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Kokousaika 09.03.2020 16:00 - 17:02

Kokouspaikka Kaupunginhallituksen istuntosali

Läsnä

Jäsenet

Vapaavuori, Jan pormestari
Sinnemäki, Anni apulaispormestari

kaupunginhallituksen 1. varapu-
heenjohtaja
poistui 16:49, poissa: 172 - 179 §

Sevander, Tomi kaupunginhallituksen 2. varapu-
heenjohtaja

Honkasalo, Veronika
Pakarinen, Pia apulaispormestari
Raatikainen, Mika
Rantala, Marcus
Razmyar, Nasima apulaispormestari
Rydman, Wille
Sazonov, Daniel
Vanhanen, Reetta
Vesikansa, Sanna apulaispormestari
Vuorjoki, Anna esteellinen: 164 §
Yanar, Ozan
Meri, Otto varajäsen

Muut

Bogomoloff, Harry kaupunginvaltuuston 1. varapuheen-
johtaja

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
Gros, Nina henkilöstöjohtaja
Kivelä, Liisa viestintäjohtaja
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Rope, Jenni kaupunginlakimies
Saxholm, Tuula rahoitusjohtaja
Summanen, Juha hallintojohtaja
von Bruun, Santtu vs. elinkeinojohtaja
Linden, Timo kaupunginsihteeri
Snellman, Johanna viestintäasiantuntija
Björksten, Jenni hallintoasiantuntija

Puheenjohtaja

Jan Vapaavuori pormestari
160 - 179 §

Esittelijät

Jan Vapaavuori pormestari
160 - 161 §

Juha Summanen hallintojohtaja
162 §

Sami Sarvilinna kansliapäällikkö
163 - 179 §

Pöytäkirjanpitäjä

Jenni Björksten hallintoasiantuntija
160 - 179 §
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§ Asia

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

161 Asia/2 V 25.3.2020, Vuonna 2019 käyttämättä jääneiden määrärahojen pe-
rusteella myönnettävät ylitysoikeudet vuoden 2020 talousarvioon

162 Asia/3 V 25.3.2020, Muutos kaupunginvaltuuston kokoonpanossa

163 Asia/4 V 25.3.2020, Osallistuminen Suomi-Rata Oy:n omistamiseen ja rahoit-
tamiseen

164 Asia/5 V 25.3.2020, Osallistuminen Turun Tunnin Juna Oy:n omistamiseen ja 
rahoittamiseen

165 Asia/6 V 25.3.2020, Kampin hiljentymiskappelin asemakaavan muuttaminen 
(nro 12611)

166 Asia/7 V 25.3.2020, Puotilan ostarin asemakaavan muuttaminen (nro 12595)

167 Asia/8 V 25.3.2020, Lauttasaaren korttelin 31120, Särkiniementie 3 asema-
kaavan muuttaminen (12533)

168 Asia/9 V 25.3.2020, Hernesaaren asemakaavan ja asemakaavan muutosten 
hyväksyminen (12510)

169 Asia/10 Helsinki Region Marketing Oy:n pääomittaminen vuonna 2020

170 Asia/11 Kaupunkiympäristön toimialan rakennukset ja yleiset alueet -
palvelukokonaisuuden johtajan viran täyttäminen

171 Asia/12 Oikaisuvaatimukset koskien Pakilan ala-asteen sekä päiväkoti Havu-
kan väistötilojen hankesuunnitelmaa

172 Asia/13 Esitys valtioneuvostolle: Lainsäädäntöehdotus kadun ja eräiden yleis-
ten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta annetun lain muuttamises-
ta

173 Asia/14 Tontin varaaminen Lehto Asunnot Oy:lle vapaarahoitteisten omistusa-
suntojen suunnittelua varten (Vartiokylä, Myllypuro, tontti 45127/4)

174 Asia/15 Valtuutettu Petrus Pennasen toivomusponsi Ruuti.net -
aloitejärjestelmän korvaamisesta Kuntalaisaloite.fi -palvelusta muoka-
tulla aloitepalvelulla

175 Asia/16 Valtuutettu Silja Borgarsdóttir Sandelinin toivomusponsi nuorten aloite-
järjestelmän kielivalikoiman laajentamisesta
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176 Asia/17 Valtuutettu Fatim Diarran toivomusponsi nuorten aloitteisiin vastaami-
sesta selkokielellä

177 Asia/18 Valtuutettu Mai Kivelän toivomusponsi Patterimäen luonnonsuojelua-
lueen pikaisesta perustamisesta

178 Asia/19 Helsingin kaupungin palvelujen yhdenvertaisuussuunnitelma vuosille 
2020–2021

179 Asia/20 Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen
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§ 160
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 Tomi 
Sevanderin ja Mika Raatikaisen sekä varatarkastajiksi Ozan Yanarin ja 
Marcus Rantalan.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti puheenjohtajan ehdotuksesta 
valita pöytäkirjantarkastajiksi Tomi Sevanderin ja Mika Raatikaisen se-
kä varatarkastajiksi Ozan Yanarin ja Marcus Rantalan.

Esittelijä
pormestari
Jan Vapaavuori

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi 
ja päätösvaltaiseksi. 

Samalla konsernijaosto päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi Jasmin 
Hamidin ja Tomi Sevanderin sekä varatarkastajiksi Mika Raatikaisen ja 
Ulla-Marja Urhon.

Esittelijä
pormestari
Jan Vapaavuori

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 161
V 25.3.2020, Vuonna 2019 käyttämättä jääneiden määrärahojen pe-
rusteella myönnettävät ylitysoikeudet vuoden 2020 talousarvioon

HEL 2020-000774 T 02 02 00

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto oikeuttaa kaupunginhallituksen, pormestarin, kau-
punginkanslian, kasvatus- ja koulutuslautakunnan, kaupunkiympäristö-
lautakunnan, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan sekä sosiaali- ja ter-
veyslautakunnan ylittämään vuoden 2020 talousarvion jäljempänä ole-
villa kohdilla olevia määrärahoja enintään seuraavasti:

TA-luku/kohta  
euroa

1 30 01 Kaupunginhallituksen käyttövarat 11 108 000
1 40 01 Kaupunginkanslia 8 050 000
1 50 01 Toimielinten toimintakustannukset, pormestarin 
ja kaupunginkanslian käytettäväksi

 
60 000

  
Käyttötalousosa yhteensä 19 218 000

TA-luku/kohta  
euroa

8 01 Kiinteä omaisuus  
8 01 02 Projektialueiden esirakentaminen, Khn käytettä-
väksi

 
2 561 000

8 01 03 Esirakentaminen, täyttötyöt ja rakentamiskelpoi-
seksi saattaminen, Kylkn käytettäväksi

 
8 229 000

  
8 02 Rakennukset  
8 02 01 Uudis- ja lisärakennushankkeet, Kylk käytettä-
väksi

34 000 000

8 02 03 Kaupungintalokorttelien kehittäminen, Khn käy-
tettäväksi

 
1 865 000

  
8 03 Kadut ja liikenneväylät  
8 03 01 Uudisrakentaminen ja perusparantaminen sekä 
muut investoinnit, Kylkn käytettäväksi

 
4 040 000

8 03 03 Yhteishankkeet Väyläviraston kanssa, Khn käy- 481 000
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tettäväksi
  
8 05 Irtaimen omaisuuden perushankinta  
8 05 01 Keskushallinto 13 918 000
8 05 02 Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala 18 040 000
8 05 03 Kaupunkiympäristön toimiala 8 169 000
8 05 04 Kulttuurin- ja vapaa-ajan toimiala 2 306 000
8 05 05 Sosiaali- ja terveystoimiala 3 501 000
  
8 06 Arvopaperit 27 000 000
  
8 07 Muu pääomatalous  
8 07 01 Lähiörahastosta rahoitettavat hankkeet, Khn 
käytettäväksi

 
3 010 000

8 07 02 Kehittämishankkeet, Kanslian käytettäväksi 1 000 000
  
Investointiosa yhteensä 128 120 000
  
TA-luku/kohta  

euroa
9 01 Pitkävaikutteinen rahoitus  
9 01 02 Muu antolainaus, Khn käytettäväksi 27 587 000
  
Rahoitusosa yhteensä 27 587 000

Ylitysesitysten yhteismäärä on käyttötaloudessa 19,218 milj. euroa ja 
investointiosassa 128,120 milj. euroa sekä rahoitusosassa 27,587 milj. 
euroa. 

Edelleen kaupunginvaltuusto päättää lisätä Lähiörahaston hankkeisiin 
myönnettyjä ylitysoikeuksia vastaavat tulot 3 010 000 euroa tuloslas-
kelmaosan talousarviokohtaan 7 03 09 Lähiörahasto.

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättää kehottaa kaupunginhallitusta täy-
täntöönpanopäätöksessään osoittamaan Khn määrärahoista myönnetyt 
määrärahat uudelleen ao. toimialojen käyttöön.

Samalla kaupunginhallitus päätti peruuttaa kaupunginvaltuustolle vas-
taavasta kokonaisuudesta 10.2.2020 § 98 tekemänsä ehdotuksen.

Esittelijä
pormestari
Jan Vapaavuori
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Lisätiedot
Markku Riekko, hankepäällikkö, puhelin: 310 39900

markku.riekko(a)hel.fi

Liitteet

1 Esitykset

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Mikäli toimialoilla on ollut loppuvuoteen 2019 ajoittuvia ja aikataulultaan 
siirtyneitä investointihankkeita, joiden seuraavan vuoden rahoitustarve 
on selvinnyt vasta vuoden 2020 talousarvion käsittelyn jälkeen ja joita 
ei siksi ole voitu ottaa talousarviossa huomioon, toimiala on voinut teh-
dä määrärahan ylitysesityksen vuoden 2020 määrärahoihin. Edellytyk-
senä on vastaavan suuruisen määrärahasäästön osoittaminen vuonna 
2019. Ylitysesityksiin sisältyvät myös kaupunginhallituksen investointi-
määrärahoista esirakentamiseen, projektialueiden katuihin ja puistoihin 
myönnettyjä määrärahoja sekä lähiörahastosta myönnetyt hankemää-
rärahat, mikäli hankkeet jatkuvat vuonna 2020.

Kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosasto on saanut esitykset 
vuonna 2019 käyttämättä jääneistä määrärahoista ja vastaavista ylitys-
tarpeista. Käyttötalousosan ylitystarve on 19,218 milj. euroa (edellisen 
vuoden esitys 19,426 milj. euroa) ja investointiosan ylitystarve 128,1 
milj. euroa (edellisen vuoden esitys 172,098 milj. euroa). Myös antolai-
namäärärahoja on jäänyt käyttämättä hankkeisiin, joiden aikataulu on 
viivästynyt. Rahoitusosan ylitystarve on yhteensä 27,587 milj. euroa 
(edellisen vuoden esitys 29,211 milj. euroa).

Esitykseen sisältyy myös eräiden projektiluonteisten aikataulusyistä 
siirtyvien keskushallinnon käyttötalousmäärärahojen myöntäminen yli-
tysoikeutena vuodelle 2020.

Käyttötalousosa

Käyttötalousosan ylitysesitykset ovat yhteensä 19 218 000 euroa.

1 30 01 Kaupunginhallituksen käyttövarat
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Kaupunginhallitus myönsi 19.3.2018 § 169 talousarviokohtaan 1 30 01, 
Kaupunginhallituksen käyttövarat, yhteensä 5,0 milj. euron erillismäärä-
rahan nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseen ja alueiden välisen eriyty-
misen torjumiseen. Varaus kohdennettiin käyttökohteisiin toimialalauta-
kuntien esitysten pohjalta. Vuonna 2019 määrärahan käyttö oli noin 2 
194 000 euroa ja erillismäärärahaa on edelleen käyttämättä noin 1 108 
000 euroa.

Toimialalautakuntien esitysten perusteella nuorten syrjäytymisen eh-
käisemisen ja alueiden välisen eriytymisen torjumisen erillismääräraho-
jen osalta ylitystarpeet vuodelle 2020 ovat:

- Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan hallinnoimiin hankkeisiin 570 
000 euroa

- Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan hallinnoimaan hankkeeseen 248 
000 euroa

- Sosiaali- ja terveystoimialan hallinnoimiin hankkeisiin 290 000 euroa

Näiden määrärahojen ylitystarpeen perusteena on hankkeiden toimin-
tojen jatkuminen vuonna 2020. Nuorten syrjäytymisen ehkäisemisen ja 
alueiden välisen eriytymisen torjumisen osalta ylitysesitys on yhteensä 
1 108 000 euroa.

Lisäksi Khn käyttövaroista rahoitetaan mm. kaupungin viihtyisyyteen ja 
turvallisuuteen liittyviä projektiluontoisia hankkeita, joihin on kaupun-
kistrategian toteuttamiseksi perusteltua varautua. Osa vuodelle 2019 
suunnitelluista hankkeista on siirtynyt vuodelle 2020. Käyttämättä jää-
neistä määrärahoista tulisi myöntää ylitysoikeutena 10 000 000 euroa 
vuodelle 2020.

Ylitystarve on yhteensä 11 108 000 euroa

1 40 Kaupunginkanslia

Kaupunginkanslian vuoden 2019 talousarviomääräraha oli 133 900 000 
euroa, sisältäen Helsinki Abroad Ltd Oy:lle myönnetyn 34 000 euron ja 
tietohallinnolle myönnetyn 4 700 000 euron ylitysmäärärahat. Määrära-
hasta jää käyttämättä noin 20 miljoonaa euroa. 

Esitetty määrärahaylitys kohdentuu digitalisaatio -ohjelman kärkihank-
keiden toimeenpanoon ja vuodelle 2020 siirtyneiden hankkeiden val-
mistelu- ja ylläpitomenoihin, Helsinki Health inkubaattorin perustami-
seen Meilahden kampukselle ja 5g kokeilualustaan Pasilassa.

Ylitystarve on yhteensä 8 050 000 euroa
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1 50 01 Toimielinten toimintakustannukset, pormestarin ja kaupunginkanslian käy-
tettäväksi

Esitetty historiatoimikunnan määräraha vuonna 2019 oli 252 000 euroa, 
joka sisälsi 40 000 euron ylitysoikeuden. Määrärahaylitys 2020 koh-
dennetaan päätoimittajan palkkaamiseen kehitteillä olevan Helsingin 
historia -portaalin sisällön tuottamiseen, toimituskunnan toimitustyön 
ohjaamiseen, sisällön suunnitteluun, toiminnallisuuksien kehittämiseen 
sekä portaalin esittelyyn sidosryhmille.  Helsingin historia –portaalin 
teknisen alustan vaatimusmäärittely on parhaillaan käynnissä.

Ylitystarve on 60 000 euroa.

Investointiosa

Investointiosan ylitysesitykset ovat yhteensä 128,1 milj. euroa.

8 01 Kiinteä omaisuus

8 01 02 Projektialueiden esirakentaminen, Khn käytettäväksi

Käyttämättä jääneisiin määrärahoihin perustuvat ylitysoikeudet ovat 
tarpeen hankkeiden loppuun saattamiseen liitteessä 1 esitetyn projek-
tialuejaon mukaisesti. Esirakentamiskohteissa suurimmat ylitystarpeet 
kohdistuvat Kalasataman projektialueille, koska Verkkosaaren pohjoi-
sosan esirakentamisurakka käynnistyi arvioitua myöhemmin.

Ylitystarve on yhteensä 2 561 000 euroa.

8 01 03 Esirakentaminen, täyttötyöt ja rakentamiskelpoiseksi saattami-
nen, Kylkn käytettäväksi

Esirakentamisen ja alueiden käyttöönoton edellyttämiin toimenpiteisiin 
tarvittavia määrärahoja jää käyttämättä, koska osa hankkeiden toteu-
tuksista siirtyy vuodelle 2020. Suurimmat vaikutukset määrärahatar-
peen siirtämiselle liittyvät Oulunkylän Gasumin kaasujohtosiirtohank-
keen  (hankkeen siirtotarve n. 4,5 milj. euroa) ja tukkutorin pakastamon 
esirakentamisen siirtymisestä vuodelle 2020. 

Käynnissä on useita täydennyskorvausneuvotteluita, jotka mahdollises-
ti saadaan päätöksentekoon vuonna 2020. Suurin yksittäinen valmis-
tumassa oleva sopimus on Myllypuron Yläkiventien noin 5,8 miljoonan 
euron kokonaisuus.

Ylitystarve on 8 229 000 euroa.

8 02 Rakennukset

8 02 01 Uudis- ja lisärakennushankkeet, Kylkn käytettäväksi
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Talousarviokohta on jaettu seitsemään alakohtaan, joista kuuteen esi-
tetään ylitysoikeutta vuodelle 2020 liitteen 1 mukaisesti. Käyttämättä 
jääneen määrärahan perusteella ylitysoikeutta tarvitaan vuonna 2019 
valmistuneiden uudisrakennushankkeiden takuuaikaisiin velvoitteisiin. 
Lisäksi ylitysoikeutta tarvitaan suunnittelu- tai rakentamisvaiheessa 
oleviin hankkeisiin, joiden aikataulu on viivästynyt ja hankkeet jatkuvat 
vuonna 2020.

Ylitystarve on 34 000 000 euroa.

8 02 03 Kaupungintalokorttelien kehittäminen, Khn käytettäväksi

Määrärahaa jää käyttämättä, koska osa kaupungintalokortteleiden kor-
jauksista siirtyy vuodelle 2020.

Ylitystarve on 1 865 000 euroa.

8 03 Kadut ja liikenneväylät

8 03 01 Uudisrakentaminen ja perusparantaminen sekä muut inves-
toinnit Kylkn käytettäväksi

TA-kohdan 8 03 01 02 Katujen peruskorjaukset määrärahaa jää käyt-
tämättä sekä suunnittelu- että rakentamishankkeiden käynnistymisen 
viivästymisen vuoksi. Viivästyneitä hankkeita ovat mm. Lauttasaarensil-
lan urakka, Ramsaynrannan joukkoliikennekaistan ja Telkkäkujan to-
teutus sekä useita pyöräilyhankkeita (mm. Raide-Jokeriin liittyvät hank-
keet).

TA- kohdan 8 03 01 03 Muut investoinnit määrärahaa jää käyttämättä 
mm. lumilogistiikan kehittämisohjelman ja ranta-alueiden kunnostuk-
seen liittyvästä Vallisaaren vesihuoltotöiden viivästyksistä johtuen. Li-
säksi yleisistä käymälöistä jäi toteuttamatta kolme käymäläyksikköä.

Ylitystarve on yhteensä 4 040 000 euroa.

8 03 03 Yhteishankkeet Liikenneviraston kanssa, Khn käytettäväksi

Liikenneviraston yhteishankkeissa määrärahaa jää käyttämättä, koska 
Koivusaaren eritasoliittymän suunnittelu Länsiväylällä on siirtynyt ja 
Kuninkaantammen eritasoliittymän suunnittelu Hämeenlinnanväylällä 
käynnistyi vasta loppusyksystä.

Ylitystarve on 481 000 euroa.

8 05 Irtaimen omaisuuden perushankinta

Keskeneräiset kalusto- ja tietotekniikkahankinnat sekä kehittämishank-
keet ovat syy irtaimen omaisuuden hankintamenojen ylitystarpeisiin. 
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Suurimmat ylitystarpeet kohdistuvat kasvatus- ja koulutustoimialan ICT-
hankintoihin kuten digitalisaatio-hankkeisiin ja opetuksen verkkopalve-
luratkaisuihin. Merkittäviä ylitystarpeita kohdistuu myös kaupunkiympä-
ristön toimialaan kuuluvan pelastuslaitoksen paloautoihin, ensihoitoau-
toihin ja öljyntorjuntakalustoon sekä keskushallinnon keskitetyn tieto-
tekniikan siirtyneisiin hankkeisiin.

Ylitystarve on yhteensä 45 934 000 euroa.

8 06 Arvopaperit, Khn käytettäväksi

Määrärahaa jää käyttämättä mm. Kiinteistö Oy Myllypuron kampukselle 
tehtävän pääomasuorituksen osalta. Pääomasuoritus perustuu Metro-
polia ammattikorkeakoulun käytössä olleiden kiinteistöjen myyntiin 
ja/tai kaupungin omaan käyttöön ottamiseen. Kaupunki on sitoutunut 
pääomasuoritusten tekemiseen kampusyhtiölle kiinteistöjen käyvän ar-
von perusteella. Osoitteessa Vanha Viertotie 23 sijaitsevan kiinteistön 
myynti oli tarkoitus toteuttaa vuoden 2019 aikana, mutta myynti viiväs-
tyi. Viivästymisestä johtuen vuodelle 2019 suunniteltu Kiinteistö Oy 
Myllypuron kampuksen pääomitus ja siihen varatun investointimäärä-
rahan tarve siirtyi vuodelle 2020.

Ylitystarve on 27 000 000 euroa.

8 07 Muu pääomatalous

8 07 01 Lähiörahastosta rahoitettavat hankkeet, Khn käytettäväksi 

Esitetyt ylitysoikeudet ovat tarpeen hankkeiden jatkamiseksi vuonna 
2020. Kaupunkiympäristötoimialalla hankkeiden toteutus on myöhässä 
mm. leikkipuistorakennuksen toteuttamisen ja johtosiirtojen vuoksi.

Kulttuurin- ja vapaa-ajan toimialan hankkeista Stoan aukion kehittämis-
hanke jatkuu vuonna 2020.

Ylitystarve yhteensä on 3 010 000 euroa.

8 07 02 Kehittämishankkeet, Kanslian käytettäväksi

Määrärahaa jää käyttämättä, koska kehittämishankkeita käynnistyi en-
nakoitua vähemmän. Hankkeiden toteuttamiseen varaudutaan vuonna 
2020.

Ylitystarve on 1 000 000 euroa.
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Tuloslaskelmaosa

7 03 09 Lähiörahasto

Investointien ylitysesityksiin sisältyy 3,0 milj. euron edestä lähiörahas-
tohankkeita, jotka rahoitetaan Lähiörahastosta. Talousarvion tuloslas-
kelmaosan kohdassa 7 03 09 Lähiörahasto näkyy rahastosta rahoitet-
tavien investointihankkeiden tulorahoitus. 

Rahastosta rahoitettavat investointihankkeet tulee näyttää samansuu-
ruisena kyseisessä tulokohdassa. 

Tuloarviota tulisi kasvattaa yhteensä 3 010 000 euroa.

Rahoitusosa

Rahoitusosan ylitysesitykset ovat yhteensä 27 587 000 euroa.

9 01 02 Muu antolainaus, Khn käytettäväksi

Talousarviokohdalta Muu antolainaus jää jäljempänä mainittujen ala-
kohtien osalta lainojen myöntämiseen tarkoitettuja määrärahoja käyt-
tämättä yhteensä 21,9 milj. euroa. Jäljempänä on eritelty talousarvion 
alakohdittain hankkeiden viivästymisten vuoksi vuoden 2020 talousar-
vioon tarvittavat ylitysoikeudet vuonna 2019 myönnettyjen lainojen nos-
toja sekä vireillä olevien hankkeiden mahdollista lainoittamista varten.

9 01 02 01 Lainojen myöntäminen kouluille

Lauttasaaren yhteiskoulun kannatusyhdistys ry:lle koulurakennuksen 
perusparannuksiin (Khs 25.3.2019, 208 §) myönnetyn 1,4 milj. euron 
lainasta 57 000 euroa siirtyy vuodelle 2020.

9 01 02 04 Sosiaalisiin tarkoituksiin myönnettävät lainat

Varaudutaan Setlementtiasunnot Oy:n lainoittamiseen 500 000 eurolla.

9 01 02 05 Lainoja kaupunginorkesterin soittajille soitinhankintoja var-
ten

Rahoitusjohtajan kaupunginorkesterin soittajalle 19.12.2019, 136 § 
myöntämän 30 000 euron soitinhankintalainan nostotarve siirtyy vuo-
delle 2020.

9 01 02 33 Lainat kaupunkikonsernin yhteisöille

Jätkäsaaren Pysäköinti Oy:lle Saukonlaiturin pysäköintilaitoksen raken-
tamista varten (Khs 21.10.2019, § 695) myönnetystä 21 miljoonan eu-
ron lainasta 14 miljoonaa euroa siirtyy vuodelle 2020
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Stadion-säätiön perusparannus- ja uudistamishankkeeseen liittyviä lait-
teisto- ja irtaimistohankintoja varten (Khs 2.12.2019, 854 §) myönnetyn 
8 milj. euron lainan nostotarve siirtyy vuodelle 2020

Varaudutaan muiden tytäryhteisöjen lainoittamiseen 5 000 000 eurolla.

Ylitystarve on yhteensä 27 587 000 euroa.

Esittelijä
pormestari
Jan Vapaavuori

Lisätiedot
Markku Riekko, hankepäällikkö, puhelin: 310 39900

markku.riekko(a)hel.fi

Liitteet

1 Esitykset

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
Kaupunginkanslia
Kaupunkiympäristön toimiala
Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala
Pelastuslaitos
Sosiaali- ja terveystoimiala

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 10.02.2020 § 98

HEL 2020-000774 T 02 02 00

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää oikeuttaa kaupunginhallituksen, pormesta-
rin, kaupunginkanslian, kasvatus- ja koulutuslautakunnan, kaupun-
kiympäristölautakunnan, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan sekä sosi-
aali- ja terveyslautakunnan ylittämään vuoden 2020 talousarvion jäl-
jempänä olevilla kohdilla olevia määrärahoja enintään seuraavasti:
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TA-luku/kohta  
euroa

1 30 01 Kaupunginhallituksen käyttövarat 11 108 000
1 40 01 Kaupunginkanslia 8 050 000
1 50 01 Toimielinten toimintakustannukset, pormestarin 
ja kaupunginkanslian käytettäväksi

 
60 000

  
Käyttötalousosa yhteensä 19 218 000

TA-luku/kohta  
euroa

8 01 Kiinteä omaisuus  
8 01 02 Projektialueiden esirakentaminen, Khn käytettä-
väksi

 
2 561 000

8 01 03 Esirakentaminen, täyttötyöt ja rakentamiskelpoi-
seksi saattaminen, Kylkn käytettäväksi

 
8 229 000

  
8 02 Rakennukset  
8 02 01 Uudis- ja lisärakennushankkeet, Kylk käytettä-
väksi

34 000 000

8 02 03 Kaupungintalokorttelien kehittäminen, Khn käy-
tettäväksi

 
1 865 000

  
8 03 Kadut ja liikenneväylät  
8 03 01 Uudisrakentaminen ja perusparantaminen sekä 
muut investoinnit, Kylkn käytettäväksi

 
4 040 000

8 03 03 Yhteishankkeet Väyläviraston kanssa, Khn käy-
tettäväksi

481 000

  
8 05 Irtaimen omaisuuden perushankinta  
8 05 01 Keskushallinto 13 918 000
8 05 02 Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala 18 040 000
8 05 03 Kaupunkiympäristön toimiala 8 220 500
8 05 04 Kulttuurin- ja vapaa-ajan toimiala 3 080 000
8 05 05 Sosiaali- ja terveystoimiala 3 501 000
  
8 06 Arvopaperit 28 369 000
  
8 07 Muu pääomatalous  
8 07 01 Lähiörahastosta rahoitettavat hankkeet, Khn 
käytettäväksi

 
3 010 000
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8 07 02 Kehittämishankkeet, Kanslian käytettäväksi 1 000 000
  
Investointiosa yhteensä 128 120 000
  
TA-luku/kohta  

euroa
9 01 Pitkävaikutteinen rahoitus  
9 01 02 Muu antolainaus, Khn käytettäväksi 27 587 000
  
Rahoitusosa yhteensä 27 587 000

Ylitysesitysten yhteismäärä on käyttötaloudessa 19,218 milj. euroa ja 
investointiosassa 128,120 milj. euroa sekä rahoitusosassa 27,587 milj. 
euroa. Tilinpäätösvaiheesta johtuen ylitysoikeuksien perustana olevat 
käyttämättä jääneiden määrärahojen summat voivat vielä tarkentua, 
minkä vuoksi ylitysoikeudet myönnetään enintään edellä luetellun mu-
kaisina.

