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Kokousaika 02.03.2020 16:00 - 17:15

Kokouspaikka Kaupunginhallituksen istuntosali

Läsnä

Jäsenet

Vapaavuori, Jan pormestari
Sinnemäki, Anni apulaispormestari

kaupunginhallituksen 1. varapu-
heenjohtaja

Sevander, Tomi kaupunginhallituksen 2. varapu-
heenjohtaja

Honkasalo, Veronika poistui 16:49, poissa: 159 §
Koulumies, Terhi
Pakarinen, Pia apulaispormestari
Raatikainen, Mika
Rantala, Marcus
Razmyar, Nasima apulaispormestari
Rydman, Wille
Sazonov, Daniel saapui 16:07, poissa: 139 §
Vanhanen, Reetta
Vesikansa, Sanna apulaispormestari
Vuorjoki, Anna
Yanar, Ozan

Muut

Bogomoloff, Harry kaupunginvaltuuston 1. varapuheen-
johtaja
saapui 16:15, poissa: 139 §

Arhinmäki, Paavo kaupunginvaltuuston 2. varapuheen-
johtaja

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

lajohtaja
Laine-Hendolin, Kirsti vs. kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala-

johtaja
Pohjolainen, Liisa kasvatuksen ja koulutuksen toimia-

lajohtaja
poistui 16:54, poissa: 159 §

Gros, Nina henkilöstöjohtaja
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poistui 17:12, poissa: 159 §
Kivelä, Liisa viestintäjohtaja
Rope, Jenni kaupunginlakimies
Saxholm, Tuula rahoitusjohtaja
Summanen, Juha hallintojohtaja

poistui 17:05, poissa: 159 §
von Bruun, Santtu vs. elinkeinojohtaja
Linden, Timo kaupunginsihteeri
Nelskylä, Maria kaupunginsihteeri
Sippola-Alho, Tanja kaupunginsihteeri
Hopeakunnas, Maisa viestintäasiantuntija
Björksten, Jenni hallintoasiantuntija
Huhtaniemi, Jari arkkitehti

asiantuntija
saapui 16:33, läsnä: 159 §

Puheenjohtaja

Jan Vapaavuori pormestari
139 - 159 §

Esittelijät

Jan Vapaavuori pormestari
139 - 140 §

Sami Sarvilinna kansliapäällikkö
141 - 143 §, 145 - 153 §, 155 - 159 
§

Juha Summanen hallintojohtaja
144 §, 154 §

Pöytäkirjanpitäjä

Jenni Björksten hallintoasiantuntija
139 - 159 §
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§ Asia

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

140 Asia/2 V 11.3.2020, Vuoden 2019 talousarvion toteutumaton sitova toiminnan 
tavoite

141 Asia/4 V 11.3.2020, Vuokrausperiaatteiden määrittäminen eräille tonteille 
(Herttoniemi ja Laajasalo, tontit 43124/4 ja 49273/10)

142 Asia/5 V 11.3.2020, Päiväkoti Longinojan, päiväkoti Vilppulan ja leikkipuisto 
Filpuksen korvaavan uudisrakennuksen hankesuunnitelma

143 Asia/6 V 11.3.2020, Gymnasiet Lärkanin ja Hoplaxskolanin perusparannuk-
sen ja laajennuksen hankesuunnitelma

144 Asia/7 Uudenmaan maakuntavaltuuston varajäsenen valinta

145 Asia/8 Kaupunginhallituksen toimivallan siirtäminen kaupunginkanslian henki-
lörekistereitä koskevissa asioissa

146 Asia/9 Virkojen perustaminen kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle

147 Asia/10 Oikaisuvaatimus virkaan ottamista koskevasta päätöksestä

148 Asia/11 Oikaisuvaatimus vähäpäästöisten ajoneuvojen kriteerien tarkistamista 
koskevasta päätöksestä

149 Asia/12 Utlåtande om beredningen av Kårkulla samkommuns verksamhet och 
ekonomi för år 2021

149 Asia/12 Lausunto Kårkulla samkommun -nimisen kuntayhtymän vuoden 2021 
toiminnan ja talouden valmistelusta

150 Asia/13 Helsingin kaupungin palvelujen yhdenvertaisuussuunnitelma vuosille 
2020–2021

151 Asia/14 Maankäyttösopimuksen tekeminen Sähköturvallisuuden edistämiskes-
kus STEK ry:n kanssa liittyen asemakaavan muutosehdotukseen nro 
12533 (Lauttasaari)

152 Asia/15 Maankäyttösopimuksen ja kiinteistökaupan esisopimuksen tekeminen 
Espoon kaupungin kanssa liittyen Espoon Leppävaaran Säterinkallion 
asemakaava-alueeseen

153 Asia/16 Tontinvarauksen jatkaminen SRV Oy:lle (Espoo, Leppävaaran Perk-
kaa, Vermon ja Vänrikinsolmun asemakaava-alueet)
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154 Asia/17 Tasa-arvotoimikunnan jäsenen ja puheenjohtajan valinta

155 Asia/18 Finlandia-talon väistötilaa koskeva hankesuunnitelma

156 Asia/19 Valtuutettu Sirpa Asko-Seljavaaran toivomusponsi lumen mereen kaa-
tamisen välttämisestä talvella 2019-2020

157 Asia/20 Kaupunginvaltuuston 26.2.2020 tekemien päätösten täytäntöönpano

158 Asia/21 Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

159 Asia/3 V 11.3.2020, Hernesaaren asemakaavan ja asemakaavan muutosten 
hyväksyminen (12510)
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§ 139
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 Anna 
Vuorjoen ja Terhi Koulumiehen sekä varatarkastajiksi Ozan Yanarin ja 
Marcus Rantalan.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti puheenjohtajan ehdotuksesta 
valita pöytäkirjantarkastajiksi Veronika Honkasalon sijasta Anna Vuor-
joen ja Daniel Sazonovin sijasta Terhi Koulumiehen.

Esittelijä
pormestari
Jan Vapaavuori

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi 
ja päätösvaltaiseksi.

Samalla kaupunginhallitus päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi Vero-
nika Honkasalon ja Daniel Sazonovin sekä varatarkastajiksi Ozan 
Yanarin ja Marcus Rantalan.

Esittelijä
pormestari
Jan Vapaavuori

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 140
V 11.3.2020, Vuoden 2019 talousarvion toteutumaton sitova toimin-
nan tavoite

HEL 2020-000718 T 02 02 01

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä kulttuuri- ja vapaa-
aikalautakunnan selvityksen vuoden 2019 talousarvion sitovan toimin-
nan tavoitteen toteutumatta jäämisestä.

Esittelijä
pormestari
Jan Vapaavuori

Lisätiedot
Tero Niininen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 25915

tero.niininen(a)hel.fi

Liitteet

1 Toimialajohtajan kirje 25.2.2020

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Vuoden 2019 talousarvion noudattamisohjeiden mukaan lauta- ja joh-
tokuntien on annettava selvitys toteutumatta jääneistä sitovista toimin-
nan tavoitteista siten, että selvitykset voidaan käsitellä kaupunginval-
tuustossa ennen tilinpäätöksen allekirjoittamista kaupunginhallitukses-
sa. 

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta perustelee seuraavasti, miksi vuoden 
2019 talousarvion sitova toiminnan tavoite ei toteutunut.

Kulttuuri ja  vapaa-aika

Tavoite: Koko kaupunki on oppimisen, kulttuuristen kohtaamisten, te-
kemisen ja kansalaistoiminnan paikka.
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Toteuma: Kahdesta tavoitteeksi asetetusta mittarista yksi jäi toteutu-
matta. Mittavaksi tavoitteeksi asetettu kulttuurin ja vapaa-ajan olosuh-
teiden suunnitteluperiaatteiden hyväksyntä lautakunnassa ei toteutunut 
aikataulun mukaisesti. Palveluverkkosuunnittelun periaatteet hyväksyt-
tiin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnassa 14.1.2020. Tavoite ei toteutu-
nut.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan palveluverkkosuunnittelun periaattei-
den valmistelu toteutettiin vuorovaikutteisena kehittämisprojektina. 
Valmistelussa kuultiin laajasti kaupungin sisäisiä ja ulkoisia sidosryh-
miä. Valmisteluun osallistuivat muut kaupungin toimialat, keskushallinto 
sekä Kaupunkiakatemian ja keskeisten sidosryhmien edustajat.

Suunnitteluperiaatteiden lähtökohtana oli, että kaupungin oli ensiksi 
muodostettava kokonaisnäkemys tarpeista ja miten ko. tarpeisiin vasta-
taan. Kaupungin oma palvelutuotanto ei ollut aina ensisijainen toteutus-
tapa, mutta yksi mahdollisista toteutustavoista. Kulttuurin ja vapaa-ajan 
palveluverkon suunnitteluperiaatteet korostavat kansalaistoiminnan en-
sisijaisuutta. Palvelun tarjonnassa avustuksilla ei täydennetä kaupungin 
omaa palvelutarjontaa. Tavoitteena on tukea merkittäviä asioita. Kau-
pungin oma rooli on täydentävä. Työ on osoittanut, että kaupungin 
omaa palvelustrategiaa tulee tarkentaa vuoden 2020 aikana ja se tuo-
daan erikseen kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan hyväksyttäväksi.

Esittelijä
pormestari
Jan Vapaavuori

Lisätiedot
Tero Niininen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 25915

tero.niininen(a)hel.fi

Liitteet

1 Toimialajohtajan kirje 25.2.2020

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 10.02.2020 § 95
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HEL 2020-000718 T 02 02 01

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä kaupunginkanslian, rakentamis-
palveluliikelaitoksen johtokunnan, taloushallintopalveluliikelaitoksen 
johtokunnan, työterveysliikelaitoksen johtokunnan, kaupunkiympäristö-
lautakunnan,  pelastuslautakunnan, liikenneliikelaitoksen johtokunnan, 
kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan ja sosiaali- terveyslautakunnan sel-
vitykset vuoden 2019 talousarvion sitovien toiminnan tavoitteiden toteu-
tumatta jäämisestä.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Tero Niininen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 25915

tero.niininen(a)hel.fi
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§ 141
V 11.3.2020, Vuokrausperiaatteiden määrittäminen eräille tonteille 
(Herttoniemi ja Laajasalo, tontit 43124/4 ja 49273/10)

HEL 2019-011827 T 10 01 01 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa: 

Kaupunginvaltuusto vahvistaa Kruunuvuorenrannan asemakaavaan 
nro 12010 sisältyvien asuinrakennustonttien (A) 49273/6 ja 10 tai niistä 
muodostettavien tonttien sekä Herttoniemen sairaala-alueen asema-
kaavaan ja asemakaavan muutokseen nro 12444 sisältyvän asuinra-
kennustentontin (AK) 43124/4 tai siitä muodostettavan tontin vuokraus-
periaatteet 31.12.2080 saakka liitteen 1 mukaisesti.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1 Vuokrausperiaatteet
2 Asemakaava nro 12010
3 Asemakaava ja asemakaavan muutos nro 12444

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Tiivistelmä

Kruunuvuorenrannan korttelin 49273 tonteille 6 ja 10 on jo aikaisemmin 
vahvistettu vuokrausperiaatteet (kaupunginvaltuusto 30.1.2019, 31 §). 
Tontin 10 hallinta- ja rahoitusmuotoa on sittemmin muutettu siten, että 
tontti voidaan Hitas-omistusasuntotuotannon sijaan toteuttaa myös 
sääntelemättömänä omistusasuntotuotantona. Vastaava hallinta-ja ra-
hoitusmuodon muutos tehdään todennäköisesti myös tontin 49273/6 
kohdalla. Näin ollen tonteille 49273/6 ja 10 tulee vahvistaa vuokrauspe-
riaatteet sääntelemättömän omistusasuntotuotantoon.



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 7/2020 6 (120)
Kaupunginhallitus

Asia/4
02.03.2020

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

Herttoniemen korttelin 43124 tontti toteutetaan hintakontrolloituna 
omistusasuntotuotantona. Tontille tulee vahvistaa vuokrausperiaatteet. 

Esittelijän perustelut

Kruunuvuorenrannan tontit

Asemakaavatiedot

Asemakaavan nro 12010 mukaan korttelin 49273 asuntotontit 6 ja 10 
kuuluvat asuinrakennusten (A) korttelialueiseen. Tontin 10 pinta-ala 1 
335 m² ja tontin 6 pinta-ala on 1 351 m². Molemmat tontit on merkitty 
kiinteistörekisteriin 15.12.2018. 

Varauspäätökset

Kaupunginhallitus on 10.4.2017, 372 § päättänyt varata korttelin 49273 
asuntotontit yhteisesti Hartela Etelä-Suomi Oy:lle, Saraco D&M Oy:lle, 
Asuntosäätiön Asumisoikeus Oy:lle ja A-Kruunu Oy:lle 31.12.2020 
saakka. Tontit 49273/6 ja 10 varattiin tarkemmin Saraco D&M Oy:lle to-
teutettavaksi ryhmärakennuttamisena ja Hitas-
omistusasuntotuotantona muun muassa ehdoin, että ryhmärakennut-
tamiseen varattavat Hitas-ehdoin toteutettavat tontit toteutetaan Hitas II 
-ehdoin.   

Varauspäätöksen muutos

Asuntotonttitiimin tiimipäällikkö on 4.11.2019, 317 § päättänyt muuttaa 
ryhmärakennuttamiseen Hitas-omistusasuntotuotantona (Hitas II –eh-
doin) varatun korttelin 49273 tontin 10 varausta seuraavasti: 

Tontti voidaan toteuttaa sääntelemättömänä omistusasuntotuotantona. 
Tontti tulee kuitenkin edelleen toteuttaa ryhmärakennuttamishankkee-
na. Mikäli tontti toteutetaan edellä mainitun mukaisesti sääntelemättö-
mänä omistusasuntotuotantona, tontin toteuttamisessa ei tarvitse nou-
dattaa Hitas II –ehtoja. Muutoin noudatetaan entisiä ehtoja.

Tontille 49273/6 tullaan todennäköisesti tekemään vastaava varaus-
päätöksen muutos.

Aikaisemmat vuokrausperiaatteet

Kaupunginvaltuusto on 30.1.2019, 31 § päättänyt vahvistaa korttelei-
den 49273 ja 49274 asuntotonteille vuokrausperiaatteet 31.12.2080 
saakka muun muassa seuraavin ehdoin:

 Hitas-omistusasuntotuotantona, valtion tukemana (pitkä korkotuki) 
asumisoikeusasuntotuotantona tai valtion tukemana (pitkä korkotu-
ki) vuokra-asuntotuotantona toteutettavien asuntotonttien 49273/4, 
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49273/5, 49273/6, 49273/8, 49273/9, 49273/10, 49273/11 ja 
49273/12 sekä 49274/3-10 vuosivuokrat määrätään pitäen perus-
teena virallisen elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelu-
kua 100 vastaavana asuinkerrosneliömetrihintana 37 euroa.

 Asemakaavaan merkityn kerrosalan lisäksi rakennettavien asunto-
jen ulkopuolisten asuntoja palvelevien tilojen osalta ei peritä vuok-
raa.

 Asuntotonteille mahdollisesti toteutettavien liike- tai niihin verratta-
vien tilojen, julkisten palvelutilojen (esim. päiväkoti), ryhmäkotitilojen 
tai muiden Y-käyttötarkoituksen mukaisten tilojen sekä kunnallistek-
niikkaa palvelevien tilojen osalta peritään samaa maanvuokraa kuin 
asuntotontilta.

 Alueen keskeneräisyyden perusteella myönnettävän alkuvuosialen-
nuksen johdosta asuntotonttien maanvuokrista peritään valtion tu-
kemilta (pitkä korkotuki) tonteilta tai mainittua tuotantoa vastaavasta 
tontin asuinrakennusoikeuden osuudesta 70 % ja mahdollisilta va-
paarahoitteisilta kohteilta vastaavin periaattein 80 % 31.12.2021 
saakka.

 Tämän lisäksi asuntotonttien vuosivuokrista myönnetään vuokra-
suhteen alkamisesta lukien 10 %:n alennus alueelle suunnitellun 
joukkoliikennesillan (Kruunusillat, siltayhteys) käyttöönottovuotta 
seuraavan vuoden alkuun saakka.

 Edellä mainittujen alennusten päätyttyä asuntotonttien vuosivuokris-
ta peritään 80 % siltä ajalta, jona tontille rakennettavien asuintalojen 
rakentamiseen myönnettyä valtion asuntolainaa on maksamatta tai 
jona valtio maksaa tontille rakennettavien asuntojen rakentamiseen 
myönnetyn lainan perusteella korkohyvitystä (korkotukea).

Päätöksessä ei vahvistettu vuokrausperiaatteita sääntelemättömään ja 
vapaarahoitteiseen tuotantoon luovutettaville tonteille.

Vertailutiedot

Kaupunginvaltuusto on 22.6.2016, 197 § päättänyt oikeuttaa kiinteistö-
lautakunnan vuokraamaan Helsingin kaupungin 49. Haakoninlahti 1:n 
asemakaavaan nro 12010 merkityn asuntotontin 49271/2, joka toteute-
taan jälleenmyynnin osalta sääntelemättömänä asuntotuotantona, pi-
täen perusteena virallisen elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” 
pistelukua 100 vastaavana kerrosneliömetrihintana 42 euroa.

Mainittuun kaupunginvaltuuston päätökseen on sisältynyt vastaavat 
alennukset kuin kortteleita 49273 ja 49274 koskevassa kaupunginval-
tuuston 30.1.2019, 31 § vuokrausperiaatepäätöksessä on.

Esitettävät vuokrausperusteet
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Tontti 49273/10 voidaan varauspäätöksen ja varauspäätöksen muutok-
sen mukaan voidaan toteuttaa joko Hitas-omistusasuntotuotantona tai 
sääntelemättömänä omistusasuntotuotantona. Kaupunginvaltuusto on 
30.1.2019, 31 § vahvistanut tonteille 49273/6 ja 10 vuokrausperiaatteet 
edellyttäen, että tontit toteutetaan Hitas -omistusasuntotuotantona tai 
muuna vuokrausperiaatepäätöksessä mainittuna säänneltynä asunto-
tuotantona. 

Mikäli tontit 49273/6 ja 10 toteutetaan sääntelemättömänä asuntotuo-
tantona ilman Hitas-ehtoja, vuosivuokra esitetään määrättävän pitäen 
perusteena virallisen elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” pis-
telukua 100 vastaavana asuinkerrosneliömetrihintana 45 euroa (nyky-
arvo 888 euroa).

Vuokrausperiaatehinta 45 euroa euroa/k-m2 on hieman enemmän kuin 
vertailutietona käytetyn tontin vuokrausperiaatehinta johtuen hintatason 
noususta. Vuokrausperiaatehinnan määrittelyssä on noudatettu vyöhy-
kehintamenetelmää.

Tonttien 49273/6 ja 10 vuosivuokrista esitetään määrättäväksi kaupun-
ginvaltuuston vuokrausperiaatepäätöksen 30.1.2019, 31 § mukaiset 
alennukset.

Vaikutukset asumiskustannuksiin

Maanvuokran teoreettinen vaikutus asumiskustannuksiin olisi noin 3,55 
euroa/m²/kk.

Vuokra-aika

Vuokra-ajan esitetään kaupunginvaltuuston päätöksen 30.1.2019, 31 § 
mukaisesti olevan enimmillään 31.12.2080 saakka, jolloin vuokra-aika 
olisi vakiintuneen käytännön mukaan noin 60 vuotta.

Herttoniemen tontti

Asemakaavatiedot

Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen nro 12444 (Herttoniemen 
sairaalan alue) mukaan korttelin 43124 asuntotontti 43124/4 kuuluu 
asuinkerrostalojen korttelialueeseen (AK). Tontin pinta-ala on 2 514 m² 
ja osoite on Siilikuja 1. Tontti on merkitty kiinteistörekisteriin 3.10.2019.

Varauspäätökset

Kaupunginhallitus on 10.6.2019, 446 § päättänyt varata tontin 43124/4 
T2H Rakennus Oy:lle hintakontrolloitujen omistusasuntojen suunnitte-
lua varten 31.12.2021 saakka.        
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Vertailutiedot

Kaupunginvaltuusto on 10.11.2017, 323 § päättänyt oikeuttaa kaupun-
kiympäristölautakunnan vuokraamaan asemakaavan nro 12220 mukai-
set asuntontit (AK) 43123/4–6 tai niistä muodostettavat tontit pitäen 
vuosivuokran perusteena Hitas omistusasuntotuotantona tai valtion tu-
kemana (pitkä korkotuki) asumisoikeusasunto- tai vuokra-
asuntotuotantona toteutettavien tonttien osalta elinkustannusindeksin 
”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 vastaavana kerrosneliömetrihin-
tana 33 euroa. Päätöksessä ei vahvistettu vuokraushintaa vapaarahoit-
teisena sääntelemättömänä asuntotuotantona toteuttaville asuntoton-
teille.

Päätöksen mukaiset tontit sijaitsevat tontin 43124/4 välittömässä lähei-
syydessä. 

Esitettävät vuokrausperusteet

Tontti 43124/4 voidaan varauspäätöksen mukaan voidaan toteuttaa 
hintakontrolloituna omistusasuntotuotantona. Tontin 43124/4 vuosi-
vuokra esitetään määrättävän pitäen perusteena virallisen elinkustan-
nusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 vastaavana asuinker-
rosneliömetrihintana 42 euroa (nykyarvo 829 euroa).

Vuokrausperiaatehinta 42 euroa/k-m² vastaa vuonna 2017 viereiselle 
korttelille vahvistettuja vuokrausperiaatehintoja huomioiden hintatason 
yleinen nousu. Vuokrausperiaatehinnan määrittelyssä on noudatettu 
vyöhykehintamenetelmää.

Vaikutukset asumiskustannuksiin

Maanvuokran teoreettinen vaikutus asumiskustannuksiin olisi noin 3,31 
euroa/m²/kk.

Vuokra-aika

Vuokra-ajan esitetään olevan enimmillään 31.12.2080 saakka, jolloin 
vuokra-aika olisi vakiintuneen käytännön mukaan noin 60 vuotta.

Toimivalta

Hallintosäännön 7 luvun 1 §:n 8 kohdan mukaan kaupunginvaltuusto 
vahvistaa yli 30 vuoden pituisten maanvuokrasopimusten yleiset vuok-
rausperiaatteet.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
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Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1 Vuokrausperiaatteet
2 Asemakaava nro 12010
3 Asemakaava ja asemakaavan muutos nro 12444

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Kaupunkiympäristölautakunta

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunta 14.01.2020 § 10

HEL 2019-011827 T 10 01 01 02

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle:

- että Helsingin Kruunuvuorenrannan asemakaavaan nro 12010 sisäl-
tyvän asuinrakennustentonttien (A) 49273/6 ja 10 tai niistä muodostet-
tavien tonttien sekä Helsingin Herttoniemen sairaala-alueen asema-
kaavaan ja asemakaavan muutokseen nro 12444 sisältyvän asuinra-
kennustentontin (AK) 43124/4 tai siitä muodostettavan tontin vuokraus-
periaatteet vahvistetaan 31.12.2080 saakka liitteestä 1 ilmenevin peri-
aattein.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Jessina Haapamäki, kiinteistölakimies, puhelin: 09 310 74463

jessina.haapamaki(a)hel.fi
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§ 142
V 11.3.2020, Päiväkoti Longinojan, päiväkoti Vilppulan ja leikkipuis-
to Filpuksen korvaavan uudisrakennuksen hankesuunnitelma

HEL 2019-012238 T 10 06 00

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy osoitteeseen Ampujantie 3 rakennetta-
van päiväkoti- ja leikkipuistokäyttöön tulevan uudisrakennuksen 
17.7.2019 päivätyn hankesuunnitelman siten, että hankkeen laajuus on 
2 662 brm² ja rakentamiskustannusten enimmäishinta on arvonlisäve-
rottomana 10 400 000 euroa huhtikuun 2019 kustannustasossa.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1 Päiväkoti Longinojan uudisrakennuksen hankesuunnitelma 17.7.2019
2 Päiväkoti Longinojan hankesuunnitelman liitteet

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Tiivistelmä

Ala-Malmille osoitteeseen Ampujantie 3 on suunnitteilla uusi päiväkoti- 
ja leikkipuistorakennus, joka korvaa nykyiset päiväkoti Longinojan, päi-
väkoti Vilppulan sekä leikkipuisto Filpuksen huonokuntoiset tilat. 

Uudisrakennushankkeen tavoitteena on turvallinen, terveellinen, tarkoi-
tuksenmukainen ja joustava oppimisympäristö 240 päiväkotilapselle ja 
leikkipuistotoiminnalle. Uudisrakennuksen myötä Malmin alueelle saa-
daan noin 70 uutta varhaiskasvatuspaikkaa.
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Uudisrakennuksen rakentamiskustannukset ovat 10 400 000 euroa. 
Rakentamisen on tarkoitus alkaa elokuussa 2020 ja valmistua kesä-
kuussa 2022.

Esittelijän perustelut

Ala-Malmin palveluverkko ja uudisrakennushankkeen tarpeellisuus

Ala-Malmille suunnitellun uuden päiväkoti- ja leikkipuistorakennuksen 
on tarkoitus korvata nykyiset päiväkoti Longinojan, päiväkoti Vilppulan 
sekä leikkipuisto Filpuksen tilat. 

Päiväkoti Vilppula on jo siirtynyt entisten tilojen huonon kunnon vuoksi 
elokuussa 2019 valmistuneeseen Vilppulantien paviljonkiin. Päiväkoti 
Longinojan ja leikkipuisto Filpuksen nykyiset tilat ovat niin laajojen kor-
jausten tarpeessa, ettei niiden toteuttaminen ole tarkoituksenmukaista. 
Uudisrakennus mahdollistaa päiväkodille ja leikkipuistotoiminnalle so-
veltuvat, terveelliset ja turvalliset tilat.

Malmin peruspiirissä on 17 päiväkotia, joissa on yhteensä 1 467 var-
haiskasvatuksen tilapaikkaa. Viimeisimmän väestöennusteen mukaan 
vuosina 2019–2030 peruspiirin 1–6-vuotiaiden lasten määrä kasvaa yh-
teensä noin 370 lapsella.

Uudisrakennuksen hankesuunnitelma

Uudisrakennus toteutetaan alueen palvelujen turvaamiseksi tilapaik-
kamäärältään nykyisiä päiväkoteja suurempana yksikkönä. Tilat suun-
nitellaan varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen käyttöön 240 lapselle se-
kä leikkipuistotoiminnalle, joka palvelee kerralla enimmillään 70 käyttä-
jää. Hankkeella saadaan noin 70 uutta varhaiskasvatuksen tilapaikkaa.

Uudisrakennus rakennetaan nykyisen päiväkoti Longinojan ja leikki-
puisto Filpuksen tontille. Uudessa päiväkodissa järjestetään varhais-
kasvatusta ja esiopetusta 1–6-vuotiaille lapsille. Päiväkodille rakenne-
taan aidattu ulkoilupiha ja lisäksi toiminnassa hyödynnetään viereistä 
Filpuksenpuiston aluetta. Rakennuksen ensimmäisen kerroksen toi-
seen päätyyn toteutetaan leikkipuistotoiminnalle sisätilat, joihin on oma 
sisäänkäynti. Leikkipuistotoiminnalle toteutetaan oma ulkoalue. Tiloja 
voidaan käyttää joustavasti muuttuvan palvelutarpeen mukaan. 

Uudisrakennushankkeen tavoitteena on turvallinen, terveellinen, tarkoi-
tuksenmukainen ja joustava oppimisympäristö, joka tukee monialaista 
oppimista ja yhteisöllisyyttä. Osa yhteistiloista suunnitellaan siten, että 
niitä voidaan vuokrata kuntalaiskäyttöön päiväkotiaikojen ulkopuolella.

Uudisrakennushankkeen laajuus on 2 662 brm², 2 182 htm², 1 803 
hym². Tontin pinta-ala on noin 6 400 m².
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Rakentamisen on tarkoitus alkaa elokuussa 2020 ja valmistua kesä-
kuussa 2022.

Rakentamiskustannukset ja rahoitus

Hankkeen rakentamiskustannukset ovat arvonlisäverottomana 
10 400 000 euroa (3 906 euroa/brm²) huhtikuun 2019 kustannustasos-
sa.

