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Kokousaika 20.04.2020 16:00 - 18:09

Kokouspaikka Kaupungintalon terassikabinetti / sähköinen kokous

Läsnä

Jäsenet

Vapaavuori, Jan pormestari
poistui 17:45, poissa: 257 §

Sinnemäki, Anni (etänä) apulaispormestari
kaupunginhallituksen 1. varapu-
heenjohtaja
esteellinen: 245 §, poistui 17:55, 
poissa: osa 257 §:ää

Sevander, Tomi (etänä) kaupunginhallituksen 2. varapu-
heenjohtaja

Honkasalo, Veronika (etänä) poistui 17:47, poissa: 257 §
Koulumies, Terhi (etänä)
Pakarinen, Pia (etänä) apulaispormestari
Raatikainen, Mika (etänä)
Rantala, Marcus (etänä)
Razmyar, Nasima (etänä) apulaispormestari
Rydman, Wille (etänä)
Sazonov, Daniel (etänä)
Vanhanen, Reetta (etänä)
Vesikansa, Sanna (etänä) apulaispormestari
Vuorjoki, Anna (etänä)
Yanar, Ozan (etänä)

Muut

Kivekäs, Otso (etänä) kaupunginvaltuuston puheenjohtaja
Bogomoloff, Harry (etänä) kaupunginvaltuuston 1. varapuheen-

johtaja
Arhinmäki, Paavo (etänä) kaupunginvaltuuston 2. varapuheen-

johtaja
Sarvilinna, Sami kansliapäällikkö
Jolkkonen, Juha (etänä) sosiaali- ja terveystoimialan toimia-

lajohtaja
poistui 17:39, poissa: 254 - 257 §

Kivelä, Liisa (etänä) viestintäjohtaja
poistui 17:14, läsnä: 241 §

Saxholm, Tuula rahoitusjohtaja
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esteellinen: 245 §
Seppälä, Johanna (etänä) vs. viestintäjohtaja
Summanen, Juha (etänä) hallintojohtaja

poistui 17:40, poissa: 254 - 257 §
Katajamäki, Paula viestintäasiantuntija
Vennelä, Asta hallintoasiantuntija
Björksten, Jenni hallintoasiantuntija
Haahtela, Ilkka (etänä) maahanmuutto- ja työllisyysasioiden 

päällikkö
asiantuntija
poistui 17:14, läsnä: 241 §

Verkka, Kirsi (etänä) kehittämispäällikkö
asiantuntija
saapui 17:45, poistui 18:08, läsnä: 
osa 257 §:ää

Puheenjohtaja

Jan Vapaavuori pormestari
241 - 256 §

Anni Sinnemäki apulaispormestari
osa 257 §:ää

Tomi Sevander kaupunginhallituksen 2. varapu-
heenjohtaja
osa 257 §:ää

Esittelijät

Jan Vapaavuori pormestari
241 §

Juha Summanen hallintojohtaja
242 §

Sami Sarvilinna kansliapäällikkö
243 - 257 §

Pöytäkirjanpitäjä

Jenni Björksten hallintoasiantuntija
241 - 257 §
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§ Asia

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

242 Asia/2 V 6.5.2020, Liikenneliikelaitoksen johtokunnan varajäsenen valinta

243 Asia/3 V 6.5.2020 Vartiokylän korttelin 45130 ym. alueiden asemakaavan 
muuttaminen kielilukion rakentamista varten, Kiviparintie 1 (nro 12614)

244 Asia/4 V 6.5.2020, Vuokrausperiaatteiden määrittäminen asuntotontille (Var-
tiokylä, Myllypuro, tontti 45127/4)

245 Asia/5 V 6.5.2020, Vuokrausperiaatteiden määrittäminen asuin- ja autopaik-
katonteille (Kaarela, Kuninkaantammi)

246 Asia/6 V 6.5.2020, Helsingin Medialukion peruskorjaushankesuunnitelman 
enimmäishinnan korottaminen

247 Asia/7 Kaupunginhallituksen toimivallan siirtäminen kaupunginkanslian viran-
haltijoille henkilörekistereitä koskevissa asioissa

248 Asia/8 Hankintapäällikön viran perustaminen kaupunkiympäristön toimialalle

249 Asia/10 Lainan myöntäminen Setlementtiasunnot Oy:lle

250 Asia/11 Espoon ja Helsingin Raide-Jokeri -hankkeen suunnittelun ja toteutuk-
sen yhteistyösopimuksen muutos

251 Asia/12 Töölön raitiovaunuvarikon raiteiden uusimisen ja lattiarakenteiden 
kunnostamisen hankesuunnitelman enimmäishinnan korottaminen

252 Asia/13 Alueen vuokraaminen Tapulikaupungin liikuntapuistosta Tapulin Lii-
kuntakeskus Oy:lle

253 Asia/14 Puotilan ala-asteen väistötilan hankesuunnitelma

254 Asia/15 Valtuutettu Alviina Alametsän toivomusponsi päätösten hyvinvointivai-
kutusten painottamisesta sosiaali- ja terveystoimialan talouden suun-
nittelussa

255 Asia/16 Kaupunginvaltuuston 8.4.2020 tekemien päätösten täytäntöönpano

256 Asia/17 Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

257 Asia/9 Selvitys osallistuvan budjetoinnin toimeenpanosta 2018-2019 ja esitys 
osallistuvan budjetoinnin toteuttamisperiaatteista 2020-2021
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§ 241
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 Wille 
Rydmanin ja Nasima Razmyarin sekä varatarkastajiksi Anni Sinne-
mäen ja Mika Raatikaisen.

Esittelijä
pormestari
Jan Vapaavuori

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
pormestari
Jan Vapaavuori

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 242
V 6.5.2020, Liikenneliikelaitoksen johtokunnan varajäsenen valinta

HEL 2020-004134 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Anna 
Vuorjoen ehdotuksesta. 

Esittelijä
hallintojohtaja
Juha Summanen

Lisätiedot
Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

Liitteet

1 Salassa pidettävä (Tietosuojalaki § 29)

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto

 myöntää Markku Saariselle eron liikenneliikelaitoksen johtokunnan 
varajäsenen luottamustoimesta ja

 valitsee ____________ varajäseneksi (Anu Suorannan henkilökoh-
tainen varajäsen) liikenneliikelaitoksen johtokuntaan vuoden 2021 
toukokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi. 

Samalla kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta 
heti.

Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuusto valitsi Markku Saarisen (Vas.) 7.6.2017 § 271 va-
rajäseneksi liikenneliikelaitoksen johtokuntaan vuonna 2017 alkavaksi 
toimikaudeksi. Markku Saarinen pyytää 29.3.2020 eroa liikenneliikelai-
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toksen johtokunnan varajäsenen luottamustoimesta henkilökohtaisista 
syistä.

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

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

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

Esittelijä
hallintojohtaja
Juha Summanen

Lisätiedot
Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

Liitteet

1 Salassa pidettävä (Tietosuojalaki § 29)

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Esitysteksti

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Liikenneliikelaitoksen johtokunta
Taloushallintopalveluliikelaitos



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2020 4 (87)
Kaupunginhallitus

Asia/3
20.04.2020

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

§ 243
V 6.5.2020 Vartiokylän korttelin 45130 ym. alueiden asemakaavan 
muuttaminen kielilukion rakentamista varten, Kiviparintie 1 (nro 
12614)

HEL 2019-002069 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa: 

Kaupunginvaltuusto hyväksyy 45. kaupunginosan (Vartiokylä) korttelin 
45130 sekä puisto- ja katualueiden asemakaavan muutoksen 
10.3.2020 päivätyn ja 20.3.2020 muutetun piirustuksen nro 12614 mu-
kaisena 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 12614 kartta, päivätty 17.3.2020, muutet-
tu 20.3.2020

2 Asemakaavan muutoksen nro 12614 selostus, päivätty 17.3.2020, muu-
tettu 20.3.2020, korjattu 30.3.2020

3 Liikennesuunnitelma nro 7004/10.3.2020
4 Vuorovaikutusraportti 10.3.2020 ja asukastilaisuuden muistio 13.6.2019
5 Osa päätöshistoriaa
6 Näkymäkuvat

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

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

Esitysteksti
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4
Liite 5
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen hyväksyminen
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Helen Oy Esitysteksti
Helen Sähköverkko Oy Esitysteksti
Helsingin seudun lii-
kenne -kuntayhtymä

Esitysteksti

Helsingin seudun ym-
päristöpalvelut -
kuntayhtymä

Esitysteksti

Esitysehdotus

Esitys on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaavaratkaisun keskeinen sisältö

Asemakaavan muutos (kaavaratkaisu) koskee moottoriajoneuvojen 
huoltoasemien korttelialuetta, joka sijaitsee Myllypuron keskustassa Ki-
viparintien ja Myllypurontien kulmassa. Kaavaratkaisu mahdollistaa kie-
li- ja aikuisopetukseen painottuvan lukiorakennuksen rakentamisen 
Myllypuron keskustaan muodostuneen kampusalueen yhteyteen. 

Tavoitteena on sijoittaa koulu- ja kokoontumiskäytössä oleva rakennus 
alueellisesti ja paikallisesti raideliikenteen, pyöräilyn ja jalankulun ver-
kostojen piiriin, eheyttäväksi osaksi Myllypuron kaupunkikuvaa. Raken-
nushanke tullaan toteuttamaan nk. kilpailullisen neuvottelumenettelyn 
tuloksena. Tontin tehokkuusluku on e=2,74.

Kaavamuutoksen yhteydessä on laadittu liikennesuunnitelma (piirustus 
nro 7004) ja alustava tilavaraus raitiotien päätepysäkille Myllypurontiel-
lä. Liikennesuunnitelmassa on esitetty tilapäinen käyttö katualueen le-
vennykselle, jonka raitiotievaraus aiheuttaa. Raitiotien tilavarausta ei 
ole mahdollista sijoittaa asemakaavan muutosalueelle kokonaisuudes-
saan vaan noin puolet tarvittavasta lisätilasta tulee varata metroraiteen 
päällä olevien korttelien asemakaavamuutoksen yhteydessä.

Kaavaratkaisun toteuttaminen vaikuttaa erityisesti siten, että Myllypu-
rossa sijaitseva opiskelijakampus vahvistuu kasvavalla yhteistyöllä toi-
sen asteen oppilaitosten suuntaan. Se kohentaa myös kävely-
ympäristöä ja julkisen liikenteen saavutettavuutta Myllypuron keskustan 
alueella. Samalla kuitenkin  alueelta poistuu nykyinen huoltoasema 
työpaikkoineen. 

Päätökset kaavaratkaisun pohjana

Kaavaratkaisu edesauttaa kaupungin strategisten tavoitteiden toteutu-
mista mm. siten, että palveluita uudistetaan asukaslähtöisesti ja kiin-
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teistökannan laatua parannetaan. Kaavamuutos on Helsingin yleiskaa-
van 2016 mukainen, siinä alue on liike- ja palvelukeskusta-aluetta. 

Alueen lähtökohdat ja nykytilanne

Alueella on huoltoasema, jossa toimii polttoaineen jakelun lisäksi kor-
jaamo- ja ravintolayrityksiä sekä suojametsänä hoidettu, kapea ja luon-
teeltaan metsäinen puistoalue. Puistoalueella sijaitsee säilytettävä yh-
dyskuntateknisen huollon rakennus ja kuilu yhteiskäyttötunneliin.

Aluetta reunustaa idässä liikenteellisesti merkittävä Myllypurontie, jon-
ka takana alle 100 m etäisyydellä sijaitsee Myllypuron metroasema. Ki-
viparintie erottaa alueen Myllypuron uudistuneesta ostoskeskuksesta 
etelässä. Välittömästi tontin länsi- ja pohjoispuolella sijaitsee asuinker-
rostaloja pysäköintialueineen.

Alueella on voimassa useita asemakaavoja vuosilta 1962–2004.

Kaavaratkaisun kustannukset

Kaavaratkaisun toteuttamisesta aiheutuu kaupungille kustannuksia il-
man arvonlisäveroa seuraavasti: Julkiset rakennukset 32 milj. euroa ja 
katualueet 0,2 milj. euroa.

Julkisten rakennusten kustannukset 32 milj. euroa pitää sisällään uu-
den kielilukion rakentamiskustannukset ja se on esitetty Helsingin vuo-
den 2020 talousarviossa. Katualueiden kustannuksiin sisältyvät tarvit-
tavat katualueiden uudelleen järjestelyt. Alueen aikaisemmasta käyttö-
tarkoituksesta johtuva, mahdollisesti pilaantunut maaperä tulee kun-
nostaa mutta siitä aiheutuvat kustannukset kohdistuvat alueella olleelle 
toimijalle.

Helsingin kaupunki omistaa maan suunnittelualueella. Kaavamuutos on 
laadittu kaupungin aloitteesta. Huoltoasematontin maanvuokrasopimus 
päättyy 30.8.2020 ja yritykset joutuvat poistumaan alueelta. Kaupun-
ginkanslian elinkeino-osasto on tarjonnut yrityksille tukeaan tilanteen 
johdosta. 

Vuorovaikutus kaavan valmisteluaikana

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

Viranomaisen kannanotto osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä 
valmisteluaineistosta kohdistui Myllypurolle ominaisen kaupunkiraken-
teen muuttumiseen kaavaratkaisun pohjoisosan viheralueella. Kanna-
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notossa esitetty asia otettiin huomioon kaavatyössä rajoittamalla raken-
tamista viheralueelle.

Mielipide osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä valmisteluaineis-
tosta kohdistui kielilukion rakentamisen mahdollistamiseen nykyisen 
huoltoasematontin ulkopuolelle. Mielipide otettiin huomioon kaavoitus-
työssä siten, että rakentamista ohjataan rajautumaan alueen pohjoisen 
puistoalueen eteläpuolelle.  

Kaavaehdotuksen julkinen nähtävillä olo

Kaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä 30.10.–29.11.2019, mistä on il-
moitettu maankäyttö- ja rakennusasetuksessa säädetyllä tavalla. Kaa-
vaehdotuksen nähtäville asettamisesta on lähetetty kirje ulkokuntalai-
selle maan haltijalle.

Kaavaehdotuksesta ei tehty muistutuksia.

Kaavaehdotuksesta saatiin lausunnot seuraavilta tahoilta: Helsingin 
seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL), Helsingin seudun ympäristöpal-
velut -kuntayhtymä (HSY), kaupunginmuseo sekä Helen Sähköverkko 
Oy. 

Lausunnoissa esitetyt huomautukset kohdistuivat pikaraitiotievarauk-
sen huomioimiseen, yleiseen jalankulkuyhteyteen korttelialueella, pois-
tuvan huoltoasemarakennuksen tietojen tarkentamiseen kaavaselos-
tuksessa sekä vesihuollon valmiuteen suunnitteluratkaisun toteuttami-
selle. 

HSL painotti tiederatikan toimintaedellytysten huomiointia tässä ja tule-
vassa kaavoituksessa ja toivoo kaava-alueen ulkopuolelle ulottuvaa 
pistoraidetta.  

HSY totesi, että aluetta palvelevat vesihuoltolinjat on rakennettu val-
miiksi eikä muutosehdotus edellytä vesihuollon lisärakentamista eikä 
rakennettujen vesihuoltolinjojen siirtämistä.

Kaupunginmuseo toivoi purettavan huoltoaseman suunnittelutietojen 
tarkempaa kirjausta kaavaselostukseen.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala ilmoitti osallistuneensa valmiste-
luun ja toivovansa velvoittavan yleisen jalankulun poistamista korttelia-
lueelta turvallisuusriskien, huonon hyödynnettävyyden ja hankemuodon 
ylläpitokysymysten vuoksi.

Lisäksi seuraavat tahot ilmoittivat ettei niillä ole lausuttavaa: Helen Oy 
ja sosiaali- ja terveystoimiala.
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Toimenpiteet julkisen nähtävilläolon jälkeen

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

Kaavan tavoitteet huomioon ottaen kaavaehdotusta ei ole katsottu ole-
van tarkoituksenmukaista muuttaa esitettyjen huomautusten johdosta.

Kaavakartan merkintöihin tai määräyksiin ja muuhun aineistoon tehtiin 
julkisen nähtävilläolon jälkeen muutoksia, jotka on esitetty yksityiskoh-
taisesti kaavaselostuksen viimeisessä luvussa.  Muutoksista on neuvo-
teltu asianomaisten tahojen kanssa. Niitä, joiden etua muutokset kos-
kevat, on kuultu erikseen sähköpostilla ja hanketta koskevissa neuvot-
teluissa.

Käsiteltäessä kaavaehdotusta kaupunkiympäristöautakunnassa suori-
tettiin kaksi äänestystä. Äänestysten tuloksena lautakunta hyväksyi ää-
nin 7-6 seuraavan lisäyksen: "Jatkosuunnittelussa selvitetään vaihtoeh-
toja jalankulkuyhteyden järjestämiseen Myllypuron metroaseman ja os-
toskeskuksen väliselle reitille. Lisäksi yrittäjille pyritään löytämään uu-
det tilat yhteistyössä yritysluotsin kanssa."

Kaupunkiympäristölautakunnan käsittelyn jälkeen kaavakarttaa ja -
selostusta on kaupunkiympäristötoimialan asemakaavoituspalvelujen 
toimesta korjattu 20.3.2020 muuttamalla rakentamista koskevan kaa-
vamääräyksen alin kuivatuskorko +25:stä +23:een. Se oli erehdykses-
sä jäänyt korjaamatta karttaan. Uuden selvityksen mukaan muutos 
mahdollistaa paremmat suunnitteluratkaisut mutta ei vaikuta pohjave-
siolosuhteisiin.

Tarkemmat perustelut

Kaavaratkaisun vaikutukset ja tarkemmat perustelut ilmenevät liitteenä 
olevasta asemakaavaselostuksesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaavan muutoksen nro 12614 kartta, päivätty 17.3.2020, muutet-
tu 20.3.2020

2 Asemakaavan muutoksen nro 12614 selostus, päivätty 17.3.2020, muu-
tettu 20.3.2020, korjattu 30.3.2020
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3 Liikennesuunnitelma nro 7004/10.3.2020
4 Vuorovaikutusraportti 10.3.2020 ja asukastilaisuuden muistio 13.6.2019
5 Osa päätöshistoriaa
6 Näkymäkuvat

Oheismateriaali

1 Sijaintikartta
2 Ilmakuva

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen hy-
väksyminen

Otteet

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

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

Helen Oy Esitysteksti
Helen Sähköverkko Oy Esitysteksti
Helsingin seudun lii-
kenne -kuntayhtymä

Esitysteksti

Helsingin seudun ym-
päristöpalvelut -
kuntayhtymä

Esitysteksti

Tiedoksi

Kaupunkiympäristölautakunta
Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto
Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto
Kasvatus- ja koulutuslautakunta
Sosiaali- ja terveyslautakunta
Kaupunginmuseo
Pelastuslaitos
Asemakaavoitus

Päätöshistoria
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Kaupunkiympäristölautakunta 17.03.2020 § 156

HEL 2019-002069 T 10 03 03

Hankenumero 1023_5, 1023_6

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle 

 10.3.2020 päivätyn asemakaavan muutosehdotuksen nro 12614 
hyväksymistä. Asemakaavan muutos koskee 45. kaupunginosan 
(Vartiokylä) korttelia 45130 sekä puisto- ja katualuetta. 

Lisäksi lautakunta päätti

 ettei ehdotusta aseteta uudelleen nähtäville
 antaa vuorovaikutusraportista ilmenevät vastineet valmisteluaikana 

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

www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi

 merkitä tiedoksi laaditut korttelikortit, jotka ovat kaavaselostuksen 
liitteenä.

Jatkosuunnittelussa selvitetään vaihtoehtoja jalankulkuyhteyden järjes-
tämiseen Myllypuron metroaseman ja ostoskeskuksen väliselle reitille. 
Lisäksi yrittäjille pyritään löytämään uudet tilat yhteistyössä yritysluotsin 
kanssa.

