018 hyväksymän toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpi-
teistä ja toimitti selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille val-
tuutetuille.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Anna Villeneuve, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Ponnen ehdottaja Esitysteksti

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Käsitellessään Sörnäistentunnelin asemakaavaa kaupunginvaltuusto 
hyväksyi valtuutettu Otso Kivekkään toivomusponnen, jonka mukaan 
valtuusto edellyttää, että selvitetään nykylähtökohdista muut mahdolli-
suudet toteuttaa alueelle tarvittavat liikenneratkaisut perustuen esimer-
kiksi pintaratkaisuun vanhan Talvitien kautta, lyhempään tunneliin tai 
pidempään tunneliin, joka ohittaisi myös Kustaa Vaasan tien risteyk-
sen.

Kuten kaupunkiympäristölautakunta toteaa lausunnossaan, kauppa-
keskus Redin ja sen ajotunneleiden myötä lyhyen tunnelin rakentami-
nen ei käytännössä ole enää mahdollista. Tukkutorin ja Teurastamon 
alue on osittain arvokasta kulttuuriympäristöä ja Vanhan talvitien var-
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teen on rakentumassa uutta maankäyttöä, joten katuja ei ole mahdollis-
ta leventää palvelemaan osana pääkatuverkkoa. Pääkadun liikenteen 
ohjaaminen Vanhalle talvitielle heikentäisi jalankulun ja pyöräliikenteen 
ympäristöä myös Työpajankadulla, Tynnyrintekijänkadulla sekä Pani-
mokadulla ja aiheuttaisi ristiriidan Teurastamon ja Suvilahden alueen 
väliselle, kehitettävälle jalankulun ja pyöräilyn yhteydelle. Tunnelin jat-
kamista Kustaa Vaasan tielle asti on myös tutkittu. Merkittävin este tälle 
vaihtoehdolle on maaperä, jonka vuoksi on epävarmaa, onko tunnelia 
ylipäänsä mahdollista ulottaa Kustaa Vaasan tielle asti. 

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
Anna Villeneuve, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Ponnen ehdottaja Esitysteksti

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 25.11.2019 § 803

HEL 2018-009194 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

25.11.2019 Pöydälle

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Kaisa 
Hernbergin ehdotuksesta.
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Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Anna Villeneuve, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 04.06.2019 § 295

HEL 2018-009194 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Nyt suunniteltu Sörnäistentunnelin linjaus on yleiskaavan ja maanalai-
sen yleiskaavan mukainen. Sörnäistentunnelin eteläinen ajoramppi si-
jaitsee Sörnäisten rantatiellä Vilhonvuorenkadun liittymän eteläpuolella 
ja pohjoinen ajoramppi sijoittuu Hermannin rantatielle Haukilahdenka-
dun eteläpuolelle. Tunnelin pituus on noin 1,5 km, josta kalliotunnelin 
osuus on noin 800 m.

Sörnäisten rantatien ja Hermannin rantatien liittymän liikennesuunni-
telma hyväksyttiin kaupunkisuunnittelulautakunnassa 15.9.2005 ja 
kaupunginhallituksessa 25.2.2008. Suunnitelmassa esitettiin 615 met-
riä pitkä tunneli yhdistämään rantatiet tuolloin vielä rakentamattoman 
Kalasataman metroaseman läntisen osuuden alitse. Tunnelista tutkittiin 
myös vaihtoehtoinen ratkaisu, Agroksen tunneli (nykyisin Sörnäisten-
tunneli), jonka jatkosuunnittelua ei tällöin kuitenkaan pidetty kustannus-
syistä perusteltuna. Lyhemmän Kalasataman tunnelin jatkosuunnitte-
lussa sen toteuttaminen kuitenkin todettiin huomattavasti aiemmin ar-
vioitua hankalammaksi, mihin vaikutti Kalasataman vuonna 2017 käyt-
töön otetun metroaseman rakentaminen. Sen sijaan pidemmän tunne-
lin todettiin tarjoavan merkittävämpiä maankäytöllisiä etuja. Lisäksi pit-
kän tunnelin geometria ja poikkileikkaus olivat parempia liikenneturval-
lisuuden kannalta, joten sen suunnittelua jatkettiin. Kauppakeskus Re-
din ja sen ajotunneleiden myötä lyhyen tunnelin rakentaminen ei käy-
tännössä ole enää mahdollista.

