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Kokousaika 09.12.2019 16:00 - 16:43

Kokouspaikka Kaupunginhallituksen istuntosali

Läsnä

Jäsenet

Vapaavuori, Jan pormestari
Hernberg, Kaisa
Honkasalo, Veronika
Koulumies, Terhi
Pakarinen, Pia apulaispormestari
Raatikainen, Mika
Rantala, Marcus
Sazonov, Daniel
Vesikansa, Sanna apulaispormestari
Vuorjoki, Anna
Yanar, Ozan esteellinen: 846 §
Gebhard, Elisa varajäsen
Karhuvaara, Arja varajäsen
Wallgren, Thomas varajäsen

Muut

Kivekäs, Otso kaupunginvaltuuston puheenjohtaja
esteellinen: 845 §

Bogomoloff, Harry kaupunginvaltuuston 1. varapuheen-
johtaja

Sarvilinna, Sami kansliapäällikkö
Hyvärinen, Silja vs. kaupunkiympäristön toimialajoh-

taja
Jolkkonen, Juha sosiaali- ja terveystoimialan toimia-

lajohtaja
Laitio, Tommi kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajoh-

taja
Pohjolainen, Liisa kasvatuksen ja koulutuksen toimia-

lajohtaja
Gros, Nina henkilöstöjohtaja
Haahtela, Ilkka vs. elinkeinojohtaja
Kivelä, Liisa viestintäjohtaja
Rope, Jenni kaupunginlakimies
Saxholm, Tuula rahoitusjohtaja
Summanen, Juha hallintojohtaja
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Nelskylä, Maria kaupunginsihteeri
Katajamäki, Paula viestintäasiantuntija
Björksten, Jenni hallintoasiantuntija
Markkola, Anu vuorovaikutussuunnittelija

asiantuntija
saapui 16:29, poistui 16:40, läsnä: 
osa 846 §:ää

Niininen, Tero erityissuunnittelija
asiantuntija
saapui 16:25, poistui 16:29, läsnä: 
osa 845 §:ää

Raveala, Jarmo yksikön päällikkö
asiantuntija
saapui 16:06, poistui 16:09, läsnä: 
osa 837 §:ää

Seppälä, Johanna osallisuus- ja neuvontayksikön pääl-
likkö
asiantuntija
saapui 16:29, poistui 16:40, läsnä: 
osa 845 §:ää

Puheenjohtaja

Jan Vapaavuori pormestari
834 - 852 §

Esittelijät

Jan Vapaavuori pormestari
834 §

Sami Sarvilinna kansliapäällikkö
835 - 852 §

Pöytäkirjanpitäjä

Jenni Björksten hallintoasiantuntija
834 - 852 §
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§ Asia

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

835 Asia/2 V 15.1.2020, Vallilan korttelin 22367 asemakaavan muuttaminen, 
Aleksis Kiven katu 5 (nro 12581)

836 Asia/3 V 15.1.2020, Oulunkylän Patolan Paturintie 3 ja 5 asemakaavan muut-
taminen (nro 12513)

837 Asia/4 V 15.1.2020, Pakilanpuiston allianssin hankesuunnitelma (ala-aste, 
yläaste, päiväkoti ja nuorisotilat)

838 Asia/5 Alueen lahjoittaminen Suomen valtiolle tasavallan presidentti -instituu-
tion 100-vuotisjuhlavuoden kunniaksi

839 Asia/5 Sopimus presidentti Mauno Koiviston muistomerkkihankkeesta

840 Asia/6 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

841 Asia/7 Määrärahan myöntäminen kaupunkiympäristön toimialalle vuoden 
2019 talousarviokohdasta projektialueiden esirakentaminen, täyttötyöt, 
kaupunginhallituksen käytettäväksi

842 Asia/8 Määrärahan myöntäminen vuodelle 2019, projektialueiden katuraken-
taminen

843 Asia/9 Virkojen perustaminen kaupunkiympäristön toimialalle

844 Asia/10 Virkojen lakkauttaminen

845 Asia/11 Kaupunginhallituksen myöntämät yleisavustukset vuodelle 2020

846 Asia/12 Kaupunginhallituksen myöntämät asukasosallisuusavustukset vuonna 
2020

847 Asia/13 Tonttien varaaminen asuntohankkeita varten

848 Asia/14 Lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle päiväkodin henkilöstön mitoi-
tusta koskevan asetuksen muuttamisesta

849 Asia/15 Valtuutettu Mai Kivelän toivomusponsi biomassan polton ilmastopääs-
töistä ja kestävyyskriteereiden toteutumisesta raportoimisesta konser-
nijaostolle

850 Asia/16 Valtuutettu Juhani Strandénin toivomusponsi mahdollisuudesta käyt-
tää todellisia päästöjä ja ympäristövaikutuksia laskettaessa ja raportoi-
taessa biomassan käyttöä energiatuotannossa
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851 Asia/17 Valtuutettu Daniel Sazonovin toivomusponsi Tehtaankadun ala-asteen 
väistötilojen aikaistamisesta

852 Asia/18 Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen
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§ 834
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 Veronika 
Honkasalon ja Kaisa Hernbergin sekä varatarkastajiksi Marcus Ranta-
lan ja Sanna Vesikansan.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti valita varatarkastajaksi Anni 
Sinnemäen sijasta Sanna Vesikansan.

Esittelijä
pormestari
Jan Vapaavuori

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi 
ja päätösvaltaiseksi.

Samalla kaupunginhallitus päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi Vero-
nika Honkasalon ja Kaisa Hernbergin sekä varatarkastajiksi Marcus 
Rantalan ja Anni Sinnemäen.

Esittelijä
pormestari
Jan Vapaavuori

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 835
V 15.1.2020, Vallilan korttelin 22367 asemakaavan muuttaminen, 
Aleksis Kiven katu 5 (nro 12581)

HEL 2017-013708 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa: 

Kaupunginvaltuusto hyväksyy 22. kaupunginosan (Vallila) korttelin 
22367 asemakaavan muutoksen 14.5.2019 päivätyn ja 1.10.2019 muu-
tetun piirustuksen nro 12581 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta 
ilmenevin perustein.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaavan muutoksen nro 12581 kartta, päivätty 14.5.2019, muutet-
tu 1.10.2019

2 Asemakaavan muutoksen nro 12581 selostus, päivätty 14.5.2019, muu-
tettu 1.10.2019, päivitetty Kylk:n 1.10.2019 päätöksen mukaiseksi

3 Havainnekuva, 14.5.2019
4 Tehdyt muutokset
5 Vuorovaikutusraportti 14.5.2019, täydennetty 1.10.2019 ja asukastilai-

suuden 3.10.2018 muistio

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

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

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

Kaavamuutoksen haki- Esitysteksti
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ja Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen hyväksyminen

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

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Tiivistelmä

Asemakaavan muutos koskee Vallilan kaupunginosan Aleksis Kiven 
kadun, Kustaankadun, Satamaradankadun ja Fleminginkadun rajaa-
maa korttelia. Se mahdollistaa korttelin lisärakentamisen sekä nykyis-
ten rakennusten osittaisen korvaamisen uudisrakennuksella. Kortteli 
toimii kokonaisuudessaan nk. Nordean kampuksena, ja siellä sijaitsee 
myös Nordea Oyj:n pääkonttori. Uutta kerrosalaa on 9 400 k-m², josta 
vähintään 500 k-m² tulee toteuttaa liike- tai palvelutilana Kustaankadun 
puolelle. Kustaankadun kulmassa sijaitsevan entisen Kansallis-Osake-
Pankin (KOP) ATK-keskuksen jäljelle jäävät kadunpuoleiset osat suo-
jellaan. Kaava mahdollistaa noin 600 uuden työpaikan sijoittumisen 
kortteliin. 

Esittelijän perustelut

Kaavaratkaisun keskeinen sisältö

Asemakaavan muutoksen (kaavaratkaisu) tavoitteena on edistää Nor-
dea Oyj:n toimintaedellytyksiä alueella mahdollistamalla yrityksen 
muuttuneita tilatarpeita ja toimistotyön nykyisiä vaatimuksia vastaavan 
uudisrakennuksen rakentaminen. Sen tavoitteena on lisäksi parantaa 
alueen jalankulkuympäristöä ja lisätä kivijalkaliiketilan määrää. Entisen 
ATK-keskuksen suojelun tavoitteena on säilyttää rakennuksen asema 
kaupunkikuvassa sekä korttelin ajallisesti kerroksellinen rakenne. 

Kaavamuutoksen mahdollistama uudisrakennus Aleksis Kiven kadun ja 
Kustaankadun kulmassa porrastuu siten, että katuun ja aukioon rajau-
tuvat rakennusosat ovat kuuden kerroksen korkuisia, korttelin sisä-
osaan jäävien osien ollessa kahdeksan- ja kymmenenkerroksiset. Kort-
telin nykyisten rakennusten kerrosluku vaihtelee kahdesta seitsemään. 
Tontin maanpäällinen tonttitehokkuus on eₜ = 3,70.
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Kaavaratkaisun toteuttaminen vaikuttaa erityisesti siten, että alueen 
kaupunkikuva muuttuu rakennetummaksi ja keskustamaisemmaksi ja 
jalankulkuympäristö elävämmäksi ja toiminnallisesti monipuolisemmak-
si. Lisäksi hankkeen toteuttaminen parantaa elinkeinoelämän toimin-
taedellytyksiä ja mahdollistaa uusia työpaikkoja kaupungin strategian 
mukaisesti ja tukee alueen kehitystä Helsingin yleiskaava 2016 (tullut 
voimaan 5.12.2018) tavoitteiden mukaisena keskusta-alueena.

Alueen lähtökohdat ja nykytilanne

Kaavamuutoksen alainen alue sisältyy Teollisuuskadun akselin kaava-
rungon suunnittelualueeseen. Kaavamuutoksen kohteena oleva kortteli 
on rakentunut monessa vaiheessa. Kaksi korttelin rakennuksista on 
suojeltu voimassa olevassa asemakaavassa merkinnällä sr-2. Entinen 
ATK-keskuksena toiminut rakennus sijaitsee näkyvällä paikalla Dal-
lapén-puiston päätteenä, ja muodostaa oleellisen osan Hämeentien sil-
lalta avautuvaa näkymää.

Korttelin rakennukset on vuokrattu pitkäaikaisella sopimuksella Nordea 
Oy:lle, ja kortteli toimii Nordean kampuksena.

Alueella on voimassa asemakaava vuodelta 2000. Kaavassa alue on 
merkitty toimistorakennusten tai ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomien 
teollisuusrakennusten korttelialueeksi. Korttelialueelle sallittu rakennu-
soikeus kerrosalaneliömetreinä on 72 100 + 4 950.

Korttelialue on yksityisomistuksessa. Kaavaratkaisu on tehty hakemuk-
sen johdosta ja sen sisältö on neuvoteltu hakijan kanssa.

Kaavaratkaisun kustannukset

Muutoksen toteuttamisesta ei aiheudu kaupungille kustannuksia mutta 
asemakaavamuutos nostaa tontin arvoa. Kaupunki saa yksityisessä 
omistuksessa olevien tonttien osalta maankäyttökorvauksia. Maankäyt-
tökorvauksista sovitaan maanomistajan kanssa käytävissä maapoliitti-
sissa neuvotteluissa.

Kaavaehdotuksen julkinen nähtävilläolo

Kaavaehdotus on ollut julkisesti nähtävillä 21.5.–19.6.2019. 

Kaavaehdotuksesta tehtiin yksi muistutus. Muistutuksessa esitetyt 
huomautukset kohdistuivat Teollisuuskadun akselin kaavarungon aika-
tauluun, Dallapénpuiston huomioimiseen tontilla sijaitsevan aukion 
suunnittelussa, korttelin läpi kulkevaan jalankulkuyhteyteen, alueen 
joukkoliikenteeseen sekä pyöräpysäköintiin.
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Maantasokerroksen avaamista ja kadulle avautuvia liiketiloja pidettiin 
hyvänä kehityksenä.

Kaavaehdotuksesta saatiin lausunnot seuraavilta viranomaisilta: Hel-
singin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL), Helsingin seudun ympäris-
töpalvelut -kuntayhtymä (HSY), Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ym-
päristökeskus (ELY-keskus), Helen Sähköverkko Oy sekä kaupungin-
museo. Lausunnoissa esitetyt huomautukset kohdistuivat joukkoliiken-
teen toimintaedellytyksiin, kunnallistekniikkaan ja hulevesiin sekä poh-
javeden hallintaan ja maaperään.

ELY-keskuksen mukaan kaavamuutos huomioi rakennussuojelun ta-
voitteet hyvin. Kaupunginmuseo piti Aleksis Kiven kadun varrelle sijoit-
tuvan rakennusosan korkeutta koskevaa kaavamääräystä sekä uudis-
rakennuksen ulkoasua rajaavia ja ohjaavia kaavamääräyksiä tärkeinä 
ja katsoi, että niiden myötä rakennetun kulttuuriympäristön vaalimiselle 
asetetut tavoitteet on riittävällä tavalla otettu huomioon. Helen Oy il-
moitti, ettei sillä ole kaavan muutoksesta lausuttavaa.

Vuorovaikutusraportissa on esitetty yhteenvedot muistutuksesta ja lau-
sunnoista sekä tarkemmat vastineet niissä esitettyihin huomautuksiin. 

Toimenpiteet julkisen nähtävilläolon jälkeen

Kaavakartan merkintöihin tai määräyksiin ja muuhun aineistoon tehtiin 
julkisen nähtävilläolon jälkeen muutoksia, jotka on esitetty yksityiskoh-
taisesti kaavaselostuksen viimeisessä luvussa ja tehdyt muutokset -liit-
teessä. Muutoksista on neuvoteltu asianomaisten tahojen kanssa. Tar-
kemmat kaavamuutoksen perusteet ilmenevät asemakaavaselostuk-
sesta.

Kaava-alueeseen liittyy maankäyttösopimusmenettely, ja sopimus on 
allekirjoitettu 19.11.2019.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaavan muutoksen nro 12581 kartta, päivätty 14.5.2019, muutet-
tu 1.10.2019

2 Asemakaavan muutoksen nro 12581 selostus, päivätty 14.5.2019, muu-
tettu 1.10.2019, päivitetty Kylk:n 1.10.2019 päätöksen mukaiseksi

3 Havainnekuva, 14.5.2019
4 Tehdyt muutokset
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5 Vuorovaikutusraportti 14.5.2019, täydennetty 1.10.2019 ja asukastilai-
suuden 3.10.2018 muistio

Oheismateriaali

1 Ilmakuva
2 Kiinteistö Oy NorScan Finland Oy, asemakaavan muutoshakemus, 

Aleksis Kiven katu 5
3 NorScan.sopimus.4074

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen hy-
väksyminen

Otteet

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

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

Kaavamuutoksen haki-
ja

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen hyväksyminen

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

Tiedoksi

Kaupunkiympäristölautakunta
Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto
Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto
Asemakaavoitus
Aska/Koski
Kulttuuriperintöyksikkö

Päätöshistoria
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Kaupunkiympäristölautakunta 01.10.2019 § 482

HEL 2017-013708 T 10 03 03

Hankenumero 5317_3

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle 

  14.5.2019 päivätyn ja 1.10.2019 muutetun asemakaavan muuto-
sehdotuksen nro 12581 hyväksymistä. Asemakaavan muutos kos-
kee 22. kaupunginosan (Vallila) korttelia 22367.

Lisäksi lautakunta päätti

 ettei ehdotusta aseteta uudelleen nähtäville

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

www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi

14.05.2019 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Tiia Ettala, arkkitehti, puhelin: +358 9 310 20511

tiia.ettala(a)hel.fi
Inka Lappalainen, aluesuunnittelija, kaupunkitila ja maisemasuunnittelu, puhelin: 310 
21344

inka.lappalainen(a)hel.fi
Elina Rundell, liikenneinsinööri, puhelin: 310

elina.rundell(a)hel.fi
Sakari Mentu, arkkitehti, rakennussuojelu, puhelin: 310 37217

sakari.mentu(a)hel.fi
Mikko Tervola, insinööri, teknistaloudelliset asiat, puhelin: 310 44131

mikko.tervola(a)hel.fi

Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus Kaupunkimit-
tauspalvelut Kartat ja paikkatiedot Yksikön päällikkö 02.04.2019 § 31

HEL 2017-013708 T 10 03 03

Päätös

http://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi
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Yksikön päällikkö päätti hyväksyä asemakaavan 12851 pohjakartan 
kaupunginosassa 22 Vallila. Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja raken-
nuslain (132/1999) 54a §:n asettamat vaatimukset.

Päätöksen perustelut

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

Asemakaavan numero: 12851
Kaupunginosa: 22 Vallila
Kartoituksen työnumero: 3/2019
Pohjakartta valmistunut: 17.1.2019
Tasokoordinaatisto: ETRS-GK25
Korkeusjärjestelmä: N2000

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

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

Lisätiedot
Merja Kyyrö, vastaava kartoittaja, puhelin: 310 31911

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

timo.tolkki(a)hel.fi
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§ 836
V 15.1.2020, Oulunkylän Patolan Paturintie 3 ja 5 asemakaavan 
muuttaminen (nro 12513)

HEL 2017-012039 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy 28. kaupunginosan (Oulunkylä, Patola) 
korttelin 28157 tonttien 1 ja 6 ja katualueen asemakaavan muutoksen 
19.11.2019 päivätyn piirustuksen nro 12513 mukaisena ja asemakaa-
vaselostuksesta ilmenevin perustein.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaavan muutoksen nro 12513 kartta, päivätty 19.11.2019
2 Asemakaavan muutoksen nro 12513 selostus, päivätty 19.11.2019, 

päivitetty Kylk:n 19.11.2019 päätöksen mukaiseksi
3 Havainnekuva, 19.11.2019
4 Liikennesuunnitelma (piir.nro 6886)
5 Vuorovaikutusraportti 19.11.2019 ja asukastilaisuuden muistio 

14.12.2017
6 Osa päätöshistoriaa

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Uudenmaan elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristökes-
kus

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaa-
van, rakennusjärjestyksen hyväksyminen
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4
Liite 5
Liite 6
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Helen Oy
Helen Sähköverkko Oy
Helsingin seudun ympäris-
töpalvelut -kuntayhtymä
Asemakaavamuutoksen 
hakija

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaa-
van, rakennusjärjestyksen hyväksyminen

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaavaratkaisun keskeinen sisältö

Asemakaavan muutos koskee korttelin 28157 kahta tonttia osoitteissa 
Paturintie 3 ja 5. Sen tavoitteena on sijoittaa 4-kerroksinen kerrostalo 
osin nykyiselle kerrostalotontille 28157/1 ja osin pientalotontille 
28157/6. Tarkoituksena on muodostaa uudelle kerrostalolle oma tontti. 
Kolmikerroksinen kerrostalo Mäkitorpantien varressa säilyy, mutta pien-
talo on tarkoitus purkaa. 

Kaavamuutoksen myötä suunnittelualueen asuntokerrosala kasvaa 1 
245 k-m2 ja kokonaiskerrosalaksi muodostuu 3 050 k-m2. Kaava mah-
dollistaa alueelle noin 40 uutta asukasta. Uusi kerrostalo sijoittuu lähel-
le nykyistä kerrostalovyöhykettä eikä rakentaminen olennaisesti muuta 
alueen kaupunkikuvaa tai -rakennetta. Liiketilaa jää jatkossakin Mäki-
torpantien varrelle. 

Kaavamuutoksen yhteydessä on laadittu liikennesuunnitelma (piir.nro 
6886), jonka mukaan Paturintielle rakennetaan jalkakäytävä ja katualue 
levenee kahdella metrillä Paturintie 3 ja 5 kohdalla. 

Päätökset kaavaratkaisun pohjana

Kaavaratkaisu edesauttaa kaupungin strategisten tavoitteiden toteutu-
mista siten, että alueen kaupunkirakenne tiivistyy hieman. Muutos on 
oikeusvaikutteisen Helsingin yleiskaavan 2016 (tullut voimaan 
5.12.2018) mukainen. Yleiskaavassa alue on asuntovaltaista aluetta 
A3, jonka korttelitehokkuus on pääasiassa e=0,4-1,2.

Alueen lähtökohdat ja nykytilanne

Asemakaavan muutosalue sijaitsee Oulunkylässä Mäkitorpantien 
kaakkoispuolella, noin 400 metrin päässä Oulunkylän juna-asemalta. 
Kaavamuutos koskee Paturintie 3 ja 5:n tontteja 28157/1 ja
6 sekä Paturintien katualuetta. Tonteilla on vuonna 1963 valmistunut 3-
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kerroksinen kerrostalo, jonka 1. kerroksessa on liiketilaa ja vuonna 
1963 valmistunut yksikerroksinen punatiilinen asuinrakennus.

Alueella on voimassa asemakaava vuodelta 1952. Kaavaan ei ole mer-
kitty tontin 1 käyttötarkoitusta. Tontille on merkitty rakennusala enin-
tään 3-kerroksista ja 11 m korkeata rakennusta varten. Kaavatulkinnan 
mukaan tontti on asuntotontti, jolla voi olla liiketilaa. Tontti 6 on merkitty 
asuntotontiksi (A2), jolle saa rakentaa enintään 2-kerroksisia ja enin-
tään 8 m korkeita asuinrakennuksia.

Tontit ovat yksityisomistuksessa. Kaavaratkaisu on tehty hakemuksen 
johdosta ja kaavaratkaisun sisältö on neuvoteltu hakijan kanssa. 

Kaavaratkaisun kustannukset

Kaavaratkaisun toteuttamisesta aiheutuu kaupungille vähäisiä kustan-
nuksia katualueen muutostöistä. 

Vuorovaikutus kaavan valmisteluaikana

Liitteenä olevassa vuorovaikutusraportissa esitetään yhteenvedot kaa-
van valmisteluaikana saaduista viranomaisten kannanotoista ja osallis-
ten mielipiteistä sekä vastineet niissä esitettyihin huomautuksiin.

Kaavaratkaisun valmistelun yhteydessä on tehty yhteistyötä kaupun-
kiympäristön toimialan eri tahojen lisäksi Helsingin seudun ympäristö-
palvelut -kuntayhtymä HSY:n vesihuollon kanssa, jolla ei ollut huomau-
tettavaa osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta tai valmisteluaineistos-
ta. 