Vuoden 2020 talousarvion liitteenä olevassa talonrakennushankkeiden 
rakentamisohjelmassa vuosiksi 2020−2029 uudisrakennuksen suunnit-
telulle ja toteutukselle on varattu yhteensä 10 400 000 euroa vuosille 
2021−2022.

Tilakustannus kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle

Uudisrakennuksen valmistuttua sisäinen kuukausivuokra on arviolta 
60 245 euroa ja vuosivuokra 722 940 euroa. Kuukausivuokra on 27,61 
euroa/htm², josta pääomavuokran osuus on 21,75 euroa/htm² ja ylläpi-
tovuokran osuus 5,86 euroa/htm². Vuokranmaksun perusteena on 
2 182 htm². Tuottovaade on kolme prosenttia ja poistoaika 30 vuotta. 

Rakentamisen aikaiset väistötilat

Koska uudisrakennus rakennetaan päiväkoti Longinojan ja leikkipuisto 
Filpuksen nykyiselle tontille, niiden toiminnoille tarvitaan väliaikaiset ti-
lat nykyisen rakennuksen purkamisen ja uudisrakennuksen rakentami-
sen ajaksi. Toiminnot siirretään väistötilapaviljonkiin, joka on tarkoitus 
sijoittaa nykyisten rakennusten pohjoispuolelle samalle tontille päiväkoti 
Vilppulan paviljongin kanssa.

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta on 11.2.2020 § 27 antanut hanke-
suunnitelmasta puoltavan lausunnon ja todennut, että se vastaa hyvin 
kasvatuksen ja koulutuksen toiminnallisia tavoitteita. Lausunto on ko-
konaisuudessaan asian päätöshistoriassa.

Hankesuunnitelman valmistelu ja toimivalta

Hankesuunnitelma on laadittu kaupunkiympäristön toimialan ja kasva-
tuksen ja koulutuksen toimialan yhteistyönä. Suunnittelun aikana on 
kuultu asiantuntijoina ympäristöpalveluiden, rakennusvalvontapalvelui-
den ja pelastuslaitoksen edustajia sekä kasvatuksen ja koulutuksen 
toimialan työsuojelun yhteistoimintahenkilöstöä.
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Uudisrakennushanketta on kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla käsi-
telty yksiköiden esimiesten ja henkilöstön kanssa sekä vanhempainti-
laisuuksissa. 

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

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1 Päiväkoti Longinojan uudisrakennuksen hankesuunnitelma 17.7.2019
2 Päiväkoti Longinojan hankesuunnitelman liitteet

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto
Kasvatus- ja koulutuslautakunta

Päätöshistoria

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 11.02.2020 § 27

HEL 2019-012238 T 10 06 00

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunkiympäristölautakunnan 
rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle puoltavan lausunnon osoit-
teeseen Ampujantie 3 toteutettavan korvaavan uudisrakennuksen 
17.7.2019 päivätystä hankesuunnitelmasta (liite 1) ja lausuu lisäksi 
seuraavaa:

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

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

Kasvatus- ja koulutuslautakunta on hyväksynyt 24.9.2019 osoitteeseen 
Ampujantie 3 toteutettavan päiväkodin ja leikkipuistotilojen korvaavan 
uudisrakennuksen tarveselvityksen.

Hanke on esitelty 25.5.2019 kasvatuksen ja koulutuksen toimialan työ-
suojelun yhteistoimintahenkilöstölle. Työsuojelun lausunto (liite 2) on 
otettu huomioon suunnittelussa.

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

Esittelijä
varhaiskasvatusjohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Paula Heikkinen, projektiarkkitehti, puhelin: 31022374

paula.heikkinen(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 12.12.2019 
§ 116

HEL 2019-012238 T 10 06 00

Esitys

A

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
esitti kaupunginhallitukselle lpk Longinojan korvaavan uudisrakennuk-
sen 17.7.2019 päivätyn hankesuunnitelman hyväksymistä siten, että 
hankkeen laajuus on 2 662 brm² ja rakentamiskustannusten enimmäis-
hinta on arvonlisäverottomana 10 400 000 euroa huhtikuun 2019 kus-
tannustasossa ehdolla, että kasvatus- ja koulutuslautakunta antaa han-
kesuunnitelmasta puoltavan lausunnon.

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

Esittelijä
vs. tekninen johtaja
Sari Hilden

Lisätiedot
Juha Polvinen, projektinjohtaja, puhelin: 310 21291

juha.polvinen(a)hel.fi
Sirkka-Liisa Sundvall, vs. tiimipäällikkö, puhelin: 310 23058

sirkka-liisa.sundvall(a)hel.fi
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§ 143
V 11.3.2020, Gymnasiet Lärkanin ja Hoplaxskolanin perusparannuk-
sen ja laajennuksen hankesuunnitelma

HEL 2019-012452 T 10 06 00

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy Gymnasiet Lärkanin ja Hoplaxskolanin 
Haagan yksikön perusparannuksen ja laajennuksen 29.11.2019 päivä-
tyn hankesuunnitelman siten, että hankkeen enimmäislaajuus on 8 024 
brm² ja rakennuskustannusten enimmäishinta on arvonlisäverottomana 
23 200 000 euroa helmikuun 2019 kustannustasossa.

Käsittely

Vastaehdotus:
Anna Vuorjoki: Lisäys päätökseen:

Gymnasiet Lärkan – Hoplaxskolan perusparannus- ja laajennushank-
keen jatkosuunnittelussa tulee huolehtia, että tilat mahdollistavat ala-
asteen luokille omat kotiluokat. Lukion kaikille ryhmille tulee taata myös 
riittävä määrä työrauhan turvaavia luokkatiloja ja kiinnittää erityistä 
huomiota kaikkien tilojen akustiikkaan.

Kannattaja: Veronika Honkasalo

Äänestys

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

Jaa-äänet: 12
Terhi Koulumies, Pia Pakarinen, Marcus Rantala, Nasima Razmyar, 
Wille Rydman, Daniel Sazonov, Tomi Sevander, Anni Sinnemäki, Reet-
ta Vanhanen, Jan Vapaavuori, Sanna Vesikansa, Ozan Yanar

Ei-äänet: 2
Veronika Honkasalo, Anna Vuorjoki

Tyhjä: 1
Mika Raatikainen

Kaupunginhallitus hylkäsi Anna Vuorjoen vastaehdotuksen äänin 12 - 2 
(1 tyhjä).
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Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1 Gymnasiet Lärkanin ja Hoplaxskolanin perusparannuksen hankesuun-
nitelma 29.11.2019

2 Gymnasiet Lärkanin ja Hoplaxskolanin hankesuunnitelman liitteet

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Tiivistelmä

Gymnasiet Lärkanin ja Hoplaxskolanin Haagan yksikön yhteiseen ra-
kennukseen on suunnitteilla laaja tekninen ja toiminnallinen peruspa-
rannus ja uusi laajennusosa. 

Nykyinen rakennus on teknisen perusparannuksen tarpeessa eikä se 
toiminnallisesti vastaa uuden opetussuunnitelman tavoitteita. Peruspa-
rannuksen tavoitteena on turvallinen, terveellinen, tarkoituksenmukai-
nen ja muuntojoustava oppimisympäristö, joka mahdollistaa myös kult-
tuuri-, liikunta- ja muiden tilaisuuksien järjestämisen ja aktiivisen asu-
kaskäytön.

Perusparannuksen ja laajennuksen rakentamiskustannukset ovat yh-
teensä 23 200 000 euroa. Rakentamisen on tarkoitus alkaa kesäkuus-
sa 2021 ja valmistua joulukuussa 2022.

Esittelijän perustelut

Gymnasiet Lärkanin ja Hoplaxskolanin yhteinen rakennus

Gymnasiet Lärkan on ruotsinkielinen kaupungin lukio, joka toimii Etelä-
Haagassa samassa rakennuksessa Hoplaxskolanin Haagan yksikön 
kanssa. Hoplaxskolan on ruotsinkielinen yhtenäinen peruskoulu, jolla 
on viisi toimipistettä Munkkiniemen, Haagan, Pitäjänmäen ja Kaarelan 
alueilla. Nyt käsittelyssä oleva hankesuunnitelma koskee Lärkanin ja 
Hoplaxskolanin Haagan yksikön yhteistä rakennusta.
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Vuonna 1962 valmistunut rakennus on pääosin kolmikerroksinen ja ta-
sakattoinen. Siihen on vuosikymmenten kuluessa tehty toiminnan vaa-
timia muutoksia, joista suurin on 1990-luvun lopulla rakennettu uusi 
auditoriosiipi. 

Tontilla on voimassa Raide-Jokerin yhteydessä vuonna 2016 laadittu 
asemakaava, joka määrittelee tontin yleissivistävien oppilaitosten ra-
kennusten korttelialueeksi (YO). Rakennus on asemakaavassa suojeltu 
merkinnällä Sr-1, rakennustaiteellisesti, kaupunkikuvallisesti ja kulttuu-
rihistoriallisesti arvokas rakennus. Asemakaava mahdollistaa 1 405 ker-
rosneliömetrin lisäsiiven rakentamisen ja auditoriosiiven korotuksen.

Perusparannus- ja laajennushankkeen tarpeellisuus

Rakennukseen on suunniteltu laaja toiminnallinen ja tekninen peruspa-
rannus sekä koulurakennuksen laajennus. Rakennuksessa tehtyjen 
tutkimusten ja selvitysten mukaan se on talotekniikaltaan vanhentunut 
ja kokonaisuudessaan laajan teknisen perusparannuksen tarpeessa. 
Tilat eivät kaikilta osin vastaa opetus- ja varhaiskasvatussuunnitelman 
toiminnalle asettamia vaatimuksia. 

Kasvatus- ja koulutuspalvelujen tarvetta ja paikkojen riittävyyttä seura-
taan säännöllisesti alue- ja kaupunkitasolla. Väestöennusteen mukaan 
alueen ruotsinkielisen perusopetuksen palveluverkossa on vain maltil-
lista kasvua, joten oppilaspaikkoja ei tarvitse lisätä. Lukioikäisten mää-
rän kasvuun vastataan muualla ruotsinkielisessä lukioverkossa.

Rakennuksen laajennus on tarpeen vaikkei oppilasmäärä kasva, koska 
talotekniikkaa joudutaan peruskorjauksen yhteydessä sijoittamaan 
osaan nykyisiä opetustiloja. Tilankäyttöä tehostetaan siten, että talo-
tekniikan vaatimat uudet tilat saadaan sovitettua nykyiseen osaan ja 
laajennustarve pysyy mahdollisimman pienenä.

Perusparannuksen ja laajennuksen hankesuunnitelma

Perusparannus- ja laajennushankkeen tavoitteena on turvallinen, ter-
veellinen, tarkoituksenmukainen ja muuntojoustava oppimisympäristö, 
joka tukee opetus- ja varhaiskasvatussuunnitelman tavoitteiden toteut-
tamista. Rakennuksen tilat perusparannetaan 420 lukiolaisen ja 150 
esiopetuksen ja perusopetuksen oppilaan käyttöön. Tiloja tullaan käyt-
tämään joustavasti muuttuvan palvelutarpeen mukaan.

Perusparannus käsittää koko nykyisen rakennuksen. Hankkeen laajuus 
on 8 024 brm², 6 622 htm², 4 520 hym². Perusparannettavan osan laa-
juus on 6 954 brm², 5 905 htm², 3 844 hym² ja laajennusosan 1 070 
brm², 717 htm², 676 hym².
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Perusparannuksen yhteydessä rakennuksen terveellisyys ja turvalli-
suus varmistetaan ja sen energiatehokkuutta parannetaan. Opetustilo-
jen järjestelyjä, kiintokalustusta ja varustusta ajanmukaistetaan ja hal-
linnon tilojen järjestelyjä tehostetaan. Pienryhmätiloja lisätään ja nykyis-
ten tilojen muunneltavuutta parannetaan. Oppilaille rakennetaan lisää 
wc-tiloja, esteettömyyteen liittyvät puutteet korjataan ja paloturvallisuut-
ta parannetaan.

Laajennusosaan sijoitetaan lukion uudet, laajennetut luonnontieteen 
opetustilat ja sosiaalitiloja sekä ilmanvaihdon konehuone. Opetustilo-
jen, pääaulan ja käytävien akustiikkaa parannetaan. 

Suunnitteluratkaisulla on pyritty toimiviin, avoimiin ja valoisiin tilaratkai-
suihin. Muunneltavuus parantaa sekä opetuksen järjestämisen mahdol-
lisuuksia että tilojen tehokasta käyttöä kulttuuri-, liikunta- ja muiden ti-
laisuuksien järjestämiseen. Tarkoituksenmukaisella ja turvallisella tila-
suunnittelulla tuetaan tilojen aktiivista asukaskäyttöä. 

Myös koulun piha (4 580 m²) perusparannetaan. Se varustetaan uusin 
leikkivälinein ja pelikentälle järjestetään riittävästi toiminnallista tilaa 
edistämään liikunnallisuutta ja opetussuunnitelman tavoitteita. Pihan 
suunnittelussa ja varustelussa otetaan huomioon turvallisuus, valvotta-
vuus, yhteisöllisyys, liikunnallisuus ja pihan monipuolinen käyttö oppi-
mistilana. 

Rakentamisen on tarkoitus alkaa kesäkuussa 2021 ja valmistua joulu-
kuussa 2022.

Strategiaohjelman toteuttaminen hankkeessa

Hanke toteuttaa Helsingin kaupunkistrategian 2017−2021 seuraavia 
tavoitteita:

 Helsingissä lapsilla ja nuorilla on turvalliset ja terveelliset oppimi-
sympäristöt (luku 3, Uudistuvat palvelut).

 Kaupunkiympäristöä sekä liikunta- ja kulttuuritarjontaa kehitetään 
liikkumisen ja arkiaktiivisuuteen kannustavaksi tasapuolisesti eri 
kaupunginosissa (luku 3, Uudistuvat palvelut).

 Rakennusten energiatehokkuutta parannetaan sekä uudisrakenta-
misessa että vanhan rakennuskannan korjaamisessa (luku 3, Uu-
distuvat palvelut).

 Kaupungin palvelutilojen korjausinvestointien tasoa nostetaan tule-
van kiinteistöstrategian mukaisesti tehokkaan tilaverkon käyttökel-
poisuuden turvaamiseksi. Painopisteinä on tilojen turvallisuus ja ter-
veellisyys (luku 4, Vastuullinen taloudenpito).

Rakennuskustannukset ja rahoitus
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Hankkeen rakentamiskustannukset ovat arvonlisäverottomana yhteen-
sä 23 200 000 euroa (2 895 euroa/brm²) helmikuun 2019 kustannusta-
sossa.

Vuoden 2020 talousarvion liitteenä olevassa talonrakennushankkeiden 
rakentamisohjelmassa vuosiksi 2020−2029 perusparannuksen suunnit-
telulle ja toteutukselle on varattu 15 000 000 euroa vuosille 2018−2022. 

Hankkeen toteutuksen edellyttämä 23 200 000 euron rahoitustarve ote-
taan huomioon uutta rakentamisohjelmaehdotusta valmisteltaessa.

Tilakustannus kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle

Perusparannuksen jälkeen sisäinen kuukausivuokra on arviolta 
195 150 euroa ja vuosivuokra noin 2 342 000 euroa. Kuukausivuokra 
on noin 29,47 euroa/htm², josta pääomavuokran osuus on 25,62 eu-
roa/htm² ja ylläpitovuokran osuus 3,85 euroa/htm². Neliövuokran perus-
teena on 6 622 htm². Tuottovaade on kolme prosenttia ja poistoaika 30 
vuotta. 

Rakennuksen nykyinen kuukausivuokra on noin 64 150 euroa ja vuosi-
vuokra noin 769 800 euroa. Kuukausivuokra on 9,57 euroa/htm², josta 
pääomavuokran osuus on 6,22 euroa/htm² ja ylläpitovuokran osuus 
3,35 euroa/htm².

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

Perusparannuksen aikaiset väistötilat

Sekä Gymnasiet Lärkanin että Hoplaxskolanin Haagan yksikön koko 
toiminta siirretään väistötiloihin perusparannuksen ajaksi. Väistötilatar-
peen kestoksi on arvioitu 20 kuukautta. Lukion on tarkoitus siirtyä vuok-
ratiloihin osoitteessa Vanha Viertotie 23. Peruskoulun on suunniteltu 
siirtyvän paviljonkitiloihin lähelle nykyistä koulurakennusta. Väistötilojen 
kustannukset ovat yhteensä arviolta noin 2 890 000 euroa.

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta on 21.1.2020 § 13 antanut hanke-
suunnitelmasta puoltavan lausunnon ja todennut, että se vastaa hyvin 
kasvatuksen ja koulutuksen toiminnan tavoitteita. Lausunto on koko-
naisuudessaan asian päätöshistoriassa.

Hankesuunnitelman valmistelu ja toimivalta
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Hankesuunnitelma on laadittu kaupunkiympäristön toimialan ja kasva-
tuksen ja koulutuksen toimialan yhteistyönä. Suunnittelun aikana on 
kuultu asiantuntijoina kaupunginmuseon, ympäristöpalvelujen, raken-
nusvalvontapalvelujen ja pelastuslaitoksen edustajia sekä kasvatuksen 
ja koulutuksen toimialan työsuojelun yhteistoimintahenkilöstöä. Gym-
nasiet Lärkanin ja Hoplaxskolanin henkilökunta on osallistunut hank-
keen suunnitelmien valmistelemiseen ja pedagogisen suunnitelman te-
kemiseen.

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

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1 Gymnasiet Lärkanin ja Hoplaxskolanin perusparannuksen hankesuun-
nitelma 29.11.2019

2 Gymnasiet Lärkanin ja Hoplaxskolanin hankesuunnitelman liitteet

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto
Kasvatus- ja koulutuslautakunta

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 24.02.2020 § 123

HEL 2019-012452 T 10 06 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

24.02.2020 Pöydälle
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Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Anna 
Vuorjoen ehdotuksesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 21.01.2020 § 13

HEL 2019-012452 T 10 06 00

Päätös

A

Kasvatus- ja koulutuslautakunta hyväksyi tarveselvityksen osoitteeseen 
Isonnevantie 22 toteutettavasta Gymnasiet Lärkan – Hoplaxskolan pe-
rusparannus- ja laajennushankkeesta (liite 1).

B

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunkiympäristölautakunnan 
rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle puoltavan lausunnon 
12.12.2019 päivätystä hankesuunnitelmasta (liite 3) ja lausuu lisäksi 
seuraavaa: 

Hankesuunnitelma vastaa hyvin kasvatuksen ja koulutuksen toiminnan 
tavoitteita. Tilojen suunnittelussa ja toteutuksessa tulee myös jatko-
suunnittelussa työskennellä yhdessä käyttäjätoimialan kanssa. Erityi-
sesti tulee varmistaa ääneneristyksen ja -vaimennuksen huolellinen to-
teutus.

Myös valaistukseen tulee kiinnittää huomiota, sillä toimivalla valaistuk-
sella tuetaan monipuolisia työskentelyasentoja ja edistetään turvalli-
suutta. Tilat ja pintarakenteet tulee suunnitella helposti siivottaviksi, 
huollettaviksi ja korjattaviksi. 

Kasvatus- ja koulutuslautakunta korostaa kustannusseurannan ja laa-
dunvalvonnan tärkeyttä koko prosessin ajan. Niillä on suuri vaikutus 
terveelliseen ja turvalliseen oppimisympäristöön sekä toimialan käyttö-
kustannuksiin. Myös aikataulun pitävyydestä on huolehdittava.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan työsuojelun yhteistoimintahenki-
löstö on antanut 24.10.2019 hankesuunnitelmasta lausunnon (liite 4). 
Lausunto tulee ottaa huomioon jatkosuunnittelussa.
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Kasvatus- ja koulutuslautakunta korostaa, että hankkeen jatkosuunnit-
telussa ja toteutuksessa pitää edelleen huomioida henkilöstön ja lasten 
näkemykset tilojen kehittämisessä.

Käsittely

21.01.2020 Ehdotuksen mukaan

Vastaehdotus:
Vesa Korkkula: Kasvatus- ja koulutuslautakunta korostaa, että Gymna-
siet Lärkan – Hoplaxskolan perusparannus- ja laajennushankkeen jat-
kosuunnittelussa tulee taata ala-asteen luokille omat kotiluokat. Lukion 
kaikille ryhmille tulee taata myös riittävä määrä työrauhan turvaavia 
luokkatiloja ja kiinnittää erityistä huomiota kaikkien tilojen akustiikkaan.

Kannattaja: Petra Malin

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Kasvatus- ja koulutuslautakunta korostaa, että Gymnasiet 
Lärkan – Hoplaxskolan perusparannus- ja laajennushankkeen jatko-
suunnittelussa tulee taata ala-asteen luokille omat kotiluokat. Lukion 
kaikille ryhmille tulee taata myös riittävä määrä työrauhan turvaavia 
luokkatiloja ja kiinnittää erityistä huomiota kaikkien tilojen akustiikkaan.

Jaa-äänet: 9
Ted Apter, Fatim Diarra, Joakim Horsma, Emma Kari, Dani Niskanen, 
Hannu Oskala, Matias Pajula, Pia Pakarinen, Oskar Viding

Ei-äänet: 2
Vesa Korkkula, Petra Malin

Tyhjä: 2
Ville Jalovaara, Johanna Laisaari

Poissa: 0

Äänestyksessä kasvatus- ja koulutuslautakunta hylkäsi Vesa Korkkulan 
vastaehdotuksen äänin 9-2. Tyhjää äänesti 2.

Esittelijä
ruotsinkielisen palvelukokonaisuuden johtaja
Niclas Grönholm

Lisätiedot
Vera Schulman, yksikön päällikkö, puhelin: 310 20777

vera.schulman(a)hel.fi



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 7/2020 25 (120)
Kaupunginhallitus

Asia/6
02.03.2020

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

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 12.12.2019 
§ 115

HEL 2019-012452 T 10 06 00

Esitys

A

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
esitti kaupunginhallitukselle Etelä-Haagassa, ositteessa Isonnevan- tie 
22 sijaitsevan Gymnasiet Lärkan / Hoplaxskolan, koulurakennuksen 
perusparannuksen ja laajennuksen 29.11.2019 päivätyn hankesuunni-
telman hyväksymistä siten, että hankkeen enimmäislaajuus on 8 024 
brm² ja rakennuskustannusten enimmäishinta on arvonlisäverottomana 
23 200 000 euroa helmikuun 2019 kustannustasossa ehdolla, että kas-
vatus- ja koulutuslautakunta tekee tarvepäätöksen ja antaa hanke-
suunnitelmasta puoltavan lausunnon. 

B

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

Esittelijä
vs. tekninen johtaja
Sari Hilden

Lisätiedot
Pekka Panhelainen, hankesuunnittelija, puhelin: 310 38229

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

paivi.etelamaki(a)hel.fi
Sirkka-Liisa Sundvall, vs. tiimipäällikkö, puhelin: 310 23058

sirkka-liisa.sundvall(a)hel.fi
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§ 144
Uudenmaan maakuntavaltuuston varajäsenen valinta

HEL 2020-001874 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus

 myönsi Elina Moisiolle eron Uudenmaan maakuntavaltuuston vara-
jäsenen luottamustoimesta ja

 valitsi Tuomas Rantasen varajäseneksi (Fatim Diarran henkilökoh-
tainen varajäsen) Uudenmaan maakuntavaltuustoon jäljellä olevaksi 
toimikaudeksi. 

Samalla kaupunginhallitus tarkasti pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti Reetta Vanhasen ehdotuksesta 
valita Tuomas Rantasen varajäseneksi Uudenmaan maakuntavaltuus-
toon jäljellä olevaksi toimikaudeksi. 

Esittelijä
hallintojohtaja
Juha Summanen

Lisätiedot
Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus

Uudenmaan liitto Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus
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 myöntää Elina Moisiolle eron Uudenmaan maakuntavaltuuston va-
rajäsenen luottamustoimesta ja

 valitsee ______________ varajäseneksi (Fatim Diarran henkilökoh-
tainen varajäsen) Uudenmaan maakuntavaltuustoon jäljellä olevaksi 
toimikaudeksi.

Samalla kaupunginhallitus tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta he-
ti.

Esittelijän perustelut

Uudenmaan kuntien edustajainkokous valitsi Elina Moision (Vihr.) 
27.6.2017 varajäseneksi Uudenmaan maakuntavaltuustoon vuonna 
2017 alkavaksi toimikaudeksi. Elina Moisio pyytää 7.2.2020 eroa Uu-
denmaan maakuntavaltuuston varajäsenen luottamustoimesta erottu-
aan kaupunginvaltuuston jäsenyydestä.

Uudenmaan liiton perussopimuksen (4.3.2013) 12 §:n mukaan maa-
kuntavaltuuston jäsenten tulee olla jäsenkuntien valtuutettuja ja val-
tuustossa edustettuina olevien poliittisten ryhmien ääniosuuksien tulee 
vastata jäsenkuntien valtuustoissa edustettuina olevien eri ryhmien 
kunnallisvaaleissa saamaa ääniosuutta maakunnan alueella vaalilaissa 
säädetyn suhteellisuusperiaatteen mukaisesti. 

Mikäli maakuntavaltuuston jäsen tai varajäsen menettää vaalikelpoi-
suutensa tai hänellä muusta syystä on peruste erota kesken toimikau-
den, päättää jäsenen edustama kunta eron myöntämisestä ja uuden 
jäsenen tai varajäsenen valitsemisesta jäljellä olevaksi toimikaudeksi. 
Kunnan valitseman jäsenen tai varajäsenen tulee edustaa samaa ryh-
mää kuin jäsen, jolle ero on myönnetty.

Esittelijä
hallintojohtaja
Juha Summanen

Lisätiedot
Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus
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Uudenmaan liitto Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus
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§ 145
Kaupunginhallituksen toimivallan siirtäminen kaupunginkanslian 
henkilörekistereitä koskevissa asioissa

HEL 2020-000003 T 00 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, että alla mainitut kaupunginkanslian viranhalti-
jat tai heidän määräämänsä viranhaltijat päättävät kaupunginhallituk-
sen puolesta

 rekisteriselosteen laatimisesta
 rekisterin sisältämien henkilötietojen käsittelystä
 käyttöoikeuksien myöntämisen periaatteista
 rekisteröidyn informoinnista
 tietojen tarkastusoikeuden toteuttamisesta
 tiedon korjaamisesta
 muista rekisteröityjen oikeuksien toteuttamisesta
 tietojen luovuttamisesta
 rekisterin tietosuojan ja tietoturvan järjestämisestä
 tietojen arkistoinnista sekä
 rekisterien vastuu- ja yhteyshenkilöiden nimeämisestä.

Hallintojohtaja

 Kaupunginkanslian kirjastoasiakkuuksien hallinta

Kaupunginlakimies

 Oikeuspalvelujen asiakasrekisteri

Viestintäjohtaja

 Helsingin kaupungin aineistopankin rekisteri
 Kaupunginkanslian asiakasviestinnän, markkinoinnin ja tilaisuuk-

sienhallinnan rekisteri

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Leena Mällänen, johtava asiantuntija, puhelin: 310 36059

leena.mallanen(a)hel.fi

Muutoksenhaku
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Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

EU:n yleinen tietosuoja-asetus tuli sovellettavaksi 25.5.2018 lukien ja 
kansallinen tietosuojalaki (1050/2018) 1.1.2019 lukien.

Kaupunginhallitus on päätöksessä mainittujen kaupunginkanslian hen-
kilörekisterien rekisterinpitäjä. Kaupungin tietosuojatyöryhmän mukaan 
kaupunginhallituksen rekisterinpitäjän tehtävät on suositeltavaa siirtää 
kaupunginkanslian viranhaltijoille, jotta rekisterinpidon käytännön hoi-
taminen olisi mahdollisimman sujuvaa.

Henkilötietoja käsitellään laajalti kaupungin hallinnossa sekä kaupungin 
asiakkaiden että henkilöstön osalta. Useimpien kaupungin tehtävien 
hoito edellyttää henkilötietojen käsittelyä. Osa käsiteltävistä tiedoista on 
salassa pidettäviä ja arkaluonteisia. Toimintaa ohjaavat yleislakeina 
EU:n yleinen tietosuoja-asetus, tietosuojalaki (1050/2018) ja laki viran-
omaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999).