Tunneliratkaisun perusteena on Kalasataman keskuksen kehittäminen 
ja kaikkien kulkumuotojen liikennemäärien kasvu. Ellei alueen liikenne-
järjestelyjä kehitetä, ongelmana metroaseman ympäristössä tulevat 
olemaan jalankulun ja pyöräilyn sekä autoliikenteen risteämiset ja niistä 
aiheutuvat turvattomuus ja epäviihtyisyys sekä pitkämatkaisen liiken-
teen (Lahdenväylä - Helsingin keskusta) sekoittuminen alueen paikalli-
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siin liikennevirtoihin. Tunneli on tärkeä myös Kalasataman pohjoisosien 
maankäytölle etenkin asuinympäristön laadun kannalta.

Metroaseman ympäristössä liikkuu jo nykyisin paljon erityisesti jalan-
kulkijoita, joiden reitit risteävät läpiajoliikenteen kanssa. Tunnelin myötä 
poistuisi Hermannin rantatieltä Sörnäisten rantatielle johtava ramppi, 
joka estää Junatien alittavan jalankulku- ja pyöräyhteyden, Festariku-
jan, rakentamisen siihen palvelutasoon, johon kävely-ympäristöä tavoi-
tellaan. Samoin kyseinen ramppi aiheuttaa sen, ettei Kalasatamaan 
idästä suuntaavaa autoliikennettä voida ohjata Itäväylältä suoraan Sör-
näisten rantatielle, sillä kyseisen liittymän sekoittumisalue ja välityskyky 
eivät riittäisi. Junatien ja Sörnäisten rantatien liittymäalue on yksi auto-
liikenteen vilkkaimmista liittymäalueista kantakaupungissa. Näin ollen 
idän suunnasta Kalasatamaan saapuva autoliikenne kuormittaa Teolli-
suuskadun akselia sekä Lautatarhankatua, mikä taas estää osaltaan 
pyöräliikenteen sujuvampien ja turvallisten järjestelyjen kehittämisen. 

Metroaseman kohdalla Hermannin rantatiellä on autoliikenteellä 1+1 
kaistaa, ja kaistojen vähyyden vuoksi liikenteen ennakoidaan ruuhkau-
tuvan Kalasataman alueen kasvaessa, vaikka liikenne-ennusteessa 
alueen autoliikennemäärät on ennustettu muodostuvan kantakaupun-
gin kysynnän mukaan. Hermannin rantatien asemakaavan liikenne-
suunnitelmassa toiset ajokaistat Verkkosaarenkadusta pohjoiseen esi-
tetään muutettavan bussi- ja tavaraliikenteen kaistoiksi bussiliikenteen 
sujuvuuden varmistamiseksi tulevaisuudessa ennen tunnelin toteutta-
mista. Tällöin lähes koko Hermannin rantatiellä olisi autoliikenteen käy-
tössä 1+1 kaistaa.  

Mikäli tunnelia ei toteuteta, Kalasataman keskuksen ruuhkautuminen 
heikentäisi myös bussiliikenteen sujuvuutta, sillä keskuksen lähikaduilla 
ei ole mahdollista toteuttaa erillisiä joukkoliikenteen kaistoja. Herman-
nin rantatien lisäksi liikenne hajautuisi tulevaisuudessa todennäköisesti 
myös Vanhalle talvitielle sekä uudelle Vilhonvuorenkadun ja Koksika-
dun yhteydelle. Nämä kadut ovat 1+1- kaistaisia, pääasiassa alueen 
sisäistä liikennettä palvelevia katuja, joille ei ole perusteita ohjata mer-
kittävää läpiajoliikennettä. Etenkään Vilhonvuorenkatu-Koksikatu -yh-
teys ei poistaisi läpiajoliikennettä Kalasataman keskuksen kohdalta.  
Tukkutorin alue on osin maakunnallisesti arvokasta kulttuuriympäristöä 
ja Vanhan talvitien varteen on rakentumassa uutta maankäyttöä, joten 
katuja ei ole mahdollista leventää palvelemaan osana pääkatuverkkoa. 
Pääkadun liikenteen ohjaaminen Vanhalle talvitielle heikentäisi jalanku-
lun ja pyöräliikenteen ympäristöä myös Työpajankadulla, Tynnyrinteki-
jänkadulla sekä Panimokadulla ja aiheuttaisi ristiriidan Teurastamon ja 
Suvilahden alueen väliselle, kehitettävälle jalankulun ja pyöräilyn yh-
teydelle.
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Tunnelin vaihtoehdot ja myös Kalasataman ja lähialueen liikennejärjes-
telyt ilman tunnelia (0+ -vaihtoehto) tullaan selvittämään vaikutuksineen 
tarkemmin Sörnäistentunnelin hankesuunnittelussa. Seuraavassa on 
tiivistys tunnelin teknisistä reunaehdoista ja tähän mennessä tehdyistä 
tarkasteluista.  