Kirjallisia mielipiteitä saatiin 7 kpl. Osallisten mielipiteet kohdistuivat ra-
kentamisen sijaintiin, tehokkuuteen, liikenneyhteyksien sujuvuuteen ja 
pysäköintipaikkojen riittävyyteen. Korkeaa autokantaa pidettiin riskinä 
Paturintien liikenteen sujuvuuden kannalta. Silti Oulunkylän keskustan 
lähellä rakennuskannan tiivistämistä pidettiin myös hyvänä asiana. Mie-
lipiteet on otettu huomioon siten, että uusi kerrostalo on osoitettu lä-
hemmäs olevia kerrostaloja, asukaspysäköinti on sijoitettu tonteille ja 
kadun leventäminen on mahdollistettu. 

Kaavaehdotuksen julkinen nähtävilläolo

Kaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä 6.9.–5.10.2019. Kaavaehdotuk-
sesta ei tehty muistutuksia. Lausunnot pyydettiin Helen Oy:ltä, Helen 
Sähköverkot Oy:ltä ja HSY:ltä. Lausunnoissa ei ollut huomautettavaa. 

Kaavakartan merkintöihin tai määräyksiin ei tehty muutoksia julkisen 
nähtävilläolon jälkeen. Aineistoon tehdyt muut täydennykset on esitetty 
kaavaselostuksen viimeisessä luvussa.
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Tarkemmat perustelut

Tarkemmat kaavaratkaisun perustelut ilmenevät liitteenä olevasta 
asemakaavaselostuksesta.

Jatkotoimenpiteet

Kaavaratkaisun johdosta ei maanomistajille koidu niin merkittävää hyö-
tyä, että kaupunginhallituksen 9.6.2014 (§ 685) tekemän päätöksen 
mukaiset maankäyttösopimusneuvottelut olisi tullut käydä.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaavan muutoksen nro 12513 kartta, päivätty 19.11.2019
2 Asemakaavan muutoksen nro 12513 selostus, päivätty 19.11.2019, 

päivitetty Kylk:n 19.11.2019 päätöksen mukaiseksi
3 Havainnekuva, 19.11.2019
4 Liikennesuunnitelma (piir.nro 6886)
5 Vuorovaikutusraportti 19.11.2019 ja asukastilaisuuden muistio 

14.12.2017
6 Osa päätöshistoriaa

Oheismateriaali

1 Ilmakuva
2 Asemakaavan muutoshakemus

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen hy-
väksyminen

Otteet

Ote Otteen liitteet
Uudenmaan elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristökes-
kus

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaa-
van, rakennusjärjestyksen hyväksyminen
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4
Liite 5
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Liite 6
Helen Oy
Helen Sähköverkko Oy
Helsingin seudun ympäris-
töpalvelut -kuntayhtymä
Asemakaavamuutoksen 
hakija

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaa-
van, rakennusjärjestyksen hyväksyminen

Tiedoksi

Kaupunkiympäristölautakunta
Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto
Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto
Asemakaavoitus
Aska/Koski

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunta 19.11.2019 § 582

HEL 2017-012039 T 10 03 03

Hankenro 0741-26

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle

 19.11.2019 päivätyn asemakaavan muutosehdotuksen nro 12513 
hyväksymistä. Asemakaavan muutos koskee 28. kaupunginosan 
(Oulunkylä, Patola) korttelin 28157 tontteja 1 ja 6 ja katualuetta.

Lisäksi lautakunta päätti

 ettei ehdotusta aseteta uudelleen nähtäville

 antaa vuorovaikutusraportista ilmenevät vastineet valmisteluaikana 
esitettyihin mielipiteisiin, kannanottoihin sekä julkisena nähtävillä-
oloaikana saatuihin lausuntoihin. Päätösasiakirjat ja vuorovaikutus-
raportti ovat luettavissa kaupunkiympäristön toimialan asiakaspalve-
lussa, Sörnäistenkatu 1, sekä internet-sivuilla: Päätöksenteko

www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi

 ilmoittaa päätöksestään ja vuorovaikutusraportista muodostuvan 
MRL 65 §:n mukaisen kunnan perustellun kannanoton niille kaavas-

https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi/paatoksenteko/
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ta muistutuksen tehneille, jotka ovat ilmoittaneet osoitteensa.

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

o Lapti Oy: 7 000 euroa. 

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Sari Ruotsalainen, arkkitehti, puhelin: 310 37373

sari.ruotsalainen(a)hel.fi
Kari Tenkanen, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37132

kari.tenkanen(a)hel.fi

Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus Kaupunkimit-
tauspalvelut Kartat ja paikkatiedot Yksikön päällikkö 08.02.2019 § 8

HEL 2017-012039 T 10 03 03

Päätös

Yksikön päällikkö päätti hyväksyä asemakaavan 12513 pohjakartan 
kaupunginosassa 28 Oulunkylä. Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja ra-
kennuslain (132/1999) 54a §:n asettamat vaatimukset.

Päätöksen perustelut

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

Asemakaavan numero: 12513
Kaupunginosa: 28 Oulunkylä
Kartoituksen työnumero: 13/2018
Pohjakartta valmistunut: 1.2.2019 (Uusinta, ensitilaus ollut 2018)
Tasokoordinaatisto: ETRS-GK25
Korkeusjärjestelmä: N2000

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

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

Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus 
Kaupunkimittauspalvelut Kartat ja paikkatiedot Yksikön päällikkö 
21.09.2018 § 36

Lisätiedot
Merja Kyyrö, vastaava kartoittaja, puhelin: 310 31911

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

timo.tolkki(a)hel.fi
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§ 837
V 15.1.2020, Pakilanpuiston allianssin hankesuunnitelma (ala-aste, 
yläaste, päiväkoti ja nuorisotilat)

HEL 2017-013185 T 10 06 00

Päätös

Kaupunginhallitus esitti 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.

Hankkeen suunnittelussa ja toteutuksessa tulee kiinnittää erityistä 
huomiota siihen, että koulurakennus mahdollistaa tarvittaessa kotiluok-
kien käyttöönoton 3.-6. luokka-asteille ja nuorimmille oppilaille varataan 
turvalliset välituntialueet.

Käsittely

Asian aikana kuultavana oli yksikön päällikkö Jarmo Raveala. Asian-
tuntija poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Vastaehdotus:
Pia Pakarinen: Hankkeen suunnittelussa ja toteutuksessa tulee kiinnit-
tää erityistä huomiota siihen, että koulurakennus mahdollistaa tarvit-
taessa kotiluokkien käyttöönoton 3.-6. luokka-asteille ja nuorimmille 
oppilaille varataan turvalliset välituntialueet.

Kannattaja: Sanna Vesikansa

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti Pia Pakarisen vastaehdotuk-
sen mukaisesti muutetun ehdotuksen.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1 Pakilanpuiston allianssin hankesuunnitelma
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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.  

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.
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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

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 
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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.

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 
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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 
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.
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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.

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, 
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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-
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. 
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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. 

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-
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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
Kasvatus- ja koulutuslautakunta
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 02.12.2019 § 815

HEL 2017-013185 T 10 06 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle 9.12.2019 saakka.

Käsittely

02.12.2019 Pöydälle

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

Esittelijä
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kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

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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§ 838
Alueen lahjoittaminen Suomen valtiolle tasavallan presidentti -insti-
tuution 100-vuotisjuhlavuoden kunniaksi

HEL 2019-002791 T 10 01 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus lahjoitti Suomen valtiolle Helsingin Meilahdesta alu-
een tasavallan presidentti -instituution 100-vuotisjuhlavuoden kunniaksi 
seuraavin ehdoin:

 Lahjoitettava alue (lahja) määräytyy liitteenä 1 olevan kartan mukai-
sesti (osoite Mäntyniementie 2, pinta-ala noin 2,7 ha).

 Lahja annetaan yksinomaan tasavallan presidentin kanslian hallin-
noitavaksi ja lahjoituksessa noudatetaan liitteenä 3 olevan lahjakir-
jaluonnoksen ehtoja. 

Kaupunginhallitus valtuutti kansliapäällikön allekirjoittamaan lahjakirjan 
ja tekemään siihen tarvittaessa vähäisiä muutoksia. 

Käsittely

Esittelijä lisäsi esityksen esityslistalle kokouksessa.

Kaupunginhallitus hyväksyi asian ottamisen käsiteltäväkseen.

Tiivistelmä

Tasavallan presidentti -instituutio on valtakunnan vanhimpia ja merkit-
tävimpiä instituutioita. Tänä vuonna tulee kuluneeksi 100 vuotta siitä, 
kun Suomeen vahvistettiin tasavaltainen hallitusmuoto ja ensimmäinen 
tasavallan presidentti aloitti tehtävässään. Siten tulee kuluneeksi 100 
vuotta myös tasavallan presidentti -instituution perustamisesta.

Kaupunki omistaa tasavallan presidentin virka-asunnon Mäntyniemen 
itäpuolelle sijoittuvan ja siihen rajautuvan noin 2,7 ha:n suuruisen alu-
een, jolla sijaitsee mm. kaksi vanhaa huvilarakennusta. Kaupunki on jo 
pitkään pohtinut kyseisen alueen sekä vanhojen huvilarakennusten 
käyttömahdollisuuksia, mutta kohteen erityispiirteistä johtuen soveltu-
vaa käyttöä ei ole löytynyt. Rakennukset ovat olleet tyhjillään jo vuosia 
ja mahdollisuudet alueen ja rakennusten kehittämiseen ovat rajalliset. 
Tasavallan presidentti -instituution juhlavuoden ajankohtaistuttua kau-
punki on ryhtynyt selvittämään mahdollisuuksia lahjoittaa edellä mainit-
tu alue juhlavuoden kunniaksi Suomen valtiolle, tasavallan presidentin 
kanslian (jäljempänä ”TPK”) hallinnoitavaksi. Kaupunginhallitus on 
11.3.2019, 175 § päättänyt varata alueen lahjoitusta varten. Varausai-
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kana osapuolet ovat neuvotelleet lahjoituksen ehdoista sekä lahjoitet-
tavan alueen rajauksesta.  

Esittelijän perustelut

Taustaa ja varauspäätös

Tasavallan presidentti -instituutio perustettiin vuonna 1919 hyväksytyllä 
Suomen hallitusmuodolla (94/1919), joka tuli voimaan 17.7.1919. Tänä 
vuonna tulee siten kuluneeksi 100 vuotta presidentti -instituution perus-
tamisesta.

Tasavallan presidentillä on käytettävissään työskentely-, asunto- ja 
edustustarkoituksiin kolme kiinteistöä, jotka ovat tasavallan presidentin 
kanslian hallinnoimia. Mainitut kolme kiinteistöä ovat Presidentinlinna 
Helsingin keskustassa (Pohjoisesplanadi 1), Kultarannan huvilatila 
Naantalissa sekä presidentin virka-asunto Mäntyniemi Helsingin Mei-
lahdessa (Mäntyniementie 4). Viimeksi mainitun toteuttamisen edellyt-
tämät maa- ja vesialueet valtio on hankkinut Helsingin kaupungilta vuo-
sina 1983 ja 1991. Arkkitehtien Reima ja Raili Pietilän suunnittelema 
Mäntyniemi on valmistunut vuonna 1993. Mäntyniemen virka-asunnon 
kokonaispinta-ala on noin 2 200 m² ja sitä palvelevan maa-alueen pin-
ta-ala noin 3 ha.

Mäntyniemen pohjois-, länsi- ja itäpuolelle sijoittuvat alueet ovat kau-
pungin omistuksessa. Kaupunki on vuokrannut Mäntyniemen länsipuo-
lelta Mäntyniemeen rajoittuvan noin 1,9 ha:n suuruisen alueen päiväko-
titoimintaa varten 31.12.2025 päättyvin maanvuokrasopimuksin. Män-
tyniemen itäpuolelle sijoittuva ja siihen rajautuva noin 2,7 ha:n suurui-
nen alue on kaupungin vapaassa hallinnassa. Alueella sijaitsee kaksi 
vanhaa huvilarakennusta sekä venevaja. Rakennukset ovat olleet ai-
kanaan mm. HUS:n päivätoimintakäytössä. 

Kaupunki on jo pitkään pohtinut kyseisen Mäntyniemen itäpuolelle si-
joittuvan alueen sekä vanhojen huvilarakennusten käyttömahdollisuuk-
sia, mutta kohteen erityispiirteistä johtuen soveltuvaa käyttöä ei ole 
löydetty. Rakennukset ovat olleet tyhjillään jo vuosia ja mahdollisuudet 
alueen sekä rakennusten kehittämiseen ovat rajalliset. Kaupunki on 
tästä syystä selvittänyt mahdollisuuksia lahjoittaa alue juhlavuoden 
kunniaksi Suomen valtiolle, TPK:n hallinnoitavaksi. Kaupunginhallitus 
on 11.3.2019, 175 § päättänyt varata kyseisen Mäntyniemen itäpuolelle 
sijoittuvan noin 2,7 ha:n suuruisen alueen lahjoitusta varten. Varaus-
päätöksen ehtojen mukaan lahja annetaan yksinomaan tasavallan pre-
sidentin kanslian hallinnoitavaksi Mäntyniemen kiinteistön käyttöä tuke-
viin tarkoituksiin. Edelleen varausehtojen mukaan kaupunginhallitus 
päättää lopullisesta lahjoituksesta erikseen, kun lahjoituksen tarkem-
mat ehdot on osapuolien välillä käytävin neuvotteluin määritelty ja osa-
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puolet ovat todenneet lahjan palvelevan saajaansa tarkoituksenmukai-
sella tavalla. 

Lahjoitettava alue ja sillä olevat rakennukset

Lahjoitettava alue on esitetty liitteenä 1 olevassa kartassa. Sen osoite 
on Mäntyniementie 2 ja pinta-ala noin 2,7 ha. Lahjoitettava alue sijait-
see Helsingin Meilahdessa ja on osa Meilahden suojeltua huvila-aluet-
ta. Alue käsittää noin 0,5 ha:n suuruisen osan vesialuetta. Alueen län-
sipuolella sijaitsee presidentin virka-asunto ja itäpuolella kaksi omakoti-
taloa. Alue on kaupungin omistuksessa.

Lahjoitettava alue on suurelta osin luonnontilaista eikä sillä ole syytä 
epäillä maaperän pilaantumista. Alueen läpi kulkee 110 kv voimajohto-
linja ja sille kohdistuu Helen Sähköverkot Oy:n hyväksi perustettu käyt-
töoikeusrasite, joka rajoittaa käyttöoikeusalueen muita käyttömahdolli-
suuksia. 

Lahjoitettavalla alueella on voimassa asemakaavan muutos nro 8910, 
joka on tullut voimaan ennen Mäntyniemen kiinteistön rakentamista 
vuonna 1985. Alue on kaavassa osoitettu pääosin kulttuurihistorialli-
seksi ympäristönsuojelualueeksi, jolla sr-1 ja sr-2 -merkinnällä merkityt 
rakennukset ja rakennelmat sekä luonnonympäristö muodostavat ar-
vokkaan ympäristökokonaisuuden (Sy).  

Lahjoitettavalle alueelle on asemakaavassa osoitettu seuraavat neljä 
erillistä rakennusalaa, joilla sijaitsee yhteensä kolme rakennusta:

 Pohjoisimmalle rakennusalalle saa sijoittaa asuntoja (as). Rakennu-
salalla oleva huvilarakennus on suojeltu sr-1 merkinnöin. 

 Eteläiselle rakennusalalle saa sijoittaa asuntoja tai sosiaalitointa ja 
terveydenhuoltoa palvelevia tiloja (as/ys). Rakennusalalla oleva hu-
vilarakennus on suojeltu sr-1 merkinnöin. 

 Rannassa sijaitsee rakennuspaikka talousrakennukselle (t), jolla si-
jaitsee venevaja, joka on suojeltu sr-2 merkinnöin.

 Huvilarakennusten väliin sijoittuu tyhjä rakennusala, jolla on sijain-
nut aikanaan purettu sr-1 merkinnöin suojeltu huvilarakennus. Ra-
kennuspaikalle ei arvion mukaan voida toteuttaa korvaavaa raken-
tamista. 

Alueella sijaitsevista huvilarakennuksista pohjoinen (2. krs, laajuus noin 
200 k-m²) on rakennettu vuonna 1912. Eteläinen huvilarakennus (2. 
krs, laajuus noin 234 k-m²), joka on tilan päärakennus, on rakennettu 
vuonna 1885. Rakennukset ovat siirtyneet kaupungin omistukseen 
1970-luvun lopulla. Rakennukset ovat osin hirsirunkoisia ja lautaver-
hoiltuja. Kaupungilla ei ole rakennuksille omaa käyttöä ja rakennukset 
ovat olleet pitkään tyhjillään. Rakennukset ovat osin heikkokuntoisia.
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TPK:lla ei ole osoittaa mainituille huvilarakennuksille käyttöä. Huvilara-
kennukset jäävät kaupungin omistukseen, sillä kaupungin tarkoitukse-
na on, ettei lahjoituksesta aiheudu lahjansaajalle tavanomaisesta poik-
keavia velvoitteita eikä vastuita. Lahjakirjan ehtojen mukaan kaupunki 
pidättää hallintaoikeuden rakennusten pitämisen ja käytön edellyttä-
mään pihapiiriin sekä kulkuyhteyteen. Hallintaoikeusalue on määritetty 
liitteenä 2 olevassa kartassa. Hallintaoikeusalueen pinta-ala on noin 
0,3 ha. 

Koska kaupungilla ei ole sen omistukseen jääville vanhoille huvilara-
kennuksille omaa käyttöä ja ne vaikuttavat jo nykyisellään Mäntynie-
men toimintaan, selvittää kaupunki mahdollisuuksia rakennusten pur-
kamiseen/siirtämiseen pois lahjoitettavalta alueelta. Meilahden huvila-
alueen erityispiirteet sekä kohteen suojeluarvot huomioiden rakennus-
ten purkaminen/siirtäminen pyritään suunnittelemaan kaikissa tilanteis-
sa siten, että toimenpiteiden vaikutukset alueen ja rakennusten kulttuu-
ri- ja rakennushistoriallisiin arvoihin ovat mahdollisimman vähäiset. 
Pohjoisempi huvilarakennus on tarkoitus purkaa siten, että rakennuk-
sesta saatavia vanhoja vielä käyttökelpoisia rakenteita voitaisiin hyö-
dyntää tulevaisuudessa muiden vanhojen rakennusten korjauksissa ja 
konservoinnissa. Eteläisen huvilarakennuksen osalta tavoitteena pide-
tään puolestaan sitä, että rakennus siirretään toiseen paikkaan Meilah-
den huvila-alueelle, mikä osaltaan minimoisi toimenpiteiden vaikutuksia 
alueen luonteeseen sekä suojelu- ja muihin arvoihin. 

Lahjoituksen perustelut ja ehdot

Tasavallan presidentti -instituutio on valtakunnan vanhimpia ja merkit-
tävimpiä instituutioita, jonka juhlavuotta kaupungin on omalta osaltaan 
aihetta kunnioittaa ja muistaa. Suomen pääkaupunkina on Helsingin 
edun ja tahtotilan mukaista varmistaa merkittävien valtiollisten instituu-
tioiden toimintaedellytykset sekä toiminnan kehittämisen mahdollisuu-
det. Kaupungin kannalta nykyisellään hyvin vähäistä kehittämis- ja 
käyttöpotentiaalia omaavaa aluetta voidaan pitää tarkoituksenmukaise-
na lahjoituksen kohteena.     

Tässä tarkoituksessa kaupunki lahjoittaa Suomen valtiolle TPK:n hal-
linnoitavaksi Mäntyniemen kiinteistöön rajoittuvan liitteenä 1 olevasta 
kartasta ilmenevän alueen, joka voitaneen vastaisuudessa tehtävin 
asemakaavamuutoksin liittää osaksi Mäntyniemen nykyistä kiinteistöä. 
Tämä mahdollistaa osaltaan Mäntyniemen kehittämisen myös seuraa-
vien 100 vuoden aikana tarpeen niin vaatiessa. Lahjoitettavalla alueella 
sijaitseva vanha venevaja sisältyy lahjoitukseen.  

Lahjoituksessa noudatetaan liitteenä 3 olevan lahjakirjaluonnoksen 
mukaisia ehtoja. Lahjan saajana on Suomen valtio ja lahja annetaan 
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yksinomaan tasavallan presidentin kanslian hallinnoitavaksi. Lahjoitus 
tehdään ainoastaan tasavallan presidentin virka-asuntona toimivaa 
Mäntyniemen kiinteistöä tukeviin tarkoituksiin. 

Mäntyniemen turvallisuusnäkökohtien huomioimiseksi lahjakirja sisäl-
tää ehdot, joiden mukaan kaupunki osoittaa sen omistukseen edellä 
kuvatulla tavalla jääviin huvilarakennuksiin ja kaupungin hallintaan jää-
välle alueelle vain Mäntyniemen turvallisuuden kannalta ja alueen ar-
voon muutoin soveltuvia toimintoja. Kaupungin hallintaoikeus lakkaa, 
kun hallintaoikeudelle ei ole enää tarvetta. Kaupunki vastaa sen omis-
tukseen jäävien huvilarakennusten ja kaupungin hallintaan jäävän alu-
een ylläpito- ja muista kustannuksista.   

Lahjoitus on valmisteltu kaupunginkanslian ja kaupunkiympäristön toi-
mialan yhteistyönä. 

Lahjan arvo

Lahjoitettavan maa-alueen tasearvo on noin 38 000 euroa. Lahjaan si-
sältyvän venevajan tasearvo on 0 euroa. Kaupungin omistukseen jää-
vistä rakennuksista aiheutuu kaupungille nykyisellään noin 24 000 eu-
ron käyttö- ja ylläpitokulut. 