Käsittely

17.03.2020 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Jape Lovén: Jatkosuunnittelussa selvitetään vaihtoehtoja jalankulkuyh-
teyden järjestämiseen Myllypuron metroaseman ja ostoskeskuksen vä-
liselle reitille. Lisäksi yrittäjille pyritään löytämään uudet tilat yhteistyös-
sä yritysluotsin kanssa.

Kannattaja: Risto Rautava

Vastaehdotus:
Anni Sinnemäki: Jatkosuunnittelussa ei etsitä vaihtoehtoja, joissa ja-
lankulkijoiden asemaa heikkenee. Samoin jatkossa etsitään yrittäjille 
uusia tiloja yhteistyössä yritysluotsien kanssa.

http://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi
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Kannattaja: Tuomas Rantanen

Jäsen Jape Lovénin ja puheenjohtaja Anni Sinnemäen vastaehdotuk-
sista äänestettiin vastakkain, jonka jälkeen voittanut ehdotus äänestet-
tiin vastakkain esittelijän ehdotuksen kanssa.

1 äänestys

JAA-ehdotus: Anni Sinnemäen vastaehdotuksen mukaisesti muutettu-
na.
EI-ehdotus: Jape Lovénin vastaehdotuksen mukaisesti muutettuna.

Jaa-äänet: 6
Mia Haglund, Tuomas Rantanen, Anni Sinnemäki, Sameli Sivonen, 
Osmo Soininvaara, Heta Tuura

Ei-äänet: 7
Sirpa Asko-Seljavaara, Nuutti Hyttinen, Atte Kaleva, Antti Koskela, Ja-
pe Lovén, Risto Rautava, Laura Rissanen

Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi Jape Lovénin vastaehdotuksen 
äänin 7-6 

2 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Jape Lovénin vastaehdotuksen mukaisesti muutettuna.

Jaa-äänet: 6
Mia Haglund, Tuomas Rantanen, Anni Sinnemäki, Sameli Sivonen, 
Osmo Soininvaara, Heta Tuura

Ei-äänet: 7
Sirpa Asko-Seljavaara, Nuutti Hyttinen, Atte Kaleva, Antti Koskela, Ja-
pe Lovén, Risto Rautava, Laura Rissanen

Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi Jape Lovénin vastaehdotuksen 
äänin 7-6

Kahden suoritetun äänestyksen jälkeen kaupunkiympäristölautakunta 
päätti hyväksyä jäsen Jape Lovénin vastaehdotuksen mukaisesti muu-
tetun ehdotuksen.

10.03.2020 Pöydälle

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
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Petri Leppälä, arkkitehti, puhelin: 310 37046
petri.leppala(a)hel.fi

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

Jussi Jääskä, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37129
jussi.jaaska(a)hel.fi

Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus Kaupunkimit-
tauspalvelut Kartat ja paikkatiedot Yksikön päällikkö 25.09.2019 § 54

HEL 2019-002069 T 10 03 03

Päätös

Yksikön päällikkö päätti hyväksyä asemakaavan 12614 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: 12614
Kaupunginosa: 45 Vartiokylä
Kartoituksen työnumero: 29/2019
Pohjakartta valmistunut: 5.8.2019
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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§ 244
V 6.5.2020, Vuokrausperiaatteiden määrittäminen asuntotontille 
(Vartiokylä, Myllypuro, tontti 45127/4)

HEL 2020-002479 T 10 01 01 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto vahvistaa Vartiokylässä sijaitsevan asuntotontin 
(AK) 45127/4 vuokrausperiaatteet myöhemmin päätettävästä ajankoh-
dasta alkaen 31.12.2080 saakka liitteen 1 mukaisesti.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1 Vuokrausperiaatteet
2 Sijaintikartta ja ote asemakaavasta
3 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 17 k.)

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Asemakaava- ja tonttitiedot

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

Asemakaavamuutos mahdollistaa täydennysrakentamisen tontille 
45127/4. Kaavamuutoksen mukaisella tontilla sijaitsee asuinkerrostalon 
(AK) mahdollistava rakennusala. Rakennuksen enimmäiskerrosluku-
määrä on 6. Tontin 45127/4 rakennusoikeus on 4 800 k-m². Tällä het-
kellä tontilla sijaitsevat Asunto Oy Tuulimyllytie 3:n autopaikat. Autopai-
kat on tarkoitus sijoittaa viereiselle tontille 45127/5, jossa sijaitsee 
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Asunto Oy Tuulimyllytie 3:n kaksi vuonna 1965 valmistunutta 8-
kerroksista asuinkerrostaloa.

Sijaintikartta ja ote asemakaavasta ovat liitteenä 2.

Tontin 45127/4 pinta-ala on 3 124 m² ja se on rekisteröity 6.11.2019.

Varauspäätös

Kaupunginhallitus on 9.3.2020, 173 § päättänyt varata tontin 45127/4 
(AK) Lehto Asunnot Oy:lle asuntohankkeen suunnittelua varten muun 
muassa ehdolla, että varauksensaajan tulee toteuttaa varausalueelle 
vapaarahoitteisia sääntelemättömiä ilman Hitas-ehtoja toteutettavia 
omistusasuntoja. Varaus on tehty suoravarauksena. Päätöksen perus-
telujen mukaan kaupunginhallituksen 1.4.2019, 220 § hyväksymien 
Helsingin tontinluovutusta koskevien linjausten ja niitä täydentävien so-
veltamisohjeiden mukaan tontti voidaan varata suoravarauksena täy-
dennysrakentamishanketta varten.

Ehdotetut vuokrausperusteet

Tontin vuokra

Sääntelemättömänä vapaarahoitteisena omistusasuntotuotantona to-
teutettavan Myllypuron asuinkerrostalotontin (AK) 45127/4 vuosivuokra 
määrätään pitäen perusteena virallisen elinkustannusindeksin ”lokakuu 
1951 = 100" pistelukua 100 vastaavana kerrosneliömetrihintana 30 eu-
roa, joka vastaa nykyarvoltaan (ind. 1969) noin 591 euron kerrosneliö-
metrihintaa. Maanvuokran teoreettinen vaikutus asumiskustannuksiin 
on noin 2,5 €/kk/m². 

Asemakaavaan merkityn kerrosalan lisäksi rakennettavien asuntojen 
ulkopuolisten asuntoja palvelevien tilojen osalta maanvuokraa ei peritä.

Kaupunginvaltuuston päätöksen 1.10.1980 (asia 18) mukaisesti asun-
totontin vuosivuokra on 4 % sen laskennallisesta hinnasta.

Vuokrausperiaatteet perustuvat puolueettoman arvioitsijan (GEM, 
25.2.2020) laatimaan arviokirjaan. Lisäksi vuokrausperiaatteet ovat lin-
jassa ulkopuolisen arvioitsijan laatiman vyöhykehintamallin kanssa, jo-
ka ottaa huomioon muun muassa tontin sijainnin ja autopaikoitusjärjes-
telystä syntyvät kustannukset. Vuokrausperiaatteiden määrittelyssä on 
huomioitu tontin rahoitus- ja hallintamuoto. Arviolausunto on liitteenä 3.

Tontti on tarkoitus vuokrata noin 60 vuodeksi. Näin ollen vuokra-aika 
päättyy 31.12.2080.

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

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1 Vuokrausperiaatteet
2 Sijaintikartta ja ote asemakaavasta
3 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 17 k.)

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Kaupunkiympäristölautakunta

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunta 10.03.2020 § 137

HEL 2020-002479 T 10 01 01 02

Tuulimyllyntie 3a

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle:

 että Helsingin Vartiokylässä sijaitsevan asuntotontin (AK) 45127/4 
vuokrausperiaatteet vahvistetaan 31.12.2080 saakka liitteestä 1 il-
menevin periaattein.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Jenna Pirtilä, kiinteistölakimies, puhelin: 09 310 23799

jenna.pirtila(a)hel.fi
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§ 245
V 6.5.2020, Vuokrausperiaatteiden määrittäminen asuin- ja auto-
paikkatonteille (Kaarela, Kuninkaantammi)

HEL 2020-001916 T 10 01 01 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto vahvistaa Kuninkaantammessa sijaitsevien liitteen 
1 mukaisten asuinkerrostalotonttien (AK), asuinrakennustonttien (A) 
sekä autopaikkatonttien (LPA) tai niistä muodostettavien tonttien vuok-
rausperiaatteet myöhemmin päätettävästä ajankohdasta alkaen 
31.12.2080 saakka liitteen 2 mukaisesti.

Käsittely

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

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1 Liite 1
2 Liite 2
3 Asemakaavakartat
4 Sijaintikartta

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Tiivistelmä

Kaupunginhallitus varasi 9.12.2019, 847 § Kuninkaantammen alueelta 
yhteensä kahdeksan asuntotonttia luovutettaviksi ammattimaisille ra-
kennuttajille. Luovutettavat asuntotontit sijaitsevat neljällä eri asema-
kaava-alueella, joiden alueiden asemakaavamuutokset kaupunginval-



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2020 17 (87)
Kaupunginhallitus

Asia/5
20.04.2020

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

tuusto on hyväksynyt vuosina 2013–2019. Näiden alueiden kaikki ase-
makaavat ja asemakaavamuutokset ovat saaneet lainvoiman. Osalla 
asuntotonteista rakentaminen on alkamassa vuoden 2020 aikana, mis-
tä syystä tonteille on aiheellista vahvistaa vuokrausperiaatteet.

Vuokrausperiaatteiden määrittelyssä on huomioitu muun muassa vyö-
hykehintamalli, Kuninkaantammeen aiemmin vahvistetut vuokrausperi-
aatteet sekä tonttien hallinta- ja rahoitusmuoto.

Esittelijän perustelut

Asemakaava- ja tonttitiedot

Kuninkaantammi sijaitsee Kaarelan kaupunginosassa Länsi-Helsingin 
pohjoisosassa. Malminkartanon ja Myyrmäen juna-asemille on alueelta 
matkaa noin 3,5 km. 

Kaupunginvaltuusto on 15.1.2014, 10 § hyväksynyt Kuninkaantammen 
keskustan asemakaavamuutoksen nro 12150. Asemakaava on tullut 
voimaan 28.2.2014. Asemakaavan mukaan asuntotontit 33382/1 ja 
33384/1 kuuluvat asuinrakennusten (A) korttelialueeseen, jossa raken-
nusten kerrosluku on kaksi. Rakennusten tulee olla uusiutuvaa energi-
aa hyödyntäviä matalaenergiarakennuksia. Kummankin tontin raken-
nusoikeus on 1600 k-m2.

Kaupunginvaltuusto on 28.8.2013, 273 § hyväksynyt Kuninkaantam-
men etelärinteen asemakaavamuutoksen nro 12166. Asemakaava on 
tullut voimaan 11.10.2013. Asemakaavan mukaan tontti 33398/2 kuu-
luu asuinrakennusten (A) korttelialueeseen, jossa rakennusten kerros-
luku vaihtelee kolmesta neljään. Kaavamerkintä A mahdollistaa sekä 
kerrostalojen että pientalojen toteuttamisen tontille. Kaava-alueen ra-
kennusten tulee olla pääosin puurakenteisia ja julkisivumateriaalina on 
käytettävä puuta. Tontin rakennusoikeus on 4 700 k-m2.

Kaupunginvaltuusto on 30.8.2017, 305 § hyväksynyt Kuninkaantam-
men Lammenrannan asemakaavamuutoksen nro 12401. Asemakaava 
on tullut voimaan 27.10.2017. Asemakaavan mukaan alueen tontit 
33417/1–2, 33418/1 ja 33420/1, jolle kuuluvat kerrostalorakennusten 
(AK) korttelialueeseen, jossa rakennusten kerrosluku vaihtelee kolmes-
ta viiteen. Kaava-alueen rakennusten pääasiallinen rakennusmateriaali 
on puu. Tonttitehokkuusluku on keskimäärin e=1,10. Kortteleissa 
33417 ja 33420 tulee rakentaa myymälä- ja liiketilaa Kuninkaantam-
menkierron varteen.

Kaupunginvaltuusto on 24.4.2019, 133 § hyväksynyt Kuninkaantam-
men Muotokuvankadun asemakaavamuutoksen nro 12504. Asema-
kaava on tullut voimaan 19.6.2019. Asemakaavan mukaan tontti 
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33399/4 kuuluu asuinkerrostalojen (AK) korttelialueeseen, jossa raken-
nusten kerrosluku vaihtelee kolmesta viiteen. Kaava-alueen rakennus-
ten tulee olla pääosin puurakenteisia. Tontin rakennusoikeus on 4 400 
k-m2, josta kadun varteen tulee rakentaa liiketilaa 100 k-m2.

Alueen sijaintikartta on liitteenä 3. Asemakaavakartat ovat liitteenä 4. 

Tonttien pinta-alat, osoitteet, rakennusoikeudet ja asemakaavamerkin-
nät ilmenevät tarkemmin liitteestä 1.

Varauspäätös

Kaupunginhallitus on 9.12.2019, 847 § päättänyt varata Kuninkaan-
tammesta alla luetellut tontit muun muassa seuraavin ehdoin:

 Tontti 33398/2 (A) tulee toteuttaa senioreille tarkoitettuna valtion 
korkotukemana (pitkä korkotuki) vuokra-asuntotuotantona.

 Tontti 33399/4 (AK) tulee toteuttaa hintakontrolloituna (puoli-Hitas) 
asuntotuotantona ja varauksensaajana olevan Suomen Puukerros-
talot Oy:n tulee järjestää kohteen suunnittelusta arkkitehtuurikutsu-
kilpailu.

 Tontit 33382/1 (A) ja 33384/1 (A) tulee toteuttaa hintakontrolloituna 
(puoli-Hitas) asuntotuotantona.

 Tontit 33417/1 (AK) ja 33418/1 (AK) tulee toteuttaa välimuodon 
esimerkiksi Hitas-asuntotuotantona.

 Tontti 33417/2 (AK) tulee toteuttaa valtion korkotukemana (pitkä 
korkotuki) vuokra-asuntotuotantona.

 Tontin 33420/1 (AK) asuinrakennusoikeudesta (9 400 k-m2) noin 50 
% tulee toteuttaa valtion korkotukemana (pitkä korkotuki) vuokra-
asuntotuotantona ja noin 50 % välimuodon asuntotuotantona.

Maaperä ja perustamisolosuhteet

Maaperä tonteilla on monin paikoin täytemaata. Täytemaana on pää-
asiassa käytetty soraa, hiekkamoreenia ja hiekkaa. Muutoin maaperä 
on pääosin savea, mutta jollain tontilla on myös avokalliota. Nykyinen 
maanpinta vaihtelee tasolla +32… +42, ja se laskee itään ja etelään 
päin mentäessä.

Asemakaavoissa on usean Kuninkaantammen tontin osalta määräys, 
jonka mukaan maaperän pilaantuneisuus on selvitettävä ennen raken-
tamiseen ryhtymistä. Joillakin tonteilla on jo tehty maaperän rakennet-
tavuuden parantamiseksi massanvaihtoja, jolloin pintamaat on poistettu 
ja korvattu täytemailla. Alueella on monissa maaperätutkimuksissa to-
dettu olevan rakennusjätettä ja siksi on mahdollista, että tonteilta tulee 
löytymään rakennusjätettä.
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Mikäli alueella ilmenee tarvetta poistaa rakennusjätettä maaperästä, 
kuuluu vuokralaisen velvollisuuksiin tontilla tai tontin maaperässä ole-
vien rakennusjätteiden, vanhojen rakenteiden yms. poistaminen kus-
tannuksellaan uudisrakentamisen edellyttämässä laajuudessa.

Ehdotetut vuokrausperiaatteet ja vertailutiedot

Vuokrausperiaatteiden määrittelyssä on huomioitu vyöhykehintamalli, 
alueen sijainti "Kuninkaan kolmiossa” ja rakentamiselle asemakaavois-
sa asetetut ekologiset erityisvaatimukset sekä Kuninkaantammen kaa-
va-alueille jo aiemmin vahvistetut vuokrausperiaatteet pyrkien yhden-
mukaiseen ja johdonmukaiseen hinnoitteluun. Tonttien hallinta- ja ra-
hoitusmuoto on tavanomaiseen tapaan myöskin otettu vuokrausperi-
aatteita määritettäessä huomioon, samoin kuin tonttien autopaikoituk-
sesta ja rakennusten perustamisesta syntyvät kustannukset. 

Vertailutiedot

Kaupunginvaltuusto on 29.1.2020, 19 § vahvistanut Kuninkaantammen 
keskusta-alueen asuntotalotontille (A) 33390/1 vuokrausperiaatteet, 
joiden mukaan tontin vuosivuokra määrätään pitäen perusteena viralli-
sen elinkustannusindeksin "lokakuu 1951 = 100" pistelukua 100 vas-
taavaa 27 euron kerrosneliömetrihintaa. Kyseinen asuntotontti luovute-
taan hintakilpailulla kynnysrahamenettelyä käyttäen sääntelemättö-
mään omistusasuntotuotantoon. Tontin rakennusoikeus on 7 000 k-m2, 
josta vähintään 1 000 k-m2 tulee toteuttaa liiketiloina. Liike- ja asuntoti-
lat hinnoitellaan samalla yksikköhinnalla. 

Kaupunginvaltuusto on 12.9.2018, 232 § vahvistanut Kuninkaantam-
men Etelärinteen asemakaava-alueen asuntotonteille (A) vuokrauspe-
riaatteet, joiden mukaan vuosivuokra määrätään pitäen perusteena vi-
rallisen elinkustannusindeksin "lokakuu 1951 = 100" pistelukua 100 
vastaavana asuinkerrosneliömetrin hintana 25 euroa tonteilla, jotka oli 
varattu luovutettaviksi välimuodon asuntotuotantoa ja valtion pitkällä 
korkotuella toteutettavaa vuokra-asuntotuotantoa varten. Sääntelemät-
tömän vapaarahoitteisen omistus- ja vuokra-asuntotuotantoon varattu-
jen asuntotonttien vahvistettu vuokrausperuste on vastaavasti 30 eu-
roa. 

Kaupunginvaltuusto on 20.1.2016, 16 § vahvistanut Kuninkaantammen 
keskusta-alueen asuntotonteille (AK ja A) vuokrausperiaatteet, joiden 
mukaan vuosivuokra määrätään pitäen perusteena virallisen elinkus-
tannusindeksin "lokakuu 1951 = 100" pistelukua 100 vastaavana 
asuinkerrosneliömetrin hintana 25 euroa. Asuntotontit, joille vuokraus-
periaatteet vahvistettiin, olivat varattu luovutettaviksi välimuodon asun-
totuotantoon ja valtion korkotuella (pitkä korkotuki) toteutettavaan asun-
totuotantoon.
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Asunto- ja autopaikkatonttien vuokra

Edellä olevan perusteella Kuninkaantammen asuntotonttien 33382/1 
(A), 33384/1 (A), 33398/2 (A), 33399/4 (AK), 33417/1 (AK), 33417/2 
(AK), 33418/ (AK) ja 33420/1 (AK) vuosivuokra määrätään pitäen pe-
rusteena virallisen elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelu-
kua 100 vastaavana kerrosneliömetrihintana vapaarahoitteisen säänte-
lemättömänä omistus- ja vuokra-asuntotuotantona ja/tai hintakontrolloi-
tuna toteutettavan asuntotuotannon osalta vähintään 30 euroa. Valtion 
korkotukemana vuokra-asuntotuotantona ja välimuotona paitsi hinta-
kontrolloituna toteuttavan asuntotuotannon vastaava kerrosneliömetri-
hinta on vähintään 28 euroa.

Edellä määritellyt yksikköhinnat vastaavat nykyarvoja noin 591 euroa/k-
m2 ja noin 551 euroa/k-m2 (1/2020, ind. 1969).  Yksikköhinta ns. ARA-
alennuksen (20 %) aikana olisi noin 441 euroa/k-m2.

Esitetyt hinnat eivät alita vyöhykemallin mukaisia hintoja, kun otetaan 
huomioon tonttikohtaiset erityistekijät. 