Edelleen kaupunginvaltuusto päättää lisätä Lähiörahaston hankkeisiin 
myönnettyjä ylitysoikeuksia vastaavat tulot 3 010 000 euroa tuloslas-
kelmaosan talousarviokohtaan 7 03 09 Lähiörahasto.

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättää kehottaa kaupunginhallitusta täy-
täntöönpanopäätöksessään osoittamaan Khn määrärahoista myönnetyt 
määrärahat uudelleen ao. toimialojen käyttöön.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Markku Riekko, hankepäällikkö, puhelin: 310 39900

markku.riekko(a)hel.fi
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§ 162
V 25.3.2020, Muutos kaupunginvaltuuston kokoonpanossa

HEL 2020-002265 T 00 00 02

Päätös

Esittelijä poisti asian esityslistalta.

Käsittely

Esittelijä peruutti ehdotuksensa kokouksessa ennen kuin keskustelu 
asiasta oli alkanut.

Esittelijä
hallintojohtaja
Juha Summanen

Lisätiedot
Asta Vennelä, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

asta.vennela(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 163
V 25.3.2020, Osallistuminen Suomi-Rata Oy:n omistamiseen ja ra-
hoittamiseen

HEL 2019-002824 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Anna 
Vuorjoen ehdotuksesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

Liitteet

1 Osakassopimusluonnos
2 Osakassopimusluonnos_liite 1.2
3 Osakassopimusluonnos_liite 12.4.1
4 Kuntien välinen sopimusluonnos
5 Perustamissopimusluonnos
6 Yhtiöjärjestysluonnos

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Esitysehdotus

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä, että 

 kaupunki lähtee osakkeenomistajaksi Helsingin ja Tampereen väli-
sen Helsinki-Vantaan lentoaseman kautta kulkevan raideyhteyden 
suunnittelua toteuttavaan hankeyhtiöön (Suomi-Rata Oy), ja että

 kaupunki merkitsee perustettavan hankeyhtiön osakkeita tai muuten 
pääomittaa yhtiötä yhteensä enintään 24 miljoonalla eurolla. 

Esittelijän perustelut
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Raideliikenteen kehittäminen

Kestävän kehityksen vaatimukset, ilmastonmuutoksen torjuminen sekä 
taloudelliset syyt edellyttävät liikkumisen ja logistiikan kokonaisvaltaista 
muutosta. Tarvetta muutokselle sekä nopeiden junayhteyksien paran-
tamiselle lisää myös kaupungistuminen, joka on 2000-luvulla kiihtynyt 
ja kasvu on keskittynyt hyvin saavutettaviin yliopistokaupunkeihin niin 
kansallisella kuin kansainvälisellä tasolla. Kaupunkiseutujen ja kaupun-
kien väliset liikennejärjestelmät eivät kaikilta osin kuitenkaan vielä vas-
taa kasvun ja kestävyyden tavoitteisiin. Erityisesti pääradan nopeuden 
nostamiselle ja ratakapasiteetin kasvattamiselle on ollut tarve jo pit-
kään. 

Liikenne on merkittävä kasvihuonepäästöjen aiheuttaja. Liikennevirto-
jen siirtymisellä raiteille olisi merkittäviä ilmastovaikutuksia.

Raideinvestoinneilla on myös taloudellista kasvua luova vaikutus, sillä 
nopeat pendelöintiyhteydet lisäävät työvoiman liikkuvuutta sekä yritys-
ten työvoimareserviä. Ne myös parantavat saavutettavuutta, kaupun-
kien elinkeinoelämän yleisiä toimintaedellytyksiä, laajentavat työssä-
käyntialueita ja edistävät asukkaiden hyvinvointia sujuvoittamalla työ-
matkayhteyksiä ja muuta liikkumista. Elinkeinoelämän kannalta niin no-
peat rautatiejatkoyhteydet kuin nopeat lentoyhteydet ovat välttämättö-
miä. Koko maan liikennejärjestelmän kehittäminen ja kaupunkien kasvu 
sekä kansainvälistyminen edellyttävät myös suoraa ja nopeaa yhteyttä 
lentoasemalle. 

Hyvät liikenneyhteydet parantavat ja luovat otollisia sijainteja myös 
asumiselle ja yrityksille ja parantavat kohtuhintaisen asuntotuotannon 
edellytyksiä. Asumiseen liittyvät haasteet kuten asuntojen saatavuus ja 
hinta Helsingin, Tampereen ja Turun rajaaman Suomen kasvukolmio-
alueen suurimmissa kaupungeissa ovat koko Suomen taloutta hidasta-
va tekijä.   

Voimakkaalla panostamisella raideliikenteeseen vastataan edellä mai-
nittuihin haasteisiin.

Valtion hankeyhtiöpäätökset

Valtio selvitti edellisen hallituskauden 2015–2019 aikana eri vaihtoehto-
ja suurten infrahankkeiden toteuttamiseen ja rahoittamiseen sekä sii-
hen, että hankkeiden pitkiä suunnittelu- ja toteutusaikoja pystyttäisiin 
lyhentämään. 

Parlamentaarisen liikenneverkon rahoitusta arvioineen työryhmän lop-
puraportissa 28.2.2018 todettiin, että aiempaa useampien infrahank-
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keiden toteutumisen nopeuttamiseksi ja tehostamisen mahdollistami-
seksi voidaan käyttää hankekohtaisia yhtiöitä.

Loppuvuoden 2018 aikana valtiovarainministeriön asettama työryhmä 
selvitti infrahankkeiden toteuttamista yhtiömallilla. Valtiovarainministeril-
le 20.12.2018 luovuttamassaan loppuraportissa työryhmä hahmotteli 
mallin suurten infrahankkeiden toteuttamiselle osakeyhtiön kautta. 

Suomi-rataa koskeneen hankeyhtiön perustamisesta käytiin liikenne- ja 
viestintäministeriön ja kuntien välillä neuvotteluja talvella 2019, mutta 
neuvottelut eivät johtaneet päätöksentekovaiheeseen pääministeri Ju-
ha Sipilän hallituksen erottua maaliskuussa 2019. Valtio kuitenkin pe-
rusti ennen hallituksen eroa hankeyhtiön emoyhtiöksi tarkoitetun Pohjo-
lan Rautatiet Oy:n.

Pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelman mukaan hallitus pääomit-
taa Pohjolan Rautatiet Oy:tä tarpeen mukaan ja käynnistääkseen halli-
tusohjelmassa luetellut rataverkon kehittämishankkeet, joita ovat pää-
rata ja sen laajennukset, Helsingistä länteen suuntautuva rata sekä 
Helsingistä itään suuntautuva rata.

Talouspoliittinen ministerivaliokunta puolsi 10.9.2019 suurten raidelii-
kenneinvestointien edistämiseksi muun muassa seuraavia linjauksia:

 käynnistetään neuvottelut Suomi-rata-hankeyhtiön perustamiseksi 
toteuttamaan infrastruktuurihankkeen suunnittelua rakentamisval-
miuteen asti, 

 yhtiön perustaminen edellyttää, että omistajaksi tulee valtion lisäksi 
muita hankkeesta hyötyviä julkisyhteisöjä tai julkisesti omistettuja 
yhteisöjä,

 valtio omistaa hankeyhtiöstä vähintään 51 %, muut osakkeenomis-
tajat sitoutuvat yhtiön pääomittamiseen vähintään noin 49 % osuu-
della arvioiduista rakentamisvalmiuden edellyttämän suunnittelun 
kustannuksista sekä muista hankeyhtiön toiminnan edellyttämistä 
kustannuksista,

 suunnitteluvaiheeseen ja suunnittelun rahoitukseen osallistuminen 
ei sido osapuolia hankkeiden rakentamisvaiheeseen tai rakentami-
sen rahoittamiseen,

 valtion osuus suunnittelukustannuksista 76,5 miljoonaa euroa,

 neuvottelutulos osakassopimuksineen tuodaan myöhemmin erik-
seen talouspoliittisen ministerivaliokunnan käsiteltäväksi ja hyväk-
syttäväksi.
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Liikenne- ja viestintäministeriö käynnisti hankeyhtiön perustamista kos-
kevat neuvottelut kuntien sekä Finavia Oyj:n kanssa marraskuussa 
2019.

Suomi-Rata Oy

Helsinki-lentoasema-Tampere-yhteysvälin kehittämiseksi on neuvoteltu 
Suomi-Rata Oy -nimisen hankeyhtiön perustamisesta. 

Osakassopimusneuvotteluissa mukana olivat valtion ja Helsingin kau-
pungin ohella seuraavat osallistujat: Akaan kaupunki, Finavia Oyj, Hä-
meenlinnan kaupunki, Janakkalan kunta, Jyväskylän kaupunki, Kanga-
salan kaupunki, Lahden kaupunki, Lempäälän kunta, Nokian kaupunki, 
Oriveden kaupunki, Oulun kaupunki, Pirkkalan kunta, Porin kaupunki, 
Riihimäen kaupunki, Seinäjoen kaupunki, Tampereen kaupunki, Vaa-
san kaupunki, Vantaan kaupunki, Vesilahden kunta sekä Ylöjärven 
kaupunki.

Hankeyhtiön perustamisen taustalla on tavoite edistää Helsingin ja 
Tampereen välisen Helsinki-Vantaan lentoaseman kautta kulkevan rai-
deyhteyden suunnittelua. Helsingin ja Tampereen välinen raideyhteys 
on Suomessa merkittävä rautatieliikenteen linkki. Helsingistä pohjoi-
seen Tornion kautta Ruotsin puolelle Luulajaan jatkuva päärata on osa 
rajat ylittävää eurooppalaista ydinverkkokäytävää. Helsingin ja Tampe-
reen välisen raideyhteyden merkitys Suomen rataverkolle onkin alueel-
lista ulottuvuuttaan huomattavasti laajempi ja sen vaikutus Tampereelta 
länteen, pohjoiseen ja itään jatkuvien yhteyksien kehitysnäkymiin on 
kiistaton. Nopeampi yhteys edistäisi aluekehitystä sekä kestävän liik-
kumisen tavoitteita laajasti ja se tiivistäisi suurten kaupunkiseutujen vä-
lisiä työssäkäyntialueita. Nopealla yhteydellä on mahdollista myös sitoa 
Helsinki-Vantaan lentoasema yhä tiiviimmin osaksi rautatieverkostoa ja 
nopeuttaa matka-aikoja lentoasemalta Lahteen.

Perustettavan yhtiön tarkoituksena on edistää Helsingin ja Tampereen 
välisen Helsinki-Vantaan lentoaseman kautta kulkevan raideyhteyden 
suunnittelua rakentamisvalmiuteen asti. Yhteyden suunnittelu koostuu 
eri osista, joita ovat Pasilan ja Keravan välinen ns. Lentorata sekä jat-
koyhteys Tampereelle. 

Lentorata, on Pasilasta Helsinki-Vantaan lentoaseman kautta Keravalle 
suunniteltu tunnelirata, jonka päätavoitteena on parantaa pääradan ka-
pasiteettia sekä vähentää häiriöherkkyyttä erottelemalla eri nopeudella 
kulkevat kauko- ja lähijunat omille raiteilleen. Matkustajille tämä näyt-
täytyisi tiheämpinä lähi- ja kaukoliikenteen vuoroina sekä sujuvampana 
liikkumisena raiteilla. Suora vaihdoton yhteys nopeuttaisi matkaa len-
toasemalle ja helpottaisi pääradan kapasiteettiongelmia lentomatkusta-
jien määrän jatkuvasti kasvaessa. Lentorata olisi merkittävä kehitysas-
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kel kansallisessa liikennejärjestelmässä ja pääradan kapasiteettion-
gelman ratkaisussa sekä matkustajamäärien kasvuun varautumisessa. 
Se parantaisi koko maan taloudellista kilpailukykyä ja mahdollistaisi 
suoran kaukojunayhteyden päälentoasemalle ja edistäisi näin lentoa-
seman saavutettavuutta koko maasta.

Jatkoyhteys Tampereelle voidaan toteuttaa joko uutena ratalinjauksena 
Helsinki-Vantaan lentoasemalta Tampereelle tai kehittämällä nykyistä 
päärataa Riihimäen ja Tampereen välillä (3. ja 4. lisäraide sekä radan 
oikaisut). Jatkoyhteyden osalta hankeyhtiö tuottaa molemmista vaih-
toehdoista esiselvitykset, joiden kesto on noin 1,5 vuotta ja kustannuk-
set yhteensä noin 2,5 miljoonaa euroa, ja jotka määräävät suunnittelu-
hankkeen tarkemman sisällön. Esiselvityksillä luodaan edellytyksiä 
suunnitteluhankkeen jatkosuunnittelua varten ja niiden valmistuttua 
erikseen päätetään, kumpi vaihtoehto suunnitellaan rakentamisvalmiu-
teen saakka. Valittavasta linjausvaihtoehdosta riippumatta nykyisen 
pääradan peruskorjaus on tarpeen ja sisältyy hankekokonaisuuteen.

Valtio on hakenut perustettavan yhtiön lukuun EU-tukea Verkkojen Eu-
rooppa -ohjelmasta (CEF, Connecting Europe Facility), joka edistää 
Euroopan laajuisen liikenneverkon (TEN-T) investointeja. Tukea on 
haettu Suomi-rata-hankkeen ensivaiheen suunnittelukustannuksiin 11,7 
miljoonaa euroa helmikuun lopussa päättyneeseen määräaikaan men-
nessä. Päätökset rahoituksen mahdollisesta myöntämisestä tehdään 
arviolta kesällä 2020. Rahoituksen myöntämisestä on kuusi kuukautta 
aikaa käynnistää hanke, jolle rahoitus on myönnetty. Seuraavan rahoi-
tuskauden varsinainen haku käynnistyy aikaisintaan 2021.

Osakassopimus

Suomi-Rata Oy:n ja sen omistajien kesken solmitaan osakassopimus, 
jossa sovitaan keskeisistä tavoitteista yhtiölle ja Suomi-rata-hankkeelle. 

Osakassopimuksessa sovitaan muun muassa tarkemmin hankeyhtiön 
hallinnosta, rahoituksesta ja päätöksenteosta, osakkeiden omistukses-
ta ja luovutuksesta sekä niihin liittyvistä oikeuksista ja velvollisuuksista 
sekä osakkeenomistajien oikeuksista ja velvollisuuksista toisiinsa näh-
den. Osakassopimusluonnos ja muut hankeyhtiön perustamiseen liitty-
vät asiakirjaluonnokset ovat liitteenä. 

Keskeisiä osakassopimuksen ehtoja ovat muun muassa seuraavat:

 yhtiön tarkoitus (sisältäen Lentoradan suunnittelun),

 osapuolten rahoitusosuuksien enimmäismäärä,
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 EU-tuen kohdistaminen osapuolten kustannusosuuksiin alkuperäis-
ten rahoitusosuuksien suhteessa,

 mahdollisten uusien kuntaosakkaiden mukaantulon vaikutus vanho-
jen kuntaosakkaiden ja Finavia Oyj:n rahoitusosuuksiin,

 erillisten neuvottelujen käyminen ratahankkeen toteuttamisvaihees-
ta,

 hankeyhtiön arvonlisäverotukselliseen kohteluun liittyvä epävar-
muus pyritään ratkaisemaan siten, että tosiasiallinen kustannusvas-
tuu hankeyhtiön rahoituksesta valtion ja kuntaosakkaiden välillä to-
teutuu mahdollisimman pitkälle rahoituskustannusten jaosta sovitun 
mukaisesti,

 valtion oikeus lunastaa muiden osakkaiden osakkeet yhdellä eurol-
la, jos toteuttamisvaiheen rahoituksesta ei löydy yhteistä näkemystä 
ja/tai hankeyhtiön toiminnan alasajo sitä vaatii, 

 yhtiön hallituksen kokoonpano (Helsinki nimeää yhden hallitusjäse-
nen),

 osapuolilla on oikeus saada tarvitsemansa tiedot yhtiöltä, ellei lain 
pakottava säännös estä sitä,

 keskeisten osakassopimuksen ehtojen muuttaminen edellyttää 
kaikkien osapuolien suostumuksen.

Enimmäisrahoitusosuus, johon osapuolet osakassopimuksessa sitou-
tuvat on yhteensä 154,72 miljoonaa euroa, josta Helsingin kaupungin 
enimmäisrahoitusosuus on yhteensä noin 22,2 miljoonaa euroa (14,35 
%). Osuus sisältää kaupungin osuuden arvioiduista suunnittelukustan-
nuksista sekä hankeyhtiön toiminnanaikaisista kustannuksista. Rahoi-
tusosuus jakautuu osakassopimuksessa esitetyn karkean arvion mu-
kaan noin 11 vuodelle, mutta on riippuvainen siitä, kuinka paljon no-
peammin hankkeen suunnittelua pystytään käytännössä viemään 
eteenpäin. 

Valtion, kaupunkien ja kuntien sekä Finavia Oyj:n rahoitusosuuksissa ei 
ole otettu huomioon hankkeeseen mahdollisesti saatavaa EU-tukea. 
Tuki pienentää rahoitusosuuksia edellyttäen, että suunnittelukustan-
nukset eivät hankkeen aikana olennaisesti kasva arvioidusta.

Osakassopimuksen perusteella osapuolet eivät ole velvollisia lisära-
hoittamaan yhtiötä, jos suunnittelukustannukset ylittävät arvioidun mää-
rän. Lisärahoitus edellyttää uusia erillisiä neuvotteluja ja päätöksiä. 
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Vastaavasti hankkeen toteutusvaiheen rahoitukseen osallistuminen 
edellyttää erillisiä päätöksiä.

Radan toteutuksen kokonaiskustannuksiksi on arvioitu tässä vaiheessa 
valittavasta linjausvaihtoehdosta riippuen noin 5,5–6 miljardia euroa. 
Valtion, muiden hankkeeseen osallistuvien julkisyhteisöjen ja EU-
rahoituksen lisäksi suunnitteluvaiheen jälkeen rahoittajiksi haetaan 
myös institutionaalisia sijoittajia. Jos hanke ei siitä huolimatta etene ra-
kentamisvaiheeseen tai Helsingin kaupunki ei ole mukana rakentamis-
vaiheen rahoittamisessa, tulee kaupungin suunnitteluvaiheessa yhtiöön 
sijoittama rahamäärä kirjattavaksi suunnitteluhankkeen päättymisen 
jälkeen tulosvaikutteisesti joko osakkeiden arvonalennuksena tai luovu-
tustappiona. 

Osakassopimusluonnoksen sisällöstä päästiin yhteiseen neuvottelutu-
lokseen neuvottelijoiden kesken 13.2.2020 ja talouspoliittinen ministeri-
valiokunta hyväksyi osakassopimuksen valtion osalta 3.3.2020. 

Kaupunkien ja kuntien sekä Finavia Oyj:n osalta tarvitaan erilliset viral-
liset päätökset hankeyhtiöön osallistumisesta. Päätökset on arvioitu 
tehtävän kunkin tahon omien toimielimien kokousaikataulujen mukai-
sesti maalis-huhtikuussa.

Osakassopimuksen hyväksyminen käsitellään kaupungin osalta erik-
seen hallintosäännön mukaisesti kaupunginhallituksen konsernijaos-
tossa kaupunginvaltuuston periaatepäätöksen jälkeen.

Kuntien välinen erillissopimus

Osana Suomi-Rata Oy:n perustamista on kanta-Hämeen kaupunkien 
aloitteesta neuvoteltu erillinen hankeyhtiön omistamiseen osallistuvien 
kuntien välinen sopimus, jonka perusteella Kanta-Hämeen kunnilla on 
mahdollisuus irrottautua Suomi-Rata Oy:stä ja sen tulevista rahoitus-
vastuista, mikäli edellä mainitun esiselvitysvaiheen jälkeen suunnittelua 
päätetään jatkaa pääradan kehittämisen sijaan uuden ratalinjauksen 
pohjalta. 

Helsingin osalta Kanta-Hämeen kuntien irrottautumisen vaikutus rahoi-
tusosuuteen olisi arviolta noin 1–1,5 miljoonaa euroa.

Sopimusluonnos on liitteenä. 

Kaupunginvaltuuston päätöksellä on tarkoituksenmukaista varautua 
kaupungin enimmäisrahoitusosuudessa kaupungin osakassopimuksen 
mukaiseen rahoitusosuuteen ja mahdolliseen Kanta-Hämeen kuntien 
irrottautumisesta aiheutuvaan lisärahoitusosuuteen.

Kunnan toimiala



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 8/2020 21 (127)
Kaupunginhallitus

Asia/4
09.03.2020

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 7 §:n 1 momentin mukaan kunta hoitaa itsehallinnon nojalla 
itselleen ottamansa tehtävät. Nämä tehtävät muodostavat kunnan ylei-
sen toimialan. Yleisen toimialan määräytymisen periaatteet ohjaavat ja 
rajaavat sitä, mitä tehtäviä kunta voi ottaa hoitaakseen.

Kunnan toimialaa määriteltäessä on otettava huomioon ensinnäkin hal-
linnon yleiset oikeusperiaatteet, joista säädetään hallintolain 6 §:ssä. 
Lisäksi vakiintuneesti yleistä toimialaa rajoittaviksi periaatteiksi on kat-
sottu oikeuskäytännössä tehtävän yleishyödyllisyys, tehtävän paikalli-
suus, yksityisen tukemisen kielto, hallinnon toissijaisuus ja työnjako 
muiden viranomaisten kanssa sekä spekulatiivisen toiminnan kielto.

Nopeampien raideyhteyksien kehittämisen Helsinkiin Tampereelta voi 
ennakoida parantavan kaupungin saavutettavuutta ja sen elin-
keinoelämän yleisiä toimintaedellytyksiä sekä laajentavan työssäkäyn-
tialuetta ja edistävän kuntalaisten hyvinvointia sujuvoittamalla työmat-
kayhteyksiä ja muuta liikkumista. Suomi-radan kaltaiset suuret infra-
hankkeet ovat myös laajemmin koko Suomen ja siten myös pääkau-
punkiseudun tulevan kehityksen ja kilpailukyvyn kannalta erittäin tärkei-
tä. Lisäksi Suomi-rataan kuuluva Lentorata parantaisi kaupungin kan-
nalta tärkeää lentoaseman saavutettavuutta. Hankeyhtiön omistami-
seen ja rahoittamiseen osallistumisen tueksi on siten monia merkittäviä 
kunnan ja kuntalaisten edun mukaisuutta ja tehtävän yleishyödyllisyyttä 
koskevia perusteluja.

Edellä kuvattujen perusteiden nojalla on perusteltua myös katsoa, että 
Helsingin ja Tampereen välisen nopeamman raideyhteyden kehittämi-
nen hyödyttää merkittävästi Helsingin kaupunkia ja sen asukkaita. Ot-
taen huomioon, ettei paikallisuusperiaate tarkoita, että kunnan toimet 
saisivat hyödyttää vain oman kunnan asukkaita, on katsottava, että 
paikallisuusvaatimuksen täyttymisen tueksi on puoltavia perusteluja 
riippumatta siitä, että suunniteltava raideyhteys ulottuu myös kaupungin 
ja sen välittömän lähiseudun ulkopuolelle.

Kaupungin osallistumisessa hankeyhtiöön on kyse olemassa olevien 
ratayhteyksien kehittämisen suunnittelusta vähemmistöosakkeenomis-
tajana valtion määräysvallassa olevassa yhtiössä. On perusteltua ja oi-
keasuhtaista kunnan yleisen toimialan näkökulmasta, että kaupunki voi 
suunnitellussa roolissa olla edistämässä kaupunkia ja kaupunkilaisia 
merkittävästi hyödyttävän raideyhteyden kehittämistä. 

Osakassopimusluonnoksen mukaan osapuolten tarkoituksena on, että 
suunnitteluvaiheessa yhtiö käyttää keräämänsä varat hankkeen suun-
nitteluun rakentamisvalmiuteen saakka sekä muiden yhtiön suunnitte-
luvaiheen toiminnasta aiheutuvien kustannusten kattamiseen eikä yhtiö 
lähtökohtaisesti jaa osinkoa osakkaille suunnitteluvaiheessa. Ottaen li-
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säksi huomioon yhtiön toimialan ja tavoitteen, sen toiminnan ei voida 
katsoa olevan puhtaasti teollista tai kaupallista, eikä siten spekulatiivis-
ta toimintaa.

Suomi-rata-hankeyhtiön omistamiseen ja rahoittamiseen osallistumisel-
le on kunnan yleisen toimialan näkökulmasta puoltavia perusteluja, joi-
den nojalla hankeyhtiöön osallistumisen voidaan katsoa kuuluvan kun-
nan toimialaan Helsingin kaupungin kannalta. Keskeisimmät perustelut 
liittyvät Helsingin alueen elinvoiman ja asukkaiden hyvinvoinnin edis-
tämiseen, ja niillä on selkeä yhteys kuntalain 1 §:n tarkoitussäännök-
seen.

Liitteenä on asiaan liittyen Kuntaliiton sekä professori Olli Mäenpään 
lausunnot hankeyhtiöihin osallistumisesta suhteessa kuntalain toimia-
laan. Lausunnot vahvistavat tulkintaa Suomi-Rata Oy:öön osallistumi-
sen kuulumisesta kaupungin toimialaan.

Valtiontukisääntely

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 107(1) mu-
kaan, jollei perussopimuksissa toisin määrätä, jäsenvaltion myöntämä 
taikka valtion varoista muodossa tai toisessa myönnetty tuki, joka vää-
ristää tai uhkaa vääristää kilpailua suosimalla jotakin yritystä tai tuotan-
nonalaa, ei sovellu sisämarkkinoille, siltä osin kuin se vaikuttaa jäsen-
valtioiden väliseen kauppaan. Valtiontukisääntöjä sovelletaan ainoas-
taan silloin, kun tuensaaja on ”yritys” (Euroopan komission tiedonanto 
EUVL [2016] C 262/01, kohta 6). 