Lahjoituksesta aiheutuu kaupunkiympäristön toimialalle lahjoitettavan 
kohteen tasearvoa vastaava kirjanpidollinen luovutustappio, joka kirja-
taan menoksi talousarvion kohtaan 3 10 01 Kaupunkirakenne.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sarvilinna, Sami

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1 Lahjoitettava alue (kartta)
2 Hallintaoikeusalue (kartta)
3 Lahjakirjaluonnos

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Lahjansaaja Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-

tus
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Liite 1
Liite 2
Liite 3
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§ 839
Sopimus presidentti Mauno Koiviston muistomerkkihankkeesta

HEL 2019-003894 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä valtioneuvoston kanslian kanssa 
solmittavan sopimuksen presidentti Mauno Koiviston muistomerkin 
valmistelusta ja toteutuksesta ehdolla, että valtio tekee vastaavansisäl-
töisen päätöksen sopimuksen hyväksymisestä.

Samalla kaupunginhallitus oikeutti kansliapäällikön allekirjoittamaan 
sopimuksen ja tekemään sopimukseen tarvittaessa merkitykseltään 
vähäisiä muutoksia.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Henri Kähönen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36027

henri.kahonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Sopimus

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Valtioneuvoston kanslia Esitysteksti

Liite 1
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsingissä on eduskuntatalon ympäristössä muistomerkit kahdeksalle 
entiselle tasavallan presidentille K.J. Ståhlbergistä Urho Kekkoseen. 
Presidenttimuistomerkit ovat Suomen valtion lahjoituksia Helsingin 
kaupungille tai valtion kaupungille deponoimia teoksia. 
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Presidentti Mauno Koiviston kuoleman jälkeen on valtioneuvoston 
kanslian ja Helsingin kaupungin välillä käyty keskusteluja uudesta pre-
sidenttimuistomerkistä. 

Tavoitteena on, että valtio lahjoittaa Helsingin kaupungille presidentin 
muistomerkin liitettäväksi kaupunkikuvaan. Alustava ajankohta muis-
tomerkin julkistamiselle on 25.11.2023, jolloin presidentti Koiviston syn-
tymästä tulee kuluneeksi sata vuotta. 

Hyväksyttävällä sopimuksella sovitaan presidentti Koiviston muisto-
merkin rahoittamisesta ja sen hankintaan liittyvistä vastuista. Toteutus-
ta varten valtioneuvoston kanslia asettaa muistomerkkitoimikunnan, 
jossa ovat edustettuna valtio, Helsingin kaupunki ja presidentti Koivis-
ton omaiset. Toimikuntaan on lisäksi tarkoitus nimetä varsinaisiksi jä-
seniksi kolme arkkitehtuurin ja taiteen asiantuntijaa. Toimikunta hyväk-
syy muistomerkin hankintaa koskevan toteutussuunnitelman ja kustan-
nusarvion sekä valitsee muistomerkin sijainnin Helsingin kaupungin 
ehdottamista vaihtoehdoista. 

Valtioneuvoston kanslia nimeää hankkeelle tarvittavat projektityönteki-
jät, jotka vastaavat muistomerkkihankkeen käytännön toteuttamiseen 
liittyvistä tehtävistä, kuten toteutussuunnitelman laadinnasta, taidekil-
pailun ja siihen liittyvän näyttelyn järjestämisestä, toteutettavan teoksen 
toteutussuunnitelmasta sekä yhteydenpidosta ja koordinoinnista toimi-
kunnan, taiteilijan ja muiden tarvittavien tahojen välillä.

Muistomerkin hankkimiseksi järjestetään yleinen taidekilpailu. Toimi-
kunta määrittää taidekilpailussa huomioon otettavat muistomerkille ase-
tettavat vaatimukset ja valitsee muistomerkin kilpailuun osallistuneista 
teoksista. Muistomerkki luovutetaan kaupungille sen valmistuttua.

Sopimuksen perusteella valtio vastaa pääasiallisesti luovutushetkeen 
asti syntyvistä kustannuksista. Kaupunki vastaa muistomerkin ylläpi-
dosta aiheutuvista kustannuksista teoksen vastaanottamisen jälkeen, 
pois lukien muistomerkin mahdollisista materiaali- ja rakennevirheiden 
korjauksesta aiheutuvista kustannuksista, joista vastaa valtio.

Menettely vastaa pääpiirteissään vastuujakoa presidentti Urho Kekko-
sen muistomerkkihankkeessa.

Tarkoituksena on, että pormestari nimeää kansliapäällikkö Sami Sarvi-
linnan Helsingin kaupungin edustajaksi muistomerkkitoimikuntaan. Val-
tioneuvoston kanslia on kutsumassa museonjohtaja Maija Tanninen-
Mattilan toimikunnan asiantuntijajäseneksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
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Lisätiedot
Henri Kähönen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36027

henri.kahonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Sopimus

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Valtioneuvoston kanslia Esitysteksti

Liite 1
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus

Tiedoksi

Kaupunkiympäristön toimiala
Taidemuseo HAM
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§ 840
Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)
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§ 841
Määrärahan myöntäminen kaupunkiympäristön toimialalle vuoden 
2019 talousarviokohdasta projektialueiden esirakentaminen, täyttö-
työt, kaupunginhallituksen käytettäväksi

HEL 2019-011518 T 02 02 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti myöntää kaupunkiympäristön toimialan käyt-
töön vuoden 2019 talousarviokohdasta 8 01 02, Projektialueiden esira-
kentaminen, Khn käytettäväksi, määrärahoja seuraavasti:

TA-alakohta                                                                        Euroa

8 01 02 04 Kruunuvuorenrannan esirakentaminen                3 100 000

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Markku Riekko, hankepäällikkö, puhelin: 310 39900

markku.riekko(a)hel.fi

Liitteet

1 Kaupunkiympäristön toimialan esitys

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Esitysehdotus

Esitys on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunkiympäristön toimiala on jatkanut Kruunuvuorenrannan esira-
kentamisen suunnittelua ja toteutusta päätettyjen suunnitelmien mukai-
sesti.

Vuoden 2019 talousarviossa on varattu alakohtaan 8 01 02 04 Kruunu-
vuorenrannan esirakentamiseen 3,1 milj. euroa. Lisäksi toimialalla on 
käytettävissä vuonna 2018 käyttämättä jääneiden määrärahojen perus-
teella Kruunuvuorenrannan esirakentamiseen myönnettyä ylitysoikeutta 
8,75 milj. euroa. Vuosina 2011-2018 on Kruunuvuorenrannan esiraken-
tamiseen käytetty 13,05 milj. euroa. Vuosina 2019-2027 Kruunuvuoren-
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rannan esirakentamiseen on suunniteltu käytettävän noin 29,5 milj. eu-
roa.

Koirasaarten ja Stansvikin uimarannan esirakentamisurakka käynnistyi 
keväällä 2019. Esirakentamisurakka sisältää Koirasaarten asemakaa-
van mukaisen alueen ruoppauksen ja louhetäytön sekä Varisluodon-
lahden pohjaan sijoittuvan Stansvikin uimarannan merialueen ruop-
pauksen, reunapenkereen ja hiekkatäytön. Urakkahinta on 13,5 milj. 
euroa. Kruunuvuorenrannan esirakentamiseen ennustetaan tarvittavan 
vuonna 2019 yhteensä 11,85 milj. euroa, johon käytetään ylitysoikeutta 
8,75 milj. euroa ja haettavaa määrärahaa 3,1 milj. euroa.

Kaupunkiympäristön toimialan esityksen mukaisesti toimialan käyttöön 
tulisi myöntää Kruunuvuorenrannan esirakentamiseen 3,1 milj. euron 
määräraha talousarvion kohdasta 8 01 02 Projektialueiden esirakenta-
minen, täyttötyöt, Khn käytettäväksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Markku Riekko, hankepäällikkö, puhelin: 310 39900

markku.riekko(a)hel.fi

Liitteet

1 Kaupunkiympäristön toimialan esitys

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Kaupunkiympäristön toimiala
Kaupunginkanslia
Taloushallintopalveluliikelaitos
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§ 842
Määrärahan myöntäminen vuodelle 2019, projektialueiden katura-
kentaminen

HEL 2019-003349 T 02 02 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti myöntää kaupunkiympäristön toimialan käyt-
töön vuoden 2019 talousarviokohdasta 8 03 02 Projektialueiden kadut, 
Khn käytettäväksi, määrärahoja seuraavasti:

TA-alakohta                                                                      Euroa

8 03 02 02 Länsisatama                                                  5 200 000
8 03 02 03 Kalasatama                                                    2 900 000
8 03 02 05 Pasila                                                             8 274 000 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Markku Riekko, hankepäällikkö, puhelin: 310 39900

markku.riekko(a)hel.fi

Liitteet

1 Määrärahan myöntäminen projektialueiden katurakentamista varten 
vuodelle 2019 /2, allekirjoitettu

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Esitysehdotus

Esitys on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunkiympäristön toimiala jatkaa katurakentamista aluerakentami-
sen projektialueilla. Vuoden 2019 talousarviossa projektialuekohtaiset 
katumäärärahat yhteensä 70,264 milj. euroa on koottu alakohtaan 8 03 
02 Projektialueiden kadut, kaupunginhallituksen käytettäväksi. Kau-
punginhallitus on 20.5.2019 myöntänyt toimialalle 50,49 milj. euroa pro-
jektialueiden toteuttamiseen.

Määrärahatarve kullekin projektialueelle vuonna 2019 on seuraava:
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Länsisatama (8 03 02 02)

Talousarvion alakohtaan 8 03 02 02 Länsisatama on talousarviossa va-
rattu 17,2 milj. euroa, josta kaupunginhallitus on 20.5.2019 myöntänyt 
toimialan käyttöön 12,0 milj. euroa. Länsisataman alueen katurakenta-
miseen on vuoden 2018 loppuun mennessä käytetty 106,8 milj. euroa. 
Vuosina 2020-2028 katumäärärahaa arvioidaan tarvittavan 95,7 milj. 
euroa.

Kalasatama (8 03 02 03)

Talousarvion alakohtaan 8 03 02 03 Kalasatama on talousarviossa va-
rattu 12,9 milj. euroa, josta kaupunginhallitus on 20.5.2019 myöntänyt 
toimialan käyttöön 10,0 milj. euroa. Vuoden 2018 loppuun mennessä 
on Kalasataman katuihin käytetty 101,2 milj. euroa. Vuosina 2020-2028 
arvioidaan Kalasataman katuihin tarvittavan 222,0 milj. euroa.

Pasila (8 03 02 05)

Talousarvion alakohtaan 8 03 02 05 Pasila on talousarviossa varattu 
28,274 milj. euroa, josta kaupunginhallitus on 20.5.2019 myöntänyt 
toimialan käyttöön 10,0 milj. euroa. Vuoden 2018 loppuun mennessä 
on Pasilan katuihin käytetty 113,7 milj. euroa. Vuosina 2020-2028 ar-
vioidaan Pasilan katuihin tarvittavan 70,0 milj. euroa.

Kaupunkiympäristön toimialan esityksen mukaisesti toimialan käyttöön 
tulisi myöntää Projektialueiden katurakentamiseen yhteensä 16,374 
milj. euroa. Haettavat määrärahat jakautuvat niin, että Länsisataman 
katurakentamiseen 5,2 milj. euroa, Kalasataman katurakentamiseen 
2,9 milj. euroa ja Pasilan katurakentamiseen 8,274 milj. euroa.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Markku Riekko, hankepäällikkö, puhelin: 310 39900

markku.riekko(a)hel.fi

Liitteet

1 Määrärahan myöntäminen projektialueiden katurakentamista varten 
vuodelle 2019 /2, allekirjoitettu

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
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Tiedoksi

Kaupunkiympäristön toimiala
Kaupunginkanslia
Taloushallintopalveluliikelaitos

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 20.05.2019 § 372

HEL 2019-003349 T 02 02 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti myöntää kaupunkiympäristön toimialan käyt-
töön vuoden 2019 talousarviokohdan 8 03 02, Projektialueiden kadut, 
Khn käytettäväksi, määrärahoja seuraavasti:

TA-alakohta                                                    Euroa

8 03 02 01 Kamppi-Töölönlahti                    2 000 000
8 03 02 02 Länsisatama                            12 000 000
8 03 02 03 Kalasatama                              10 000 000
8 03 02 04 Kruunuvuorenranta                    2 790 000
8 03 02 05 Pasila                                       20 000 000
8 03 02 06 Kuninkaankolmio                       3 700 000

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Markku Riekko, ts. hankepäällikkö, puhelin: 310 39900

markku.riekko(a)hel.fi
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§ 843
Virkojen perustaminen kaupunkiympäristön toimialalle

HEL 2019-012395 T 01 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus perusti kaupunkiympäristön toimialalle arkkitehdin ja 
yksikön päällikön virat 1.1.2020 lukien.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Eeva Heikkilä, johtava henkilöstöasiantuntija, puhelin: 310 40343

eevam.heikkila(a)hel.fi
Inkeri Rehtilä, työmarkkina-asiantuntija, puhelin: 310 70262

inkeri.rehtila(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kuntalain 87 §:n mukaan virka perustetaan sellaisia tehtäviä varten, 
joissa käytetään julkista valtaa.

Kaupunkiympäristön palvelut ja luvat -palvelukokonaisuuden rakennus-
valvontapalveluihin esitetään perustettavaksi arkkitehdin virka. Virka-
suhdetta edellyttäviä tehtäviä ovat mm. maankäyttö- ja rakennuslain 
(132/1999) 21 §:n mukaisten päätösten tekeminen rakennuslupa-
asioissa.

Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuuden ympäristöpalveluihin esitetään 
perustettavaksi yksikön päällikön virka vuoden alusta aloittavaan ympä-
ristönsuojelu ja ohjaus -yksikköön. Tehtävä edellyttää virkasuhdetta, 
koska siinä hoidetaan kuntien lakisääteisiä ympäristönsuojelutehtäviä 
(mm. laki kuntien ympäristösuojelun hallinnosta 64/1986).

Perustettaviksi esitettäville viroille on määrärahat toimialan talousar-
viossa. 

Hallintosäännön 12 luvun 3 §:n 1 momentin 3 kohdan mukaan henki-
löstöjohtaja päättää tehtävien vaativuusluokittelusta ja tarkastusjohta-
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jaa lukuun ottamatta siihen perustuvasta palkasta, ellei toimivallasta ole 
muutoin säädetty tai määrätty tai ellei henkilöstöjohtaja ole määrännyt 
tehtävää muulle viranhaltijalle. 

Henkilöstöjohtaja on päättänyt tehtävien vaativuuden arvioinnin perus-
teella perustettaviksi esitettävien virkojen tehtäväkohtaisesta palkasta:
- arkkitehdin virka 4 033,94 euroa kuukaudessa
- yksikön päällikön virka 4 806,00 euroa kuukaudessa.

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

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Eeva Heikkilä, johtava henkilöstöasiantuntija, puhelin: 310 40343

eevam.heikkila(a)hel.fi
Inkeri Rehtilä, työmarkkina-asiantuntija, puhelin: 310 70262

inkeri.rehtila(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Kaupunkiympäristön toimiala
Kaupunginkanslian henkilöstöosasto
Taloushallintopalveluliikelaitos
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§ 844
Virkojen lakkauttaminen

HEL 2019-010412 T 01 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus lakkautti liitteen 1 mukaiset virat 1.1.2020 alkaen.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Inkeri Rehtilä, työmarkkina-asiantuntija, puhelin: 310 70262

inkeri.rehtila(a)hel.fi

Liitteet

1 Lakkautettavat virat 1.1.2020 lukien

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Lakkautettaviksi esitettävät avoimet virat ovat tulleet tarpeettomiksi 
toiminnan uudelleen järjestelyjen seurauksena ja kun tehtävissä ei käy-
tetä julkista valtaa. Toimialat ja virastot ovat esittäneet talousarvion 
laadinnan yhteydessä lakkautettaviksi yhteensä 139 virkaa. Näistä so-
siaali- ja terveystoimialan virkoja on 75, kasvatuksen ja koulutuksen 
toimialan 17 ja kaupunginkanslian 43. Lisäksi kulttuurin ja vapaa-ajan 
toimiala on esittänyt lakkautettavaksi kaksi virkaa ja kaupunkiympäris-
tön toimiala ja tarkastusvirasto kumpikin yhden viran.

Kun virka, jossa ei käytetä julkista valtaa, tulee avoimeksi, se lakkaute-
taan kuntalain 88 §:n mukaisesti. Virka tulee lakkauttaa myös, jos vir-
kasuhde on muutettu työsuhteeksi. Mikäli aikaisemmin perustetun viran 
tehtäviin ei enää kuulu julkisen vallan käyttöä, työnantaja ja viranhaltija 
voivat ensisijaisesti sopia virkasuhteen muuttamisesta työsuhteeksi tai 
työnantajan yksipuolisella päätöksellä kuntalain 89 §:ssa mainituin 
edellytyksin.



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 47/2019 48 (102)
Kaupunginhallitus

Asia/10
09.12.2019

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

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

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Inkeri Rehtilä, työmarkkina-asiantuntija, puhelin: 310 70262

inkeri.rehtila(a)hel.fi

Liitteet

1 Lakkautettavat virat 1.1.2020 lukien

Oheismateriaali

1 Oheismateriaali liittyen esitykseen virkojen lakkauttamisesta

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
Kaupunkiympäristön toimiala
Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala
Sosiaali- ja terveystoimiala
Kaupunginkanslia
Tarkastusvirasto
Taloushallintopalveluliikelaitos
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§ 845
Kaupunginhallituksen myöntämät yleisavustukset vuodelle 2020

HEL 2019-011778 T 02 05 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Esteelliset: Otso Kivekäs
Esteellisyyden syy: yhteisöjääviys (hallintolaki 28.1 § 5 kohta)

Asian aikana kuultavana oli erityissuunnittelija Tero Niininen. Asiantun-
tija poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Kaisa 
Hernbergin ehdotuksesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Tero Niininen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 25915

tero.niininen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää myöntää yleisavustuksia talousarviokohdalta 
1 30 02 (Kaupunginhallituksen avustukset) yhteensä 864 200 euroa 
vuonna 2020 seuraavasti:

Hakija euroa
Alvar Aalto -säätiö 15 000
Eurooppalainen Pääkaupunkiseutu ry. 6 000
Föreningen Luckan rf. 3 000
Helsingin kaupungin akavalaisten lomatuki ry. 0
Helsingin kaupunkiosayhdistykset ry Helka 100 000
Helsingin liikenneturvallisuusyhdistys ry.       95 800
Helsingin Pohjola-Norden i Helsingfors rf. 6 640
Helsingin Polkupyöräilijät ry. 7 000
Helsingin yhteisjärjestö JHL ry. 187 657
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Helsinki-Seura ry. 16 370
Helsingin loma- ja virkistysyhdistys ry. 6 000
Hyötykasviyhdistys ry.      53 930
Jyty Metropoli ry. 133 549
Norr om Stan rf. 3 000
Pohjola-Nordenin Nuorisoliitto ry. 3 930
Suomen Rauhanliitto ry. 17 200
Tekniikka ja Terveys KTN Helsinki ry. 12 837
Uusi historia ry. 0
Ihmisoikeusliitto ry. 0
Avustukset yleisten saunojen toiminnan tuke-
miseen, kansliapäällikön käytettäväksi

17 820

Kunnallisen tiedotustoiminnan järjestäminen, 
kansliapäällikön käytettäväksi

2 555

Opaskoulutuksen järjestäminen, kansliapäälli-
kön käytettäväksi

6 490

Veteraanijärjestöjen vuokrat, kansliapäällikön 
käytettäväksi

17 820

Harkinnanvaraiset avustukset, kansliapäällikön 
käytettäväksi

 151 602

Hakemuksia käsiteltäessä huomioitiin avustusten hakijoiden harjoitta-
ma taloudellinen toiminta EU:n valtiontukisääntelyn näkökulmasta. 
Avustuksen saajista ainoastaan Hyötykasviyhdistys ry harjoittaa talou-
dellista toimintaa. Muiden avustuksen saajien saamaan tukeen ei so-
velleta EU:n valtiontukisääntelyä. Hyötykasviyhdistys ry:n saama tuki 
on Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 ja 108 ar-
tiklan soveltamisesta vähämerkityksiseen tukeen annetun komission 
asetuksen (1407/2013) mukaista sallittua de minimis -tukea. 

Esittelijän perustelut

Yleistä

Helsingin kaupungin avustuskuulutus julkaistiin 5.12.2018 (Helsingin 
Sanomat, Hufvudstadsbladet ja Metro-lehti). Kuulutuksen mukaan kau-
punginhallituksen myöntämiä avustuksia vuodelle 2020 tuli hakea 
30.4.2019 klo 16.00 mennessä. Kaupunginhallitus myöntää avustuksia 
sellaisille järjestöille, joiden toiminta ei kuulu minkään lautakunnan toi-
mialaan (liite 1). 

Kuulutuksessa kerrottiin, että avustushakemusten jättäminen tapahtuu 
ensisijaisesti sähköisesti Helsingin kaupungin asiointipalvelusivustolla 
(https://asiointi.hel.fi) hakuaikana ja kirjallinen ohje sähköisen lomak-
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keen täyttämiseen löytyy internetistä. Toissijaisesti avustusta voi hakea 
paperisella lomakkeella.

Hakemusta täydentämään avustuksen hakijan tuli toimittaa seuraavat 
liitteet: alustava toimintasuunnitelma 2020, alustava talousarvio 2020, 
vahvistettu tuloslaskelma 2018, vahvistettu tase 2018, toimintakerto-
mus 2018, jäljennös tilintarkastuskertomuksesta tai toiminnantarkas-
tuskertomuksesta 2018. Lisäksi tuli toimittaa kopio yhdistyksen tiliot-
teesta tai muu todistus tilinomistajasta sekä yhteisön säännöt, jos ky-
seessä oli uusi hakija tai jos nämä tiedot ovat muuttuneet edellisen ha-
kemuksen jälkeen. 

Kaupunginhallitukselle osoitettuja avustushakemuksia vuodelle 2020 
saapui sähköiseen järjestelmään yhteensä 19 kappaletta.

Avustuksiin käytettävissä oleva rahoitus

Kaupunginhallituksen myöntämiin avustuksiin on vuoden 2020 talous-
arviossa varattu 2 108 000 euroa. 