Valtion korkotukemana vuokra-asuntotuotantona ja välimuodon (Hitas, 
osaomistus ja asumisoikeus) asuntotuotantona toteutettavien tonttien 
osalta maanvuokran teoreettinen vaikutus asumiskustannuksiin tulisi 
olemaan noin 2,21 €/kk/m² (ns. ARA-alennuksen aikana noin 1,76 
€/kk/m²). 

Asuntotonteille mahdollisesti toteutettavien myymälä- ja monikäyttötilo-
jen, kuten liike-, toimisto-, kahvila-, ravintola-, työ- tai muiden vastaa-
vien tilojen osalta esitetään perittäväksi asuntokerrosalaa vastaavaa 
maanvuokraa. 

Pysäköintitonttien (LPA) 33383/1 ja 33417/3 osalta noudatetaan kau-
pungin yleisesti käyttämiä vuokrausperiaatteita. Kaupungin yleisen käy-
tännön mukaan autopaikkatontin (LPA) vuosivuokran perusteena on 
pidetty elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951=100” pistelukua 100 vas-
taavana neliömetrihintana vähintään yhtä (1) euroa, joka vastaa nyky-
arvoltaan (1/2020) noin 20 euron neliömetrihintaa.

Asuntotonttien rahoitus- ja/tai hallintamuodon muuttuessa esimerkiksi 
varauspäätöksen tai asemakaavan muuttamisen johdosta, kyseisten 
tonttien osalta käytetään vuokran määräytymisen perusteena uutta ra-
hoitus- ja/tai hallintamuotoa vastaavaa, siihen soveltuvaa edellä esityk-
sessä mainituille tonteille esitettyä hintaa. 

Asuntotuotannon (ATT) tonttivarausten välimuodoksi määritelty hallin-
tamuoto täsmentyy myöhemmin tapahtuvan hankesuunnittelun yhtey-
dessä, jonka jälkeen vuokrausten hinnoittelu tapahtuu rakennuttajan 
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markkinatilanteen mukaan päättämän hallinta- ja rahoitusmuodon mu-
kaan.

Kaupunginvaltuuston päätöksen 1.10.1980 (asia nro 18) mukaan asun-
totontin vuosivuokra on 4 % ja muiden tonttien 5 % tontin laskennalli-
sesta hinnasta, mikä määräytyy tontin pääasiallisen käyttötarkoituksen 
mukaisesti.

Asemakaavaan merkityn kerrosalan lisäksi rakennettavien asuntojen 
ulkopuolisten asuntoja palvelevien tilojen osalta maanvuokraa ei peritä.

Valtion tukeman asuntotuotannon osalta asuntotonttien vuosivuokrasta 
peritään 80 % siltä ajalta, jona tontille rakennettavien asuintalojen ra-
kentamiseen myönnettyä valtion asuntolainaa on maksamatta tai jona 
valtio maksaa tontille rakennettavien asuntojen rakentamiseen myön-
netyn lainan perusteella korkohyvitystä (korkotukea). 

Tontit on tarkoitus vuokrata noin 60 vuodeksi. Näin ollen vuokra-aika 
päättyy 31.12.2080. 

Toimivalta

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

Lopuksi

Kaupunkiympäristölautakunta on 10.3.2020, 136 § esittänyt kaupun-
ginhallitukselle eräiden Kaarelan Kuninkaantammen asuin- ja autopaik-
katonttien vuokrausperiaatteiden määrittämistä. Lautakunnan esitys 
koskee Kuninkaantammen Lammenrannan asemakaavamuutokseen 
nro 12401 sisältyvän korttelin 33417 asuinkerrostalo tontteja (AK) 1 ja 
2. Samalla on tarkoituksenmukaista määrittää vuokrausperiaatteet sa-
man korttelin autopaikkatontille (LPA). Lautakunnan esityksen liitteistä 
on kuitenkin puuttunut korttelin 33417 autopaikkatonttia koskevat vuok-
rausperiaatteet. Lautakunnan esitystä on tältä osin täydennetty niin, et-
tä se käsittää myös korttelin 33417 autopaikkatontin vuokrausperiaat-
teet.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet
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1 Liite 1
2 Liite 2
3 Asemakaavakartat
4 Sijaintikartta

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Kaupunkiympäristölautakunta

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunta 10.03.2020 § 136

HEL 2020-001916 T 10 01 01 02

Okrakuja, Temperankatu, Muotokuvankatu, Paletinkierto

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että 

 kaupunki vahvistaa Helsingin Kuninkaantammen asemakaavan 
muutoksiin nro 12150, 12166, 12401 ja 12504 sisältyvien liitteessä 
1 mainittujen asuinkerrostalo- ja asuinrakennustonttien (AK ja A) 
sekä autopaikkatonttien (LPA) tai niistä muodostettavien tonttien 
vuokrausperiaatteet liitteen 2 mukaisesti myöhemmin päätettävästä 
ajankohdasta lukien 31.12.2080 saakka. 

Käsittely

10.03.2020 Ehdotuksen mukaan

Esteelliset: Anni Sinnemäki (hallintolain 28 §:n 1 momentin 5 kohta) 

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Maria Mannisto, tonttiasiamies, puhelin: 310 36454

maria.mannisto(a)hel.fi
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§ 246
V 6.5.2020, Helsingin Medialukion peruskorjaushankesuunnitelman 
enimmäishinnan korottaminen

HEL 2018-000287 T 10 06 00

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy Helsingin Medialukion peruskorjaushan-
kesuunnitelman enimmäishinnan korottamisen 928 067 eurolla siten, 
että hankkeen kokonaiskustannukset ovat arvonlisäverottomana yh-
teensä 10 106 000 euroa helmikuun 2020 kustannustasossa.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1 Helsingin Medialukion kustannusarvio 3.10.2019
2 Kaupunginhallituksen päätös 23.4.2018, § 266

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Hyväksytty hankesuunnitelma

Kaupunginhallitus on 23.4.2018, 266 § hyväksynyt Helsingin Medialu-
kion 4.1.2018 päivätyn peruskorjaushankesuunnitelman siten, että 
hankkeen enimmäislaajuus on 8 268 brm² ja rakentamiskustannusten 
enimmäishinta on arvonlisäverottomana 8 310 000 euroa lokakuun 
2017 kustannustasossa.

Hankesuunnitelma koskee Helsingin Medialukion julkisivun ja vesikaton 
uusimista sekä ilmanvaihdon muutostöitä. Korjauksen lähtökohtana on 
ollut uusia vanhojen rakennuksien katot ja julkisivut sekä uudistaa il-
manvaihtojärjestelmä siten, että rakennusta voidaan jatkossakin käyt-
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tää nykyaikaisena ja toimivana koulukiinteistönä. Tavoitteena on ollut 
rakennuksen terveellisyyden ja turvallisuuden varmistaminen.   

Rakennustyöt käynnistyivät toukokuussa 2018. Kyseessä on kokonai-
surakka. Rakentamisen aikana on jouduttu toteuttamaan tavanomais-
ten muutostöiden lisäksi muutostöitä, joita ei ollut hankesuunnitelmaan 
sisällytetty ja joilla on sisäilmaolosuhteisiin parantava vaikutus.

Korjaushanke toteutetaan viidessä eri vaiheessa koulun toimiessa koko 
urakan ajan. Tontille on hankittu 600 m² väistötila urakan ajaksi, johon 
aina työn alla olevan rakennuksen osan opiskelijat väistyvät remontin 
ajaksi.

Kustannusmuutokset ja niiden syyt

Hankkeen enimmäishinnan määrittelyssä oli varauduttu tavanomaisiin 
peruskorjaushankkeessa esiintyviin muutostöihin. Hankesuunnitelman 
lisä- ja muutostyövaraus oli 1 038 933 euroa. Kaupunkiympäristölauta-
kunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaoston esityksen mukaan 
hankkeeseen myönnetty lisä- ja muutostyövaraus ei tule riittämään ver-
rattuna nyt muodostuneisiin kustannuksiin sekä vielä tuleviin rakenta-
misen kustannuksiin.

Hankkeen enimmäishinnan korotuksella varmistetaan muun muassa 
opetustoiminnan sujuvuus nykyaikaistamalla ylioppilaskirjoituksien 
sähköistyksen vaatimuksia, parannetaan hätätilanteen poistumisteiden 
turvallisuustekijöitä sekä varmistetaan, että sisäilmaolosuhteiden pa-
rantamiseen tehdyt toimenpiteet toimivat parhaalla mahdollisella taval-
la. 

Lisätöiden kustannukset

Ryömintätila ja alapohjakorjaus

Rakennuksen D-siiven ryömintätilasta löydettiin korjaustöiden yhtey-
dessä runsaasti vettä. Ryömintätila on ilmatila, joka rajoittaa rakennuk-
sen alapohjan, sokkelin sekä perusmaan. Ryömintätila kunnostettiin 
kokonaisuudessaan tekemällä ilmanvaihdon parannus sekä vedenoh-
jaus ryömintätilasta poispäin. Lisäksi vedenpoistojärjestelmä varustet-
tiin ylimääräisellä perusvesipumppaamolla ja siihen tehtiin riittävät 
massanvaihdot lisälämmöneristämällä alapohjarakenne, jolla saatiin 
myös rakenteen energiataloudellisuutta parannettua. Pinta-alaa kun-
nostetulla ryömintätilalla ja alapohjalla on noin 1 000m².

Vaikutus lisäkustannukseen on noin 220 000 euroa.

Merkkivalaistus
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Rakennustöiden yhteydessä on pelastusviranomaiselta tullut kehotus 
nykyaikaistaa hätäpoistumisteiden merkkivalaistus verkkovirralla toimi-
vaksi. 

Vaikutus lisäkustannukseen on noin 120 000 euroa.

Kellarin korjaustyöt

Rakennuksen A-siiven kellaritilan ulkoseinien korjauksen yhteydessä 
havaittiin kellarissa märkä betonilattia. Tämä johti lattian purkamiseen 
rakenneavauksen havaintojen perusteella. Rakenneavauksessa lattian 
alustäyttörakennusmateriaalin todettiin olevan kapillaarisesti kosteutta 
nostavaa maa-ainesta. 

Kellaritilan lattian uusinta massanvaihtoineen ei ollut alkuperäisessä 
suunnittelutyössä mukana. Pinta-alaa kellarissa on noin 200 m².

Lattian korjauksen yhteydessä puretaan keittiön valurautaiset rasva-
viemärit ja asennetaan uudet haponkestävät viemärit. Samalla uusitaan 
lattiarakenteen sisällä kulkeneet lämpöjohdot ja muutetaan ne pinta-
asenteisiksi.

Vaikutus lisäkustannukseen on noin 335 000 euroa.

Liikuntasalin ulkoseinä

Liikuntasalin ikkunaseinän alaosan vanhan seinärakenteen purku ja 
uudelleen rakennustyöt sekä ikkunaseinän yläosan ilmantiiviyden pa-
rannustyöt on tehty lisätyönä, sillä nämä alueet eivät kuuluneet alkupe-
räiseen suunnitelmalaajuuteen. 

Vaikutus lisäkustannukseen on noin 85 000 euroa.

Piha-alue

Käyttäjä on esittänyt toiveen väistötilan alueen muuttamisesta koulun 
parkkipaikka-alueeksi taikka vaihtoehtoisesti parkkipaikkojen lisäyksen 
väistötilan viereiselle nurmialueelle. Väistötilan alue on ennestään ollut 
osittain nurmialuetta ja osittain asvaltoitua. Alue vaatii joka tapaukses-
sa ennallistavaa maanrakennustyötä, kun väistötila poistetaan alueelta. 
Ennallistettavaa aluetta on noin 700 m². Alueen ennallistaminen ei ole 
ollut alkuperäisessä suunnittelutyössä mukana.

Vaikutus lisäkustannukseen on noin 110 000 euroa.

Muutostöiden kustannukset

Haitta-aineet
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Rakennustöiden edetessä on tullut ilmi, että rakenteissa on enemmän 
haitta-aineita (asbesti), kuin mitä haitta-aineselvityksessä alunperin oli 
tullut esiin. Yläpohjarakenteiden kaikki vanhat lämmöneristeet jouduttiin 
purkamaan haitta-ainetyönä, koska alkuperäinen rakennustapa on ollut 
huolimatonta ja tuulensuojalevyinä olleet asbestilevyt olivat rikkoutu-
neet.

Asbestipitoisia levyjä löytyi myös muista yläpohja rakenteista. Edellä 
mainitut haitta-ainetekijät tulevat suurella todennäköisyydellä esiin 
myös seuraavissa rakennusvaiheissa ja niihin on syytä varautua. 

Haitta-aineen poistotyön ja jätteen määriin vaikuttavat lisääntyneesti 
myös rakennusvaihe kolmen kellaritilassa, havaitun märän betonilattian 
purkutyön yhteydessä lattiarakenteesta löytynyt asbestipitoinen levy. 
Kellaritilan purettu betonilattia jouduttiin poistamaan haitta-ainetyönä 
koko käytävän osalta.

Vaikutus muutoskustannuksiin on yhteensä noin 210 000 euroa.

Puhdistustyöt

Kaikilta tähän asti tehdyiltä työvaiheen osilta 1,2 ja 3 on löytynyt käytä-
vien alakattojen yläpuolelta ilmanvaihtokanavien ja lämpölinjojen ympä-
riltä pinnoittamatonta mineraalivillaa. Tämä on vaikuttanut heikentävästi 
Medialukion sisäilman laatuun. Nämä pinnoittamattomat mineraalivil-
laeristykset on jouduttu pinnoittamaan. Lisäksi kaikilta näiltä alueilta on 
alakaton yläpuoliset tilat jouduttu puhdistamaan pölyistä.  Edellä maini-
tut päällystämättömät mineraalivillakuitu ja pöly tekijät tulevat suurella 
todennäköisyydellä esiin myös seuraavissa rakennusvaiheissa.

Vaikutus muutoskustannuksiin on yhteensä noin 84 000 euroa.

Palonsuojaus

Kaikilta toteutetuilta alueilta on löytynyt puutteellisia palokatkoja eri pa-
loalueiden välillä. Nämä puutteelliset palokatkot ovat korjattu aina, kun 
niitä on havaittu paloturvallisuuden maksimoimiseksi. Puutteellisia pa-
lokatkoja tulee suurella todennäköisyydellä esiin myös seuraavissa ra-
kennusvaiheissa.

Vaikutus muutoskustannuksiin on yhteensä noin 50 000 euroa.

Yhdyskäytävä

Rakennuksen A-siiven ja D-siiven yhdistävän käytävän ulko-ovien uu-
sinnan yhteydessä havaittiin aistinvaraisesti seinärakenteen kosteus-
vaurioita. Yhdyskäytävän seinälevytyksen ja eristeiden vaihtotyöt pää-
tettiin ottaa korjausohjelmaan mukaan sisäilman parantamisen takia.
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Vaikutus muutoskustannuksiin on yhteensä noin 20 000 euroa.

Kattorakenteet

Rakennuksen A-siiven vesikaton purkutyön yhteydessä esiin tullut koko 
siiven pituinen betoninen käytöstä poistettu ilmanvaihtokanaali joudut-
tiin purkamaan, jotta kattorakenteen tuuletus ja lämmöneristys saatiin 
yhtenäiseksi ja toimivaksi.

Kattorakenteen betonipinnasta jouduttiin poistamaan hiekkapuhalta-
malla vanha olkieristys, joka oli betonirakenteessa kiinni. Lisäksi laho-
vaurioituneet räystäsrakenteet haitta-aineineen jouduttiin purkamaan.

Vaikutus muutoskustannuksiin on yhteensä noin 225 000 euroa.

Opinto-ohjaajien tila

Rakennuksen A-siivessä sijaitsevasta entisestä kotitalousluokkatilasta 
oli alkuperäisessä suunnitelmassa suunniteltu avointa kokoontumis- tai 
työtilaa. Hankkeen edetessä käyttäjän toiveena oli, että tila muutettai-
siin opetustyötä paremmin tukevaksi ja paremmin käyttötarkoitukseen-
sa soveltuvaksi. Uuden suunnitelman mukaan tiloihin sijoitettaisiin opin-
to-ohjaajien tilat ja tehtäisiin yksi kokoustila. Tilojen muutokset tähän 
tarkoitukseen vaativat väliseinien rakentamista ja ilmanvaihdon muu-
toksia sekä sähköasennuksien muutoksia.

Vaikutus muutoskustannuksiin on yhteensä noin 75 000 euroa.

Varautuminen tuleviin lisä- ja muutostöihin

Sääsuojauksen pidennyksen tarve tuleville rakennusvaiheille 4 ja 5.

Vesikattojen lahovauriot ovat olleet monin paikoin suurempia kuin 
suunnitelmissa on arvioitu. Näitä lahovaurioita esiintyy suurella toden-
näköisyydellä myös tulevilla rakennusvaiheilla 4 ja 5.

Talotekniikan (ilmanvaihto) vaatimia putkituksien reititysmuutoksia on 
jouduttu tekemään eri lailla kuin alun perin oli suunniteltu. Näitä talo-
teknisten järjestelmien reititysmuutoksia esiintyy suurella todennäköi-
syydellä myös rakennusvaiheilla 4 ja 5.

Uuden ilmanvaihtokonehuoneen tuentamuutokset suunnitelmista poi-
keten rakennus vaiheella 4. 

Ylioppilaskirjoituksien sähköistyksen vaatimia suunnitelma muutoksia ja 
sähköpisteiden lisäyksiä on tehty käyttäjän toiveesta enemmän kuin 
suunnitelmat alun perin pitivät sisällään. Näitä sähköpisteiden lisäyksiä 
esiintyy rakennusvaiheilla 4 ja 5.
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Varautumisessa on mukana tavanomaisiin muutostöihin lukeutuvia te-
kijöitä kuten työn määrä ja työn sisältö muutoksia. Nämä varaukset liit-
tyvät eri aikakausina tehtyjen riskirakenteiden ja rakenneratkaisujen 
korjaamiseen, joita ei suunnitteluvaiheessa ole voitu huomata.

Lisä- ja muutostöiden vaikutukset ovat lisänneet suunnittelun ja raken-
nuttamisen kustannuksia. Tuleviin lisä- ja muutostöiden kustannuksiin 
varaudutaan 738 000 eurolla.

Kustannusmuutokset yhteensä

Tehdyt lisätyöt yhteensä                               640 000 euroa

Tehdyt muutostyöt yhteensä                         589 000 euroa           

Varautuminen tuleviin lisä ja muutostöihin    738 000 euroa

Lisä ja muutostyöt yhteensä                       1 967 000 euroa

Varautuminen tuleviin lisä- ja muutostöihin 738 000 eurolla sisältää 
osittain niitä tekijöitä, joita on lisä- ja muutostöiden luettelossa. Luette-
lon mukaisista lisä- ja muutostöistä on suoritettu jo noin 80%.

Hankkeen alkuperäinen lisä- ja muutostyövaraus on ollut arvonlisäve-
rottomana 1 038 933 euroa. Korotusesityksen mukainen summa on 928 
067 euroa. Näin ollen uusi lisä- ja muutostyövaraus hankkeessa on yh-
teensä 1 967 000 euroa arvonlisäverottomana.

Hankkeen uudet kokonaiskustannukset

Hankkeen hyväksytty arvonlisäveroton enimmäishinta urakoiden tilau-
sajankohtana oli 8 310 000 euroa arvonlisäverottomana lokakuun 2017 
kustannustasossa.

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
on 31.10.2019, 103§ esittänyt hankesuunnitelman enimmäishinnan ko-
rottamista 928 067 eurolla arvonlisäverottomana siten, että hankkeen 
korotettu enimmäishinta on 9 275 000 euroa arvonlisäverottomana 
maaliskuun 2018 kustannustasossa. Helmikuun 2020 kustannustasos-
sa hankkeen kokonaiskustannukset arvonlisäverottomana ovat yhteen-
sä 10 106 000 euroa.