Kalliotunneli vaatii yläpuolelleen noin 10 metrin suojavyöhykkeen. Tun-
nelin ohjeellinen sisäkorkeus on 7 metriä, mikä käsittää vapaan ajokor-
keuden 4,8 m sekä laite- ja opastetilan. Nykysuunnitelman alin lattia-
korko on noin -25 m. Tunnelin enimmäiskaltevuus on 5 %. Tämä johtaa 
siihen, että mikäli tunnelin lattiapinnan ja maanpinnan välinen korkeu-
sero on esimerkiksi 50 m, nousuun tarvitaan 1000 m matka. Betonitun-
nelin liikenteellinen tilatarve on leveyssuunnassa n. 15 m, sillä ajo-
suunnat on eroteltava rakenteellisesti toisistaan paloturvallisuussyistä. 
Lisäksi betonitunnelin sivuille on varattava vähintään 3 metrin suoja-
vyöhyke. Betonitunneliosuuksien kohdalle ei maan päälle saa rakentaa.

Teknisten reunaehtojen vuoksi tunnelia ei ole mahdollista suunnitella 
eteläpäästään nykyistä lyhemmäksi. Muuten laskusta kallioon tulisi liian 
jyrkkä, jotta Tukkutorin suojellut rakennukset voidaan säilyttää. Haasta-
vien pohjaolosuhteiden takia ja riittävän loivan geometrian saamiseksi 
myöskään tunnelin pohjoista suuaukkoa ei ole mahdollista tuoda ete-
lämmäksi.

Tunnelin jatkamista Kustaa Vaasan tielle asti on tutkittu. Merkittävin es-
te tälle vaihtoehdolle on maaperä. Hermannin rantatien pohjoisosa on 
kokonaisuudessaan täyttömaata ja savikerroksen alapinta on laajasti 
tasossa -15 m tai tätäkin alempana. Hermannin alla on kalliota, mutta 
Hermannin rantatielle tullessa kalliopinta laskee nopeasti. Suunnitellun 
pohjoisen betonitunnelin osuudella kalliopinta painuu niin alas, että 
tunnelin alin lattiapinta olisi syvemmällä kuin -40 m. Koko Hermannin 
rantatie sekä Kumpulanpuron suuntainen alue on kallion heikkousvyö-
hykettä. Lisäksi Haukilahdenkadun pohjoispuolella Kumpulanpuron 
suuntaisesti heikkousvyöhykkeessä on arvioitu olevan huomattava ruh-
je. Maanalainen yleiskaava ei näistä syistä sisällä Hermannin rantatien 
tai Kumpulanpuron suuntaiselle vyöhykkeelle kallioresurssia, joka so-
veltuisi maanalaisten tilojen rakentamiseen.

Maaperäolojen vuoksi on epävarmaa, onko tunnelia ylipäänsä mahdol-
lista ulottaa Kustaa Vaasan tielle asti. Siinäkin tapauksessa tunneli jou-
duttaisiin rakentamaan hyvin syvälle. Katu nousee pohjoiseen päin 
mennessä, mikä hankaloittaa nousua tunnelista maan pinnalle. Kustaa 
Vaasan tien varren nykyisen maankäytön ja mm. Viikki-Malmi-raitiotiel-
le tarvittavien pysäkkien takia tunnelin ramppien vaatima lisätila olisi 
osoitettavissa vasta Valtimontien eteläpuolelta, jolloin tunneli pitenisi 
jopa 1,6 kilometrillä eli noin kaksinkertaiseksi nykysuunnitelmasta. Näin 
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pitkänä tunneli ei enää palvelisi Kalasataman pohjoisosaa eikä Ara-
bianrantaa, joten tunnelin hyödyt asukkaille ja Kalasataman keskuksen 
katuverkolle pienenisivät. Ratkaisu ei olisi myöskään yleiskaavan mu-
kainen, sillä yleiskaavan liikenneverkossa Sörnäistentunnelin yhteydet 
Lahdenväylän sekä Hakamäentien suuntiin kulkevat Kumpulantunnelin 
sekä Kumpulantunnelin ja Hermannin rantatien välisen yhdystunnelin 
kautta. 