Tämä päätös täydentää kaupunginhallituksen 25.6.2018 (§ 457) teke-
mää päätöstä, jossa päätettiin kaupunginhallituksen toimivallan siirtä-
misestä koko kaupunkia koskevien henkilörekisterien osalta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Leena Mällänen, johtava asiantuntija, puhelin: 310 36059

leena.mallanen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Kaupunginkanslian osastojen päälliköt
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§ 146
Virkojen perustaminen kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle

HEL 2020-001979 T 01 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus perusti kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle seu-
raavat virat 1.4.2020 lukien: 

 65 luokanopettajan virkaa
 43 peruskoulun erityisopettajan virkaa 
 seitsemän peruskoulun apulaisrehtorin virkaa
 kaksi lukion lehtorin virkaa
 lukion erityisopettajan virka
 neljä lukion apulaisrehtorin virkaa.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Tanttu Kirsti, henkilöstösuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 86281

kirsti.tanttu(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.  

Peruskoulun henkilöstöstä säädetään perusopetuslain (628/1998) 37 
§:ssä. Säännöksen mukaan opetuksen järjestäjällä tulee olla opetuk-
sen järjestämismuoto huomioon ottaen riittävä määrä opettajan virkoja 
tai työsopimussuhteisia opettajia. Lisäksi opetuksen järjestäjällä voi olla 
tuntiopettajia, koulunkäyntiavustajia ja muuta henkilöstöä.

Lukion henkilöstöstä säädetään lukiolain (714/2018) 57 §:ssä. Koulu-
tuksen järjestäjällä tulee olla riittävä määrä opettajan virkoja tai työso-
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pimussuhteisia opettajia. Lisäksi koulutuksen järjestäjällä voi olla tun-
tiopettajia ja muuta henkilöstöä.

Opettaja ja apulaisrehtori käyttävät julkista valtaa oppilaita ja opiskeli-
joita koskevissa asioissa ja suurimmissa kouluissa esimiehenä toimiva 
apulaisrehtori myös henkilöstöä koskevissa asioissa.

Opettajan virkoja tarvitaan lisää, koska perusopetuksen oppilasmäärä 
kasvaa suomenkielisessä perusopetuksessa noin 1 100 oppilaalla ja 
ruotsinkielisessä opetuksessa noin 140 oppilaalla vuosittain vuoteen 
2022 asti. Lisäksi tuntiopettajuuksia korvataan viroilla opettajistotilan-
teen vakiinnuttamiseksi ja opettajien saatavuuden edistämiseksi. 

Perustettavaksi esitettävillä apulaisrehtorin viroilla lisätään johtamisre-
surssia vähintään 700 oppilaan peruskouluihin, joissa aiemmin apulais-
rehtorin tehtäviä on hoitanut opettaja opetustehtävänsä lisäksi. Apulais-
rehtorin virkoja lisätään myös suurimpiin peruskouluihin ja lukioihin, 
joissa organisaatio muuttuu 1.8.2020 lukien. Uudistuksessa koulun 
henkilöstö jakautuu kahteen alayksikköön, joita johtaa apulaisrehtori. 
Näissä peruskouluissa ja lukioissa oppilasmäärä on noin 900-1 000.

Perustettavaksi esitetään yhteensä 122 virkaa: 

Nimike Virat 
2019

Esitys Virat yh-
teensä

    
Suomenkieliset peruskoulut    
   Luokanopettaja  1 462   60   1 522
   Erityisopettaja     230   40      270
   Apulaisrehtori      23     7       30
Ruotsinkieliset peruskoulut    
   Luokanopettaja    134     5     139
   Erityisopettaja      21     3       24
Suomenkieliset lukiot    
   Apulaisrehtori       7     4       11
Ruotsinkieliset lukiot    
   Lehtori       68     2       70
   Erityisopettaja        1     1         2

Lisäksi suomenkielisessä perusopetuksessa on luokanopetuksessa ja 
erityisopetuksessa yhteensä 271 ja ruotsinkielisessä perusopetuksessa 
ja erityisopetuksessa yhteensä 55 päätoimista tuntiopettajaa.
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Koulujen johtamistyötä kehitetään kaupunkistrategian mukaisesti. Kas-
vatuksen ja koulutuksen vuoden 2020 talousarvioon sisältyy määräraha 
viroille.

Opetushenkilöstön tehtäväkohtainen palkka määräytyy voimassa ole-
van kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen mu-
kaan. 

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

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Tanttu Kirsti, henkilöstösuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 86281

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

inkeri.rehtila(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
Taloushallintopalveluliikelaitos
Kaupunginkanslian henkilöstöosasto
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§ 147
Oikaisuvaatimus virkaan ottamista koskevasta päätöksestä

HEL 2019-012850 T 01 01 01 01

Päätös

Kaupunginhallitus päätti hylätä hallintojohtajan päätöksestä 
17.12.2019, § 18 tehdyn oikaisuvaatimuksen, koska oikaisuvaatimuk-
sessa esitetyt perusteet eivät anna aihetta päätöksen kumoamiseen.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Jenni Rope, kaupunginlakimies, puhelin: 310 36195

jenni.rope(a)hel.fi

Liitteet

1 Oikaisuvaatimus 30.12.2019

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Oikaisuvaatimuksen tekijä Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen joh-
dosta annettu päätös

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

********** on tehnyt oikaisuvaatimuksen hallintojohtajan päätöksestä 
17.12.2019, § 18, jolla hallintojohtaja päätti johtavan kaupunginasia-
miehen virkaan ottamisesta.

Kuntalain 134 §:n 1 momentin mukaan kunnanhallituksen, lautakunnan 
ja valiokunnan, niiden jaoston sekä niiden alaisen viranomaisen pää-
tökseen tyytymätön saa hakea siihen oikaisua. Kuntalain 137 §:n 1 
momentin mukaan oikaisuvaatimuksen ja kunnallisvalituksen saa tehdä 
se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai 
etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. 
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Kuntalain 138 §:n mukaan oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän ku-
luessa päätöksen tiedoksisaannista. Kuntalain 140 §:n 3 momentin 
mukaan kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seit-
semän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tie-
toverkossa.

Oikaisuvaatimus on tehty perustuen kunnan jäsenyyteen ja se on saa-
punut 30.12.2019 Helsingin kaupungin kirjaamoon. Pöytäkirja on ollut 
nähtävänä yleisessä tietoverkossa 17.12.2019. Oikaisuvaatimus on 
osoitettu oikealle viranomaiselle ja se on saapunut säädetyssä määrä-
ajassa.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksen mukaan hallintojohtajan päätös 17.12.2019, § 18 
on kumottava puutteellisesti valmisteltuna ja perusteltuna sekä palau-
tettava uudelleen käsiteltäväksi. Päätöksestä ei oikaisuvaatimuksen 
mukaan käy ilmi ansiovertailu, eikä päätös siten täytä hallintolain 45 §:n 
1 momentissa säädettyä perusteluvelvollisuutta. Oikaisuvaatimuksen 
mukaan puuttuvan ansiovertailun takia jää epäselväksi, miten valittu 
henkilö on virkaan pätevin eli täyttää perustuslain 125 §:n vaatimukset.

Viran nimitysperusteet ja kelpoisuusvaatimukset

Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 6 §:n 1 momentissa todetaan, 
että virkasuhteeseen ottamisen yleisistä perusteista säädetään perus-
tuslaissa. Lisäksi virkasuhteeseen otettavalla on oltava erikseen sää-
detty tai kunnan päättämä erityinen kelpoisuus.

Perustuslain 125 §:n 2 momentin mukaan yleiset nimitysperusteet julki-
siin virkoihin ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Johtava kaupunginasiamies toimii kaupunginkanslian hallinto-osaston 
oikeuspalveluiden hallinto ja palvelussuhteet -tiimin esimiehenä. Tiimin 
esimies johtaa tiiminsä toimintaa ja vastaa siitä, että tiimin tavoitteet 
saavutetaan. Tiimin esimies suorittaa osaston päällikön ja yksikön pääl-
likön määräämät tehtävät.

Hallinto ja palvelussuhteet -tiimin toimialaan kuuluvat muun muassa 
hallinto- ja kuntaoikeuteen, julkisuus- ja tiedonhallintalainsäädäntöön, 
palvelussuhdeoikeuteen sekä valtiontukeen liittyvien toimeksiantojen ja 
muiden asioiden hoitaminen sekä kyseisten oikeudenalojen osaamisen 
edistämisestä huolehtiminen kaupunkiorganisaatiossa. Tiimi huolehtii 
myös lahjoituksiin ja testamentteihin liittyvistä oikeudellisista asioista 
sekä valtionperintöasioista.
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Johtavan kaupunginasiamiehen viran kelpoisuusvaatimus on oikeustie-
teen maisterin tutkinto tai vastaava aiempi ylempi oikeustieteellinen 
korkeakoulututkinto. Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen erin-
omainen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä taito.

Muodollisen kelpoisuusvaatimuksen lisäksi hakuilmoituksessa todettiin, 
että hakijalta edellytetään laajaa kokemusta hallinto ja palvelussuhteet 
-tiimin toimialaan liittyvistä edellä mainituista oikeudenaloista ja tehtä-
vistä, kykyä ja osaamista esimiestehtäviin sekä työyhteisön ja sen toi-
mintojen kehittämiseen. Viran menestyksekäs hoitaminen edellyttää li-
säksi aktiivista ja oma-aloitteista työotetta sekä hyvää yhteistyökykyä 
moninaisten sidosryhmien kanssa. Hakuilmoituksessa painotettiin li-
säksi toimintatavan ja työskentelyotteen ratkaisu- ja asiakaslähtöisyyt-
tä, tiimipelaajan taitoja sekä työyhteisön kehittämisen ymmärtämistä 
luontaiseksi osaksi johtavan kaupunginasiamiehen toimenkuvaa.

Valintamenettely

Kaupunginkanslian oikeuspalveluiden hallinto ja palvelussuhteet -tiimin 
johtavan kaupunginasiamiehen virka oli julkisesti haettavana 16.10.–
6.11.2019. Virkaa haki hakuajan kuluessa kymmenen henkilöä. Kaikki 
hakijat täyttivät asetetut kelpoisuusvaatimukset.

Haastatteluun kutsuttiin ne viisi hakijaa, joiden ominaisuuksien, koulu-
tuksen ja ansioiden katsottiin vastaavan parhaiten tehtävän menestyk-
selliseen hoitamiseen vaadittuja asioita. Haastatteluun kutsutuilla haki-
joilla arvioitiin niin hakemusasiakirjojen kuin osaa hakijoita koskevan 
aiemman tiedon perusteella tehdyn vertailun pohjalta olevan erityisesti 
täytettävänä olevan viran hoitamisen kannalta hakuilmoituksessa edel-
lytetty riittävän laaja kokemus relevanteilta oikeudenaloilta sekä riittä-
vää kykyä ja osaamista esimiestehtäviin sekä työyhteisön ja sen toi-
mintojen kehittämiseen. Haastatteluun kutsumatta jääneiden henkilöi-
den osalta edellä mainitut taidot ja kyvyt joko puuttuivat tai ne eivät 
käyneet ilmi hakemuksesta. Yksi haastatteluun kutsutuista perui sit-
temmin hakemuksensa. Hakijoita haastattelivat 19.–20.11.2019 hallin-
tojohtaja Juha Summanen ja kaupunginlakimies Jenni Rope.

Päätöksen perusteleminen ja ansiovertailu

Hallintolain 45 §:n 1 momentin mukaan päätös on perusteltava. Perus-
teluissa on ilmoitettava, mitkä seikat ja selvitykset ovat vaikuttaneet 
ratkaisuun sekä mainittava sovelletut säännökset.

Perustuslain 125 §:n 2 momentin mukaiset yleiset nimitysperusteet jul-
kisiin virkoihin ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto. Lain esitöiden 
yksityiskohtaisten perustelujen (HE 1/1998 vp, s. 180) mukaan taidolla 
tarkoitetaan lähinnä koulutuksen tai työkokemuksen avulla hankittuja 
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tietoja ja taitoja. Kyvyllä viitataan yleisesti tuloksellisen työskentelyn 
edellyttämiin henkilön ominaisuuksiin, kuten luontaiseen lahjakkuuteen, 
järjestelykykyyn, aloitteellisuuteen ja muihin vastaaviin tehtävien hoita-
misen kannalta tarpeellisiin kykyihin. Koetellulla kansalaiskunnolla tar-
koitetaan yleisessä kansalaistoiminnassa saatuja viran hoidon kannalta 
merkityksellisiä ansioita sekä nuhteetonta käytöstä. Yleisiä nimityspe-
rusteita on tulkittava yhteydessä asianomaisen viran yleisiin ja erityisiin 
kelpoisuusehtoihin, joihin liittyen on otettava huomioon myös viran nimi 
ja tehtäväpiiri sekä virkaan kuuluvat konkreettiset työtehtävät. 

Hakijoita perustuslain 125 §:n 2 momentin perusteella vertailtaessa on 
nimitysperusteita oikeuskäytännön mukaan arvioitava kokonaisuutena, 
jossa koulutuksen ja työkokemuksen ohella on otettava huomioon 
myös hakijan viran hoitamisen kannalta merkitykselliset henkilökohtai-
set ominaisuudet (KHO 2005:44).

Ylimpien laillisuusvalvojien ratkaisukäytännön perusteella virkaan nimit-
tävällä on harkintavaltaa muun ohella sen suhteen, miten virkaan kuu-
luvien tehtävien asettamia vaatimuksia ja hakijoiden ansioita painote-
taan. Tämä koskee myös esimerkiksi hakijoiden koulutuksen, työkoke-
muksen sekä viran tehtäviin perehtyneisyyden keskinäistä painotusta 
hakijoita vertailtaessa. (AOA sij. 5.10.2017, dnro EOAK/3992/2017)

Johtavan kaupunginasiamiehen valintapäätöksen perusteluista käy il-
mi, että kaikki hakijat täyttivät kelpoisuusvaatimukset. Yksityiskohtainen 
ansiovertailu voidaan useiden hakijoiden joukosta ylimpien laillisuus-
valvojien kannanottojen perusteella rajata sellaisiin hakijoihin, joita pi-
detään varteenotettavimpina (EOA 22.6.2006, dnro 13/4/05). Viranha-
kumenettelyn luonteeseen kuuluu lisäksi se, että vain osa hakijoista 
kutsutaan haastatteluun. Haastatteluun kutsuttiin jo edellä todetun mu-
kaisesti ne hakijat, joilla arvioitiin niin hakemusasiakirjojen kuin osaa 
hakijoita koskevan aiemman tiedon perusteella tehdyn vertailun pohjal-
ta olevan täytettävänä olevan viran hoitamisen kannalta hakuilmoituk-
sessa edellytetty riittävän laaja kokemus relevanteilta oikeudenaloilta 
sekä riittävää kykyä ja osaamista esimiestehtäviin sekä työyhteisön ja 
sen toimintojen kehittämiseen. 

Virkaan ottamista koskevassa päätöksessä on selostettu tasapuolisesti 
jokaisen haastatellun hakijan ansiot sekä tosiasiallisesti vertailtu niitä 
suhteessa niin hakuilmoituksessa ilmoitettuihin edellytyksiin kuin myös 
toisiin hakijoihin kuvaamalla jokaisen haastatellun hakijan koulutus, 
tehtävän kannalta olennainen työkokemus sekä hakemuksen, haastat-
telun ja mahdollisen hakijaa koskevan aiemman käytettävissä olleen 
tiedon perusteella tehty arviointi. 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 7/2020 38 (120)
Kaupunginhallitus

Asia/10
02.03.2020

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

Haastateltujen hakijoiden taitojen osalta päätöksessä on jokaisen haas-
tatellun osalta kerrottu hänen oikeustieteellinen koulutuksensa, mah-
dollinen varatuomarin arvonimi, mahdolliset muut tutkinnot ja opinnot 
sekä esimiestyöskentelyä ja johtamista koskevat opinnot. Edelleen 
haastateltujen hakijoiden taitoina on päätöksessä selostettu kattavasti 
jokaisen haastatellun käytännön työkokemus sisältäen tiedot niin aikai-
semmista kuin nykyisistä työpaikoista, palvelussuhteen kestosta ja 
pääasiallisista työtehtävistä. 

Kenelläkään ei ole ehdotonta oikeutta tulla valituksi kunnan virkaan 
pelkästään siksi, että hänellä on korkeampi koulutus tai pidempi työko-
kemus kuin muilla hakijoilla (mm. KHO 19.9.1997/2296). Pidempi ko-
kemus ei myöskään automaattisesti tee hakijaa kokonaisuutena arvioi-
den vähemmän kokenutta hakijaa ansioituneemmaksi (mm. KHO 
2005:44 ja KHO 25.3.2008/615). Päätöksen perusteluista käy nimen-
omaisesti ilmi, että virkaan valitulla henkilöllä on hakuprosessin aikana 
todettu olevan haastatelluista henkilöistä laajin kokemus tiimin toimia-
laan liittyvistä oikeudenaloista ja tehtävistä hänen omatessa ainoana 
haastateltuna osaamista ja kokemusta kaikista hallinto ja palvelussuh-
teet -tiimin toimialaan kuuluvista oikeudenaloista. Käytännön työkoke-
muksena otetaan huomioon myös jo ennen vaadittavan tutkinnon suo-
rittamista hankittu kokemus, jos se on vaativuudeltaan ja laadultaan riit-
tävää (Hirvonen – Mäkinen: Kunnallinen viranhaltija – Oikeudellisen 
aseman sääntely, 2006, s. 91). Virkaan valitulla on vaativuudeltaan ja 
laadultaan riittävää käytännön työkokokemusta yhteensä yli neljän 
vuoden ajalta, minkä on katsottu olevan riittävän pitkä aika niin hakuil-
moituksessa vaaditun laajan, kuin valitulta henkilöltä tosiasiallisesti löy-
tyvän vahvan ja syvällisen osaamisen ja kokemuksen hankkimiseksi re-
levanteilta oikeudenaloilta. Virkaan valittu henkilö on tuonut laajan, 
vahvan ja syvällisen osaamisensa relevanteista oikeudenaloista sel-
keästi ilmi hakemuksessaan ja haastattelussa sekä osoittanut sen li-
säksi käytännössä työskennellessään jo ennen valintaansa oikeuspal-
veluissa hallinto ja palvelussuhteet -tiimissä.     

Päätöksessä on edelleen kuvattu tasapuolisesti jokaisen haastatellun 
hakijan osalta heidän hakemuksissaan ja haastatteluissa esille tuomi-
aan taitoja, kykyjä sekä mahdollisia ajatuksiaan ja näkemyksiään esi-
miestoiminnasta sekä työyhteisön ja sen toiminnan kehittämisestä. 
Päätöksen perusteluista käy ilmi, että virkaan valitulla henkilöllä on ollut 
hyviä, mutta sen lisäksi myös selkeitä ja konkreettisia näkemyksiä esi-
miestyöstä yleensä. Sen lisäksi hänellä on ollut selkeitä ja konkreettisia 
valmiiksi mietittyjä näkemyksiä myös hallinto ja palvelussuhteet -tiimin 
johtavan kaupunginasiamiehen roolista kaupunkiorganisaatiossa sekä 
toiminnan ja työyhteisön kehittämisestä oikeuspalveluissa. Muut haas-
tatellut henkilöt eivät ole osoittaneet vastaavaa näkemyksellisyyttä rek-
rytointiprosessin aikana. Lisäksi virkaan valittu henkilö on osoittanut 
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erittäin vahvaa motivaatiota esimiestyötä ja työyhteisön kehittämistä 
kohtaan sekä esittänyt lisäksi näyttöä hyvistä taidoista ja kyvyistä joh-
tamiskäyttäytymisen eri osa-alueilla niin arvionäytöllä (johtamisen 360 
palaute) kuin käytännössäkin oikeuspalveluissa työskennellessään. 

Virkaan nimittävällä on harkintavaltaa, kuten edellä on todettu, muun 
ohella sen suhteen, miten virkaan kuuluvien tehtävien asettamia vaati-
muksia ja hakijoiden ansioita painotetaan. Tämä koskee myös esimer-
kiksi hakijoiden koulutuksen, työkokemuksen sekä viran tehtäviin pe-
rehtyneisyyden keskinäistä painotusta hakijoita vertailtaessa. 

Kuten hakuilmoituksessa sekä hallintojohtajan päätöksessä on nimen-
omaisesti todettu, virkaan valitsemisen edellytyksenä on ollut ensisijai-
sesti laaja, relevantti oikeudellinen osaaminen ja kokemus sekä kyvyt 
ja osaaminen esimiestehtäviin sekä työyhteisön ja sen toimintojen ke-
hittämiseen. Päätöstä tehtäessä on painotettu kyseisten edellytysten 
täyttymistä erityisesti jo hakijoita haastatteluun valittaessa. Haastatte-
luissa hakijoiden kyvyistä ja taidoista oikeudellisessa osaamisessa se-
kä osaamisesta ja kyvystä esimiestehtäviin sekä työyhteisön ja sen 
toimintojen kehittämiseen on saatu lisätietoja esittämällä jokaiselle 
haastateltavalle haastatteluissa samat kysymykset, joihin he ovat kukin 
saaneet vastata haluamallaan tavalla. 

Esimiestehtävissä ja johtamisessa ei ole kyse mekaanisesta, aikaan ja 
paikkaan sitoutumattomasta suorittamisesta. Hallintojohtajan päätök-
sessä onkin todettu, että johtavan kaupunginasiamiehen tehtävän me-
nestyksekäs hoitaminen vaatii taitoa ja halua kehittää tiimin toimintata-
poja niin, että toiminta vastaa parhaalla mahdollisella tavalla niin kau-
pungin ja asiakkaiden kuin tiimin jäsentenkin tarpeita, ja että ne ovat 
johdonmukaisessa suhteessa sekä oikeuspalveluiden tavoitteiden että 
kaupungin strategisten tavoitteiden kanssa. Samaan aikaan koko kau-
pungin johtamisen tapa on ollut uudistumisen ja erityisen kehittämis-
huomion kohteena. Myös johtavan kaupunginasiamiehen valinnassa on 
esimiestehtäviin ja työyhteisön ja sen toimintojen kehittämiseen liittyen 
painotettu ennen kaikkea vahvaa uudistavaa työotetta, mitä pitkäkään 
esimieskokemus ei välttämättä takaa. Hyvässä esimiestoiminnassa ko-
rostuu myös henkilön henkilökohtaisten ominaisuuksien merkitys. Vir-
kaan valittu henkilö on osoittanut näkemyksellisyyttä niin tarvittavista 
muutoksista kuin niiden läpiviennin edellyttämistä toimenpiteistä ja esit-
tänyt selkeitä ja konkreettisia toteutusajatuksia, ja näin tehdessään 
osoittautunut hakijoiden kesken suoritetun vertailun perusteella tälläkin 
osa-alueella ansioituneimmaksi hakijaksi. 

Perustuslain 125 §:n 2 momentin mukaisena yhtenä nimitysperusteena 
julkisiin virkoihin on kyky, jolla viitataan yleisesti tuloksellisen työskente-
lyn edellyttämiin henkilön ominaisuuksiin.  Johtavan kaupunginasia-
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miehen viran menestyksekkään hoitamisen on niin hakuilmoituksessa 
kuin hallintojohtajan päätöksessä kerrottu edellyttävän aktiivista ja 
oma-aloitteista työotetta sekä hyvää yhteistyökykyä moninaisten sidos-
ryhmien kanssa. Hakuilmoituksessa painotettiin lisäksi toimintatavan ja 
työskentelyotteen ratkaisu- ja asiakaslähtöisyyttä, tiimipelaajan taitoja 
sekä työyhteisön kehittämisen ymmärtämistä luontaiseksi osaksi johta-
van kaupunginasiamiehen toimenkuvaa. Tehtävässä edellytettyjen ky-
kyjen osalta päätöksessä on kerrottu yleisellä tasolla erityisesti haasta-
teltujen hakijoiden vahvuusalueista. Henkilökohtaisten ominaisuuksien 
osalta päätöksen perustelujen on sallittua jäädä melko yleiselle tasolle 
(Kuntaliiton muistio: Henkilöstövalinnan perusteleminen, elokuu 2008, 
ajantasaisuus tarkistettu joulukuussa 2019). Suositeltavaa on kuvata 
perusteellisemmin parhaan hakijan viran menestyksellisen hoitamisen 
kannalta myönteisiä ominaisuuksia kuin kaikkien hakijoiden osalta 
mahdollisia kielteisiä henkilökohtaisia ominaisuuksia, joita on kuvailtava 
harkiten. 

Kunnan viranomaisella on lähtökohtaisesti laaja harkintavalta valita ke-
net tahansa kelpoisuusvaatimukset täyttävistä hakijoista. Tätä harkin-
tavaltaa kaventavat perustuslain 125.2 §:n yleiset nimitysperusteet. Pe-
rustuslain säännös edellyttää hakijoiden ansioiden vertailua, joka on 
suoritettu johtavaa kaupunginasiamiestä valittaessa. Niin suhteessa 
hakuilmoituksessa ilmoitettuihin edellytyksiin kuin hakijoiden keskinäi-
sessä vertailussa virkaan valitun henkilön on katsottu olevan ansioitu-
nein ja omaavan siten parhaat edellytykset johtavan kaupunginasia-
miehen virkaan kuuluvien tehtävien hoitamiseen.

Yhteenveto ja johtopäätökset

Hakijoiden ansiovertailu on suoritettu asianmukaisesti ja päätös on pe-
rusteltu. Virkaan ottaminen on perustunut hakijoiden vertailuun, jossa 
koulutuksen ja työkokemuksen lisäksi on otettu huomioon haastattelus-
sa esille tulleet seikat sekä hakijoiden viran hoidon kannalta merkityk-
selliset henkilökohtaiset ominaisuudet. Päätöksessä on selvitetty vali-
tuksi tulleen koulutus, työkokemus sekä muut valintaan vaikuttaneet 
objektiivisesti osoitettavissa olevat ansiot ja seikat. Virkaan on valittu 
kokonaisarvioinnin perusteella hakuilmoituksen kelpoisuusvaatimukset 
ja muut edellytykset parhaiten täyttävä eli ansioitunein hakija. 

Oikaisuvaatimuksen tekijä ei ole esittänyt sellaisia seikkoja, jotka osoit-
taisivat, että hallintojohtaja olisi käyttänyt harkintavaltaansa muuhun 
kuin mihin se tässä asiassa on ollut käytettävissä. Hallintojohtajan pää-
tös ei ole lainvastainen, eikä se ole syntynyt virheellisessä järjestyk-
sessä, ja se on tarkoituksenmukainen. Oikaisuvaatimus tulee näin ollen 
hylätä perusteettomana.

Esittelijä
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kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Jenni Rope, kaupunginlakimies, puhelin: 310 36195

jenni.rope(a)hel.fi

Liitteet

1 Oikaisuvaatimus 30.12.2019

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Oikaisuvaatimuksen tekijä Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen joh-
dosta annettu päätös

Päätöshistoria

Keskushallinto Kaupunginkanslia Hallinto-osasto Hallintojohtaja 17.12.2019 § 18

HEL 2019-012850 T 01 01 01 01

Päätös

Hallintojohtaja päätti ottaa oikeustieteen maisteri Toni Mäen johtavan 
kaupunginasiamiehen (hallinto ja palvelussuhteet –tiimi) virkaan 
1.1.2020 lukien 5 555 euron tehtäväkohtaisella palkalla. Virassa on 
kuuden kuukauden koeaika.

Päätöksen perustelut

Johtavan kaupunginasiamiehen virka

Johtavan kaupunginasiamiehen virka on tullut avoimeksi 26.9.2019.

Virka oli julkisesti haettavana 16.10. - 6.11.2019. Hakuilmoitus oli esillä 
kaupungin sähköisessä rekrytointipalvelussa osoitteessa helsinkirek-
ry.fi sekä Oikotie.fi-, LinkedIn- ja LakimiesRekrytointi -palveluissa.