Suomi-Rata Oy:n toimialana on Helsingin ja Tampereen väliseen Hel-
sinki-Vantaan lentoaseman kautta kulkevaan raideyhteyteen liittyvä 
raideliikenneinfrastruktuurin suunnittelu rakentamisvalmiuteen asti. 
Kaupunginhallitus katsoo ensisijaisesti, että yhtiö ei harjoita taloudellis-
ta toimintaa eli tarjoa tavaroita tai palveluja markkinoilla. Näin ollen se 
ei ole SEUT 107(1):ssa tarkoitettu yritys, eivätkä valtiontukisäännöt si-
ten tule sovellettaviksi yhtiön omistamisen ja rahoittamisen osalta.

Raideyhteyden suunnitteluvaiheella pyritään kyseisen raideliikenneinf-
rastruktuurin rakentamisvalmiuteen, ja se on tällä perusteella valtiontu-
kiarvioinnin näkökulmasta katsottavissa osaksi kokonaisrakentamis-
hanketta. Jo suunnitteluvaiheen rahoittamista voidaan siksi arvioida inf-
rastruktuurirahoituksen näkökulmasta. Euroopan komissio on katsonut, 
että vaikutus jäsenvaltioiden väliseen kauppaan tai kilpailun vääristy-
minen on yleensä poissuljettua infrastruktuurin rakentamisessa silloin, 
kun infrastruktuurilla ei ole tavallisesti suoria kilpailijoita, yksityinen ra-
hoitus on alalla ja kyseisessä jäsenvaltiossa vähäistä ja infrastruktuurin 
tarkoituksena ei ole valikoivasti suosia tiettyä yritystä tai toimialaa vaan 
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se hyödyttää koko yhteiskuntaa (komission tiedonanto EUVL [2016] C 
262/01, kohta 211).

Jotta tietyn hankkeen kaikki julkinen rahoitus kuuluisi valtiontukisääntö-
jen soveltamisalan ulkopuolelle, on varmistettava, että infrastruktuurien 
rakentamiseen kohdassa 211 mainituissa tilanteissa myönnettyä rahoi-
tusta ei voida käyttää muiden taloudellisten toimintojen, kuten infrast-
ruktuurin toiminnan harjoittamisen, ristiin tukemiseen tai välilliseen tu-
kemiseen (komission tiedonanto EUVL [2016] C 262/01, kohta 212). 
Suomi-Rata Oy:n ainoa tehtävä on kyseisen raideliikenneinfrastruktuu-
rin suunnittelu rakentamisvalmiuteen saakka, eikä myönnettävää rahoi-
tusta käytetä infrastruktuurin toiminnan harjoittamisen tai muiden talou-
dellisten toimintojen tukemiseen.  

Komissio katsoo, että mahdollisten käyttäjien saataville tasavertaisin ja 
syrjimättömin ehdoin asetettavan rautatieinfrastruktuurin rakentaminen 
täyttää yleensä kohdassa 211 mainitut edellytykset ja sen vuoksi sen 
rahoitus ei tavallisesti vaikuta jäsenvaltioiden väliseen kauppaan eikä 
vääristä kilpailua (komission tiedonanto EUVL [2016] C 262/01, kohta 
219). Vaikka Suomi-Rata Oy:n toiminta arvioitaisiinkin luonteeltaan ta-
loudelliseksi, on edellä esitetyin perustein katsottava, että tuki ei vaiku-
ta jäsenvaltioiden väliseen kauppaan eikä vääristä kilpailua. Näin ollen 
on joka tapauksessa niin, että hankeyhtiön omistamisessa ja rahoitta-
misessa ei ole kyseessä SEUT 107(1) mukainen valtiontuki.

Päätöksen täytäntöönpano

Edellyttäen, että kaupunginvaltuusto tekee päätöksen Suomi-Rata Oy:n 
omistamiseen ja rahoittamiseen osallistumisesta, kaupunginhallitus tu-
lee täytäntöönpanopäätöksessään

 hyväksymään kaupungin osalta Suomi-Rata Oy:n perustamisen,

 myöntämään kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosaston käy-
tettäväksi vuoden 2020 talousarviomäärärahoja enintään 400 000 
euroa osakkeiden merkintähintojen tai muun pääomasuorituksen 
maksamiseen talousarvion tililtä 8 06 02, Arvopaperit, Muut kohteet, 
kaupunginhallituksen käytettäväksi, 

 kehottamaan kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosastoa huo-
lehtimaan osakkeiden merkitsemiseen tai muuhun pääomittamiseen 
liittyvistä käytännön toimenpiteistä, sekä

 kehottamaan kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosastoa huo-
lehtimaan yhtiön perustamiseen liittyvistä toimenpiteistä kaupungin 
osalta sekä tekemään tarvittaessa teknisluonteisia tai muuten vä-
häisiä muutoksia hankeyhtiöasiakirjoihin.
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Lopuksi

Suomen kilpailukyvyn eturintamassa ovat tiiviit ja innovatiiviset kau-
punkiseudut, jotka toimivat merkittävinä tuottavuuden, asumisen, kau-
pan ja työssäkäynnin keskuksina. Tiiviit kaupunkiseudut eroavat merkit-
tävästi muista Suomen alueista ruuhkautumisen ja maan kalliin hinnan 
vuoksi. Nopeat junayhteydet kasvukolmion Helsinki, Tampere ja Turku 
sekä Helsinki-Vantaan lentoaseman välillä luovat kansainvälisesti kil-
pailukykyisen kasvualueen parantaen erityisesti tuottavuutta, monipuo-
lisia työmarkkinoita, kasvavia kulutusmarkkinoita ja innovaatioihin pe-
rustuvaa yritystoimintaa.  Pääradan nopeuden nostamiselle ja rataka-
pasiteetin kasvattamiselle on ollut tarve jo pitkään. Nopea raideyhteys 
Helsinki-lentoasema-Tampere-välillä on keskeinen osa koko maan lii-
kennejärjestelmän kehittämistä. Lisäksi Suomi-rata-hanke on sekä 
kaupungin että kansallisten ilmastotavoitteiden mukainen.

Ottaen huomioon pääradan kehittämisestä muodostuvat valtakunnalli-
set sekä alueelliset suorat ja välilliset hyödyt on kaupungin kannalta pe-
rusteltua osallistua Suomi-Rata Oy:n omistamiseen Helsinki-
lentoasema-Tampere-yhteysvälin kehittämisen edistämiseksi ja joudut-
tamiseksi. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

Liitteet

1 Osakassopimusluonnos
2 Osakassopimusluonnos_liite 1.2
3 Osakassopimusluonnos_liite 12.4.1
4 Kuntien välinen sopimusluonnos
5 Perustamissopimusluonnos
6 Yhtiöjärjestysluonnos

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Muut neuvotteluosapuolet Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi
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Kaupunginkanslia
Taloushallintopalvelu
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§ 164
V 25.3.2020, Osallistuminen Turun Tunnin Juna Oy:n omistamiseen 
ja rahoittamiseen

HEL 2019-002808 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Esteelliset: Anna Vuorjoki
Esteellisyyden syy: intressijääviys (hallintolaki 28.1 § 3 kohta)

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Veronika 
Honkasalon ehdotuksesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

Liitteet

1 Osakassopimusluonnos
2 Osakassopimusluonnos_liite 1.2
3 Osakassopimusluonnos_liite 12.4.1
4 Perustamissopimusluonnos
5 Yhtiöjärjestysluonnos

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Esitysehdotus

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä, että 

 kaupunki lähtee osakkeenomistajaksi Helsingin ja Turun välisen 
raideyhteyden suunnittelua toteuttavaan hankeyhtiöön (Turun Tun-
nin Juna Oy), ja että

 kaupunki merkitsee perustettavan hankeyhtiön osakkeita tai muuten 
pääomittaa yhtiötä yhteensä enintään 5,9 miljoonalla eurolla. 
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Esittelijän perustelut

Raideliikenteen kehittäminen

Kestävän kehityksen vaatimukset, ilmastonmuutoksen torjuminen sekä 
taloudelliset syyt edellyttävät liikkumisen ja logistiikan kokonaisvaltaista 
muutosta. Tarvetta muutokselle sekä nopeiden junayhteyksien paran-
tamiselle lisää myös kaupungistuminen, joka on 2000-luvulla kiihtynyt 
ja kasvu on keskittynyt hyvin saavutettaviin yliopistokaupunkeihin niin 
kansallisella kuin kansainvälisellä tasolla. Kaupunkiseutujen ja kaupun-
kien väliset liikennejärjestelmät eivät kaikilta osin kuitenkaan vielä vas-
taa kasvun ja kestävyyden tavoitteisiin. 

Liikenne on merkittävä kasvihuonepäästöjen aiheuttaja. Liikennevirto-
jen siirtymisellä raiteille olisi merkittäviä ilmastovaikutuksia.

Raideinvestoinneilla on myös taloudellista kasvua luova vaikutus, sillä 
nopeat pendelöintiyhteydet lisäävät työvoiman liikkuvuutta sekä yritys-
ten työvoimareserviä. Ne myös parantavat saavutettavuutta, kaupun-
kien elinkeinoelämän yleisiä toimintaedellytyksiä, laajentavat työssä-
käyntialueita ja edistävät asukkaiden hyvinvointia sujuvoittamalla työ-
matkayhteyksiä ja muuta liikkumista. Elinkeinoelämän kannalta niin no-
peat rautatiejatkoyhteydet kuin nopeat lentoyhteydet ovat välttämättö-
miä. Koko maan liikennejärjestelmän kehittäminen ja kaupunkien kasvu 
sekä kansainvälistyminen edellyttävät myös suoraa ja nopeaa yhteyttä 
lentoasemalle. 

Hyvät liikenneyhteydet parantavat ja luovat otollisia sijainteja myös 
asumiselle ja yrityksille ja parantavat kohtuhintaisen asuntotuotannon 
edellytyksiä. Asumiseen liittyvät haasteet kuten asuntojen saatavuus ja 
hinta Helsingin, Tampereen ja Turun rajaaman Suomen kasvukolmio-
alueen suurimmissa kaupungeissa ovat koko Suomen taloutta hidasta-
va tekijä.   

Voimakkaalla panostamisella raideliikenteeseen vastataan edellä mai-
nittuihin haasteisiin.

Valtion hankeyhtiöpäätökset

Valtio selvitti edellisen hallituskauden 2015–2019 aikana eri vaihtoehto-
ja suurten infrahankkeiden toteuttamiseen ja rahoittamiseen sekä sii-
hen, että hankkeiden pitkiä suunnittelu- ja toteutusaikoja pystyttäisiin 
lyhentämään. 

Parlamentaarisen liikenneverkon rahoitusta arvioineen työryhmän lop-
puraportissa 28.2.2018 todettiin, että aiempaa useampien infrahank-
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keiden toteutumisen nopeuttamiseksi ja tehostamisen mahdollistami-
seksi voidaan käyttää hankekohtaisia yhtiöitä. 

Loppuvuoden 2018 aikana valtiovarainministeriön asettama työryhmä 
selvitti infrahankkeiden toteuttamista yhtiömallilla. Valtiovarain-
ministerille 20.12.2018 luovuttamassaan loppuraportissa työryhmä 
hahmotteli mallin suurten infrahankkeiden toteuttamiselle osakeyhtiön 
kautta. 

Turun tunnin junaa koskeneen hankeyhtiön perustamisesta käytiin lii-
kenne- ja viestintäministeriön ja kuntien välillä neuvotteluja talvella 
2019, mutta neuvottelut eivät johtaneet päätöksentekovaiheeseen 
pääministeri Juha Sipilän hallituksen erottua maaliskuussa 2019. Valtio 
kuitenkin perusti ennen hallituksen eroa hankeyhtiön emoyhtiöksi tar-
koitetun Pohjolan Rautatiet Oy:n.

Pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelman mukaan hallitus pääomit-
taa Pohjolan Rautatiet Oy:tä tarpeen mukaan ja käynnistääkseen halli-
tusohjelmassa luetellut rataverkon kehittämishankkeet, joita ovat pää-
rata ja sen laajennukset, Helsingistä länteen suuntautuva rata sekä 
Helsingistä itään suuntautuva rata.

Talouspoliittinen ministerivaliokunta puolsi 10.9.2019 suurten raidelii-
kenneinvestointien edistämiseksi muun muassa seuraavia linjauksia:

 käynnistetään neuvottelut Turun tunnin juna -hankeyhtiön perusta-
miseksi toteuttamaan infrastruktuurihankkeen suunnittelua raken-
tamisvalmiuteen asti,

 yhtiön perustaminen edellyttää, että omistajaksi tulee valtion lisäksi 
muita hankkeesta hyötyviä julkisyhteisöjä tai julkisesti omistettuja 
yhteisöjä,

 valtio omistaa hankeyhtiöstä vähintään 51 %, muut osakkeenomis-
tajat sitoutuvat yhtiön pääomittamiseen vähintään noin 49 % osuu-
della arvioiduista rakentamisvalmiuden edellyttämän suunnittelun 
kustannuksista sekä muista hankeyhtiön toiminnan edellyttämistä 
kustannuksista,

 suunnitteluvaiheeseen ja suunnittelun rahoitukseen osallistuminen 
ei sido osapuolia hankkeiden rakentamisvaiheeseen tai rakentami-
sen rahoittamiseen,

 valtion osuus suunnittelukustannuksista 38,25 miljoonaa euroa,
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 neuvottelutulos osakassopimuksineen tuodaan myöhemmin erik-
seen talouspoliittisen ministerivaliokunnan käsiteltäväksi ja hyväk-
syttäväksi.

Liikenne- ja viestintäministeriö käynnisti hankeyhtiön perustamista kos-
kevat neuvottelut kuntien kanssa marraskuussa 2019.

Turun Tunnin Juna Oy

Helsinki-Turku-yhteysvälin kehittämiseksi on neuvoteltu Turun Tunnin 
Juna Oy -nimisen hankeyhtiön perustamisesta. 

Osakassopimusneuvotteluissa mukana olivat valtion ja Helsingin kau-
pungin ohella seuraavat osallistujat: Espoon kaupunki, Kirkkonummen 
kunta, Lohjan kaupunki, Salon kaupunki, Turun kaupunki sekä Vihdin 
kunta.

Hankeyhtiön perustamisen taustalla on tavoite edistää Helsingin ja Tu-
run välisen raideyhteyden suunnittelua. Helsingin ja Turun välinen rai-
deyhteys on Suomen merkittävimpiä raideyhteyksiä ja sen kehittämisel-
le on tunnistettu laaja-alaiset tarpeet. Helsinki-Turku nopean junayh-
teyden voidaan katsoa koostuvan neljästä eri osakokonaisuudesta: Es-
poo-rata, Espoo-Salo-oikorata, Salo-Turku-rataväli sekä Turun ratapi-
han kehittämisen eräät osa-alueet. 

Hankeyhtiön perustamisen tarkoituksena on edistää Espoo-Salo-
oikoradan sekä Salo-Turku-ratavälin suunnittelua rakentamisvalmiu-
teen asti. Mahdollinen rakentamisvaihe pitäisi sisällään suunnittelu-
hankkeen toteuttamisen jälkeiset toimenpiteet, kuten rakentamissuun-
nittelun ja suunnitteluhankeen sisältämien kokonaisuuksien rakentami-
sen kokonaan tai osittain. 

Espoo-Salo-oikorata lyhentäisi Helsinki-Turku-rataa. Se mahdollistaisi 
nopean kaukoliikenteen Helsingin ja Turun välillä sekä lähiliikenteen 
kehittämisen Kirkkonummen ja Lohjan sekä Vihdin suuntaan. Salo-
Turku-kaksoisraide mahdollistaisi enemmän junia ja junien kohtaami-
sen välillä Salo-Turku sekä myös lähiliikenteen Turku-Salo välille. No-
pea junayhteys lyhentää kaupunkien välistä matka-aikaa sekä laajen-
taa työssäkäynti- ja työmarkkina-aluetta tuoden uusia mahdollisuuksia 
alueiden kasvuun ja kehitykseen. Suunnitteluhankkeen kohteena oleva 
ratayhteys on osa rajat ylittävää TEN-T -ydinverkkokäytävää.

Valtion budjetista on vuosille 2017–2020 myönnetty Väylävirastolle 
määrärahoja Helsinki-Turku-välin nopean ratayhteyden jatkosuunnitte-
luun 40 miljoonaa euroa. Hankeyhtiö toimii yhteistyössä Väyläviraston 
kanssa Väyläviraston toteuttaman suunnittelun ja yhtiön suunnittelu-
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hankkeen yhteensovittamiseksi sekä suunnittelutyön sujuvaksi jatkami-
seksi hankeyhtiön toimesta.

Espoo-radan sekä Turun ratapihan nopean ratayhteyden kehittämiseen 
liittyvät hankkeet ovat hankevaiheistuksen osalta selvästi edellä han-
keyhtiön toimialaan ja tehtäviin kuuluviksi mainittuja tehtäviä, eivätkä 
näin ollen kuulu hankeyhtiön toimialaan.

Valtio on hakenut perustettavan yhtiön lukuun EU-tukea Verkkojen Eu-
rooppa -ohjelmasta (CEF, Connecting Europe Facility), joka edistää 
Euroopan laajuisen liikenneverkon (TEN-T) investointeja. Tukea on 
haettu Turun tunnin juna -hankkeen suunnittelukustannuksiin 37,5 mil-
joonaa euroa helmikuun lopussa päättyneeseen määräaikaan mennes-
sä. Päätökset rahoituksen mahdollisesta myöntämisestä tehdään ar-
violta kesällä 2020. Rahoituksen myöntämisestä on kuusi kuukautta ai-
kaa käynnistää hanke, jolle rahoitus on myönnetty. Seuraavan rahoi-
tuskauden varsinainen haku käynnistyy aikaisintaan 2021.

Osakassopimus

Turun Tunnin Juna Oy:n ja sen omistajien kesken solmitaan osakasso-
pimus, jossa sovitaan keskeisistä tavoitteista yhtiölle ja Turun tunnin 
juna -hankkeelle. 

Osakassopimuksessa sovitaan muun muassa tarkemmin hankeyhtiön 
hallinnosta, rahoituksesta ja päätöksenteosta, osakkeiden omistukses-
ta ja luovutuksesta sekä niihin liittyvistä oikeuksista ja velvollisuuksista 
sekä osakkeenomistajien oikeuksista ja velvollisuuksista toisiinsa näh-
den. Osakassopimusluonnos ja muut hankeyhtiön perustamiseen liitty-
vät asiakirjaluonnokset ovat liitteenä. 

Keskeisiä osakassopimuksen ehtoja ovat muun muassa seuraavat:

 yhtiön tarkoitus,

 osapuolten rahoitusosuuksien enimmäismäärä,

 EU-tuen kohdistaminen osapuolten kustannusosuuksiin alkuperäis-
ten rahoitusosuuksien suhteessa,

 mahdollisten uusien kuntaosakkaiden mukaantulon vaikutus vanho-
jen kuntaosakkaiden rahoitusosuuksiin,

 erillisten neuvottelujen käyminen ratahankkeen toteuttamisvaihees-
ta,

 hankeyhtiön arvonlisäverotukselliseen kohteluun liittyvä epävar-
muus pyritään ratkaisemaan siten, että tosiasiallinen kustannusvas-
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tuu hankeyhtiön rahoituksesta valtion ja kuntaosakkaiden välillä to-
teutuu mahdollisimman pitkälle rahoituskustannusten jaosta sovitun 
mukaisesti,

 valtion oikeus lunastaa muiden osakkaiden osakkeet yhdellä eurol-
la, jos toteuttamisvaiheen rahoituksesta ei löydy yhteistä näkemystä 
ja/tai hankeyhtiön toiminnan alasajo sitä vaatii,

 yhtiön hallituksen kokoonpano (Helsinki nimeää yhden hallitusjäse-
nen),

 osapuolilla on oikeus saada tarvitsemansa tiedot yhtiöltä, ellei lain 
pakottava säännös estä sitä, 

 keskeisten osakassopimuksen ehtojen muuttaminen edellyttää 
kaikkien osapuolien suostumuksen.

Enimmäisrahoitusosuus, johon osapuolet osakassopimuksessa sitou-
tuvat on yhteensä 77,35 miljoonaa euroa, josta Helsingin kaupungin 
enimmäisrahoitusosuus on yhteensä noin 5,8 miljoonaa euroa (7,5 %). 
Osuus sisältää kaupungin osuuden arvioiduista suunnittelukustannuk-
sista sekä hankeyhtiön toiminnanaikaisista kustannuksista. Rahoituso-
suus jakautuu osakassopimuksessa esitetyn karkean arvion mukaan 
noin viidelle vuodelle, mutta on riippuvainen siitä, kuinka paljon no-
peammin hankkeen suunnittelua pystytään käytännössä viemään 
eteenpäin. 

Valtion sekä kaupunkien ja kuntien rahoitusosuuksissa ei ole otettu 
huomioon hankkeeseen mahdollisesti saatavaa EU-tukea. Tuki pienen-
tää rahoitusosuuksia edellyttäen, että suunnittelukustannukset eivät 
hankkeen aikana olennaisesti kasva arvioidusta.

Osakassopimuksen perusteella osapuolet eivät ole velvollisia lisära-
hoittamaan yhtiötä, jos suunnittelukustannukset ylittävät arvioidun mää-
rän. Lisärahoitus edellyttää uusia erillisiä neuvotteluja ja päätöksiä. 
Vastaavasti hankkeen toteutusvaiheen rahoitukseen osallistuminen 
edellyttää erillisiä päätöksiä.

Radan toteutuksen kokonaiskustannuksiksi on arvioitu tässä vaiheessa 
noin 2,5 miljardia euroa. Valtion, muiden hankkeeseen osallistuvien jul-
kisyhteisöjen ja EU-rahoituksen lisäksi suunnitteluvaiheen jälkeen ra-
hoittajiksi haetaan myös institutionaalisia sijoittajia. Jos hanke ei siitä 
huolimatta etene rakentamisvaiheeseen tai Helsingin kaupunki ei ole 
mukana rakentamisvaiheen rahoittamisessa, tulee kaupungin suunnit-
teluvaiheessa yhtiöön sijoittama rahamäärä kirjattavaksi suunnittelu-
hankkeen päättymisen jälkeen tulosvaikutteisesti joko osakkeiden ar-
vonalennuksena tai luovutustappiona. 
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Osakassopimusluonnoksen sisällöstä päästiin yhteiseen neuvottelutu-
lokseen neuvottelijoiden kesken 13.2.2020 ja talouspoliittinen ministeri-
valiokunta hyväksyi osakassopimuksen valtion osalta 3.3.2020. 

Kaupunkien ja kuntien osalta tarvitaan erilliset viralliset päätökset han-
keyhtiöön osallistumisesta. Päätökset on arvioitu tehtävän kunkin tahon 
omien toimielimien kokousaikataulujen mukaisesti maalis-huhtikuussa.

Osakassopimuksen hyväksyminen käsitellään kaupungin osalta erik-
seen hallintosäännön mukaisesti kaupunginhallituksen konsernijaos-
tossa kaupunginvaltuuston periaatepäätöksen jälkeen.

Kunnan toimiala

Kuntalain 7 §:n 1 momentin mukaan kunta hoitaa itsehallinnon nojalla 
itselleen ottamansa tehtävät. Nämä tehtävät muodostavat kunnan ylei-
sen toimialan. Yleisen toimialan määräytymisen periaatteet ohjaavat ja 
rajaavat sitä, mitä tehtäviä kunta voi ottaa hoitaakseen.

Kunnan toimialaa määriteltäessä on otettava huomioon ensinnäkin hal-
linnon yleiset oikeusperiaatteet, joista säädetään hallintolain 6 §:ssä. 
Lisäksi vakiintuneesti yleistä toimialaa rajoittaviksi periaatteiksi on kat-
sottu oikeuskäytännössä tehtävän yleishyödyllisyys, tehtävän paikalli-
suus, yksityisen tukemisen kielto, hallinnon toissijaisuus ja työnjako 
muiden viranomaisten kanssa sekä spekulatiivisen toiminnan kielto.

Nopeampien raideyhteyksien kehittämisen Helsinkiin Turusta voi enna-
koida parantavan kaupungin saavutettavuutta ja sen elinkeinoelämän 
yleisiä toimintaedellytyksiä sekä laajentavan työssäkäyntialuetta ja 
edistävän kuntalaisten hyvinvointia sujuvoittamalla työmatkayhteyksiä 
ja muuta liikkumista. Turun tunnin junan kaltaiset suuret infrahankkeet 
ovat myös laajemmin koko Suomen ja siten myös pääkaupunkiseudun 
tulevan kehityksen ja kilpailukyvyn kannalta erittäin tärkeitä. Hankeyh-
tiön omistamiseen ja rahoittamiseen osallistumisen tueksi on siten mo-
nia merkittäviä kunnan ja kuntalaisten edun mukaisuutta ja tehtävän 
yleishyödyllisyyttä koskevia perusteluja.

Edellä kuvattujen perusteiden nojalla on perusteltua myös katsoa, että 
Helsingin ja Turun välisen nopeamman raideyhteyden kehittäminen 
hyödyttää merkittävästi Helsingin kaupunkia ja sen asukkaita. Ottaen 
huomioon, ettei paikallisuusperiaate tarkoita, että kunnan toimet saisi-
vat hyödyttää vain oman kunnan asukkaita, on katsottava, että paikalli-
suusvaatimuksen täyttymisen tueksi on puoltavia perusteluja riippumat-
ta siitä, että suunniteltava raideyhteys ulottuu myös kaupungin ja sen 
välittömän lähiseudun ulkopuolelle.
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Kaupungin osallistumisessa hankeyhtiöön on kyse olemassa olevien 
ratayhteyksien kehittämisen suunnittelusta vähemmistöosakkeenomis-
tajana valtion määräysvallassa olevassa yhtiössä. On perusteltua ja oi-
keasuhtaista kunnan yleisen toimialan näkökulmasta, että kaupunki voi 
suunnitellussa roolissa olla edistämässä kaupunkia ja kaupunkilaisia 
merkittävästi hyödyttävän raideyhteyden kehittämistä.

Osakassopimusluonnoksen mukaan osapuolten tarkoituksena on, että 
suunnitteluvaiheessa yhtiö käyttää keräämänsä varat hankkeen suun-
nitteluun rakentamisvalmiuteen saakka sekä muiden yhtiön suunnitte-
luvaiheen toiminnasta aiheutuvien kustannusten kattamiseen eikä yhtiö 
lähtökohtaisesti jaa osinkoa osakkaille suunnitteluvaiheessa. Ottaen li-
säksi huomioon yhtiön toimialan ja tavoitteen, sen toiminnan ei voida 
katsoa olevan puhtaasti teollista tai kaupallista, eikä siten spekulatiivis-
ta toimintaa.