Hermannin rantatien, Kustaa Vaasan tien ja Hämeentien liittymän 
muodostaman liikenteen pullonkaulan ratkaiseminen on tärkeää erityi-
sesti, mikäli Sörnäistentunneli toteutetaan. Liittymäalueen järjestelyjä 
on syytä parantaa niin joukkoliikenteen vaihtoyhteyksien, jalankulun, 
pyöräliikenteen kuin autoliikenteen sujuvuuden näkökulmista ja ratkai-
suja tutkitaan tarkemmin Viikki-Malmi –raitiotien yleissuunnitelman yh-
teydessä 2019-20, sillä uusi raitiotie pysäkkeineen vaatii joka tapauk-
sessa muutoksia alueelle.

28.05.2019 Pöydälle

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Riikka Österlund, liikenneinsinööri: 310 37312

riikka.osterlund(a)hel.fi
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§ 829
Kaupunginvaltuuston 27.11.2019 tekemien päätösten täytäntöönpa-
no

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, että kaupunginvaltuuston 27.11.2019 tekemät 
päätökset saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen mahdollisista va-
lituksista huolimatta panna täytäntöön seuraavasti:

338 §, Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus

Ei toimenpidettä.

339 §, Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Ei toimenpidettä.

340 §, Helsingin kaupungin talousarvio vuodeksi 2020 ja taloussuunnitelma vuosille 
2020 - 2022

Toivomusponnet kaupunginkansliaan valmisteltavaksi.

341 §, Vantaan ratikan yleissuunnitelma ja toteuttamissuunnittelu

Kaupunginhallitus lähettää Vantaan kaupungille kaupunginvaltuuston 
27.11.2019 pöytäkirjanotteen Helsingin kaupungin lausuntona otsik-
koasiassa.

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Vantaan kaupungille.

Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnalle, kaupunkiympäristölautakun-
nan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle, kaupunkiympäristölau-
takunnan ympäristö- ja lupajaostolle, liikenneliikelaitokselle, Liikennelii-
kelaitoksen johtokunnalle ja Helsingin seudun liikenne –kuntayhtymälle.

Toivomusponsi kaupunginkansliaan valmisteltavaksi.

342 §, Vuokrausperiaatteiden määrittäminen eräille tonteille (Tapaninkylä, Malmi ja 
Viikki)

Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnalle.

343 §, Sörnäisten Kalasataman (Nihti) asemakaava ja asemakaavan muuttaminen 
(nro 12576)

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskukselle, Helen Oy:lle, Helen Sähköverkko Oy:lle, Helsin-
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gin Satama Oy:lle, Helsingin seudun liikenne –kuntayhtymälle ja Hel-
singin seudun ympäristöpalvelut –kuntayhtymälle.

Tiedoksi aluerakentaminen, asuminen ja investoinnit –yksikölle, ase-
makaavoitukselle, kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleis-
ten alueiden jaostolle, kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lu-
pajaostolle ja kaupunkiympäristölautakunnalle.

Toivomusponsi kaupunginkansliaan valmisteltavaksi.

344 §, Kulosaaren Ståhlberginkuja 1 asemakaavan muuttaminen (nro 12593)

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, Helen Oy:lle, 
Helen Sähköverkko Oy:lle, Helsingin seudun ympäristöpalvelut –kun-
tayhtymälle, kaavamuutoksen hakijalle ja hyväksymispäätöstä pyytä-
neelle. 

Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnalle, kaupunkiympäristölautakun-
nan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle, kaupunkiympäristölau-
takunnan ympäristö- ja lupajaostolle, kulttuuriperintöyksikölle ja ase-
makaavoitukselle.