Enimmäishinnan korotus rahoitetaan talonrakennushankkeiden raken-
tamisohjelman puitteissa muista hankkeista säästyneistä määrärahava-
rauksista.

Korjatuilla kustannuksilla tilojen tulevaksi vuokraksi arvioidaan 20,72 
euroa/htm², josta pääomavuokra on 16,87 euroa/htm² ja ylläpitovuokra 
3,85 euroa/htm². Yhteensä vuokrakustannukset ovat siten arviolta yh-
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teensä noin 154 100 euroa kuukaudessa ja noin 1 849 000 euroa vuo-
dessa. Vuokra-arvio on laskettu hankkeen korjatun enimmäishinnan 
perusteella 30 vuoden poistoajalla ja kolmen prosentin tuotto-
odotuksella. Pääomavuokra tarkentuu toteutuneiden kustannusten mu-
kaan ja ylläpitovuokra valmistumisajankohdan ylläpitovuokraa vastaa-
vaksi.

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta on 3.3.2020, 35 § antanut hankesuun-
nitelman enimmäishinnan korottamisesta puoltavan lausunnon. Lau-
sunto on kokonaisuudessaan asian päätöshistoriassa.

Toimivalta

Hallintosäännön 7 luvun 1 §:n 3 kohdan mukaan kaupunginvaltuusto 
päättää hankesuunnitelmista, joiden kustannusarvio ylittää 10 miljoo-
naa euroa. Kaupunginhallitus on hyväksynyt Helsingin Medialukion 
4.1.2018 päivätyn peruskorjaushankesuunnitelman. Koska korotuksen 
jälkeinen kokonaishinta on yli 10 miljoonaa euroa, esitetään asia kau-
punginvaltuustoon päätettäväksi. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1 Helsingin Medialukion kustannusarvio 3.10.2019
2 Kaupunginhallituksen päätös 23.4.2018, § 266

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto

Päätöshistoria

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 03.03.2020 § 35

HEL 2018-000287 T 10 06 00
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Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi puoltavan lausunnon Helsingin 
Medialukion julkisivun ja vesikaton uusinnan sekä ilmanvaihdon muu-
tostöiden hankesuunnitelman enimmäishinnan korottamisesta 928 067 
eurolla arvonlisäverottomana siten, että hankkeen kokonaiskustannuk-
set ovat arvonlisäverottomana enimmillään yhteensä 9 275 000 euroa 
maaliskuun 2018 kustannustasossa.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta huomauttaa, että kaupunkiympäristön 
toimialan on huomioitava nyt esitettävä enimmäishinnan korotus ja siitä 
aiheutuva vuosittainen lisävuokra (n. 455 500 euroa) kasvatuksen ja 
koulutuksen toimialan vuokra-arvioon siten, että vuokrankorotus voi-
daan huomioida toimialan budjetissa jo vuodelle 2021. Lautakunta 
muistuttaa lisäksi, että tilahankkeen vuokravaikutukset tulee huomioida 
toimialan talousarviossa.

13.02.2018 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Esittelijä
lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön johtaja
Arja Kukkonen

Lisätiedot
Julia Pettersson Hakava, projektiarkkitehti, puhelin: 310 26884

julia.petterssonhakava(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 31.10.2019 
§ 103

HEL 2018-000287 T 10 06 00

Moisiontie 3, 00730 HKI

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
esitti kaupunginhallitukselle, että Helsingin Medialukion julkisivujen ja 
vesikaton uusinnan sekä ilmanvaihdon muutostöiden hankesuunnitel-
man enimmäishintaa korotetaan 928 067 eurolla arvonlisäverottomana 
siten, että hankkeen korotettu enimmäishinta on 9 275 000 euroa ar-
vonlisäverottomana maaliskuun 2018 kustannustasossa. 

Päätös tehtiin ehdolla, että kasvatus- ja koulutuslautakunta hyväksyy 
enimmäishinnan korotuksen ja siitä aiheutuvan tilakustannuksen muu-
toksen.

25.01.2018 Ehdotuksen mukaan
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Esittelijä
vs. tekninen johtaja
Sari Hilden

Lisätiedot
Toni Lähdemäki, projektipäällikkö, puhelin: 310 39351

toni.lahdemaki(a)hel.fi
Jouko Snellman, yksikön päällikkö, puhelin: 310 40334

jouko.snellman(a)hel.fi

Kaupunginhallitus 23.04.2018 § 266

HEL 2018-000287 T 10 06 00

Päätös

Kaupunginhallitus hyväksyi Helsingin Medialukion 4.1.2018 päivätyn 
hankesuunnitelman siten, että hankkeen enimmäislaajuus on 8 268 
brm² ja rakentamiskustannusten enimmäishinta on arvonlisäverottoma-
na 8 310 000 euroa lokakuun 2017 kustannustasossa. 

Käsittely

23.04.2018 Ehdotuksen mukaan

Asian aikana kuultavana oli rakennetun omaisuuden hallintapäällikkö 
Sari Hildén.

16.04.2018 Pöydälle

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nelskylä, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi
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§ 247
Kaupunginhallituksen toimivallan siirtäminen kaupunginkanslian 
viranhaltijoille henkilörekistereitä koskevissa asioissa

HEL 2020-004686 T 00 01 00

Päätös

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

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

Elinkeinojohtaja

 Työllisyyspalvelurekisteri
 Yritystoiminnan tukeminen ja yrittäjyyden edistäminen

Hallintojohtaja

 Asian- ja asiakirjahallinta
 Kaupunginkanslian kirjastoasiakkuuksien hallinta
 Kunnalliskalenteri
 Tilan- ja turvallisuudenhallinta

Henkilöstöjohtaja

 Henkilöstöhallintorekisteri
 Koulutuksenhallinnan rekisteri
 Rekrytoinnin rekisteri

Kaupunginlakimies

 Oikeuspalvelujen asiakasrekisteri

Rahoitusjohtaja



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2020 33 (87)
Kaupunginhallitus

Asia/7
20.04.2020

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

 Antolainarekisteri
 Avustusrekisteri
 Henkilöstökassa
 Kaupunkikonsernin omistajatietorekisteri
 Laskentarekisteri
 Talouden ja toiminnan suunnittelun ja seurannan rekisteri

Strategiajohtaja

 Helsingin väestötietojärjestelmä
 Käyttäjätunnusten hallinta
 Pääkaupunkiseudun toimipiste- ja palvelurekisteri
 Sähköisten asiointipalveluiden rekisteri
 Tilasto- ja tutkimustoiminnan tietorekisteri

Viestintäjohtaja

 Helsingin kaupungin aineistopankin rekisteri
 Helsingin kaupungin etäyhteyden avulla toteutettujen digiopastusten 

asiakasrekisteri
 Kaupunginkanslian asiakasviestinnän, markkinoinnin ja tilaisuuk-

sienhallinnanrekisteri
 Osallisuuden ja palautteiden rekisteri

Samalla kaupunginhallitus päätti, että koko kaupunkia koskevien rekis-
terien osalta edellä mainitut viranhaltijat voivat määrätä rekisteriin liitty-
viä tehtäviä toimialojen ja liikelaitosten nimeämille rekisterin alavastuu-
henkilöille.

Lisäksi kaupunginhallitus päätti kumota 25.6.2018 (§ 457) ja 2.3.2020 
(§ 145) tekemänsä päätökset joissa päätettiin kaupunginhallituksen 
toimivallan siirtämisestä kaupunginkanslialle henkilörekistereitä koske-
vissa asioissa.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Julia Lövegren, tietopalvelusihteeri, puhelin: 310 36690

julia.lovegren(a)hel.fi
Leena Mällänen, johtava asiantuntija, puhelin: 310 36059

leena.mallanen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
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Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

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

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

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

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Julia Lövegren, tietopalvelusihteeri, puhelin: 310 36690

julia.lovegren(a)hel.fi
Leena Mällänen, johtava asiantuntija, puhelin: 310 36059

leena.mallanen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Kaupunginkanslian osastojen päälliköt
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§ 248
Hankintapäällikön viran perustaminen kaupunkiympäristön toimia-
lalle

HEL 2020-003966 T 01 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus perusti hankintapäällikön viran kaupunkiympäristön 
toimialalle 1.5.2020 lukien.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

inkeri.rehtila(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

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

Kaupunkiympäristön toimialan hallinto- ja tukipalvelut -
palvelukokonaisuuteen esitetään perustettavaksi hankintapäällikön vir-
ka 1.5.2020 alkaen ensi vuoden alusta aloittavaan hankintapalvelut -
palveluun. Hankintapäällikön tehtävässä edellytetään virkasuhdetta, 
koska siinä käytetään delegoitua päätösvaltaa mm. tehtäessä hankin-
tapäätöksiä.  

Perustettavaksi esitettävälle viralle on määräraha toimialan talousar-
viossa.

Hallintosäännön 12 luvun 3 §:n 1 momentin 3 kohdan mukaan henki-
löstöjohtaja päättää tehtävien vaativuusluokittelusta ja tarkastusjohta-
jaa lukuun ottamatta siihen perustuvasta palkasta, ellei toimivallasta ole 
muutoin säädetty tai määrätty tai ellei henkilöstöjohtaja ole määrännyt 
tehtävää muulle viranhaltijalle. Henkilöstöjohtaja on päättänyt tehtävien 
vaativuuden arvioinnin perusteella perustettaviksi esitettävän viran ko-
konaispalkaksi 6 400 euroa kuukaudessa.
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Kaupunginhallitus päättää viran perustamisesta ja lakkauttamisesta 
hallintosäännön 8 luvun 1 §:n 1 momentin 13 kohdan mukaan.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

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

inkeri.rehtila(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Kaupunkiympäristön toimiala
Talous- ja hallintopalveluliikelaitos
Kaupunginkanslian henkilöstöosasto
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§ 249
Lainan myöntäminen Setlementtiasunnot Oy:lle

HEL 2020-000496 T 02 05 03 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti myöntää Setlementtiasunnot Oy:lle 520 000 
euron suuruisen sosiaalisen lainan talousarvion kohdalta 9 01 02 04 
Sompasaareen rakennettavan vuokratalon liiketilan rahoittamiseen 
seuraavin ehdoin:

Laina-aika: Laina on maksettava takaisin tasalyhennyksin 20 vuoden 
kuluessa kuitenkin siten, että ensimmäinen vuosi on lyhennyksistä va-
paa.

Lainan korko: Lainasta maksettava korko on peruskoron suuruinen.

Lainan vakuus: Lainan vakuudeksi on pantattava kiinteistöön kiinnitet-
tyjä panttikirjoja tai muuta kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluo-
saston hyväksymää vakuutta.

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

Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa kaupunginkanslian talous- ja 
suunnitteluosaston rahoitusyksikköä laatimaan tarvittavat laina-
asiakirjat.

Käsittely

Esittelijä muutti perustelujen ensimmäisen kappaleen seuraavaan muo-
toon:

"Setlementtiasunnot Oy rakennuttaa Sompasaareen valtion korkotuki-
lainalla sosiaalisia asuntoja mm. kehitysvammaisten henkilöiden tar-
peisiin. Asuntojen yhteyteen on rakennettava kaavan edellyttämät, 
esim. vanhusten tai lasten päivätoimintaan soveltuvat 126 m2 liiketilat, 
joihin ARA ei myönnä valtion korkotukilainaa."

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Keijo Härkönen, rahoitusasiantuntija, puhelin: 310 25656

keijo.harkonen(a)hel.fi

Liitteet
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1 Lainahakemus Helsingin kaupunki 20.1.2020 Setlementtiasunnot (hen-
kilötiedot peitetty)

2 Hakemus, täydennys 20.1.2020, liite, Sompasaaren esittely

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hakija Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää myöntää Setlementtiasunnot Oy:lle 520 000 
euron suuruisen sosiaalisen lainan talousarvion kohdalta 9 01 02 04 
Sompasaareen rakennettavan vuokratalon liiketilan rahoittamiseen 
seuraavin ehdoin:

Laina-aika: Laina on maksettava takaisin tasalyhennyksin 20 vuoden 
kuluessa kuitenkin siten, että ensimmäinen vuosi on lyhennyksistä va-
paa.

Lainan korko: Lainasta maksettava korko on peruskoron suuruinen.

Lainan vakuus: Lainan vakuudeksi on pantattava kiinteistöön kiinnitet-
tyjä panttikirjoja tai muuta kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluo-
saston hyväksymää vakuutta.

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

Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa kaupunginkanslian talous- ja 
suunnitteluosaston rahoitusyksikköä laatimaan tarvittavat laina-
asiakirjat.

Esittelijän perustelut

Setlementtiasunnot Oy rakennuttaa Sompasaareen valtion korkotuki-
lainalla sosiaalisia asuntoja mm. kehitysvammaisten henkilöiden tar-
peisiin. Asuntojen yhteyteen rakennettavat yhteistilat rinnastetaan liike-
tiloihin, joten niitä ei voida rahoittaa valtion korkotukilainalla. Yhteisti-
loissa sijaitsevat esimerkiksi saunaosasto, talopesula ja yhteiskeittiö 
kokoontumistiloineen. 
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Setlementtiasunnot Oy hakee kaupungin lainaa Sompasaareen raken-
nettavan vuokratalon yhteistilojen rahoittamiseen 520 000 euroa.

Sosiaali- ja terveyslautakunta on lausunnossaan puoltanut haetun ra-
hoituksen myöntämistä.

Lainasta maksettava peruskorkoon pohjautuva korko on tällä hetkellä    
0 %. Lainaa varten on varattu määrärahat talousarvion kohdalle            
9 01 02 04.

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

Kaupungin talouden tunnuslukujen perusteella voidaan todeta, että 
kaupungin lakisääteisten tehtävien hoitamisen tai talouden ei erittäin 
varovaisestikaan arvioituna voida katsoa vaarantuvan yksittäiselle yh-
teisölle myönnetyn 520 000 euron lainan perusteella.

Setlementtiasunnot Oy:lle myönnettävä laina sisältää korkotukea yh-
teensä 102 826,16 euroa, joka on laskettu valtiontukeen liittyvän refe-
renssitiedonannon mukaisella 1,89 %marginaalilla. Tuki määritellään 
de minimis-tueksi, jonka maksimimäärä voi olla 200 000 euroa.  Korko-
tuki on siten mahdollista myöntää de minimis-tukena.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Keijo Härkönen, rahoitusasiantuntija, puhelin: 310 25656

keijo.harkonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Lainahakemus Helsingin kaupunki 20.1.2020 Setlementtiasunnot (hen-
kilötiedot peitetty)

2 Hakemus, täydennys 20.1.2020, liite, Sompasaaren esittely

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hakija Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
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tus

Päätöshistoria

Sosiaali- ja terveyslautakunta 25.02.2020 § 28

HEL 2020-000496 T 02 05 03 00

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi seuraavan lausunnon Setlementtia-
suntojen lainahakemuksesta Sompasaaren kohteeseen:

"Setlementtiasunnot Oy:n rakennuttamaan Sompasaaren kohteeseen 
valmistuu huhtikuussa 2020 65 asuntoa, joista 16 tulee kehitysvam-
maisten tukiasunnoiksi. Sosiaali- ja terveystoimiala osoittaa asukkaat 
tukiasuntoihin. Setlementtiasunnot hakee kaupungilta lainaa kattamaan 
talon liiketilan (126 m²) rakennuskustannuksia, ja tarjoaa tiloja myös 
vuokrattavaksi kaupungille. Sosiaali- ja terveystoimialan tilapalvelut 
valmistelee perhe- ja sosiaalipalvelujen esittämän tilatarpeen pohjalta 
noin 10 m²:n työtilan vuokraamista tukiasunnoissa asuvien kehitys-
vammaisten ohjaajien työtilaksi. Toimiala ei vuokraa asukkaiden yh-
teiskäyttötilaa, mutta sitä voidaan hyödyntää asukkaiden tarpeisiin. 
Lautakunta ei näe estettä lainan myöntämiselle."

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Tapio Senne, suunnittelija, puhelin: 310 43895

tapio.senne(a)hel.fi
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§ 250
Espoon ja Helsingin Raide-Jokeri -hankkeen suunnittelun ja toteu-
tuksen yhteistyösopimuksen muutos

HEL 2020-001873 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallitus hyväksyi liitteenä olevan Helsingin ja Espoon kau-
punkien välisen Raide-Jokeri -hankkeen suunnittelun ja toteutuksen yh-
teistyösopimuksen muutoksen ja oikeutti Helsingin kaupungin liikenne-
liikelaitoksen (HKL) allekirjoittamaan sopimuksen sekä tekemään siihen 
tarvittaessa vähäisiä muutoksia. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1 Raide-Jokerin yhteistyösopimus 20022020

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus hyväksyi 24.10.2016 § 926 Helsingin ja Espoon kau-
punkien välisen Raide-Jokeri -hankkeen suunnittelua ja toteutusta kos-
kevan yhteistyösopimuksen ja oikeutti HKL:n allekirjoittamaan sopi-
muksen sekä tekemään siihen tarvittaessa vähäisiä muutoksia.

HKL ja Espoon kaupunki allekirjoittivat 9.12.2016 yhteistyösopimuksen 
Raide-Jokeri -hankkeen suunnittelusta ja toteuttamisesta. Yhteistyöso-
pimusta tulisi päivittää Raide-Jokeri -hankkeen edettyä toteutusvaihee-
seen. Liitteenä oleva sopimusluonnos on päivitetty ottamaan paremmin 
huomioon Raide-Jokeri -hankkeen toteutusvaiheen allianssisopimus.
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Helsingin kaupunginvaltuusto hyväksyi 15.6.2016 § 178 ja 13.3.2019 § 
100 ja Espoon kaupunginvaltuusto 13.6.2016 § 84 ja 29.4.2019 § 54  
Raide-Jokerin hankesuunnitelman.

Hankesuunnitelman hyväksymispäätösten lähtökohtana on ollut, että 
Raide-Jokeri toteutetaan Helsingin ja Espoon kaupunkien yhteishank-
keena, yhtenä ja yhtenäisenä raitioliikennejärjestelmänä erillisen pro-
jektiorganisaation toimesta yhteistyösopimuksessa kuvatulla tavalla. 
Keskeiset periaatteet yhteistyösopimuksessa ovat kustannusten koh-
dentaminen aiheuttamisperiaatteen mukaan ja alueellisesti, läpinäky-
vyys ja yksimielinen päätöksenteko. Alkuperäinen yhteistyösopimus 
sekä nyt käsiteltävä sopimuksen päivitys ovat näiden periaatteiden mu-
kaisia.

Sopimuksen päivityksessä otettu huomioon Raide-Jokerin toteutukses-
ta allekirjoitettu toteutusvaiheen allianssisopimus seuraavilta osin:

 valtuustojen päivitetyt hankepäätökset on huomioitu 
 hankinnoissa on kuvattu myös allianssin hankinnat 
 projektin organisoinnin kuvauksessa on huomioitu allianssitoteutus 
 määritelmiä on täydennetty 

Alkuperäisen sopimuksen mukaan yhteistyösopimukseen tehtävät 
muutokset ja lisäykset ovat päteviä ainoastaan, mikäli ne on tehty kirjal-
lisesti ja molemmat osapuolet ovat ne asianmukaisesti allekirjoittaneet 
ja hyväksyttäneet samoissa toimielimissä kuin alkuperäisen sopimuk-
sen, mikäli osapuolen hallintosääntö näin edellyttää.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1 Raide-Jokerin yhteistyösopimus 20022020

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Liikenneliikelaitos
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Päätöshistoria

Liikenneliikelaitoksen johtokunta 06.03.2020 § 26

HEL 2020-001873 T 00 01 06

Esitys

Liikenneliikelaitoksen johtokunta esitti kaupunginhallitukselle, että lii-
kenneliikelaitos (HKL) oikeutetaan tekemään Espoon kaupungin kans-
sa esityksen mukainen yhteistyösopimuksen muutos koskien Raide-
Jokeri -hankkeen suunnittelua ja toteutusta.