Vuoden 2020 talousarvioon sisältyvässä liitteessä 1 on sidottu avus-
tukset osalle yhteisöjä. Muista avustuksista päättää kaupunginhallitus 
sekä asianomainen lauta- tai johtokunta. Kaupunginvaltuuston 
27.11.2019 vahvistaman vuoden 2020 talousarvion talousarviokohdan 
1 30 02 (Kaupunginhallituksen avustukset) avustusmääräraha kaupun-
ginhallituksen käytettäväksi on 2 108 000 euron suuruinen. Määrära-
hasta on kaupunginvaltuusto päättänyt sitovina avustuksina Finlandia-
talo Oy:lle 60 000 euroa, Helsingin kaupungin 450-vuotistaiteilijatalo-
säätiölle 50 000 euroa, Helsingin seudun kesäyliopistosäätiölle 156 800 
euroa, Y-Säätiölle 109 000 euroa ja Vuosaaren Urheilutalo Oy:lle          
72 000 euroa. Lisäksi asukasosallisuuden avustuksiin on talousarvios-
sa sidottu 796 000 euroa. Asukasosallisuuden avustuskokonaisuus kä-
sitellään kaupunginhallituksessa erikseen omana asiakohtanaan. Tällä 
esityksellä kaupunginhallitus päättää 864 200 euron suuruisen avus-
tusmäärärahan käytöstä.

Hakemusten käsittely

Avustushakemusten käsittely ja avustusehdotusten valmistelu toteutet-
tiin kaupungin yleisohjeen (28.10.2019 § 723) mukaisesti. Käsittelyn 
yhteydessä selvitettiin hakijalle myönnetyn edellisen avustuksen käyttö. 
Edelliseksi avustukseksi katsottiin vuodelle 2019 myönnetty avustus. 
Uuden avustuksen saamisen edellytyksenä on kaupungin ohjeen mu-
kaisesti, että edellisen avustuksen käyttö on raportoitu.

Käyttöselvityksen yhteydessä laadittiin taulukko, jossa on listattu avus-
tushakemuksen jättäneiden yhdistysten sekä muiden ao. kohtaan kuu-
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luvien avustusmäärärahojen jako vuodelta 2019, vuodelle 2020 haettu 
avustussumma sekä ehdotus vuoden 2020 avustukseksi. Lisäksi tau-
lukkoon on sisällytetty haetun avustuksen käyttötarkoitus ja perustelu. 
Taulukko on liitteenä 2. Lisäksi hakemuksia käsiteltäessä huomioitiin 
avustusten hakijoiden harjoittama taloudellinen toiminta EU:n valtiontu-
kisääntelyn näkökulmasta. Avustuksen saajista Hyötykasviyhdistys ry. 
harjoittaa taloudellista toimintaa. Muiden avustuksen saajien saamaan 
tukeen ei sovelleta EU:n valtiontukisääntelyä. Hyötykasviyhdistys ry:n 
saama tuki on Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 ja 
108 artiklan soveltamisesta vähämerkityksiseen tukeen annetun ko-
mission asetuksen (1407/2013) mukaista sallittua de minimis -tukea.

Alvar Aalto -säätiö haki toiminta-avustusta 15 000 euroa vuodelle 2020. 
Esityksen mukainen avustussumma on 15 000 euroa. Vuoden 2020 
avustus on vuoden 2019 tasolla.

Eurooppalainen Pääkaupunkiseutu ry. haki toiminta-avustusta 14 000 
euroa vuodelle 2020. Esityksen mukainen avustussumma on 6 000 eu-
roa. Vuoden 2020 avustus on vuoden 2019 tasolla.

Föreningen Luckan i huvudstadsregionen rf. haki toiminta-avustusta   
60 000 euroa vuodelle 2020. Esityksen mukainen avustussumma on    
3 000 euroa. Kaupunginhallitus totesi (Khs 28.9.2015), että kaupungin-
hallituksessa 7.1.2014 käsitellyn Avustustyöryhmän ehdotuksen mu-
kaisesti useasta virastosta avustusta hakevien moniavusteisten kaksi-
kielisten järjestöjen avustaminen keskitetään kaupunginhallitukselle 
(järjestöt: Föreningen Luckan rf. ja Norr om Stan rf.). Kuitenkin siten, 
että yhdistyksille voidaan myöntää avustuksia myös muista kaupungin 
virastoista, jos avustettava toiminta kohdistuu erityisesti virastoa tuke-
vaan toimintaan ja toimintaa arvioidaan viraston kriteereillä. Vuoden 
2019 avustus oli 3 000 euroa.

Helsingin kaupungin akavalaisten lomatuki ry. haki toiminta-avustusta  
6 000 euroa ja vuokra-avustusta 29 300 euroa, yhteensä 35 300 euroa 
vuodelle 2020. Avustusta ei esitetä hyväksyttäväksi, koska hakemus 
saapui määräajan jälkeen. Helsingin kaupungin avustusten yleisohjei-
den (Khs 28.10.2019 § 723) kohdassa 4.4. todetaan, että myöhästy-
neet avustukset on esitettävä hylättäväksi.

Helsingin kaupunginosayhdistykset ry. haki toiminta-avustusta 152 100 
euroa vuodelle 2020. Esityksen mukainen avustussumma on 100 000 
euroa. Vuoden 2020 avustus on vuoden 2019 tasolla.

Helsingin liikenneturvallisuusyhdistys ry. haki toiminta-avustusta        
155 000 euroa vuodelle 2020. Esityksen mukainen avustussumma on 
95 800 euroa. Vuoden 2020 avustus on vuoden 2019 tasolla.
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Helsingin Pohjola-Norden-Pohjola-Norden i Helsingfors rf. haki toimin-
ta-avustusta 8 000 euroa vuodelle 2020. Esityksen mukainen avustus-
summa on 6 640 euroa. Vuoden 2020 avustus on vuoden 2019 tasolla.

Helsingin Polkupyöräilijät ry. haki toiminta-avustusta 10 000 euroa vuo-
delle 2020. Esityksen mukainen avustussumma on 7 000 euroa. Vuo-
den 2020 avustus on vuoden 2019 tasolla.

Helsingin yhteisjärjestö JHL ry. haki toiminta-avustusta 15 000 euroa ja 
vuokra-avustusta 186 000 euroa, yhteensä 201 000 euroa vuodelle 
2020. Esityksen mukainen avustussumma on 187 657 euroa. Vuoden 
2020 avustus on vuoden 2019 tasolla.

Helsinki-Seura ry. haki toiminta-avustusta 16 370 euroa vuodelle 2020. 
Esityksen mukainen avustussumma on 16 370 euroa. Vuoden 2020 
avustus on vuoden 2019 tasolla.

Helsinkiläisten loma- ja virkistysyhdistys ry. haki vuokra-avustusta        
6 000 euroa vuodelle 2020. Esityksen mukainen avustussumma on       
6 000 euroa. Vuoden 2020 vuokra-avustus on vuoden 2019 tasolla.

Hyötykasviyhdistys ry. haki vuokra-avustusta 54 625 euroa vuodelle 
2019. Esityksen mukainen avustussumma on 53 930 euroa. Vuoden 
2020 vuokra-avustus on kaupunkiympäristötoimialan ilmoituksen mu-
kainen.

Jyty Metropoli ry. haki toiminta-avustusta 10 000 euroa ja vuokra-avus-
tusta 185 000 euroa, yhteensä 195 000 euroa vuodelle 2020. Esityksen 
mukainen avustussumma on 13 549 euroa. Päättäessään (Khs 
9.2.2015 § 152) vuoden 2015 vastaavista kaupunginhallituksen käyt-
töön varattujen avustusmäärärahojen jaosta, kaupunginhallitus päätti, 
että työntekijäjärjestöjen osalta siirrytään jäsenmääräperusteiseen 
avustamiseen ja siirtyminen toteutetaan vaiheittain. Kaupunginhallituk-
sen päätöksen mukaan vuonna 2015 vuotuisavustukset ja vuokra-
avustukset myönnettiin kahdelle eniten vuokra-avustusta saaneelle       
10 %:lla alennettuna ja jatkovuosina toimittaisiin vastaavalla tavalla 
kunnes saavutettaisiin kohtuullinen ja tasasuuruinen avustus molem-
pien avustuslajien osalta. Vuosien 2016, 2017, 2018, 2019 ja 2020 
kaupunginhallituksen käyttöön varattujen avustusmäärärahojen jaossa 
on huomioitu päätöksen mukainen avustuksen 10 %:n lasku edelliseen 
vuoteen nähden kahden eniten avusta saavan järjestön kohdalla.

Norr om Stan rf. haki toiminta-avustusta 6 000 euroa vuodelle 2020. 
Esityksen mukainen avustussumma on 3 000 euroa. Kaupunginhallitus 
totesi (28.9.2015), että kaupunginhallituksessa 7.1.2014 käsitellyn 
Avustustyöryhmän ehdotuksen mukaisesti useasta virastosta avustusta 
hakevien moniavusteisten kaksikielisten järjestöjen avustaminen keski-
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tetään kaupunginhallitukselle (järjestöt: Föreningen Luckan rf. ja Norr 
om Stan rf.). Kuitenkin siten, että yhdistyksille voidaan myöntää avus-
tuksia myös muista kaupungin virastoista jos avustettava toiminta koh-
distuu erityisesti virastoa tukevaan toimintaan ja toimintaa arvioidaan 
viraston kriteereillä. Vuoden 2019 avustus oli 3 000 euroa.

Pohjola-Nordenin Nuorisoliitto ry. haki toiminta-avustusta 4 000 euroa 
vuodelle 2020. Esityksen mukainen avustussumma on 3 930 euroa. 
Vuoden 2020 avustus on vuoden 2019 tasolla.

Suomen Rauhanliitto ry. haki toiminta-avustusta 17 200 euroa vuodelle 
2020. Esityksen mukainen avustussumma on 17 200 euroa. Avustus 
kohdennetaan tontinvuokraan. Vuoden 2020 vuokra-avustus on kau-
punkiympäristötoimialan ilmoituksen mukainen.

Tekniikka ja terveys KTN Helsinki ry. haki toiminta-avustusta 5 000 eu-
roa ja vuokra-avustusta 22 462 euroa, yhteensä 27 462 euroa vuodelle 
2020. Esityksen mukainen avustussumma on 12 837 euroa. Päättäes-
sään (Khs 9.2.2015 § 152) vuoden 2015 vastaavista kaupunginhallituk-
sen käyttöön varattujen avustusmäärärahojen jaosta, kaupunginhallitus 
päätti, että työntekijäjärjestöjen osalta siirrytään jäsenmääräperustei-
seen avustamiseen ja siirtyminen toteutetaan vaiheittain. Kaupungin-
hallituksen päätöksen mukaan vuonna 2015 vuotuisavustukset ja vuok-
ra-avustukset myönnettiin kahdelle eniten vuokra-avustusta saaneelle 
10 %:lla alennettuna ja jatkovuosina toimittaisiin vastaavalla tavalla 
kunnes saavutettaisiin kohtuullinen ja tasasuuruinen avustus molem-
pien avustuslajien osalta. Vuosien 2016, 2017, 2018, 2019 ja 2020 
kaupunginhallituksen käyttöön varattujen avustusmäärärahojen jaossa 
on huomioitu päätöksen mukainen avustuksen 10 %:n lasku edelliseen 
vuoteen nähden kahden eniten avusta saavan järjestön kohdalla. Avus-
tusta ei myönnetty vuonna 2019, koska hakemus saapui määrärajan 
jälkeen. Laskennallinen avustussumma olisi ollut 14 263 euroa vuonna 
2019.

Uusi historia ry haki vuokra-avustusta 1 000 euroa ja toiminta-avustus-
ta 1 000 euroa , yhteensä 2 000 euroa vuodelle 2020. Avustusta ei esi-
tetä hyväksyttäväksi, koska Helsingin kaupungin avustusten yleisohjei-
den (Khs 28.10.2019 § 723) kohdan 2.1.2 mukaan avustusten myön-
tämisessä annetaan merkitystä helsinkiläisten määrälle, johon yhteisön 
toiminta kohdistuu. Avustettava toiminta ei kohdistu merkitsevälle mää-
rälle helsinkiläisiä. Yhdistys ei jättänyt avustushakemusta vuodelle 
2019.

Ihmisoikeusliitto ry haki projektiavustusta 55 000 euroa vuodelle 2020. 
Avustusta ei esitetä hyväksyttäväksi. Kaupunginhallitus myöntää avus-
tuksia vuosittain vain järjestöille, joiden toiminta ei kuulu minkään muun 
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lautakunnan toimialaan. Kaupunginhallitukselle toimitettuja avustusha-
kemuksia liitteineen arvioidaan kaupunginhallituksen päättämien ylei-
sohjeiden (Khs 28.10.2019 § 723) mukaisesti. Yleisohjeiden mukaan 
avustettavan toiminnan tulee tukea ja täydentää avustuksia myöntävän 
toimialan toimintaa. Ihmisoikeusliitto ry on valtakunnallinen liitto. Ylei-
sohjeiden mukaan avustettavan toiminnan tulee kohdistua Helsingin 
kaupungin asukkaisiin. Yhdistys ei jättänyt avustushakemusta vuodelle 
2019. 

Ihmisoikeusliitto ry:n kuvatun laista toimintaa Helsingin kaupunki koor-
dinoi jo useiden omien hankkeiden kautta. Kaupunginhallitus hyväksyi 
(28.10.2019 § 722) Helsingin kaupungin eettiset periaatteet tavoitteena 
kunnioittaa eri väestöryhmiin kuuluvien oikeutta omaan kieleen ja kult-
tuuriin sekä kaikkien  kaupunkilaisten kulttuurisia oikeuksia. Rasismia 
ei sallita ja yhdenvertaisuus on ihmisoikeus ja yhteiskunnan perusarvo. 
Turvallisuus, kaupunkilaisten keskinäinen luottamus sekä yhteenkuulu-
vuuden tunne ovat eettisten periaatteiden päämääriä.  

Helsingin kaupungin palvelujen ihmisoikeuksien yhdenvertaisuussuun-
nitelma vuosille 2020-2021 on valmistunut tavoitteena rakentaa maail-
man toimivinta kaupunkia oikeudenmukaisuuden, yhdenvertaisuuden ja 
ihmisoikeuksien näkökulmasta. Suunnitelma perustuu kuuteen keskei-
seen periaatteeseen, jotka tukevat ja edistävät yhdenvertaisuuden tur-
vaamista kaupungin palveluissa: kestävän kehityksen tavoitteet, esteet-
tömyys ja saavutettavuus, ihmisoikeudet, normitietoisuus ja osallisuus. 
Periaatteet ohjaavat yhdenvertaisuustyötä kaupungin palveluissa.

Helsingin kaupungilla on myös muita strategisia ohjelmia, joiden tavoit-
teena on edistää ihmisoikeuksia, tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta kau-
pungilla. Kaikkien Stadi - Helsingin kotouttamisohjelma 2017–2021 
edistää kotoutumista ja sen tavoitteena on, että ulkomaalaistaustaiset 
helsinkiläiset pääsevät osaamistaan, koulutustaan ja kykyjään vastaa-
viin tehtäviin. Mukana-ohjelma (Khs 11.2.2019 § 119) on kaupunkistra-
tegiahanke, joka pyrkii ehkäisemään nuorten syrjintää ja vähentämään 
eriarvoisuutta. Hyvinvointia ja terveyttä kaikille helsinkiläisille –suunni-
telman (Kvsto 19.6.2019 § 213) yksi painopiste on eriarvoisuuden vä-
hentäminen, jossa pyritään turvaamaan tulotasosta ja taustasta riippu-
matta yhdenvertainen palveluiden saatavuus eri väestöryhmissä. Kau-
pungin kaikissa strategisissa linjauksissa pyritään tarkastelemaan toi-
mintaa yhdenvertaisuuden näkökulmasta.

Helsingin kaupunginhallitus asetti strategiakauden alussa luottamus-
henkilöistä koostuvan yhdenvertaisuustoimikunnan syksyllä 2017. Toi-
mikunta seuraa yhdenvertaisuuden toteutumista Helsingin kaupungin 
palveluissa ja antaa lausuntoja ajankohtaisista aiheista kaupunginhalli-
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tukselle ja toimialojen johdolle. Yhdenvertaisuustoimikunnan lisäksi 
kaupungissa toimii muita toimielimiä, joiden tehtävään kuuluu ihmisoi-
keuksien ja haavoitetussa asemassa olevien väestöryhmien oikeuksien 
turvaaminen. Sukupuolten tasa-arvon toteutumista seuraa tasa-arvo-
toimikunta. Kaksikielisyyden toteutumista kaupungin palveluissa ja 
henkilöstössä seuraa kaksikielisyystoimikunta. Lisäksi Helsingin kau-
pungissa toimii kolme vaikuttamistoimielintä: vammaisneuvosto, van-
husneuvosto ja nuorisoneuvosto. Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvon edis-
tämiseksi Helsingin kaupunkiin on perustettu edelleen keväällä 2019 
ihmisoikeusverkosto. Näiden lisäksi kaupungissa toimii osallisuus- ja 
maahanmuuttoverkostot, joissa edistetään yhdenvertaisuutta osallisuu-
den ja maahanmuuton näkökulmasta

Avustuspäätöksistä ilmoittaminen ja avustusten maksatus

Avustuspäätöksistä ilmoitetaan kaikille hakemuksen lähettäneille. Hel-
singin kaupungin avustusten myöntämistä ohjaavien yleisohjeiden mu-
kaisesti (Khs 28.10.2019 § 723) avustukset maksetaan seuraavasti: al-
le 8 000 euron suuruiset avustukset yhtenä eränä, 8 000 – 40 000 eu-
ron suuruiset avustukset kahtena eränä ja yli 40 000 euron suuruiset 
avustukset neljänä eränä. Erillistä maksatuspäätöstä ei tehdä.

Ennakkotieto vuoden 2021 avustusten hakemisesta

Vuoden 2021 avustusten hakua koskeva kuulutus julkaistiin 4.12. (Hel-
singin Sanomat, Hufvudstadsbladet ) ja julkaistaan 9.12.2019 (Metro-
lehti). Kuulutuksen mukaan kaupunginhallituksen myöntämiä avustuk-
sia vuodelle 2021 tulee hakea 30.4.2020 klo 16.00 mennessä. Kau-
punginhallitus myöntää avustuksia sellaisille järjestöille, joiden toiminta 
ei kuulu minkään muun lautakunnan toimialaan.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Tero Niininen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 25915

tero.niininen(a)hel.fi

Liitteet

1 Avustuskuulutus 5.12.2018
2 Yhteenveto kaupunginhallituksen yleisavustuksista vuonna 2020
3 Helsingin kaupungin avustusten yleisohjeet
4 Kaupunginhallitukselle osoitetut avustushakemukset vuodelle 2020

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
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Otteet

Ote Otteen liitteet
Asianomaiset Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-

tus
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§ 846
Kaupunginhallituksen myöntämät asukasosallisuusavustukset 
vuonna 2020

HEL 2019-011503 T 02 05 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Esteelliset: Ozan Yanar
Esteellisyyden syy: yhteisöjääviys (hallintolaki 28.1 § 5 kohta)

Asian aikana kuultavina olivat osallisuus- ja neuvontayksikön päällikkö 
Johanna Seppälä sekä vuorovaikutussuunnittelija Anu Markkola. 
Asiantuntijat poistuivat kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Daniel 
Sazonovin ehdotuksesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Anu Markkola, vuorovaikutussuunnittelija, puhelin: 09-310 36547

anu.markkola(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää myöntää asukasosallisuuden avustuksia 
vuoden 2020 talousarvion kohdalta 1 30 02 seuraavasti:

- Arabian Asukastalot ry 15 000 euroa (palkkakustannuksiin)
- Arabianranta-Toukola-Vanhakaupunki kulttuuri- ja kaupunginosayh-
distys ry 15 000 euroa (palkkakustannuksiin)
- Hertsikan pumppu -osuuskunta 24 600 euroa (asukastilan vuokra- ja 
ylläpitokustannuksiin 9 600 euroa ja palkkakustannuksiin 15 000 euroa)
- Herttoniemenrannan asukastaloyhdistys Ankkuri ry 31 500 euroa 
(palkkakustannuksiin 15 000 ja asukastilan vuokra- ja ylläpitokustan-
nuksiin 16 500 euroa) 
- Kalliolan Kannatusyhdistys r.y. 71 200 euroa (asukastilan vuokra- ja 
ylläpitokustannuksiin)
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- Kansan Radioliitto-Folkets radioförbund ry 7 270 euroa (kaupungino-
saradiotoimintaan)
- Koillis Seura ry 9 300 euroa (asukastilan vuokra- ja ylläpitokustannuk-
siin)
- KontuKeskus ry 30 000 euroa (palkkakustannuksiin)
- Kruununhaan Asukasyhdistys - Föreningen för Invånarna i Kronoha-
gen ry 32 200 euroa (asukastilan vuokra- ja ylläpitokustannuksiin 17 
200 euroa ja palkkakustannuksiin 15 000 euroa)
- Kumpula-Toukola Kylätilayhdistys ry 47 000 euroa (asukastilan vuok-
ra- ja ylläpitokustannuksiin 17 000 euroa ja palkkakustannuksiin 30 000 
euroa)
- Kytösuontien Pysäköinti Oy 30 000 euroa (palkkakustannuksiin)
- Käpylän Yhdyskuntaklubi ry 40 900 euroa (asukastilan vuokra- ja yl-
läpitokustannuksiin 10 900 euroa ja palkkakustannuksiin 30 000 euroa)
- Lauttasaari-Seura ry 16 200 euroa (palkkakustannuksiin 15 000 euroa 
ja asukastilan ylläpitokustannuksiin 1 200 euroa)
- Malminkartanon asukasyhdistys ry 35 500 euroa (asukastilan vuokra- 
ja ylläpitokustannuksiin 5 500 euroa ja palkkakustannuksiin 30 000 eu-
roa)
- Maunula-Seura ry 9 700 euroa (asukastilan vuokra- ja ylläpitokustan-
nuksiin)
- Myllypuro-Seura ry 72 200 euroa (asukastilan vuokra- ja ylläpitokus-
tannuksiin)
- Pihlajisto-Viikinmäki asukasyhdistys PNV ry 28 200 euroa (asukasti-
lan vuokra- ja ylläpitokustannuksiin)
- Pikku Huopalahtiseura ry 530 euroa (väliaikaisen asukastilakäytön 
vuokrakustannuksiin)
- Pohjois-Haaga Seura r.y. - Norra-Haga Förening r.f. 10 800 euroa 
(asukastilan vuokra- ja ylläpitokustannuksiin)
- Pro Lapinlahti mielenterveysseura ry 21 200 euroa (asukastilan vuok-
ra- ja ylläpitokustannuksiin 6 200 euroa ja palkkakustannuksiin 15 000 
euroa)
- Roihuvuori-seura ry 49 000 euroa (asukastilan vuokra- ja ylläpitokus-
tannuksiin 19 000 euroa ja palkkakustannuksiin 30 000 euroa)
- Tapanilan Kylätila ry 30 000 euroa (asukastilan maavuokra- ja ylläpi-
tokustannuksiin 15 000 euroa ja palkkakustannuksiin 15 000 euroa)
- Toimintakeskus Semja ry 42 700 euroa (asukastilan vuokra- ja ylläpi-
tokustannuksiin 27 700 euroa ja palkkakustannuksiin 15 000 euroa)
- Töölön kaupunginosat – Töölö ry 15 200 euroa (palkkakustannuksiin 
14 000 euroa ja asukastilan ylläpitokustannuksiin 1 200 euroa)
- Viihdepalvelu Esirippu Oy / Pohjois-Helsingin Bändikoulu 59 200 eu-
roa (asukastilan vuokra- ja ylläpitokustannuksiin 29 200 euroa ja palk-
kakustannuksiin 30 000 euroa) 
- Yhteismaa ry 12 000 euroa (Nappi Naapuri -verkkopalvelun kehittä-
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miseen)
- Östersundom-seura ry 12 500 (palkkakustannuksiin)

Lisäksi kaupunginhallitus päättää hylätä seuraavien hakijoiden avus-
tushakemukset:

Eloa Herttoniemenrantaan ry, Keru-yhteisöjääkaappi ry, Konala-Seura 
ry ja Laajasalo - Degerö Seura ry

Mellunmäki-seura ry peruutti hakemuksensa.