Turun Tunnin Juna -hankeyhtiön omistamiseen ja rahoittamiseen osal-
listumiselle on kunnan yleisen toimialan näkökulmasta puoltavia perus-
teluja, joiden nojalla hankeyhtiöön osallistumisen voidaan katsoa kuu-
luvan kunnan toimialaan Helsingin kaupungin kannalta. Keskeisimmät 
perustelut liittyvät Helsingin alueen elinvoiman ja asukkaiden hyvin-
voinnin edistämiseen, ja niillä on selkeä yhteys kuntalain 1 §:n tarkoi-
tussäännökseen.

Liitteenä on asiaan liittyen Kuntaliiton sekä professori Olli Mäenpään 
lausunnot hankeyhtiöihin osallistumisesta suhteessa kuntalain toimia-
laan. Lausunnot vahvistavat tulkintaa Turun Tunnin Juna Oy:öön osal-
listumisen kuulumisesta kaupungin toimialaan.

Valtiontukisääntely

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 107(1) mu-
kaan, jollei perussopimuksissa toisin määrätä, jäsenvaltion myöntämä 
taikka valtion varoista muodossa tai toisessa myönnetty tuki, joka vää-
ristää tai uhkaa vääristää kilpailua suosimalla jotakin yritystä tai tuotan-
nonalaa, ei sovellu sisämarkkinoille, siltä osin kuin se vaikuttaa jäsen-
valtioiden väliseen kauppaan. Valtiontukisääntöjä sovelletaan ainoas-
taan silloin, kun tuensaaja on ”yritys” (Euroopan komission tiedonanto 
EUVL [2016] C 262/01, kohta 6). 

Turun Tunnin Juna Oy:n toimialana on Helsinki-Turku nopeaan junayh-
teyteen liittyvä raideliikenneinfrastruktuurin suunnittelu rakentamisval-
miuteen asti. Kaupunginhallitus katsoo ensisijaisesti, että yhtiö ei har-
joita taloudellista toimintaa eli tarjoa tavaroita tai palvelu-ja markkinoilla. 
Näin ollen se ei ole SEUT 107(1):ssa tarkoitettu yritys, eivätkä valtion-
tukisäännöt siten tule sovellettaviksi yhtiön omistamisen ja rahoittami-
sen osalta.
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Raideyhteyden suunnitteluvaiheella pyritään kyseisen raideliikenneinf-
rastruktuurin rakentamisvalmiuteen, ja se on tällä perusteella valtiontu-
kiarvioinnin näkökulmasta katsottavissa osaksi kokonaisrakentamis-
hanketta. Jo suunnitteluvaiheen rahoittamista voidaan siksi arvioida inf-
rastruktuurirahoituksen näkökulmasta. Euroopan komissio on katsonut, 
että vaikutus jäsenvaltioiden väliseen kauppaan tai kilpailun vääristy-
minen on yleensä poissuljettua infrastruktuurin rakentamisessa silloin, 
kun infrastruktuurilla ei ole tavallisesti suoria kilpailijoita, yksityinen ra-
hoitus on alalla ja kyseisessä jäsenvaltiossa vähäistä ja infrastruktuurin 
tarkoituksena ei ole valikoivasti suosia tiettyä yritystä tai toimialaa vaan 
se hyödyttää koko yhteiskuntaa (komission tiedonanto EUVL [2016] C 
262/01, kohta 211).

Jotta tietyn hankkeen kaikki julkinen rahoitus kuuluisi valtiontukisääntö-
jen soveltamisalan ulkopuolelle, on varmistettava, että infrastruktuurien 
rakentamiseen kohdassa 211 mainituissa tilanteissa myönnettyä rahoi-
tusta ei voida käyttää muiden taloudellisten toimintojen, kuten infrast-
ruktuurin toiminnan harjoittamisen, ristiin tukemiseen tai välilliseen tu-
kemiseen (komission tiedonanto EUVL [2016] C 262/01, kohta 212). 
Turun Tunnin Juna Oy:n ainoa tehtävä on kyseisen raideliikenneinfrast-
ruktuurin suunnittelu rakentamisvalmiuteen saakka, eikä myönnettävää 
rahoitusta käytetä infrastruktuurin toiminnan harjoittamisen tai muiden 
taloudellisten toimintojen tukemiseen.  

Komissio katsoo, että mahdollisten käyttäjien saataville tasavertaisin ja 
syrjimättömin ehdoin asetettavan rautatieinfrastruktuurin rakentaminen 
täyttää yleensä kohdassa 211 mainitut edellytykset ja sen vuoksi sen 
rahoitus ei tavallisesti vaikuta jäsenvaltioiden väliseen kauppaan eikä 
vääristä kilpailua (komission tiedonanto EUVL [2016] C 262/01, kohta 
219). Vaikka Turun Tunnin Juna Oy:n toiminta arvioitaisiinkin luonteel-
taan taloudelliseksi, on edellä esitetyin perustein katsottava, että tuki ei 
vaikuta jäsenvaltioiden väliseen kauppaan eikä vääristä kilpailua. Näin 
ollen on joka tapauksessa niin, että hankeyhtiön omistamisessa ja ra-
hoittamisessa ei ole kyseessä SEUT 107(1) mukainen valtiontuki.

Päätöksen täytäntöönpano

Edellyttäen, että kaupunginvaltuusto tekee päätöksen Turun Tunnin 
Juna Oy:n omistamiseen ja rahoittamiseen osallistumisesta, kaupun-
ginhallitus tulee täytäntöönpanopäätöksessään

 hyväksymään kaupungin osalta Turun Tunnin Juna Oy:n perusta-
misen,

 myöntämään kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosaston käy-
tettäväksi vuoden 2020 talousarviomäärärahoja enintään 100 000 
euroa osakkeiden merkintähintojen tai muun pääomasuorituksen 
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maksamiseen talousarvion tililtä 8 06 02, Arvopaperit, Muut kohteet, 
kaupunginhallituksen käytettäväksi, 

 kehottamaan kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosastoa huo-
lehtimaan osakkeiden merkitsemiseen tai muuhun pääomittamiseen 
liittyvistä käytännön toimenpiteistä, sekä

 kehottamaan kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosastoa huo-
lehtimaan yhtiön perustamiseen liittyvistä toimenpiteistä kaupungin 
osalta sekä tekemään tarvittaessa teknisluonteisia tai muuten vä-
häisiä muutoksia hankeyhtiöasiakirjoihin.

Täytäntöönpanon edellytyksenä on, että kaupunginhallituksen konser-
nijaosto hyväksyy Turun Tunnin Juna Oy:n osakassopimuksen.

Lopuksi

Suomen kilpailukyvyn eturintamassa ovat tiiviit ja innovatiiviset kau-
punkiseudut, jotka toimivat merkittävinä tuottavuuden, asumisen, kau-
pan ja työssäkäynnin keskuksina. Tiiviit kaupunkiseudut eroavat merkit-
tävästi muista Suomen alueista ruuhkautumisen ja maan kalliin hinnan 
vuoksi. Nopeat junayhteydet kasvukolmion Helsinki, Turku ja Tampere 
sekä Helsinki-Vantaan lentoaseman välillä luovat kansainvälisesti kil-
pailukykyisen kasvualueen parantaen erityisesti tuottavuutta, monipuo-
lisia työmarkkinoita, kasvavia kulutusmarkkinoita ja innovaatioihin pe-
rustuvaa yritystoimintaa. Lisäksi Turun tunnin juna -hanke on sekä 
kaupungin että kansallisten ilmastotavoitteiden mukainen.

Ottaen huomioon Helsingin ja Turun välisen ratayhteyden kehittämises-
tä muodostuvat valtakunnalliset sekä alueelliset suorat ja välilliset hyö-
dyt on kaupungin kannalta perusteltua osallistua Turun Tunnin Juna 
Oy:n omistamiseen Helsinki-Turku-yhteysvälin kehittämisen edistämi-
seksi ja jouduttamiseksi. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

Liitteet

1 Osakassopimusluonnos
2 Osakassopimusluonnos_liite 1.2
3 Osakassopimusluonnos_liite 12.4.1
4 Perustamissopimusluonnos
5 Yhtiöjärjestysluonnos
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Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Muut neuvotteluosapuolet Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Kaupunginkanslia
Taloushallintopalvelu
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§ 165
V 25.3.2020, Kampin hiljentymiskappelin asemakaavan muuttami-
nen (nro 12611)

HEL 2018-010343 T 10 03 03

Päätös

Esittelijä poisti asian esityslistalta.

Käsittely

Esittelijä peruutti ehdotuksensa kokouksessa ennen kuin keskustelu 
asiasta oli alkanut.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 166
V 25.3.2020, Puotilan ostarin asemakaavan muuttaminen (nro 12595)

HEL 2018-005995 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy 45. kaupunginosan (Vartiokylä, Puotila) 
korttelin 45205 ja katualueiden asemakaavan muutoksen 27.8.2019 
päivätyn ja 10.12.2019 muutetun piirustuksen nro 12595 mukaisena ja 
asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaavan muutoksen nro 12595 kartta, päivätty 27.8.2019, muutet-
tu 10.12.2019

2 Asemakaavan muutoksen nro 12595 selostus, päivätty 27.8.2019, muu-
tettu 10.12.2019, päivitetty Kylk:n 10.12.2019 päätöksen mukaiseksi

3 Liikennesuunnitelma (piirnro 6985)
4 Vuorovaikutusraportti 27.8.2019, täydennetty 10.12.2019
5 Osa päätöshistoriaa

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

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

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

Päätöksestä tiedon 
pyytäneet

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen hyväksyminen



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 8/2020 39 (127)
Kaupunginhallitus

Asia/7
09.03.2020

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

Kaavamuutoksen haki-
ja

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen hyväksyminen
Esitysteksti

Helen Oy
Helen Sähköverkko Oy
Helsingin seudun ym-
päristöpalvelut -
kuntayhtymä

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaavaratkaisun keskeinen sisältö

Asemakaavan muutos (kaavaratkaisu) koskee Puotilan ostarin tonttia, 
sen pohjoispuolella olevaa pysäköintilaitoksen tonttia, pienen rajamuu-
toksen osalta pysäköintilaitoksen pohjoispuolella olevaa asuinkerrosta-
lotonttia sekä viereisiä katualueita. Kaavaratkaisu sisältää liikenne-
suunnitelman (piirustus nro 6985). 

Kaavaratkaisu mahdollistaa Puotilan ostarin nykyisten rakennusten 
korvaamisen uudella liikekeskuksella, jonka yhteyteen rakennetaan 
asuntoja. Lisäksi kaava mahdollistaa viereisen 2-kerroksisen pysäköin-
tilaitoksen laajentamisen tehostuvan maankäytön tarpeisiin. Tavoittee-
na on säilyttää ostarin tontti lähiympäristönsä kaupallisena keskuksena 
ja kaupunkikuvallisena keskipisteenä nykyisten rakennusten purkami-
sen jälkeenkin.

Ostarin tontille osoitetaan rakennusoikeutta yhteensä 10 650 k-m², jos-
ta vähintään 1 450 k-m² on liikekerrosalaa ja enintään 9 200 k-m² asun-
tokerrosalaa. Tonttitehokkuus nousee noin lukemaan e=2,3. Arvio uu-
sien asukkaiden lukumäärästä on noin 200. 

Kaavaratkaisun yhteydessä on laadittu liikennesuunnitelma, jossa on 
mm. kohennettu ja ajanmukaistettu pyöräilyn ja jalankulun järjestelyitä 
Rättärinpolulla ja Rusthollarintien laidalla. 

Kaavaratkaisun toteuttaminen vaikuttaa erityisesti siten, että nykyinen, 
kulttuurihistoriallisesti arvokkaaksi luokiteltu yksikerroksinen ostarira-
kennus korvataan 6-8-kerroksisella uudisrakentamisella. Samalla kaa-
va kuitenkin mahdollistaa nykyisen kaltaisen liiketoiminnan jatkumisen 
tontilla ja yhdyskuntarakennetta tiivistävän asuntorakentamisen kau-
punginosakeskuksessa. Kaavaratkaisu perustuu kokonaisarvioon, jon-
ka mukaan rakennuksen suojelulle ja sen käytännössä edellyttämälle 
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mittavalle peruskorjaukselle ei yhtäältä ole riittäviä edellytyksiä, ja toi-
saalta alueen keskeinen sijainti asettaa yleiskaavallisen ja strategisen 
tavoitteen maankäytön tehostamisesta.

Päätökset kaavaratkaisun pohjana

Kaavaratkaisu edesauttaa kaupungin strategisten tavoitteiden toteutu-
mista. Kaavaratkaisu on oikeusvaikutteisen Helsingin yleiskaavan 2016 
mukainen.

Alueen lähtökohdat ja nykytilanne

Ostarin tontilla sijaitsee yksikerroksinen, vuonna 1961 valmistunut liike-
rakennus sekä sitä palvelemaan rakennettu pieni lämpövoimalaraken-
nus.  Ostarin pohjoispuolella olevalla LPA-tontilla sijaitsee vuonna 2003 
valmistunut pysäköintitalo. LPA-tontin pohjoispuolella olevalla AK-
tontilla on kaupungin omistamia asuinkerrostaloja. Alueella on voimas-
sa asemakaavat vuosilta 1959 ja 2000.

Kaavaratkaisun kustannukset

Kaavaratkaisun toteuttamisesta aiheutuu kaupungille kustannuksia 
(06/2019) ilman arvonlisäveroa seuraavasti:

Johtosiirrot 0,1 milj. euroa
Liikennejärjestelyt 0,15 milj. euroa
YHTEENSÄ 0,25 milj. euroa

Helsingin kaupunki omistaa alueet. Kaavaratkaisu on tehty hakemuk-
sen johdosta ja kaavaratkaisun sisältö on neuvoteltu hakijan kanssa. 
Kaavaratkaisu nostaa alueen arvoa. Uuden kaavoitettavan rakennusoi-
keuden arvo on AM ohjelman mukaisen rahoitus- ja hallintamuotoja-
kauman mukaisesti arvioiden n. 5 milj. euroa. 

Kaavaehdotuksen julkinen nähtävilläolo

Kaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä 18.9.–17.10.2019. Siitä tehtiin 2 
muistutusta. Nähtävilläoloajan ulkopuolella saapui 1 kirje. Muistutuksis-
sa ja kirjeessä esitetyt huomautukset kohdistuivat nykyisen ostarin pur-
kamiseen, uudisrakennusten korkeuteen, massoitteluun ja arkkitehtoni-
seen ilmeeseen, pysäköintiratkaisuun, asuntojakaumaan ja asukastiloi-
hin. Nähtävilläoloajan ulkopuolella saapuneessa kirjeessä liitteenä oli 
vaihtoehtoinen rakennussuunnitelma ostarin tontille. 

Kaavaehdotuksesta saatiin viranomaisten lausunnot Helen Oy:ltä, He-
len Sähköverkot Oy:ltä, Helsingin seudun ympäristöpalvelut -
kuntayhtymä HSY:ltä ja kaupunginmuseolta. Lausunnoissa esitetyt 
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huomautukset kohdistuivat puuistutusten sijaintiin, puuttuviin johtokart-
toihin, ostarin tontin läpi linjattuun johtokujaan, kulttuuriympäristön 
huomioimiseen ja uudisrakennusten korkeuteen.

Toimenpiteet julkisen nähtävilläolon jälkeen

Vuorovaikutusraportissa on esitetty yhteenvedot kaavaehdotuksesta 
saaduista muistutuksista ja viranomaisten lausunnoista sekä vastineet 
niissä esitettyihin huomautuksiin.  

Huomautuksissa esitetyt asiat on otettu huomioon, kaavan tavoitteet 
huomioon ottaen, tarkoituksenmukaisilta osin. Tarkemmat kaavaratkai-
sun perustelut ilmenevät liitteenä olevasta asemakaavaselostuksesta.

Kaavakartan merkintöihin tai määräyksiin ja muuhun aineistoon tehtiin 
julkisen nähtävilläolon jälkeen muutoksia, jotka on esitetty yksityiskoh-
taisesti kaavaselostuksen viimeisessä luvussa. Ne on myös koottu 
Tehdyt muutokset -liitteeseen. 

Julkisen nähtävilläolon jälkeen tehdyistä muutoksista on neuvoteltu 
asianomaisten tahojen kanssa. Niitä, joiden etua muutokset koskevat, 
on kuultu erikseen sähköpostitse.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaavan muutoksen nro 12595 kartta, päivätty 27.8.2019, muutet-
tu 10.12.2019

2 Asemakaavan muutoksen nro 12595 selostus, päivätty 27.8.2019, muu-
tettu 10.12.2019, päivitetty Kylk:n 10.12.2019 päätöksen mukaiseksi

3 Liikennesuunnitelma (piirnro 6985)
4 Vuorovaikutusraportti 27.8.2019, täydennetty 10.12.2019
5 Osa päätöshistoriaa

Oheismateriaali

1 Sijaintikartta
2 Ilmakuva
3 Tehdyt muutokset
4 Asemakaavamuutoshakemus 24.5.2018

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen hy-
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väksyminen

Otteet

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

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

Päätöksestä tiedon 
pyytäneet

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen hyväksyminen

Kaavamuutoksen haki-
ja

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen hyväksyminen
Esitysteksti

Helen Oy
Helen Sähköverkko Oy
Helsingin seudun ym-
päristöpalvelut -
kuntayhtymä

Tiedoksi

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

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunta 10.12.2019 § 644

HEL 2018-005995 T 10 03 03

Hankenumero 4385_2, 4385_3

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle
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 27.8.2019 päivätyn ja 10.12.2019 muutetun asemakaavan muuto-
sehdotuksen nro 12595 hyväksymistä. Asemakaavan muutos kos-
kee 45. kaupunginosan (Vartiokylä, Puotila) korttelia 45205 ja ka-
tualueita.

Lisäksi lautakunta päätti

 ettei ehdotusta aseteta uudelleen nähtäville

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

www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi

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

Käsittely

10.12.2019 Ehdotuksen mukaan

Asian aikana kuultavana oli arkkitehti Mikko Näveri. Asiantuntija poistui 
kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

03.09.2019 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

27.08.2019 Pöydälle

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Mikko Näveri, arkkitehti, puhelin: 310 37331

mikko.naveri(a)hel.fi
Jussi Jääskä, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37129

jussi.jaaska(a)hel.fi
Pekka Leivo, diplomi-insinööri, puhelin: 310 37388

pekka.leivo(a)hel.fi

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala Kulttuuripalvelukokonaisuus Kaupunginmuseo 
Kulttuuriperintöyksikkö 3.10.2019

HEL 2018-005995 T 10 03 03

https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi
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Kaupunginmuseo on tutustunut asemakaavan muutosehdotukseen 
kulttuuriympäristön vaalimisen näkökulmasta ja on päättänyt antaa 
seuraavan lausunnon.

Aiemmissa lausunnoissaan kaupunginmuseo on tähdentänyt Puotilan 
ostoskeskuksen kulttuurihistoriallista arvoa, viitaten ostoskeskusinven-
tointiin, jossa rakennus arvotettiin korkeimpaan 1-luokkaan perusteena 
rakennuksen erittäin harkittu ja viimeistelty arkkitehtuuri. Tämän joh-
dosta kaupunginmuseo esitti täydennysrakentamisen tutkimista ostos-
keskuksen liikeosan luoteispuolelle, vanhan talonmiehen asunnon pai-
kalle ostoskeskusrakennus säilyttäen. Kaupunginmuseo on pitänyt erit-
täin valitettavana, että hyvin suunniteltu ja arkkitehtuuriltaan ajanmu-
kainen, kulttuurihistoriallisesti arvokas ostoskeskusrakennus on pako-
tettu väistymään uudisrakentamisen tieltä.

OAS-lausunnossaan museo on puolestaan todennut, että Puotilaan 
suunnitteluun liittyy erityisiä asemakaavahistoriallisia arvoja. Kaava-
alueen erityisyys on todennettu paitsi Puotilan rakennusinventoinnissa, 
myös yleiskaavaa varten tehdyssä selvityksessä Kaupungin muutos ja 
kulttuuriympäristö. Tämän johdosta ostoskeskuksen paikalle suunnitel-
tavan rakentamisen lähtökohtana tulisi olla alueen ominaispiirteet, joita 
ovat mm. pienipiirteinen mittakaava, väljyys, matalien lamellitalojen 
muodostamat puoliksi avoimet korttelit.

Museo kritisoi OAS:n viitesuunnitelman uudisrakennuksia, ja piti Rust-
hollarintien varteen esitettyä rakentamista paikkaan liian korkeana. 
Suunnitelmassa tulisikin ottaa huomioon Rusthollarintien ja Klaavuntien 
alkuperäinen rakennuskanta ja sen mitoitus, ja tavoitteena tulisi olla 
uudisrakentamisen sovittaminen olemassa olevaan rakennettuun kult-
tuuriympäristöön.

Viitesuunnitelmaa, jonka mukaan kaavaratkaisu on laadittu, on jonkin 
verran muokattu OAS-vaiheen jälkeen. Vastineessa todetaan, että ra-
kennusosien korkeuksia on muutettu osittain matalammiksi, massoitte-
lua on selkeytetty ja samalla uudisrakennuksen kansipihan avaruutta ja 
viihtyisyyttä on parannettu. Kaavaehdotuksessa uudisrakennuksen 
osien enimmäiskorkeus vastaa Rättärinpolkuun rajautuvien, 2000-
luvulla rakennettujen naapurirakennusten korkeutta lukuun ottamatta 
Rusthollarintien ja Klaavuntien kulmaan sijoittuvaa 8-kerroksista osaa. 
Kaupunkikuvallinen korostus paikallisesti tärkeässä kadunkulmassa ja 
Rusthollarintien puistoakseliin avautuvassa paikassa on vastineessa 
katsottu olevan perusteltu. 

Kulttuuriympäristön vaalimisen näkökulmasta yksikerroksisen ostarin 
purkaminen on jo itsessään Puotilan kaupunkikuvaa huomattavasti 
muuttava ja lopullinen tapahtuma. Ostarin korvaaminen 6-8- kerroksi-
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sella uudisrakentamisella, tukeutuen argumentoinnissa alueen erityis-
ten asemakaavahistoriallisten arvojen vastaisesti myöhemmin toteutu-
neisiin korkeisiin kerrostaloihin, ei huomio mitenkään kulttuuriympäris-
tön reunaehtoja, eikä vastaa arvokkaaksi kulttuuriympäristöksi todetun 
alueen kehittämistä. Kaupunginmuseo esittää edelleen uudisrakenta-
misen mataloittamista.

Lisätiedot
Juha Vuorinen, tutkija, puhelin: 310 36940

juha.h.vuorinen(a)hel.fi

Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus Kaupunkimit-
tauspalvelut Kartat ja paikkatiedot Yksikön päällikkö 02.07.2019 § 46

HEL 2018-005995 T 10 03 03

Päätös

Yksikön päällikkö päätti hyväksyä asemakaavan 12595 pohjakartan 
kaupunginosassa 45 Vartiokylä. Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja ra-
kennuslain (132/1999) 54a §:n asettamat vaatimukset.

Päätöksen perustelut

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

Asemakaavan numero: 12595
Kaupunginosa: 45 Vartiokylä
Kartoituksen työnumero: 18/2019
Pohjakartta valmistunut: 29.4.2019
Tasokoordinaatisto: ETRS-GK25
Korkeusjärjestelmä: N2000

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

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

Lisätiedot
Merja Kyyrö, vastaava kartoittaja, puhelin: 310 31911

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

timo.tolkki(a)hel.fi
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§ 167
V 25.3.2020, Lauttasaaren korttelin 31120, Särkiniementie 3 asema-
kaavan muuttaminen (12533)

HEL 2016-009547 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa: 

Kaupunginvaltuusto hyväksyy 31. kaupunginosan (Lauttasaari) korttelin 
31120 tontin 1 asemakaavan muutoksen 3.12.2019 päivätyn piirustuk-
sen nro 12533 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin pe-
rustein. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaavan muutos nro 12533 kartta, päivätty 3.12.2019
2 Asemakaavan muutos nro 12533 selostus, päivätty 3.12.2019, päivitet-

ty Kylk:n 3.12.2019 päätöksen mukaiseksi
3 Vuorovaikutusraportti 3.12.2019
4 Osa päätöshistoriaa

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Helen Sähköverkko Oy
Helsingin seudun lii-
kenne -kuntayhtymä
Helsingin seudun ym-
päristöpalvelut
Hakija
Uudenmaan elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristö-
keskus

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

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaavaratkaisun keskeinen sisältö

Asemakaavan muutos (kaavaratkaisu) koskee yhdistettyjen teollisuus- 
ja varastorakennusten tonttia, joka sijaitsee Särkiniemen eteläpäässä 
osoitteessa Särkiniementie 3. Asemakaavan muutos mahdollistaa ton-
tin muuttamisen asuinkäyttöön siten, että Sähköturvallisuuden edistä-
miskeskus STEK ry:n olemassa olevan rakennuskokonaisuuden kadun 
varrella sijaitseva arvokas osa suojellaan ja muutetaan asuinkäyttöön, 
sekä rakennuksen muu osa puretaan ja uusi 7-kerroksinen asuinra-
kennus rakennetaan tontin itäiselle osalle. 

Tontin pinta-ala on 4502 m2. Tontin rakentamistehokkuus on Vattu-
niemen suunnitteluperiaatteiden 2018 mukaisen enimmäistehokkuuden 
mukainen e= 1.9. Tontin uusi asuinkerrosala on 8554 k-m2. Asukkai-
den yhteiseen käyttöön osoitettavat varasto-, huolto-, pesula-, ja va-
paa-ajantilat sekä tekniset tilat, samoin kuin kannen- tai maanalaiset ti-
lat saa rakentaa asemakaavakarttaan merkityn rakentamisen enim-
mäistehokkuuden lisäksi. 

Kaavaratkaisun toteuttaminen vaikuttaa erityisesti toimitilan määrän 
vähenemiseen Vattuniemessä. Tontin sijainti vähitellen rakentuneella 
asuinalueella, puiston reunassa kaukana Vattuniemen keskeisistä toi-
mitila-alueista perustelee kuitenkin tontin muuttamista asuinkäyttöön 
Vattuniemen suunnitteluperiaatteiden 2018 mukaisesti. Asukasmäärän 
lisäys on noin 230 asukasta.

Päätökset kaavaratkaisun pohjana

Kaavaratkaisu edesauttaa kaupungin strategisten kuten asuntotuotan-
totavoitteiden ja maailman toimivin kaupunki tavoitteen toteuttamista. 
Kaavaratkaisu on oikeusvaikutteisen Helsingin yleiskaavan 2016 (tullut 
voimaan 5.12.2018) mukainen.

Kaupunkiympäristölautakunta on 24.4.2018, 209 § hyväksynyt alueen 
asemakaavan muuttamisen periaatteet jatkosuunnittelun pohjaksi. 