Lisäksi johtokunta esitti kaupunginhallitukselle, että HKL oikeutetaan 
tekemään tarvittaessa sopimukseen vähäisiä muutoksia.

Esittelijä
yksikön johtaja
Artturi Lähdetie

Lisätiedot
Artturi Lähdetie, yksikön johtaja, puhelin: 310 35245

artturi.lahdetie(a)hel.fi
Juha Saarikoski, projektijohtaja, puhelin: 310 35288

juha.saarikoski(a)hel.fi
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§ 251
Töölön raitiovaunuvarikon raiteiden uusimisen ja lattiarakenteiden 
kunnostamisen hankesuunnitelman enimmäishinnan korottaminen

HEL 2015-013526 T 08 00 08

Päätös

Kaupunginhallitus hyväksyi Töölön raitiovaunuvarikon raiteiden uusimi-
sen ja lattiarakenteiden kunnostamisen hankesuunnitelman enimmäis-
hinnan korottamisen siten, että hankkeen enimmäishinta arvonlisäve-
rottomana on 7 070 000 euroa marraskuun 2019 kustannustasossa.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1 Hankesuunnitelman korotus 28.11.2019

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Liikenneliikelaitoksen johtokunta Esitysteksti

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

HKL:n johtokunta hyväksyi 16.12.2015 224 § Töölön raitiovaunuvarikon 
raiteiden uusimisen ja lattiarakenteiden kunnostamisen hankesuunni-
telman niin, että hankkeen kokonaishinta on enintään 4 995 000 euroa 
joulukuun 2015 hintatasossa. Indeksikorjattu enimmäishinta on 5 910 
000 euroa marraskuun 2019 kustannustasossa. 

Hankesuunnitelman enimmäishinnan ylitys johtuu hankkeen laajuuden 
sekä teknisen ja toiminnallisen laatutason huomattavasta noususta. 
Hankesuunnitelman enimmäishintaa on tarkoituksenmukaista korottaa, 
jotta käynnissä oleva hanke valmistuu kevään 2020 aikana.
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Hankkeen lähtökohdat

Vuonna 1919 rakennettu Töölön raitiovaunuvarikko sijaitsee Manner-
heimintien ja Eino Leinon kadun kulmassa. Varikon hallien 1−3 yhteen-
laskettu rakennustilavuus on 58.900 m3 ja bruttoala 7.030 brm2. Varik-
korakennus on rakennustaiteellisesti ja kulttuurihistoriallisesti arvokas 
ja se on suojeltu vuonna 1989.

Varikon huonokuntoiset kiskot ovat elinkaarensa lopussa. Nykyisten 
kiskojen korvaaminen uusilla on teknisesti ja taloudellisesti perusteltu 
vaihtoehto palauttaa hallin kiskot käyttökuntoon.

Varikon rakenteissa on kuntotutkimuksissa havaittu kriittisiä puutteita, 
sekä pilareiden että lattian tukirakenteiden osalta. Lisäksi ratapihara-
kennuksen, ns. Frenckellin sormen, luona raiteiden 17−
18 alapuolisen kellaritilan kantavat rakenteet ovat erittäin huonokuntoi-
set ja tuettu väliaikaisesti. Tämän vuoksi raidetta 18 ei ole voinut hyö-
dyntää kunnolla vaunujen säilytykseen tai huoltoon.

Aluksi suunniteltiin, että hallin kaikki kiskot ja lattiarakenteet olisi raken-
nettu kokonaan uudelleen. Hankkeen toteuttaminen tässä laajuudessa 
osoittautui kuitenkin liian kalliiksi ja kustannusten hillitsemiseksi valittiin 
vaihtoehtoinen malli, jossa hankkeen rajaaminen täsmennettiin raiteita 
3 ja 4 koskevalla pilottiprojektilla. Pilottiprojektin tietojen pohjalta tehdyn 
toteutussuunnitelman kustannukset olivat huomattavasti alkuperäistä 
pienemmät.

Hanke sisältää varikon alkuperäisten kiskojen uusimisen ja kiskoja 
kannattelevien rakenteiden vahvistamisen hallien 1−3 sisäpuolisilta 
osin ja raidekohtaisia toimenpiteitä raiteilla 1−18 sekä rakennustöiden 
edellyttämät LVISA-tekniikan väistötyöt. Suunnittelussa on pyritty sääs-
tämään vanhoja betonilaattoja mahdollisimman paljon, jolloin näiden 
rakenteellista kuntoa ei paranneta.

Varikon toiminnot pyritään pitämään käytössä koko hankkeen ajan vai-
heistamalla työt niin, että töitä tehdään kaksi raidetta kerrallaan.

Hankkeen toteutus ja muutokset

Hankkeen aikana havaittujen muutosten ja tarkennusten toteutus lisä-
työnä on kustannustehokkaampaa ja tarkoituksenmukaisempaa kuin 
töiden teettäminen erikseen toisella tekijällä tai jättäminen hankkeen 
yhteydessä tekemättä kokonaan.

Hankkeen kustannuksia ovat nostaneet lattialaattojen uusiminen, rata-
piharakennusten tukeminen ja LVI -lisätöiden laajuus.

Lattialaattojen uusiminen
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Useat lattian betonilaatoista todettiin merkittävästi huonokuntoisemmik-
si kuin pilottiprojektin kohdalla hallissa 3. Lattian betonilaatat ovat hal-
lien alkuperäisiä ja ovat olleet yli 100 vuotta käytössä. Hankkeen aika-
na paljastui, että laattojen raudoitus oli syöpynyt ajan kuluessa mm. 
kiskojen puutteellisen maadoituksen vuoksi ja siten aiheuttanut suuren 
turvallisuusriskin laattojen kantokyvyn laskun myötä.

Erittäin heikkokuntoisia raiteiden välisiä betonilaattoja halleissa 1 ja 2 
piti uusia 6 kpl. Laattojen uusiminen toteutettiin lisä- ja muutostöinä, jol-
loin hinnaksi muodostui noin 150.000 € uusittua kohdetta kohti. Uusittu-
jen alueiden kemikaalisuojausta on myös parannettu. Uusittujen laatto-
jen käyttöikä on vähintään 50−100 vuotta. Uusimattomille betonilaatoil-
le on asetettu rajoituksia kuormitukselle ja niiden käyttöikä on enintään 
15 vuotta. Kaikki uusitut kiskot on maadoitettu vastaavien vaurioiden 
estämiseksi.

Ratapiharakennuksen tukeminen

Varikkorakennuksen ulkopuolisen ratapiharakennuksen, eli ns. Frenc-
kellin sormen, kellaritiloissa paljastui erittäin huonokuntoisia rakenteita. 
Näiden rakenteiden kuntoa ei ollut pystytty havaitsemaan aiemmin, sillä 
rakennuksen kellaritilaan ei ollut pääsyä.

Kellaritilan huonokuntoiset rakenteet vahvistetaan hankkeen yhteydes-
sä asianmukaisesti, jotta ratapiharakennuksen sokkelin hajoamisriski 
saadaan poistettua. Perustuksien tukeminen jatkaa rakennuksen käyt-
töikää vähintään 50 vuodella. Tämä vahvistaminen on ollut suunniteltua 
vaativampaa ja aiheuttaa siten enemmän kustannuksia kuin oli arvioitu.

LVI -lisätöiden laajuus

Alkuperäisessä hankesuunnitelmassa oli pyritty rajaamaan tarvittavia 
LVISA-tekniikka-alan töitä pilottiprojektin avulla. Myös näiden osalta 
hankkeen toteuttamisen aikana on todettu lukuisia tarpeita suunniteltua 
laajempaan kohteiden uusimiseen. Hankkeen aikana päätettiin myös 
toteuttaa muutoksia joidenkin raiteiden varustelussa.

Hallien 1 ja 2 raiteista yhteensä neljä muutettiin pesuraiteiksi ja näiden 
läheisyyteen toteutettiin lisäksi uudet pesu- ja muuta huoltotoimintaa 
tukevat kattohyödykejärjestelmät. Tämä lisäsi tarvittavien LVI-töiden 
määrää.

Pääosin lähes kaikki lattiatason alapuolinen LVI-tekniikka on hankkeen 
aikana todettu välttämättömäksi uusia hankkeen yhteydessä osien 
kunnon vuoksi. Osa LVI-laitteista on myös pitänyt siirtää uuteen paik-
kaan toiminnallisuuden parantamisen ja varmistamisen tähden. Töiden 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2020 47 (87)
Kaupunginhallitus

Asia/12
20.04.2020

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

toteuttaminen haastavissa työolosuhteissa on edelleen nostanut niiden 
tekemiseen vaadittua aikaa.

Sähkötekniikan osalta vastaavaa merkittävää kustannusnousua ei ole 
syntynyt.

Hankkeen kustannuksien muodostuminen

Hankkeen kokonaiskustannukset sisältäen rakennusaikaiset lisä- ja 
muutostyöt sekä tarvittavat erillishankinnat ovat enintään 7,07 milj. eu-
roa (alv 0 %) kustannustasossa marraskuu 2019.

Indeksikorjattu hankesuunnitelman enimmäishinta marraskuun 2019 
hintatasossa (Haahtela-indeksi) on 5,91 milj. euroa. Hankkeen mahdol-
lista kokonaiskustannusta korotetaan 1,16 milj. eurolla, jotta edellä 
mainitut kustannusta kasvattaneet tekijät tulevat huomioiduksi ja hanke 
vietyä loppuun. Hankkeen jo sidottujen kustannusten ratkaisemisen 
siirtäminen myöhemmäksi lisää hankkeen kustannuksia edelleen ja ei 
ole käytännöllistä tai tarkoituksenmukaista keskeyttää hankkeen toteu-
tusta tässä vaiheessa.

Hankkeen toteuttaminen on jaettu kolmeen osaan halleittain ja jokai-
sesta osahankkeesta järjestetty oma tarjouskilpailunsa. Rakennustek-
nisten töiden osuus kustannusarviossa ylittyi indeksikorjattuun hanke-
suunnitelmaan verrattuna n. 0,5 milj. eurolla.

Hankesuunnitelman muiden kustannuslajien kustannukset ovat alittu-
neet alkuperäisestä arviosta lukuun ottamatta hankevarausta. Hanke-
varaus sisältää muiden hankkeen varausten lisäksi myös rakennusura-
koiden lisä- ja muutostyöt ja näitä on syntynyt n. 1 milj. euroa arvioitua 
enemmän. Kaikkien kolmen osahankkeen yhteenlaskettu lisä- ja muu-
tostöiden summa on tähän mennessä n. 1,4 milj. euroa. Em. lattian 
laattojen uusimiset vastaavat suurelta osin näistä.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1 Hankesuunnitelman korotus 28.11.2019

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
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Otteet

Ote Otteen liitteet
Liikenneliikelaitoksen johtokunta Esitysteksti

Päätöshistoria

Liikenneliikelaitoksen johtokunta 12.12.2019 § 214

HEL 2015-013526 T 08 00 08

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti esittää kaupunginhallitukselle 
Töölön raitiovaunuvarikon raiteiden uusimisen ja lattiarakenteiden kun-
nostamisen hankesuunnitelman korottamista ja hyväksymistä niin, että 
hankkeen arvonlisäverottomat kustannukset ovat yhteensä enintään 
7,07 milj. euroa.

Esittelijä
yksikön johtaja
Artturi Lähdetie

Lisätiedot
Anna Martemaa, projektipäällikkö, puhelin: 310 35034

anna.k.martemaa(a)hel.fi

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) 16.12.2015 § 224

HEL 2015-013526 T 08 00 08

Päätös

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) päätti hyväksyä Töölön 
raitiovaunuvarikon raiteiden uusimisen ja lattiarakenteiden kunnostami-
sen hankesuunnitelman siten, että hankkeen arvonlisäveroton enim-
mäiskustannus on 4.995.000,00 euroa, rakennuskustannusindeksi = 
108,3 (2010=100), Helsingin hintatasossa 6/2015.

Tausta ja hankkeen kuvaus

Töölön raitiovaunuvarikko on rakennettu vuonna 1910 ja se sijaitsee 
Mannerheimintien ja Eino Leinon kadun kulmassa. Varikon hallien 1-3 
yhteenlaskettu rakennustilavuus on 58.900 m3 ja bruttoala 7.030 brm2. 
Varikkorakennus on rakennustaiteellisesti ja kulttuurihistoriallisesti ar-
vokas ja se on suojeltu (sr-1) kaavassa 9550 vuodelta 1989. Kaavan 
mukaan sitä ei saa purkaa, eikä siinä saa suorittaa sellaisia lisäraken-
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tamis- tai muutostöitä, jotka tärvelevät julkisivujen tai vesikaton raken-
nustaiteellista arvoa tai tyyliä.

Töölön varikolle on tällä hetkellä keskitetty raitiovaunukaluston tekniset 
ennakkohuollot, pyörien profilointi ja HE125 toiminta. Töölöstä liiken-
nöidään päivittäin 25 vaunulla, joka on 26 % päivän kuormituspiikistä. 
Töölön varikon sijainti on erittäin hyvä esimerkiksi vikaantuneiden vau-
nujen vaihtoon sekä ruuhkien välisien töiden suorittamiseen. Varikon 
sijainti mahdollistaa kustannustehokkaan liikennöinnin länsipuolen lii-
kenteeseen.

Töölön varikon toiminnan tarpeisiin ei ole suunnitteilla muutoksia Kos-
kelan kehityshankkeesta huolimatta. Varikolla on mahdollisuus säilyttää 
noin 30 väliosavaunua tai uutta MLNRV3 -vaunua, joka on 23 % vau-
nukannasta tämän hetkisen kalustosuunnitelman mukaan. Raitiovaunu-
jen tilantarve nykyisellä toiminnalla ja tulevan vaunuhankinnan tuomalla 
vaunumäärän muutoksella ei tule vähenemään. Tilantarve tulee ole-
maan kriittinen jo vuonna 2017 ja Töölön varikko on huomioitu jatkos-
sakin osana raitiovaunujen säilytykseen ja huoltoon liittyvää toimintaa.

Hallissa tehtyjen mittausten perusteella kiskojen kunnon on todettu ole-
van huono ja kiskot ovat elinkaarensa lopussa. Nykyisten kiskojen pois-
taminen ja uusien kiskojen asentaminen on ainoa teknisesti ja taloudel-
lisesti järkevä vaihtoehto korjata hallin kiskot käyttökuntoon.

Varikon kantavat rakenteet ovat pääsääntöisesti alkuperäisessä kun-
nossa. Elinkaaren eri vaiheissa rakenteita on vahvistettu senhetkisten 
käyttötarpeiden mukaisesti. Kohteessa on tehty lattialaatan ja kiskopila-
reiden ja -palkkien betonirakenteiden kuntotutkimus, jonka mukaan kis-
kopilareissa ja -palkeissa sekä hallien kattoa kannattelevien pilareiden 
lattialaatan alapuolisilta osilta rakenteet ovat kunnoltaan ja lujuudeltaan 
kriittisessä kunnossa ja niitä on vahvistettava. 

Hanke sisältää raitiovaunuvarikon alkuperäisten kiskojen uusimisen ja 
kiskoja kannattelevien rakenteiden vahvistamisen hallien 1-3 sisäpuoli-
silta osilta, käsittäen raidekohtaisia toimenpiteitä kaikilla raiteilla 1-18. 
Toimenpiteet on kuvattu lyhyesti liitteessä Hankesuunnitelman tekstio-
sa 30.11.2015.

Kiskojen uusimisen ja lattiarakenteiden kunnostamisen suunnittelun 
lähtökohtana on ollut, että varikon toiminnot pidetään käytössä koko 
rakentamisen ajan vaiheistamalla rakennustyöt useisiin vaiheisiin. Töi-
den vaiheistuksesta ja niiden aikataulusta sovitaan erikseen HSL:n ja 
varikon käyttäjän kanssa. Raiteiden uusiminen on oleellinen ja toteutet-
tava ainakin kriittisin osin ennen Koskelassa alkavaa rakentamista. 
Koskelan rakentamisen aikana työ on liikenteen hoitamisen kannalta 
täysin mahdoton toteuttaa missään mittakaavassa.
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Kustannukset

Koko hankkeen kustannusennuste ilman arvonlisäveroa on 4.995.000 
euroa, rakennuskustannusindeksi=108,3 (2010=100), Helsingin hinta-
tasossa 6/2015.

Hankkeen aikataulu

Rahoitussuunnitelma

Hankkeen selvitys-, tutkimus-, mittaus- ja suunnittelutyöhön sekä pilot-
tihankkeeseen on käytetty 30.11.2015 mennessä noin 538.000 euroa. 

Hankkeeseen on varauduttu HKL:n johtokunnan elokuussa 2015 hy-
väksymässä talousarvio- ja taloussuunnitelmassa 2016 - 2025 yhteen-
sä 4,0 milj. eurolla.

Hankkeeseen tullaan varautumaan HKL:n vuoden 2016 tulosbudjettie-
sityksessä 1,0 milj. eurolla.

Hankkeeseen tullaan varautumaan HKL:n talousarvio- ja taloussuunni-
telmaesityksessä 2017 - 2026 seuraavasti:
- 2017: 1,73 milj. euroa
- 2018: 1,73 milj. euroa

Hanke rahoitetaan lainarahoituksella.

Vaikutukset käyttötalouteen ja henkilöstöön

4,995 milj. euron (alv 0 %) infrainvestointi aiheuttaa 40 vuoden poisto-
ajalla tasapoistoina 0,12 milj. euron vuotuisen lisäyksen poistokustan-
nuksiin.
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Vakuutusrahastomaksu on 0,1 % pääoma-arvosta eli koko investoinnin 
käyttöajalta 0,10 milj. euroa.

HSL:n perussopimuksen perusteella HKL voi laskuttaa 50 % investoin-
nin poistoista HSL:ltä. Loppuosa poistoista eli noin 0,06 milj. eu-
roa/vuosi jää kaupungin maksettavaksi. Käytännössä kaupunki maksaa 
ko. summan infratukena HKL:lle.

HSL:n perussopimuksen perusteella HKL voi laskuttaa 50 % hankkeen 
laskennallisista korkomenoista (laskentakorko 5 %) HSL:ltä. HKL pa-
lauttaa tämän ns. infran korkotulon kaupungille. Infran korkotulo on yh-
teensä noin 2,50 milj. euroa.  

Vastaavasti kaupunki maksaa infratukena HKL:lle investoinnin rahoit-
tamisesta aiheutuvat todelliset korkokulut. Todelliset korkokulut ovat 
yhteensä noin 2,81 milj. euroa (korkokanta 4 % ja laina-aika 25 vuotta). 
Hankkeen toteutus ei edellytä lisähenkilöiden palkkaamista.

Esittelijä
yksikön johtaja
Juha Saarikoski

Lisätiedot
Anna Martemaa, projekti-insinööri, puhelin: 310 35034

anna.k.martemaa(a)hel.fi
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§ 252
Alueen vuokraaminen Tapulikaupungin liikuntapuistosta Tapulin 
Liikuntakeskus Oy:lle

HEL 2019-001722 T 10 01 01 02

Päätös

Kaupunginhallitus hyväksyi Tapulikaupungin liikuntapuistossa sijaitse-
van karttaliitteeseen merkityn noin 7 000 neliömetrin suuruisen alueen 
vuokraamisen Tapulin Liikuntakeskus Oy:lle liitteenä olevan maanvuok-
rasopimuksen mukaisesti. Alue vuokrataan liikuntatoimintaa varten lii-
kuntajohtajan myöhemmin päättämästä ajankohdasta alkaen 
31.12.2043 asti.

Samalla kaupunginhallitus oikeutti liikuntajohtajan allekirjoittamaan 
vuokrasopimuksen ja tekemään siihen tarvittaessa vähäisiä muutoksia 
sopimuskauden aikana.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1 Maanvuokrasopimus
2 Tapulin Liikuntakeskus Oy:n vuokrahakemus
3 Tapulin Liikuntakeskus Oy:n yhtiökokouksen pöytäkirja
4 Vuokra-alueen kartta

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Tapulin Liikuntakeskus Oy Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut
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Vuokrahakemus

Tapulin Liikuntakeskus Oy on hakenut 4.11.2019 päivätyllä hakemuk-
sella maa-alueen vuokrausta Tapulikaupungin liikuntapuiston alueelta 
vähintään 25 vuoden ajaksi.