Kaupunginkanslialle varataan käyttöön 27 100 euroa asukastila Mella-
rin vuokra- ja ylläpitokustannuksiin (17 100 euroa) sekä palkkakustan-
nuksiin (10 000 euroa).

Föreningen Luckan i huvudstadsregionen r.f:n hakemus kuuluu kau-
punginhallituksen yleisavustuksen piiriin, ja siitä päätetään yleisavus-
tusta koskevan päätöksenteon yhteydessä.

Esittelijän perustelut

MÄÄRÄRAHA 2020

796 000 euroa

AVUSTUKSET YHTEENSÄ

796 000 euroa

Kaupunginhallitus päätti 28.9.2015, että yhteisöjen ylläpitämien asu-
kastalojen vuokrat ja ylläpito sekä toiminnan koordinointi asukastaloilla 
ja kaupunginosissa keskitetään kaupunginhallitukselle vuodesta 2017 
alkaen. Kaupungin lautakunnat ja toimialat myöntävät edelleen avus-
tuksia asukastaloilla järjestettävään lautakuntien omaan substanssiin 
liittyvän ja täydentävän toiminnan tukemiseen.

Avustuslajit vuonna 2020

- Yleisavustus, joka on tarkoitettu muiden kuin kaupungin ylläpitämien 
asukastilojen ylläpitämiseen ja toiminnan koordinointiin.
- Toiminta-avustus, joka on tarkoitettu asukasosallisuutta parantavien 
rakenteiden ja menetelmien kehittämiseen.

Yleis- ja toiminta-avustukset valmistellaan vuosittain kaupunginhallituk-
sen päätettäväksi. 

Kaupunginkanslian viestintäosaston osallisuus ja neuvonta -yksikkö on 
valmisteluvastuussa kaikissa asukasosallisuuden avustuslajeissa.
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Avustuskriteerit

Asukasosallisuuden avustuksia myönnetään Helsingin kaupungin stra-
tegian mukaiseen ja kaupungin toimintaa täydentävään, yleishyödylli-
seen, avoimeen ja pääsääntöisesti maksuttomaan, innovatiiviseen ja 
monipuolisesti eri väestöryhmille suunnattuun toimintaan. Avustettavan 
toiminnan tavoitteena tulee olla asukkaiden osallistumisen, vaikutus-
mahdollisuuksien, yhteisöllisyyden, alueen viihtyisyyden ja vetovoiman 
parantaminen.

Avustusten hakijoina voivat olla rekisteröidyt yhteisöt, kuten asu-
kas/kaupunginosayhdistykset, muut yhdistykset, säätiöt, osuuskunnat, 
sosiaaliset yritykset, asukastaloja hallinnoivat pysäköintiyhtiöt ja muut 
yritykset, sikäli kun avustettava toiminta on yleishyödyllistä ja kohdistuu 
Helsingin kaupungin asukkaisiin. Yritysmuotoisiin hakijoihin sovelletaan 
kaupungin yleisiä ohjeita. Asukasosallisuuden pienavustuksia voivat 
hakea myös rekisteröitymättömät toimijat kuten kaupunginosaliikkeet ja 
erilaiset toimintaryhmät.

Toiminnan tulee edistää yhteistyötä alueen eri toimijoiden kanssa. Ta-
voitteena on alueellinen tasapaino ja tarveperustainen harkinta. Tukea 
voidaan priorisoida alueille, joissa toimintaa on ennestään vähemmän 
tai joiden katsotaan siitä eniten hyötyvän.

Hakijalla tulee olla toimintaa varten muitakin resursseja, jotka voivat 
koostua varainhankinnasta, jäsenmaksuista, tiloista tai niiden edelleen 
vuokraamisesta saaduista tuloista, vapaaehtoistyöstä sekä muista 
avustuksista.

Hakijalta edellytetään toiminnan tulosten ja hyötyjen näkyväksi teke-
mistä ja niistä raportointia.

Nämä kriteerit täydentävät Helsingin kaupungin avustusten myöntämi-
sessä noudatettavia yleisohjeita (28.10.2019, § 723), jotka ovat esitys-
listan liitteenä.

Hakuprosessi 2020

Avustuskuulutus julkaistiin kaupungin yhteisessä ilmoituksessa joulu-
kuussa 2018. Mahdollisille hakijoille järjestettiin avoin keskustelutilai-
suus maaliskuussa 2019. Kaikille edellisenä vuonna avustusta saaneil-
le lähetettiin sähköinen viesti asukasosallisuuden avustuksista maalis-
kuussa ja huhtikuussa.

Kaupunginhallituksen asukasosallisuuden avustushakemuksia vuodelle 
2020 tuli määräaikaan 30.4.2019 mennessä 33 kappaletta, joista yksi 
siirrettiin kaupunginhallituksen yleisavustuksen avustushakuprosessiin. 
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Avustuspäätöksen valmistelun prosessin aikana yksi hakijoista peruutti 
hakemuksensa.

Avustuksia haettiin yhteensä 1 347 873 euroa. Talousarvioon 2020 
vahvistettiin asukasosallisuuden avustusmäärärahaksi 796 000 euroa. 

Hakemuksia on käsitelty ja päätöstä valmisteltu vuorovaikutuksessa 
hakijatahojen sekä kaupungin muiden avustuksia myöntävien hallinto-
kuntien kanssa. Lisäselvitysten pyytämisessä on pyritty asukaslähtöi-
syyteen ja joustavuuteen. 28.11.2019 mennessä hakemuksia ja liitteitä 
on ehditty täydentää riittävästi.

Vuoden 2020 avustusten myöntämisen perusteet

Asukasosallisuuden avustuskriteerien mukaan yleisavustusta myönne-
tään asukastalojen ylläpitämiseen ja toiminnan koordinointiin sekä toi-
minta-avustusta asukasosallisuutta parantavien rakenteiden ja mene-
telmien kehittämiseen. Asukasosallisuuden avustusta myönnetään 
asukastiloille, jotka ovat pääsääntöisesti helsinkiläisten avoimesti ja 
maksutta käytettävissä ja joita käytetään monipuolisesti ja yhteistyössä 
eri toimijoiden kanssa. Asukasosallisuuden avustuksissa pyritään alu-
eelliseen tasapainoon, yhdenvertaisuuteen ja tarveperusteiseen harkin-
taan.

Mikäli toiminnasta, johon avustusta haetaan, vain osa on kaikille avoin-
ta ja maksutonta, avustus esitetään myönnettäväksi osittain. Avustusta 
ei myönnetä yhdistysten perushallinnon toimeenpanoon tai yhdistyksen 
hallinnon toimitiloihin.

Esityksen mukaisella määrärahan tasapuolisella kohdentamisella tavoi-
tellaan mahdollisimman oikeudenmukaista tilannetta hakijoiden kesken. 
Palkkakustannusten pääsääntönä on ollut, että palkka-avustusta 
myönnetään enintään 30 000 euroa kaupunginosaa kohden. Yhtä täy-
sipäiväistä työntekijää kohden myönnetään avustusta 30 000 euroa 
vuodessa, ja osa-aikaista työntekijää kohden myönnetään enintään 15 
000 euroa vuodessa. Tavoitteena on saavuttaa hakijaa kohden määrä-
rahojen mahdollistama palkka-avustuksen taso, jota voidaan pitää ko-
konaisuutta ajatellen tyydyttävänä. Yhtenevällä palkka-avustuksella 
vastataan myös asukasosallisuuden kriteeristön yhteisvalmistelussa 
yhteisöjen esiin nostamaan kritiikkiin avustusmäärärahojen epätasai-
sesta jakautumisesta kaupunginosittain.

Asukastilojen vuokra- ja ylläpitokustannuksissa on pyritty tasapuolisuu-
teen ja tarveperusteiseen huomioimalla avustusten myöntämistä kos-
kevassa esityksessä todelliset vuokrakustannukset. Asukastilojen yllä-
pito- ja irtaimistokustannuksiin myönnetään enintään 1 200 euroa lu-
kuun ottamatta Tapanilan Kylätila ry:tä. Tapanilan Kylätila ry omistaa 
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asukastilana toimivan kiinteistön, ja sille myönnetään avustusta ylläpi-
tokustannuksiin, jotka koostuvat maanvuokrasta ja kiinteistön ylläpitä-
misen kannalta välttämättömistä kuluista.

Avustusta tulee kohdistaa myös niille alueille, joilla ei entuudestaan ole 
asukastilatoimintaa. Toisaalta avustuksia koskevien päätösten valmis-
telussa huomioidaan se, että käytössä määrärahojen puitteissa avus-
tusta ei voida myöntää useiden uusien hakijoiden tukemiseen ilman, et-
tä se vaarantaisi aiemmin asukasosallisuuden avustuksilla tuettujen, 
vakiintuneiden asukastilojen toiminnan turvaamisen.

Vuodelle 2020 avustusta haki kolme toimijaa, joille ei olla aiemmin 
myönnetty asukasosallisuuden yleisavustusta asukastilan vuokra-, 
palkka- tai ylläpitokustannuksiin. Avustusta myönnetään yhdelle uudel-
le hakijalle asukastilan ylläpitämiseen. Kaupunginhallitus totesi päätök-
sessään 7.5.2018 § 285, että se pyytää kaupunkia etsimään ja tarjoa-
maan asukastiloja Tapulikaupungista tai sen välittömästä läheisyydes-
tä. Viihdepalvelu Esirippu Oy (Pohjois-Helsingin bändikoulu) haki asu-
kasosallisuuden avustusta Tapulikaupunkiin perustettavan asukastilan 
vuokra-, palkka- ja ylläpitokustannuksiin sekä asukasosallisuutta paran-
tavien rakenteiden ja menetelmien kehittämiseen. Hakijalle esitetään 
avustusta asukastilan perustamiseen ja ylläpitämiseen. 

Pääosa avustusmäärärahasta kohdentuu asukastilatoiminnan vuokra- 
ja palkkakustannuksiin. Avustusmäärärahoista 395 230 euroa kohden-
tuu asukastilojen vuokriin ja ylläpitoon. Avustuksilla tuetaan 18 asukas-
taloa ja -tilaa vuokrakustannusten kattamisessa. Palkka-avustuksia 
myönnetään yhteensä 381 500 euroa. Palkka-avustuksella tuetaan 19 
työntekijän palkkausta. Esitettävät avustussummat vaihtelevat 530 eu-
rosta 72 200 euroon.

Lisäksi määrärahojen puitteissa voidaan myöntää kahdelle hakijalle 
toiminta-avustus asukasosallisuutta parantavien rakenteiden ja mene-
telmien kehittämiseen. Toiminta-avustuksia myönnetään yhteensä 19 
270 euroa. 

Vuodelle 2020 ei kohdenneta määrärahaa asukasosallisuuden piena-
vustuksiin. Vuonna 2019 avustusmäärärahaa kohdennettiin pienavus-
tuksiin 22 482 euroa, ja määrä oli käytetty kokonaisuudessaan 
30.5.2019. Riittävän määrärahan kohdistaminen vuodelle 2020 asuka-
sosallisuuden pienavustuksiin olisi edellyttänyt asukastiloihin kohdistu-
vien avustusten supistamista riittämättömälle tasolle.

Mellunmäki-seura ry haki yleisavustusta asukastila Mellarin vuokra-, 
palkka- ja ylläpitokustannuksiin 33 000 euroa. Yhdistys kuitenkin on il-
moittanut luopuvansa tilan ylläpidosta, minkä vuoksi tilan ylläpito siirtyy 
poikkeusjärjestelynä kaupunginkanslialle vuoden 2020 ajaksi. Poik-



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 47/2019 64 (102)
Kaupunginhallitus

Asia/12
09.12.2019

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

keusjärjestely kestää enintään vuoden ajan. Kaupunginkanslialle vara-
taan käyttöön 27 100 euroa asukastila Mellarin vuokra- ja ylläpitokus-
tannuksiin sekä palkkakustannuksiin. Kaupunginhallituksen yleisohjei-
den mukaisesti avustuksen saannin yhtenä kriteerinä on yhteisön 
asiantuntemus. Asukasosallisuuden avustusten kriteeristössä tärkeää 
on paikallistason yhteisöllisyyden tukeminen. Vuonna 2020 kaupungin-
kanslia pyrkii löytämään Mellarille taustatoimijan, jolla on hyvä paikallis-
tason yhteisön asiantuntemus. 

Kaupungin myöntämä avustus ei kuulu valtiontukisäännösten sovelta-
misalaan, koska kyse on vapaa-ajan tilasta, joka palvelee ensisijaisesti 
paikallisia asukkaita ja joka ei todennäköisesti houkuttele asiakkaita tai 
investointeja muista EU:n jäsenvaltioista (Komission tiedonanto valtion-
tuen käsitteestä 2016/C 262/01 kohta 197).

Hylkäysperusteet

Hakemuksista neljä esitetään hylättäviksi, koska ne eivät täytä hakueh-
toja tai ehdotettua toimintaa ei muusta perustellusta syystä ole mahdol-
lista avustaa asukasosallisuuden määrärahan puitteissa. Avustusesi-
tyksessä turvataan vakiintuneiden asukastalojen toiminta. Lisäksi tue-
taan alueellisen tasapainon turvaamiseksi yhtä uutta tilahanketta. Tu-
kea priorisoidaan alueille, joissa toimintaa on ennestään vähemmän tai 
joiden katsotaan siitä eniten hyötyvän. 

Seuraavat hakemukset hylätään:

Eloa Herttoniemenrantaan ry:n hakemus hylätään, koska hakemus 
saapui hakuajan päättymisen jälkeen.

Keru-yhteisöjääkaappi ry:n hakemus hylätään, koska Helsingin kau-
pungin avustusten yleisohjeessa (kaupunginhallitus § 723), todetaan, 
että hakijan toiminnasta tulee olla näyttöä vähintään yhden vuoden 
ajalta. Tämä on osoitettava joko pöytäkirjoin tai tilinpäätöksin. Keru-yh-
teisöjääkaappi ry on rekisteröity 20.03.2019 Patentti- ja rekisterihalli-
tuksen yhdistysrekisteriin, eikä yhdistyksellä ole näyttöä toiminnasta 
yhden vuoden ajalta.

Konala-seura ry:n hakemus hylätään, koska rajallisen määrärahan puit-
teissa ei ole mahdollista myöntää avustusta uusien asukastilojen tuke-
miseen ilman, että se vaarantaisi aiemmin asukasosallisuuden avus-
tuksilla tuettujen, vakiintuneiden asukastilojen toiminnan turvaamisen.

Laajasalo - Degerö Seura ry:n hakemus hylätään, koska rajallisen 
määrärahan puitteissa ei ole mahdollista myöntää avustusta uusien 
asukastilojen tukemiseen ilman, että se vaarantaisi aiemmin asukaso-
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sallisuuden avustuksilla tuettujen, vakiintuneiden asukastilojen toimin-
nan turvaamisen.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Anu Markkola, vuorovaikutussuunnittelija, puhelin: 09-310 36547

anu.markkola(a)hel.fi

Liitteet

1 Liite 1. Helsingin kaupungin avustusten yleisohjeet
2 Liite 2. Asukasosallisuuden yleis- ja toiminta-avustukset vuodelle 2020 

yhteenveto
3 Liite 3. Avustuskuulutus

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asianomaiset Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-

tus
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§ 847
Tonttien varaaminen asuntohankkeita varten

HEL 2019-009063 T 10 01 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus varasi liitteenä 1 olevan taulukon mukaiset tontit 
asuntohankkeiden suunnittelua ja erillisiä tonttihakuja tai tonttikilpailuja 
varten liitteestä 2 ilmeneville tahoille liitteen 2 ja sen alaliitteistä ilmene-
vin ehdoin 31.12.2021 tai 31.12.2022 saakka.

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

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

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1 Yhteenvetotaulukko tontinvarausesityksestä
2 Tontinvarausmuistio 26.11.2019
3 Yhteenvetokartta tontinvarausesityksestä
4 Sijainti- ja tonttikartat (yksityiset)
5 Hakijat, joiden hakemuksen perusteella ei esitetä varausta
6 Sijainti- ja tonttikartat (Att)
7 Sijainti- ja tonttikartat (kilpailut)
8 Perustelumuistio 26.11.2019
9 Varausesityksen kokonaisuus kaavioina esitettynä
10 Varausesityksen vaikutus tontinvarauskantaan kaavioina esitettynä

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hakijat Esitysteksti

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

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Tiivistelmä

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

Uusi AM-ohjelma on valmisteilla ja se on tarkoitus hyväksyä kaupun-
ginvaltuustossa vuonna 2020.

Kaupunginhallitus on 10.12.2018, 809 § hyväksynyt Hiilineutraali Hel-
sinki 2035 -toimenpideohjelman päästövähennysten saavuttamiseksi. 
Helsinki on kaupunkistrategiassaan sitoutunut kansallista vähimmäista-
soa kunnianhimoisempiin energiatehokkuusnormeihin. Hiilineutraalius-
tavoite tulee ottaa huomioon kaikessa kaupunkisuunnitteluun, raken-
tamiseen sekä rakennusten käyttöön ja korjaamiseen liittyvässä toi-
minnassa. Tämän tontinvarausesityksen yhteydessä edellä mainitut 
kaupunkistrategiat on otettu huomioon hakemuksia arvioitaessa sekä 
liitteen 2 mukaisissa tontinvarausehdoissa.

Kaupunginhallitus on 1.4.2019, 220 § hyväksynyt Helsingin tontinluovu-
tusta koskevat linjaukset sekä niitä tarkentavat soveltamisohjeet. Uusia 
linjauksia on noudatettu tontinvarausesityksen valmistelun yhteydessä.
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Kaupungilla on varattuna (tilanne 30.9.2019) tontteja eri rakennuttajille, 
rakentajille sekä kilpailuihin yhteensä noin 24 000 asunnon rakentamis-
ta varten, eli noin 1,81 milj. k-m². Varauskanta vastaa laskennallisesti 
noin viiden ja puolen vuoden kaupungin maalle toteutettavaa asunto-
tuotantotavoitetta (4 320 as/vuosi). Asuntoina laskettuna koko varaus-
kannasta on varattuna noin:

 21 % valtion tukemaan vuokra-asuntotuotantoon
 31 % ns. välimuodon asuntotuotantoon ja 
 48 % sääntelemättömään asuntotuotantoon.

Att:lle on varattuna (tilanne 30.9.2019) tontteja yhteensä noin 5 850 
asunnon rakentamista varten eli noin 435 800 k-m². Tämä vastaa las-
kennallisesti Att:n lähes neljän vuoden asuntotuotantotavoitetta (1 500 
as/vuosi). Koko tontinvarauskannasta Att:lle on varattuna noin 24 %.

Katsaus asuntotonttien tämän hetkisestä varaustilanteeseen (tilanne 
30.9.2019) on liitteenä 9.

Tontinvarausesitys koostuu yleisen tonttihaun perusteella yksityisille 
rakennusalan toimijoille ja Att:lle varattavaksi esitettävistä tonteista se-
kä tonteista, jotka esitetään luovutettavaksi erillisellä kilpailulla ja/tai il-
moittautumismenettelyllä. 

Tontteja esitetään varattavaksi yhteensä noin 2 636 asunnon rakenta-
mista varten, eli noin 5 000 asukkaalle. Tonttien yhteenlaskettu raken-
nusoikeus on noin 209 000 k-m². Varausesitys on hieman suurempi 
kuin aiemmin vuonna 2019 järjestetty (kaupunginhallitus 10.6.2019, § 
446), jolloin tontteja varattiin noin 2 230 asunnon rakentamista varten 
noin 4 230 asukkaalle yhteensä noin 181 300 k-m². Yleisillä tontinva-
rauskierroksilla vuonna 2019 tontteja varattaisiin näin ollen yhteensä 
noin 4 866 asunnon rakentamista varten eli noin 390 300 k-m², mikä 
vastaa AM-ohjelman mukaista vuotuista asuntotuotantotavoitetta (4 
320 as/vuosi). 