Hallintosäännön 12 luvun 1 §:n 2 momentin 9 kohdan mukaan kanslia-
päällikkö, ellei hän ole siirtänyt tehtävää toiselle viranhaltijalle, ottaa 
palvelukseen kaupunginkanslian viranhaltijat ja työntekijät. Kansliapääl-
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likön tekemän päätöksen 11.10.2019, 192 § mukaan kaupunginkans-
lian osastopäällikkö ottaa tiimipäällikön vakinaiseen virkasuhteeseen.

Kaupunginkanslian toimintasäännön 3. luvun 3.1. kappaleen mukaises-
ti hallinto ja palvelussuhteet –tiimi on yksi kaupunginkanslian hallinto-
osaston oikeuspalveluiden tiimeistä. Johtava kaupunginasiamies toimii 
hallinto ja palvelussuhteet –tiimin tiimipäällikkönä.

Kaupunginkanslian toimintasäännön 9. luvun 9.3. kappaleen mukaan 
tiimin esimies johtaa tiiminsä toimintaa ja vastaa siitä, että tiimin tavoit-
teet saavutetaan. Tiimipäällikkö suorittaa osaston päällikön ja yksikön 
päällikön määräämät tehtävät.

Hallinto ja palvelussuhteet –tiimin toimialaan kuuluvat muun muassa 
hallinto- ja kuntaoikeuteen, julkisuus- ja tiedonhallintalainsäädäntöön, 
palvelussuhdeoikeuteen sekä valtiontukeen liittyvien toimeksiantojen ja 
muiden asioiden hoitaminen sekä kyseisten oikeudenalojen osaamisen 
edistämisestä huolehtiminen kaupunkiorganisaatiossa. Tiimi huolehtii 
myös lahjoituksiin ja testamentteihin liittyvistä oikeudellisista asioista 
sekä valtionperintöasioista.

Virkaa täytettäessä on noudatettava perustuslain 125 §:ssä säädettyjä 
yleisiä virkanimitysperusteita, jotka ovat taito, kyky ja koeteltu kansa-
laiskunto.

Johtavan kaupunginasiamiehen viran kelpoisuusvaatimus on oikeustie-
teen maisterin tutkinto tai vastaava aiempi ylempi oikeustieteellinen 
korkeakoulututkinto. Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen erin-
omainen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä taito. 

Muodollisen kelpoisuusvaatimuksen lisäksi hakuilmoituksessa todettiin, 
että hakijalta edellytetään laajaa kokemusta hallinto ja palvelussuhteet 
-tiimin toimialaan liittyvistä oikeudenaloista ja tehtävistä, kykyä ja 
osaamista esimiestehtäviin sekä työyhteisön ja sen toimintojen kehit-
tämiseen. Viran menestyksekäs hoitaminen edellyttää lisäksi aktiivista 
ja oma-aloitteista työotetta sekä hyvää yhteistyökykyä moninaisten si-
dosryhmien kanssa. Hakuilmoituksessa on lisäksi painotettu toiminta-
tavan ja työskentelyotteen ratkaisu- ja asiakaslähtöisyyttä, tiimipelaajan 
taitoja sekä työyhteisön kehittämisen ymmärtämistä luontaiseksi osaksi 
johtavan kaupunginasiamiehen toimenkuvaa.

Hakijat ja rekrytointiprosessi

Virkaa haki hakuajan kuluessa kymmenen henkilöä. Kaikki hakijat täyt-
tivät kelpoisuusvaatimukset. Hakijaluettelo on liitteenä 1.
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Haastatteluun kutsuttiin viisi hakijaa, joilla arvioitiin olevan täytettävänä 
olevan viran kannalta riittävän laaja kokemus relevanteilta oikeudena-
loilta sekä riittävää kykyä ja osaamista esimiestehtäviin sekä työyhtei-
sön ja sen toimintojen kehittämiseen. Yksi haastatteluun kutsutuista on 
sittemmin perunut hakemuksensa. Hakijoita haastattelivat 19. – 
20.11.2019 hallintojohtaja Juha Summanen ja kaupunginlakimies Jenni 
Rope.

Hakija 2, ********** on suorittanut oikeustieteen maisterin tutkinnon 
vuonna 2009. Hän on suorittanut myös yhteiskuntatieteiden maisterin 
tutkinnon. Hakija suorittaa parhaillaan lähiesimiehen ammattitutkintoa. 
**********

Hakemuksen ja haastattelun perusteella on katsottava, että hakijalla on 
kokemusta joiltain hallinto ja palvelussuhteet –tiimin toimenkuvaan kuu-
luvilta oikeudenaloilta, erityisesti hallinto- ja kuntaoikeudesta sekä julki-
suuslainsäädännöstä. Hänen juridisessa osaamisessaan painottuu li-
säksi sosiaali- ja terveysalan erityislainsäädäntö. Hakijalla on todennet-
tua hyvää ja vaikuttavaa esimieskokemusta sekä Helsingin kaupun-
kiorganisaation tuntemusta. Hakijalla on hyviä ja selkeitä ajatuksia esi-
miestyöstä sekä selvä motivaatio esimiestyötä ja työyhteisön kehittä-
mistä kohtaan. Hänellä on hyvät vuorovaikutustaidot.

Hakija 4, ********** on suorittanut oikeustieteen kandidaatin tutkinnon 
vuonna 1991. Hänellä on varatuomarin arvo. Hän on suorittanut noin 
puoli vuotta kestäneen keskijohdon valmennuksen vuonna 2012. 
**********

Hakemuksen ja haastattelun perusteella on katsottava, että hakijalla on 
monipuolista ja laajaa kokemusta useilta oikeudenaloilta, mukaan lu-
kien prosessioikeus niin riita-, rikos kuin hallintoriita-asioiden osalta. 
Hallinto ja palvelussuhteet –tiimin toimenkuvaan kuuluvilta oikeudena-
loilta hänellä on kokemusta erityisesti hallinto- ja kuntaoikeudesta, pal-
velussuhdejuridiikasta sekä julkisuuslainsäädännöstä. Hän on ollut mu-
kana sääntötyössä kasvatuksen ja koulutuksen toimialan näkökulmas-
ta. Hakijalla on esimieskokemusta sekä Helsingin kaupunkiorganisaa-
tion tuntemusta. Hakijalla on hyviä ajatuksia esimiestyöstä.

Hakija 6, ********** on suorittanut oikeustieteen maisterin tutkinnon 
vuonna 2004. Hän suorittaa parhaillaan lähiesimiehen ammattitutkin-
toa. **********

Hakemuksen, haastattelun sekä hakijaa koskevan aiemman tiedon pe-
rusteella on katsottava, että hänellä on hyvä käsitys hallinto ja palve-
lussuhteet –tiimin toimialasta samoin kuin laajaa ja monipuolista koke-
musta sekä syvää osaamista useammalta hallinto ja palvelussuhteet –
tiimin toimialalta, kuten hallinto – ja kuntaoikeudesta, julkisuus- ja tie-
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donhallinta-asioista sekä palvelussuhdejuridiikasta. Hakija on toiminut 
myös lyhyen ajan esimiehenä. Hänellä on Helsingin kaupunkiorgani-
saation tuntemusta. Hakijalla on hyviä esimiestoimintaa sekä työyhtei-
sön kehittämistä koskevia ajatuksia.

Hakija 7, Toni Mäki, on suorittanut oikeustieteen maisterin tutkinnon 
vuonna 2017. Hän suorittaa parhaillaan lähiesimiehen ammattitutkintoa 
sekä oikeustieteen lisensiaatin tutkintoa. **********

Hakemuksen, haastattelun sekä hakijaa koskevan aiemman tiedon pe-
rusteella on katsottava, että hänellä on hyvä käsitys hallinto ja palve-
lussuhteet –tiimin toimialasta sekä osaamista ja kokemusta kaikista 
hallinto ja palvelussuhteet tiimin toimialaan kuuluvista oikeudenaloista. 
Hakijalla on laajaa, vahvaa ja syvää osaamista erityisesti hallinto- ja 
kuntaoikeudesta, julkisuus- ja tiedonhallinta-asioista, palvelussuhdeju-
ridiikasta sekä lisäksi lahja- ja testamenttioikeudesta sekä valtionperin-
nöistä. Hänellä on osaamista myös valtiontukiasioista. Hänellä on vah-
vaa kokemusta myös koko kaupunkiorganisaatiota koskevasta kau-
pungin sääntövalmistelusta sääntötyöryhmän sihteerinä toimimisen 
johdosta. Hänellä on Helsingin kaupungin organisaation tuntemusta. 
Hakijalla on hyviä, selkeitä ja konkreettisia ajatuksia esimiestyöstä, hal-
linto- ja palvelussuhteet –tiimin johtavan kaupunginasiamiehen roolista 
sekä toiminnan ja työyhteisön yleisemmästäkin kehittämisestä yksikkö-
tasolla. Hänellä on vahva motivaatio esimiestyötä ja työyhteisön kehit-
tämistä kohtaan.

Arviointi

Oikeudellisen osaamisen ja kokemuksen lisäksi tehtävässä menesty-
minen edellyttää kykyä ja osaamista esimiestehtäviin sekä työyhteisön 
ja sen toimintojen kehittämiseen. Tehtävän menestyksekäs hoitaminen 
edellyttää lisäksi aktiivista ja oma-aloitteista työotetta sekä hyvää yh-
teistyökykyä moninaisten sidosryhmien kanssa. Tehtävän hoitamisessa 
painottuvat myös ratkaisu- ja asiakaslähtöisyys sekä tiimipelaajan tai-
dot. Tehtävän menestyksekäs hoitaminen vaatii taitoa ja halua kehittää 
tiimin toimintatapoja niin, että toiminta vastaa parhaalla mahdollisella 
tavalla niin kaupungin ja asiakkaiden kuin tiimin jäsentenkin tarpeita, ja 
että ne ovat johdonmukaisessa suhteessa sekä oikeuspalveluiden ta-
voitteiden kuin kaupungin strategisten tavoitteiden kanssa.

Hakuasiakirjoihin, haastatteluihin ja aiempaan tietoon perustuen on 
katsottava, että OTM Toni Mäellä on parhaat edellytykset edellä kuvat-
tujen johtavan kaupunginasiamiehen virkaan kuuluvien tehtävien hoi-
tamiseen. Hänen valintaansa puoltavat laajan, vahvan ja syvän hallinto 
ja palvelussuhteet -tiimin toiminnan tuntemuksen sekä tiimin toimialaan 
kuuluvan juridisen osaamisen lisäksi päämäärätietoiseksi, aktiiviseksi, 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 7/2020 45 (120)
Kaupunginhallitus

Asia/10
02.03.2020

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

oma-aloitteiseksi sekä tulokselliseksi, ratkaisu- ja asiakaslähtöiseksi 
käytännössä todettu työskentelytapa, niin käytännössä kuin arvionäy-
tön (johtamisen 360 palaute) perusteella todennetut hyvät taidot ja ky-
vyt johtamiskäyttäytymisen eri osa-alueilla, haastattelussa esiin tullut 
erittäin vahva motivaatio niin asioiden kuin henkilöidenkin johtamiseen, 
erittäin vahva motivaatio tiimin toiminnan, uusien toimintatapojen ja 
henkilöstön osaamisen kehittämiseen, muutosten läpivientiin liittyvät 
selkeät ja konkreettiset toteutusajatukset, erinomaiset vuorovaikutus- ja 
yhteistyötaidot sekä hyvä verkostoitumiskyky niin kaupunkiorganisaa-
tion sisällä kuin ulkopuolellakin sekä valmiudet edelleen kehittymiseen 
esimiehenä ja työyhteisön toiminnan kehittäjänä.

Lisätiedot
Jenni Rope, kaupunginlakimies, puhelin: 310 36195

jenni.rope(a)hel.fi



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 7/2020 46 (120)
Kaupunginhallitus

Asia/11
02.03.2020

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

§ 148
Oikaisuvaatimus vähäpäästöisten ajoneuvojen kriteerien tarkista-
mista koskevasta päätöksestä

HEL 2019-000175 T 11 00 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti hylätä vähäpäästöisten ajoneuvojen kriteerien 
tarkistamisesta tekemäänsä päätökseen 25.11.2019 § 807 kohdistuvan 
oikaisuvaatimuksen, sillä oikaisuvaatimuksessa esitetyt perusteet eivät 
anna aihetta päätöksen muuttamiseen.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Jorma Lamminmäki, hankintajohtaja, puhelin: 310 31500

jorma.lamminmaki(a)hel.fi

Liitteet

1 Oikaisuvaatimus 16.12.2019

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asianosaiset Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdos-
ta annettu päätös
Liite 1

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

**********

on tehnyt oikaisuvaatimuksen kaupunginhallituksen päätöksestä 
25.11.2019 § 807, jolla kaupunginhallitus päätti vähäpäästöisten ajo-
neuvojen kriteerien tarkistamisesta.



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 7/2020 47 (120)
Kaupunginhallitus

Asia/11
02.03.2020

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

Kuntalain 134 §:n 1 momentin mukaan kunnanhallituksen, lautakunnan 
ja valiokunnan, niiden jaoston sekä niiden alaisen viranomaisen pää-
tökseen tyytymätön saa hakea siihen oikaisua. Kuntalain 137 §:n mu-
kaan oikaisuvaatimuksen ja kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon 
päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun pää-
tös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntalain 138 §:n mukaan oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän ku-
luessa päätöksen tiedoksisaannista.

**********

on toimittanut oikaisuvaatimuksen Helsingin kaupungin kirjaamoon 
17.12.2019. Oikaisuvaatimus on osoitettu oikealle viranomaiselle ja se 
on saapunut säädetyssä määräajassa. 

Oikaisuvaatimuksen mukaan kaupunginhallituksen päätös tulee ensisi-
jaisesti kumota tai toissijaisesti muuttaa päätöskohdan viisi (5) osalta 
siten, että nykyistä bensiinikäyttöisten ajoneuvojen euroluokkakriteeriä 
ei muuteta.

Oikaisuvaatimuksessa esitetyt perusteet koskien päästökriteerien määrityksiä ja niiden arviointi

Oikaisuvaatimuksen mukaan bensiiniautojen osalta Euro 5- ja Euro 6 -
päästökriteerit eivät eroa toisistaan. 

Oikaisuvaatimuksessa viitataan kaupunginhallituksen aikaisempiin pää-
töksiin ja niissä esitettyihin perusteluihin, joissa käsitellään dieselkäyt-
töisten ajoneuvojen päästöjä ja toisaalta toteamukseen, että ”bensiini-
autojen ilmanlaatua heikentävät päästöt ovat jo Euro 5 -päästöluokassa 
hyvin alhaiset, eikä Euro 6 -päästöluokka muuta kriteerejä.”

Kaupunki katsoo, että tuoreemman tutkimuksen valossa hiukkasluku-
määrän rajoittamisella näyttää olevan alati kasvava merkitys terveelli-
sen ilmanlaadun kannalta, jolloin kriteerien tarkistaminen näiltä osin on 
perusteltua.

Bensiiniautojen osalta Euro 5 ja Euro 6 –päästökriteerit tosiasiallisesti 
eroavat toisistaan. Päästökriteerinä on jo Euro 5 -tasolla ollut hiukkas-
massaa rajoittava kriteeri PM (yksikkö g/km). Uutena päästökompo-
nenttina hiukkasmassan rinnalle Euro 6 –päästökriteeristöön on tullut 
hiukkaslukumäärää kuvaava indikaattori PN (yksikkö kpl/km). Muut 
päästökomponentit ja näiden raja-arvotasot ovat yhtä suuret Euro 5- ja 
Euro 6 -tasoissa. Uusi päästökomponentti PN yhdessä PM:n kanssa 
rajoittaa erityisesti hiukkaspäästöjen kokojakaumaa. Tällä pyritään ra-
joittamaan kooltaan pienimpien hiukkasten määrää hengitysilmassa. 
Pienhiukkasten (PM 2.5, aerodynaaminen halkaisija < 2,5 mikrometriä) 
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ja erityisesti nk. ultrapienten tai nanohiukkasten (halkaisija luokkaa 10 
nm tai alle) terveysvaikutuksista on viime vuosina saatu paljon uutta 
tutkimustietoa. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on luokitellut ulkoilman 
pienhiukkaset tautitaakaltaan merkittävimmäksi ympäristöaltisteeksi. 
Ultrapienten hiukkasten kertymisestä elimistöön ja pienen kokonsa an-
siosta jopa verenkierron mukana aivoihin julkaistaan jatkuvasti uutta 
tutkimustietoa. Ultrapienten hiukkasten kertyminen on yhdistetty mm. 
Alzheimerin taudin ja muiden muistisairauksien esiintyvyyteen. Rönkkö 
& Tuomisen (2019) artikkelin mukaan nanohiukkasten pitoisuudet tielii-
kenneympäristössä ovat hyvin korkeita. Hiukkasten merkittäviksi pääs-
tölähteiksi tunnistetaan kaikki erilaisia polttoaineita käyttävät moottoria-
joneuvot. Edellä kuvatun nojalla Euro 6 -päästökriteeri on perusteltu 
myös bensiinikäyttöisten henkilöautojen osalta.

Oikaisuvaatimuksessa nostetaan esiin dieselhenkilöautojen typenoksi-
dipäästöt (NOx) ja verrataan niitä bensiiniautojen vastaaviin päästöihin. 
Kuitenkin bensiiniautojen Euro-päästöluokan korottaminen on perustel-
tua ennen kaikkea pienhiukkaspäästöjen vähenemisen perusteella.

Oikaisuvaatimuksen yhteenvedossa esitetään väite, jonka mukaan 
Helsingin kaupunki tukisi päätöksellään Euro 6 -päästöluokan diesel-
henkilöautojen hankintaa, joiden lähipäästöt ovat selkeästi haitallisem-
mat kuin Euro 5 -luokan bensiinikäyttöisten henkilöautojen. Kuitenkin 
päätöksessä dieselhenkilöautoille on Euro-luokan lisäksi asetettu var-
sin tiukka CO2-päästökriteeri (50 g/km NEDC-mittaustavalla mitattuna). 
Vastaava CO2-raja-arvo bensiinikäyttöisille henkilöautoille on 95 g/km. 
Käytännössä kriteerit täyttävän dieselhenkilöauton tulee olla ladattava 
dieselhybridi. Ladattavalle hybridille ominaisen osittaisen sähkökäytön 
vuoksi ajoneuvon terveydelle haitalliset pakokaasupäästöt ovat huo-
mattavasti pienemmät kuin pelkästään polttomoottorikäyttöisen diesel-
henkilöauton.

Oikaisuvaatimuksen yhteenvedossa todetaan, että ”Lisäksi kaupungin 
käyttöön hankittavat ajoneuvot ovat päätöksen mukaan pääasiassa 
muita kuin vähäpäästöisiä”. Väitteen ei voida katsoa pitävän paikkaan-
sa. Helsingin kaupunki hankkii vain uusia ajoneuvoja. Uudet henkilöau-
tot ovat Euro 6 -päästöstandardin voimaantulon jälkeen lakisääteisesti 
Euro 6 -tasoa. CO2-päästöjen osalta kaupunki on aiempien päätösten 
mukaisesti pääosin hankkinut kriteerit täyttäviä autoja. Poikkeukset liit-
tyvät ajoneuvojen erityisiin käyttötarkoituksiin tai varusteluvaatimuksiin, 
joiden myötä päästökriteerejä vastaavaa tarjontaa ei ole ollut markki-
noilta saatavilla.

Hyvän hallinnon periaatteiden toteutumisen arviointi
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Oikaisuvaatimuksen mukaan päätöskohta viisi (5) on epäjohdonmukai-
nen. Oikaisuvaatimuksessa todetaan, että päätös vähäpäästöisten kri-
teerien tarkistamisesta bensiiniajoneuvojen osalta, jotka täyttävät Euro 
5 päästövaatimukset, on hallinto-oikeudellisten periaatteiden vastainen. 
Lisäksi päätöksen todetaan tältä osin olevan suhteellisuus-, yhdenver-
taisuus-, tarkoitussidonnaisuuden- ja luottamuksensuojan periaatteiden 
vastainen.

Kaupunki on jo vuonna 2008 linjannut vähäpäästöisten ajoneuvojen 
edistämistä koskevat päämäärät useissa kaupungin hyväksymissä oh-
jelmissa ja strategioissa. Näin ollen kaupungilla on jo vuonna 2008 ollut 
selkeä visio positiivisten ympäristö- ja terveysvaikutusten edistämisestä 
koskien koko kaupunkia ja kuntalaisia. Ilmansuojelun toimintaohjelman 
(khs 19.5.2008), meluntorjunnan toimintasuunnitelman (khs 
17.11.2008) ja pääkaupunkiseudun ilmastostrategian 2030 (khs 
11.2.2008) puitteissa on nimenomaisesti mainittu toimet koskien vähä-
päästöisten ajoneuvojen edistämistä.

Kaupungilla on Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelma, jossa 
päästöjen vähentäminen on yhtenä tavoitteista. Helsingin kaupunki tu-
kee Valtioneuvoston asettamia kansallisia päästövähennystavoitteita 
toimenpideohjelmassaan. Päästöt ovat yleinen ympäristöongelma, jon-
ka torjumiseksi tulee linjauksia ja velvoitteita aina EU-tasolta asti.

Oikaisuvaatimuksen kohteena on kaupungin vapaaehtoisesti kannus-
tintarkoituksessa myönnetty alennus asukaspysäköintiin. Alennuksen 
saavuttamiseksi kaupunki on asettanut ajoneuvojen ilmastopäästöihin 
sekä terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen asetetut kriteerit, jotka 
tarkistetaan aina uuden ja päivittyneen tiedon, tekniikan tai muun vi-
ranomaista velvoittavan seikan vuoksi pääsääntöisesti kahden vuoden 
välein (khs 9.5.2011 § 476).

Viranomaistoiminnan yksi keskeisimmistä piirteistä on yhdenvertaisuu-
den edistäminen. Yhdenvertaisuusperiaatteen mukaan ihmiset ovat 
yhdenvertaisia lain edessä. Viranomaistoiminnassa hallinnon asiakkai-
ta tulee kohdella tasapuolisesti ja syrjimättä.

Luottamuksensuojaperiaatteen keskeisenä sisältönä on oikeusjärjes-
tyksen ja siihen perustuvan päätöksenteon ennakoitavuuden vaatimus.

Viranomaisen suhteellisuusperiaatteen keskeisenä piirteenä pidetään 
toimien oikeasuhteisuutta tavoiteltuun päämäärään nähden. Suhteelli-
suusperiaatteen mukaan hallinnollisten toimien on oltava tarpeellisia ja 
välttämättömiä tavoitteiden saavuttamiseksi.
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Tarkoitussidonnaisuuden periaate puolestaan sisältää yleisen velvolli-
suuden käyttää toimivaltaa vain siihen tarkoitukseen, johon se lain mu-
kaan on määritelty tai tarkoitettu käytettäväksi.

Vähäpäästöisten ajoneuvojen kriteerien tarkistamisessa on kyse va-
paaehtoisen alennuksen myöntämisestä. Kyse ei ole sellaisesta avus-
tuksesta, johon olisi lakisääteinen oikeus. Näin ollen asukaspysäköin-
nin alennuksen ei voida katsoa olevan oikeus tai saavutettu etuus, jo-
hon ei voisi tulla muutoksia. Edellä mainitusta johtuen kaupunginhalli-
tuksen päätöstä ei voida pitää luottamuksensuojan periaatteen vastai-
sena.

Asukaspysäköinnin alennukseen on asetettu kriteerit, jotka tukevat 
yleishyödyllisesti koko kaupunkia ja kuntalaisia. Tavoitteilla pyritään 
vähentämään päästöjä ja meluhaittoja, mitkä ovat tutkitusti terveydelle 
haitallisia. Kriteerit ovat yksiselitteiset ja samat kaikille, ja ne on mah-
dollista täyttää kenen tahansa asukaspysäköinnin alennuksen piiriin 
kuuluvan autonomistajan toimesta. Näin ollen kriteerit ovat yhdenver-
taisia eivätkä täytä syrjinnän määritelmää.

Asukaspysäköinnin alennus koskee muutamia tuhansia Helsingin kau-
pungin yksityisautoilevia asukkaita. Suhteessa satojen tuhansien asu-
kasmäärään Helsingin kaupungissa, tämä on verrattain pieni määrä. 
Kaupunki on kuitenkin katsonut, että kannustamalla parempiin valintoi-
hin eli valitsemaan vähäpäästöisempi auto, saadaan sillä kaikkien kun-
talaisten ilmanalaan vaikuttavia terveyshyötyjä. Tältäkään osin ei voida 
katsoa, että kaupunki olisi toiminut syrjivästi osoittaessaan oikeuden 
kannustimeen vain osalle kaupungin asukkaista (asukaspysäköinnin 
alennuksen piirissä olevat yksityisautoilijat). Tältäkään osin ei voida 
katsoa syrjinnän määritelmän täyttyvän.

Suhteellisuus- ja tarkoituksensidonnaisuuden periaatteiden osalta voi-
daan todeta, että kaupunki on joutunut punnitsemaan yksityisautoilun 
aiheuttamien päästö- ja meluhaittojen aiheuttamia negatiivisia vaiku-
tuksia ympäristöön ja kunnan asukkaiden terveyteen nähden. Päätös 
tukee kaupungin tavoitteita ja edistää julkisen toimijan vastuuta ede-
sauttaa hyvinvoinnin lisäämistä kannustamalla yksityisautoilijoita kunta-
laisten kannalta parempiin vaihtoehtoihin. Tehtyä päätöstä voidaan pi-
tää suhteellisuus- ja tarkoituksensidonnaisuuden periaatteiden mukai-
sena.

Yhteenveto

Viranomaisella on aina harkintavaltaa myöntämissään etuuksissa. Vi-
ranomaisella on oikeus muuttaa päätöstään ja kriteereitään etuuden 
saavuttamiseksi uuden tutkimustiedon ja uudistuneen tekniikan tultua 
markkinoille. Oikaisuvaatimuksessa esitetyt viittaukset aiempiin pää-
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töksiin eivät ole relevantteja uuden päätöksen osalta. Jokainen päätös 
ja sen perustelut on tehty sen hetkisen tiedon valossa. Ottaen huo-
mioon, että ympäristö- ja terveyshaittojen minimoimiseen liittyvä tieto ja 
teknologia kehittyvät, kaupungin tulee päätöksenteossa ottaa huo-
mioon uusi ja alati päivittyvä informaatio.

Kaupunki julkisena toimijana on suunnannäyttäjänä päästövähennyk-
siin kohdistuvien toimien osalta niin omassa toiminnassaan kuin tuke-
malla kuntalaisia ympäristöystävällisimpiin valintoihin.

Helsingin kaupunki on päätöksessään § 807 noudattanut kaikkia hyvän 
hallinnon periaatteita.

Oikaisuvaatimus tulee hylätä, sillä siinä ei ole esitetty sellaisia lailli-
suus- tai tarkoituksenmukaisuusperusteita, joiden johdosta kaupungin-
hallituksen päätös olisi kumottava tai joiden johdosta päätöstä olisi 
muutettava.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Jorma Lamminmäki, hankintajohtaja, puhelin: 310 31500

jorma.lamminmaki(a)hel.fi

Liitteet

1 Oikaisuvaatimus 16.12.2019

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asianosaiset Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdos-
ta annettu päätös
Liite 1

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 25.11.2019 § 807

HEL 2019-000175 T 11 00 00

Päätös
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Kaupunginhallitus päätti tarkistaa kaupunginhallituksen päätöksessä 
14.11.2016 § 1025 määriteltyjä vähäpäästöisille ajoneuvoille asetettuja 
kriteereitä siten, että kaupunginvaltuuston 16.2.2011 § 31 hyväksymä 
50 % alennus voimassaolevista pysäköintimaksuista sekä asukas- ja 
yrityspysäköintitunnuksen lunastamismaksusta voidaan 18.11.2019 al-
kaen antaa ajoneuvolain (1090/2002) mukaisille jäljempänä luetelluille 
ajoneuvoille. Lisäksi kaupungin ajoneuvojen hankinnassa on tarkistetut 
kriteerit otettava huomioon soveltuvin osin.