Alueen lähtökohdat ja nykytilanne
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Teollisuus- ja varastorakennusten tontilla sijaitsee nykyisin 4–5 kerrok-
sinen toimitilarakennus, jonka vanhimmalla Särkiniementien varressa 
sijaitsevalla osalla on rakennustaiteellisia ja kulttuurihistoriallisia arvoja. 
Tontin länsirajan suuntaisen puistokaistaleen läpi on osoitettu ajoyh-
teys Särkiniementieltä tontin pohjoisreunalle. Tonttia ympäröivän kort-
telialueen käyttötarkoitus on muuttunut ajan kuluessa pienteollisuus- ja 
toimistorakennusten alueesta asuntovaltaiseksi. Tontilla olemassa ole-
va rakennus ei vastaa nykyisen käytön vaatimuksia. Suunnitteluperiaat-
teiden mukaisesti kaukana keskeisimmästä alueesta, aivan Särkinie-
mentien eteläpäässä sijaitsevan tontin käyttötarkoitus on arvioitu voita-
van muuttaa asumiseen. 

Alueella on voimassa asemakaava nro 7016 (vahvistettu 25.10.1978). 
Kaavan mukaan tontti on yhdistettyjen teollisuus- ja varastorakennus-
ten korttelialuetta (TTV).  

Korttelialueet ovat yksityisomistuksessa. Kaavaratkaisu on tehty hake-
muksen johdosta ja kaavaratkaisun sisältö on neuvoteltu hakijan kans-
sa.

Kaavaratkaisun kustannukset

Kaavaratkaisun toteuttamisesta ei aiheudu kaupungille kustannuksia. 
Kaavaratkaisu nostaa alueen arvoa. 

Vuorovaikutus kaavan valmisteluaikana

Liitteenä olevassa vuorovaikutusraportissa esitetään yhteenvedot kaa-
van valmisteluaikana saaduista viranomaisten kannanotoista, lausun-
noista ja osallisten mielipiteistä sekä vastineet niissä esitettyihin huo-
mautuksiin.

Kaavaehdotuksen julkinen nähtävilläolo

Kaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä 23.8.–23.9.2019.

Kaavaehdotuksesta ei tehty muistutuksia.

Kaavaehdotuksesta antoivat lausunnon Helen Sähköverkko Oy, Hel-
singin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL), Helsingin seudun ympäris-
töpalvelut -kuntayhtymä (HSY), Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ym-
päristökeskus (ELY-keskus) ja kaupunginmuseo. Lisäksi kasvatuksen 
ja koulutuksen toimiala ilmoitti, ettei sillä ole lausuttavaa.

HSY:n lausunnossa todetaan, että aluetta palvelevat yleiset vesijohdot 
ja viemärit on rakennettu valmiiksi. Asemakaavan muutosehdotus ei 
edellytä niiden siirtämistä. 
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ELY-keskuksen lausunnossa todetaan, että kaavaratkaisu täydentää 
onnistuneesti yhdyskuntarakennetta olemassa olevan infran, palvelui-
den ja joukkoliikenteen äärelle. Entisen sähkötarkastuslaitoksen var-
haisin rakennus on suojeltu asianmukaisesti. ELY-keskuksella ei ole 
huomautettavaa asemakaavaratkaisusta rakennussuojelun osalta.

Kaupunginmuseo katsoo lausunnossaan, että sen rakennetun kulttuu-
riympäristön vaalimiselle asetetut tavoitteet on riittävällä tavalla otettu 
huomioon Särkinimentie 3 asemakaavaehdotuksessa ja sen sisältä-
missä suojelumääräyksissä. Kaupunginmuseo puoltaa asemakaavan 
muutosehdotuksen hyväksymistä.

Muutoin lausunnoissa ei ollut huomautettavaa asemakaavan muuto-
sehdotukseen. 

Toimenpiteet julkisen nähtävilläolon jälkeen

Vuorovaikutusraportissa on esitetty yhteenvedot kaavaehdotuksesta 
saaduista viranomaisten lausunnoista. Esitetyt huomautukset olivat 
pelkästään myönteisiä, eivätkä vaatineet vastineita. Kaavan tavoitteet 
huomioon ottaen, kaavaehdotusta ei ollut tarkoituksenmukaista muut-
taa julkisen nähtävilläolon yhteydessä esitettyjen myönteisten huomau-
tusten johdosta.

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

Tarkemmat perustelut

Tarkemmat kaavaratkaisun perustelut ilmenevät liitteenä olevasta 
asemakaavaselostuksesta.

Maankäyttösopimus

Kaava-alueeseen liittyy maankäyttösopimusmenettely. Maankäyttöso-
pimus on allekirjoitettu 10.12.2019. Kaupunginhallitus on 2.3.2020 hy-
väksynyt maankäyttösopimuksen.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaavan muutos nro 12533 kartta, päivätty 3.12.2019
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2 Asemakaavan muutos nro 12533 selostus, päivätty 3.12.2019, päivitet-
ty Kylk:n 3.12.2019 päätöksen mukaiseksi

3 Vuorovaikutusraportti 3.12.2019
4 Osa päätöshistoriaa

Oheismateriaali

1 Sijaintikartta
2 Ilmakuva
3 Havainnekuva 3.12.2019

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen hy-
väksyminen

Otteet

Ote Otteen liitteet
Helen Sähköverkko Oy
Helsingin seudun lii-
kenne -kuntayhtymä
Helsingin seudun ym-
päristöpalvelut
Hakija
Uudenmaan elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristö-
keskus

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

Tiedoksi

Kaupunkiympäristölautakunta
Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto
Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto
Kaupunginmuseo
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta
Asemakaavoitus/Koski

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunta 03.12.2019 § 626

HEL 2016-009547 T 10 03 03
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Hankenumero 0790_21

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle 

 3.12.2019 päivätyn asemakaavan muutosehdotuksen nro 12533 
hyväksymistä. Asemakaavan muutos koskee 31. kaupunginosan 
(Lauttasaari) korttelin 31120 tonttia 1. 

Lisäksi lautakunta päätti

 ettei ehdotusta aseteta uudelleen nähtäville
 antaa vuorovaikutusraportista ilmenevät vastineet valmisteluaikana 

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

www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi

  

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

o Sähköturvallisuuden edistämiskeskus ry: 10 000 euroa.

Käsittely

03.12.2019 Ehdotuksen mukaan

Esteelliset: Noora Laak (hallintolain 28.1 § kohta 5)

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Paula Kinnunen, arkkitehti, puhelin: 310 37141

paula.a.kinnunen(a)hel.fi
Mikko Reinikainen, tiimipäällikkö, puhelin: 310 37206

mikko.reinikainen(a)hel.fi
Olga Veikkolainen, liikenneinsinööri, liikenne- ja katusuunnittelu, puhelin: 310 37280

olga.veikkolainen(a)hel.fi
Anu Lamminpää, maisema-arkkitehti, kaupunkitila- ja maisemasuunnittelu, puhelin: 
310 37258

anu.lamminpaa(a)hel.fi
Sakari Mentu, arkkitehti, rakennussuojelu, puhelin: 310 37217

sakari.mentu(a)hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi
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Karri Kyllästinen, diplomi-insinööri, teknistaloudelliset asiat, puhelin: 310 37347
karri.kyllastinen(a)hel.fi

Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus Kaupunkimit-
tauspalvelut Kartat ja paikkatiedot Yksikön päällikkö 03.04.2019 § 33

HEL 2016-009547 T 10 03 03

Päätös

Yksikön päällikkö päätti hyväksyä asemakaavan 12533 pohjakartan 
kaupunginosassa 31 Lauttasaari. Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja 
rakennuslain (132/1999) 54a §:n asettamat vaatimukset.

Päätöksen perustelut

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

Asemakaavan numero: 12533
Kaupunginosa: 31 Lauttasaari
Kartoituksen työnumero: 25/2018
Pohjakartta valmistunut: 12.2.2019 (Uusinta ensi tilaus 2018)
Tasokoordinaatisto: ETRS-GK25
Korkeusjärjestelmä: N2000

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

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

Lisätiedot
Merja Kyyrö, vastaava kartoittaja, puhelin: 310 31911

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

timo.tolkki(a)hel.fi

Nimistötoimikunta 13.02.2019 § 15

HEL 2016-009547 T 10 03 03
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Nimistötoimikunta päätti, että osoitteessa Särkiniementie 3 valmisteilla 
olevaan asemakaavan muutokseen mahdollisesti liittyvään nimitarpee-
seen palataan tarvittaessa myöhemmin.

Lisätiedot
Johanna Lehtonen, nimistönsuunnittelija, puhelin: 310 37386

johanna.lehtonen(a)hel.fi
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§ 168
V 25.3.2020, Hernesaaren asemakaavan ja asemakaavan muutosten 
hyväksyminen (12510)

HEL 2017-013476 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti 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.  

Käsittely

Vastaehdotus:
Daniel Sazonov: Lisätään:

”Hernesaaren ja eteläisen kantakaupungin liikenteen toimivuuden ja 
asukasviihtyisyyden parantamiseksi selvitetään kaikkien eri liikenne-
muotojen näkökulmasta, millaisilla uusilla liikenneratkaisuilla voidaan 
sujuvoittaa Hernesaaren ja eteläisen kantakaupungin liikennettä ulos-
menoteille ja vähentää Hernesaaren liikenteestä aiheutuvaa eteläisiin 
kaupunginosiin ja Töölöön suuntautuvaa katuverkkoa kuormittavaa 
huolto- ja henkilöautoliikennettä.”

Kannattaja: Marcus Rantala

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti Daniel Sazonovin vastaehdo-
tuksen mukaisesti muutetun ehdotuksen.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

tanja.sippola-alho(a)hel.fi
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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

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 Esitysteksti
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tiedon pyytäneet Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaa-
van, rakennusjärjestyksen hyväksyminen

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.
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Uutta asuntokerrosalaa on noin 316 000 k-m2 ja työpaikka- ja palvelu-
kerrosalaa on noin 139 000 k-m2. Yhteensä alueen kerrosala on 
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
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Kaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä 8.4.-7.5.2019 välisen ajan. 

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 
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ja Helen Sähköverkko Oy ilmoittivat myös uudella lausuntokierroksella 
ettei niillä ole lausuttavaa. 

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
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Tarkemmat kaavaratkaisun perustelut ilmenevät liitteenä olevasta 
asemakaavaselostuksesta.

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

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
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13 Melkinlaiturin ja Hernesaaren asemakaavat, merellisten olosuhteiden 
vaikutus rakentamiseen, A-Insinöörit 31.10.2018

14 Muistutukset 1. nähtävilläolo
15 Muistutukset 2. nähtävilläolo

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
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Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 02.03.2020 § 159

HEL 2017-013476 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

02.03.2020 Pöydälle

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

Kaupunkiympäristölautakunta 10.12.2019 § 640

HEL 2017-013476 T 10 03 03

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-
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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.

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-

http://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi
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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. 

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
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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

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

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

5.
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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)
Perustelu: Ryhmänimi (eksoottiset merieläimet); barrakudan (Sphyrae-
na barracuda) mukaan;

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

12.
Kalmari–Kalmaren
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(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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§ 169
Helsinki Region Marketing Oy:n pääomittaminen vuonna 2020

HEL 2020-002099 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallitus päätti 

- hyväksyä 35 000 euron suuruisen vastikkeettoman sijoituksen teke-
misen Helsinki Region Marketing Oy:n sijoitetun vapaan oman pää-
oman rahastoon,

- myöntää kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosaston käytettä-
väksi vuoden 2020 talousarviomäärärahoja 35 000 euroa vastikkeetto-
man sijoituksen maksamiseen talousarvion tililtä 8 06 02, Arvopaperit, 
Muut kohteet, kaupunginhallituksen käytettäväksi. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Tiina Leinonen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36109

tiina.leinonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Yhtiön esitys
2 Kassavirtalaskelma

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Helsinki Region Marketing Oy Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Taustaa
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Helsinki Region Marketing Oy:n (HRM) toimialana on Helsingin metro-
polialueen elinkeinoelämän kansainvälistäminen ja tuotantorakenteen 
monipuolistaminen työllisyyden turvaamiseksi. Yhtiön tarkoituksena on 
ollut toimia matkailun ja elinkeinoelämän kansainvälisen markkinoinnin 
kehittämiseksi, edistämällä paikallisten yritysten ulkomaankauppaa, 
osallistumalla tuotekehittelyhankkeisiin, harjoittamalla elinkeinoelämän 
tutkimusta, suunnittelua, järjestämällä koulutusta ja konsultointia sekä 
osallistumalla muutoinkin elinkeinoelämän yleisten edellytysten kehit-
tämiseen.

Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa eikä se jaa omistajilleen 
osinkoa, vaan mahdollinen voitto on käytettävä yhtiön oman toiminnan 
tukemiseen ja kehittämiseen. Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 100 
%.

HRM on hallinnoinut Moskovassa sijaitsevaa Helsinki-taloa. Järjestely 
on perustunut Helsingin ja Moskovan kaupunkien vuonna 1994 osana 
isompaa kokonaisuutta sopimaan vastavuoroiseen tilajärjestelyyn, jon-
ka mukaan Helsingin kaupungilla (sittemmin HRMllä) on veloituksetta 
ollut käytössään Moskovassa talo, jonka tiloja se on vuokrannut eteen-
päin. Vastaavasti Moskovan kaupungilla on ollut käytössään Tulli- ja 
Pakkahuoneella tilat, joita Moskovan kaupungin Suomeen perustama 
yhtiö on voinut käyttää muun muassa tilojen vuokraamiseen. Järjeste-
lyä koskeva pääsopimus sekä talojen vuokrasopimukset (Helsinki-talo 
ja Moskova-talo) päättyivät vuoden 2019 marraskuussa, kun sopijapuo-
let yhteisymmärryksessä sopivat, että määräaikaisen sopimuksen um-
peuduttua toimintaa ei enää jatketa.

Sopimusten päätyttyä vastavuoroisesti käyttöön saadut tilat on luovu-
tettu omistajilleen lokakuussa 2019. Yhtiön Moskovassa toimineen 
edustuston toiminta on loppunut ja edustuston lopettamiseen liittyvä vi-
ranomaisprosessi on käynnistetty syksyllä 2019. 

Helsinki Region Marketing Oy:n selvitystilaan asettaminen Suomessa 
on taloudellisesti järkevää tehdä vasta sen jälkeen, kun yhtiön edustus-
ton lopettamisprosessi Venäjällä on saatu päätökseen. 

Yhtiön arvion mukaan todistus edustuston lopettamisesta saadaan Ve-
näjän veroviranomaisilta huhtikuussa 2020.

Yhtiön esitys

Lopetusprosessin arvioitua pidemmästä kestosta johtuen henkilöstö-
menot, tilitoimiston veloitukset ja muut alasajoon liittyvät operatiiviset 
menot jatkuvat vuodelle 2020 ja ovat siten arvioitua suuremmat. Aiem-
massa vuoden 2019 lisärahoitushakemuksessa arvioitiin kaiken toimin-
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nan loppuvan vuoden 2019 loppuun mennessä. Tehdyn tarkennetun 
arvion perusteella yhtiöllä on vielä vuonna 2020 tarve lisärahoitukselle.  

Ennakoitua suurempia kustannuksia syntyi Moskovassa henkilökunnan 
lakisääteisistä irtisanomispalkoista ja selvitystilaan asettamiseen liitty-
västä oikeudellisesta neuvonnasta. Myös kustannukset vuosilomakor-
vauksista, selvitysmiehen palkkiosta, välitilinpäätöksestä, tilintarkastuk-
sesta sekä muista selvitystilaan asettamiseen liittyvistä hallinnollisista 
kuluista ovat täsmentyneet. 

HRMn hallitus esittää liitteen 1 mukaisesti kaupungille, että yhtiön lo-
pettamisen ja selvitystilaan asettamisesta aiheutuvien kustannusten 
kattamiseksi kaupunki pääomittaa yhtiötä 35 000 eurolla. 

Lopuksi

Kaupunginhallitus päätti 29.4.2019, § 278 muuttaa Helsinki Region 
Marketin Oy:tä koskevaksi omistajapoliittiseksilinjaukseksi 6 = purka-
minen.

Kaupungin kannalta on tarkoituksenmukaista pääomittaa yhtiötä sen 
hallituksen esittämällä tavalla, jotta Helsinki-talon toiminta Moskovassa 
voidaan lopettaa hallitulla ja suunnitelmallisella tavalla vuoden 2020 ai-
kana.

Päätösesitys perusteluineen vastaa kaupunginhallituksen konsernijaos-
ton esitystä.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Tiina Leinonen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36109

tiina.leinonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Yhtiön esitys
2 Kassavirtalaskelma

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Helsinki Region Marketing Oy Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
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tus

Tiedoksi

Talpa
Kaupunginkanslia

Päätöshistoria

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 02.03.2020 § 12

HEL 2020-002099 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti 

- hyväksyä 35 000 euron suuruisen vastikkeettoman sijoituksen teke-
misen Helsinki Region Marketing Oy:n sijoitetun vapaan oman pää-
oman rahastoon,

- myöntää kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosaston käytettä-
väksi vuoden 2020 talousarviomäärärahoja 35 000 euroa vastikkeetto-
man sijoituksen maksamiseen talousarvion tililtä 8 06 02, Arvopaperit, 
Muut kohteet, kaupunginhallituksen käytettäväksi. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Tiina Leinonen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36109

tiina.leinonen(a)hel.fi
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§ 170
Kaupunkiympäristön toimialan rakennukset ja yleiset alueet -
palvelukokonaisuuden johtajan viran täyttäminen

HEL 2020-001027 T 01 01 01 01

Päätös

Kaupunginhallitus otti diplomi-insinööri Kari Pudaksen kaupunkiympä-
ristön toimialan rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuuden 
johtajan (tekninen johtaja) virkaan 9 401,37 euron kokonaiskuukausi-
palkan mukaan määräytyvin palkkaeduin.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Riitta Hellman, rekrytointipäällikkö, puhelin: 310 32950

riitta.hellman(a)hel.fi

Liitteet

1 Liite 1
2 Liite 2

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Virkaa hakeneet Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Teknisen johtajan virka

Kaupunginhallitus on 19.8.2019, § 516 merkinnyt tiedoksi edellisen vi-
ranhaltijan irtisanoutumisen teknisen johtajan virasta 1.11.2019 lukien 
ja kehottanut kaupunkiympäristön toimialaa käynnistämään viran täyt-
töön liittyvän julkisen hakumenettelyn.
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Virka oli julkisesti haettavana 25.10.–13.11.2019. Hakuilmoitus julkais-
tiin kaupungin rekrytointisivuilla osoitteessa helsinkirekry.fi, Helsingin 
Sanomissa, TE-palveluissa, sekä Rakennuslehti.fi-, Oikotie.fi- ja Linke-
dIn-verkkopalvelussa. Julkisen ilmoittelun ohella hakuvaiheessa käytet-
tiin konsulttiyhtiö Heidrick & Strugglesin suorahakupalvelua.

Kaupungin hallintosäännön 4 luvun 6 §:n mukaan rakennukset ja ylei-
set alueet -palvelukokonaisuus vastaa kaupunkiympäristön rakentami-
sesta sekä käytettävyydestä. Tekninen johtaja vastaa rakennukset ja 
yleiset alueet -palvelukokonaisuuden strategisesta ohjauksesta sekä 
suorituskyvyn ja toiminnan tuloksellisuuden kehittämisestä ja ylläpidos-
ta.

Kaupungin hallintosäännön 8 luvun 1§:n mukaan palvelukokonaisuu-
den johtajan ottaa kaupunginhallitus. Kaupunkiympäristölautakunta on 
tehnyt asiasta esityksen kaupunginhallitukselle.

Hallintosäännön 23 luvun 1 §:n 4 kohdan mukaan palvelukokonaisuu-
den johtajan kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto, 
kokemusta johtamistehtävistä sekä suomen kielen erinomainen ja ruot-
sin kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito.

Muodollisten kelpoisuusvaatimusten lisäksi hakuilmoituksessa todettiin, 
että hakijalta edellytetään kokemusta suurehkon tai laaja-alaisen asian-
tuntijaorganisaation johtamisesta sekä teknisen johtajan vastuulle kuu-
luvan palvelukokonaisuuden tehtäväkentästä. Lisäksi pidettiin tärkeänä 
näkemystä alaan laajemmin sekä vahvaa tuntumaa elinkeino- ja asun-
topolitiikan kysymyksiin. 

Virkaa täytettäessä tulee varsinaisten kelpoisuusehtojen lisäksi ottaa 
huomioon perustuslain 125 §:ssä säädetyt yleiset nimitysperusteet jul-
kisiin virkoihin eli taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Hakijat ja rekrytointiprosessi

Määräajassa virkaan jätti hakemuksensa 24 henkilöä, joista kolme on 
sittemmin perunut hakemuksensa. Hakijaluettelo on liitteenä 1. Hakijoi-
den esittämät ansiot, koulutus, kielitaito ja työkokemus ilmenevät ha-
kemuksista. Hakemuksista laadittu yhteenveto on esityslistan liitteenä 
2.

Hakemusten perusteella ensimmäiseen haastatteluun kutsuttiin kuusi 
hakijaa, joista yksi on sittemmin perunut hakemuksensa.

Hakijoita haastattelivat ajalla 27.11.–11.12.2019 toimialajohtaja Mikko 
Aho, yhteysjohtaja Sanna-Mari Jäntti, liikenne- ja katusuunnittelupääl-
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likkö Reetta Putkonen ja rekrytointipäällikkö Riitta Hellman kaupungin-
kanslian henkilöstöosastolta. 

Haastatelluista kolme kutsuttiin Psycon Oy:n toteuttamaan henkilöar-
viointiin. 

Toimialajohtaja Mikko Aho, kansliapäällikkö Sami Sarvilinna, liikenne- 
ja katusuunnittelupäällikkö Reetta Putkonen ja rekrytointipäällikkö Riitta 
Hellman haastattelivat henkilöarvointien jälkeen Sari Hildénin, Kari Pu-
daksen ja Pekka Walleniuksen 30.–31.1.2020 välisenä aikana. 

Hakija ********** on valmistunut tekniikan tohtoriksi **********

Hakijalla on monipuolista kokemusta niin johtamistehtävistä kuin vaati-
vista asiantuntijatehtävistä erityyppisistä teknisen sektorin organisaa-
tioista. Hänen kokemuksensa vaihtelee yritysjohdon tehtävistä teknolo-
gista asiantuntemusta vaativiin tehtäviin sekä myynnin, markkinoinnin 
ja teknisen asiakaspalvelun tehtäviin. Hänen viimeaikaisin kokemuk-
sensa on kiinteistöihin ja yhdyskuntainfraan liittyvien asiantuntijapalve-
luiden johtamisesta. Hakijan kokemus muutosten läpiviemisestä on 
vahvaa ja hänellä on näyttöjä taloudellisesti onnistuneesta liikkeenjoh-
dosta. Hän on kattavasti verkostoitunut niin kotimaassa kuin kansainvä-
lisesti. Vahvasta johtamiskokemuksesta huolimatta tehtävän vastuu-
alan substanssituntemus jää hieman niukaksi. Esimieskokemusta hä-
nellä on noin 17 vuoden ajalta. 

Hakija ********** on valmistunut diplomi-insinööriksi Teknillisestä kor-
keakoulutusta vuonna 1997. Osaamista täydentävät kurssit ilmenevät 
liitteenä olevasta yhteenvedosta. **********

**********

Hakija Kari Pudas on valmistunut diplomi-insinööriksi Teknillisestä kor-
keakoulusta vuonna 2001. Hän on aloittanut Helsingin kaupungin Aal-
to-yliopiston Executive MBA -tutkinnon suorittamisen vuonna 2019. 
Osaamista täydentävät kurssit ilmenevät liitteenä olevasta yhteenve-
dosta. Hakija on toiminut kaupunginkansliassa aluerakentamispäällikön 
tehtävissä vuodesta 2014 alkaen. Tätä ennen hän on toiminut Kruunu-
vuorenrannan aluerakentamisprojektin johtajana kaupunginkanslian ta-
lous- ja suunnittelukeskuksessa, yksikön päällikkönä Ramboll Finland 
Oy:ssä, toimitusjohtajana rakennuttamisen ja liikenteen erikoissuunnit-
telun palveluja tarjoavassa Proxion Oy:ssä, yksikön johtajana, myynti-
johtajana ja resurssipäällikkönä Destiassa sekä Oy Kreuto Ab -
rakennusliikkeessä rakennuspäällikkönä ja toimitusjohtajana.

Hakijalla on monipuolista kokemusta työskentelystä rakentamisen alu-
eella eri rooleissa niin konsulttiyhtiöissä, rakennusliikkeissä kuin julkis-
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hallinnon organisaatioissa. Hänen osaamisensa painottuu erityisesti 
aluerakentamisprojekteihin, asuntopolitiikkaan, investointitalouteen se-
kä asunto-, palvelu- ja toimitilarakentamiseen. Hän on laajasti verkos-
toitunut niin valtakunnallisesti kuin kansainvälisesti. Johtamis- ja esi-
mieskokemusta hakijalla on yhteensä noin 18 vuotta, josta osa koostuu 
verkostoissa vaikuttamisesta, prosessien johtamisesta sekä projektin-
johdollisesta työstä.

Hakija ********** valmistunut diplomi-insinööriksi Teknillisestä korkea-
koulusta vuonna 1996. **********

Hakijan pitkä teknisen sektorin kokemus painottuu kiinteistöalaan ja 
kiinteistöjohtamiseen. Tällä alueella hakijalla on myös merkittävää täy-
dennyskoulutusta. **********

Hakija ********** on valmistunut diplomi-insinööriksi Teknillisestä kor-
keakoulusta vuonna 1991. Osaamista täydentävät kurssit selviävät liit-
teenä olevasta yhteenvedosta. **********

********** Asuntotuotantorakentamisen sekä infraomaisuuden hallinnan 
osalta tuntemus on vähäisempää. Hänellä on kokemusta ja näyttöjä 
haastavien organisaatiomuutosten suunnittelusta ja toimeenpanosta 
sekä toiminnan kehittämisestä. Kokonaisarvioinnin perusteella verkos-
tojen hyödyntäminen ja uuden luominen aktiivisesti sitä kautta on vä-
häisempää. Johtamis- ja esimieskokemusta hänellä on yhteensä noin 
22 vuotta, josta osa merkittävän kokoisten asiantuntijaorganisaatioiden 
johtotehtävissä.

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys

Kaupunkiympäristölautakunta on tehnyt kaupunginhallitukselle esityk-
sen viran täyttämisestä 25.2.2020, § 105. Esitys on kokonaisuudes-
saan päätöshistoriassa. Lautakunta katsoo, että diplomi-insinööri Kari 
Pudas täyttää parhaiten teknisen johtajan viran hoitamiseen asetetut 
vaatimukset ja esittää häntä valittavaksi virkaan.