Kaikista tontinvarausesityksen tonteista esitetään varattavaksi asunto-
määrin laskettuna:

 28 % valtion tukemaan vuokra-asuntotuotantoon
 45 % välimuodon tuotantoon
 27 % sääntelemättömään asuntotuotantoon.

Tontinvarausesitys painottuu kohtuuhintaiseen säänneltyyn asuntotuo-
tantoon. Säännellyn tuotannon osuus on noin 73 % ja on tavoitteita 
suurempi, sillä myös pieni osa kilpailuihin varattavista tonteista tullaan 
luovuttamaan säänneltyyn tuotantoon.
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Att:lle esitetään varattavaksi 1 207 asunnon rakentamista vastaava 
määrä, joka jakautuisi:

 49 % valtion tukemaan vuokra-asuntotuotantoon ja 
 51% välimuodon tuotantoon.

Att:lle varattavaksi esitettävät tontit mahdollistavat laskennallisesti hie-
man alle vuoden tavoitteiden mukaisen asuntotuotannon. Laskennalli-
sesti asuntotuotantotavoite saavutetaan, kun huomioidaan aiemmin 
vuonna 2019 Att:lle varatut tontit, jolloin kaupunginhallitus (10.6.2019, § 
446) varasi tontteja noin 460 asunnon rakentamista varten. Yhteensä 
Att:lle varattaisiin tontteja kuluvana vuonna 1 667 asunnon rakentamis-
ta (1 500 as/vuosi) vastaava määrä.

Nyt käsiteltävänä olevien tontinvarausten jälkeen kaupungilla olisi va-
rattuna tontteja yhteensä noin 26 660 asunnon rakentamista varten, eli 
noin 2,02 milj. k-m². Varauskanta mahdollistaisi yli kuuden vuoden tuo-
tantotavoitteiden mukaisen asuntotuotannon (4 320 as/vuosi) ja asun-
toja noin 50 000 asukkaalle. AM-ohjelman mukaan tontinvarauskannan 
on mahdollistettava vähintään neljän vuoden asuntorakentaminen, jo-
ten varauskannan tilanne on erinomainen.

Tontinvarausesitys painottuu säänneltyyn asuntotuotantoon, jotta AM-
ohjelman mukaan määräytyvä rahoitus- ja hallintamuotojakauma pro-
senttisuhteilla 25-30-45 toteutuisi mahdollisimman hyvin koko varaus-
kannassa. Asuntomäärien mukaan laskettuna varausesityksen jälkeen 
koko varauskannasta olisi varattuna noin:

 22 % valtion tukemaan vuokra-asuntotuotantoon
 32 % välimuodon tuotantoon
 46 % sääntelemättömään asuntotuotantoon.

Tontinvarausesitys on valmisteltu yhteistyössä kaupunginkanslian alue-
rakentamisprojektien ja asunto-ohjelmatiimin sekä kaupunkiympäristön 
toimialan asemakaavoituspalvelun alueyksiköiden tiimien kanssa. Ton-
tinvarauksista on neuvoteltu kaikkien varauksensaajiksi esitettävien 
kanssa. Varausesitys tukee asuntotuotannolle asetettujen määrällisten 
ja muiden tavoitteiden toteutumista.

Esittelijän perustelut

Tontinvarausesitys pääpiirteissään

Tontinvarausesitys koostuu yleisen tonttihaun perusteella yksityisille 
rakennusalan toimijoille ja Att:lle varattavaksi esitettävistä tonteista se-
kä tonteista, jotka esitetään luovutettavaksi erillisellä kilpailulla ja/tai il-
moittautumismenettelyllä. 
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Tontteja esitetään varattaviksi seuraavista kaupunginosista ja alueilta:

 10. Sörnäinen: Kalasatama ja Nihti
 17. Pasila: Postipuisto
 20. Länsisatama: Jätkäsaari
 24. Kumpula
 28. Oulunkylä 
 33. Kaarela: Kuninkaantammi
 40. Suutarila
 45. Vartiokylä: Myllypuro
 46. Pitäjänmäki
 49. Laajasalo: Yliskylä ja Kruunuvuorenranta
 54. Vuosaari

Varattavat tontit on pyritty valitsemaan niin, että tontit olisivat rakenta-
miskelpoisia pääsääntöisesti varausaikana eli seuraavien kahden tai 
kolmen vuoden kuluessa. Varattavaksi esitetään myös alueita kump-
panuuskaavoitukseen mm. ilmoittautumis- ja neuvottelumenettelyllä 
luovutettavaksi myöhemmin. Kumppanuuskaavoitukseen varattavilla 
alueilla tonttien rakentamiskelpoisuus riippuu muun ohella asemakaa-
voituksen etenemisestä.

Kaiken kaikkiaan tontinvarausesitys käsittää tontteja yhteensä noin 2 
636 asunnon rakentamista varten, eli noin 5 000 asukkaalle. Tonttien 
rakennusoikeus on yhteensä noin 209 000 k-m².

Tonteista esitetään varattavaksi noin:

 658 asuntoa vastaava määrä eli noin 52 900 k-m² yksityisille raken-
nusalan toimijoille

 1 207 asuntoa vastaava määrä eli noin 94 300 k-m² Att:lle ja
 770 asuntoa vastaava määrä eli noin 61 800 k-m² luovutettavaksi 

erillisillä kilpailuilla ja/tai ilmoittautumismenettelyillä. 

Opiskelija-asunnot

Valtion tukemaan opiskelija-asumiseen esitetään varattavaksi noin 43 
asunnon tuotantoa vastaava määrä yhdelle toimijalle Myllypurosta.

Kehittyvä kerrostalo -hankkeet

Kehittyvä kerrostalo -työryhmän puoltamia hankkeita on kolme. Kehit-
tyvä kerrostalo -hankkeiden suunnittelua varten esitetään varattavaksi 
tontteja Jätkäsaaresta ja Kalasatamasta välimuodon tuotantoon.
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Kalasataman Työpajanpihalle sijoittuva EXCESS-plusenergiatalo -han-
ke toteutettaisiin Hitas-omistusasuntotuotantona. Tarkoituksena on ra-
kentaa asuinkerrostalo, joka tuottaa enemmän energiaa kuin kuluttaa. 

Kaksi muuta Kehittyvä kerrostalo -hanketta toteutettaisiin asunto-
osuuskuntamuotoisena tuotantona hyödyntäen ARA:n 20 vuoden ta-
kauslainaa. Kalasataman Verkkosaaren pohjoisosaan sijoittuva hanke 
on tarkoitus toteuttaa kohtuuhintaisena yhteisöasumisena. Jätkäsaa-
reen sijoittuva hanke edistäisi ekologista ja yhteisöllistä rakentamista. 

Yhteensä Kehittyvä kerrostalo -hankkeille tehtävät varaukset vastaisi-
vat noin 274 asunnon tuotantomäärää ja asuntomäärissä laskettuna 
noin 42 % yksityisille rakennusalan toimijoille varattavista tonteista.

Asuntoreformi Helsinki – Asuminen 2020

Varauskierroksella oli haettavana Asuntoreformi Helsinki – Asuminen 
2020 -kilpailun voittajaehdotusten toteuttamiseksi kaksi tonttia Pohjois-
Pasilan Postipuistossa ja yksi tontti Vuosaaren Meri-Rastilassa. Ton-
teille kohdistui poikkeuksellisen vähän kiinnostusta. Tonttien varauk-
sensaaja sitoutuu toteuttamaan tontit ensisijaisesti voittaneiden kilpai-
luehdotusten pohjalta yhteistyössä voittaneiden tahojen kanssa. Tontit 
esitetään varattavaksi välimuodon asuntotuotantoon Att:lle.

Puurakentaminen

Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelmassa puurakentaminen 
nostetaan esiin rakentamisen hiilijalanjälkeä pienentävänä toimenpi-
teenä. Puurakentamiseen esitetään varattavaksi tontteja useille hank-
keille eri puolille kaupunkia.

Jätkäsaareen sijoittuva Kehittyvä kerrostalo -hanke toteutettaisiin teolli-
sena puurakentamisena merelliset olosuhteet huomioiden. Postipuiston 
ja Meri-Rastilan asuntoreformitontit rakennettaisiin niin ikään puuker-
rostaloina. Kuninkaantammessa kuudelle tontille on tarkoitus toteuttaa 
puurakentamista. Myös Kruunuvuorenrantaan sijoittuisi hanke, jossa 
puu tulisi osaksi rakentamista alueen kaavamääräykset huomioiden.

Yhteenveto varausesityksestä

Esitys tonttien varauksensaajiksi ja tonttien varausehdoiksi on liitteenä 
2 olevassa tontinvarausmuistiossa. Muistio sisältää myös erillisillä kil-
pailuilla ja/tai ilmoittautumismenettelyllä varattavaksi esitettävät tontit. 

Liitteen 1 taulukosta ilmenee tonttien perustiedot ja arvioitu rakenta-
miskelpoisuuden ajankohta. Yhteenvetokartta varattavaksi esitetyistä 
tonteista on liitteenä 3. 
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Osalla tonteista ei ole voimassa olevaa asemakaavaa, joten näiden 
osalta rakentaminen edellyttää muun ohella asemakaavan voimaantu-
loa. Suurimman osan varattavista tonteista arvioidaan olevan rakenta-
miskelpoisia viimeistään vuoden 2021 loppuun mennessä, mistä syystä 
tontinvarauksia esitetään vuoden 2021 loppuun saakka muutoin paitsi 
Sörnäisten Kalasataman tonttien osalta vuoden 2022 loppuun saakka.

Tonttien rahoitus- ja hallintamuotojakauma

Varausesitykseen sisältyvien tonttien rahoitus- ja hallintamuodon mää-
rittelyn pohjana ovat toimineet AM-ohjelmassa koko kaupungin tasolle 
asetetut tavoitteet sekä ohjelmassa asetettu tavoite asuntokannan alu-
eellisesta monimuotoisuudesta segregaation ehkäisemiseksi. Tonteille 
esitettävät rahoitus- ja hallintamuodot on määritelty yhteistyössä kau-
punginkanslian aluerakentamisprojektien ja asunto-ohjelmatiimin kans-
sa. Lisäksi niistä on neuvoteltu ja sovittu tontinvaraajiksi esitettävien 
kanssa. 

Rahoitus- ja hallintamuotoa määritettäessä on pyritty huomioimaan 
alueiden nykyisen asuntokannan sekä alueella jo varattujen tonttien ra-
hoitus- ja hallintamuotojakauma. Lisäksi on pyritty arvioimaan tonttien 
rakennettavuutta ja rakentamiskustannuksia. Tontteja, jotka ovat kaa-
varatkaisujen tai muiden ominaisuuksiensa vuoksi rakennettavuudel-
taan erityisen haastavia ja kalliita, ei ole tarkoituksenmukaista osoittaa 
valtion tukemaan tuotantoon. Tontinvarausesityksen valmistelun yhtey-
dessä on edelleen pyritty arvioimaan aluekohtaisesti asuntojen kysyn-
tätilanne eri rahoitus- ja hallintamuotojen välillä. 

Valtion tukemaan pitkän korkotuen vuokra-asuntotuotantoon esitetään 
varattavaksi tontteja kahdelle yksityiselle toimijalle, Att:lle sekä laatukil-
pailuun. Valtion tukema vuokra-asuntotuotanto käsittää myös opiskeli-
ja-asumista, senioriasumista ja muille erityisryhmille (muistisairaat ja 
kehitysvammaiset) suunnattua asumista. Valtion tukeman vuokra-asun-
totuotannon osuus koko esityksestä on noin 28 % asuntomäärissä las-
kettuna.

Välimuodon asuntotuotantoon eli

 Hitas-omistusasuntotuotantoon
 hintakontrolloituun omistusasuntotuotantoon
 asumisoikeusasuntotuotantoon sekä
 asunto-osuuskuntamuotoiseen asuntotuotantoon

esitetään varattavaksi lähes puolet varattavista tonteista asuntomääris-
sä laskettuna kahdeksalle yksityiselle toimijalle, Att:lle sekä laatukilpai-
luun.
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Hitas- ja hintakontrolloidun omistusasuntotuotannon ero on tiivistetysti 
se, että Hitas-omistusasunnon ensimyynti- ja jälleenmyyntihinta on 
säännelty, kun taas hintakontrolloidussa omistusasunnossa vain ensi-
myyntihinta on säännelty, eikä jälleenmyyntiä säännellä millään tavoin. 

Sääntelemättömään asuntotuotantoon esitettävät tontit esitetään luovu-
tettavaksi erillisillä laatukilpailulla sekä ilmoittautumis- ja neuvottelume-
nettelyillä.

Att:lle varattavaksi esitettävät tontit varattaisiin välimuodon asuntotuo-
tantoon ja valtion tukemaan pitkän korkotuen vuokra-asuntotuotantoon. 

Tontinvarauskanta toteuttaa tällä hetkellä kohtuullisen hyvin AM-ohjel-
man mukaista tavoitetta rahoitus- ja hallintamuotojakauman osalta. Uu-
sien tontinvarausten painottuminen säänneltyyn tuotantoon on kuiten-
kin perusteltua, sillä valtion tukeman pitkän korkotuen vuokra-asunto-
tuotannon osuus on hieman tavoitteita alhaisempi ja lisäksi isoilla pro-
jektialueilla tullaan seuraavina vuosina luovuttamaan paljon sääntele-
mättömään tuotantoon muun muassa erilaisin kilpailuin ja/tai neuvotte-
lumenettelyin.  

Varausesityksen kokonaisuus on esitetty liitteessä 10.

Yleisen tonttihaun perusteella yksityisille toimijoille varattavaksi esitettävät tontit

Helsingin kaupunki varaa yksityisille toimijoille asuntotontteja hakemus-
ten ja kilpailujen perusteella. Tonttien suuresta määrästä johtuen tontit 
varataan pääosin hakemusten perusteella. Hakemusten perusteella 
tehtävät tontinvaraukset valmistellaan pääasiallisesti keskitetysti yleis-
ten tontinvarauskierrosten yhteydessä. Tontinvarauskierroksen lisäksi 
tontteja varataan ilmoittautumis- ja neuvottelumenettelyillä sekä erilai-
silla kilpailuilla. 

Yleiset tonttihaut suunnataan ammattimaisille rakennuttajille ja rakenta-
jille, mutta ovat kaikille avoimia. Tontinvarausesityksen valmistelun ta-
voitteena on muodostaa esitys, joka vastaa mahdollisimman hyvin 
kaupungin kulloinkin voimassa olevia asuntopoliittisia tavoitteita. 

Tontinvaraushakemusten käsittelyssä ja hakemuksia arvioitaessa nou-
datetaan muun muassa AM-ohjelmaan ja sitä edeltäviin asuntopoliitti-
siin ohjelmiin perustuvia vakiintuneita periaatteita ja käytäntöjä sekä 
seuraavia kaupunginhallituksen (1.4.2019, 220 §) tontinluovutusta kos-
kevia linjauksia ja hyväksymiä periaatteita:

 Tavoitteena on tehdä varausesitys, joka parhaalla mahdollisella ta-
valla vastaa kaupungin asuntopoliittisiin tavoitteisiin niin kaupunki- 
kuin aluetasolla.
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 Tontit kuulutetaan julkisesti haettavaksi.
 Tontit varataan pääsääntöisesti säänneltyyn asuntotuotantoon.
 Tontteja varataan sääntelemättömään asuntotuotantoon vain, jos 

tontin suoravarauksen edellytykset (kaupunginhallitus 1.4.2019, 220 
§, liite 2: tontinluovutuslinjausten soveltamisohje, kohta 2.5) täytty-
vät tai se on muutoin erityisen perusteltua.

 Yleisen asuntotonttihaun yhteydessä esitetään varattavaksi säänte-
lemättömään asuntotuotantoon tarkoitetut tontit erilaisia kilpailuja 
varten tontinluovutusta koskevien linjausten mukaisesti. 

Tonttien varaajien valinta perustuu kokonaisarviontiin, jossa noudate-
taan seuraavia pääperiaatteita: 

 Tontteja pyritään varaamaan siten, että mahdollisimman moni tontin 
varaajalle asetetut edellytykset täyttävä hakija saa tontin. Hakijalle 
voidaan tarjota myös tonttia, johon hakemus ei ole kohdistunut. 

 Etusijalle asetetaan hakemukset, joissa haetaan tonttia säänneltyyn 
asuntotuotantoon. 

 Etusijalle asetetaan sellaisten hakijoiden hakemukset, jotka eivät 
ole saaneet kaupungilta aiemmin tonttia (ns. uudet toimijat).

 Etusijalle asetetaan hankkeet, jotka sisältävät erityisiä asuntoraken-
tamisen kehittämiseen tähtääviä tavoitteita tai jotka toteuttavat ta-
vanomaista paremmin kyseisen alueen asemakaavoituksen yhtey-
dessä määriteltyjä maankäytöllisiä tai asuntopoliittisia tavoitteita tai 
joille on Kehittyvä kerrostalo -työryhmän puoltava kannanotto. 

 Etusijalle asetetaan rakennuttajien ja rakennuttajakonsulttien hake-
mukset. 

 Tontteja varataan rakennusliikkeille vain erityisin perustein. Tällai-
nen erityinen peruste voi olla olemassa esimerkiksi seuraavissa ti-
lanteissa: 

o kyseessä on edellä mainittu ns. uusi toimija
o varattavaksi esitettyyn tonttiin ei ole kohdistunut muita 

hyväksyttäviä hakemuksia
o kyseessä on kehittämishanke ja sille on Kehittyvä kerros-

talo -työryhmän puolto
o suoravarauksen perusteet ovat olemassa.

 Varausesityksen valmistelussa ja varaajien valinnassa kiinnitetään 
lisäksi huomiota hankkeen toteutusvarmuuteen, hakijoiden olemas-
sa oleviin tontinvarauksiin sekä onnistumiseen aiemmissa hank-
keissa. 

 Mikäli samaan tonttiin kohdistuu useita tasavertaisia hakemuksia, 
eikä tontin varaajaa pystytä edellä mainituin periaattein ratkaise-
maan, voidaan varaajan valinta suorittaa näille hakijoille kohdenne-
tulla kevennetyllä hinta- tai laatukilpailulla taikka arvalla. 

 Kaupungilla on aina oikeus olla varaamatta tonttia.
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Edellä mainittuja periaatteita on noudatettu käsiteltävänä olevan varau-
sesityksen valmistelussa.

Lisäksi varauksen ja tontinluovutuksen edellytyksenä on, että varaaja 
on huolehtinut yhteiskunnallisista velvoitteistaan ja varaajalla on riittä-
vät tekniset, taloudelliset ja muut edellytykset suunnitellun hankkeen to-
teuttamiseksi.

Saadut hakemukset ja neuvottelut

Kaupunkiympäristön toimialan maaomaisuuden kehittäminen ja tontit -
palvelu kartoitti vuoden 2019 aikana yhteistyössä kaupunginkanslian 
aluerakentamisprojektien sekä asemakaavoituksen kanssa varauskel-
poiset asuntotontit. Varauskelpoisiksi arvioitiin pääsääntöisesti ne ton-
tit, jotka arvioidaan saatavan rakentamiskelpoisiksi noin 2–3 vuoden 
kuluessa varauspäätöksestä.

Tontit kuulutettiin haettaviksi Helsingin Sanomissa, Rakennuslehdessä 
ja Hufvudstadsbladetissa 7.6.2019 sekä maaomaisuuden kehittäminen 
ja tontit -palvelun internet-sivuilla.

Yksityisille toimijoille suunnattujen tonttien yhteenlaskettu rakennusoi-
keus oli noin 53 000 k-m², mikä vastaa noin 660 asunnon rakentamista. 
Lisäksi haettavana olleiden Asuntoreformi Helsinki – asuminen 2020 
tonttien rakennusoikeuden määrä oli noin 19 400 k-m², joka vastaa 
noin 230 asunnon rakentamista. Haettavat tontit olivat pääosin kerros- 
ja rivitalotontteja, jotka soveltuvat erityisesti tuottajamuotoiseen raken-
tamiseen.

Yksityisille toimijoille suunnatun haun yhteydessä huomioitiin hakulo-
makkeella jo hakuaikana mahdollisia kehittämisteemoja, joita olivat:

 Luontoa säästävät energiaratkaisut
 Hiilineutraali Helsinki 2035
 Asuntojen muunneltavuus ja elinkaariratkaisut
 Asumisen ratkaisut
 Kohtuuhintainen asuminen
 Muu kehittämisteema
 Kehittyvä kerrostalo -hanke.

Hakuajan päättymiseen mennessä (2.9.2019) tontinvaraushakemuksen 
jätti yhteensä noin 78 toimijaa ja yhteenliittymää. Näiden lisäksi ennen 
hakuajan alkamista tontit -yksikköön saapuneita hakemuksia (tai ha-
kemuksiksi tulkittavia asiakirjoja) oli kolme kappaletta. Yksi hakemus 
saapui hakuajan päättymisen jälkeen.
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Neuvotteluihin kutsuttuja hakijoita pyydettiin toimittamaan todistukset 
yhteiskuntavelvoitteiden hoitamisesta, luottokelpoisuudesta sekä talou-
dellisista resursseista. Hakemuksista saatujen tietojen perusteella tontit 
-yksikkö on neuvotellut 10 hakijan kanssa. Neuvotteluihin osallistui 
kaupungilta tarpeen mukaan kaupunginkanslian aluerakentamisprojek-
tien edustajat sekä asemakaavoituksen edustajat. Neuvotteluissa tar-
kennettiin ja täydennettiin hakemuksessa annettuja tietoja. 

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

Yleiset perustelut

Varausesitys perustuu hakijoiden hakemusasiakirjoissa esittämiin ja 
neuvotteluissa tarkentuneisiin tietoihin ja selvityksiin. Hakemusten ja 
neuvottelujen perusteella varauksia esitetään hankkeille, jotka edistä-
vät mahdollisimman hyvin rahoitus- ja hallintamuodoltaan sekä muulta 
sisällöltään kaupungin asuntopoliittisia tavoitteita sekä asemakaavoi-
tuksen yhteydessä alueiden rakentamiselle asetettuja maankäytöllisiä 
tavoitteita. 