345 §, Valtuutettu Nelli Ruotsalaisen aloite LHBTIQ-turvapaikanhakijoiden majoitus-
tilanteen saatavuuden ja turvallisuuden takaamiseksi

346 §, Valtuutettu Suldaan Said Ahmedin aloite kaupunginvaltuuston kokousten 
tulkkauksesta viittomalla

347 §, Valtuutettu Leo Straniuksen aloite ympäristölle haitallisten käytäntöjen selvit-
tämisestä Helsingissä

348 §, Valtuutettu Mauri Venemiehen aloite säännöllisistä sisäilmakyselyistä henki-
löstölle ja asiakkaille

349 §, Valtuutettu Petra Malinin aloite keinovalaistuksen säätelystä ja valosaasteen 
vähentämisestä

350 §, Valtuutettu Jussi Niinistön aloite Maailman rauha -patsaan siirtämiseksi Ha-
kaniemenrannasta Lenininpuistoon

351 §, Valtuutettu Sami Muttilaisen aloite Kontulan metroaseman graffitien valaise-
misesta

352 §, Valtuutettu Fatim Diarran aloite muovin keräysastioista Helsingin puistoihin

353 §, Valtuutettu Kati Juvan aloite koristepensaiden ja puistopuiden kartoittamises-
ta ja nimeämisestä

354 §, Valtuutettu Björn Månssonin aloite kumppanuudesta Ilmailumuseon kanssa



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 45/2019 87 (92)
Kaupunginhallitus

Asia/18
02.12.2019

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

355 §, Valtuutettu Alviina Alametsän aloite toimenpideohjelmasta koulukiusaamisen 
kitkemiseen

356 §, Valtuutettu Johanna Sydänmaan aloite pienten koululaisten iltahoidosta vuo-
rotyöläisten lapsille

357 §, Valtuutettu Johanna Laisaaren aloite nuorisopsykiatrian sairaanhoitajien 
palkkaamisesta yläkouluihin

358 §, Valtuutettu Leo Straniuksen aloite avoimesta urheilupuistosta Töölönlahden 
kulttuurikäytävän jatkeeksi

359 §, Valtuutettu Sami Muttilaisen aloite siirrettävästä tapahtumalavasta kaupun-
ginosayhdistysten käyttöön

360 §, Valtuutettu Leo Straniuksen aloite vegaaniruokavaihtoehtojen lisäämisestä 
leikkipuistoruokailussa

361 §, Valtuutettu Alviina Alametsän aloite perheiden palvelujen kehittämisestä

362 §, Valtuutettu Reetta Vanhasen aloite matalan kynnyksen vanhemmuusval-
mennuksen lisäämisestä

Ei toimenpiteitä.

363 §, Kokouksessa jätetyt aloitteet

Aloitteet (26 - 31) kaupunginkansliaan valmisteltavaksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 830
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen asioita, joissa 
seuraavat viranomaiset ovat tehneet päätöksen viikolla 48

kaupunginhallituksen jaostot  
- konsernijaosto 25.11.2019
- elinkeinojaosto  
  
tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta  
  
lautakunnat ja niiden jaostot  
kasvatus- ja koulutuslautakunta  
- suomenkielinen jaosto  
- ruotsinkielinen jaosto 26.11.2019
kaupunkiympäristölautakunta 26.11.2019
- ympäristö- ja lupajaosto  
- rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 28.11.2019

 
pelastuslautakunta 26.11.2019
kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta  
- kulttuuri- ja kirjastojaosto  
- liikuntajaosto  
- nuorisojaosto 28.11.2019
sosiaali- ja terveyslautakunta  
- sosiaali- ja terveysjaosto 28.11.2019
  
johtokunnat  
- palvelukeskusliikelaitos  
- taloushallintopalveluliikelaitos  
- työterveysliikelaitos 27.11.2019
- rakentamispalveluliikelaitos  
- liikenneliikelaitos  
  
keskusvaalilautakunta yleishallinnon osalta  
  
pormestari  
  
apulaispormestarit  
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- kasvatuksen ja koulutuksen toimiala  
- kaupunkiympäristön toimiala  
- kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala  
- sosiaali- ja terveystoimiala  
  
kaupunginkanslian viranhaltijat  
  
henkilöstökassatoimikunta 27.11.2019

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Henri Kähönen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36027

henri.kahonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Henri Kähönen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36027

henri.kahonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 822, 826 (A), 828, 
829 ja 830 §:t.

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

2
OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Pöytäkirjan 820, 821, 823, 824, 825, 826 (B) ja 827 §:t.

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

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

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

 kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi-
saannista.

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

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

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen 
katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen 
päivän kuluttua viestin lähettämisestä.
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Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaati-
musajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, 
joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä 
ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

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

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

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

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

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

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

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

vaatimuksen
 oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot

Pöytäkirja

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

Jan Vapaavuori
puheenjohtaja

Jenni Björksten
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Ozan Yanar Terhi Koulumies

Mika Raatikainen

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa 
www.hel.fi 11.12.2019.