Tapulin Liikuntakeskus Oy:n tarkoituksena on rakentaa vuokrattavalle 
alueelle 3 890 neliömetrin liikuntahalli palvelemaan ensisijaisesti sali-
bandyn ja muiden palloilulajien kuten käsipallon, lentopallon, futsalin ja 
maalipallon sekä voimistelun harrastajien tarpeita pääkaupunkiseudul-
la. Halliin rakennetaan kaksi salibandykenttää erilaisten palloilulajien 
tarpeisiin sekä liikunta-alue, johon on suunniteltu kolme erillistä kan-
veesia lasten, nuorten ja aikuisten voimistelulle. Liikuntarajoitteisille on 
suunniteltu esteettömät sosiaalitilat. Liikunta- ja sosiaalitilojen lisäksi 
halliin tulee kahvio.

Palloilu- ja voimistelulajeille sopivista liikuntapaikoista on ollut pulaa eri-
tyisesti Pohjois- ja Koillis-Helsingissä. Tilojen puute on hidastanut seu-
rojen toiminnan laajentumista ja rajannut harrastajamäärien kasvua. 
Tapulin Liikuntakeskus Oy:n hallihanke tulee lisäämään liikuntatoimin-
taa alueella ja esteettömiksi suunniteltujen tilojen myötä kohentaa 
myös toimintarajoitteisten liikkumismahdollisuuksia. Tarvittavien liikun-
tatilojen määrä tulee kasvamaan entisestään lähialueiden lisärakenta-
misen myötä. 

Alueen asemakaava ja hallinta

Vuokrattavan maa-alueen pinta-ala on 7 000 m².

Alueella on voimassa 24.4.2015 lainvoiman saanut asemakaava 
12191, jossa alue on urheilu- ja virkistyspalvelualuetta (VU). Asema-
kaava sallii alueelle rakennettavan liikuntahallin julkisivun maksimikor-
keudeksi 19 metriä.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala on vuokrannut alueen kaupunkiympä-
ristön toimialalta 31.12.2043 saakka sisäisin vuokrausperustein. Tapu-
lin Liikuntakeskus Oy on hakenut alueen vuokraamista vähintään 25 
vuoden ajaksi, mutta koska alue on liikuntapalvelujen hallinnassa vain 
vuoden 2043 loppuun, vuokrasopimus tehdään sen mukaisesti.

Vuokran määrittely

Vuokran määrittelyssä noudatetaan liikuntalautakunnan 22.1.2015 § 4 
hyväksymiä maa-alueiden vuokrauksen yleisperiaatteita.

Vuokra on määritelty rakennettavan liikuntahallin 3 890 kerrosneliömet-
rin mukaan. Maan pääoma-arvona pidetään virallisen elinkustannusin-
deksin "lokakuu 1951 = 100" pistelukua 100 vastaavaa 12 euron ker-



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2020 54 (87)
Kaupunginhallitus

Asia/13
20.04.2020

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

rosneliömetrihintaa. Vuokrana peritään viisi prosenttia maan pääoma-
arvosta. Täysimääräinen vuosivuokra on siten 3 890 k-m² x 12 euroa/k-
m² x 19,68 x 5 % = 45 933,12 euroa (alv. 0 %). 

Vuosivuokra sidotaan viralliseen elinkustannusindeksiin.

Vuokrasta peritään 50 prosenttia niin kauan kuin aluetta käytetään lii-
kuntaan tai siihen välittömästi liittyvään toimintaan, kuitenkin kauintaan 
31.12.2028 asti. Perittävä vuosivuokra on siten 22 966,56 euroa. Vuok-
ranmääräytymisperusteista vuoden 2028 jälkeen päätetään viimeistään 
kaksi vuotta ennen subventoidun vuokrakauden päättymistä. 

Pysäköintialueesta tehdään erillinen sopimus vuokralaisen kanssa.

Valtiontukiarviointi

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 107(1) mu-
kaan jäsenvaltion myöntämä tai valtion varoista muodossa tai toisessa 
myönnetty tuki, joka vääristää tai uhkaa vääristää kilpailua suosimalla 
jotakin yritystä tai tuotannonalaa, ei sovellu sisämarkkinoille siltä osin 
kuin se vaikuttaa jäsenvaltioiden väliseen kauppaan.

Tapulin Liikuntakeskus Oy:n maanvuokrasopimuksen valmistelun yh-
teydessä on arvioitu, sisältyykö vuokraukseen SEUT 107(1) artiklan 
mukaista valtiontukea. 

Vuokrasopimus kaupungin ja Tapulin Liikuntakeskus Oy:n välillä sisäl-
tää vuokratukea. Alueelle rakennettavan liikuntahallin pääasiallisia 
käyttäjiä ovat paikalliset urheiluseurat, yksittäiset harrastajat ja koulut. 
Maanvuokrasopimukseen sisältyvä vuokratuki ei ole SEUT 107(1) mu-
kaista valtiontukea, koska kyse on urheilutilasta, joka palvelee ensisi-
jaisesti paikallisia asukkaita ja joka ei todennäköisesti houkuttele asiak-
kaita tai investointeja muista EU:n jäsenvaltioista. Toimenpide ei näin 
ollen ole omiaan vaikuttamaan jäsenvaltioiden väliseen kauppaan 
(Komission tiedonanto valtiontuen käsitteestä 2016/C 262/01 kohta 
197).

Toimivalta alueiden vuokrauksissa

Hallintosäännön 10 luvun 1 §:n 3 momentin 6 kohdan mukaan kulttuuri- 
ja vapaa-aikalautakunta voi päättää hallinnassaan olevien maa-
alueiden vuokrauksesta enintään 10 vuoden ajaksi. Pidemmistä vuok-
rasopimuksista päättää kaupunginhallitus. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
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Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731
maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1 Maanvuokrasopimus
2 Tapulin Liikuntakeskus Oy:n vuokrahakemus
3 Tapulin Liikuntakeskus Oy:n yhtiökokouksen pöytäkirja
4 Vuokra-alueen kartta

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Tapulin Liikuntakeskus Oy Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus

Tiedoksi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Päätöshistoria

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 31.03.2020 § 62

HEL 2019-001722 T 10 01 01 02

Esitys

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta esitti kaupunginhallitukselle Helsingin 
kaupungin 40. kaupunginosassa (Suutarila), Tapulikaupungin liikunta-
puiston alueella sijaitsevan, karttaliitteeseen merkityn noin 7 000 m²:n 
suuruisen maa-alueen (osa kiinteistöä 091-40-9904-0004) vuokraamis-
ta Tapulin Liikuntakeskus Oy:lle liitteenä olevan vuokrasopimusluon-
noksen mukaisesti. Alue vuokrataan liikuntatoimintaa varten liikuntajoh-
tajan myöhemmin päättämästä ajankohdasta lukien 31.12.2043 saak-
ka.

1. 

Vuokra-aika alkaa liikuntajohtajan myöhemmin päättämästä ajankoh-
dasta lukien ja päättyy 31.12.2043 ilman erillistä irtisanomista.

2.
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Täysimääräinen vuosivuokra, joka vastaa elinkustannusindeksin vuo-
den 2019 keskiarvon pistelukua 1968 on 45 933,12 euroa (alv. 0 %). 
Täysimääräinen vuosivuokra määrätään pitäen perusteena virallisen 
elinkustannusindeksin, jossa "lokakuu 1951= 100" pistelukua 100 vas-
taavaa 12 euron suuruista kerrosneliömetrihintaa. Vuokra on laskettu 
suunnitteilla olevan liikuntahallin 3 890 k-m²:n mukaan.

Vuokra sidotaan viralliseen elinkustannusindeksiin.

3.

Täysimääräisestä vuokrasta peritään 50 % niin kauan kuin aluetta käy-
tetään yksinomaan liikuntaan tai siihen välittömästi liittyvään toimin-
taan, kuitenkin kauintaan 31.12.2028 asti. Perittävä vuokra on 22 
966,56 euroa (alv 0 %). 

Vuokranmääräytymisperusteista vuoden 2028 jälkeen päätetään vii-
meistään kaksi vuotta ennen subventoidun vuokrakauden päättymistä.

Muutoin noudatetaan kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan määräämiä 
lisäehtoja. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalla on oikeus tehdä vuok-
rakauden aikana vuokraukseen liittyviä vähäisiä muutoksia

Samalla kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta esitti, että kaupunginhallitus 
oikeuttaisi liikuntajohtajan allekirjoittamaan sopimuksen.

Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen

Lisätiedot
Petteri Huurre, liikuntapaikkapäällikkö, puhelin: 310 87791

petteri.huurre(a)hel.fi

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala Liikuntapalvelukokonaisuus Liikuntapaikat Liikun-
tapaikkapäällikkö 08.02.2019 § 6

HEL 2019-001722 T 10 01 01 02

Päätös

Liikuntapaikkapäällikkö päätti vuokrata Helsingin kaupungin 40. kau-
punginosassa (Suutarila)  sijaitsevan noin 7 000 m²:n suuruisen maa-
alueen, joka on osa kiinteistöjä 091-429-0013-0002 ja 091-040-9901-
0000, Tapulin Liikuntakeskus Oy:lle liikuntahallin rakennusluvan hake-
mista ja mahdollista rakennettavuustutkimuksia varten 15.2.-30.9.2019 
väliseksi ajaksi, kuitenkin kauintaan siihen saakka kunnes pitkäaikai-
nen vuokraus alkaa. 
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Vuokraukseen liittyvät ehdot:

1

Vuokra peritään suunnitellun liikuntahallin 3 955 k-m² mukaan. Vuokra 
vuokra-ajalta on 1 926,09 euroa (alv. 0 %), mikä vastaa yhden (1) kuu-
kauden vuokraa vuosivuokrasta. Vuokran eräpäivä 1.6.2019.

Vuokranmääräytymisperusteena on käytetty virallisen elinkustannusin-
deksin pistelukua 100 vastaavaa yksikköhintaa 12,00 euroa/k-m². 

2

Vuokraoikeuden siirto ei ole vapaa. 

3.

Vuokralainen on tietoinen, ettei tontin pitkäaikaista vuokrausta ole käsi-
telty vielä kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnassa ja kaupunginhallituk-
sessa. 

4

Vuokralaisella ei ole oikeutta aloittaa maanrakennustöitä eikä muuten-
kaan käyttää tonttia muuhun tarkoitukseen. 

5

Muutoin noudatetaan soveltuvin osin maanvuokrauksesta säädetyn lain 
säännöksiä.

Päätöksen laatimisen yhteydessä vuokralaisen nimi, osoite, y-tunnus, 
korvauksen määrä, vuokra-aika sekä yhteyshenkilön nimi-, osoite-, pu-
helin- ja sähköpostitiedot rekisteröidään liikuntapalvelukokonaisuuden 
vuokrasopimusrekistereihin ja laskutusta varten vastaavat tiedot luovu-
tetaan Helsingin kaupungin taloushallintopalveluiden laskutusosaston 
käyttöön.

Kaupunki ei vastaa vuokralaiselle mahdollisesti aiheutuvista kustan-
nuksista, mikäli hankkeelle ei saada rakennuslupaa tai varsinaista pit-
käaikaista vuokrasopimusta ei voida solmia.

Kaupunki ei vastaa vuokralaiselle aiheutuneista kustannuksista, mikäli 
päätös oikaisuvaatimuksen, kunnallisvalituksen tai ylemmän toimieli-
men päätöksen johdosta muuttuu tai kumoutuu.

Päätöksen perustelut
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Rakentamisen suunnittelua ja mahdollisia rakennettavuustutkimuksia 
varten on perusteltua vuokrata maa-alue lyhytaikaisella vuokrauksella 
ennen varsinaista pitkäaikaista vuokrasopimusta. 

Rakennettava maa-alue sijaitsee Helsingin 40. kaupunginosassa (Suu-
tarila) Tapulikaupungin liikuntapuiston yhteydessä. Alueen on osa 
asemakaavan nro 12191  alueella ja osa kiinteistöjä 091-429-0013-
0002 ja 091-040-9901-0000. Asemakaava on tullut voimaan 24.4.2015.

Kaupunginhallitus on varannut 27.3.2017, § 316 maa-alueen Kromax 
Consulting Oy:lle monitoimihallin suunnittelua varten 31.3.2018 asti. 

Vuokran määrittelyssä noudatetaan liikuntatoimen maa-alueiden vuok-
rauksessa noudattamia yleisperiaatteita. Täysimääräinen vuosivuokra 
vuonna 2019 (vuoden 2018 keski-indeksillä 19,48) on 23 113,02 € (alv. 
0 %).  Vuokraa subventoidaan 50 %. Perusvuosivuokra on 5 % maan 
pääoma-arvosta. 

Sopimusajalta 15.2.-30.9.2019 peritään 1 926,09 euroa (alv. 0 %), mikä 
vastaa yhden kuukauden vuokraa vuosivuokrasta. Vuokra peritään yh-
dessä erässä. Eräpäivä 1.6.2019.

Vuokran laskukaava:
3 955 k-m² x 12,00 euroa/k-m² x 5 % x 19,48 (ind.) x 50 % x 1/12 kk = 
1 926,09 euroa. 

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan 20.6.2017, § 5:ssa tehdyn dele-
gointipäätöksen mukaan päätöksen tekevä viranhaltija on liikuntapaik-
kapäällikkö, joka saa antaa vuokralle tai luovuttaa muuhun käyttöön  
kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan  hallinnassa olevia maa-alueita, tilo-
ja ja laitteita enintään neljäksi (4) vuodeksi kerrallaan seuraavin perus-
tein:

Vuokran määrittelyssä sovelletaan kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan 
kulloinkin päättämiä maksuja tai vuokra määräytyy tarjouskilpailun pe-
rusteella tai kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntapaikkojen vuok-
rauksessa noudattamien hinnaston ja periaatteiden perusteella.

Lisätiedot
Arja Eloranta, hallintosihteeri, puhelin: 310 87902

arja.eloranta(a)hel.fi
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§ 253
Puotilan ala-asteen väistötilan hankesuunnitelma

HEL 2019-012081 T 02 08 03 00

Päätös

Kaupunginhallitus hyväksyi Puotilan Leikkiniittyyn tulevan koulukäyt-
töön tarkoitetun tilaelementtiratkaisun 23.1.2020 päivätyn hankesuunni-
telman siten, että hankkeen laajuus on noin 5 700 brm² ja hankkeen 
pääomitettu vuokrasumman ja investointikustannukset sisältävä enim-
mäishinta on arvonlisäverottomana 9 096 340 euroa marraskuun 2019 
kustannustasossa.

Kaupunginhallitus korosti että tiloihin on ennen käyttöönottoa järjestet-
tävä asianmukaiset ruokailutilat ja lisäksi varmistettava liikuntatilojen 
käyttöönotto nopeasti tilojen käyttöönoton jälkeen.

Käsittely

Vastaehdotus:
Anna Vuorjoki: Lisäys päätökseen:

"Kaupunginhallitus korostaa että tiloihin on ennen käyttöönottoa järjes-
tettävä asianmukaiset ruokailutilat ja lisäksi varmistettava liikuntatilojen 
käyttöönotto nopeasti tilojen käyttöönoton jälkeen."

Kannattaja: Daniel Sazonov

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

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1 Väliaikaisen tilaelementtiratkaisun hankesuunnitelma (Puotilan ala-aste)
2 Puotilan leikkiniityn asemapiirros

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus
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Kaupunginhallitus hyväksyy Puotilan Leikkiniittyyn tulevan koulukäyt-
töön tarkoitetun tilaelementtiratkaisun 23.1.2020 päivätyn hankesuunni-
telman siten, että hankkeen laajuus on noin 5 700 brm² ja hankkeen 
pääomitettu vuokrasumman ja investointikustannukset sisältävä enim-
mäishinta on arvonlisäverottomana 9 096 340 euroa marraskuun 2019 
kustannustasossa.

Esittelijän perustelut

Puotilan ala-asteen väliaikainen tilaratkaisu

Puotilan ala-asteen korvaavan uudisrakennushankkeen toteutus on 
vuoden 2020 talousarvion liitteenä olevassa talonrakennushankkeiden 
rakentamisohjelmassa ajoitettu vuosille 2020−2022. Uudisrakennusta 
valmistellaan elinkaarihankkeena ja sen hankesuunnitelma on tulossa 
päätöksentekoon keväällä 2020. Hankkeen toteutuksen on tarkoitus 
käynnistyä purkutöillä huhtikuussa 2020. Korvaavan uudisrakennuksen 
toteutuksen ajaksi Puotilan ala-aste tarvitsee väliaikaisen tilaratkaisun.

Väistötilat hankitaan vuokraamalla siirtokelpoisista tilaelementeistä 
koostuva paviljonkiryhmä, joka käsittää Rintinpolun ja Klaavuntien kou-
lukohteista siirrettävät olemassa olevat paviljongit sekä liikunta- ja ruo-
kailutilat, jotka kilpailutetaan erikseen keväällä 2020.

Kaupunkiympäristön toimiala hankkii väistötilat vuokraamalla ja vuok-
raa ne edelleen kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle. Kaupunkiympä-
ristön toimiala vastaa rakennuspaikan maanrakennustöistä ja pihan to-
teutuksesta. Tilojen toimittaja vastaa tilojen rakennusteknisestä kun-
nosta.

Hanke on tavoitteena suunnitella siten, että tilat ovat käytettävissä vai-
heittain maaliskuusta 2020 elokuuhun 2022. 

Hankkeen laajuus on 5 694 brm², 4 745 htm², noin 4 070 hym².

Hankkeen kustannukset ja rahoitus

Hankkeen kokonaiskustannus on arvonlisäverottomana yhteensä 
9 096 340 euroa marraskuun 2019 kustannustasossa.

Kokonaiskustannus sisältää paviljonkien toimittajalle maksettavan 
vuokran sekä investointikustannukset, joihin kuuluu mm. rakennutta-
mis- ja suunnittelukustannukset, maanrakennustyöt, tontin ulkopuoliset 
kaivutyöt, siirtotyöt, rakennuttajan erillishankinnat sekä lisä- ja muutos-
työvaraus.

Paviljonkitoimittajalle maksettava vuokra 60 kuukauden ajalta on arvon-
lisäverottomana 5 681 340 euroa. Tilaelementtien vuokrauksessa va-
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raudutaan 60 kuukauden vuokra-aikaan, mutta vuokrasopimus on tar-
peen mukaan irtisanottavissa jo aikaisemmin. Investointikustannukset 
ovat yhteensä 3 415 000 euroa.

Tilaratkaisun vuokra rahoitetaan kaupunkiympäristön toimialan käyttö-
talousmäärärahoista. Rakennuttamiskustannukset ja maanrakennus-
työt rahoitetaan rakentamisohjelman alakohdalle 8020206 osoitetuista 
kohdentamattomista korjausmäärärahoista.

Tilakustannus kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle

Hankkeen arvioitu tilakustannus on määritelty kaupunginhallituksen hy-
väksymien tilahankkeiden käsittelyohjeiden mukaan. 

Arvioitu vuokravaikutus kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle on noin 
101 496 euroa kuukaudessa (21,39 euroa/htm²), 1 217 950 euroa vuo-
dessa. Väliaikaisen tilaratkaisun vuokrakustannus on arviolta 170 630 
euroa kuukaudessa (35,96 euroa/htm²), 2 047 560 euroa vuodessa. Pu-
rettavan Puotilan ala-asteen poistuva vuokra on 62 767 euroa kuukau-
dessa, 753 210 euroa vuodessa.