Arviointi

Hakuasiakirjoihin, haastatteluihin ja henkilöarviointiin sekä lautakunnan 
esitykseen perustuen on katsottava, että Kari Pudaksella on parhaat 
edellytykset teknisen johtajan virkaan kuuluvien tehtävien hoitamiseen.

Arvioinneissa erityistä huomioita on kiinnitetty johtamistapaan ja koke-
mukseen muutosten johtajana, valmiuksiin työskennellä vaikuttavasti 
verkostoissa sekä valmiuksiin edistää yhteistyötä niin toimialan kuin 
kaupungin sisäisesti. Lisäksi arvioitiin hakijan näkemyksiä toimialan 
kannalta kriittisestä hankintojen johtamisesta, sekä hakijan ajatuksia 
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kaupunkistrategian toteutumisen kannalta keskeisen kiinteistöstrate-
gian toimeenpanosta ja jalkauttamisesta.

Kari Pudaksen valintaa puoltaa hänen monipuolinen kokemuksensa 
rakentamisen, rakennuttamisen ja kaupunkikehittämisen alueella. Hän 
on työskennellyt johtamis- ja kehittämistehtävissä erityyppisissä orga-
nisaatioissa konsulttiyrityksistä rakennusliikkeisiin ja julkishallinnon or-
ganisaatioihin, jolloin kaupunkiympäristön hankkeet, tilaomaisuus, yllä-
pito ja palvelut ovat tulleet tutuiksi monesta eri näkökulmasta.  Nyky-
roolissaan hän osallistuu merkittävimpien kaupungin omien rakennus- 
ja korjaushankkeiden kaupunkitasoiseen ohjaukseen hankkeiden oh-
jausryhmien jäsenenä. Hän tuntee siten hyvin tehtävän vastuualueen, 
haasteet ja yhteistyökumppanit, mutta myös laajemmin kaupungin toi-
mintaympäristön ja menestystekijät. 

Hänen johtamiskokemuksensa kattaa erityyppistä johtamista perintei-
sestä suorasta, asemaan perustuvasta johtamisesta prosessien, ver-
kostojen ja projektien johtamiseen, jolloin osallistamisen, sitouttamisen, 
yhteistyön ja jaettujen tavoitteiden merkitys johtamisessa korostuu. Hän 
on kattavasti verkostoitunut niin kotimaassa kuin kansainvälisesti, ja 
hänen lähestymistapansa on asiakaslähtöinen, ennakoiva ja yhteistyö-
tä edistävä. Tätä todentaa hänen pitkä kokemuksensa työskentelystä 
tehtävissä, joissa menestyminen on edellyttänyt aktiivista yhteistyötä 
usean eri intressiryhmän keskiössä. Vuorovaikutustaidoiltaan hän on 
jäsentynyt ja selkeä, ja esimiehenä hänen johtamisensa perustuu mitat-
taviin tavoitteisiin, kannustavuuteen ja avoimeen keskusteluun.

Muuta

Kaupunginhallituksen jäsenillä on mahdollisuus tutustua esitykseen liit-
tyviin hakemuksiin ja niistä laadittuun yhteenvetoon sekä henkilöar-
viointiraportteihin ennen kokousta ja kokouksen aikana. Tutustumista 
varten voi ottaa yhteyttä kirjaamoon kokouspäivän aamuun saakka ja 
kokouspäivän aamusta alkaen toimielimen sihteeriin. Aineistoon liitty-
viin sisällöllisiin kysymyksiin vastaa lisätiedonantaja.

Mikäli virkaan otetaan henkilö, joka ei ole kaupungin palveluksessa ei-
kä terveydellisiä tietoja ole käytettävissä virkaan otettaessa, päätös on 
ehdollinen, kunnes henkilön terveydentilasta saadun selvityksen perus-
teella virkaan ottaminen on vahvistettu. Virkaan valittavan on esitettävä 
hyväksyttävä arvio edellytyksistä hoitaa virkaan kuuluvia tehtäviä 30 
päivän kuluessa virkaanottopäätöksen tiedoksisaannista. 

Virkaan otettavan henkilön kanssa sovitaan erikseen ajankohdasta, jol-
loin hän ottaa viran vastaan.

Esittelijä
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kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Riitta Hellman, rekrytointipäällikkö, puhelin: 310 32950

riitta.hellman(a)hel.fi

Liitteet

1 Liite 1
2 Liite 2

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Virkaa hakeneet Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus

Tiedoksi

Taloushallintopalvelut
Kaupunkiympäristön toimiala
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§ 171
Oikaisuvaatimukset koskien Pakilan ala-asteen sekä päiväkoti Ha-
vukan väistötilojen hankesuunnitelmaa

HEL 2017-013185 T 10 06 00

HEL 2020-000826

Päätös

A)

Kaupunginhallitus hylkäsi ********** tekemän oikaisuvaatimuksen kos-
kien kaupunginhallituksen päätöstä 16.12.2019, § 865 Pakilan ala-
asteen sekä päiväkoti Havukan väistötilojen hankesuunnitelmasta.

B)

Kaupunginhallitus hylkäsi ********** tekemän oikaisuvaatimuksen kos-
kien kaupunginhallituksen päätöstä 16.12.2019, § 865 Pakilan ala-
asteen sekä päiväkoti Havukan väistötilojen hankesuunnitelmasta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1 Kaupunginhallituksen päätös 16.12.2019, 865 §
2 Oikaisuvaatimus A
3 Oikaisuvaatimus B

Muutoksenhaku

A) ja B) Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen 
johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Oikaisuvaatimuksen tekijät Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen joh-
dosta annettu päätös
Liite 1
Liite 2
Liite 3
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Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Päätös, jota oikaisuvaatimukset koskevat

Kaupunginhallitus on 16.12.2019, § 865 hyväksynyt Pakilan ala-asteen 
ja päiväkoti Havukan väistötilan 21.10.2019 päivätyn hankesuunnitel-
man siten, että hankkeen enimmäislaajuus on 4 200 brm² ja hankkeen 
enimmäishinta 60 kuukauden vuokra-ajalle on enintään 9 000 000 eu-
roa.

Väistötilat tarvitaan Pakilan ala-asteen perusparannus- ja laajennus-
hankkeen sekä päiväkoti Havukan korvaavan uuden päiväkodin raken-
tamisen väistötilaksi yhteensä noin 36
kuukauden ajaksi. 

Päätöksen mukaiset väistötilat toteutetaan Paloheinäntie 40 ja 42 väli-
selle leikkikenttäkorttelialueelle (nk. Aulikin puisto) sijoitettavina siirto-
kelpoisina paviljonkeina.

Päätös on liitteenä 1.

Oikaisuvaatimuksen tekeminen ja tutkiminen

Kuntalain (410/2015) 134 § 1 momentin mukaan kunnanhallituksen, 
lautakunnan ja valiokunnan, niiden jaoston sekä niiden alaisen viran-
omaisen päätökseen tyytymätön saa hakea siihen oikaisua. 

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti toimivaltaiselle viranomaiselle 
säädetyssä määräajassa. Kuntalain 138 §:n mukaan oikaisuvaatimus 
tulee tehdä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisu-
vaatimuksen voi tehdä sekä tarkoituksenmukaisuus- että laillisuuspe-
rusteella. 

Kuntalain 137 §:n mukaan oikaisuvaatimuksen voi tehdä kunnan jäsen 
että asianosainen eli se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeu-
teen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi kohdistuu.

Oikaisuvaatimusten tekijät ovat kunnan jäseniä, joten heillä on oikeus 
tehdä asiassa oikaisuvaatimus. Oikaisuvaatimukset on tehty määrä-
ajassa ja ne on tehty oikealle toimielimelle.

Oikaisuvaatimukset ovat liitteenä 2 ja 3.

Oikaisuvaatimukset ja niiden perusteet



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 8/2020 81 (127)
Kaupunginhallitus

Asia/12
09.03.2020

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

Oikaisuvaatimuksissa on vaadittu, että päätöstä muutetaan siten että 
väistötilaa ei rakenneta Aulikin puistoon ja että väistötilalle etsitään uusi 
sijoituspaikka lähietäisyydeltä tai, että koulun ja päiväkodin lapset kulje-
taan busseilla johonkin jo valmiina olevaan väistötilaan.

Perusteina oikaisuvaatimuksissa on esitetty, että on lainvastaista ra-
kentaa valmiiksi rakennettuun puistoon, sillä alueelta löytyy vaihtoeh-
toisia paikkoja väistötilalle. Tarvittavia väistötilan sijoittamiseen liittyviä 
selvityksiä ole tehty. Kaupunginhallituksen päätöksen perustelut ovat 
puutteelliset ja esitys on valmisteltu huonosti.

Normaalia massiivisempi väistötilarakennus ei sovellu Aulikin puiston 
ympäristöön keskelle pientalovaltaista aluetta. Väistötila sijoittuisi poik-
keuksellisen lähelle ympäröivien rakennusten tontteja ja alueen asuk-
kaiden koteja. Aulikin puisto on asukkaiden ja alueen päiväkotien aktii-
visessa käytössä. Väistötilan tieltä joudutaan kaatamaan puita ja Suomi 
100 -juhlametsä tuhoutuu.

Väistötila aiheuttaa liikenteelle merkittäviä ongelmia, sillä saattoliikenne 
tulee tukkimaan alueen liikenteen. Koulun ja päiväkodin henkilökunnal-
le ei ole esitetty tarpeeksi parkkipaikkoja ja näin ollen autoja pysäköi-
dään jo ennestään ahtaille kaduille. Tämä tekee lasten koulumatkan 
entistä vaarallisemmaksi ja katujen ylläpidosta tulee haastavampaa.

Väistötilat tulevat todennäköisesti olemaan Aulikin puistossa pidem-
pään kuin kun väliaikaisen rakennuksen rakennusluvan sallima viisi 
vuotta. 

Oikaisuvaatimuksen käsittely

Väistötilojen sijaintipaikan kartoittaminen alkoi vuoden vaihteessa 
2018/2019 Pakilan allianssi hankkeen käynnistyttyä. Kaupunkiympäris-
tön toimialan maankäyttö ja kaupunkirakenne -palvelukokonaisuus 
kaavoittajana, rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuus opera-
tiivisena toteuttajana sekä kasvatuksen ja koulutuksen toimiala tilojen 
käyttäjänä ovat yhteistyössä kartoittaneet vaihtoehdot, jotka olisivat ol-
leet aikataulun puitteissa toteutettavissa. Vaihtoehdot on tutkittu huolel-
lisesti ottaen huomioon kaikkien edellä mainittujen toimijoiden näkö-
kulmat. 

Valmistelun yhteydessä vaihtoehtoina sijaintipaikalle olivat Pikkusuon-
kujan viereiset YU- ja YL -korttelialueet, joille on vireillä asemakaava-
muutos asuinrakentamiselle. Alueen läpi kulkevan hulevesiojan vuoksi 
tilapäisen rakennuksen perustamiskustannukset ja pihan rakentaminen 
tulisivat kalliimmiksi kuin Aulikin puistoon. Hulevesioja täytyisi joko siir-
tää tai tunneloida. Rakentamista tunneloidun ojan päälle ei tukkeutu-
mis- ja tulvimisvaaran sekä sen edellyttämän huollon takia suositella. 
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Kustannuksia lisäisivät myös vaatimus jalkakäytävän rakentamisesta 
Pikkusuonkujalle ja jalankulkureitin rakentamisesta bussipysäkille. 
Väistötiloja varten vaadittavia perustamistoimenpiteitä, infrasiirtoja ja 
liikenneturvallisuuden parantamistoimenpiteitä ei välttämättä olisi mah-
dollista hyödyntää tulevan asemakaavamuutoksen ratkaisuissa.

Vaihtoehtona väistötilan sijoittumiselle nousi esiin myös niin sanottu 
HPS:n urheilukenttä, eli Pakilan yläasteen viereinen kenttä. Väistötilan 
rakentaminen HPS:lle vuokratulle kentälle olisi edellyttänyt vuokraso-
pimuksen purkamista sekä kentälle ja sille rakennetutulle kuplahallille 
korvaavan paikan löytämistä. Uusien perustusten rakentaminen kupla-
hallille olisi myös huomattava lisäkustannus. Lisäksi Pakilan yläaste 
tarvitsee HPS:n kenttää ja kuplahallia liikuntatuntien käyttöön myös sil-
loin kun ala-aste on väistössä ja erityisesti sitten kun päiväkoti on väis-
tössä ja Pakila-areena on vasta rakenteilla. Viereisen Kehä I:n melu- ja 
hiukkasvaikutus kohdistuisi ala-aste- ja päiväkoti-ikäisiin lapsiin, jotka 
ulkoilevat paljon. Ala-asteen ja erityisesti päiväkoti
Havukan osalta olosuhteet heikentyisivät väistön aikana selvästi nykyti-
lanteeseen verrattuna. Huoltoajosta erillisen, turvallisen kulkuyhteyden 
rakentaminen käyttäjille olisi myös haaste, koska kenttä ei sijaitse ka-
dun varressa.

Aulikin puiston alueella on voimaassa asemakaava nro 6555 (vahvis-
tettu 29.11.1972). Puiston asemakaavan mukainen käyttötarkoitus on 
leikkikenttä (UL). Asemakaavan mukaisesta käyttötarkoituksesta poik-
keaminen ei ole lainvastaista vaikka lähialueelta löytyisikin vaihtoehtoi-
sia sijoituspaikkoja. Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL, 132/1999) 171 
§:n 1 momentin mukaan kunta voi erityisestä syystä myöntänyt poik-
keamisen MRL:ssä säädetystä tai sen nojalla annetusta rakentamista 
tai muuta toimenpidettä koskevasta säännöksestä, määräyksestä, kiel-
losta tai muusta rajoituksesta. Lisäksi MRL 176 §:n mukaan rakennus-
valvontaviranomainen voi myöntää MRL 171 §:n 2 momentissa sääde-
tyin edellytyksin ja rajoituksin tilapäiselle rakennukselle rakennusluvan.

Suunnitelmien mukaan Aulikin puistoon sijoittuva väistötila tulee noin 
10 metrin päähän lähimmän naapuritontin rajasta. Suunniteltu väistöti-
larakennus noudattelee naapuritalojen korkeutta. Rakennuksen itäpuo-
lella, jossa lähimmät asuintalot sijaitsevat on tontin rajalla korkea pen-
sasaita, joka säilytetään näkösuojana. Alueen asukkailta saadun pa-
lautteen johdosta toteutetaan asukkaiden käyttöä varten aidattu leikkia-
lue välituntipihan viereen. Lähistön päiväkodit ovat ilmoittaneet, etteivät 
ne tarvitse Aulikin puistoa päiväkotien ulkoilutarpeisiin. Rakennettavan 
väistötilan tieltä joudutaan kaatamaan noin 10 puuta. Suomi 100 -
juhlametsän taimet otetaan huomioon suunnitelmissa. Ne on tarkoitus 
joko suojata aidoilla tai tarvittaessa osa taimista siirretään vähän si-
vummalle.
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Alueen liikennesuunnittelija on arvioinut väistötilan sijoittumisen liiken-
teellisiä vaikutuksia. Aulikin puiston etu Pikkusuonkujaan verrattuna on 
sen sijainti vilkkaan Pakilantien itäpuolella, jonne oppilaaksiottoalue 
painottuu. Tontin vieressä Paloheinäntiellä on bussipysäkki ja myös 
saattoliikenne henkilöautoilla voi kulkea Paloheinäntietä pitkin. Palo-
heinäntie on paikallinen kokoojakatu ja siten väljempi kuin Halkosuon-
tie, jonka varrella Pakilan ala-aste sijaitsee. Kevyelle liikenteelle on tar-
jolla rauhalliset reitit myös Kehä I:n eteläpuolelta. Kevyen liikenteen yh-
teys Aulikin puiston läpi Paloheinäntielle säilyy. Kasvatuksen ja koulu-
tuksen toimiala on arvioinut Aulikin puiston yksin kulkeville ala-
asteikäisille Pikkusuonkujaa turvallisemmaksi vaihtoehdoksi.
Paloheinäntiellä on henkilöautojen kadunvarsipysäköintipaikkoja väistö-
tilan viereisissä kortteleissa Tuohimäentien ja Kaskenpolttajantien väli-
sellä osuudella sekä Tervastien ja Sysimiehentien välisellä osuudella. 
Kaupungin autopaikkaohje kouluille on 1 ap/500 kerros-m² ja päiväko-
deille 1 ap/250 kerros-m², mikä kerrosalojen suhteessa laskettuna te-
kee 12 autopaikkaa. Jos opettajat pysäköivät kadun varrelle, niin 10 
autopaikkaa tontilla voidaan pitää riittävänä määränä.

Väistötiloja tarvitaan Pakilan ala-asteen ja päiväkoti Havukan väistöti-
loiksi noin 36 kuukauden ajaksi. Kaupunginhallituksen päätös väistöti-
lasta on tehty 60 kuukaudeksi eli viideksi vuodeksi. Väistötilaa on tar-
koitus käyttää jäljelle jäävä 24 kuukauden aika muiden väistötiloja tar-
vitsevien lähialueen koulujen ja päiväkotien väistötilana. Kyseessä on 
tilapäinen rakennus, jolle rakennusvalvontaviranominen voi myöntää 
rakennusluvan korkeintaan viideksi vuodeksi. MRL 176 §:n 1 momentin 
mukaan rakennusvalvontaviranomainen voi maankäyttö- ja rakennus-
lain 171 §:n 2 momentissa säädetyin edellytyksin ja rajoituksin myöntää 
rakennusluvan, kun kysymys on tilapäisen rakennuksen rakentamises-
ta enintään viiden vuoden ajaksi. Tilapäisenä pidetään rakennusta, joka 
sen rakenne, arvo ja käyttötarkoitus huomioon ottaen on katsottava 
tarkoitetun pysytettäväksi paikallaan enintään mainitun ajan. Kaupunki 
voi jatkaa väistötilan vuokrasopimusta 60 kuukauden vuokra-ajan jäl-
keen, siten että väistötila siirretään siinä tapauksessa toiseen paikkaan.

Lopuksi

Oikaisuvaatimukset tulee hylätä, koska niissä ei ole esitetty sellaisia 
laillisuus- eikä tarkoituksenmukaisuusperusteita, joiden johdosta kau-
punginhallituksen päätöstä olisi muutettava tai joiden johdosta päätös 
olisi kumottava.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
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Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251
maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1 Kaupunginhallituksen päätös 16.12.2019, 865 §
2 Oikaisuvaatimus A
3 Oikaisuvaatimus B

Muutoksenhaku

A) ja B) Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen 
johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Oikaisuvaatimuksen tekijät Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen joh-
dosta annettu päätös
Liite 1
Liite 2
Liite 3

Tiedoksi

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 8/2020 85 (127)
Kaupunginhallitus

Asia/13
09.03.2020

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

§ 172
Esitys valtioneuvostolle: Lainsäädäntöehdotus kadun ja eräiden 
yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta annetun lain muut-
tamisesta

HEL 2020-002059 T 03 00 00

Päätös

Kaupunginhallitus esitti valtioneuvostolle kadun ja eräiden yleisten 
alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta annetun lain muuttamista esi-
tyksen liitteenä olevan lainsäädäntöehdotuksen mukaisesti.

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kadun ja eräiden yleisten aluei-
den kunnossa- ja puhtaanapidosta annettua lakia. Helsingin kaupungin 
lainsäädäntöehdotus, joka käsittää perustelut ja lakiehdotuksen, on esi-
tyksen liitteenä. Kaduilla ja yleisillä alueilla tehtävien töiden ohjausta ja 
valvontaa ehdotetaan tehostettavaksi lisäämällä lakiin kunnalle mah-
dollisuus laatia sitovat kunnalliset määräykset katutöistä, kieltää ja 
ajoittaa töitä sekä oikeus määrätä laiminlyönneistä hallinnollinen laimin-
lyöntimaksu. Joitakin tiedoksiantoa ja muutoksenhakua koskevia sään-
nöksiä ehdotetaan tarkennettaviksi.

Kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta an-
nettu laki (669/1978, jälj. kunnossapitolaki) on tullut voimaan 1.1.1980. 
Lain alkuperäisenä tarkoituksena on ollut määritellä lain tasolla katujen 
kunnossa- ja puhtaanapitoa koskevat tehtävät sekä täsmentää, miten 
kunnossa- ja puhtaanapitoa koskevat tehtävät voidaan jakaa kunnan ja 
tontinomistajien kesken. Laki koskee asemakaava-alueen katujen li-
säksi torien, puistojen, istutusten ja näihin verrattavien yleisten aluei-
den kunnossa- ja puhtaanapitoa.

Kunnossapitolain edellinen sisällöllisesti laajempi muutos on toteutettu 
vuonna 2005 (HE 281/2004 vp), jolloin lakiin muun muassa lisättiin 
säännökset kadulla ja eräillä yleisillä alueilla tehtävien töiden (katutöi-
den) ilmoittamisesta kunnalle.

Nykytila ja sen arviointi

Yleistä

Laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta 
voidaan sisällöllisesti jakaa kahteen laajempaan kokonaisuuteen; katu-
jen ja yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapitoa koskevaan osioon 
sekä kaduilla ja muilla yleisillä alueilla tehtäviä töitä koskevaan osioon.
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Katujen ja yleisten alueiden kunnossapitoa ja puhtaanapitoa koskevat 
säännökset ovat kunnossapitolain 2 luvussa, 3 luvussa sekä 4 luvussa. 
Kunnossapitolain 2 luku sisältää kunnossapitoa koskevat säännökset, 
ja lain 3 luku sisältää puhtaanapitoa koskevat säännökset. Luvussa 4 
on erinäisiä säännöksiä maksujen määräämisestä, seuraamuksista se-
kä muutoksenhausta. Kunnossa- ja puhtaanapitoa koskeviin säännök-
siin on tehty useampia muutoksia, joiden tarkoituksena on ollut esimer-
kiksi täsmentää ja osin kohtuullistaa kunnossa- ja puhtaanapidosta joh-
tuvien kustannusten jakoa tontinomistajien ja kunnan välillä.

Kunnossapitolain 4 luvussa on lisäksi säännökset kaduilla ja yleisillä 
alueilla tehtävien töiden suorittamisesta. Työstä vastaavan on tehtävä 
katutyöstä ilmoitus kunnalle. Kunnalle on asetettu laissa mahdollisuus 
antaa sille tehtyjen ilmoitusten perusteella määräyksiä katutöiden suo-
rittamisesta sekä toimivalta valvoa kunnan alueella suoritettavia katu-
töitä. Kunta voi periä maksuja ilmoituksen käsittelystä ja töiden valvon-
nasta sekä alueen käyttämisestä työmaana. Katutöitä koskevat sään-
nökset ovat lain 14 a §:ssä sekä 14 b §:n 3–5 momentissa.

Kunnossapitolain katutöitä koskevat säännökset ovat osoittautuneet 
käytännössä haastaviksi, sillä vuonna 2005 voimaan astuneen lain-
muutoksen säännökset eivät täysin vastaa lainmuutoksen esitöissä 
kunnossapitolaille määriteltyä sisältöä ja laille asetettuja tavoitteita. Hal-
lituksen esityksessä 281/2004 (s. 10) on todettu, että katutöiden ilmoi-
tusvelvollisuutta koskevilla säännöksillä on tarkoitus antaa kunnalle 
mahdollisuus ohjata, valvoa, ajoittaa ja sovittaa yhteen töitä ja niiden 
suorittamista niin, että töistä liikenteelle tai muulle käytölle aiheutuvia 
haittoja voidaan estää ja vähentää. Lain esitöissä asetetut lainmuutok-
sen tavoitteet eivät kuitenkaan ole toteutuneet käytännön tasolla, sillä 
kunnalle ei ole lainsäädäntötasolla määritelty tapauskohtaisten mää-
räysten ja hallinnollisten pakkokeinojen lisäksi muita keinoja ohjata ka-
tutöitä. Laissa ei ole asetettu kunnalle oikeutta kieltää töiden tekemistä 
tai keinoja siirtää niiden aloittamisajankohtaa.

Kunnossapitolain suhde maankäyttö- ja rakennuslakiin

Kunnossapitolaki on suurimmalta osin laadittu 1970-luvulla ja siihen on 
tehty lisäyksiä ja osittaisia muutoksia eri vuosikymmeninä. Kunnossapi-
tolain säännöksillä on selkeä yhteys maankäyttö- ja rakennuslain 
(132/1999) tavoitteisiin ja velvoittaviin säännöksiin, mutta toistaiseksi 
kunnossapitolain suhdetta maankäyttö- ja rakennuslakiin on tarkasteltu 
vain yksittäisen pykälien tai osakokonaisuuksien tasolla. Kunnossapito-
lain tavoitteita tulisikin nykytilanteessa tarkastella enemmän yhdessä 
maankäyttö- ja rakennuslaissa säädettyjen yleisiä alueita koskevan 
sääntelyn kanssa.
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Maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistuksen lähtökohdissa on 
tunnistettu tarve uudistaa lakia toimintaympäristön voimakkaista muu-
toksista johtuen. Tällaisia lainsäädännön muutostarpeisiin vaikuttavia 
ilmiöitä ovat mm. ilmasto- ja energiakysymykset, aluerakenteen erilais-
tuminen, kaupungistuminen ja liikkumisen murros. Samat toimintaym-
päristön muutokset, jotka edellyttävät maankäyttö- ja rakennuslain uu-
distamisen arviointia, vaikuttavat myös kunnossapitolain uudistamistar-
peiden taustalla. Maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistuksen 
myötä myös kunnossapitolain kokonaisuudistuksen tarvetta on syytä 
harkita.

Maankäyttö- ja rakennuslain 84 §:n mukaan kadunpito käsittää kadun 
suunnittelemisen, rakentamisen ja sen kunnossa- ja puhtaanapidon 
sekä muut toimenpiteet, jotka ovat tarpeen katualueen ja sen yläpuolis-
ten ja alapuolisten johtojen, laitteiden ja rakenteiden yhteen sovittami-
seksi. Lain mukaan kadunpidon järjestäminen kuuluu kunnalle. Tähän 
maankäyttö- ja rakennuslaista johtuvaan kunnan kadunpidon järjestä-
misvelvoitteeseen perustuu myös kunnan velvollisuus sovittaa yhteen 
erilaisia kadulla tehtäviä töitä. Kunnilla tulisi näin ollen olla lain tasolla 
määritellyt realistiset keinot, joilla kunnat pystyvät tosiasiallisesti oh-
jaamaan ja sovittamaan yhteen kadulla ja muilla yleisillä alueilla tehtä-
viä töitä.