1. Vähäpäästöisten bensiinikäyttöisten henkilöautojen (ml. hybridit) 
CO2-päästöt ovat enintään 95 g/km NEDC-
päästömittausmenetelmällä ja enintään 126 g/km WLTP-
päästömittausmenetelmällä mitattuna 

2. Vähäpäästöisten dieselkäyttöisten henkilöautojen CO2-päästöt 
ovat enintään 50 g/km NEDC-päästömittausmenetelmällä ja 
enintään 70 g/km WLTP-päästömittausmenetelmällä mitattuna.   

3. Vähäpäästöisten bifuel- eli kaasuautojen CO2-päästöt ovat enin-
tään 150 g/km NEDC-päästömittausmenetelmällä ja enintään 
180 g/km WLTP-päästömittausmenetelmällä mitattuna 

4. Kaikkien edellä mainittujen ajoneuvojen osalta CO2-
päästökriteerin täyttymiseksi riittää, että päästöarvo täyttää edel-
lä asetetut ehdot vähintään toisen päästömittausmenetelmän 
osalta 

5. Kaikkien edellä mainittujen ajoneuvojen Euro-päästöluokka on 
vähintään Euro 6 

6. Kaikki täyssähköautot ja täyssähkökäyttöiset L-luokan ajoneuvot 
(moottoripyörät, mopot, kolmi- ja nelipyörät sekä kevyet nelipyö-
rät eli mopoautot) ovat vähäpäästöisiä 

7. Kaupungin kuljetuskäyttöön hankittavien bensiinikäyttöisten (ml. 
hybridit) monikäyttö- ja farmarihenkilöautojen CO2-päästöt ovat 
enintään 125 g/km NEDC-päästömittausmenetelmällä ja enin-
tään 156 g/km WLTP-päästömittausmenetelmällä mitattuna 

Tarkistuksen myötä pysäköintietuuden piiristä poistuville pysäköintie-
tuus on voimassa vuoden 2020 loppuun asti.

Pysäköintietuutta ei myönnetä takautuvasti.

18.11.2019 Pöydälle

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
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Lisätiedot
Jorma Lamminmäki, hankintajohtaja, puhelin: 310 31500

jorma.lamminmaki(a)hel.fi
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§ 149
Utlåtande om beredningen av Kårkulla samkommuns verksamhet 
och ekonomi för år 2021

HEL 2020-001414 T 00 01 06

Beslut

Stadsstyrelsen gav följande utlåtande till Kårkulla samkommun om be-
redningen av samkommunens verksamhet och ekonomi för år 2021:

Kårkulla samkommun producerar största delen av de svenska tjänster-
na avsedda för klienterna inom Helsingfors stads social- och hälso-
vårdssektors omsorger om personer med utvecklingsstörning. Kårkul-
las boendeservice omfattar ca 40 helsingforsare, den kortvariga vården 
ca 14 och den dagtida verksamheten ca 38. Institutionsboendet omfat-
tar nio klienter.

Helsingfors stad vill delta i att utveckla samkommunens tjänster och fö-
ra ett aktivt växelverkande samarbete. Åtgärder är nödvändiga särskilt 
inom sysselsättningen för personer med utvecklingsstörning på den fria 
arbetsmarknaden, inom autismkompetensen och inom utvecklingen av 
innehållet i tjänsterna för barn och övriga nuvarande tjänster. Det är 
nödvändigt att förnya remissförfarandena inom rådgivningstjänsterna 
och göra dessa smidigare i samråd med stadens poliklinik för personer 
med utvecklingsstörning. Dessutom finns det utvecklingsbehov i syn-
nerhet i rapporteringen, hanteringen av klientuppgifter och registrering-
en av dessa i realtid.

Utlåtande om beredningen av Kårkulla samkommuns ekonomiplan 
2021–2023 begärs hos medlemskommunerna sommaren 2020. 
Helsingfors stad förutsätter att utvecklingsmålen för tjänsterna ska för-
verkligas på ett kostnadsneutralt sätt och godkänner inte höjning av 
priserna för år 2021.

Föredragande
kanslichef
Sami Sarvilinna

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Bilagor

1 Begäran om utlåtande 3.2.2020
2 Bilaga till begäran om utlåtande 3.2.2020

Sökande av ändring
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Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Utdrag

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

eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Kårkulla samkommun begär bl.a. Helsingfors stads utlåtande senast 
16.3.2020 om beredningen av samkommunens verksamhet och eko-
nomi för år 2021 (bilagorna 1 och 2). Ett tillhörande informationsmöte 
för samkommunens medlemskommuners representanter ordnas för 
Helsingfors del 25.3.2020. Chefen för köpta tjänster vid social- och häl-
sovårdssektorns handikapparbete har för avsikt att delta i mötet.

Ärendet har beretts i samråd med social- och hälsovårdssektorn och 
stadskansliets ekonomi- och planeringsavdelning.

Föredragande
kanslichef
Sami Sarvilinna

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Bilagor

1 Begäran om utlåtande 3.2.2020
2 Bilaga till begäran om utlåtande 3.2.2020

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Utdrag

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

eller verkställighet

För kännedom

Social- och hälsovårdssektorn
Stadskansliet
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Beslutshistoria

Sosiaali- ja terveystoimiala 17.2.2020

HEL 2020-001414 T 00 01 06

Sosiaali- ja terveystoimiala antaa kaupunginhallitukselle lausunnon 
Kårkulla kuntayhtymän talousarviovalmistelusta, toiminnan ja talouden 
tavoitteista vuodelle 2021. Kårkullan kuntayhtymän perussopimuksen 
mukaan kuntayhtymän jäsenenä Helsinki osallistuu kuntayhtymän toi-
minnan kehittämiseen ja tavoitteiden suunnitteluun seuraavalle kalente-
rivuodelle, jotka huomioidaan kuntayhtymän hallituksessa 26.3.2020.

Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimi pitää lausunnossaan kun-
tayhtymän esittämiä ylätason tavoitteita hyvinä. Helsingin kaupungin 
sosiaali- ja terveystoimi ja Helsinki yhtenä jäsenkuntana haluaa olla 
osallisena palvelujen kehittämistyössä ja on valmis käymään aktiivista 
vuoropuhelua sekä tulevassa keskustelutilaisuudessa että osana muu-
ta yhteistyötä. Kaupunki edellyttää kuntayhtymältä toimenpiteitä erityi-
sesti raportoinnin, asiakastietojen käsittelyn ja reaaliaikaisen kirjaami-
sen kehittämisen osalta. Muita tärkeitä aihioita ovat kehitysvammaisten 
ihmisten avoimille työmarkkinoille työllistyminen, nykyisten palvelujen 
sisällöllinen kehittäminen, autismiosaamisen lisääminen sekä lasten 
palvelujen kehittäminen. Lisäksi kuntayhtymän neuvolapalvelujen lähe-
tekäytäntöjä olisi syytä uudistaa ja sujuvoittaa yhteistyössä kaupungin 
kehitysvammapoliklinikan kanssa. Laitosasumisessa on 9 hlöä, päivä-
aikaisessa toiminnassa 38 ja asumispalveluissa n. 40 hlöä. Lyhytaikai-
sen hoidon piirissä on n. 14 henkilöä.

Kaupunki edellyttää, että kehittämistavoitteet toteutetaan kustannusne-
utraalisti. Vaikean taloustilanteen vuoksi kaupunki ei voi hyväksyä hin-
tojen nousua vuodelle 2021. Kaupunki edellyttää myös, että saa kom-
mentoida talousarvioesitystä ja vaikuttaa sen sisältöön.

Kårkullan kuntayhtymän Uudenmaan jäsenille järjestettävään tiedotus- 
ja keskustelutapahtumaan 25.3.2020 alustavasta talousarviosta ja toi-
minnanmuutoksista osallistuu Helsingin sosiaali- ja terveystoimesta 
vammaispalvelun ostopalvelupäällikkö Minna Eronen.

Lisätiedot
Anna Helme, vastaava suunnittelija, puhelin: 310 69677

anna.helme(a)hel.fi
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§ 149
Lausunto Kårkulla samkommun -nimisen kuntayhtymän vuoden 
2021 toiminnan ja talouden valmistelusta

HEL 2020-001414 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallitus antoi seuraavan lausunnon Kårkulla samkommunille 
sen vuoden 2021 toiminnan ja talouden valmistelusta: 

Kårkullan kuntayhtymä tuottaa suurimman osan Helsingin kaupungin 
sosiaali- ja terveystoimialan kehitysvammahuollon asiakkaille järjeste-
tyistä ruotsinkielisistä palveluista. Kårkullan asumispalveluissa on noin 
40 helsinkiläistä, lyhytaikaisen hoidon piirissä noin 14 henkilöä ja päi-
väaikaisessa toiminnassa 38 henkilöä. Laitosasumisessa on yhdeksän 
asiakasta.  

Helsingin kaupunki haluaa olla mukana kuntayhtymän palvelujen kehit-
tämisessä ja aktiivisessa vuorovaikutteisessa yhteistyössä. Toimenpi-
teitä tarvitaan erityisesti kehitysvammaisten työllistymisessä avoimille 
työmarkkinoille, autismiosaamisessa sekä lasten palvelujen ja muiden-
kin nykyisten palvelujen sisällön kehittämisessä. Neuvolapalvelujen lä-
hetekäytäntöjä on tarpeen uudistaa ja sujuvoittaa yhteistyössä kaupun-
gin kehitysvammapoliklinikan kanssa. Lisäksi kehittämistarpeita on eri-
tyisesti raportoinnissa, asiakastietojen käsittelyssä ja reaaliaikaisessa 
kirjaamisessa.               

Kårkulla samkommunin vuosien 2021-2023 taloussuunnitelmasta pyy-
detään jäsenkuntien lausunnot kesällä 2020. Helsingin kaupunki edel-
lyttää palvelujen kehittämistavoitteiden toteuttamista kustannusneutraa-
listi eikä hyväksy hintojen korottamista vuodelle 2021.  

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Lausuntopyyntö 3.2.2020
2 Lausuntopyynnön liite 3.2.2020

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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Otteet

Ote Otteen liitteet
Kårkulla samkommun Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täy-

täntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kårkulla samkommun pyytää 16.3.2020 mennessä mm. Helsingin kau-
pungin lausuntoa kuntayhtymän vuoden 2021 toiminnan ja talouden 
valmistelusta (liitteet 1 ja 2). Asiaan liittyvä kuntayhtymän jäsenkuntien 
edustajien tiedotus- ja keskustelutilaisuus järjestetään Helsingin osalta 
25.3.2020. Sosiaali- ja terveystoimialan vammaistyön ostopalvelupääl-
likön on tarkoitus osallistua kyseiseen tilaisuuteen.        

Asia on valmisteltu yhteistyössä sosiaali- ja terveystoimialan sekä kau-
punginkanslian talous- ja suunnitteluosaston kanssa.  

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Lausuntopyyntö 3.2.2020
2 Lausuntopyynnön liite 3.2.2020

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Kårkulla samkommun Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täy-

täntöönpano

Tiedoksi

Sosiaali- ja terveystoimiala
Kaupunginkanslia
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Päätöshistoria

Sosiaali- ja terveystoimiala 17.2.2020

HEL 2020-001414 T 00 01 06

Sosiaali- ja terveystoimiala antaa kaupunginhallitukselle lausunnon 
Kårkulla kuntayhtymän talousarviovalmistelusta, toiminnan ja talouden 
tavoitteista vuodelle 2021. Kårkullan kuntayhtymän perussopimuksen 
mukaan kuntayhtymän jäsenenä Helsinki osallistuu kuntayhtymän toi-
minnan kehittämiseen ja tavoitteiden suunnitteluun seuraavalle kalente-
rivuodelle, jotka huomioidaan kuntayhtymän hallituksessa 26.3.2020.

Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimi pitää lausunnossaan kun-
tayhtymän esittämiä ylätason tavoitteita hyvinä. Helsingin kaupungin 
sosiaali- ja terveystoimi ja Helsinki yhtenä jäsenkuntana haluaa olla 
osallisena palvelujen kehittämistyössä ja on valmis käymään aktiivista 
vuoropuhelua sekä tulevassa keskustelutilaisuudessa että osana muu-
ta yhteistyötä. Kaupunki edellyttää kuntayhtymältä toimenpiteitä erityi-
sesti raportoinnin, asiakastietojen käsittelyn ja reaaliaikaisen kirjaami-
sen kehittämisen osalta. Muita tärkeitä aihioita ovat kehitysvammaisten 
ihmisten avoimille työmarkkinoille työllistyminen, nykyisten palvelujen 
sisällöllinen kehittäminen, autismiosaamisen lisääminen sekä lasten 
palvelujen kehittäminen. Lisäksi kuntayhtymän neuvolapalvelujen lähe-
tekäytäntöjä olisi syytä uudistaa ja sujuvoittaa yhteistyössä kaupungin 
kehitysvammapoliklinikan kanssa. Laitosasumisessa on 9 hlöä, päivä-
aikaisessa toiminnassa 38 ja asumispalveluissa n. 40 hlöä. Lyhytaikai-
sen hoidon piirissä on n. 14 henkilöä.

Kaupunki edellyttää, että kehittämistavoitteet toteutetaan kustannus-
neutraalisti. Vaikean taloustilanteen vuoksi kaupunki ei voi hyväksyä 
hintojen nousua vuodelle 2021. Kaupunki edellyttää myös, että saa 
kommentoida talousarvioesitystä ja vaikuttaa sen sisältöön.

Kårkullan kuntayhtymän Uudenmaan jäsenille järjestettävään tiedotus- 
ja keskustelutapahtumaan 25.3.2020 alustavasta talousarviosta ja toi-
minnanmuutoksista osallistuu Helsingin sosiaali- ja terveystoimesta 
vammaispalvelun ostopalvelupäällikkö Minna Eronen.

Lisätiedot
Anna Helme, vastaava suunnittelija, puhelin: 310 69677

anna.helme(a)hel.fi
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§ 150
Helsingin kaupungin palvelujen yhdenvertaisuussuunnitelma vuo-
sille 2020–2021

HEL 2019-009182 T 00 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Veronika 
Honkasalon ehdotuksesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Nitin Sood, suunnittelija, puhelin: 09-310 36063

nitin.sood(a)hel.fi

Liitteet

1 Helsingin kaupungin palvelujen yhdenvertaisuussuunnitelma 2020–
2021

2 Sidosryhmien lausunnot
3 Sidosryhmäkooste
4 Ihmisoikeusverkoston työpajat
5 Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskysely
6 Yhdenvertaisuusvaltuutetun tilastot
7 Yhdenvertaisuustoimikunnan lausunto
8 Kaksikielisyystoimikunnan lausunto

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä Helsingin kaupungin palvelujen 
yhdenvertaisuussuunnitelman vuosille 2020–2021 (liite 1).

Esittelijän perustelut

Tausta

Yhdenvertaisuuslaki (1325/2014) edistää yhdenvertaisuutta, ehkäisee 
syrjintää ja tehostaa syrjinnän kohteeksi joutuneen oikeusturvaa. Lain 
mukaan ketään ei saa syrjiä iän, alkuperän, kansalaisuuden, kielen, 
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uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, poliittisen toiminnan, ammattiyh-
distystoiminnan, perhesuhteiden, terveydentilan, vammaisuuden, sek-
suaalisen suuntautumisen tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. 
Syrjintä on kielletty riippumatta siitä, perustuuko se henkilöä itseään vai 
jotakuta toista koskevaan tosiseikkaan tai oletukseen.

Sukupuoleen perustuvan syrjinnän kiellosta ja sukupuolten välisen ta-
sa-arvon edistämisestä säädetään naisten ja miesten välisestä tasa-
arvosta annetussa laissa (1329/2014). Lisäksi tasa-arvolaki edellyttää 
sukupuoli-identiteettiin tai sukupuolen ilmaisuun perustuvan syrjinnän 
ehkäisemistä. Helsingin kaupunginhallitus on 24.6.2019 hyväksynyt (§ 
482 ja § 483) kaupungin henkilöstön tasa-arvosuunnitelman ja palve-
luiden tasa-arvosuunnitelman. Lisäksi kaupunginhallitus hyväksyi 
25.11.2019 (§ 810) Helsingin kaupungin henkilöstön yhdenvertaisuus-
suunnitelman vuosittaiset toimenpiteet 2019–2020.

Yhdenvertaisuussuunnitelman laatiminen on kunnan lakisääteinen teh-
tävä. Yhdenvertaisuuslaki edellyttää, että kunta viranomaisena, palve-
lujen tarjoajana, koulutuksen järjestäjänä ja työnantajana edistää yh-
denvertaisuutta suunnitelmallisesti ja aktiivisesti. Lisäksi kaupungin st-
rategiassa todetaan, että toimiva kaupunki rakentuu tasa-arvolle, yh-
denvertaisuudelle, vahvalle sosiaaliselle koheesiolle ja avoimelle osal-
listavalle toimintatavalle. Palvelujen ja henkilöstön yhdenvertaisuus-
suunnitelmien laatiminen ja toimeenpaneminen edistävät kaupungin st-
rategisia tavoitteita.

Kaupunginhallitus hyväksyi 3.4.2017 (§ 339) ensimmäisen palvelujen 
yhdenvertaissuunnitelman. Luottamushenkilöistä koostuva yhdenver-
taisuustoimikunta suositteli vuoden 2018 lopulla, että yhdenvertaisuus-
suunnitelma uudistetaan kokonaisuudessaan.

Palvelujen yhdenvertaisuussuunnitelman laatiminen

Palveluiden yhdenvertaisuussuunnitelman uudistaminen käynnistyi 
vuoden 2019 alussa kaupunginkanslian viestintäosaston osallisuus ja 
neuvonta -yksikössä. Suunnitelmaa laadittaessa on otettu huomioon 
yhdenvertaisuuslain syrjintäperusteiden lisäksi tasa-arvonäkökulma 
(sukupuoli, sukupuoli-identiteetti ja sukupuolen ilmaisu). Kevään 2019 
aikana suunnitelmaa varten kerättiin aineistoa, jonka perusteella arvioi-
tiin palvelujen yhdenvertaisuutta.

 kuulemistilaisuudet sidosryhmille (liitteet 2 ja 3) 
 ihmisoikeusverkoston järjestämät työpajat Helsingin kaupungin 

työntekijöille (liite 4) 
 kuntalaiskysely yhdenvertaisuudesta ja tasa-arvosta (liite 5) 
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 yhdenvertaisuusvaltuutetun tilastot tapauksista, joissa kantelun os-
apuolena on Helsingin kaupunki (liite 6) 

 toimialajohtajien ja yhdenvertaisuustoimikunnan tapaamiset

Aineiston pohjalta työstettiin uutta yhdenvertaisuussuunnitelmaa ja sen 
toimenpiteitä. Helsingin kaupungin työntekijöistä koostuvan ihmisoi-
keusverkoston jäsenille järjestettiin syyskuussa 2019 tilaisuus, jossa oli 
mahdollisuus kommentoida luonnosta. Suunnitelmaa muokattiin tilai-
suudessa palautteen perusteella, minkä lisäksi suunnitelmaa työstettiin 
yhdessä toimialojen asiantuntijoiden kanssa.

Kaupunginhallitus käsitteli Helsingin kaupungin uutta palvelujen yhden-
vertaisuussuunnitelmaa 25.11.2019 (§ 809) ja palautti suunnitelman 
uudelleen valmisteltavaksi. Kaupunginhallitus esitti toimenpiteiden täy-
dentämistä siten, että ne vastaavat paremmin tunnistettuihin yhdenver-
taisuuden haasteisiin, erityisesti ruotsinkielisten palveluiden osalta.

Täydennetyt toimenpiteet

Yhdenvertaisuussuunnitelmaan on täydennetty 14 uudella toimenpi-
teellä, jotka vastaavat yksityiskohtaisemmin aineistossa tunnistettuihin 
haasteisiin. Yhdenvertaisuussuunnitelma on voimassa valtuustokauden 
loppuun, 31.5.2021 saakka. Vuoden 2021 aikana hyväksytään uusi 
toiminnallinen yhdenvertaisuussuunnitelma koko valtuustokaudeksi 
2021–2025. Seuraavan suunnitelman laatimisessa hyödynnytetään jo 
kerättyä aineistoa yhdenvertaisuuden edistämiseksi kokonaisvaltaisesti 
ja läpileikkaavasti kaikessa kaupungin toiminnassa sekä laaja-alaisesti 
eri palveluissa. Lisätyt toimenpiteet listattu alla. Toimenpiteiden seuran-
ta, aikataulu ja vastuutaho löytyvät itse suunnitelmasta (liite 1).

Kaupunginkanslia

 Selvitetään mahdollisuutta tutkia kieli-ilmapiiriä Helsingissä valta-
kunnallisen kielibarometrin yhteydessä.

 Osallistuvan budjetoinnin kehittämisessä huomioidaan erityisesti 
haavoittuvassa asemassa väestöryhmien osallistumismahdollisuuk-
sien parantaminen.

 Digipalveluiden kehittäjät hyödyntävät nykyistä enemmän mm. van-
hus- ja vammaisjärjestöjen asiantuntemusta ja toteuttavat käyttäjä-
testauksia rakenteilla olevissa digipalveluissa näiden ja muiden 
väestöryhmien edustajien kanssa.

 Hel.fi-viestintäportaalissa kehitetään asiakaslähtöisesti ruotsinkieli-
siä sisältöjä.

 Vahvistetaan henkilöstön ruotsin kieltä.
 Laaditaan ohjeistus normitietoisesta viestinnästä. 
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Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

 Järjestetään opettajille koulutus seksuaalisuuden ja sukupuolen 
moninaisuudesta sateenkaarisensitiivisyyden lisäämiseksi.

 Perustetaan asiantuntijaopettajaverkostoon tasa-arvo- ja yhdenver-
taisuustiimi.

Kaupunkiympäristön toimiala

 Maahanmuuttajataustaisten osallistuminen oman asuinympäristön-
sä kehittämiseen Helsingissä.

 Asuntorakentamista kehitysvammaisille.

Sosiaali- ja terveystoimiala

 Ruotsinkielisen asiakasviestinnän vahvistaminen.
 Ruotsinkielisen työvoiman saatavuuden parantaminen ja henkilös-

tön kielitaidon vahvistaminen.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

 Liikuntapalveluita ja sen toimipisteitä kehitetään helpommin saavu-
tettaviksi asiakkaan kulttuuritaustasta riippumatta.

 Määritellään ruotsinkielisen palvelutoiminnan yhteistyö- ja kehittä-
mistarpeet.

Täydennetyt toimenpiteet esiteltiin kaksikielisyystoimikunnan kokouk-
sessa 14.1.2020 ja yhdenvertaisuustoimikunnan kokouksessa 
30.1.2020. Kaksikielisyystoimikunta ehdotti kolme uutta toimenpidettä 
suunnitelmaan täydennettyjen toimenpiteiden lisäksi: kielisuunnitelman 
laatiminen kaikilla toimialoilla ja liikelaitoksilla, tilastotiedon lisääminen 
kaupunkilaisten sekä henkilöstön kaksikielisyydestä ja kielellisiin palve-
luihin liittyvästä tarpeesta sekä suosituksen tekeminen kaksikielisen lo-
gon laajemmasta käytöstä. 

Osa toimialoista on jo laatinut kielisuunnitelman, kun taas osa on val-
mistelemassa suunnitelmaa. Kielisuunnitelmien sisältö on tarkoitus kat-
taa laajasti mm. kielelliset oikeudet, laadun ja turvallisuuden, henkilös-
tön saatavuuden ja kielitaidon sekä viestinnän osa-alueet. Ruotsinkieli-
sistä palveluista kerätään jatkuvasti tilastoja ja aineistoa palvelujen ke-
hittämiseksi. Esimerkiksi sosiaali- ja terveystoimiala suunnittelee toteut-
tavansa keväällä 2020 asiakaskyselyn, jolla kartoitettaisiin kuntalaisten 
tarpeita ja toiveita ruotsinkielisten sote-palveluiden suhteen. Lisäksi so-
siaali- ja terveystoimiala on koostanut ruotsinkieliset palvelut samalle 
verkkosivulle, jotta ne olisi jatkossa helpompi löytää. Helsingin kehys-
tunnuksen (logo) käytöstä on päätetty kaupungin johtajistokäsittelyssä 
5.4.2017 (§ 29) sekä Helsingin kaupungin visuaalisen ilmeen ohjeistos-
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sa brand.hel.fi. Ohjeistossa on linjattu kuinka Helsingin visuaalista il-
mettä käytetään ja  muun muassa kaksikielisen Helsinki-
kehystunnuksen käyttö.

Seuranta

Ihmisoikeuksien Helsinki -yhdenvertaisuussuunnitelma sisältää 32 
konkreettista toimenpidettä yhdenvertaisuuden edistämiseksi Helsingin 
kaupungin palveluissa. Toimenpiteet on mitoitettu niin, että ne on mah-
dollista toteuttaa suunnitelman voimassaolon aikana eli nykyisen val-
tuustokauden loppuun mennessä. Tulevaisuudessa eri palvelukokonai-
suuksien on tarkoitus laatia soveltuvin osin omat toiminnalliset yhden-
vertaisuussuunnitelmansa. 

Uuden yhdenvertaisuussuunnitelman seurannasta vastaa kansliapääl-
likön asettama ohjausryhmä, joka johtaa kaupungin henkilöstön ja pal-
veluiden tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyötä sekä seuraa tasa-arvo- ja 
yhdenvertaisuussuunnitelmien toimeenpanoa. Lisäksi yhdenvertaisuus-
toimikunta seuraa tiivisti palvelujen yhdenvertaisuussuunnitelman edis-
tymistä sekä tapaa vuoden 2020 aikana toimialojen asiantuntijoita kes-
kustellakseen suunnitelman etenemisestä. Kaupunginhallitukselle laa-
ditaan raportti palvelujen yhdenvertaisuussuunnitelman toteutumisesta 
keväällä 2021.  

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Nitin Sood, suunnittelija, puhelin: 09-310 36063

nitin.sood(a)hel.fi

Liitteet

1 Helsingin kaupungin palvelujen yhdenvertaisuussuunnitelma 2020–
2021

2 Sidosryhmien lausunnot
3 Sidosryhmäkooste
4 Ihmisoikeusverkoston työpajat
5 Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskysely
6 Yhdenvertaisuusvaltuutetun tilastot
7 Yhdenvertaisuustoimikunnan lausunto
8 Kaksikielisyystoimikunnan lausunto

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria
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Kaupunginhallitus 25.11.2019 § 809

HEL 2019-009182 T 00 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi.

Käsittely

25.11.2019 Palautettiin

Palautusehdotus:
Marcus Rantala: Yhdenvertaisuussuunnitelma täydennetään toimenpi-
teillä siten, että ne vastaavat paremmin tunnistettuihin yhdenvertaisuu-
den haasteisiin, erityisesti ruotsinkielisten palveluiden osalta.

Kannattaja: Daniel Sazonov

Asian käsittelyn keskeyttämisestä äänestettiin ennen keskustelun jat-
kamista.

Äänestys

JAA-ehdotus: Asian käsittelyä jatketaan
EI-ehdotus: Marcus Rantalan palautusehdotuksen mukaisesti

Jaa-äänet: 0

Ei-äänet: 15
Elisa Gebhard, Jasmin Hamid, Kaisa Hernberg, Veronika Honkasalo, 
Terhi Koulumies, Pia Pakarinen, Mika Raatikainen, Marcus Rantala, 
Wille Rydman, Daniel Sazonov, Tomi Sevander, Anni Sinnemäki, Jan 
Vapaavuori, Anna Vuorjoki, Ozan Yanar

Kaupunginhallitus päätti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi ää-
nin 0 - 15.

18.11.2019 Pöydälle

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Nitin Sood, suunnittelija, puhelin: 09-310 36063

nitin.sood(a)hel.fi
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§ 151
Maankäyttösopimuksen tekeminen Sähköturvallisuuden edistämis-
keskus STEK ry:n kanssa liittyen asemakaavan muutosehdotuk-
seen nro 12533 (Lauttasaari)

HEL 2019-012504 T 10 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus hyväksyi Helsingin kaupungin 31. kaupunginosan 
(Lauttasaari) kiinteistön 91-31-120-1 omistajan Sähköturvallisuuden 
edistämiskeskus STEK ry:n kanssa solmittavan liitteen 1 mukaisen so-
pimuksen.