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta on 24.3.2020 § 68 antanut hanke-
suunnitelmasta puoltavan lausunnon ja todennut, että se vastaa toi-
minnallisia tavoitteita opetustilojen osalta. Ruokailu- ja liikuntatilojen 
osalta hankesuunnitelmasta ei vielä selviä, miten ne on tarkoitus toteut-
taa väistöaikana. Lausunto on kokonaisuudessaan asian päätöshisto-
riassa. 

Hankesuunnitelmia koskeva toimivalta

Kaupunginhallituksen 18.9.2017 § 865 tekemän toimivaltarajoja koske-
van päätöksen mukaan kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja 
yleisten alueiden jaosto päättää tilahankkeista, joiden kustannusarvio 
on enintään viisi miljoonaa euroa. Hallintosäännön 7 luvun 1 §:n 3 koh-
dan mukaan kaupunginvaltuusto päättää hankesuunnitelmista, joiden 
kustannusarvio ylittää 10 miljoonaa euroa. Kustannusarvioltaan näiden 
väliin jäävistä hankesuunnitelmista päättää kaupunginhallitus yleistoi-
mivaltansa nojalla.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi
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Liitteet

1 Väliaikaisen tilaelementtiratkaisun hankesuunnitelma (Puotilan ala-aste)
2 Puotilan leikkiniityn asemapiirros

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto
Kasvatus- ja koulutuslautakunta

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 06.04.2020 § 235

HEL 2019-012081 T 02 08 03 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

06.04.2020 Pöydälle

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Anna 
Vuorjoen ehdotuksesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 24.03.2020 § 68

HEL 2019-012081 T 02 08 03 00

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunkiympäristölautakunnan 
rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle puoltavan lausunnon 
23.1.2020 päivätystä hankesuunnitelmasta (liite 1) ja lausuu lisäksi 
seuraavaa: 
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Hankesuunnitelma vastaa kasvatuksen ja koulutuksen toiminnallisia ta-
voitteita opetustilojen osalta. Hankesuunnitelmasta ei kuitenkaan sel-
viä, miten ruokailu ja liikunta väistön aikana toteutetaan. Lautakunta 
pyytää kaupunkiympäristön toimialaa selvittämään näiden keskeisten 
toimintojen toteuttamista kiireellisesti.

Tilojen suunnittelussa ja toteutuksessa tulee työskennellä yhdessä 
käyttäjätoimialan kanssa. Erityisesti tulee varmistaa liikuntaan ja ruo-
kailuun hyödynnettävien tilojen tarkoituksenmukainen toteutus. Lisäksi 
ääneneristyksen ja -vaimennuksen huolelliseen toteutukseen ja  valais-
tukseen tulee kiinnittää huomiota, niillä tuetaan toimivaa työympäristöä 
ja edistetään turvallisuutta. Tilat ja pintarakenteet tulee suunnitella hel-
posti siivottaviksi, huollettaviksi ja korjattaviksi.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta korostaa kustannusseurannan ja laa-
dunvalvonnan tärkeyttä koko prosessin ajan. Niillä on suuri vaikutus 
terveelliseen ja turvalliseen oppimisympäristöön sekä toimialan käyttö-
kustannuksiin. Myös aikataulun pitävyydestä on huolehdittava, sillä 
myöhästynyt aikataulu häiritsee toiminnan järjestämistä ja voi aiheuttaa 
käyttäjälle lisäkustannuksia.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta korostaa, että hankkeen jatkosuunnit-
telussa ja toteutuksessa pitää edelleen huomioida henkilöstön ja lasten 
näkemykset tilojen kehittämisessä. Lisäksi lautakunta pyytää, että väis-
tötilaratkaisun kokonaiskustannukset esitettäisiin korvaavan uudisra-
kennuksen hankesuunnitelmassa. 

Esittelijä
perusopetusjohtaja
Outi Salo

Lisätiedot
Sari Lehtonen, projektiarkkitehti, puhelin: 310 15124

sari.k.lehtonen(a)hel.fi
Kimmo Mustonen, perusopetuksen aluepäällikkö, puhelin: 310 23148

kimmo.mustonen(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 23.01.2020 
§ 10

HEL 2019-012081 T 02 08 03 00

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
esitti kaupunginhallitukselle hyväksyttäväksi Puotilan Leikkiniittyyn, 
osoitteeseen Rusthollarintie 1 sijoittuvan, tilaelementeistä koostuvan 
koulukäyttöön suunnitellun paviljonkiryhmän 23.1.2020 päivätyn han-
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kesuunnitelman hyväksymistä siten, että hankkeen laajuus on 
noin 5 700 brm² ja hankkeen pääomitettu vuokrasumman ja investointi-
kustannukset sisältävä enimmäishinta on arvonlisäverottomana 
9 096 340 euroa 11/2019 kustannustasossa ehdolla, että kasvatus- ja 
koulutuslautakunta antaa hankesuunnitelmasta puoltavan lausunnon.

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

Esittelijä
vs. tekninen johtaja
Sari Hilden

Lisätiedot
Ari Hulkkonen, projektinjohtaja, puhelin: 310 27925

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

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

jarmo.raveala(a)hel.fi
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§ 254
Valtuutettu Alviina Alametsän toivomusponsi päätösten hyvinvoin-
tivaikutusten painottamisesta sosiaali- ja terveystoimialan talouden 
suunnittelussa

HEL 2019-007389 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 
19.6.2019 hyväksymän toivomusponnen (Alviina Alametsä) johdosta 
tehdyistä toimenpiteistä ja toimitti selvityksen ponnen ehdottajalle sekä 
tiedoksi muille valtuutetuille.  

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Sosiaali- ja terveystoimialan lausunto 13.3.2020

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 19.6.2019 kaupungin vuoden 2018 tilinpäätöksen hy-
väksymistä kaupunginvaltuusto hyväksyi samalla seuraavan toivomus-
ponnen: " Selvitetään mahdollisuudet lisätä päätösten pitkän tähtäimen 
hyvinvointivaikutusten ja erityisesti mielenterveysvaikutusten painotta-
mista sosiaali- ja terveystoimialan talouden suunnittelussa."  (Alviina 
Alametsä).  
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Kaupunkistrategian 2017-2021 yhtenä kärkihankkeena on hyvinvoinnin 
ja terveyden edistämisen kokonaisuus, jonka päätavoitteena on vähen-
tää eri väestöryhmien ja alueiden välisiä hyvinvointi- ja terveyseroja se-
kä löytää vaikuttavimmat eriarvoisuutta ehkäisevät toimintatavat. Yhte-
nä painoalueena on mielen hyvinvoinnin ja päihteettömyyden edistämi-
nen.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 19.6.2019 § 213 Helsingin hyvinvointi-
suunnitelman vuosiksi 2019-2021. Siihen sisältyvät tavoitteet tarkiste-
taan vuosittain talousarviovalmistelun yhteydessä. Lisäksi uutta kansal-
lista mielenterveysstrategiaa hyödynnetään osana kaupunkitasoista 
HYTE-työtä.   

Stadin ikäohjelma on laadittu hyvinvointisuunnitelmaan perustuen. Ikä-
ohjelma toimii kaupungin toimenpidesuunnitelmana ikääntyneen väes-
tön hyvinvoinnin, terveyden ja toimintakyvyn sekä itsenäisen suoriutu-
misen tukemiseksi. Ohjelman kokonaisuuteen kuuluvat mm. iäkkäiden 
henkilöiden tarvitsemat palvelut ja omaishoidon järjestäminen. Tavoit-
teet, vaikutukset, seuranta ja vastuutahot on otettu huomioon eri toi-
mialojen ja verkostojen näkökulmasta.    

Pitkävaikutteiset terveys- ja hyvinvointivaikutukset painottuvat kaupun-
kistrategian kärkihankkeisiin kuuluvassa liikkumisohjelmassa. Samalla 
tavalla pitkävaikutteista on esimerkiksi Savuton Helsinki -verkoston 
toiminta.  

Sosiaali- ja terveystoimen talouden suunnittelussa lähtökohtana on 
määrärahojen ja voimavarojen kohdentaminen hyvinvointia ja terveyttä 
edistäviin ja tuottaviin palveluihin. 

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi on vakiintunut osaksi suun-
nitelmien ja päätösesitysten normaalia valmistelua sosiaali- ja terveys-
toimessa. Vaikutusten arviointiohjeeseen sisältyy myös psyykkiseen 
hyvinvointiin liittyvien vaikutusten arviointi.   

Toivomusponnen johdosta on saatu sosiaali- ja terveystoimialan lau-
sunto. 

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 myös muille valtuute-
tuille. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
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Lisätiedot
Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Sosiaali- ja terveystoimialan lausunto 13.3.2020

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Ponnen ehdottaja Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytän-
töönpano

Tiedoksi

Kaupunginvaltuusto

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 06.04.2020 § 238

HEL 2019-007389 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

06.04.2020 Pöydälle

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Anna 
Vuorjoen ehdotuksesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Sosiaali- ja terveystoimiala 13.3.2020
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HEL 2019-007389 T 00 00 03

Sosiaali- ja terveystoimiala antaa seuraavan lausunnon valtuutettu 
Alametsän toivomusponteen koskien pitkän tähtäimen hyvinvointivaiku-
tusten ja erityisesti mielenterveysvaikutusten painottamista sosiaali- ja 
terveystoimialan talouden suunnittelussa:

”Helsingin sosiaali- ja terveystoimen ydintehtävä on tuottaa laadukkai-
ta, monipuolisia sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja, jotka ovat vai-
kuttavia ja edistävät asiakkaiden hyvinvointia ja terveyttä. Myös sosiaa-
li- ja terveystoimen talouden suunnittelussa lähtökohtana on määrära-
hojen ja voimavarojen kohdentaminen hyvinvointia ja terveyttä edistä-
viin ja tuottaviin palveluihin.  Sosiaali- ja terveystoimessa on psykiatria- 
ja päihdepalveluissa vahvistettu palvelujen saatavuutta lisäämällä liik-
kuvaa ja matalan kynnyksen palveluja sekä yhtenäistämällä näyttöön 
perustuvien hoito-ohjelmien toimintamallit ja rakenteet koko kaupungis-
sa. Syksyllä aloitti toimintansa nuorille yli 13-vuotiaille ja aikuisille koh-
dennettu matalan kynnyksen mielenterveyspalvelupiste - Mieppi, joka 
vastaa varhaisen vaiheen mielenterveysongelmiin. Mieppiin voi olla yh-
teydessä ilman lähetettä ja palvelua saa myös videovälitteisesti. Vuon-
na 2020 vahvistetaan edelleen matalan kynnyksen mielenterveyspalve-
luja avaamalla toinen Mieppi-mielenterveyspiste. 

Sosiaali- ja terveystoimi on kohdentanut määrärahoja myös lasten ja 
nuorten mielenterveyspalvelujen kehittämiseen. Jatkamme tänä vuon-
na lasten ja nuorten mielenterveysongelmien tunnistamista ja palvelu-
ketjujen kehittämistä yhteistyössä kasvatuksen ja koulutuksen toimialan 
ja HUSin kanssa. Otamme myös käyttöön yhteisen huolen tunnistami-
sen toimintamallin ja lisäämme näyttöön perustuvien toimintamallien 
käyttöä. Lisäksi käynnistämme lastensuojelun ja erikoissairaanhoidon 
yhteisen projektin, jossa luodaan intensiivisen avohoidon ja tuen malli 
paljon palveluita tarvitseville nuorille. Edistämme lasten ja nuorten ter-
veyttä ja hyvinvointia myös osana kaupungin liikkumisohjelmaa sekä 
Mukana-ohjelmaa. 

Edistämme hyvinvointia ja terveyttä muun muassa Savuton Helsinki –
toiminnassa, Sutjakka Stadi-verkostossa ja Hyvä kierre-hankkeessa. 
Kehitämme haavoittuvassa asemassa ja syrjäytymisriskissä olevien 
ikääntyneiden tunnistamiseksi ja tavoittamiseksi yhteistä työtä terveys- 
ja hyvinvointikeskusten, senioripalvelujen, psykiatria- ja päihdepalvelu-
jen, suun terveydenhuollon liikkuvien tiimien kanssa sekä muiden vi-
ranomaisten, järjestöjen ja yksityisten toimijoiden kanssa.

Kaupunkistrategian yhtenä kärkihankkeena on hyvinvoinnin ja tervey-
den edistämisen kokonaisuus, jonka päätavoitteena on vähentää eri 
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väestöryhmien ja alueiden välisiä hyvinvointi- ja terveyseroja sekä löy-
tää vaikuttavimmat eriarvoisuutta ehkäisevät toimintatavat. Helsingin 
hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen yhtenä painoalueena on mielen 
hyvinvoinnin ja päihteettömyyden edistäminen. Kaupungin hyvinvointi-
suunnitelman toteuttaminen sekä sen seuranta ja arviointi tuottavat tie-
toa johtamisen ja suunnittelun tueksi kaikille toimialoille.  Lisäksi osana 
kaupunkitasoista hyte-työtä tullaan hyödyntämään tuoretta kansallista 
mielenterveysstrategiaa jatkossa. 

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi on vakiintunut osaksi suun-
nitelmien ja päätösesitysten normaalia valmistelua sosiaali- ja terveys-
toimessa. Arviointi nostaa esille kaupunkilaisten terveyteen ja hyvin-
vointiin kohdistuvia asioita. Arviointiohjeeseen on integroitu erilaisia ih-
misiin kohdistuvien vaikutuksen arviointeja, joten siihen sisältyy myös 
psyykkiseen hyvinvointiin liittyvien vaikutusten arviointi.”

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on sosiaali- ja ter-
veystoimialan keskeisin tehtävä. Toimialan käyttösuunnitelmassa ja ta-
louden suunnittelussa voimavaroja kohdennetaan palveluihin ja toimin-
tamalleihin, jotka edistävät kuntalaisten ja asiakkaiden hyvinvointia. 
Määrärahojen ja voimavarojen kohdentaminen kaikkien väestöryhmien 
mielenterveyttä tukeviin palveluihin lisää myös kuntalaisten hyvinvointia 
ja terveyttä.

Lisätiedot
Maria Kahila, suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 43087

maria.kahila(a)hel.fi
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§ 255
Kaupunginvaltuuston 8.4.2020 tekemien päätösten täytäntöönpano

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, että kaupunginvaltuuston 8.4.2020 tekemät 
päätökset saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen mahdollisista va-
lituksista huolimatta panna täytäntöön seuraavasti:

106 §, Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus

Ei toimenpidettä.

107 §, Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Ei toimenpidettä.

108 §, Kaupunginhallituksen konsernijaoston varajäsenten valinta

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä mainituille.

Tiedoksi Taloushallintopalveluliikelaitokselle ja tarkastusvirastolle.

109 §, Kasvatus- ja koulutuslautakunnan ruotsinkielisen jaoston jäsenen valintax

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä mainituille.

Tiedoksi kasvatus- ja koulutuslautakunnan ruotsinkieliselle jaostolle se-
kä Taloushallintopalveluliikelaitokselle.

110 §, Käräjäoikeuden lautamiehen valinta

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä mainituille ja Helsin-
gin käräjäoikeudelle.

111 §, Helsingin keskuspelastusaseman vesi- ja viemärikorjauksen sekä vesikaton 
korjauksen hankesuunnitelma

Tiedoksi pelastuslautakunnalle sekä kaupunkiympäristölautakunnan 
rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle.

112 §, Hakaniemenrannan asemakaava ja asemakaavan muutos (12575)

Toivomusponnet kaupunginkansliaan valmisteltavaksi.

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskukselle, Helsingin Satama Oy:lle, Helen Oy:lle, Helsingin 
seudun ympäristöpalvelut –kuntayhtymälle, Helsingin seudun liikenne –
kuntayhtymälle ja Museovirastolle, kulttuuriympäristön suojelu. 
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Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnalle ja asemakaavoitukselle.

113 §, Laajasalon Gunillantie 3 asemakaavan muuttaminen (nro 12568)

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

Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnalle, kaupunkiympäristölautakun-
nan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle, kaupunkiympäristölau-
takunnan ympäristö- ja lupajaostolle sekä asemakaavoitukselle

114 §, Lauttasaaren korttelin 31120, Särkiniementie 3 asemakaavan muuttaminen 
(12533)

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskukselle, Helen Sähköverkko Oy:lle, Helsingin seudun 
ympäristöpalvelut –kuntayhtymälle, Helsingin seudun liikenne –kun-
tayhtymälle ja hakijalle.

Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnalle, kaupunkiympäristölautakun-
nan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle, kaupunkiympäristölau-
takunnan ympäristö- ja lupajaostolle, kaupunginmuseolle, kulttuuri- ja 
vapaa-aikalautakunnalle sekä asemakaavoitukselle.

115 §, Kampin hiljentymiskappelin asemakaavan muuttaminen (nro 12611)

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskukselle, Helen Oy:lle, Helen Sähköverkko Oy:lle, Väylä-
virastolle sekä kaavamuutoksen hakijalle.

Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnalle, kaupunkiympäristölautakun-
nan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle, kaupunkiympäristölau-
takunnan ympäristö- ja lupajaostolle, asemakaavoitukselle sekä kau-
punginmuseolle.

116 §, Puotilan ostarin asemakaavan muuttaminen (nro 12595)

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskukselle, Helen Oy:lle, Helen Sähköverkko Oy:lle, Helsin-
gin seudun ympäristöpalvelut –kuntayhtymälle, kaavamuutoksen haki-
jalle ja päätöksestä tiedon pyytäneille.

Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnalle, kaupunkiympäristölautakun-
nan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle, kaupunkiympäristölau-
takunnan ympäristö- ja lupajaostolle, kaupunginmuseolle sekä asema-
kaavoitukselle.
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117 §, Hernesaaren asemakaavan ja asemakaavan muutosten hyväksyminen 
(12510)

Ei toimenpidettä.

118 §, Kokouksessa jätetyt aloitteet

Aloiteet 13 -15 kaupunginkansliaan valmisteltavaksi.

Samalla kaupunginhallitus tarkasti pöytäkirjan tämän pykälän osalta 
heti.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 256
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen asioita, joissa 
seuraavat viranomaiset ovat tehneet päätöksen viikoilla 15 ja 16 

kaupunginhallituksen jaostot  
- konsernijaosto 6.4.2020
- elinkeinojaosto  
  
tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta 8. ja 14.4.2020
  
lautakunnat ja niiden jaostot  
kasvatus- ja koulutuslautakunta 14.4.2020
- suomenkielinen jaosto  
- ruotsinkielinen jaosto  
kaupunkiympäristölautakunta 7.4.2020
- ympäristö- ja lupajaosto  
- rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 16.4.2020
pelastuslautakunta  
kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta  
- kulttuuri- ja kirjastojaosto  
- liikuntajaosto  
- nuorisojaosto 16.4.2020
sosiaali- ja terveyslautakunta 7.4.2020
- sosiaali- ja terveyslautakunnanjaosto  
  
johtokunnat  
- palvelukeskusliikelaitos  
- taloushallintopalveluliikelaitos  
- työterveysliikelaitos  
- rakentamispalveluliikelaitos  
- liikenneliikelaitos 16.4.2020
  
keskusvaalilautakunta yleishallinnon osalta 15.4.2020
  
pormestari  
  
apulaispormestarit  
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- kasvatuksen ja koulutuksen toimiala  
- kaupunkiympäristön toimiala  
- kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala  
- sosiaali- ja terveystoimiala  
  
kaupunginkanslian viranhaltijat  
  
henkilöstökassatoimikunta  

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Henri Kähönen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36027

henri.kahonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Henri Kähönen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36027

henri.kahonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 257
Selvitys osallistuvan budjetoinnin toimeenpanosta 2018-2019 ja esi-
tys osallistuvan budjetoinnin toteuttamisperiaatteista 2020-2021

HEL 2018-004039 T 00 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti käsitellä esityslistan yhdeksännen ehdotuksen 
kokouksen viimeisenä asiana.