Kadulla tai muulla yleisellä alueella tehtävät työt johtuvat usein erinäis-
ten johtojen tai muiden yhdyskuntateknisten laitteiden sijoittamisesta 
kunnan hallinnoimalle yleiselle alueelle pysyväisluonteisesti. Silloin, 
kun yleisellä alueella tehtävä työ edellyttää myös johtojen tai laitteiden 
sijoittamista, tulee sijoittamisesta sopia alueen omistajan tai haltijan 
kanssa tai sijoittamiselle on haettava rakennusvalvontaviranomaisen 
päätös. Kunnossapitolain mukainen ilmoitus töiden suorittamisesta ei 
näin ollen yksin riitä silloin, kun työ edellyttää myös johtojen ja laitteiden 
sijoittamista.

Näiden yhdyskuntateknisten laitteiden sijoittamisesta säädetään maan-
käyttö- ja rakennuslain 161 §:ssä siten, että kiinteistön omistaja ja halti-
ja on velvollinen sallimaan yhdyskuntaa tai kiinteistöä palvelevan joh-
don sijoittamisen omistamalleen tai hallitsemalleen alueelle, jollei sijoit-
tamista muutoin voida järjestää tyydyttävästi ja kohtuullisin kustannuk-
sin. Sama koskee johtoihin liittyviä vähäisiä laitteita, rakennelmia ja lai-
toksia. Johtoa tai muuta laitetta ei saa rakentaa niin, että vaikeutetaan 
alueen kaavoitusta tai kaavan toteuttamista. Jollei sijoittamisesta ole 
sovittu kiinteistön omistajan ja haltijan kanssa, sijoittamisesta päättää 
kunnan rakennusvalvontaviranomainen. Sijoittamisesta päätettäessä 
on kiinnitettävä huomiota siihen, ettei kiinteistölle aiheuteta tarpeetonta 
haittaa.
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Telekaapeleiden sijoittamisesta toisen omistamalle tai hallitsemalle 
kiinteistölle säädetään erikseen laissa sähköisen viestinnän palveluista 
lain (917/2014) 28 luvussa. Teleyrityksellä on kyseisessä luvussa sää-
detyin edellytyksin oikeus sijoittaa toisen omistamalla tai hallitsemalle 
alueelle yleisiä tietoliikenneyhteyksiä palvelevia johtoja, laitteita ja ra-
kennelmia. Myös telekaapelien ja niihin liittyvien laitteiden osalta lähtö-
kohtana on, että teleyritys ja kiinteistön omistaja tai haltija sopivat sijoit-
tamisesta. Jos sijoittamisesta ei päästä sopimukseen, voi kunnan ra-
kennusvalvontaviranomainen tarvittaessa päättää sijoittamisesta.

Kunnossapitolain katutöitä koskevat säännökset verrattuna maantielakiin

Kunnossapitolain 14 a §:ssä säädettyä ilmoitusvelvollisuutta ei sovelle-
ta valtion hallinnoimalla maantiealueella. Maanteillä suoritettavista töis-
tä säädetään liikennejärjestelmistä ja maanteistä annetussa laissa 
(503/2003, jälj. maantielaki). Kyseisen lain 42 §:ssä säädetään, että 
maanteillä tiealueeseen kohdistuva työ edellyttää pääsääntöisesti ELY-
keskuksen lupaa. Maantielakia koskevassa hallituksen esityksessä 
(17/2004) luvanvaraisuutta on perusteltu sillä, että tiehen kohdistuvat 
toimenpiteet voivat vaikuttaa liikenneturvallisuuteen ja tien kunnossapi-
toon.

Maantielaissa on joitakin poikkeuksia luvanvaraisuudesta. Maantiela-
kiin on vuonna 2016 lisätty esimerkiksi säännös, jonka mukaan tietyin 
edellytyksin esimerkiksi sähkö- ja telekaapeleiden sijoittamiseen liitty-
vissä töissä riittää pelkkä ilmoitus ELY-keskukselle (42 a §). Hallituksen 
esityksessä 49/2016 näiden töiden ilmoituksenvaraisuutta on perusteltu 
sillä, että työskentely tiealueella kohdistuu vain lyhyeen matkaan tietä 
ja kestää lyhyen aikaa, jolloin kokeneen toimijan on helppo hallita vaara 
liikenteelle eikä haitta tienpidolle kasva yleensä suureksi. Toisin kuin 
kunnossapitolaissa, ELY-keskukselle on säädetty laissa oikeus kieltää 
ilmoituksenvaraisen työn aloittaminen, jos se arvioi työn aiheuttavan 
vaaraa liikenneturvallisuudelle tai vähäistä suurempaa haittaa tienpidol-
le. Työtä ei myöskään saa aloittaa ennen ilmoitettua aloituspäivää. 
Esimerkiksi moottori- ja moottoriliikennetien tiealueella ei kuitenkaan 
saa tehdä töitä ilman ELY-keskuksen lupaa.

Kunnossapitolaissa on puolestaan lähtökohtana, että kaikki katutyöt 
ovat ilmoituksenvaraisia eikä kunnossapitolakiin ole määritelty tilantei-
ta, jotka mahdollistaisivat työn suorittamisen kieltämisen. Haitat katu-
töistä voivat kuitenkin olla erittäin merkittäviä ja aiheuttaa kaupunkia-
lueilla pidempikestoisempaa ruuhkaantumista ja matka-ajan pidenty-
mistä kuin maanteillä. Nykytilanne mahdollistaa myös saman katualu-
een avaamiseen useita kertoja peräkkäin ilman, että kunnilla on mah-
dollisuutta ohjata töitä tehtäväksi samanaikaisesti.
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Tavoitteet

Kunnossapitolain ehdotetun muutosesityksen tavoitteena on antaa 
kunnille lainsäädännön tasolla selkeämmin määritellyt ja vaikutuksil-
taan tehokkaat keinot sovittaa yhteen ja ohjata kadulla ja yleisillä alueil-
la tehtäviä töitä. Kuntien maankäyttö- ja rakennuslaista johtuvaa töiden 
yhteensovittamisvelvollisuutta korostetaan lainmuutoksella, kun kunnil-
le luodaan nykytilanteeseen verrattuna realistisemmat mahdollisuudet 
velvollisuutensa toteuttamiseen. Siltä osin kuin kunnille on annettu lain-
säädännön tasolla oikeus antaa määräyksiä katutöiden suorittamisesta, 
tulisi näiden määräysten laiminlyöntien seuraamusten olla tehokkaita ja 
oikeassa suhteessa laiminlyönnin luonteeseen.

Ehdotukset ja niiden vaikutukset

Kunnossapitolakiin esitetään toteutettavaksi useampia muutoksia, joilla 
pyritään päivittämään kunnossapitolaki sekä vahvistamaan kunnan roo-
lia katutöiden ohjaamisessa ja yhteensovittamisessa. 

Kunnan oikeus antaa yleisiä määräyksiä katutöistä

Kunnossapitolaki antaa nykyisellään kunnalle mahdollisuuden laatia 
vain katujen ja muiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapitoa 
koskevat määräykset vastaavalla tavalla kuin rakennusjärjestys laadi-
taan. Samaa mahdollisuutta ei laissa ole katutöitä koskien, vaan kunta 
voi antaa katutöitä koskevia määräyksiä vain tapauskohtaisesti.

Kunnan tapauskohtaisesti antamien määräysten sisältö on määritelty 
tyhjentävästi kunnossapitolaissa (14 a §:n 3 momentti). Kunta voi antaa 
työn suorittamisesta vain määräyksiä, jotka ovat tarpeen työstä mah-
dollisesti liikenteen sujuvuudelle, turvallisuudelle ja esteettömyydelle, 
kadulla ja yleisellä alueella sijaitseville johdoille ja laitteille sekä kadun 
ja yleisen alueen rakenteille aiheutuvan haitan ja vahingon vähentämi-
seksi.

Kunnossapitolakiin ehdotetaan lisättäväksi kunnalle oikeus antaa katu-
töitä koskevat yleiset määräykset, joiden laatimiseen sovelletaan 
maankäyttö- ja rakennuslain rakennusjärjestyksen laatimista koskevaa 
menettelyä. Vastaava menettely on käytössä kunnossapitolain perus-
teella laadittavissa kunnossa- ja puhtaanapitoa koskevissa yleisissä 
kunnallisissa määräyksissä. Lisäksi määräysten sisältöalaa ehdotetaan 
laajennettavaksi.

Lakiin ehdotetaan lisättäväksi mahdollisuus antaa sitovia määräyksiä 
mm. pätevyysvaatimuksen asettamisesta työn suorittajalle, katutöihin 
liittyvän ennallistamisen laatutason ja laajuuden sekä käytettävien ma-
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teriaalien määräämisestä ja sitovan takuuajan asettamisesta kunnan 
vastuulla olevaan katurakenteeseen kohdistuvalle työlle.

Kunnassa noudatettavat yleiset määräykset selkeyttäisivät työstä vas-
taavan velvollisuuksia etenkin pienempien töiden kohdalla, jota teettä-
vät yksityiset tontinomistajat ja taloyhtiöt. Etukäteen tiedossa olevat, si-
tovat määräykset luovat varmuutta niille tahoille, jotka suunnittelevat 
töiden toteuttamista yleisillä alueilla.

Kunnan oikeus ajoittaa katutöitä ja tarvittaessa oikeus kieltää työn suorittaminen 
erikseen määritellyissä tilanteissa

Kunnossapitolain 14 a §:ssä säädetään työstä vastaava velvollisuudes-
ta ilmoittaa kunnalle kadulla tai yleisellä alueella suoritettavasta työstä. 
Pykälän 1 momentin mukaan työ voidaan aloittaa heti, kun kunta on 
antanut suostumuksen työn aloittamiseen. Mikäli kunta ei reagoi työstä 
tehtyyn ilmoitukseen 21 vuorokauden kuluessa, voidaan työt kuitenkin 
aloittaa. Kunnossapitolain lähtökohtana on näin ollen, että työt voidaan 
lähtökohtaisesti aina suorittaa.

Kunnossapitolakiin esitetään lisättäväksi kunnalle oikeus perustellusta 
syystä määrätä työ suoritettavaksi muuna kuin ilmoituksessa kerrottuna 
ajankohtana tai kieltää ilmoitetun työn suorittaminen. Lakiin tehtävillä li-
säyksillä toteutettaisiin maankäyttö- ja rakennuslain 84 §:ssä säädettyä 
kunnan velvollisuutta sovittaa yhteen kadulla tehtäviä töitä. Ehdotettu 
muutos vastaisi myös maantielain tiealueella tehtävien töiden säänte-
lyä.

Tavoitteena on myös tehostaa kunnan asettamien yleisten katutyömää-
räysten vaikutusta. Kunnan oikeudella ajoittaa katutöitä pystyttäisiin 
ehkäisemään katutöistä aiheutuvia haittoja silloin, kun eri tahojen sa-
malla alueella tekemien töiden yhteisvaikutukset aiheuttaisivat kohtuu-
tonta haittaa. Kunta voisi tarpeen mukaan ajoittaa töitä niin, että niiden 
aiheuttamat häiriöt liikenteeseen ja muuhun toimintaan pysyisivät sie-
dettävällä tasolla. Erityisesti laajojen töiden kohdalla kunnalle säädetty 
töiden ajoittamismahdollisuus voisi ohjata suuria toimijoita ohjelmoi-
maan töitään suunnitelmallisemmin yhteistyössä muiden toimijoiden 
kanssa.

Kunnan oikeus ajoittaa ja kieltää töitä on viimesijainen keino ohjata ka-
tutöitä, ja jatkossakin pääsääntönä tulee olemaan se, että katutyöt voi-
daan suorittaa työstä vastaavan omien aikataulujen mukaisesti. Sään-
telyllä ei puututa maankäyttö- ja rakennuslain 161 §:n tai sähköisen 
viestinnän palveluista annetun 229 §:n mukaisiin oikeuksiin sijoittaa 
johtoja ja laitteita yleisille alueille, vaan ne voidaan jatkossakin sijoittaa, 
ja vain joissakin poikkeuksellisissa tilanteissa sijoittaminen saatetaan 
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joutua toteuttamaan sijoittavan tahon tahdosta poikkeavana ajankohta-
na.

Hallinnollisen laiminlyöntimaksun käyttöönotto

Kunnossapitolakiin ehdotetaan otettavaksi käyttöön uutena seuraa-
muksena hallinnollinen laiminlyöntimaksu. Hallinnollinen laiminlyönti-
maksu korvaisi nykylainsäädännössä säännellyn hallintopakon kun-
nossapitolain 14 a §:ssä säädettyjen katutöitä koskevien määräysten 
laiminlyönnin tai katutöitä koskevan ilmoitusvelvollisuuden laiminlyön-
nin osalta. Laiminlyöntimaksu koskisi myös ehdotetun 14 §:n 2 momen-
tin mukaisten kunnallisten yleisten katutyömääräysten laiminlyöntejä. 
Hallintopakon soveltamisalaa kavennettaisiin kunnossapitolain 2 luvun 
mukaisen kunnossapitovelvollisuuden, 3 luvun mukaisen puhtaanapito-
velvollisuuden tai kunnan 14 §:n 1 momentin nojalla antaman mää-
räyksen laiminlyönteihin. Välitöntä hallintopakkoa koskeva sääntely (16 
§:n 4 momentti) säilyisi ennallaan.

Kunnossapitolain ja sen nojalla annettavien katutöitä koskevien mää-
räysten rikkomiseen tai laiminlyöntiin voidaan nykyään puuttua hallinto-
pakkomenettelyllä eli uhkasakko- tai teettämisuhkamenettelyllä. Riko-
soikeudellinen seuraamus on katutöiden osalta käytössä ainoastaan 
ilmoitusvelvollisuuden laiminlyönneissä. Hallintopakkomenettelyn haas-
tavuutena on sen hitaus. Hallintopakkopäätöksen tekeminen ja täytän-
töönpano kestävät useita kuukausia, kun taas useimmat katutyöt kes-
tävät muutamasta päivästä pariin kuukauteen. Hallintopakkomenettely 
on epätarkoituksenmukainen ja tehoton tapa puuttua katutöissä tapah-
tuviin laiminlyönteihin, sillä katutyö ehditään lopettamaan ennen kuin 
kunta ehtii velvoittamaan laiminlyöjää olemaan rikkomatta katutyöstä 
annettuja määräyksiä. Yleisen alueen ennallistamista koskevien laimin-
lyöntien osalta hallintopakkomenettely ei ole poissuljettu vaihtoehto, 
mutta esimerkiksi esteettömyyteen ja liikenteen sujuvuuteen liittyvien 
laiminlyöntien kohdalla hallintopakkomenettely seuraamuksena on lä-
hes höydytön.

Hallinnollisen laiminlyöntimaksun käyttöönotto katutöitä koskevien 
määräysten laiminlyönnin seuraamuksena mahdollistaisi tehokkaam-
man ja nopeamman puuttumisen määräysten vastaisiin tai ilman kun-
nan suostumusta tehtäviin töihin. Hallinnollinen laiminlyöntimaksu vah-
vistaisi kunnan antamien määräysten vaikuttavuutta sekä vähentäisi lu-
vattomien tai määräystenvastaisesti suoritettuja katutöitä ja niiden ai-
heuttamia haittoja.

Päätöksen vaikutukset

Vaikutukset kuntien tehtäviin
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Esityksen keskeiset vaikutukset kohdistuvat kuntiin. Esityksessä ehdo-
tetaan säädettäväksi uusi hallinnollinen seuraamusmaksu, jonka mää-
räisi kunnan monijäseninen toimielin tai sen alainen viranhaltija. Lai-
minlyöntimaksun määrääminen liittyy kuitenkin jo kunnalla olevaan, ka-
dunpitoa koskevan tehtävän hoitamiseen. Kuntalain 1 §:n mukaan kun-
nan tehtävänä on edistää asukkaidensa hyvinvointia ja alueensa elin-
voimaa sekä järjestää asukkailleen palvelut taloudellisesti, sosiaalisesti 
ja ympäristöllisesti kestävällä tavalla. Esityksen voi katsoa edistävän 
kuntalain mukaisia tavoitteita, kun kunnossapitolain tasolla luodaan 
kunnallisille viranomaisille tehokkaat ja toimivat keinot kunnan alueella 
suoritettavien moninaisten katutöiden ohjaukseen.  

Laiminlyöntimaksun käyttöönotto kunnan antamien määräysten noudat-
tamatta jättämisen seuraamuksena tulee jossain määrin muuttamaan 
katutöiden valvonnasta vastaavien kunnallisten viranomaisten tehtäviä, 
ja laiminlyöntimaksun käyttöönotolla voi olla myös suoria henkilöstövai-
kutuksia. Mikäli esitys saatetaan voimaan, tulee kunnan rooli katutöi-
den viranomaisohjauksessa kasvamaan, millä voi olla vaikutuksia myös 
näitä tehtäviä hoitavien nykyisten kunnan viranomaisten työmäärään. 
Toisaalta esitys hallinnollisen laiminlyöntimaksun käyttöönotto ehdote-
tusta oikaisuvaatimusmenettelystä huolimatta mahdollistaa hallintopak-
komenettelyyn verrattuna kevyemmän hallintomenettelyn, jonka voi ar-
vioida lyhentävän asioiden käsittelyaikoja.

Myös ehdotettu töiden ajoittamista ja kieltämistä koskeva muutos saat-
taa lisätä kunnan työmäärää katutöitä koskevien ilmoitusten käsittelys-
sä. Mahdollisuus ajoittaa poikkeuksellisen merkittävää haittaa aiheutta-
via katutöitä voi kuitenkin pidemmällä aikavälillä vähentää kunnan 
saamaa negatiivista palautetta katutöistä. Kunnallisten yleisten mää-
räysten antaminen sen sijaan tulee vähentämään kunnan työmäärää, 
sillä niiden myötä yksittäisten katutöitä koskevien ilmoitusten johdosta 
annettavien yksittäistapauksellisten määräysten tarve ja merkitys vä-
henee huomattavasti.

Ympäristövaikutukset

Esityksellä ei ole välittömiä ympäristövaikutuksia, mutta sen toimeen-
panolla voi olla välillisiä positiivisia ympäristövaikutuksia. Siltä osin kuin 
kunnalle annetaan oikeus siirtää katualueella tai muulla yleisellä alueel-
la tehtäväksi ilmoitettu työ muuhun ajankohtaan ja viimekätinen oikeus 
kieltää työn suorittaminen, esitys edistää yleisten alueiden häiriötöntä 
ja sujuvaa käyttöä. Katutöiden yhteensovittamisen tehostaminen tulee 
myös vähentämään yksittäisistä katutöistä aiheutuvia haittoja ja resurs-
sihukkaa, kun nämä työt voidaan suorittaa koordinoidummin ja sama-
naikaisesti. 
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Kunta voi myös antamillaan yleisillä määräyksillä, jotka koskevat katu-
töissä käytettäviä laitteita, rakennusaineita- ja materiaaleja, ohjata katu-
töissä käytettäväksi esimerkiksi kierrätysmateriaaleja tai muita ympäris-
tön kannalta kestäviä ratkaisua. Esimerkiksi kierrätysasfaltin käyttö ai-
heuttaisi vähemmän hiilidioksidipäästöjä sekä muita ympäristöhaittoja 
kuin uuden asfaltin käyttö. Katutöissä käytettävien koneiden osalta 
kunnan antamilla määräyksillä voitaisiin puuttua esimerkiksi koneiden 
aiheuttamaan meluhaittaan.

Muut toteuttamisvaihtoehdot

Töiden yhteensovittaminen tilaajien välisin sopimusjärjestelyin

Kunnilla on katutöiden ohjauksessa eräänlainen kaksoisrooli, sillä kun-
nat toimivat samaan aikaan kunnossapitolaissa tarkoitettuna kunnan 
valvontaviranomaisena ja katutöiden tilaajina. Monet merkittävimmistä 
haittoja aiheuttavista katutöistä ovat kuntien tilaamia katujen peruspa-
rannushankkeita sekä muita kadun rakenteelliseen kunnossapitoon liit-
tyviä töitä. Kunnat voivat myös töiden tilaajina vähentää työstä aiheutu-
via haittoja sekä ehkäistä laiminlyöntejä panostamalla omiin sopimus-
malleihinsa sekä sopimusten valvontaan. Tällä katutöiden valvonnalla 
tarkoitetaan ensisijaisesti kunnissa sopimusohjauksen kautta toteutet-
tavaa sopimusten elinkaarenaikaista valvontaa, joka edellyttää panos-
tuksia sekä kuntien hankintakäytäntöihin että sopimusosaamisen kehit-
tämisen jatkamista ja omien toimintamallien tarkastelua.

Työmaiden aiheuttamien haittojen vähentämiseksi on otettu käyttöön 
erilaisia yhteistoimintamalliin perustuvia sopimusjärjestelyjä. Yhteistoi-
mintaan pohjautuvissa järjestelyissä katutöiden merkittävimmät tilaajat 
ovat sitoutuneet yhteisin sopimuksin keskinäiseen yhteistoimintaan ka-
tutöiden suunnittelussa ja rakentamisessa.

Esimerkiksi Helsingin kaupunki on solminut vuonna 2008 Yhteinen 
kunnallistekninen työmaa (YKT) -yhteistoimintasopimuksen, johon ovat 
liittyneet merkittävimmät pääkaupungin alueella katutöitä tekevät toimi-
jat kuten teleoperaattorit, Helen ja HSY. Sopimus on päivitetty vuonna 
2017, ja sen tarkoituksena on edistää eri toimijoiden välistä yhteistyötä 
kunnallisteknisissä hankkeissa, toteuttaa erillishankkeita yhdessä sekä 
sujuvoittaa yleisten alueiden rakentamista sekä vähentää kaivutöistä 
aiheutuvia haittoja ja lyhentää työaikoja.

Kuntaliitossa on myös laadittu kirjallinen ohje yhteisestä kunnallistekni-
sestä työmaasta ja tilaajien välisistä sopimuskäytännöistä kunnallistek-
nisissä hankkeissa.

Tilaajien keskinäiseen yhteistyöhön perustuvien sopimusjärjestelyjen 
haasteena on, että ne ovat lähtökohtaisesti aina vapaaehtoisuuteen pe-
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rustuvia. Näin ollen osa katualueilla tai yleisillä alueilla tehtävistä töistä 
jää aina vääjäämättä yhteistoimintajärjestelyjen ulkopuolelle. Tällaisia 
töitä ovat esimerkiksi asunto-osakeyhtiöiden tai omakotialueiden tonti-
nomistajien teettämät yksittäiset työt, jotka edellyttävät työskentelyä 
myös kadulla tai muulla yleisellä alueella.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi
Inkeri Lehmusoksa, lakimies, puhelin: 31022794

inkeri.lehmusoksa(a)hel.fi

Liitteet

1 Helsingin kaupungin esitys laiksi kadun ja eräiden yleisten alueiden 
kunnossa- ja puhtaanapidosta annetun lain muuttamisesta

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Valtioneuvosto Liite 1

Esitysteksti

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Esityksellä pyritään katutöiden parempaan koordinointiin ja katutöistä 
aiheutuvien haittojen minimointiin. Kunnossapitolain muutosten kautta 
haetaan lisää valtuuksia puuttua kaupunkilaisia haittaaviin katutöihin. 
Katutyöt tulee hoitaa tavalla, joka häiritsee kaupunkilaisen arkea mah-
dollisimman vähän. Helsinki varautuu kaupungin kasvuun rakentamalla 
koko ajan uutta infrastruktuuria; katuja ja kunnallistekniikkaa. Samaan 
aikaan vanhaa infrastruktuuria on uusittava. Suurten rakennus- ja pa-
rannushankkeiden määrä tulee kasvamaan ja kantakaupungissa tulee 
olemaan vuosittain useita merkittäviä katutyömaita. Kadun ja niiden alla 
oleva kunnallistekniikka ovat tulleet monessa paikassa peruskorjausi-
kään. Lisäksi kaupunki panostaa joukkoliikenteen, jalankulun ja pyöräi-
lyn olosuhteiden parantamiseen sekä uusien asuinalueiden rakentami-
seen. Suurten korjaustöiden lisäksi kaupungin kaduilla tehdään tuhan-
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sia muita kaivutöitä vuosittain ja katualueita joudutaan usein ottamaan 
työmaakäyttöön.  

Kunnossapitolakiin ehdotetaan lisättäväksi kunnalle oikeus asettaa ka-
tutöitä koskevia yleisiä määräyksiä, joiden valmistelu toteutetaan vas-
taavalla tavalla kuin muutkin kunnossapitolain mahdollistamat yleiset 
kunnalliset määräykset. Lisäksi lakiin ehdotetaan lisättäväksi kunnalle 
oikeus perustellusta syystä määrätä työ suoritettavaksi muuna kuin il-
moituksessa kerrottuna ajankohtana. 

Lainsäädäntöehdotus on laadittu kaupunkiympäristön toimialan ja kau-
punginkanslian yhteistyönä.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi
Inkeri Lehmusoksa, lakimies, puhelin: 31022794

inkeri.lehmusoksa(a)hel.fi

Liitteet

1 Helsingin kaupungin esitys laiksi kadun ja eräiden yleisten alueiden 
kunnossa- ja puhtaanapidosta annetun lain muuttamisesta

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Valtioneuvosto Liite 1

Esitysteksti

Tiedoksi

Suomen Kuntaliitto
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§ 173
Tontin varaaminen Lehto Asunnot Oy:lle vapaarahoitteisten omis-
tusasuntojen suunnittelua varten (Vartiokylä, Myllypuro, tontti 
45127/4)

HEL 2019-013538 T 10 01 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus varasi Lehto Asunnot Oy:lle (Y-tunnus 0189229-0) 
Vartiokylästä tontin 45127/4 (AK) asuntohankkeen suunnittelua varten 
seuraavasti:

 Varausalue on liitteen 1 mukainen alue.
 Varaus on voimassa 31.12.2021 saakka.
 Varauksessa noudatetaan liitteen 3 mukaisia erityisiä varausehto-

ja, liitteen 4 mukaisia yleisiä varausehtoja sekä liitteen 5 mukaista 
ohjetta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1 Varausaluekartta
2 Sijaintikartta
3 Erityiset varausehdot
4 Yleiset varausehdot
5 Toimintaohje
6 Varaushakemus
7 Ote asemakaavasta

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Varauksensaaja Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täy-
täntöönpano

Päätösehdotus
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Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Hakemus ja suunniteltava hanke

Lehto Asunnot Oy pyytää 29.4.2019 päivätyllä hakemuksella, että sille 
varataan tontti 45127/4 asuinkerrostalohankkeen suunnittelua varten. 

Tontti 45127/4 sekä 45127/5 (vuokraushetkellä ollut yhteinen tontti 
45127/2) on vuokrattu pitkäaikaisesti Asunto Oy Tuulimyllyntie 3:lle 
maanvuokrasopimuksella nro 8194. Vuokra-alueella on kaksi vuonna 
1965 valmistunutta 8-kerroksista asuinkerrostaloa, jotka sijaitsevat ton-
tilla 45127/5. Tontilla 45127/4 sijaitsee edellä mainittujen asuinkerrosta-
lojen pysäköintialue. 