Kaupunginhallitus oikeutti tonttipäällikön tekemään sopimukseen tarvit-
taessa vähäisiä muutoksia.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1 Maankäyttösopimus
2 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12533 kartta

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Maanomistaja Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Asemakaavan muutos
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Lauttasaaressa, osoitteessa Särkiniementie 3 on vireillä asemakaavan 
muutos, joka koskee yhdistettyjen teollisuus- ja varastorakennusten 
(TTV) tonttia 91-31-120-1. Tontin pinta-ala on 4 502 m² ja rakennusoi-
keus 11 300 k-m². Tontilla sijaitsee 4
–5 kerroksinen teollisuusrakennus, joka on osittain muutettu toimitila-
käyttöön. Osa rakennuksesta suojellaan (sr-2 merkintä) ja osa suunni-
teltu purettavaksi. 

Vireillä oleva asemakaan muutos mahdollistaa tontin muuttamisen 
asuinkäyttöön (AK). Tontin rakentamistehokkuus on Vattuniemen 
suunnitteluperiaatteiden 2018 mukaisen enimmäistehokkuuden mukai-
nen e= 1.9. Tontin uusi asuinkerrosala on noin 8 600 k-m². Tontin omis-
taa Sähköturvallisuuden edistämiskeskus STEK ry. 

Asemakaavan muutosehdotus on liitteenä 2.

Maankäyttösopimus

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

Neuvottelujen tuloksena on laadittu 4.2.2020 allekirjoitettu liitteen 1 
mukainen maankäyttösopimus. Sopimus on kaupunginhallituksen pää-
töksen sekä noudatetun käytännön mukainen.

Maankäyttökorvaus

Sopimuksessa maanomistaja sitoutuu suorittamaan kaupungille osallis-
tumisena yhdyskuntarakentamisen kustannuksin korvausta 2 510 000 
euroa. Lisäksi maanomistaja on sitoutunut maksamaan mahdollisen li-
säkorvauksen sopimuksen kohdan "lisäkorvaus" mukaisesti.

Maankäyttökorvaus tulee maksaa neljän kuukauden kuluessa siitä, kun 
asemakaavan muutos on saanut lainvoiman. 

Rahakorvausta korotetaan sen nykyarvon säilyttämiseksi sopimuksen 
allekirjoittamishetkestä kaavamuutoksen lainvoimaisuuspäivään saak-
ka kahdella (2) prosentilla vuodessa. Korotus pyöristetään lähimpään 
tuhanteen euroon.

Lisäkorvaus

Maanomistajalla on tontista kiinteistökaupan esisopimus, joka oli voi-
massa 31.12.2019 asti. Neuvottelut esisopimuksen jatkamiseksi ovat 
käynnissä. Maanomistajan ilmoituksen mukaan esisopimuksen voi-
massaolon jatkaminen ja kaupan toteutuminen on kuitenkin epävar-
maa. Tämän vuoksi neuvoteltu maankäyttökorvaus perustuu Lautta-
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saaren alueen tämän hetken yleiseen hintatasoon, jonka taso on esi-
sopimusta alhaisempi. Mikäli esisopimus toteutuu, maanomistaja on si-
toutunut suorittamaan kaupungille esisopimukseen perustuvan maan-
käyttökorvauksen. 

Toimivalta ja sopimuksen allekirjoitusoikeus

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

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1 Maankäyttösopimus
2 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12533 kartta

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Maanomistaja Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus

Tiedoksi

Kaupunkiympäristölautakunta

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunta 10.12.2019 § 648

HEL 2019-012504 T 10 01 00
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Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle Helsingin 
kaupungin 31. kaupunginosan (Lauttasaari) kiinteistön 91-31-120-1 
omistajan Sähköturvallisuuden edistämiskeskus STEK ry:n kanssa 
solmittavan liitteen nro 1 mukaisen sopimuksen hyväksymistä.

Lisäksi kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että 
tonttipäällikkö oikeutetaan tekemään päätöksellään sopimukseen tarvit-
taessa vähäisiä muutoksia.

(MA131-25)

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Kirsi Federley, johtava tonttiasiamies, puhelin: 09 310 36451

kirsi.federley(a)hel.fi
Tom Qvisén, projektipäällikkö, puhelin: 09 310 34201

tom.qvisen(a)hel.fi
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§ 152
Maankäyttösopimuksen ja kiinteistökaupan esisopimuksen tekemi-
nen Espoon kaupungin kanssa liittyen Espoon Leppävaaran Säte-
rinkallion asemakaava-alueeseen

HEL 2019-011934 T 10 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti tehdä Espoon kaupungin kanssa Espoon Lep-
pävaaran Säterinkallionkulman asemakaava-alueeseen nro 118000 
kuuluvista Helsingin kaupungin maa-alueista maankäyttösopimuksen ja 
kiinteistökaupan esisopimuksen liitteen 1 mukaisesti.

Kaupunginhallitus oikeutti tonttipäällikön tekemään sopimukseen tarvit-
taessa vähäisiä muutoksia.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1 Maankäyttösopimusluonnos
2 Asemakaavaehdotus, sopimusalue- ja alueluovutuskartat

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Espoon kaupunki Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Espoon kaupungin asemakaavaehdotus
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Espoon kaupungin Säterinkallionkulman asemakaavaehdotus nro 
118000 korottaa merkittävästi Helsingin kaupungin omistamien maa-
alueiden arvoa. Asemakaavan hyväksyminen edellyttää maankäyttö-
sopimuksen tekemistä. 

Helsingin kaupungin omistamille maa-alueille on asemakaavaehdotuk-
sessa pääosin osoitettu tiivistä kerrostalorakentamista (AK, AK-1, A-1), 
jonka kokonaiskerrosala on noin 31 500 k-m². Loput Helsingin kaupun-
gin maa-alueista on osoitettu asuintontteja palveleville pysäköintilaitos- 
(LPA-1) ja pysäköintitonteille (LPA-2) sekä yleisiksi alueiksi. Helsingin 
kaupungin omistamien maa-alueiden osalta kyseessä on pääosin en-
simmäinen asemakaava.

Sopimusalue

Sopimuksen kohteena olevat maa-alueet sijaitsevat Espoon Leppävaa-
rassa, Kehä I:n ja Turunväylän luoteispuolella. Tarkemmin kyseessä on 
kiinteistö Säterinmetsä 49-452-2-1318 sekä määräalat kiinteistöistä Sä-
terinmetsä II 49-452-2-1319 ja Alberga 49-452-2-1321. 

Sopimusalue on karttaliitteessä 2.

Maankäyttösopimus

Neuvottelujen tuloksena on laadittu liitteenä 1 olevan sopimusluonnok-
sen mukainen maankäyttö- ja kiinteistökaupan esisopimus. 

Espoon kaupunki ja Helsingin kaupunki sopivat maankäyttö- ja raken-
nuslain (1999/132) 12 a luvun mukaisesti Helsingin kaupungin osallis-
tumisesta asemakaavan yhdyskuntarakentamisesta Espoon kaupungil-
le aiheutuviin kustannuksiin sekä asemakaavan toteuttamiseksi tarvit-
tavista alueluovutuksista.

Helsingin kaupunki osallistuu asemakaavan toteuttamisesta Espoon 
kaupungille aiheutuviin kustannuksiin siten, että myydessään korttelia-
lueita asemakaava-alueelta Helsingin kaupunki tai sen määräämä 
maksaa Espoon kaupungille sopimuskorvauksena 45 % luovuttamien-
sa tonttien ja tontinosien kauppahinnasta, kuitenkin keskimäärin vähin-
tään 235 €/asuinrakennusoikeuden k-m².

Helsingin kaupunki sitoutuu lisäksi luovuttamaan Espoon kaupungin 
hyväksymälle taholle Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) 
antamien ohjeiden mukaisesti noin 7 800 k-m² asuntorakennusoikeutta 
valtion tukemaan pitkäaikaiseen vuokra-asuntotuotantoon (40 vuoden 
korkotukilaina). Mahdollisissa tonttien tai tontinosien luovutuksissa hin-
tana käytetään valtion tukemassa asuntotuotannossa sovellettavaa 
tonttien enimmäishintaa.
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Esisopimus alueluovutuksista

Helsingin kaupunki luovuttaa Espoon kaupungille karttaliitteessä 2 esi-
tetyt, yhteensä noin 8 400 m²:n suuruiset yleiset alueet 126 600 euron 
luovutushinnasta. Alueet on hinnoiteltu ns. raaka- eli odotusarvomaa-
na.

Toimivalta

Hallintosäännön 16 luvun 1 § 2 momentin 9 kohdan sekä kaupungin-
hallituksen päätöksen 18.9.2017, 865 § perusteella kaupunginhallitus 
päättää kokonaisarvoltaan 2 miljoonaa euroa suuremmista maankäyt-
tösopimuksista. Kokonaisarvo kattaa sekä maankäyttökorvauksen että 
aluejärjestelyt.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1 Maankäyttösopimusluonnos
2 Asemakaavaehdotus, sopimusalue- ja alueluovutuskartat

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Espoon kaupunki Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus

Tiedoksi

Kaupunkiympäristölautakunta

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunta 10.12.2019 § 647

HEL 2019-011934 T 10 01 00

Esitys
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A

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle maankäyttö-
sopimuksen tekemistä Espoon kaupungin kanssa Espoon Leppävaa-
ran Säterinkallionkulman asemakaava-alueeseen nro 118000 kuuluvis-
ta Helsingin kaupungin maista liitteenä nro 1 olevan sopimusluonnok-
sen mukaisesti.

B

Kaupunkiympäristölautakunta päätti oikeuttaa tonttipäällikön tai hänen 
valtuuttamansa allekirjoittamaan edellä mainitun sopimuksen sekä te-
kemään siihen tarvittaessa vähäisiä teknisiä tarkennuksia. Sopimus tu-
lee voimaan, kun kaupunginhallituksen sopimuksen hyväksymistä kos-
keva päätös on tullut lainvoimaiseksi.

C

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että tontti-
päällikkö oikeutetaan tekemään päätöksellään sopimukseen tarvittaes-
sa vähäisiä muutoksia.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Peter Haaparinne, tiimipäällikkö, puhelin: 09 310 31864

peter.haaparinne(a)hel.fi
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§ 153
Tontinvarauksen jatkaminen SRV Oy:lle (Espoo, Leppävaaran Perk-
kaa, Vermon ja Vänrikinsolmun asemakaava-alueet)

HEL 2018-000876 T 10 01 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus jatkoi SRV Yhtiöt Oyj:n (Y-tunnus 1707186-8) kehit-
tämis- ja tontinvarausta liitteen 1 mukaisella alueella liitteen 2 mukaisin 
ehdoin 31.12.2022 asti.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1 Kartat
2 Varausehdot
3 Khs 8.10.2007 § 1278
4 Klk 15.12.2016 § 512

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Varauksensaaja Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täy-
täntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Aiemmat varauspäätökset

Kaupunginhallitus on 8.10.2007, 1278 § päättänyt varata Espoon Ver-
mon alueelta SRV Yhtiöt Oyj:lle (jatkossa SRV) alueen asemakaavan 
laatimista, toimitilarakentamisen valmistelua ja suunnittelua sekä alu-
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een markkinointia varten. Kiinteistölautakunta on viimeksi 15.12.2016, 
512 § jatkanut varausta. 

Päätökset ovat liitteenä 3 ja 4.

Asemakaava tilanne ja varattavat alueet

Vermonsolmun kaava-alueen ulkopuolelle kaavavalituksen vuoksi jää-
neen osan ns. Vänrikinsolmun asemakaava-alueen kaavoitus on pit-
kään odottanut varausalueen pohjoisosaan rajautuvan Vermontien ker-
rostalopainotteisen asemakaava-alueen toteuttamista.  

Nyt varattavat, alueen kaksi pohjoista osa-aluetta, varataan kaavaillun 
Vänrikinsolmun asemakaavan laatimista ja rakentamisen suunnittelua 
sekä valmistelua varten. Asemakaavassa tutkitaan asunto- ja toimitila-
rakentamisen mahdollisuuksia. Alueen kaksi eteläistä toimitilatonttia 
varataan toimitilarakentamisen suunnittelua ja valmistelua sekä alueen 
markkinointia varten.

Helsingin kaupunki on myynyt varausaikana alkuperäisestä varausalu-
eesta varauksensaajalle yhden tontin ja Espoon kaupungille Vermon-
solmun asemakaava-alueen yleiset alueet. Kaavaillun Vänrikinsolmun 
asemakaava-alueen ja sen kaavaillut tontit omistavat Helsingin kau-
punki, varauksensaaja sekä Espoon kaupunki. 

Alkuperäiset varausalueet ja varausehdot on päivitetty. Päivitetty va-
rausaluekartta on liitteenä 1. Päivitetyt varausehdot on liitteenä 2.

Hanketilanne

SRV on aloittanut Vermonsolmun alueen toimistorakentamisen kortte-
lissa nro 51340 varausalueen ulkopuolella olevassa itäosassa. Kesällä 
2013 kokonaisuudessaan valmistunut Derby Business Park:n ensim-
mäinen vaihe koostuu noin 20 000 k-m²:n toimitiloista ja noin 6 000 
brm²:n pysäköintilaitoksesta. Pysäköintilaitos on mitoitettu palvelemaan 
myös varausalueella olevaa saman korttelin toimistotontin tulevaa ra-
kennusta. Heikentyneiden toimitilamarkkinoiden vuoksi jatkovaiheiden 
toteuttaminen on viivästynyt.

Edelleen kaavoittamatta olevan Vänrikinsolmun asemakaava-alueen 
kaavoitus käynnistynee vuoden 2020 aikana.

Varauksen jatkaminen

Varauksen jatkaminen on perusteltua toimitilarakentamisen valmistelua 
ja alueen jatkomarkkinointia sekä kaavaillun Vänrikinsolmun asema-
kaava-alueen kaavoitusprosessin vaatimaa suunnittelua varten. Myös 
toteutetun pysäköintilaitoksen hyödyntämismahdollisuudet varausalu-
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een viereisen toimistotontin toteutuksessa sekä toimitilamarkkinoiden 
heikko markkinatilanne puoltavat varauksen jatkamista.

Varausehtojen mukaisesti SRV:n kaupungille maksamat varausalueen 
kiinteistöverot olivat vuonna 2019 yhteensä noin 63 000 euroa. 

Varausaikaa jatketaan 31.12.2022 asti Vänrikinsolmun asemakaava-
alueen kaavaprosessin ennakoidun keston ajaksi.

Toimivalta

Hallintosäännön 8 luvun 1 § 2 momentin 2 kohdan mukaan kaupungin-
hallitus päättää kaupungin maa- ja vesialueiden varaamisesta raken-
tamiseen.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1 Kartat
2 Varausehdot
3 Khs 8.10.2007 § 1278
4 Klk 15.12.2016 § 512

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Varauksensaaja Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täy-
täntöönpano

Tiedoksi

Kaupunkiympäristölautakunta

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunta 21.01.2020 § 34

HEL 2018-000876 T 10 01 01 00
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Tarvonsalmenkatu / Anna Sahlstenin katu / Itsehallintotie / Vermontie, Espoo

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle SRV Yhtiöt 
Oyj:n (Y-tunnus 1707186-8) kehittämis- ja tonttivarauksen jatkamista 
liitteen 1 mukaisella alueella ja liitteen 2 mukaisin ehdoin 31.12.2022 
asti.

(L1-2-00-2-R)

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Peter Haaparinne, tiimipäällikkö, puhelin: 09 310 31864

peter.haaparinne(a)hel.fi
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§ 154
Tasa-arvotoimikunnan jäsenen ja puheenjohtajan valinta

HEL 2020-001399 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus

 myönsi Alviina Alametsälle eron tasa-arvotoimikunnan puheenjohta-
jan ja jäsenen luottamustoimista

 valitsi Kasper Kivistön jäseneksi ja Tapani Vuolan hänen henkilö-
kohtaiseksi varajäsenekseen tasa-arvotoimikuntaan ja 

 valitsi Kasper Kivistön puheenjohtajaksi tasa-arvotoimikuntaan 
vuonna 2021 päättyväksi toimikaudeksi. 

Samalla kaupunginhallitus tarkasti pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti Reetta Vanhasen ehdotuksesta 
valita nykyisen varajäsenen Kasper Kivistön jäseneksi ja puheenjohta-
jaksi sekä Tapani Vuolan Kasper Kivistön henkilökohtaiseksi varajäse-
neksi tasa-arvotoimikuntaan vuonna 2021 päättyväksi toimikaudeksi.

Esittelijä
hallintojohtaja
Juha Summanen

Lisätiedot
Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

Liitteet

1 Eroilmoitus 31.1.2020

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus

Päätösehdotus



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 7/2020 79 (120)
Kaupunginhallitus

Asia/17
02.03.2020

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

 myöntää Alviina Alametsälle eron tasa-arvotoimikunnan puheenjoh-
tajan ja jäsenen luottamustoimesta 

 valitsee _________ jäseneksi tasa-arvotoimikuntaan ja 
 valitsee _________ puheenjohtajaksi tasa-arvotoimikuntaan vuonna 

2021 päättyväksi toimikaudeksi. 

Samalla kaupunginhallitus tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta he-
ti.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus valitsi Alviina Alametsän (Vihr.) 24.6.2019 § 474 jä-
seneksi ja puheenjohtajaksi tasa-arvotoimikuntaan vuonna 2019 alka-
vaksi toimikaudeksi. Alviina Alametsä pyytää 31.1.2020 eroa tasa-
arvotoimikunnan puheenjohtajan ja jäsenen luottamustoimista Euroo-
pan parlamentin jäsenyyden vuoksi.

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

Kesken toimikautta avoimeksi tulleeseen luottamustoimeen valitaan 
toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi uusi luottamushenkilö.

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

Esittelijä
hallintojohtaja
Juha Summanen

Lisätiedot
Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

Liitteet

1 Eroilmoitus 31.1.2020

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 7/2020 80 (120)
Kaupunginhallitus

Asia/17
02.03.2020

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

Päätöksessä mainitut Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus

Tiedoksi

Tasa-arvotoimikunta
Taloushallintopalveluliikelaitos

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 24.02.2020 § 127

HEL 2020-001399 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

24.02.2020 Pöydälle

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Reetta 
Vanhasen ehdotuksesta. 

Esittelijä
hallintojohtaja
Juha Summanen

Lisätiedot
Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi
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§ 155
Finlandia-talon väistötilaa koskeva hankesuunnitelma

HEL 2019-013279 T 10 06 00

Päätös

Kaupunginhallitus hyväksyi Finlandia-talon väistötilan 20.1.2020 päivä-
tyn hankesuunnitelman siten, että hankkeen enimmäislaajuus on 2 750 
brm² ja rakentamiskustannusten enimmäishinta on arvonlisäverottoma-
na 9 945 000 euroa marraskuun 2019 kustannustasossa. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1 Hankesuunnitelma 20.1.2020
2 Finlandia-talon väistötila_Liitteet 1 - 7

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Finlandia-talo Oy Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Tiivistelmä

Finlandia-talon perusparannuksen toteutuksen ajaksi on osalle Finlan-
dia-talo Oy:n tapahtumatoimintoja suunniteltu väistötila Finlandia-talon 
viereen Karamzininrannan katuaukiolle Töölönlahden puolella. Väistöti-
la on käytössä kolme vuotta perusparannuksen toteutuksen ajan ja se 
on tarkoitus siirtää sen jälkeen muualle Helsingissä käytettäväksi esi-
merkiksi kouluna, päiväkotina tai muuna kokoontumistilana tarvittavana 
väistötilana. Väistötilan tapahtumatilojen laajuus on vajaa neljäsosa ny-
kyisistä.
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Perusparannuksen hankesuunnitelman mukaan hanke toteutetaan si-
ten, että Finlandia-talon rakennus on aluksi kokonaan työmaa-alueena 
noin vuoden ajan, jonka jälkeen kongressisiipi otetaan käyttöön. Järjes-
tely on hankkeen kustannusten, toteuttamisen ja keskeisesti sijaitsevan 
työmaan keston kannalta optimaalisin vaihtoehto arvioituna hankkeen 
kokonaisvaikutusten riskienhallinnan näkökulmasta.

Väistötila, Pikku-Finlandia, toteutetaan siirtokelpoisena monikäyttöise-
nä ja puurakennuksena. Väistötila suunnitellaan tilankäytöltään tehok-
kaaksi ja muuntojoustavaksi sekä huomioiden tapahtumakäytön toi-
minnalliset ja tekniset vaatimukset. Väistötilan suunnittelussa ja toteu-
tuksessa huomioidaan keskeinen sijainti puistoympäristössä ja kau-
punkikuvassa.

Hankesuunnitelma on laadittu kaupunkiympäristön toimialan ja Finlan-
dia-talo Oy:n yhteistyönä. Hankkeen suunnittelun yhteydessä on kuultu 
asiantuntijoina kaupunkiympäristön toimialan rakennusvalvonnan, 
asemakaavoituksen, liikenne- ja katusuunnittelun, kaupunkitila- ja mai-
semasuunnittelun sekä alueidenkäytön ja -valvonnan edustajia.

Hankesuunnitelma on liitteenä 1. Hankesuunnitelman liitteet ovat liit-
teenä 2.

Esittelijän perustelut

Finlandia-talon perusparannus

Kaupunginvaltuusto on 10.4.2019, 121 § hyväksynyt Finlandia-talon 
perusparannusta koskevan, 25.1.2019 päivätyn hankesuunnitelman. 

Päätöksen mukaan Finlandia-talon asiakastoiminta on tarkoitus siirtää 
väistötiloihin perusparannuksen toteutuksen ajaksi. Väistötilojen tila-
päinen rakennus on suunniteltu sijoitettavaksi ajalle 2/2022–12/2024 
Töölönlahden puolelle Finlandia-talon viereen Karamzininrannan as-
valttipintaiselle katualueelle, josta on yhteydet rakennustöiden ajan 
käytössä oleviin maanalaisiin huolto- ja lastaustiloihin. Väliaikaiset jär-
jestelyt Töölönlahden puistossa suunnitellaan huomioiden turvallisuus, 
sujuvuus ja viihtyvyys alueella. Finlandia-talo Oy ja sen kumppanit pal-
velevat asiakkaita keskeytyksettä ensin alkuun väistötilassa ja vuoden 
korjauksen jälkeen myös avautuvassa kongressisiivessä.

Finlandia-talo Oy

Finlandia-talon käyttäjänä on kaupungin tytäryhtiö Finlandia-talo Oy. 
Finlandia-talo Oy on tapahtumakeskus, joka vuokraa tiloja ja tarjoaa 
palveluja kongressien ja erilaisten tilaisuuksien järjestämiseksi. Finlan-
dia-talossa vierailee vuosittain yli 200 000 asiakasta ja siellä järjeste-

https://www.hel.fi/static/public/hela/Kaupunginvaltuusto/Suomi/Paatos/2019/Keha_2019-04-10_Kvsto_7_Pk/4BFCCC54-EF28-C632-BB5B-6A674D800003/Finlandia-talon_perusparannusta_koskeva_hankesuunn.pdf
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tään noin 900 erilaista tapahtumaa. Kongressimatkailulla on Helsingille 
huomattava taloudellinen tulo- ja työllisyysvaikutus. 

Hankkeen tarpeellisuus

Kaupungilla on jatkuva tarve väistö- ja lisätiloille johtuen muun muassa 
lukuisista päiväkotien ja koulujen perusparannuksista, laajennustöistä 
ja korvaavista uudisrakennuksista sekä kaupungin väestönlisäyksen 
myötä kasvavasta koulu- ja päiväkotipaikkatarpeesta. Hanke on kau-
pungin kiertotalouden ja puurakentamisen kehityshanke, jossa pilotoi-
daan siirrettävän monikäyttöisen rakennuksen suunnittelua ja toteutus-
ta. Rakennuksen elinkaari on pitkä. Väistötila toimii ensin Pikku-
Finlandiana 3 vuotta, minkä jälkeen se siirretään muualle Helsinkiin ja 
muokataan käytettäväksi esimerkiksi kouluna, päiväkotina tai muuna 
tarvittavana lisätilana noin 20 vuoden ajan. 

Perusparannuksen purku-, laajennus- ja korjaustöiden tehokas toteutus 
edellyttää käyttäjän toiminnan siirtymistä pois kiinteistöstä raskaimpien 
työvaiheiden ajaksi. Perusparannuksen hankkeen toteutuksen aikatau-
lu ja rakentamiskustannukset pohjautuvat järjestelyyn, jossa käyttäjä 
siirtyy väistötilaan ja Finlandia-talo on kokonaan noin vuoden ajan työ-
maa-alueena. Sen jälkeen kongressisiipi valmistuu käytettäväksi ja kor-
jaustyöt jatkuvat edelleen päärakennuksessa. Jos perusparannus to-
teutettaisiin peräkkäisissä vaiheissa siten, että käyttäjä toimisi koko 
työmaa-ajan jossakin osassa päärakennusta tai kongressisiipeä ilman 
väistötiloja, pitenisi toteutusaika 1,5 vuodella ja kustannukset lisääntyi-
sivät vähintään 12 prosentilla. 

Finlandia-talon väistötilan hankesuunnitelma

Väistötilaan sijoitetaan Finlandia-talo Oy:n asiakastoimintaa varten mo-
nikäyttöiset kokoussalit, kahvilaravintola ja valmistuskeittiö sekä tar-
peelliset tuki- ja tekniset tilat. Tapahtumatilojen laajuuden määrityksen 
lähtökohtana on asiakastoiminnan jatkuvuuden edellyttämä vähim-
mäisvolyymi työmaa-ajalla.

Finlandia-talo Oy on laatinut toiminnalleen väistötilassa Pikku Finlan-
dia-palvelukonseptisuunnitelman, jonka tavoitteena on tarjota monipuo-
lisesti tilaisuuksia ja palveluita niin kokous- ja tapahtuma-asiakkaille 
kuin matkailijoille ja kaupunkilaisille. Kesäaikana Pikku-Finlandia teras-
seineen palvelee Töölönlahden puistossa liikkuvia ja toimii tukikohtana 
vapaa-ajan tapahtumille puistossa.

Pikku-Finlandiasta suunnitellaan tilankäytöltään tehokas rakennus, jon-
ka monikäyttöiset tilat muuntuvat eriluonteisten ja erikokoisten tapah-
tumien tarpeisiin. Väistötilan tilamitoituksessa ja järjestelmävalmiuksis-
sa huomioidaan monipuolisen tapahtumakäytön vaatimukset. 
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Kiertotalous ja muuntojoustavuus huomioidaan väistötilan rakenne- ja 
teknisten järjestelmien suunnittelussa ja toteutuksessa niin, että puura-
kenteiset tila- ja rakennusosat-/elementit ovat ensimmäisen käytön 
päättyessä purettavissa ehjänä, siirrettävissä ja pystytettävissä helposti 
muualle sekä muokattavissa uudelleenkäytön vaatimuksiin esimerkiksi 
koulun tai päiväkodin väistötilana tai muuna kokoontumisrakennukse-
na. Materiaalien tulee olla uudelleenkäytettävissä olevia ja/tai kierrätet-
täviä.

Väistötilan hankesuunnittelun aikana on tutkittu useita vaihtoehtoja Ka-
ramzininrannan aukion nykyisten pyöräilyn ja jalankulun reittien väliai-
kaisten järjestelyiden toteuttamiseksi Töölönlahden alueella. Vaihtoeh-
tojen tarkastelussa on arvioitu järjestelyiden sujuvuutta ja turvallisuutta 
pyöräilyn, jalankulun ja Finlandia-talo Oy:n toiminnan kannalta. Ensisi-
jaisena vaihtoehtona päädyttiin esittämään ratkaisua, jossa yleinen ja-
lankulku ohjataan väistötilan ja puiston reunan väliin jäävän kapean 
väylän kautta ja pyöräilylle toteutetaan erillinen reitti puiston nurmialu-
eelle heti Karamzininrannan viereisen puurivin itäpuolelle.  

Kaupunkistrategian toteuttaminen hankkeessa

Pikku-Finlandia hanke toteuttaa kaupunkistrategian mukaisia tavoitteita 
olla kansainvälinen elävä ja kiehtova tapahtumien kaupunki sekä ilmas-
tovastuuta. 

Hankkeen laajuus

Hankkeen laajuus on 2 750 brm², 2 300 htm², 2 236 hym². 