Pääpaino on normaalissa säännellyssä asuntotuotannossa. Vakiintu-
neen käytännön mukaisesti valmistelussa on asetettu etusijalle raken-
nuttajaorganisaatioiden hakemukset edellyttäen, että rakennuttajalla on 
riittävät taloudelliset ja muut resurssit hankkeen toteuttamiseksi. Lisäksi 
etusijalle asetettiin hakemukset, jotka kohdistuivat säänneltyyn asunto-
tuotantoon. Kaikille Kehittyvä kerrostalo -puollon saaneille hankkeille 
päätettiin esittää tontinvarausta. Näiden seikkojen lisäksi hakemusa-
siakirjoissa esitettyjä kehittämisteemoja arvioitiin valmistelun yhteydes-
sä.

Yleisten tontinvarauskierrosten yhteydessä on viime vuosien aikana py-
ritty löytämään uusia toimijoita Helsingin rakennusalan markkinoille ja 
tätä kehityssuuntaa on edelleen jatkettu tämän varausesityksen yhtey-
dessä. Tontteja esitetään varattavaksi neljälle uudelle toimijalle, jotka 
eivät ole saaneet tonttia kaupungilta yleisten varauskierrosten yhtey-
dessä aiemmin. Yksi kyseisistä toimijoista on kuitenkin vakiintunut toi-
mija Helsingin rakennusalalla muun muassa tonttikilpailuissa (hinta- 
ja/tai laatukilpailu) menestymisen ansiosta. 

Tontinvarauksissa noudatetun käytännön mukaan varauksia esitetään 
rakennusliikkeille vain erityisin perustein. Tällaisia perusteita on muun 
ohella se, että kyseinen toimija ei ole saanut aiemmin tonttia ja on siten 
uusi toimija Helsingissä.

Helsingin kaupungin asuntokannasta noin 86 % sijoittuu kerrostaloihin. 
Kaupungin kilpailukyvyn kannalta on tärkeää, että kaupunki huolehtii 
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edelleen osaltaan kerrostaloasumisen ja -rakentamisen houkuttelevuu-
desta ja kehittämisestä sekä rakentamisen ja asuntotuotannon kohtuu-
hintaisuudesta ja ympäristöystävällisyydestä. Tästä syystä muun ohella 
Kehittyvä kerrostalo -puollon saaneita hankkeita on asetettu etusijalle 
valmistelun yhteydessä.

Hakemukset, jotka eivät anna aihetta toimenpiteisiin

Kaikille hakijoille ei hakemusten suuresta määrästä johtuen voida esit-
tää varausta. Varattavat hankekokonaisuudet on samasta syystä pää-
sääntöisesti varsin pieniä. Tällä tavoin on pyritty osoittamaan tontteja 
mahdollisimman monelle eri hakijalle.

AM-ohjelman seurantaraportit ovat osoittaneet, että säännellyn asunto-
tuotannon osuutta tulisi painottaa varauksia tehtäessä. Lisäksi tontinva-
raustilannetta tarkasteltaessa säännellyn asuntotuotannon ja erityisesti 
valtion tukeman pitkän korkotuen vuokra-asuntotuotannon tarve koros-
tuu. Tästä syystä varausesityksen valmistelussa pääpaino on ollut koh-
tuuhintaisessa säännellyssä tuotannossa. 

Kaupunki varaa tontinvarauksissa noudatetun käytännön mukaan ha-
kemusten perusteella tontteja sääntelemättömään omistus- tai vuokra-
asuntotuotantoon vain poikkeustapauksissa. Hakemukset, joissa esitet-
tiin tontin varaamista ainoastaan sääntelemättömään tuotantoon, eivät 
antaneet aihetta tontinvarauksen esittämiseen. 

ARA:n lyhytaikaisella (10 vuotta) korkotuella toteutettavaan asuntotuo-
tantoon kohdistuneiden hakemusten määrä oli suuri, mikä on ollut ha-
vaittavissa myös edellisten varauskierrosten yhteydessä. Vaikka ARA:n 
lyhytaikainen korkotuki lasketaan välimuodon asuntotuotantoon, esite-
tään kyseiseen tuotantoon varattavaksi tontteja vain perustelluista 
asuntopoliittisista syistä, jotka tukevat AM-ohjelman mukaisten rahoi-
tus- ja hallinmuotojen toteutumista. Tällä varauskierroksella nämä ha-
kemukset eivät antaneet aihetta tontinvarauksen esittämiseen.

Yleisessä haussa haettavana olleisiin asuntoreformitontteihin kohdistui 
ainoastaan vähän mielenkiintoa. Kaksi hakemusta kohdistui Postipuis-
tossa sijaitseviin tontteihin ja kaksi hakemusta Meri-Rastilassa sijaitse-
vaan tonttiin. Muun ohella tontteihin kohdistuneen vähäisen kiinnostuk-
sen sekä hakijoiden tasapuolisen kohtelun johdosta tontteja esitetään 
varattavaksi Att:lle. Tonttien varaaminen Att:lle on perusteltua myös 
kaupungin oman, AM-tavoitteiden mukaisen asuntotuotannon määrän 
varmistamiseksi tulevaisuudessa. Asuntoreformitontteihin kohdistuneet 
hakemukset eivät siten antaneet aihetta tontinvarauksen esittämiseen.

Hakemuksia ryhmärakennuttamishankkeiden toteuttamiseen tuli kolme 
kappaletta. Hakemukset eivät johtaneet jatkotoimenpiteisiin. Ryhmära-
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kennuttamishankkeille on tarkoitus järjestää erillinen hakumenettely ar-
violta vuoden 2020 aikana.

Kaupungin kannalta on tärkeää, että tontinvaraajalla on riittävä kyky 
sekä riittävät taloudelliset edellytykset ja muut resurssit usein hyvinkin 
vaativan rakennushankkeen toteuttamiseksi ilman viivytyksiä. Tämä ko-
rostuu erityisesti vaativilla kantakaupungin läheisyyteen sijoittuvilla 
alueilla, jossa tontin rakentamisen viivästyminen saattaa vaikuttaa 
myös muiden tonttien rakentamiseen. Osa hakijoista ei ole esittänyt riit-
tävää tai uskottavaa selvitystä kyvystään ja resursseistaan hakemuk-
sessa esitetyn hankkeen toteuttamiseksi. Samasta syystä tontteja ei 
esitetä varattavaksi yksityishenkilöille.

Listaus hakijoista, joiden hakemusten perusteella ei esitetä tontinva-
rauksia ja jotka eivät anna aihetta enempiin toimenpiteisiin on liitteenä 
5.

Att:lle esitettävät varaukset

AM-ohjelman täytäntöönpanoa koskevan päätöksen mukaan kaupun-
gin tulee huolehtia kaupungin oman asuntotuotannon toteuttamisedelly-
tyksistä.

Tontit -yksikkö on kartoittanut Att:n kanssa sen tuotantoon soveltuvat 
asuntotontit. Tontinvarauksista on neuvoteltu Att:n, kaupunginkanslian 
aluerakentamisprojektien ja asunto-ohjelmatiimin sekä asemakaavoi-
tuksen alueprojektien kanssa.

Att:n tuotantotavoitteet huomioiden Att:n osuus tontinvarauksista tulisi 
olla noin 35 % kaikista varauksista. Koko tontinvarauskannasta Att:lle 
on varattuna nyt noin 24 %, mikä jää alle tavoitetason. Toisaalta koko 
tontinvarauskanta on merkittävästi suurempi kuin neljän vuoden tavoi-
te.

Att:n tuotantotavoitteiden saavuttaminen edellyttää vähintään neljän 
vuoden tuotantotavoitteiden mukaista tonttivarantoa ja nykyisellään 
Att:lle on varattuna (tilanne 30.9.2019) tontteja noin 5 850 asunnon ra-
kentamista varten, eli noin 435 800 k-m². Tämä vastaa laskennallisesti 
lähes neljän vuoden asuntotuotantotavoitetta (1 500 as/vuosi) jääden 
kuitenkin hieman alle tavoitteesta. On perusteltua, että Att:lle kohden-
netaan uusia varauksia, jotta turvataan Att:n asuntotuotannon pitkäjän-
teinen suunnittelu ja resursointi sekä mahdollistetaan edellytykset tuo-
tantotavoitteiden saavuttamiselle.

Kaikista nyt varattavista tonteista Att:lle varattaisiin lähes puolet asun-
tomäärissä laskettuna. Varattavaksi esitetään noin 1 207 asunnon ra-
kentamista vastaava määrä, eli noin 94 300 k-m², joka jakautuisi:
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 49 % valtion tukemaan vuokra-asuntotuotantoon ja 
 51 % välimuodon tuotantoon.

Varattava määrä ei vastaa Att:n tuotantotavoitteiden mukaista vuosituo-
tantoa, mutta parantaa Att:n tontinvarauskantaa kuitenkin merkittävästi. 
Edelleen on tärkeää, että Att:lle kohdennetaan tontinvarauksia riittäväs-
ti myös tulevien tontinvarauskierrosten yhteydessä.

Att:lle varattavaksi esitettävien tonttien sijainti- ja tonttikartat ovat liit-
teenä 6.

Kilpailuilla ja/tai erillisillä tonttihauilla varattavaksi esitettävät tontit

Kilpailuilla varattavaksi esitetään tontteja Sörnäisten Nihdin kaava-alu-
eelta, Kumpulasta ja Vuosaaresta.

Sörnäisten Nihdin kaava-alueelta esitetään varattavaksi neljä tonttia 
sääntelemättömään ja säänneltyyn tuotantoon luovutettavaksi myö-
hemmin järjestettävällä laatukilpailulla. 

Kumppanuuskaavoitusta varten ja luovutettavaksi myöhemmin järjes-
tettävällä ilmoittautumis- ja neuvottelumenettelyllä esitetään alueita va-
rattavaksi Kumpulasta (Kätilöopiston alue) sekä Vuosaaresta Broändan 
ja Kurkimoision kaava-alueelta ja nk. ”Mosaiikkikortteli” pääosin säänte-
lemättömään tuotantoon. 

Tontteja varattaisiin noin 770 asunnon tuotantoa vastaava määrä, eli 
noin 61 800 k-m². Koko varausesityksestä kilpailuihin varattavaksi esi-
tettävät tontit vastaavat noin 29 % asuntomäärissä laskettuna.

Kilpailuihin varattavaksi esitettävien tonttien sijainti- ja tonttikartat ovat 
liitteenä 7.

Tontti- ja hankekohtaiset perustelut

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

Keskeiset varausehdot

Tontinvarauksissa esitetään noudatettavaksi liitteen 2 mukaisen tontin-
varausmuistion ja sen liitteiden tonttikohtaisia ehtoja sekä tontinvarauk-
sissa tavanomaiseksi noudatettavia yleisiä varausehtoja. Kaupunkiym-
päristölautakunta päättää erikseen erillisillä kilpailuilla ja tonttihauilla 
luovutettavien tonttien varausehdoista kilpailuohjelmien hyväksymisen 
sekä tonttien varaamisen yhteydessä.



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 47/2019 80 (102)
Kaupunginhallitus

Asia/13
09.12.2019

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

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

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

Lisäksi tontinvarausehdoissa varauksensaajia kannustetaan A2018 
energiatehokkuustasoon sekä muutoinkin kulloinkin voimassa olevaa 
viranomaismääräysten tasoa korkeampaan energiatehokkuuteen sekä 
toteuttamaan hankkeissa hiilineutraalisuutta edistäviä ratkaisuja. Laatu- 
ja hintakilpailuihin varattavien kerrostalotonttien osalta tulisi täyttää 
A2018 energiatehokkuusluokalle asetetut vaatimukset.

Lisäksi Jätkäsaaren, Kalasataman ja Kruunuvuorenrannan alueilla esi-
tetään noudatettavaksi alueellisia varausehtoja, jotka koskevat mm. 
tonttien pysäköintijärjestelyitä, alueellisiin palveluyhtiöihin liittymistä se-
kä suunnittelun ja rakentamisen ohjausta. Jätkäsaaren, Kalasataman ja 
Kruunuvuorenrannan alueen tontinvaraukset tulisivat voimaan vasta, 
kun tontinvaraaja on allekirjoittanut alueellisten varausehtojen sisältä-
män sitoumuksen.

Tontinvarausesityksen vaikutus varauskantaan

Käsiteltävien tontinvarausten jälkeen kaupungilla olisi varattuna tontteja 
yhteensä noin 26 660 asunnon rakentamista varten, eli noin 2,02 milj. 
k-m². Varauskanta mahdollistaisi yli kuuden vuoden tuotantotavoittei-
den mukaisen asuntotuotannon (4 320 as/vuosi) ja asuntoja yli 50 000 
asukkaalle. 
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Varauskannan tilanne on pysynyt vuodesta 2016 lähtien voimassa ole-
van AM-ohjelman tavoitteiden mukaisena:

 tilanne 30.9.2016: 18 900 asuntoa eli 4,3 vuoden tavoite (24/31/45)
 tilanne 30.4.2018: 21 200 asuntoa eli 4,9 vuoden tavoite (21/31/48)
 tilanne 31.12.2018: 23 000 asuntoa eli 5,3 vuoden tavoite 

(21/31/48)
 tilanne 30.9.2019: 24 000 asuntoa eli 5,5 vuoden tavoite (21/31/48). 

Varauskannan kehitys nykyisellään voimassa olevan AM-ohjelman ai-
kana on esitetty liitteessä 9.

Tontinvarausesitys tasapainottaa rahoitus- ja hallintamuotojakaumaa 
AM-ohjelman mukaiseksi. Asuntomäärin laskettuna varausesityksen 
jälkeen varauskannasta olisi varattuna noin:

 22 % valtion tukemaan vuokra-asuntotuotantoon (tavoite 25 %)
 32 % välimuodon tuotantoon (tavoite 30 %)
 46 % sääntelemättömään asuntotuotantoon (tavoite 45 %).

Varausesityksen jälkeen kaupungilla olisi varattuna tontteja opiskelija- 
ja nuorisoasumiseen noin 1312 asunnon rakentamista vastaava määrä. 
AM-ohjelman mukainen tuotantotavoite on 300 opiskelija- ja 100 nuori-
soasuntoa.

Att:lle olisi varattuna tontteja 7 055 asunnon rakentamista vastaava 
määrä, mikä vastaa laskennallisesti noin neljän ja puolen vuoden Att:n 
tuotantotavoitteiden mukaista tuotantoa. Att:n osuus kaikista tontinva-
rauksista olisi noin 26 %. Valtion tukeman vuokra-asuntotuotannon 
osuus olisi noin 47 % (tavoite 50 %).

Kilpailuilla ja erillisillä tonttihauilla varattavaksi esitettäviä tontteja olisi 
varattuna noin 4 140 asunnon rakentamista vastaava määrä, eli noin 
333 200 k-m². Määrä vastaa noin 16 % koko tontinvarauskannasta.

Varausesityksen vaikutus tontinvarauskantaan kaupungin tasolla, Att:n 
tontinvarauksiin sekä keskeisillä projektialueilla on esitetty liitteenä 11 
olevissa kaavioissa.

Yhteenveto

Yhteenvetona voidaan todeta, että varausesityksen mukainen tontinva-
rauskanta tasapainottaa AM-ohjelman mukaista rahoitus- ja hallinta-
muotojakamaa, sillä tontinvarauksista suurin osa varataan säänneltyyn 
asuntotuotantoon. Myös AM-ohjelman mukaiset määrälliset tavoitteet 
saavutetaan, kun huomioidaan käsiteltävänä olevien varausten lisäksi 
kaupunginhallituksen aikaisemmin kuluvana vuonna varaamat tontit. 
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Koko tontinvarauskanta ylittää selvästi tavoitteen mukaisen neljän vuo-
den tuotantotavoitteen. 

Kilpailuihin ja erilaisiin tonttihakuihin kohdistuu suuri määrä uusista va-
rauksista. 

Kaikista varauksista Att:lle osoitetaan lähes puolet, jotta kaupungin 
omat asuntotuotantotavoitteet voidaan saavuttaa ja Att:n tontinvaraus-
kanta pysyy riittävällä tasolla. Edelleen jatkossa on tärkeää huolehtia 
Att:n riittävän suuresta tonttivarannosta.

Lopuksi

Varattavat tontit mahdollistavat reilun puolen vuoden tuotantotavoittei-
den mukaisen asuntotuotannon ja asuntoja noin 5 000 asukkaalle. 
Osaa tonteista ei saada rakentamiskelpoisiksi seuraavan kahden vuo-
den aikana ja tästä johtuen osa varauksista esitetään kolmeksi vuo-
deksi. Tästäkin huolimatta on todennäköistä, että joitakin varauksia 
joudutaan jatkamaan.

Seuraavan kerran uusia tontinvarauksia tullaan esittämään kaupungin-
hallitukselle vuoden 2020 loppupuolella. Tällöin tontteja tulee varatta-
vaksi edelleen ainakin suurilta projektialueilta. Edelleen Att:lle tarvitaan 
lisää varauksia, jotta tuotantotavoitteet on mahdollista saavuttaa. On 
kuitenkin syytä mainita, että vaikka uusia tontteja kaavoitetaan run-
saasti, ei rakentamiskelpoisia tontteja muodostu läheskään samassa 
suhteessa varattavaksi. Tämä saattaa vaikeuttaa asuntotuotantotavoit-
teiden saavuttamista jatkossa merkittävästi.

Esittelijä
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§ 848
Lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle päiväkodin henkilöstön 
mitoitusta koskevan asetuksen muuttamisesta

HEL 2019-011535 T 03 00 00

Päätös

Kaupunginhallitus antoi opetus- ja kulttuuriministeriölle seuraavan lau-
sunnon:

Asetusluonnos toteuttaa hallitusohjelman kirjausta, jonka mukaan päi-
väkodeissa pienennetään yli kolmevuotiaiden ryhmäkokoja. Kasvatus- 
ja hoitotehtävissä olevien työntekijöiden ja kokopäivähoidossa olevien 
yli kolmevuotiaiden lasten välinen suhdeluku tulisi jatkossa olemaan 
1/7 nykyisen 1/8:n sijaan.

Valtioneuvoston asetusmuutoksella lasten päivähoidosta (1282/2015) 
suhdelukua nostettiin 1/7:stä 1/8:aan 1.8.2016 alkaen. Muutos vaikutti 
käytännössä ryhmäkokoja suurentaen.

Helsingin kaupunginvaltuusto on vuonna 2015 hyväksyessään talous-
arvion vuodelle 2016 päättänyt, että Helsinki noudattaa vuoden 2016 
toiminnan suunnittelussa suhdelukua 1/7 (Helsingin kaupunginvaltuus-
to 2.12.2015 § 328). ”Suunnittelussa vuodelle 2016 noudatetaan voi-
massa olevaa lakia. Mikäli varhaiskasvatuslaki muuttuu koskien subjek-
tiivista päivähoito-oikeutta ja/tai henkilöstömitoitusta, tehdään siitä eril-
linen päätös kaupunginhallituksessa.”

Helsingin varhaiskasvatuksessa on noudatettu aiemman asetuksen 
mukaista henkilöstömitoitusta, jonka mukaan päiväkodissa tulee olla 
vähintään yksi ammatillisen kelpoisuuden omaava henkilö seitsemää 
kolme vuotta täyttänyttä lasta kohden, vaikka lainsäädäntö olisi 
1.8.2016 lukien mahdollistanut lasten määrän olevan kahdeksan. Val-
tioneuvoston asetusluonnoksessa esitetty muutos on siten Helsingille 
myönteinen valtionosuuden korvausten vastatessa Helsingin noudat-
tamaa henkilöstömitoitusta.

Ryhmän muodostamiseen vaikuttavat monet asiat kuten lasten ikä, 
varhaiskasvatuksessa oloaika ja lasten yksilölliset tuen tarpeet. Peda-
gogisella suunnittelulla ja toiminnan toteutumisella on merkitystä lapsen 
saamaan varhaiskasvatuksen laatuun. Kelpoinen ja pedagogisesti 
osaava henkilöstö turvaa laadukkaan varhaiskasvatuksen toteutumi-
sen. Ryhmäkoko ja tarkkaan määritelty aikuisten ja lasten suhdeluku 
eivät vielä takaa laadukasta varhaiskasvatusta.
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Perheiden näkökulmasta tiukat suhdeluvun määritykset saattavat vai-
keuttaa varhaiskasvatuspaikan saamista lähipalveluna. Lapsiryhmät 
muuttuvat vuoden mittaan lasten aloittaessa varhaiskasvatuksessa ja 
tiukka mitoitus lasten ja aikuisten välillä ei anna mahdollisuutta joustaa 
muutostilanteissa. Muutostilanteita ovat muun muassa kesken vuoden 
muuttuvat perheiden tarpeet ja lasten iän mukaan muuttuva laskennal-
lisuus. Näin ollen tiukka henkilöstömitoitus voi myös estää pedagogi-
sesti parhaan vaihtoehdon toteutumista.

Henkilöstömitoituksen muutos, ja siten pienempi ryhmäkoko, antaa 
varhaiskasvatustoiminnalle paremmat valmiudet toteuttaa varhaiskas-
vatuslain asettamia tavoitteita ja sisältöjä. Henkilöstön osalta muutos 
tukee työhyvinvointia ja on samalla suoraan yhteydessä myös lasten 
hyvinvointiin. On lapsen edun mukaista, että henkilöstöllä on enemmän 
aikaa lapsille ja paremmat mahdollisuudet vastata lasten yksilöllisiin 
tarpeisiin. Varhaiskasvatuksella on myönteisiä ja syrjäytymistä ehkäi-
seviä vaikutuksia lapsiin silloin, kun se on pedagogisesti suunniteltua ja 
laadukkaasti toteutettua.