Lehto Asunnot Oy on tehnyt hanke- ja yhteistyösopimuksen tontin 
vuokralaisen Asunto Oy Tuulimyllyntie 3:n kanssa.

Lehto Asunnot Oy:n tarkoituksena on suunnitella ja toteuttaa varatta-
vaksi esitettävälle tontille 45127/4 asuinkerrostalohanke, johon tulisi 
yksiöitä, kaksioita ja kolmioita. Asuntojen lukumäärä olisi tämänhetkis-
ten suunnitelmien mukaan noin 75 asuntoa.  

Sijaintikartta on liitteenä 2. Hakemus on liitteenä 6.

Asemakaava- ja tonttitiedot

Kaupunginvaltuusto on 11.5.2016, 131 § hyväksynyt Tuulimyllyntie 3:n 
asemakaavan muutoksen nro 12367. Asemakaavamuutos on tullut 
voimaan 1.7.2016. 

Kaavamuutoksen mukaisella tontilla 45127/4 sijaitsee asuinkerrostalon 
(AK) mahdollistava rakennusala. Rakennuksen enimmäiskerrosluku-
määrä on 6. Ylimmän kerrostason yläpuolelle voi rakentaa kaikilta si-
vuilta sisäänvedetyn ullakkokerroksen asukkaiden yhteistiloja ja talo-
tekniikkaa varten.
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Kaavassa on osoitettu ohjeelliset pysäköimispaikat täydennysrakenta-
mishankkeen osalta tontin 45127/4 pihalle ja Asunto Oy Tuulimyllytie 
3:n autopaikat tontille 45127/5.

Lehto Asunnot Oy:n ja Asunto Oy Tuulimyllyntie 3:n tämänhetkisten 
suunnitelmien mukaan suurin osa täydennysrakentamisen edellyttämis-
tä autopaikoista sijoitetaan omalle tontille 45127/4 ja loput autopaikat 
vuokrataan tontin 45127/5 pihalta. Nykyiset Asunto Oy Tuulimyllytie 3:n 
tontilla 45127/4 olevat autopaikat ovat sijoitettavissa verrattain pienin 
uudelleenjärjestelyin tontille 45127/5. Lehto Asunnot Oy:n ja Asunto Oy 
Tuulimyllytie 3:n tarkoituksena on sopia yhteiskäyttöautojärjestelystä. 

Ote asemakaavasta on liitteenä 7.

Tontin varaaminen

Kaupunginhallituksen 1.4.2019, 220 §  hyväksymien Helsingin tontin-
luovutusta koskevien linjausten mukaan kaupunki varaa asuntotontit 
pääasiassa julkisten hakujen ja kilpailujen kautta. Yksittäinen asunto-
tontti voidaan kuitenkin varata suoravarauksena ilman julkista hakua 
tapauskohtaisesti arvioitavin erityisin perustein. Linjauksia täydentävien 
soveltamisohjeiden mukaan tontti voidaan varata suoravarauksena sil-
loin, kun kilpailuttaminen tai avoimen haun järjestäminen ei ole mahdol-
lista tonttiin kohdistuvan hakijan pitkäaikaisen maanvuokrasopimuksen 
vuoksi ja tontti varataan tontin vuokralaiselle ja/tai tämän valitsemalle 
kumppanille täydennysrakentamishanketta varten.

Tontin varaaminen Lehto Asunnot Oy:lle on perusteltua, sillä tontit 
45127/4 ja 45127/5 on vuokrattu pitkäaikaisesti  Asunto Oy Tuulimyl-
lyntie 3:lle ja kyseessä on tonttiin kohdistuva täydennysrakentaminen.

Suunniteltu täydennysrakentamishanke mahdollistaa Myllypuron asun-
totarjonnan lisääntymisen hyvien palveluiden ja liikenneyhteyksien lä-
heisyydessä. Alueelle tulevat uudet asukkaat lisäävät nykyisten palve-
luiden käyttöä ja edesauttavat nykyisen palvelutason säilyttämistä.

Varausesitys on valmisteltu yhteistyössä kaupunginkanslian ja kaupun-
kiympäristön toimialan asemakaavapalvelun kanssa. Varaus toteuttaa 
kaupunkistrategiaa ja kaupungin asuntopoliittisia tavoitteita sekä kau-
pungin kyseiselle alueelle asettamat asuntotuotannon rahoitus- ja hal-
lintamuotojakaumaa koskevat tavoitteet.

Tontin myöhempi luovuttaminen

Tontti on tarkoitus luovuttaa hakijalle myöhemmin kaupunginhallituksen 
1.4.2019, 220 § hyväksymien tontinluovutusta koskevien linjausten 
mukaisesti vuokraamalla pitkäaikaisesti.
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Täydennysrakentamiskorvaus

Kaupunki ei tule suorittamaan asemakaavan muutoksen toteuttamisen 
johdosta täydennysrakentamiskorvausta, sillä kaavamuutoksesta seu-
rannut tontin lisääntynyt rakennusoikeuden määrä esitetään varatta-
vaksi nykyisen vuokralaisen Asunto Oy Tuulimyllyntie 3:n yhteistyö-
kumppanille Lehto Asunnot Oy:lle.

Toimivalta

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

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1 Varausaluekartta
2 Sijaintikartta
3 Erityiset varausehdot
4 Yleiset varausehdot
5 Toimintaohje
6 Varaushakemus
7 Ote asemakaavasta

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Varauksensaaja Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täy-
täntöönpano

Tiedoksi

Kaupunkiympäristölautakunta

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunta 11.02.2020 § 86
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HEL 2019-013538 T 10 01 01 00

Tuulimyllyntie 3a

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että Lehto 
Asunnot Oy:lle (Y-tunnus 0189229-0) varataan Vartiokylästä tontti 
asuntohankkeen suunnittelua varten seuraavasti:

 Varausalue on liitekartan 1 mukainen ja käsittää asuntotontin (AK) 
45127/4 (pinta-ala 3 124 m², rakennusoikeus 4 800 k-m²), sijainti-
kartta liite 2.

 Varaus on voimassa 31.12.2021 saakka.
 Varauksessa noudatetaan liitteen 3 mukaisia erityisiä varausehtoja 

ja liitteen 4 mukaisia yleisiä varausehtoja sekä liitteen 5 mukaista 
ohjetta "kaivu- ja louhintatoimenpiteiden suorittaminen sekä kaadet-
tavat puut (25.5.2018)".

(A1145-922)

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Jenna Pirtilä, kiinteistölakimies, puhelin: 09 310 23799

jenna.pirtila(a)hel.fi
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§ 174
Valtuutettu Petrus Pennasen toivomusponsi Ruuti.net -
aloitejärjestelmän korvaamisesta Kuntalaisaloite.fi -palvelusta muo-
katulla aloitepalvelulla

HEL 2019-011613 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 
6.11.2019 hyväksymän toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpi-
teistä ja toimitti selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille val-
tuutetuille.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(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 nuorten aloitteita ajalta 1.1. - 30.6.2019 kaupunginval-
tuusto hyväksyi samalla valtuutettu Petrus Pennasen ehdottaman toi-
vomusponnen, jonka mukaan selvitetään mahdollisuus korvata Ruu-
ti.net -aloitejärjestelmä yhteistyössä oikeusministeriön kanssa Kansa-
laisaloite.fi -palvelusta kopioidulla ja kevyesti muokatulla nuorten aloi-
tepalvelulla, joka sopii myös muiden kuntien käyttöön.

Hallintosäännön mukaan nuorten aloitteella tarkoitetaan helsinkiläisten 
13-17 -vuotiaiden tekemiä aloitteita kaupungin toimintaan kuuluvissa 
asioissa. Nuorten aloitteet ja niihin annetut vastaukset viedään kahdesti 
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vuodessa kaupunginvaltuustolle tiedoksi. Nuorille on olemassa myös 
valtakunnallinen aloitepalvelu, Nuortenideat.fi., joka on osa opetus- ja 
kulttuuriministeriön demokratiapalveluita. Nuortenideat.fi on suunnattu 
nuorille ja nuorten kanssa toimiville. Nuoriksi lasketaan alle 29-vuotiaat. 
Nuortenideat.fi -sivuston kohderyhmä on siis laajempi kuin Helsingissä 
on omaksuttu. Jos nuori haluaa tehdä palvelussa kuntaa koskevan 
aloitteen, niin palvelu ohjaa hänet Kuntalaisaloite.fi -sivustolle.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla katsotaan, että nuorten vaikutta-
mismahdollisuudet on tarkoituksenmukaista sisällyttää osaksi kaupun-
gin digitaalisia vuorovaikutuskanavia ja -palveluita, ja kehittää niitä yh-
tenä kokonaisuutena. Tätä linjausta puoltaa se, että helsinkiläisten 
nuorten aloiteoikeus ja aloitteiden käsittelytapa poikkeavat valtakunnal-
lisessa palvelussa omaksutuista.  

Nuorisopalvelujen Munstadi-sivustoa, ja tämän mukana myös Ruudin 
sivuja, ollaan uudistamassa Nuorten Helsinki -sivustoksi. Tässä yhtey-
dessä luovutaan ominaisuuksiltaan vanhentuneesta aloitesivusta. Uusi 
aloitesivu rakennetaan niin, että se sopii osaksi Nuorten Helsinki -
kokonaisuutta ja myös osaksi kaupungin kuntalaisvuorovaikutuksen 
kokonaisuutta.

Asiassa on saatu kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunnan lausunto, johon 
vastaus pohjautuu.

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

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Ponnen ehdottaja Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytän-
töönpano
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Päätöshistoria

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 14.01.2020 § 8

HEL 2019-011613 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon: 

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta katsoo, että nuorten aloitejärjestel-
män tulee kytkeytyä tiiviisti koko kaupungin asukasvuorovaikutukseen 
ja asukasosallisuuden toteuttamiseen. Tästä syystä Nuortenideat.fi-
palvelu, joka on kuntalaisaloite.fi palvelusta muokattu kuntien käyttöön 
tarkoitettu palvelu ei suoraan sovellu Helsingin nuorten aloitejärjestel-
mäksi.

Nuorten aloitejärjestelmä on osa Helsingin nuorten vaikuttamisjärjes-
telmä Ruutia. Kaupunginhallituksen asettamispäätöksen mukaisesti 
Ruudin toiminta käsittää aloitejärjestelmän ohella muun muassa Hel-
singin nuorisoneuvoston toiminnan, nuorten osallistuvan budjetoinnin 
RuutiBudjetin, nuorten projektiavustukset, Nuorten Ääni -toimituksen 
sekä oppilas- ja opiskelijakuntatoiminnan.  

Nuorten aloitejärjestelmä otettiin Helsingissä käyttöön vuonna 2015, 
kun kaupunginvaltuusto hyväksyi 25.3.2015, § 84 kaupunginvaltuuston 
työjärjestyksen muutoksen lisäämällä uuden 25 a §:n nuorten aloittei-
den käsittelystä. Nuorten aloitteiden käsittely poikkeaa hieman muiden 
kuntalaisaloitteiden käsittelystä Helsingissä, sillä nuorten aloiteproses-
sissa huomioidaan 13–17-vuotiaiden erityistarpeet sekä demokratia-
kasvatuksellisuus. 

Toivomusponnessa kuvatun kaltainen, nuorille valtakunnallisesti suun-
nattu aloitepalvelu on jo olemassa. Nuortenideat.fi on opetus- ja kult-
tuuriministeriön demokratiapalvelut–tuoteperheen palvelu. Tuoteper-
heeseen kuuluu myös kuntalaisaloite.fi. Helsingin kaupunki ei kuiten-
kaan ole mukana Nuortenideat.fi-palvelussa. Helsingin nuorten aloite-
järjestelmä kehitettiin toimimaan kiinteänä osana kaupungin omaa vai-
kuttamisjärjestelmä Ruutia, minkä vuoksi aloitekanava perustettiin 
vuonna 2015 samalla sivustolle Ruudin muiden toimintojen kanssa.  

Vuonna 2020 nuorisopalveluiden Munstadi-sivusto, jonka osana myös 
Ruudin sivut toimivat, uudistuu Nuorten Helsinki -sivustoksi. Tässä yh-
teydessä nykyisestä, ominaisuuksiltaan vanhentuneesta nuorten aloi-
tesivusta luovutaan. Uusi aloitesivu rakennetaan niin, että se sopii 
osaksi Nuorten Helsinki -kokonaisuutta sekä kaupungin kuntalaisvuo-
rovaikutuksen digiportfoliota. Uuden aloitesivun rakentamisessa hyö-
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dynnetään kaupungin jo olemassa olevia vuorovaikutusalustoja kuten 
omastadi.hel.fi ja ilmastovahti.hel.fi.

Esittelijä
nuorisoasiainjohtaja
Mikko Vatka

Lisätiedot
Johanna Laukkanen, suunnittelija, puhelin: 310 89091

johanna.laukkanen(a)hel.fi
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§ 175
Valtuutettu Silja Borgarsdóttir Sandelinin toivomusponsi nuorten 
aloitejärjestelmän kielivalikoiman laajentamisesta

HEL 2019-005121 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 
24.4.2020 hyväksymän toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpi-
teistä ja toimitti selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille val-
tuutetuille.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(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 24.4.2019 nuorten aloitteita ajalta 1.7. - 31.12.2018 
kaupunginvaltuusto hyväksyi samalla valtuutettu Silja Borgárdottir San-
delinin toivomusponnen, jonka mukaan tulee selvittää, miten nuorten 
aloitemahdollisuus ja järjestelmä voi toimia myös ruotsiksi ja muilla tar-
vittavilla kielillä.

Toivomusponnessa esitettyihin toimenpiteisiin on jo ryhdytty: Ruu-
ti.munstadi.fi/aloitteet -sivusto toimii nyt molemmilla kotimaisilla kielillä. 
Nuori voi siis sekä tehdä aloitteen että  saada siihen vastauksen joko 
suomeksi tai ruotsiksi.  Syksyn 2020 aikana nuorisopalveluiden Muns-
tadi-sivusto uudistuu Nuorten Helsinki -sivustoksi. Samassa yhteydes-
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sä nuorten aloitesivut tulevat saataville myös englanninkielisinä. Nuoria 
autetaan aloitekäsittelyn yhteydessä tarvittaessa myös muilla kielillä, 
vaikkakin aloitevastausten valmistelu tapahtuu joko suomeksi tai ruot-
siksi. 

Asiasta on saatu kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunnan lausunto, ja vas-
taus pohjautuu tähän lausuntoon.

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

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Ponnen ehdottaja Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytän-
töönpano

Päätöshistoria

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 28.01.2020 § 16

HEL 2019-005121 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta toteaa, että aloitteessa ehdotetun 
mukaisiin toimiin on jo ryhdytty. Nuorten aloitejärjestelmä toimii nykyisin 
molemmilla kotimaisilla kielillä. Nuori voi tehdä aloitteen ja saada aloit-
teeseen vastauksen sekä suomeksi että ruotsiksi. 

Ruuti.munstadi.fi/aloitteet -sivusto, jolle nuorten aloitteet tällä hetkellä 
jätetään, toimii molemmilla kotimaisilla kielillä. Syksyn 2020 aikana 
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nuorisopalveluiden Munstadi-sivusto uudistuu Nuorten Helsinki -
sivustoksi. Samassa yhteydessä myös nuorten aloitesivu uudistuu. 
Tässä yhteydessä aloitesivu tulee saataville suomen ja ruotsin lisäksi 
myös englanniksi.

Kaupungin viralliset asiointikielet ovat suomi ja ruotsi, joilla myös aloi-
tevastausten valmistelu toimialoilla tapahtuu. Aloitteen tehneitä nuoria 
pyritään kuitenkin valmisteluprosessin aikana palvelemaan joustavasti 
tarvittavilla kielillä, kuten englanniksi. Tarvittaessa kaupunki voi käyttää 
aloitevalmistelussa myös käännöspalveluja.

Esittelijä
nuorisoasiainjohtaja
Mikko Vatka

Lisätiedot
Heli Kinnula, suunnittelija, puhelin: 310 89144

heli.kinnula(a)hel.fi
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§ 176
Valtuutettu Fatim Diarran toivomusponsi nuorten aloitteisiin vas-
taamisesta selkokielellä

HEL 2019-005120 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 
24.4.2019 hyväksymän toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpi-
teistä ja toimitti selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille val-
tuutetuille.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Lauri Menna, johtava asiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Ponnen ehdottaja Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täy-
täntöönpano

Kaupunginvaltuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Käsitellessään 24.4.2019 nuorten aloitteita kaupunginvaltuusto hyväk-
syi Fatim Diarran ehdottaman toivomusponnen, jossa edellytettiin selvi-
tettävän mahdollisuuksia vastata nuorten aloitteisiin vastaisuudessa 
selkokielellä tai muutoin nykyistä selkeämmin.

Nuorten aloitteiden tavoitteena on tarjota nuorille vaikuttamisen koke-
muksia. Nuorelle menevän vastauksen laadintaa ohjaavat samat hyvän 
virkakielen periaatteet kuin kaupunkilaisille vastaamista muutenkin. 
Nuorten aloitteisiin annettuja vastauksia kirjoitettaessa on otettu huo-
mioon, että kirjeiden vastaanottajina ovat nuoret henkilöt. Yleiskieltä 
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helpommin ymmärrettävän selkokielen käyttämistä ei vastauksissa ole 
nähty tarpeelliseksi.

Nuorisoneuvoston lausunnossa nuorten aloitteista ajalta 1.1. - 
30.6.2019 todettiin, että nuorille annetut vastaukset ovat selkeytyneet 
ja ne sisältävät enemmän konkreettisia toimenpiteitä perusteluineen. 
Lausunnossa toivotun mukaisesti vastauksissa on kiinnitetty myös 
huomioita aloitteen pohjalta tehtävien toimenpiteiden tarkempaan ku-
vaamiseen tai tarvittaessa sen perustelemiseen miksi aloite ei anna ai-
hetta toimenpiteisiin.

Vastauksissa on pyritty selkeästi kertomaan, mihin toimenpiteisiin aloite 
on johtanut. Aloite on kuitenkin saattanut sisältää ehdotuksia, joiden 
valmistelu vie pitkähkön aikaa, tai joita ei määrärahojen puuttuessa tai 
muusta vastaavasta syystä voida toteuttaa. Tällöinkin on voitu etsiä 
vaihtoehtoisia ratkaisuja. Jos aloite ei johda minkäänlaisiin toimenpitei-
siin, on kielteisen kannan perustelu erityisen tärkeää. 

Ennen vastauksen laatimista aloite on useimmiten ollut selvitettävänä 
toimialalla. Suosituksena on, että toimialan työntekijät tapaavat aloit-
teen tehneen nuoren. Työntekijät saavat näissä kohtaamisissa tietoa 
aloitteen perustana olevista asioista, nuorten olosuhteista ja ajatuksis-
ta, ja nuoret kokemuksen siitä, että heitä kuunnellaan, ja että he voivat 
vaikuttaa kaupungin toimintaan.

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

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Lauri Menna, johtava asiantuntija, puhelin: 09 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Ponnen ehdottaja Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täy-
täntöönpano

Kaupunginvaltuusto
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§ 177
Valtuutettu Mai Kivelän toivomusponsi Patterimäen luonnonsuoje-
lualueen pikaisesta perustamisesta

HEL 2019-003414 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 
13.3.2019 hyväksymän toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpi-
teistä ja toimitti selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille val-
tuutetuille. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
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 Patterimäen asemakaavaa ja asemakaavan muutosta 
kaupunginvaltuusto hyväksyi Mai Kivelän toivomusponnen, jonka mu-
kaan selvitetään mahdollisuudet siihen, että kaavan toteuttamisessa 
painotetaan Patterimäen luonnonsuojelualueen pikaista toteuttamista 
osana Helsingin luonnonsuojeluohjelmaa. 

Kaupunkiympäristön toimialan ympäristöpalvelut aloittaa Patterimäen 
luonnonsuojelualueen perustamiseen liittyvät työt vuonna 2020. Kesäl-
lä 2020 alueella tehdään luontoinventointeja. Niiden valmistuttua aloite-
taan hoito- ja käyttösuunnitelman valmistelu, joka valmistuu vuoden 
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2021 aikana. Tämän jälkeen laaditaan luonnonsuojelualueen perusta-
misesitys. 

Asiasta on saatu kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupa-
jaoston lausunto. Vastaus on jaoston  esityksen mukainen. 

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

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
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

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto 27.02.2020 § 30

HEL 2019-003414 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto antoi kaupun-
ginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Ympäristöpalvelut aloittaa Patterinmäen luonnonsuojelualueen perus-
tamiseen liittyvät työt vuonna 2020. Kesällä 2020 alueella tehdään 
luontoinventointeja. Niiden valmistuttua alkaa hoito- ja käyttösuunnitel-
man valmistelu. Perustamisesitys laaditaan ja hoito- ja käyttösuunni-
telma valmistuu vuoden 2021 aikana. 
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Patterinmäki sisältyy Helsingin kaupungin luonnonsuojeluohjelmaan 
2015-2024. Luonnonsuojeluohjelman kohteet on merkitty yleiskaavan 
2016 Kaupunkiluonto-teemakarttaan. 

Patterinmäen alueelle laadituissa uusissa asemakaavoissa luonnon-
suojeluohjelmassa luonnonsuojeluun varatuille alueille on osoitettu ra-
kentamista. Patterinmäen länsipuolella Raide-Jokerin tunneli puhkaisee 
kalliorinteen ja sen edustan metsät asemakaavan 12434 mukaan. Rai-
de-Jokerin linjauksen pohjoispuolella asemakaava 12477 mahdollistaa 
varikkorakentamista Patterinmäen länsirinteen metsiin. Kaavasta on 
tehty valituksia hallinto-oikeuteen ja asia on parhaillaan oikeuden käsit-
telyssä.

Rakentamisen alle jäävän alueen kasvillisuus on kalliorinteen alla ole-
vaa tuoretta lehtoa ja lehtomaista kangasta, jotka ovat Etelä-Suomessa 
uhanalaisia (vaarantuneita) luontotyyppejä. Pohjoisosissa on myös kui-
vaa keskiravinteista lehtoa, joka on silmälläpidettävää. Alue oli myös 
maisemallisesti komea ennen asemakaavan 12434 mukaista Raide-
Jokerin rakentamista, sillä jyrkimmillä kohdilla kalliorinne kohosi ala-
puoleiselta kävelytieltä 10-14 metriä paikoin lähes pystysuorasti ylös-
päin. 

Luonnonsuojelualueeksi perustetaan Patterinmäen jäljelle jääviä rin-
nemetsiä sekä lakiosissa sijaitseva niittyalue, joka on kasvillisuudeltaan 
monimuotoisimpia niittyjä Helsingissä. Niittyalue sijaitsee I maailman-
sodan aikaisten puolustusvarustusten yhteydessä, ja se on suojeltu 
muinaisjäännöksenä. Koko Patterinmäki rinnemetsineen kuuluu osana 
valtakunnallisesti arvokkaaseen rakennettuun kulttuuriympäristöön 
Pääkaupunkiseudun I maailmansodan linnoitteet ja maakunnallisesti 
arvokkaaseen kulttuuriympäristöön I maailmansodan linnoitteet - Paja-
mäki. Hoito- ja käyttösuunnitelmaa laadittaessa tehdään yhteistyötä 
Helsingin kaupunginmuseon kanssa. 

Patterinmäen jyrkänteen aluetta ei ole mahdollista kompensoida Hel-
singin rajojen sisällä, sillä vastaavia jyrkänteitä ei ole.

Käsittely

27.02.2020 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Esa Nikunen:
Poistetaan 5. kappaleen 1. virkkeestä sanat "tai osittain jo jääneen"
Vaihdetaan 6. kappaleen 1. virkkeen sanat "jäljellä olevia" sanoiksi "jäl-
jelle jääviä"

Asian aikana kuultavana oli ympäristösuunnittelija Hanna Seitapuro. 
Asiantuntija poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.
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Esittelijä
ympäristöjohtaja
Esa Nikunen

Lisätiedot
Hanna Seitapuro, ympäristösuunnittelija: 310 32062

hanna.seitapuro(a)hel.fi
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§ 178
Helsingin kaupungin palvelujen yhdenvertaisuussuunnitelma vuo-
sille 2020–2021

HEL 2019-009182 T 00 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä Helsingin kaupungin palvelujen yh-
denvertaisuussuunnitelman vuosille 2020–2021 (liite 1).

Käsittely

Vastaehdotus:
Anna Vuorjoki:

Toimenpide ”Liikuntapalveluita ja sen toimipisteitä kehitetään helpom-
min saavutettaviksi asiakkaan kulttuuritaustasta riippumatta." muute-
taan muotoon ”Liikuntapalveluita ja sen toimipisteitä kehitetään hel-
pommin saavutettaviksi asiakkaan kulttuuritaustasta ja toimintakyvystä 
riippumatta."

Kannattaja: Veronika Honkasalo

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti Anna Vuorjoen vastaehdo-
tuksen mukaisesti muutetun ehdotuksen.

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, 9.3.2020

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
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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, 
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 
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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) 
 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.
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 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. 

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. 
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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-
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
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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

Kaupunginhallitus 02.03.2020 § 150

HEL 2019-009182 T 00 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

02.03.2020 Pöydälle

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Veronika 
Honkasalon ehdotuksesta.

25.11.2019 Palautettiin

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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§ 179
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen asioita, joissa 
seuraavat viranomaiset ovat tehneet päätöksen viikolla 10 

kaupunginhallituksen jaostot  
- konsernijaosto 2.3.2020
- elinkeinojaosto  
  
tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta 3.3.2020
  
lautakunnat ja niiden jaostot  
kasvatus- ja koulutuslautakunta 3.3.2020
- suomenkielinen jaosto  
- ruotsinkielinen jaosto  
kaupunkiympäristölautakunta 3.3.2020
- ympäristö- ja lupajaosto  
- rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 5.3.2020
pelastuslautakunta  
kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta  
- kulttuuri- ja kirjastojaosto  
- liikuntajaosto  
- nuorisojaosto  
sosiaali- ja terveyslautakunta  
- sosiaali- ja terveyslautakunnan jaosto 5.3.2020
  
johtokunnat  
- palvelukeskusliikelaitos  
- taloushallintopalveluliikelaitos  
- työterveysliikelaitos 2.3.2020
- rakentamispalveluliikelaitos  
- liikenneliikelaitos 6.3.2020
  
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 6.3.2020

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Henri Kähönen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36027

henri.kahonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Henri Kähönen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36027

henri.kahonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 172, 173, 
174, 175, 176, 177, 178 ja 179 §:t.

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

2
OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Pöytäkirjan 169 ja 170 §: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 171 § (A) ja B)).

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.
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Kaupunginhallitus

Jan Vapaavuori
puheenjohtaja

Jenni Björksten
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Mika Raatikainen Ozan Yanar

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa 
www.hel.fi 19.03.2020.