Rakentamiskustannukset ja rahoitus

Hankkeen rakentamiskustannukset ovat arvonlisäverottomana yhteen-
sä 9 945 000 euroa marraskuun 2019 kustannustasossa. Hanke kuuluu 
talonrakennushankkeiden rakentamisohjelmaan ja sen edellyttämä ra-
hoitustarve otetaan huomioon valmisteltaessa seuraavaa talousarvio-
ehdotusta.

Hankkeen rakentamiskustannuksiin sisältyvät väistötilan purku ja siirto 
sekä sijoituspaikan kuntoon saattaminen ilman päällystetöitä, jotka teh-
dään perusparannuksen jälkeen alkavassa katurakennushankkeessa. 
Rakentamiskustannuksia lisääviä tekijöitä ovat toteutus puurakenteise-
na, tapahtumakäytön edellyttämä tavanomaista suurempi kerroskor-
keus, muuntojoustavat siirtoseinäratkaisut sekä väliaikaiset kevyen lii-
kenteen järjestelyt Töölönlahden puistossa.

Hankkeen rakentamiskustannuksia pyritään hallitsemaan kehittämällä 
toteutuksen hankintamenettelyissä tehokkaita ja taloudellisia toteutus-
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tapoja yhteistyössä valittavan toimittajan, urakoitsijan tai projektinjoh-
tourakoitsijan kanssa. 

Tilakustannus käyttäjälle

Perusparannuksen työmaa-ajalla vuokra väistötilalle ja kongressisiivel-
le, joka valmistuu käyttöön noin vuoden kuluessa työmaan aloituksesta, 
määritetään markkinaehtoisesti. Vuokran määritystä varten on pyydetty 
arviolausunto ulkopuoliselta arvioitsijalta.

Vuokra muodostuu markkinavuokrasta (pääomavuokra) ja liikevaihtosi-
donnaisesta lisäosasta. Mikäli vuokralaisen kokonaisliikevaihto ylittää 
markkinavuokra-arviossa käytetyn liikevaihdon, maksetaan ylittyvältä 
osuudelta kohtuulliseksi arvioitu prosenttiosuus vuokran lisäosana.

Väistötilan vuokra ajalla 01/2022–03/2023 on arviolta 11,26 euroa/htm² 
kuukaudessa, eli yhteensä noin 25 900 euroa kuukaudessa ja noin 310 
800 euroa vuodessa. Neliövuokran perusteena on 2 300 htm². Lisä-
vuokran 12 % osuus maksetaan raja-arvona käytetyn 4,5 miljoonan eu-
ron kokonaisliikevaihdon ja toteutuneen liikevaihdon erotuksesta.

Väistötilan ja kongressisiiven yhteenlaskettu markkinavuokra ajalla 
04/2023–12/2024 on arviolta noin 9,65 euroa/htm² kuukaudessa, eli yh-
teensä noin 38 400 euroa kuukaudessa ja noin 460 900 euroa vuodes-
sa. Neliövuokran perusteena on 3 980 htm². Lisävuokran 12 % osuus 
maksetaan raja-arvona käytetyn 6,5 miljoonan euron kokonaisliikevaih-
don ja toteutuneen liikevaihdon erotuksesta.

Hankkeen toteutus ja aikataulu

Väistötila toteutetaan Helsingin kaupungin omistukseen. Hankkeen to-
teutusvastuu on kaupunkiympäristön toimialalla. Väistötilan ylläpidosta 
vastaa Finlandia-talo Oy.

Hankkeen alustava aikataulu on seuraava:

 09/2019–01/2020, kehitysvaihe Aalto-yliopiston kanssa ja hanke-
suunnittelu

 02/2020–05/2021, toteutussuunnittelu ja rakentamisen valmistelu
 06–12/2021, rakentaminen
 01/2022, väistötila valmis
 02/2022, väistötilan käyttö ja perusparannus alkaa
 02/2023, kongressisiipi valmis
 07/2024, perusparannus valmis
 01/2025–, väistötilan purku ja siirto uuteen sijoituspaikkaan

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

Lopuksi

Arviolausunto on salassa pidettävä asiakirja (JulkL 24 § 1 mom. 20 
kohta). Luottamushenkilöillä on mahdollisuus tutustua asiakirjaan kau-
pungin kirjaamossa esityslistan julkaisun jälkeen. Kokouspäivänä se on 
saatavissa kokouksen sihteeriltä.

Tähän asiaan liittyvä yhteydenotto on esityksen oheismateriaalissa. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1 Hankesuunnitelma 20.1.2020
2 Finlandia-talon väistötila_Liitteet 1 - 7

Oheismateriaali

1 Kannanotto 22.1.2020, Helsingin polkupyöräilijät

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Finlandia-talo Oy Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus

Tiedoksi

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto
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Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 24.02.2020 § 130

HEL 2019-013279 T 10 06 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

24.02.2020 Pöydälle

Asian aikana kuultavina olivat vs. tekninen johtaja Sari Hildén sekä Fin-
landia-talon tuotanto- ja palvelupäällikkö Heikki Mäkelä. Asiantuntijat 
poistuivat kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Veronika 
Honkasalon ehdotuksesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 23.01.2020 
§ 7

HEL 2019-013279 T 10 06 00

Esitys

A

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
päätti esittää kaupunginhallitukselle Finlandia-talon väistötilan 
20.1.2020 päivätyn hankesuunnitelman hyväksymistä siten, että hank-
keen enimmäislaajuus on 2 750 brm² ja rakentamiskustannusten 
enimmäishinta on arvonlisäverottomana 9 945 000 euroa marraskuun 
2019 kustannustasossa. 

B

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

23.01.2020 Ehdotuksen mukaan

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
päätti käsitellä kuudennen esityksen kokouksen kolmantena asiana.

Asian aikana kuultavana oli Finlandia-talo Oy:n toimitusjohtaja Johanna 
Tolonen. Asiantuntija poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Esittelijä
vs. tekninen johtaja
Sari Hilden

Lisätiedot
Merja Ikonen, projektinjohtaja, puhelin: 310 22010

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

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

jarmo.raveala(a)hel.fi
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§ 156
Valtuutettu Sirpa Asko-Seljavaaran toivomusponsi lumen mereen 
kaatamisen välttämisestä talvella 2019-2020

HEL 2019-006670 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 
5.6.2019 hyväksymän toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteis-
tä ja toimitti selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuu-
tetuille.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

tanja.sippola-alho(a)hel.fi
Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Ponnen ehdottaja Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytän-
töönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Käsitellessään Helsingin kaupungin ympäristöraporttia vuodelta 2018 
kaupunginvaltuusto hyväksyi Sirpa Asko-Seljavaaran ponnen, jonka 
mukaan saatuaan tiedoksi ympäristöraportin kaupunginvaltuusto edel-
lyttää selvitettävän mahdollisuudet, miten lumen kaatoa mereen voi-
daan välttää jo ensi talvena.

Kaupunkiympäristölautakunta totesi lausunnossaan 20.8.2019 asiasta 
mm., että vaikka lumen kaataminen mereen ei ole ongelmatonta, se on 
kuitenkin kaupungin teettämässä selvityksessä "Lumen vastaanoton 
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vaihtoehdot vuoteen 2050" osoittautunut parhaaksi vaihtoehdoksi, kun 
arvioitiin eri vaihtoehtojen hiilidioksidipäästöjä ja kustannuksia.

Lausunnossa todetaan edelleen, että Hernesaaren lumen merivastaa-
noton lopettaminen ei ole mahdollista ennen kuin suuremman kapasi-
teetin uusi tekninen ratkaisu on selvitetty, linjattu ja käytössä, jolloin se 
voi korvata nykyisen merivastaanoton. Selvityksen lumen sulatuksen 
edellytyksistä arvioidaan valmistuvan keväällä 2020 ja tämän perus-
teella päätetään lumensulatusaseman hankesuunnittelun käynnistämi-
sestä. 

Kaupunkiympäristölautakunta käsitteli em. lausunnossa mainitun asia-
kirjan "Lumenkäsittelyn periaatteet" kokouksessaan 29.10.2019. Peri-
aatteiden kohta 3.5.D. kuuluu seuraavasti: "Uudet lumen merivastaa-
nottopaikat edellyttävät merikaadosta aiheentuvan roskaantumisen vä-
hentämistä. Talvihoidon varautumissuunnitelmassa määritetyissä poik-
keusolosuhteissa lunta voidaan kaataa mereen siihen osoitetuissa pai-
koissa myös ilman roskien poistoa ja lumen puhdistamista. Helsinki 
selvittää aktiivisesti vaihtoehtoisia ratkaisuja lumen merivastaanoton 
lopettamiseksi ja pyrkii lopettamaan lumen kaadon mereen viimeistään 
2021 talvella kaupunginvaltuuston 25.9.2019 päätöksen mukaisesti, ot-
taen huomioon kokonaisvaikutukset ympäristöön."

Lumenkäsittelyn periaatteet -asiakirja sisältää toimenpideohjelman, 
jonka seurannasta  todetaan asiakirjassa seuraavasti: "Toimenpideoh-
jelman etenemistä seurataan lumityöryhmässä. Toimenpideohjelman 
etenemisestä sekä ohjelman tuloksista ja vaikuttavuudesta tehdään ar-
viointi vuosittain Kympin johtoryhmälle. Arvioinnin yhteydessä toimen-
pideohjelman sisältöä voidaan tarvittaessa päivittää ja ohjelman piiriin 
ottaa uusia toimenpiteitä tarpeen mukaan. Myös lumen käsittelyn peri-
aatteiden sisältö tarkistetaan vuosittain."

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

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

tanja.sippola-alho(a)hel.fi
Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi
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Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Ponnen ehdottaja Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytän-
töönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 24.02.2020 § 132

HEL 2019-006670 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

24.02.2020 Pöydälle

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Daniel 
Sazonovin ehdotuksesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

tanja.sippola-alho(a)hel.fi
Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 20.08.2019 § 397

HEL 2019-006670 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Helsingin lumenvastaanotto
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Helsingissä vastaanotetaan keskimääräisenä talvena noin 50 000 
kuormaa lunta. Runsaslumisena talvena tämä määrä voi olla jopa 350 
000 kuormaa. Helsingissä on kahdeksan vakinaista lumenvastaanotto-
paikkaa, joista kantakaupungin alueella sijaitsee kaksi – Hernesaari ja 
Kyläsaari. Hernesaari palvelee myös Lauttasaaren aluetta. Kyläsaari 
on poistumassa alueen rakentamisen tieltä.

Lumen merivastaanotto Hernesaaressa on jälleen talvikaudella 2018–
2019 osoittanut tärkeytensä liikennealueiden liikennöitävyyden, käytet-
tävyyden ja turvallisuuden palauttamisessa. Helsingin tiivistyvässä 
kaupunkirakenteessa lumelle jää yhä vähemmän säilytystilaa, minkä 
seurauksena se täytyy kuljettaa pois aurauksen jälkeen. Hernesaaren 
lumenvastaanottopaikan merkitys on suuri lähes koko Helsingin kanta-
kaupungin katujen talvihoidon kannalta – ilman Hernesaaren lumen-
vastaanottotoimintaa katujen liikennöitävyyttä ja turvallisuutta ei olisi 
pystytty varmistamaan viime talven kaltaisissa poikkeusolosuhteissa.

Hernesaaren lumenvastaanottopaikka

Hernesaari on ainoa lumenvastaanottopaikka, jossa lunta kaadetaan 
suoraan mereen. Lumenvastaanoton käyttöehtona on, että paikalle saa 
tuoda vain puhdasta lunta. Hernesaaren kulun- ja käytönvalvontaa on 
entisestään parannettu, jotta lumikuormien puhtautta voidaan valvoa 
paremmin. Mikäli toimijan havaitaan tuovan alueelle sinne kuulumaton-
ta materiaalia, siitä seuraa kyseisen yrityksen käyttöluvan peruminen. 

Lumeen sekoittuu kaukolämpölaitosten ja pienpolton aiheuttamaa no-
kea, nastarenkaiden asfaltista irrottamaa kivipölyä ja bitumia, auton-
renkaista irtoavia nastoja ja mikromuovia sekä autojen pakokaasujen 
palamishiukkasia. Lumen mukana mereen päätyy myös kadulle heitet-
tyä roskaa ja eläinten jätöksiä. Hiekoitussepeli muodostaa kuitenkin 
suurimman osan mereen päätyvästä kiintoaineesta.

Kaupunkiympäristön toimiala on hyvin tietoinen siitä, että lumen meri-
vastaanotto ei ole ympäristön kannalta ongelmatonta. Ympäristövaiku-
tusten vähentämiseksi Hernesaaren kippauslaiturin vierustalla sijaitse-
vaa merenpohjaa ruopataan kiintoaineen poistamiseksi. Ruoppaamalla 
poistetaan pohjaan kertynyt hiekoitushiekka ja roskat. Veteen mahdolli-
sesti sekoittuneisiin epäpuhtauksiin ei kaupunki valitettavasti pysty ny-
kyisillä menetelmillä vaikuttamaan. Keväällä 2019 tehdyn rantaroskain-
ventoinnin perusteella viime talven lumen mereen kippaus ei ole ai-
heuttanut poikkeavaa roskaantumista verrattuna talviin, joina mereen ei 
ole kipattu lunta.

Lumen merivastaanotto osoittautui kaupungin teettämän selvityksen 
”Lumen vastaanoton vaihtoehdot vuoteen 2050” perusteella parhaaksi 
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vaihtoehdoksi, kun arvioitiin eri vaihtoehtojen hiilidioksidipäästöjä ja 
kustannuksia.

Hernesaaren korvaava järjestelmä

Hernesaaren merkitys on tällä hetkellä välttämätön toimivan kaupungin 
edellytysten varmistamiseksi. Toimialan parhaillaan käynnissä olevat 
lumilogistiikan ja lumenkäsittelyn kehittämishankkeet tuovat osaltaan 
uusia ratkaisuja meren roskaantumisen vähentämiseksi. Hernesaaren 
lumen merivastaanoton lopettaminen ei ole kuitenkaan mahdollista, 
ennen kuin suuremman kapasiteetin tekninen ratkaisu on selvitetty, lin-
jattu ja toteutettu korvaamaan nykyisen merivastaanoton kapasiteetin.

Hernesaaren lumenvastaanottopaikan korvaavan järjestelmän toteut-
taminen Helsingin kantakaupunkiin tulee kestämään useita vuosia, ar-
violta kuudesta kahdeksaan vuotta. Järjestelmän toteuttamisen vaihei-
siin sisältyvät selvitykset, hankesuunnittelu, rakennus- ja prosessi-
suunnittelu, rakentaminen ja käyttöönotto. Prosessiin sisältyy vuorovai-
kutus asukkaiden ja sidosryhmien kanssa, minkä jälkeen linjataan tule-
va ratkaisu. 

Toteutusvaiheiden rinnalla tulisi samanaikaisesti löytää sulatusasemille 
soveltuvat paikat ja laatia asemakaavan muutokset vuorovaikutuksessa 
asukkaiden kanssa.

Selvitys lumensulatuksen edellytyksistä Helsingissä käynnistyy kau-
punkiympäristön toimialalla tulevan syksyn aikana, ja sen arvioidaan 
valmistuvan keväällä 2020. Tämän perusteella päätetään lumensula-
tusaseman hankesuunnittelun käynnistämisestä.

Innovaatiokilpailu

Kaupunkiympäristön toimiala kehittää yhdessä Helsingin kaupungin ra-
kentamispalveluliikelaitos Staran kanssa lumenkäsittelyyn liittyviä käy-
täntöjä. Tänä keväänä on käynnistetty lumenkäsittelyä koskeva inno-
vaatiokilpailu, jonka avulla etsitään uusia ratkaisuja muun muassa ym-
päristöhaittojen vähentämiseksi. Lumen mereen kaadon ympäristövai-
kutuksiin kehitetään uusia menettelyitä. Tavoitteena on, että kilpailusta 
saadaan toimivia ja ympäristön kannalta kestäviä ratkaisuja, joita voi-
daan soveltaa Hernesaaressa.

Muut kaupungit

Tukholmassa, Oslossa ja Pietarissa lumen kaato mereen on kiellettyä. 
Oslossa on lumen sulatuslautta, jossa mereen johdettava vesi puhdis-
tetaan. Pietarin keskustan alueella on käytössä 11 lumen sulatusase-
maa, joissa sulatetusta lumesta laskeutetaan kiintoaineet ja pinnalta 
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poistetaan kelluvat rasvat ja öljyt. Tukholma kippaa korkeintaan 2 vuo-
rokautta vanhaa lunta mereen poikkeusluvalla. Myös muutama suoma-
lainen kaupunki, muun muassa Espoo, on kieltänyt lumen kippaamisen 
vesistöön.

Lumen käsittelyn periaatteet ja lumilogistiikka

Kaupunkiympäristön toimiala tulee esittämään parhaillaan valmistelta-
vana olevassa ”Lumenkäsittelyn periaatteet” pitkän aikavälin tavoittee-
naan lumen mereen kaadosta luopumista. Helsinki ryhtyy kehittämään 
kantakaupunkiin soveltuvan teknisen ratkaisun lumen hävittämiseen. 
Esikaupunkialueiden maanvaraisilla lumenvastaanottopaikoilla lumi va-
rastoidaan kasoihin ja sen annetaan kesän aikana sulaa.

Viralliset lumenvastaanottopaikat määritetään asemakaavassa. Kaavoi-
tuksella varmistetaan, että tarvittava lumenvastaanottokapasiteetti on 
jatkossakin olemassa. Virallinen lumenvastaanottopaikka voi olla 
maanvarainen vastaanottopaikka, merivastaanottopaikka tai lumenkä-
sittelyasema.

Hernesaaren merivastaanottoa tarvitaan vielä useita vuosia. Siirtymä-
kauden aikana kantakaupungin alueelle luodaan uudenlainen kapasi-
teetiltaan riittävä lumen loppukäsittelyn kokonaisratkaisu, joka perustuu 
hyvin todennäköisesti lumensulattamiseen. Ratkaisun osatekijöinä 
saattavat tulla kyseeseen tiivistäminen ja logististen kuljetusten yhdis-
täminen. 

Talvihoidon varautumissuunnitelmassa määritetyissä poikkeusolosuh-
teissa lunta voidaan kaataa mereen siihen osoitetuissa paikoissa myös 
ilman roskien poistoa ja lumen puhdistamista. Poikkeusolosuhteissa 
tällä menettelyllä varmistetaan kadun saattaminen liikennöitävään kun-
toon mahdollisimman nopeasti.

Merivastaanoton jatkamiselle ei tällä hetkellä ole viranomaisten taholta 
estettä. Valtion kuten myöskään Helsingin kaupungin ympäristöviran-
omaiset eivät ole kieltäneet lumen mereen kaatoa. kaupunkiympäristön 
toimiala on käynnistänyt huhtikuussa 2019 neuvottelut Uudenmaan 
ELY-keskuksen kanssa merivastaanoton ympäristöluvan tarpeesta. 
Tältä osin tavoitteena on myös määrittää merivastaanoton ympäristö-
vaikutusten raja-arvot.

Hernesaaren uusi asemakaava mahdollistaa lumenvastaanottopaikan 
toteuttamisen laiturin päähän rakennettavalle kentälle.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho
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Lisätiedot
Pekka Isoniemi, yksikön päällikkö, puhelin: 310 38414

pekka.isoniemi(a)hel.fi
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§ 157
Kaupunginvaltuuston 26.2.2020 tekemien päätösten täytäntöönpano

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, että kaupunginvaltuuston 26.2.2020 tekemät 
päätökset saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen mahdollisista va-
lituksista huolimatta panna täytäntöön seuraavasti:

52 §, Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus

53 §, Pöytäkirjan tarkastajien valinta

54 §, Kyselytunti

Ei toimenpidettä

55 §, Tarkastuslautakunnan jäsenen valinta

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä mainituille.

Tiedoksi tarkastusvirastolle sekä Taloushallintopalveluliikelaitokselle.

56 §, Kaupunkiympäristölautakunnan varajäsenen sekä rakennusten ja yleisten 
alueiden jaoston jäsenen valinta

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä mainituille.

Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnalle ja rakennusten ja yleisten 
alueiden jaostolle, Taloushallintopalveluliikelaitokselle ja tarkastusviras-
tolle.

57 §, Vuoden 2019 talousarvion toteutumattomat sitovat toiminnan tavoitteet

Tiedoksi kaupunginkanslialle, Rakentamispalveluliikelaitokselle, Ta-
loushallintopalveluliikelaitokselle, Työterveysliikelaitokselle, kaupun-
kiympäristön toimialalle, pelastuslaitokselle, liikenneliikelaitokselle, kult-
tuurin ja vapaa-ajan toimialalle ja sosiaali- ja terveystoimialalle.

58 §, Käyttötalouden eräiden määrärahojen siirtäminen ja erään investointimäärä-
rahan siirtäminen vuoden 2020 talousarviossa

Tiedoksi kaupunginkanslialle, kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle, 
kaupunkiympäristön toimialalle, kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalle ja 
sosiaali- ja terveystoimialalle.

59 §, Eräiden vuoden 2019 talousarvioon merkittyjen määrärahojen ylittäminen, 
toimintakatteiden alittaminen ja määrärahan siirtäminen



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 7/2020 97 (120)
Kaupunginhallitus

Asia/20
02.03.2020

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

Tiedoksi kaupunginkanslialle, kasvatus- ja koulutuslautakunnalle, kau-
punkiympäristölautakunnalle ja sosiaali- ja terveyslautakunnalle.

60 §, Vuonna 2019 käyttämättä jääneiden määrärahojen perusteella myönnettävät 
ylitysoikeudet vuoden 2020 talousarvioon

Asia poistettiin listalta.

61 §, Hermannin rantatien asemakaava ja asemakaavan muutos (12578)

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, Helen Oy:lle, 
Helen Sähköverkko Oy:lle, Helsingin seudun liikenne –kuntayhtymälle, 
Helsingin seudun ympäristöpalvelut –kuntayhtymälle ja kaupunginmu-
seolle.

Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnalle ja asemakaavoitukselle.

62 §, Valtuutettu Fatim Diarran aloite helsinkiläisten äänestystä helpottavan sovel-
luksen tuottamiseksi

63 §, Valtuutettu Alviina Alametsän aloite koulutuksen järjestämisestä valtuutetuille 
syrjinnän ja vihapuheen ehkäisemiseksi

64 §, Valtuutettu Sami Muttilaisen aloite erityisuimakortin laajentamisesta lymfe-
deemaa sairastaviin

65 §, Valtuutettu Sandra Hagmanin aloite äitiysneuvolapalvelujen saatavuudesta

66 §, Valtuutettu Outi Alasen aloite matalan kynnyksen psykiatrian yksiköstä

67 §, Valtuutettu Arja Karhuvaaran aloite kotona asuvien ikäihmisten yksilöllisen 
kuntoutuksen tehostamisesta

Ei toimenpidettä.

68 §, Valtuutettu Petrus Pennasen aloite kotihoitajien asiakaskohtaisen ajankäytön 
harkinnan lisäämisestä

Toivomusponsi kaupunginkansliaan valmisteltavaksi.

69 §, Valtuutettu Emma Karin aloite Vartiosaaren virkistyskäytön kehittämisestä

70 §, Valtuutettu Jussi Chydeniuksen aloite hidastetöyssyjä Koirasaarentielle

71 §, Valtuutettu Juhani Strandénin aloite bussipysäkkien leventämisestä Kaupintie 
11 kohdalla

72 §, Valtuutettu Mikko Särelän aloite Helsinginkadun asemasta

Ei Toimenpidettä
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73 §, Valtuutettu Jenni Pajusen aloite koulujen hävikkiruuan tarjoamisesta nuorisoti-
loissa

Toivomusponnet kaupunginkansliaan valmisteltavaksi.

74 §, Valtuutettu Emma Karin aloite kaupungin osallistumisesta kaksivuotisen esio-
petuksen kokeiluun

Ei toimenpidettä.

75 §, Kokouksessa jätetyt aloitteet

Aloitteet 24 - 34 kaupunginkansliaan valmisteltavaksi.

Samalla kaupunginhallitus tarkasti pöytäkirjan tämän pykälän osalta 
heti.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 158
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen asioita, joissa 
seuraavat viranomaiset ovat tehneet päätöksen viikolla 9 

kaupunginhallituksen jaostot  
- konsernijaosto  
- elinkeinojaosto  
  
tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta  
  
lautakunnat ja niiden jaostot  
kasvatus- ja koulutuslautakunta  
- suomenkielinen jaosto  
- ruotsinkielinen jaosto  
kaupunkiympäristölautakunta 25.2.2020
- ympäristö- ja lupajaosto 27.2.2020
- rakennusten ja yleisten alueiden jaosto  
pelastuslautakunta  
kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 25.2.2020
- kulttuuri- ja kirjastojaosto  
- liikuntajaosto  
- nuorisojaosto  
sosiaali- ja terveyslautakunta 25.2.2020
- sosiaali- ja terveyslautakunnan jaosto  
  
johtokunnat  
- palvelukeskusliikelaitos  
- taloushallintopalveluliikelaitos  
- työterveysliikelaitos  
- rakentamispalveluliikelaitos 27.2.2020
- liikenneliikelaitos  
  
keskusvaalilautakunta yleishallinnon osalta  
  
pormestari  
  
apulaispormestarit  
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- kasvatuksen ja koulutuksen toimiala  
- kaupunkiympäristön toimiala  
- kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala  
- sosiaali- ja terveystoimiala  
  
kaupunginkanslian viranhaltijat  
  
henkilöstökassatoimikunta  

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
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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§ 159
V 11.3.2020, Hernesaaren asemakaavan ja asemakaavan muutosten 
hyväksyminen (12510)

HEL 2017-013476 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti käsitellä esityslistan kolmannen ehdotuksen 
kokouksen viimeisenä asiana.

Asian aikana kuultavana oli arkkitehti Jari Huhtaniemi.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Pia Paka-
risen ehdotuksesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

tanja.sippola-alho(a)hel.fi
Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi
Jari Huhtaniemi, arkkitehti, puhelin: 310 37197

jari.huhtaniemi(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaava- ja asemakaavan muutoksen nro 12510 kartta, osa 1/2, 
päivätty 12.3.2019, muutettu 10.12.2019

2 Asemakaava- ja asemakaavan muutoksen nro 12510 kartta, osa 2/2, 
päivätty 12.3.2019, muutettu 10.12.2019

3 Asemakaava- ja asemakaavan muutoksen nro 12510 selostus, päivätty 
12.3.2019, muutettu 10.12.2019, päivitetty Kylk:n 10.12.2019 päätök-
sen mukaiseksi

4 Vuorovaikutusraportti, 12.3.2019, täydennetty 26.11.2019, ja yleisötilai-
suuksien muistiot

5 Liikennesuunnitelma 6819 / 26.11.2019
6 Osa päätöshistoriaa
7 Tehdyt muutokset
8 Havainnekuva 12.3.2019, muutettu 26.11.2019

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 7/2020 102 (120)
Kaupunginhallitus

Asia/3
02.03.2020

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

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa: 

Kaupunginvaltuusto hyväksyy 6. kaupunginosan (Eira) vesialuetta, 20. 
kaupunginosan (Länsisatama, Hernesaari, Jätkäsaari) osia kortteleista 
20243, 20854, 20855, 20862, 20864, 20868, kortteleita 20856, 20857, 
20863, 20866 ja 20867, katu-, puisto-, satama-, venesatama-, erityis- ja 
vesialueita koskevan asemakaavan sekä 6. kaupunginosan (Eira) katu-
, pysäköinti-, venesatama-, puisto- ja vesialueita, 20. kaupunginosan 
(Länsisatama, Hernesaari) osaa korttelin 20176 tontista 19, kortteleita 
20181, 20235-20237, 20240-20243, katu-, satama-, rautatie-, puisto- ja 
vesialueita (muodostuvat uudet korttelit 20850-20871) koskevan ase-
makaavan muutoksen 12.3.2019 päivätyn ja 10.12.2019 muutetun pii-
rustuksen nro 12510 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmene-
vin perustein.  