Henkilöstömitoituksen pienentäminen 1/7:ään nostaa kelpoisuuden 
omaavan henkilöstön tarvetta ja vaikuttaa siten osaltaan jo vaikeaan 
henkilöstötilanteeseen. Henkilökunnan saatavuuden haasteet tulee ot-
taa huomioon henkilöstömitoituksen muutosta valmisteltaessa, koska 
kelpoisen henkilökunnan saamisessa on merkittäviä ongelmia jo nykyi-
selläkin mitoituksella. Varhaiskasvatuksen koulutuspaikkoja on lisättävä 
erityisesti pääkaupunkiseudulla, muuntokoulutuksen mahdollisuuksia ja 
laajuutta on parannettava ja kelpoisen henkilökunnan riittävästä saata-
vuudesta on muutenkin huolehdittava, jos mitoitusta muutetaan.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1 Opetus- ja kulttuuriministeriön lausuntopyyntö
2 Lausuntopyynnön liite: asetusluonnos
3 Lausuntopyynnön liite: muistioluonnos

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet
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Ote
Opetus- ja kulttuuriministeriö

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Opetus- ja kulttuuriministeriö pyytää kaupungin lausuntoa varhaiskas-
vatuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:n muuttamisesta, 
joka koskee päiväkodin henkilöstön mitoitusta. Voimassa olevan ase-
tuksen mukaan yhtä päiväkodin kasvatus- ja hoitotehtävissä olevaa 
työntekijää kohden voi olla enintään kahdeksan yli kolmevuotiasta las-
ta. Asetusmuutoksella suhdeluku muutetaan siten, että yhtä työntekijää 
kohden voi olla seitsemän yli kolmevuotiasta lasta.

Lausuntopyyntö, asetusluonnos ja muistioluonnos muutoksen peruste-
luiksi ovat esityksen liitteinä. Asetuksen on tarkoitus tulla voimaan 
1.8.2020.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta on antanut asiasta lausunnon kaupun-
ginhallitukselle 3.12.2019 § 380. Opetus- ja kulttuuriministeriölle annet-
tava lausunto on joitain stilistisiä muutoksia ja viimeiseen kappaleeseen 
tehtyjä tarkennuksia lukuun ottamatta sen mukainen.

Lausunnon antamisen määräaika on 10.12.2019, joten asia on käsitel-
tävä tässä kokouksessa. Lausunto annetaan lausuntopalvelu.fi:ssä.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1 Opetus- ja kulttuuriministeriön lausuntopyyntö
2 Lausuntopyynnön liite: asetusluonnos
3 Lausuntopyynnön liite: muistioluonnos

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote
Opetus- ja kulttuuriministeriö
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Tiedoksi

Kasvatus- ja koulutuslautakunta

Päätöshistoria

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 03.12.2019 § 380

HEL 2019-011535 T 03 00 00

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Hallitusohjelmaan on kirjattu, että pienennetään yli 3-vuotiaiden ryhmä-
kokoja. Päiväkodeissa yli 3-vuotiaiden kokopäivähoidossa kasvattajien 
ja lasten suhdeluku tulisi jatkossa olemaan 1/7 nykyisen 1/8:n sijaan. 

Valtioneuvoston asetusmuutoksella lasten päivähoidosta (1282/2015) 
nostettiin yli kolmivuotiaiden kokopäiväisessä varhaiskasvatuksessa 
olevien lasten ja aikuisten välistä suhdelukua 1/7:stä 1/8:aan 1.8.2016 
alkaen. Muutos vaikutti käytännössä ryhmäkokoja suurentaen.

Helsingin kaupunginvaltuusto on vuonna 2015 hyväksyessään talous-
arvion vuodelle 2016 päättänyt, että Helsinki noudattaa vuoden 2016 
toiminnan suunnittelussa suhdelukua 1/7 varhaiskasvatuksessa. (Hel-
singin kaupunginvaltuusto 2.12.2015 (§ 328). ”Suunnittelussa vuodelle 
2016 noudatetaan voimassa olevaa lakia. Mikäli varhaiskasvatuslaki 
muuttuu koskien subjektiivista päivähoito-oikeutta ja/tai henkilöstömitoi-
tusta, tehdään siitä erillinen päätös kaupunginhallituksessa.” 

Helsingin varhaiskasvatuksessa on noudatettu aiemman asetuksen 
mukaista henkilöstömitoitusta, jolloin päiväkodissa tulee olla vähintään 
yksi ammatillisen kelpoisuuden omaava henkilö seitsemää kolme vuot-
ta täyttänyttä lasta kohden, vaikka lainsäädäntö olisi mahdollistanut las-
ten määrän olevan kahdeksan 1.8.2016 lukien. Valtioneuvoston ase-
tusluonnoksessa esitetty muutos on Helsingille myönteinen valtiono-
suuden korvausten vastatessa siten Helsingin noudattamaa henkilös-
tömitoitusta. 

Ryhmän muodostamiseen vaikuttavat monet asiat kuten lasten ikä, 
varhaiskasvatuksessa oloaika ja lasten yksilölliset tuen tarpeet. Peda-
gogisella suunnittelulla ja toiminnan toteutumisella on merkitystä lapsen 
saamaan varhaiskasvatuksen laatuun. Kelpoinen ja pedagogisesti 
osaava henkilöstö turvaa laadukkaan varhaiskasvatuksen toteutumi-
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sen. Ryhmäkoko ja tarkkaan määritelty aikuisten ja lasten suhdeluku 
eivät vielä takaa laadukasta varhaiskasvatusta.

Perheiden näkökulmasta tiukat suhdeluvun määritykset saattavat vai-
keuttaa varhaiskasvatuspaikan saamista lähipalveluna. Lapsiryhmät 
muuttuvat vuoden mittaan lasten aloittaessa varhaiskasvatuksessa ja 
tiukka mitoitus lasten ja aikuisten välillä ei anna mahdollisuutta joustaa 
muutostilanteissa. Muutostilanteita ovat muun muassa kesken vuoden 
muuttuvat perheiden tarpeet ja lasten iän mukaan muuttuva laskennal-
lisuus. Näin ollen tiukka henkilöstömitoitus voi myös estää pedagogi-
sesti parhaan vaihtoehdon toteutumista. 

Henkilöstömitoituksen muutos, ja siten pienempi ryhmäkoko, antaa 
varhaiskasvatustoiminnalle paremmat valmiudet toteuttaa varhaiskas-
vatuslain asettamia tavoitteita ja sisältöjä. Henkilöstön osalta muutos 
tukee työhyvinvointia ja on samalla suoraan yhteydessä myös lasten 
hyvinvointiin. On lapsen edun mukaista, että henkilöstöllä on enemmän 
aikaa lapsille ja paremmat mahdollisuudet vastata kunkin lapsen yksi-
löllisiin tarpeisiin. Varhaiskasvatuksella on myönteisiä ja syrjäytymistä 
ehkäiseviä vaikutuksia lapsiin silloin, kun se on pedagogisesti suunni-
teltua ja laadukkaasti toteutettua.

Henkilöstömitoituksen pienentäminen 1/7:ään nostaa kelpoisuuden 
omaavan henkilöstön tarvetta, ja vaikuttaa siten osaltaan jo vaikeaan 
henkilöstötilanteeseen. Henkilökunnan saatavuuden haasteet tulee ot-
taa huomioon henkilöstömitoituksen muutosta valmisteltaessa. 
Samalla kun mitoitusta muutetaan, tulee huolehtia kelpoisen henkilö-
kunnan riittävästä saatavuudesta ja koulutuksesta. 

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Henrik Hirviniemi, lakimies, puhelin: 310 26086

henrik.hirviniemi(a)hel.fi



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 47/2019 89 (102)
Kaupunginhallitus

Asia/15
09.12.2019

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

§ 849
Valtuutettu Mai Kivelän toivomusponsi biomassan polton ilmasto-
päästöistä ja kestävyyskriteereiden toteutumisesta raportoimisesta 
konsernijaostolle

HEL 2019-002054 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Veronika 
Honkasalon ehdotuksesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Miia Aho, konsernilakimies, puhelin: 310 36445

miia.aho(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginval-
tuuston 13.2.2019 hyväksymän toivomusponnen (Mai Kivelä) johdosta 
tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle se-
kä tiedoksi muille valtuutetuille.

Esittelijän perustelut

Hyväksyessään kaupunginhallituksen esityksen valtuutettu Mai Kivelän 
aloitteesta biomassalle laadittavista kestävyyskriteereistä loppuun käsi-
tellyksi kaupunginvaltuusto hyväksyi samalla seuraavan toivomuspon-
nen: 

”Selvitetään mahdollisuutta edellyttää Heleniä raportoimaan konserni-
jaostolle tehtävän normaalin ajankohtaiskatsauksen yhteydessä bio-
massan polton ilmastopäästöistä sekä kestävyyskriteerien toteutumi-
sesta. (Mai Kivelä)”.

Hallintosäännön 30 luvun 14 §:n mukaan kaupunginhallituksen on hy-
väksytystä toivomusponnesta toimitettava ponnen ehdottajalle kirjalli-
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nen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä viimeis-
tään vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä. Selvitys on toimitettava 
erikseen tiedoksi valtuutetuille.

Antamansa lausunnon mukaan Helen Oy raportoi vuosittain vastuulli-
suusraportissaan tuotetun energian alkuperän sekä toimitusketjun. 
Vuonna 2018 Helen on asettanut tavoitteen 100 %:sesti kestävän bio-
massan hankinnasta. Käytännössä tämä tarkoittaa, että Helenin hank-
kimat biopohjaiset polttoaineet ovat kestävyyssertifioituja tai muulla ta-
voin alkuperävalvottuja. 

Helenin vuonna 2018 käyttämästä bioenergiasta 85 % oli kestävyysser-
tifioitua ja loput sertifikaatin hyväksymällä tavalla alkuperäisvalvottuja 
tai peräisin sertifioiduilta toimittajilta. Helen raportoi tavoitteen toteutu-
misesta vuosittain vastuullisuusraportissaan. Kaupunginhallitus toteaa, 
että tämä tieto raportoidaan myös jatkossa konsernijaostolle annetta-
vissa ajankohtaiskatsauksissa. 

Helen kuuluu EU:n päästökauppaan ja raportoi päästöjään viranomais-
ten hyväksymien tarkkailusuunnitelmien mukaisesti. Ulkopuolinen to-
dentaja varmistaa polttoainemäärien, lämpöarvojen, päästökertoimien 
ja hiilidioksidipäästöjen oikeellisuuden. Päästökauppajärjestelmän mu-
kaisesti kaiken bioenergian päästökerroin on 0 g / kWh.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Miia Aho, konsernilakimies, puhelin: 310 36445

miia.aho(a)hel.fi

Liitteet

1 Helenin lausunto

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Ponnen ehdottaja Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytän-
töönpano
Liite 1

Tiedoksi
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Kaupunginvaltuusto
Kaupunginkanslia
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§ 850
Valtuutettu Juhani Strandénin toivomusponsi mahdollisuudesta 
käyttää todellisia päästöjä ja ympäristövaikutuksia laskettaessa ja 
raportoitaessa biomassan käyttöä energiatuotannossa

HEL 2019-002052 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Veronika 
Honkasalon ehdotuksesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Miia Aho, konsernilakimies, puhelin: 310 36445

miia.aho(a)hel.fi
Katri Kuusinen, yksikön päällikkö, puhelin: 310 39163

katri.kuusinen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginval-
tuuston 13.2.2019 hyväksymän toivomusponnen (Juhani Strandén) 
johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdot-
tajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

Esittelijän perustelut

Hyväksyessään kaupunginhallituksen esityksen valtuutettu Mai Kivelän 
aloitteesta biomassalle laadittavista kestävyyskriteereistä loppuun käsi-
tellyksi kaupunginvaltuusto hyväksyi samalla seuraavan toivomuspon-
nen: 

”Hyväksyessään ehdotuksen kaupunginvaltuusto edellyttää, että las-
kettaessa ja raportoidessa biomassan käyttöä energiantuotannossa, 
kaupunginhallitus selvittää mahdollisuuden käyttää sen todellisia pääs-
töjä ja ympäristövaikutuksia nollapäästöjen sijaan. (Juhani Strandén)”.
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Hallintosäännön 30 luvun 14 §:n mukaan kaupunginhallituksen on hy-
väksytystä toivomusponnesta toimitettava ponnen ehdottajalle kirjalli-
nen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä viimeis-
tään vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä. Selvitys on toimitettava 
erikseen tiedoksi valtuutetuille.

Biomassan nollapäästöisyydestä on sovittu YK:n ilmastosopimuksessa. 
Sopimuksen mukaan kestävästi tuotettu bioenergia on nollapäästöistä, 
kun poltettaessa ilmaan vapautuu saman verran hiilidioksidia kuin bio-
massa on kasvaessaan sitonut. 

Biomassan käyttö kaikilla sektoreilla vaikuttaa Suomen nettopäästöihin, 
mutta kaksinkertaisen laskennan välttämiseksi metsäbiomassan pääs-
töt lasketaan maankäyttösektorilla, ei esimerkiksi energiasektorilla. 
Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että Suomen hiilinielu pienenee, jos 
metsää hakataan enemmän kuin se kasvaa, ja hiilinielun pieneminen 
huomioidaan maan kokonaispäästöjen laskennassa.

Eri puun materiaalit vapauttavat hiilidioksidia eri tavalla, ja Helen käyt-
tää polttoaineinaan biomassajakeita, joiden hiili vapautuisi ilmakehään 
melko lyhyessä ajassa ilman energianhyötykäyttöä tai metsään jätetty-
nä. 

Euroopan Unionin uusiutuvan energian direktiivissä (RED II) on kestä-
vyysasiat otettu biomassan osalta hyvin valvontaan niin sanottujen kes-
tävyyskriteerien avulla. Poltettavan biomassan on oltava peräisin kes-
tävistä lähteistä ja alitettava direktiivissä mainitut elinkaaren aikaiset 
kasvihuonekaasujen päästökriteerit, jotta se lasketaan poltettaessa 
päästöttömäksi uusiutuvaksi energiaksi. Kestävyyskriteereillä halutaan 
varmistaa, että bioenergian energiankäyttö EU:ssa tuottaa merkittäviä 
kasvihuonekaasupäästöjen vähennyksiä ja biomassan tuottaminen on 
kestävää sisältäen mm. maatason riskiperustaista arviointia ja vaati-
muksia hiilinielulaskennasta. 

Biomassan kaikki päästöt lasketaan ns. LULUCF-sektorilla, eli maan-
käyttö, maankäytön muutokset ja metsätalous -sektorilla. Metsästä 
saatavan puun hiilidioksidipäästöt huomioidaan siis jo puun kaatamisen 
yhteydessä, mikä käytännössä tarkoittaa, että kun puu metsässä kaa-
tuu, se merkitään tilastoissa päästöksi kokonaisuudessaan riippumatta 
siitä, miten ja millä sektorilla puu ja sen eri osat käytetään.

Antamansa lausunnon mukaan Helen Oy raportoi vuosittain vastuulli-
suusraportissaan sähkön ja lämmön tuotantoon käytettyjen polttoainei-
den määrän. Näiden ja muiden saatavissa olevien tietojen perusteella 
kaupungin olisi mahdollista selvittää ulkopuolisten asiantuntijoiden 
avulla todellisia biomassan polttamisesta syntyviä päästöjä ja ympäris-
tövaikutuksia. Tällä hetkellä kaupunkiympäristön toimialan laatimissa 
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energiankäyttöraporteissa ei näy lainkaan biomassan käyttöä, koska 
biomassaan perustuvia lämmitysjärjestelmiä ei juurikaan ole käytössä. 
Lähes kaikki kaupungin omistamat kohteet lämmitetään muuten kuin 
biomassalla tuotetulla kaukolämmöllä ja sähköllä, sekä muutamia öljyl-
lä tai maalämmöllä.

Ulkopuolisten asiantuntijoiden avulla tehtävät selvitykset koskisivat vain 
tietyn koostumuksen ja alkuperän omaavaa biomassaa, joten erillisiä 
selvityksiä päästöistä ja ympäristövaikutuksista tulisi tehtäväksi toistu-
vasti. Ottaen huomioon tämän ohella kaupungin alueella energiantuo-
tannossa käytetyn biomassan määrän, on kaupungin kannalta perustel-
tua noudattaa päästöjä ja ympäristövaikutuksia arvioidessaan kansain-
välisesti määriteltyjä standardeja.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Miia Aho, konsernilakimies, puhelin: 310 36445

miia.aho(a)hel.fi
Katri Kuusinen, yksikön päällikkö, puhelin: 310 39163

katri.kuusinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Helenin lausunto

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Ponnen ehdottaja Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytän-
töönpano
Liite 1

Tiedoksi

Kaupunginvaltuusto
Kaupunkiympäristön toimiala
Kaupunginkanslia
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§ 851
Valtuutettu Daniel Sazonovin toivomusponsi Tehtaankadun ala-as-
teen väistötilojen aikaistamisesta

HEL 2019-006261 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 
22.5.2019 hyväksymän toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpi-
teistä ja toimitti selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille val-
tuutetuille.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1 Teknisen johtajan lausunto 25.10.2019

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Ponnen ehdottaja Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytän-
töönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Hyväksyessään Tehtaankadun ala-asteen perusparannuksen hanke-
suunnitelman 22.5.2019 kaupunginvaltuusto hyväksyi samalla valtuu-
tettu Daniel Sazonovin ehdottaman toivomusponnen, jonka mukaan 
kaupungin tulee selvittää mahdollisuutta siirtyä väistötiloihin suunnitel-
tua nopeammin.

Hankesuunnitteluvaiheessa Tehtaankadun ala-asteen perusparannus-
hanke oli suunniteltu alkavaksi kesäkuussa 2020. Alkuvuodesta 2019 
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koululla levisi huoli rakennuksen sisäilmatilanteesta. Käyttäjien oireilut 
lisääntyivät merkittävästi ja oppilaiden vanhemmat esittivät toiveen 
väistötiloihin siirtymisen nopeuttamisesta. Kaupunki selvitti syitä oirei-
lun lisääntymiselle ja suoritti keväällä ja kesällä 2019 toimenpiteitä ti-
lanteen parantamiseksi.

Perusparannuksen toteutussuunnittelun käynnistyessä ilmeni, että ra-
kentamisaikaa on tarpeen pidentää, joten sen aloitusta päätettiin ai-
kaistaa. Eiranrantaan tulevien paviljonkien hankintaa on kiirehditty si-
ten, että väistötilat olisivat käytettävissä mahdollisimman nopeasti. 
Väistötilojen hankesuunnitelma on hyväksytty, paviljonkitoimittaja on 
kilpailutettu ja valittu, asukasvuorovaikutustilaisuus on pidetty ja raken-
nuslupahakemus on jätetty. Tilojen hankintaa on aikaistettu alkuperäi-
sestä aikataulusta niin, että paviljonki valmistuu alkuvuonna 2020 ja 
otetaan käyttöön maalis−huhtikuussa 2020.

Perusparannuksen toteutus jaetaan erilliseen purku-urakkaan ja varsi-
naiseen perusparannusurakkaan. Purku käynnistyy heti kun toiminta on 
saatu siirrettyä väistötiloihin. Perusparannusurakan on tarkoitus alkaa 
marraskuussa 2020 ja valmistua kesäkuussa 2022.

Asiasta on saatu kasvatus- ja koulutuslautakunnan sekä kaupunkiym-
päristön toimialan teknisen johtajan lausunnot. Vastaus on lausuntojen 
mukainen.

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

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1 Teknisen johtajan lausunto 25.10.2019

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
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Ponnen ehdottaja Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytän-
töönpano

Tiedoksi

Kaupunginvaltuusto

Päätöshistoria

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 27.08.2019 § 304

HEL 2019-006261 T 00 00 03

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi seuraavan lausunnon:

Kasvatus- ja koulutuslautakunta pitää kannatettavana Daniel Sazono-
vin toivomuspontta selvittää mahdollisuutta nopeuttaa Tehtaankadun 
ala-asteen väistötilojen rakentamisen aikataulua.

Lisäksi lautakunta toteaa, että kasvatus- ja koulutuslautakunta on 
12.2.2019 antanut kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleis-
ten alueiden jaostolle puoltavan lausunnon 3.12.2018 päivätystä Teh-
taankadun ala-asteen laajennusta ja perusparannusta koskevasta han-
kesuunnitelmasta. Väistötilatarpeen on kasvatuksen ja koulutuksen 
toimiala ilmaissut kaupunkiympäristön toimialalle hankesuunnittelun 
alussa. Rakennusluvista ja hankkeiden toteutuksesta ja aikataulutuk-
sesta vastaa kaupunkiympäristön toimiala. 

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Sari Lehtonen, projektiarkkitehti, puhelin: 310 15124

sari.k.lehtonen(a)hel.fi
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§ 852
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen asioita, joissa 
seuraavat viranomaiset ovat tehneet päätöksen viikolla 49 

kaupunginhallituksen jaostot  
- konsernijaosto  
- elinkeinojaosto  
  
tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta  
  
lautakunnat ja niiden jaostot  
kasvatus- ja koulutuslautakunta 3.12.2019
- suomenkielinen jaosto  
- ruotsinkielinen jaosto  
kaupunkiympäristölautakunta 3.12.2019
- ympäristö- ja lupajaosto  
- rakennusten ja yleisten alueiden jaosto  
pelastuslautakunta  
kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 3.12.2019
- kulttuuri- ja kirjastojaosto  
- liikuntajaosto  
- nuorisojaosto  
sosiaali- ja terveyslautakunta 3.12.2019
- sosiaali- ja terveysjaosto  
  
johtokunnat  
- palvelukeskusliikelaitos  
- taloushallintopalveluliikelaitos  
- työterveysliikelaitos  
- rakentamispalveluliikelaitos  
- liikenneliikelaitos 4.12.2019
  
keskusvaalilautakunta yleishallinnon osalta  
  
pormestari  
  
apulaispormestarit  
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- kasvatuksen ja koulutuksen toimiala  
- kaupunkiympäristön toimiala  
- kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala  
- sosiaali- ja terveystoimiala  
  
kaupunginkanslian viranhaltijat  
  
henkilöstökassatoimikunta  

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
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 834, 835, 836, 837, 840, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 
851 ja 852 §:t.

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

2
OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Pöytäkirjan 838, 839, 841, 842, 843 ja 844 §: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

Kaisa Hernberg Marcus Rantala

Sanna Vesikansa

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa 
www.hel.fi 23.12.2019.