Esittelijän perustelut

Kaavaratkaisun keskeinen sisältö

Asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotus (kaavaratkaisu) koskee 
Hernesaarta ja sitä ympäröiviä vesi- ja puistoalueita Matalasalmenku-
jan, Eiranrannan ja Merikadun eteläpuolella. Kaavaratkaisu mahdollis-
taa asumisen ja työpaikkojen sekä satama- ja puistoalueiden sijoittami-
sen alueelle. Tavoitteena on, että alueesta kehittyy vetovoimainen 
asuinalue sekä matkailu- ja vapaa-ajan palveluiden merellinen keskit-
tymä. Alueella tuetaan toimintatapojen muutoksia ilmastomuutoksen 
torjumiseksi. 

Alueen kokoojakatu Laivakatu jakaa alueen itäpuolen asuntoalueeseen 
ja länsipuolen työpaikka-alueeseen. Asuinkerrostalojen korttelialueet 
koostuvat pääosin 6–8-kerrosta korkeista asuinkerrostaloista. Työpaik-
ka-alue koostuu toimitila- ja liikuntarakennusten sekä pysäköintilaitos-
ten korttelialueista, jotka rajautuvat risteilysatamaan. Alueen nykyisistä 
rakennuksista kaksi, nk. Fordin talo (1943-1946) ja yleinen sauna Löyly 
(2016) on merkitty suojeltaviksi. Risteilylaivoille on mitoitettu kolme lai-
turipaikkaa. Alueen eteläosaan on suunniteltu lumen vastaanottoalue ja 
venesatama, jonne on mahdollista toteuttaa venepaikkojen, vesiliiken-
nelaitureiden, vierasvenesataman ja liiketilojen lisäksi veneiden huol-
toon ja säilytykseen liittyviä toimintoja. Merisatamanpuistosta länteen 
rantapuiston aluetta levennetään; uimaranta, veneiden asiointipaikat, 
monipuoliset leikki- ja lähiliikuntapalvelut sekä vesiurheilukeskus tar-
joavat vetovoimaisia merellisiä toimintoja kaupunkilaisille.

Uutta asuntokerrosalaa on noin 316 000 k-m2 ja työpaikka- ja palvelu-
kerrosalaa on noin 139 000 k-m2. Yhteensä alueen kerrosala on 
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495 000 k-m2, josta kaupallisia palveluita on noin 26 000 k-m2. Tont-
tien keskimääräinen tehokkuusluku et=3,0 ja aluetehokkuus ea=1,0. 
Asukasmäärän lisäys on 7 600 asukasta.

Kaavaratkaisun yhteydessä on laadittu liikennesuunnitelma (piir. nro 
6819), jonka mukaan alueella liikkuminen perustuu turvallisiin kävely- ja 
pyöräily-yhteyksiin, raideliikenteeseen perustuvaan joukkoliikenteeseen 
sekä vesi- ja ajoneuvoliikenteeseen. Raskas liikenne ohjataan alueen 
länsireunaan Munkkisaarenlaiturille. Alueen asuinkerrostalotonttien au-
tojen pysäköintipaikkojen osalta sovelletaan markkinaehtoisen pysä-
köintijärjestelmän periaatteita. Kaupungin muilla ohjauskeinoilla, kuten 
tontin luovutuksella, on mahdollista ohjata autopaikkojen sijoittamista 
ensisijaisesti keskitettyihin pysäköintilaitoksiin.

Kaavaratkaisun toteuttaminen vaikuttaa erityisesti siten, että teollisuus- 
ja varastotoiminnan poistuessa alueelta kantakaupungin asumisen, 
työpaikkojen, palveluiden sekä liikunta- ja virkistysmahdollisuuksien tar-
jonta monipuolistuu.

Päätökset kaavaratkaisun pohjana

Kaavaratkaisu edesauttaa kaupungin strategisten tavoitteiden toteutu-
mista, joiden mukaisesti kaupunginosia kehitetään monipuolisina ja 
alueen tunnistettavaa identiteettiä sekä merellistä Helsinkiä vahviste-
taan. Alueelle on laadittu osayleiskaava, Hernesaaren osayleiskaava, 
joka on tullut voimaan 18.4.2019. Kaavaratkaisu on tämän kaavan ja 
myös  Helsingin yleiskaavan 2016 (tullut voimaan 5.12.2018) tavoittei-
den mukainen.

Alueen lähtökohdat ja nykytilanne

Hernesaari on ollut vuosikymmeniä telakka- ja satamakäytössä. Ristei-
lymatkailun kehittämiseksi Hernesaaren itärantaan on viime vuosina 
ohjattu matkailu- ja vapaa-ajan palveluita. Alueella on voimassa useita 
asemakaavoja vuosilta 1961-2001.

Helsingin kaupunki omistaa kaava-alueen. Kaavaratkaisu on tehty kau-
pungin aloitteesta. 

Kaavaratkaisun kustannukset

Kaavaratkaisun toteuttamisesta aiheutuu kaupungille kustannuksia il-
man arvonlisäveroa noin 180–190 milj. euroa. Kaupunki saa tonttituloja 
arviolta 390–400 milj. euroa.

Kaavaehdotuksen ensimmäinen julkinen nähtävilläolo

Kaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä 8.4.-7.5.2019 välisen ajan. 
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Kaavaehdotuksesta tehtiin 14 muistutusta. Nähtävilläoloajan ulkopuo-
lella saapui 1 kirje.

Muistutuksissa esitetyt huomautukset kohdistuivat maankäyttöön ja 
toimintoihin, meritäyttöihin, rakentamisen määrään ja korkeuteen, lii-
kenteeseen ja pysäköintiin, virkistysalueisiin ja viherrakentamiseen, lii-
kuntapalveluihin, yhdyskuntatekniseen huoltoon, kaavamääräyksiin ja 
suojeluun, nimistöön, vaikutuksiin ja vuorovaikutukseen sekä Munkki-
saaren Yritystaloon ja Valtion viljavarastoon.

Kirjeessä esitetyt huomautukset kohdistuivat maankäyttöön ja toimin-
toihin, rakentamisen määrään ja korkeuteen, liikenteeseen ja pysäköin-
tiin, virkistysalueisiin, meritäyttöihin, nimistöön ja vaikutuksiin.

Kaavaehdotuksesta antoivat lausunnon Uudenmaan elinkeino-, liiken-
ne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus),Väylävirasto, Museovirasto, Hel-
singin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL), Helsingin seudun ympäris-
töpalvelut -kuntayhtymä (HSY) ja
kaupunginmuseo. Lisäksi Helen Oy ja Helen Sähköverkko Oy ilmoitti-
vat, ettei ole lausuttavaa. 

Lausunnot kohdistuivat ympäristövaikutuksiin, rakennussuojeluun ja 
vedenalaiseen kulttuuriperintöön, liikenteeseen ja vesihuoltoon sekä 
veneilyn runkoväyliin.

Kaavaehdotuksen toinen julkinen nähtävilläolo

Kaupunkiympäristölautakunnan jatkosuunnitteluohjeen johdosta ase-
makaavoituspalvelu teki muutoksia 12.3.2019 päivättyyn kaavaehdo-
tukseen ja asetti sen uudelleen nähtäville 24.9.-23.10.2019 väliseksi 
ajaksi. Kaupunkiympäristölautakunta päätti 16.4.2019 hyväksyä mark-
kinaehtoisen pysäköinnin kokeilun periaatteet noudatettaviksi Herne-
saaren asuntorakentamisessa. 

Kaavaehdotuksesta tehtiin 9 muistutusta. 

Muistutuksissa esitetyt huomautukset kohdistuivat maankäyttöön ja 
toimintoihin, rakentamisen määrään ja korkeuteen, liikenteeseen ja py-
säköintiin, virkistysalueisiin, liikuntapalveluihin, yhdyskuntatekniseen 
huoltoon, kaavamääräyksiin ja suojeluun, vaikutuksiin ja vuorovaiku-
tukseen sekä Munkkisaaren Yritystaloon, Valtion viljavarastoon ja Cafe 
Birgittaan.

Kaavaehdotuksesta saatiin viranomaislausuntoja seuraavilta tahoilta: 
ELY-keskus, HSY sekä kasvatuksen ja koulutuksen toimiala.  Helen Oy 
ja Helen Sähköverkko Oy ilmoittivat myös uudella lausuntokierroksella 
ettei niillä ole lausuttavaa. 
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Lausunnot kohdistuivat joihinkin kaavamääräyksiin ja selostuksen koh-
tiin ja yhdyskuntatekniseen huoltoon, liikenteeseen ja puistoalueisiin.

Toimenpiteet julkisten nähtävilläolojen jälkeen

Vuorovaikutusraportissa on esitetty yhteenvedot kaavaehdotuksesta 
saaduista muistutuksista, kirjeistä ja viranomaisten lausunnoista sekä 
vastineet niissä esitettyihin huomautuksiin. Niissä esitetyt asiat on otet-
tu huomioon tarkoituksenmukaisilta osin, kaavan tavoitteet huomioon 
ottaen. 

Kaavakartan merkintöihin tai määräyksiin ja muuhun aineistoon tehtiin 
ensimmäisen julkisen nähtävilläolon jälkeen muutoksia, jotka on esitet-
ty yksityiskohtaisesti kaavaselostuksen viimeisessä luvussa. Ne on 
myös koottu tehdyt muutokset -liitteeseen. 

Uuden nähtävilläolon jälkeen tehdyistä muutoksista on neuvoteltu nii-
den tahojen kanssa, joiden yksityistä etua muutoksen on katsottu kos-
kevan ja heitä on kuultu erikseen sähköpostilla maankäyttö- ja raken-
nusasetuksen (895/1999) 32 §.n mukaisesti. Kaavaehdotuksesta tehtiin 
2 muistutusta. Esitetyt huomautukset kohdistuivat Munkkisaaren Yritys-
taloon ja Valtion viljavarastoon. Kaavan tavoitteet huomioon ottaen 
kaavaehdotusta ei niiden johdosta kuitenkaan muutettu. 

Asuntotuotantojakauma ja säädelty asuntotuotanto

Hernesaaren monipuolinen asuntotuotantovalikoima noudattaa Helsin-
gin asumisen ja maankäytön toteutusohjelmaa. ARA-vuokra-asuntoja 
tulee olemaan neljännes, Hitas- ja asumisoikeusasuntoja 30 % ja loput 
sääntelemättömiä omistus- ja vuokra-asuntoja.   

Asemakaavasta on teetetty selvitys säädellyn asuntotuotannon ja eri-
tyisesti ARA-hankkeiden toteutettavuudesta. Selvityksessä laadittiin vii-
tesuunnitelma sekä tavoitehintalaskelma korttelin 20860 tontista 2. Sel-
vitys osoitti, että hyväksyttävän hintatason mukainen toteutus on erit-
täin vaikeaa. Tämän vuoksi on päädytty ratkaisuun, jossa asuntotuo-
tantopalvelu käynnistää korttelin 20860 toteutukseen tähtäävän suun-
nittelun yhteistyössä kaupunkiympäristön toimialan asemakaavoituk-
sen, tonttiyksikön ja kaupunginkanslian aluerakentamisyksikön kanssa. 
Suunnittelussa pyritään kustannustasoltaan hyväksyttävään hintata-
soon.

Tarkemmat perustelut

Tarkemmat kaavaratkaisun perustelut ilmenevät liitteenä olevasta 
asemakaavaselostuksesta.

Esittelijä
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kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

tanja.sippola-alho(a)hel.fi
Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi
Jari Huhtaniemi, arkkitehti, puhelin: 310 37197

jari.huhtaniemi(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaava- ja asemakaavan muutoksen nro 12510 kartta, osa 1/2, 
päivätty 12.3.2019, muutettu 10.12.2019

2 Asemakaava- ja asemakaavan muutoksen nro 12510 kartta, osa 2/2, 
päivätty 12.3.2019, muutettu 10.12.2019

3 Asemakaava- ja asemakaavan muutoksen nro 12510 selostus, päivätty 
12.3.2019, muutettu 10.12.2019, päivitetty Kylk:n 10.12.2019 päätök-
sen mukaiseksi

4 Vuorovaikutusraportti, 12.3.2019, täydennetty 26.11.2019, ja yleisötilai-
suuksien muistiot

5 Liikennesuunnitelma 6819 / 26.11.2019
6 Osa päätöshistoriaa
7 Tehdyt muutokset
8 Havainnekuva 12.3.2019, muutettu 26.11.2019

Oheismateriaali

1 Sijaintikartta
2 Ilmakuva
3 Fordin talo, rakennushistoriaselvitys, Arkkitehtuuri- ja muotoilutoimisto 

Talli, 18.4.2011, osa 1
4 Fordin talo, rakennushistoriaselvitys, Arkkitehtuuri- ja muotoilutoimisto 

Talli 18.4.2011 osa 2
5 Valtion viljavarasto, rakennushistoriaselvitys, Arkkitehtuuri- ja muotoilu-

toimisto Talli, 18.4.2011
6 Hernesaaren Korallikuja, julkisten alueiden yleissuunnitelma, MASU 

Planning 26.11.2019
7 Hernesaaren kunnallistekninen yleissuunnitelma, Sito Oy 31.10.2018
8 Hernesaaren liikenneselvitys -raportti, WSP 13.9.2019, Helsingin kau-

punki
9 Hernesaaren maaperän, pohjaveden ja huokoskaasun riskiarvio, Insi-

nööritoimisto Vahanen Oy, 12.11.2018, teknistaloudellinen suunnittelu -
yksikkö

10 Hernesaari, asemakaavaluonnos, Pysäköintivaihtoehtojen rakennetek-
ninen yleissuunnitelma, Kalliosuunnittelu Oy Rockplan 15.10.2017

11 Hernesaari, esi- ja pohjarakentamisen yleissuunnitelma, Ramboll 12/18
12 Hernesaari, Ympäristömeluselvitys, Insinööritoimisto Akukon Oy, 

22.8.2018
13 Melkinlaiturin ja Hernesaaren asemakaavat, merellisten olosuhteiden 

vaikutus rakentamiseen, A-Insinöörit 31.10.2018
14 Muistutukset 1. nähtävilläolo
15 Muistutukset 2. nähtävilläolo
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Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen hy-
väksyminen

Otteet

Ote Otteen liitteet
Helen Oy
Helen Sähköverkko Oy
Helsingin seudun liikenne -
kuntayhtymä
Helsingin seudun ympäris-
töpalvelut -kuntayhtymä
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
Liite 7
Liite 8

Museovirasto, kulttuuriym-
päristön suojelu
Väylävirasto
Hyväksymispäätöksestä 
tiedon pyytäneet

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaa-
van, rakennusjärjestyksen hyväksyminen

Tiedoksi

Kaupunkiympäristölautakunta
Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto
Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto
Asemakaavoitus
Kaupunginmuseo
Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunta 10.12.2019 § 640

HEL 2017-013476 T 10 03 03
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Hankenumero 1603_1

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle 

 12.3.2019 päivätyn ja 10.12.2019 muutetun asemakaava- ja ase-
makaavan muutosehdotuksen nro 12510 hyväksymistä. Asema-
kaava koskee 6. kaupunginosan (Eira) vesialuetta, 20. kaupungino-
san (Länsisatama, Hernesaari, Jätkäsaari) osia kortteleista 20243, 
20854, 20855, 20862, 20864, 20868, kortteleita 20856, 20857, 
20863, 20866 ja 20867, katu-, puisto-, satama-, venesatama-, eri-
tyis- ja vesialueita ja asemakaavan muutos koskee 6. kaupungino-
san (Eira) katu-, pysäköinti-, venesatama-, puisto- ja vesialueita, 20. 
kaupunginosan (Länsisatama, Hernesaari) osaa korttelin 20176 ton-
tista 19, kortteleita 20181, 20235-20237, 20240-20243, katu-, sata-
ma-, rautatie-, puisto- ja vesialueita (muodostuvat uudet korttelit 
20850-20871).

Lisäksi lautakunta päätti

 ettei ehdotusta aseteta uudelleen nähtäville

 antaa vuorovaikutusraportista ilmenevät vastineet saatuihin lausun-
toihin ja muistutuksiin sekä nähtävilläoloajan ulkopuolella kirjallisesti 
esitettyihin mielipiteisiin. Päätösasiakirjat ja vuorovaikutusraportti 
ovat luettavissa kaupunkiympäristön toimialan asiakaspalvelussa, 
Sörnäistenkatu 1, sekä internet-sivuilla: Päätöksenteko

www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi

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

Kaupunkiympäristölautakunta pitää tärkeänä, että kaavan toteuttami-
sen jatkosuunnittelussa selvitetään kaikkien eri liikennemuotojen näkö-
kulmasta ja maanalaiseen kokoojakatuun liittymättömiä liikenneratkai-
suja, millä voidaan vähentää eteläisiin kaupunginosiin ja Töölöön suun-
tautuvaa katuverkkoa kuormittavaa huolto- ja henkilöautoliikennettä, jo-
ka aiheutuu erityisesti Hernesaaren liikenteestä.

Käsittely

10.12.2019 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Asian aikana kuultavana oli arkkitehti Jari Huhtaniemi. Asiantuntija 
poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

http://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi
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Vastaehdotus:
Eveliina Heinäluoma: Kaupunkiympäristölautakunta pitää tärkeänä, että 
kaavan toteuttamisen jatkosuunnittelussa selvitetään kaikkien eri lii-
kennemuotojen näkökulmasta ja maanalaiseen kokoojakatuun liittymät-
tömiä liikenneratkaisuja, millä voidaan vähentää eteläisiin kaupungino-
siin ja Töölöön suuntautuvaa katuverkkoa kuormittavaa huolto- ja hen-
kilöautoliikennettä, joka aiheutuu erityisesti Hernesaaren liikenteestä.

Kannattaja: Anni Sinnemäki

Vastaehdotus:
Risto Rautava: Kaupunkiympäristölautakunta pitää tärkeänä, että selvi-
tetään kaikkien eri liikennemuotojen näkökulmasta ja maanalaiseen 
kokoojakatuun liittymättömiä maanpäällisiä ja maanalaisia liikennerat-
kaisuja, millä voidaan vähentää eteläisiin kaupunginosiin ja Töölöön 
suuntautuvaa katuverkkoa kuormittavaa huolto- ja henkilöautoliikennet-
tä, joka aiheutuu erityisesti Hernesaaren liikenteestä.

Kannattaja: Atte Kaleva

1 äänestys

JAA-ehdotus: Kaupunkiympäristölautakunta pitää tärkeänä, että kaa-
van toteuttamisen jatkosuunnittelussa selvitetään kaikkien eri liikenne-
muotojen näkökulmasta ja maanalaiseen kokoojakatuun liittymättömiä 
liikenneratkaisuja, millä voidaan vähentää eteläisiin kaupunginosiin ja 
Töölöön suuntautuvaa katuverkkoa kuormittavaa huolto- ja henkilöau-
toliikennettä, joka aiheutuu erityisesti Hernesaaren liikenteestä.

EI-ehdotus: Kaupunkiympäristölautakunta pitää tärkeänä, että selvite-
tään kaikkien eri liikennemuotojen näkökulmasta ja maanalaiseen ko-
koojakatuun liittymättömiä maanpäällisiä ja maanalaisia liikenneratkai-
suja, millä voidaan vähentää eteläisiin kaupunginosiin ja Töölöön suun-
tautuvaa katuverkkoa kuormittavaa huolto- ja henkilöautoliikennettä, jo-
ka aiheutuu erityisesti Hernesaaren liikenteestä.

Jaa-äänet: 8
Eveliina Heinäluoma, Noora Laak, Jape Lovén, Tuomas Rantanen, 
Anni Sinnemäki, Sameli Sivonen, Osmo Soininvaara, Mika Välipirtti

Ei-äänet: 5
Sirpa Asko-Seljavaara, Dennis Hamro-Drotz, Nuutti Hyttinen, Atte Ka-
leva, Risto Rautava

Jäsen Eveliina Heinäluoman ja jäsen Risto Rautavan vastaehdotuksis-
ta äänestettiin vastakkain. 
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Äänestyksessä Heinäluoman vastaehdotus voitti Rautavan vastaehdo-
tuksen äänin 8-5.

Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi äänestyksen jälkeen yksimieli-
sesti Eveliina Heinäluoman vastaehdotuksen.

03.12.2019 Pöydälle

26.11.2019 Pöydälle

26.03.2019 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

12.03.2019 Pöydälle

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Jari Huhtaniemi, arkkitehti, puhelin: 310 37197

jari.huhtaniemi(a)hel.fi
Teemu Vuohtoniemi, liikenneinsinööri, liikennesuunnittelu, puhelin: 310 37490

teemu.vuohtoniemi(a)hel.fi
Paula Hurme, maisema-arkkitehti, puhelin: 310 26093

paula.hurme(a)hel.fi
Jarkko Nyman, insinööri, teknistaloudellinen suunnittelu, puhelin: 310 37094

jarkko.nyman(a)hel.fi

Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus Kaupunkimit-
tauspalvelut Kartat ja paikkatiedot Yksikön päällikkö 28.11.2018 § 49

HEL 2017-013476 T 10 03 03

Päätös

Yksikön päällikkö päätti hyväksyä asemakaavan 12510 pohjakartan 
kaupunginosissa 6 Eira, 20 Länsisatama. Pohjakartta täyttää maan-
käyttö- ja rakennuslain (132/1999) 54a §:n asettamat vaatimukset.

Päätöksen perustelut

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

Asemakaavan numero: 12510
Kaupunginosat: 6 Eira, 20 Länsisatama
Kartoituksen työnumero: 24/2018
Pohjakartta valmistunut: 12.6.2018
Tasokoordinaatisto: ETRS-GK25
Korkeusjärjestelmä: N2000
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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 31967

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

timo.tolkki(a)hel.fi

Nimistötoimikunta 06.06.2018 § 30

HEL 2017-013476 T 10 03 03

Nimistötoimikunta päätti esittää Hernesaaren kortteleita nimettäväksi 
kantakaupungin kortteleiden jatkumona. Hernesaaren korttelinnimien 
aihepiiriksi päätettiin alueen kaavanimistöön jo aiemmin päätetyt ek-
soottiset ja osin myös tarunhohtoiset merieläimet, kuitenkin niin, että 
sama nimiaihe ei esiinny yhtä aikaa katujen ynnä muiden yleisten 
alueiden nimissä ja kortteleiden nimissä. Nimistötoimikunnan mielestä 
kaukomaihin viittaavan aihepiirin hyödyntäminen nimenomaan Herne-
saaressa, kansainvälisten risteilyalusten satamapaikassa, on perustel-
tua. Kortteleiden nimet tullaan merkitsemään asemakaavaan.

Nimistötoimikunta esittää alueelle seuraavia korttelinnimiä:

1.
Meritähti–Sjöstjärnan
(kortteli)
Perustelu: Ryhmänimi (eksoottiset merieläimet); meritähtien luokan 
(Asteroidea) mukaan;

2.
Merikäärme-–Havsormen
(kortteli)
Perustelu: Ryhmänimi (eksoottiset merieläimet); merikäärmeiden hei-
mon (Hydrophiidae) mukaan;

3.
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Kaskelotti–Kaskeloten
(kortteli)
Perustelu: Ryhmänimi (eksoottiset merieläimet); kaskelotin (Physeter 
macrocephalus) mukaan;

4.
Piraija–Pirayan
(kortteli)
Perustelu: Piraijoiden heimon (Serrasalmidae) mukaan;

5.
Velhokala–Stenfisken
(kortteli)
Perustelu: Ryhmänimi (eksoottiset merieläimet); velhokalan eli kivika-
lan (Synanceia verrucosa) mukaan, jota pidetään maailman myrkylli-
simpänä kalana;

6.
Siipisimppu-–Drakfisken
(kortteli)
Perustelu: Ryhmänimi (eksoottiset merieläimet); siipisimpun (Pterois 
volitans) mukaan;

7.
Merivuokko–Havsanemonen
(kortteli)
Perustelu: Ryhmänimi (eksoottiset merieläimet); merivuokkojen lahkon 
(Actiniaria) mukaan. Vuokkokala (vrt. Vuokkokalanka-
tu–Clownfisksgatan) voi elää symbioosissa merivuokon kanssa;

8.
Krotti-–Marulken
(kortteli)
Perustelu: Ryhmänimi (eksoottiset merieläimet); krottikalojen lahkon 
(Lophiiformes) mukaan;

9.
Helmivene–Pärlbåten 
(kortteli)
Perustelu: Ryhmänimi (eksoottiset merieläimet); helmiveneiden alaluo-
kan (Nautiloidea) mukaan;

10.
Barrakuda–Barracudan
(kortteli)
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Perustelu: Ryhmänimi (eksoottiset merieläimet); barrakudan (Sphyrae-
na barracuda) mukaan;

11.
Simpukka-–Musslan
(kortteli)
Perustelu: Ryhmänimi (eksoottiset merieläimet); simpukoiden luokan 
(Bivalvia) mukaan;

12.
Kalmari–Kalmaren
(kortteli)
Perustelu: Ryhmänimi (eksoottiset merieläimet); kalmarin (Loligo vulga-
ris) mukaan;

13.
Taskurapu–Krabban
(kortteli)
Perustelu: Ryhmänimi (eksoottiset merieläimet); taskurapujen osalah-
kon (Brachyura) mukaan;

14.
Hummeri–Hummern
(kortteli)
Perustelu: Ryhmänimi (eksoottiset merieläimet); hummerin eli euroo-
panhummerin (Homarus gammarus) mukaan:

ja

15.
Osteri–Ostronet
(kortteli)
Perustelu: Ryhmänimi (eksoottiset merieläimet); ostereiden heimon 
(Ostreidae) mukaan.

Piraijaa lukuun ottamatta Hernesaaren korttelinnimiin valitut luontokap-
paleet elävät meressä. Piraijoita tavataan Etelä-Amerikan Atlanttiin las-
kevissa joissa.

09.05.2018 Pöydälle

14.03.2018 Käsitelty

Lisätiedot
Johanna Lehtonen, nimistönsuunnittelija, puhelin: 310 37386

johanna.lehtonen(a)hel.fi
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 139, 140, 141, 142, 143, 149, 150, 153, 156, 157, 158 ja 
159 §:t.

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

2
OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Pöytäkirjan 144, 145, 146, 151, 152, 154 ja 155 §: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.

3
VALITUSOSOITUS

Pöytäkirjan 147 ja 148 §:t.

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.
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Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksella vain se, joka on 
tehnyt alkuperäistä päätöstä koskevan oikaisuvaatimuksen.

Mikäli alkuperäinen päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, 
saa tähän päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksella myös

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

 kunnan jäsen.

Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi-
saannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan vii-
meisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

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

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

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen 
päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannu-
saatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä 
sen jälkeen.

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
 päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa
 päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet ennen valitusajan päätty-
mistä.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.
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Hallinto-oikeuden asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoi-
te:    

helsinki.hao@oikeus.fi

Postiosoite: Radanrakentajantie 5
 00520 HELSINKI
Faksinumero: 029 56 42079
Käyntiosoite: Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero: 029 56 42000

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipal-
velussa osoitteessa: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaati-
muksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

1. päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva 
päätös);

2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia 
siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);

3. vaatimusten perustelut;

4. mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva pää-
tös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos 
puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tä-
män yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on vali-
tuksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu 
osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (pro-
sessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden pro-
sessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoit-
teista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Oikaisuvaatimuksen tekijä saa valittaessaan oikaisuvaatimuspäätök-
sestä esittää vaatimuksilleen uusia perusteluja. Hän saa esittää uuden 
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vaatimuksen vain, jos se perustuu olosuhteiden muutokseen tai oikai-
suvaatimuksen tekemisen määräajan päättymisen jälkeen valittajan tie-
toon tulleeseen seikkaan.

Valitukseen on liitettävä:

1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;

2. selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai 
muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;

3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä 
ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireillepanijalta peritään oikeudenkäyntimaksu 
sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään. Mi-
käli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhaki-
jan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä.

Pöytäkirja

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

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.

ANVISNINGAR FÖR SÖKANDE AV ÄNDRING

1
FÖRBUD MOT SÖKANDE AV ÄNDRING

149 § i protokollet.

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

Tillämpat lagrum: 136 § i kommunallagen
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Kaupunginhallitus

Jan Vapaavuori
puheenjohtaja

Jenni Björksten
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Anna Vuorjoki Ozan Yanar

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa 
www.hel.fi 10.03.2020.