Asian aikana kuultavana oli kehittämispäällikkö Kirsi Verkka. Asiantun-
tija poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Reetta 
Vanhasen ehdotuksesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Titta Reunanen, alueosallisuuspäällikkö, puhelin: 310 23437

titta.reunanen(a)hel.fi
Kirsi Verkka, kehittämispäällikkö, puhelin: 310  84026

kirsi.verkka(a)hel.fi

Liitteet

1 Osallistuvan budjetoinnin toteuttamisen periaatteet 2020-2021
2 Selvitys osallistuvan budjetoinnin toimeenpanosta 2018-2019
3 Tutkimuskatsaus Kaupunkilaisten aanet osallistuvassa budjetoinnissa
4 Osallistuvan budjetoinnin palaute ja arviointi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää merkitä tiedoksi selvityksen osallistuvan 
budjetoinnin toimeenpanosta 2018-2019.

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä osallistuvan budjetoinnin toteutta-
misperiaatteet 2020-2021 liitteen 1 mukaisesti.

Esittelijän perustelut
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Osallistuvan budjetoinnin ensimmäinen toteutus 2018-2019

Kaupunginhallitus päätti 13.11.2017 §:n 1047 osana osallisuusmallia 
käynnistää kaupunkitasoisen osallistuvan budjetoinnin. Kaupunginval-
tuusto päätti 13.6.2018 § 9 perustaa itsenäiseksi taseyksiköksi muo-
dostettavan Osallisuusrahaston (Delaktighetsfonden). Osallisuusrahas-
ton tarkoituksena on edistää yhdenvertaista kaupunkia luomalla talou-
delliset edellytykset helsinkiläisten asukkaiden ja yhteisöjen esittämien 
hankkeiden ja projektien toteuttamiselle hallintosäännön 27 luvun 1 §:n 
mukaisesti. Kaupunginvaltuusto totesi rahaston perustamispäätöksen 
yhteydessä, että kaupunginhallitus tulee erikseen päättämään osallis-
tuvan budjetoinnin määrärahan valmisteluperiaatteista ja toteutuksesta.

Kaupunginhallitus päätti 1.10.2018 § 631 osallistuvan budjetoinnin en-
simmäisen toteutuksen periaatteista. Samalla kaupunginhallitus päätti, 
että kaupunginhallitukselle tuodaan selvitys osallistuvan budjetoinnin 
ensimmäisestä toteutuksesta, jotta osallistuvan budjetoinnin periaattei-
ta ja toteutustapaa voidaan tarvittaessa korjata. Selvitys ensimmäisestä 
toteutuksesta on päätöksen liitteessä 2.

Kaupunginhallitus päätti 1.10.2018 § 631, että osallistuvan budjetoinnin 
äänestysprosenttia seurataan niin, että äänestyskäyttäytymistä voidaan 
tutkia vastaavasti kuin valtiollisissa ja kuntavaaleissakin. Valtiollisissa ja 
kuntavaaleissa kaupunki seuraa äänestyskäyttäytymisestä äänestysp-
rosentteja äänestysalueilla sekä ehdokkaiden saamia ääniä. Äänestys-
käyttäytymistä tutkittiin kaupunkitutkimus ja tilastot-yksikössä. Tulokset 
on julkaistu tutkimuskatsauksessa Kaupunkilaisten äänet osallistuvas-
sa budjetoinnissa. Helsingin kaupungin osallistuvan budjetoinnin ää-
nestys 2019
(liite 3).

Toimialat ovat käynnistäneet vuonna 2019 toteutukseen äänestettyjen 
suunnitelmien toimeenpanon alkuvuodesta 2020. Omastadi.hel.fi -
palveluun on avattu sivusto, jossa kaupunkilaiset voivat seurata hank-
keiden toteutumista.               

Osallistuvan budjetoinnin toteutusperiaatteet ja reunaehdot 2020-2021

Toteutusperiaatteiden ja budjettiehdotusten reunaehtojen muutostar-
peita ja täsmennyksiä on tehty ensimmäisen kierroksen kokemusten ja 
palautteen pohjalta. Merkittävimmät uudistukset toteutusperiaatteissa 
liittyvät päällekkäisten ehdotusten yhdistämiseen, äänestyskäytäntöön, 
osallistuvan budjetoinnin toimeenpanon vuosisykliin ja määrärahaan. 
Lisäksi tehtiin joitain täsmennyksiä budjettiehdotusten reunaehtoihin ja 
toimeenpanon käynnistymiseen. 
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Osallistuvaa budjetointia on kehitetty muotoilullisin periaattein ja tietoa 
prosessin onnistumisesta ja kehittämistarpeista on kerätty kaupungin 
asiantuntijoilta ja kaupunkilaisilta monin eri tavoin. Osallistuvasta budje-
toinnista on kerätty koko toimeenpanon ajan säännöllisesti palautetta 
erilaisin kyselyin, työpajoissa ja työkokouksissa. Kooste palautteista ja 
arvioinnista on liitteessä 4. Tutkimuksellisena arviointikumppanina on 
toiminut Suomen Akatemian Strategisen tutkimuksen neuvoston rahoit-
taman BIBU -tutkimushankkeen tutkijat (Kansalaisuuden kuilut ja 
kuplat). 

Merkittävä uudistus toteutusperiaatteissa on linjaus, jonka mukaan 
2020-2021 budjettiehdotusten valmistelun periaatteena on se, että läh-
tökohtaisesti samaan kohteeseen ja palveluun liittyvät ehdotukset yh-
distetään ja niitä valmistellaan saman suunnitelman sisällä.

Osallistuvan budjetoinnin ensimmäisellä kierroksella kaupunginhallituk-
sen 1.10.2018 § 631 päätöksen mukaisesti lähtökohtaisesti kaikki eh-
dot täyttävät ehdotukset etenivät äänestykseen. Päätös vaikeutti sa-
mankaltaisten ehdotusten yhdistämistä sekä laajempaa puntaroivaa 
kaupunkilaiskeskustelua suunnitelmien tarpeellisuudesta, kohderyhmis-
tä ja sijoittumisesta suurpiirissä. Äänestykseen eteni ehdotuksia, jotka 
kohdistuivat samaan palveluun tai kohteeseen ja olivat keskenään mel-
ko samanlaisia. Tämän seurauksena äänestettävänä oli paljon päällek-
käisiä suunnitelmia ja niiden saamat äänet hajaantuivat ja vaikeuttivat 
suunnitelmien menestystä äänestyksessä.

Äänestys toteutetaan jatkossa kahdesti valtuustokaudessa
vuosittaisen sijaan. Koska äänestys toteutetaan kahdesti valtuustokau-
dessa vuosittaisen sijaan, varataan 2020-2021 osallistuvaan budjetoin-
tiin 8,8 miljoonaa euroa aiemman 4,4 miljoonan euron sijaan.  Jos pala-
taan vuosittain toimeenpantavaan osallistuvaan budjetointiin, määrära-
ha laskee takaisin 4,4 miljoonaan euroon. Määrärahasta kohdennetaan 
80 % suurpiirikohtaisesti niiden väestömäärään pohjautuen. Määrära-
hasta 20 % kohdennetaan kaupunkiyhteisiin hankkeisiin. Näitä ovat 
ehdotukset, jotka kohdentuvat kahden tai useamman suurpiiriin alueel-
le tai koskevat koko kaupunkia. Helsinkiläiset voivat äänestää vapaava-
lintaisen suurpiirialueen budjettiehdotusten lisäksi myös kaupunkiyhtei-
sistä budjettiehdotuksista.

Osallistuvaa budjetointia suunniteltiin ensimmäisen kierroksen valmis-
telun yhteydessä toteuttavaksi vuosittain. Toimialat toivat omissa pa-
lautteissaan yksimielisesti esille sen, että seuraava osallistuvan budje-
toinnin sykli olisi hyvä olla kaksivuotinen. Ensimmäinen kierros osoitti, 
että uudenlaisen toimintatavan omaksuminen ja hyvien käytäntöjen 
hiominen tarvitsevat aikaa. Helsingin osallistuva budjetointi painottaa 
deliberatiivista keskustelua. Keskustelevaan ja kohtaamiseen perustu-
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va työskentely edellyttää pidempää prosessia. Kaksivuotinen valmiste-
lusykli tukee laadukasta valmistelua ja antaa riittävästi aikaa yhteiske-
hittämiselle ja vuorovaikutukselle kaupunkilaisten kanssa. Äänestyksen 
jälkeen on myös hyvä varata aikaa toteutukseen äänestettyjen hank-
keiden käynnistämiselle ennen uuden kierroksen aloittamista. Osallis-
tuvan budjetoinnin toteuttamisen vuosisykliä voidaan arvioida uudel-
leen ja muuttaa myöhemmin, kun kaupungilla on enemmän kokemusta 
osallistuvan budjetoinnin toimeenpanosta.

Tarkoituksenmukaiseksi äänestyskäytännöksi kaudella 2020-2021 
nähdään vaihtoehto, jossa äänestystuloksen seuraaminen reaaliaikai-
sesti äänestyksen edetessä jätetään edelleen avoimeksi, mutta äänes-
tyspäätöstä ei ole mahdollista muuttaa jälkikäteen, kuten ensimmäises-
sä äänestyksessä oli. Osallistuvan budjetoinnin äänestyksessä on 
mahdollista kannattaa alueellisen budjetin puitteissa useita ehdotuksia. 
Budjettiehdotusten voidaan katsoa olevan aloitteisiin verrattavia kunta-
laisten ehdotuksia siitä, mihin kaupungin varoja tulisi kohdentaa. 

Osallistuvan budjetoinnin ensimmäisessä äänestyksessä äänet jätettiin 
näkyville, koska näin haluttiin lisätä mielenkiintoa äänestystä kohtaan ja 
saada aikaan keskustelua kaupunginosien kehittämistarpeista asukkai-
den ja yhteisöjen välillä. Uuden toimintatavan vakiintumisen ja laajan 
joukon mukaan aktivoimisen kannalta on tärkeää lisätä ja ylläpitää 
kaupunkilaisten kiinnostusta osallistuvaa budjetointia kohtaan. Lisäksi 
on tärkeää vahvistaa kokemusta oman osallistumisen välittömistä vai-
kutuksista äänestystulokseen, kannustaa kaupunkilaisia aktivoitumaan 
itse ja aktivoimaan muita osallistumaan.

Äänestyspäätöstä oli myös mahdollista muuttaa äänestysajan loppuun 
asti. Äänestyspäätöksen äänestysaikana muuttamismahdollisuuden 
nähtiin kuitenkin myöhemmin asettavan äänestäjät eriarvoiseen ase-
maan sekä aiheuttavan äänestysajan viimeisenä tunteina taktikointia ja 
äänten siirtelyä. Omastadi.hel.fi --palvelu ruuhkautui tarpeettomasti ja 
kaikki äänestämään kirjautuneet eivät saaneet suoritettua äänestystä 
loppuun asti. Mahdollisuus vaihtaa ääntä asetti epätasa-arvoiseen 
asemaan erityisesti ne äänestäjät, jotka kävivät äänestämässä kau-
pungin äänestyspisteissä siitä syystä, että heillä ei ollut äänestyksen 
edellyttämää osaamista, laitteita tai internetyhteyttä. Se, että äänestys-
päätöstä ei ole jatkossa mahdollista muuttaa äänestysvaiheen viimeisi-
nä tunteina, lisää äänestäjien välistä tasa-arvoa sekä vähentää palve-
lun tarpeetonta ruuhkautumista ja äänten siirtelyä taktikointitarkoituk-
sella äänestyksen loppuvaiheessa. 

Tarkoituksenmukaista äänestyskäytäntöä arvioitaessa vaihtoehtoina 
olivat myös yhdistelmä, jossa sekä äänestystuloksen reaaliaikainen 
seuraaminen että oman äänestyspäätöksen muuttaminen äänestyksen 
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aikaan eivät olisi olleet mahdollisia. Tämän äänestyskäytäntövaihtoeh-
don arvioidaan kuitenkin vähentävän niin kiinnostusta osallistuvaa bud-
jetointia kohtaan kuin keskustelua alueellisista kehittämistarpeista. 
Edellä mainituin perustein myöskään äänestyskäytäntöä, jossa reaa-
liaikainen tuloksen seuraaminen ei olisi ollut mahdollista mutta äänes-
tyspäätöstään olisi voinut muuttaa jälkikäteen, ei nähty tarkoituksen-
mukaiseksi.

Äänioikeutettuja ovat edelleen kaikki äänestysvuoden aikana 12 vuotta 
täyttävät ja sitä vanhemmat henkilöt, jotka ovat kirjoilla Helsingissä. 
Kouluissa tuetaan lasten ja nuorten äänestämistä kuudennella luokka-
asteella ja siitä ylöspäin.

Jos jonkin toteutettavaksi äänestetyn budjettiehdotuksen toimeenpanoa 
ei voida jostain perustellusta syystä toimialalla käynnistää, tulee asiasta 
tehdä päätös toimialalautakunnassa osallistuvan budjetoinnin toteutu-
misen raportoinnin yhteydessä.

Aikaisemmin kuvattujen toteutusperiaatteiden muutosten lisäksi täs-
mennetään muutamia budjettiehdotusten reunaehtoja. Osallistuvan 
budjetoinnin toteutuskelpoisuuden arvioimisessa käytetyt budjettiehdo-
tusten reunaehdot on pyritty pitämään edelleen hyvin yleisellä tasolla, 
jotta ne säilyisivät ymmärrettävinä ja ohjaisivat ehdotusten sisältöjen 
valmistelua kaikkein kriittisimmissä kohdissa kuitenkaan liikaa niitä ra-
joittamatta. Yleisen tason reunaehdoilla on haluttu turvata riittävän ma-
tala kynnys ideoida toimintaa ja mahdollistaa monipuolisten hankkeiden 
toteuttaminen osallistavan budjetin määrärahoilla. 

Jatkossa osallistuvan budjetoinnin budjettiehdotusten ja suunnitelmien 
toteutuskelpoisuutta tarkasteltaessa huomioidaan yleis- ja asemakaa-
van lisäksi kunnan toimielimen vahvistamat palvelulinjaukset ja suunnit-
teluperiaatteet sekä olemassa oleva palvelu- ja tilaverkosto.  Osallistu-
van budjetoinnin hankkeet eivät voi kohdentua liikelaitosten ja tytäryh-
teisöjen toimintaan. Lisäksi rajataan pois ne toimialojen kohteet, joille 
on varattu määrärahat kaupungin talousarviossa. Osallistuvan budje-
toinnin määrärahoja on tarkoituksenmukaista kohdentaa hankkeisiin, 
joihin ei ole vielä rahoitusta tai kohteisiin, joissa ei ole käynnistetty vielä 
suunnittelua.

Toimeenpanon aluejakoon ei nähty ensimmäisen kierroksen jälkeen 
vielä tarpeelliseksi tehdä muutoksia. Palautekyselyjen perusteella 
enemmistö vastaajista koki nykyisen aluejaon luontevana. Aluejaon 
kehittämistä tulee tarkastella sen jälkeen, kun kaupungilla on enemmän 
kokemusta osallistuvan budjetoinnin toimeenpanosta.

Osallistuvan budjetoinnin budjettiehdotusten tulee jatkossakin olla kau-
pungin arvojen ja strategian mukaisia sekä kaupungin toimivallan puit-
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teissa toteutettavissa. Jatkossakin on tärkeää, että ehdotukset eivät voi 
olla kaupungin aikaisempien päätösten ja linjausten vastaisia. Budjet-
tiehdotusten tulee lisätä kaupunginosien toimivuutta, viihtyisyyttä, elin-
voimaisuutta, turvallisuutta tai yhteisöllisyyttä paikalliset lähtökohdat ja 
voimavarat huomioiden. 

Äänestykseen etenevien budjettiehdotusten alaraja säilyy 35 000 eu-
rossa. Riittävän suurilla budjettiehdotuksilla pyritään varmistamaan nii-
den vaikuttavuus ja kohdentamaan valmistelun resursseja suurempiin 
kokonaisuuksiin. Alle 35 000 euron ehdotukset katsotaan soveltuvan 
paremmin toimialojen normaalin budjetin tai esimerkiksi avustusmäärä-
rahojen puitteissa valmisteltaviksi. Budjettiehdotusten kokoluokkaa on 
mahdollista skaalata. Yksittäisen suunnitelman maksimiraja säilyy alu-
eelle osoitetussa määrärahassa, jottei liikaa rajoitetta mahdollisuuksia 
ideoida toimintaa sekä varmistetaan, että väestöpohjaltaan pienimmil-
läkin alueilla on mahdollista saada toteutettavaksi myös isompia ja vai-
kuttavampia hankkeita.

Budjettiehdotusten koordinaatio- ja toimeenpanovastuu on kaupungin 
toimialoilla. Ensimmäisellä kierroksella jätettiin jonkin verran ehdotuk-
sia, joissa haettiin selkeästi määrärahaa ehdottajan omalle yhteisölle. 
Määrärahaa ei voi kuitenkaan kohdentaa avustuksena tai tukena suo-
raan kaupunkiorganisaation ulkopuolisille tahoille, mutta tuotannossa 
voidaan tehdä yhteistyötä niin yhteisöjen, yritysten kuin asukkaiden 
muodostamien vapaamuotoisten toimintaryhmien kanssa. Toteutuk-
seen liittyvissä hankinnoissa noudatetaan kaupungin hankintasääntöjä 
ja normaalia kilpailulainsäädäntöä. 

Jatkossakin toimialat arvioivat kustannusten arvioimisen yhteydessä 
hankkeista toimialalle aiheutuvia ylläpitokuluja ja ne otetaan huomioon 
seuraavan vuoden talousarvion valmistelussa.

Toimeenpanon eri vaiheet muodostuvat ensimmäisen kierroksen ta-
paan budjettiehdotusten ideointivaiheesta, suunnitelmien yhteiskehit-
tämisestä ja arvioimisesta sekä toteutukseen etenevien suunnitelmien 
äänestämisestä. 

Toimeenpanon johtaminen ja seuranta

Kaupunginhallitus päättää osallisuusrahaston sääntöjen mukaisesti 
toimeenpanokausittain toimeenpanon periaatteet. Kaupunginkanslia on 
vastaa toimintaperiaatteiden päätösvalmistelusta ja toimeenpanon 
koordinoinnista tiiviissä yhteistyössä toimialojen kanssa. Toimiala vas-
taa toimialakohtaisesta osallistuvan budjetoinnin valmistelusta ja toteu-
tuksesta, resursoinnista sekä hankkeiden toteutumisesta kaupunginhal-
lituksen vahvistamien tavoitteiden ja toimintaperiaatteiden mukaisesti 
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sekä siitä, että osallistuva budjetointi huomioidaan osana toimialan 
normaalia talouden ja toiminnan suunnittelua. 

Osallistuvan budjetoinnin projektiryhmä on toiminut operatiivisen val-
mistelun ja toimeenpanon yhteistyöelimenä. Projektiryhmän jäsenet 
ovat olleet toimialan osallisuuden ja viestinnän sekä eri palvelujen 
asiantuntija- tai esimiestehtävissä työskenteleviä. Lisäksi toimialat ovat 
perustaneet sisäisiä osallistuvan budjetoinnin toimeenpanon ryhmiä tai 
muita toimialan sopivaksi katsoma ryhmiä koordinoimaan valmistelua ja 
toimeenpanoa toimialalla. 

Ensimmäisen toteutuskierroksen aikana tunnistettiin tarve täsmentää 
projektiryhmän tehtäviä. Jatkossa projektiryhmä linjaa tarvittaessa toi-
mialayhteisiä toimintatapoja osallistuvan budjetoinnin toimeenpanossa 
sekä seuraa kaupunkitasoisesti toteutusta toimialoilla sekä äänestetty-
jen hankkeiden toimeenpanoa. Projektiryhmän kokoonpanoa tarkiste-
taan siten, että jäsenet ovat osallistuvan budjetoinnin toimeenpanon lin-
jaamisen ja johtamisen kannalta keskeisessä asemassa olevia toimia-
lojen ja kanslian esimies- ja asiantuntijatehtävissä toimivia.  

Osallistuvan budjetoinnin toteutumisen seuranta ja arviointi on osa 
kaupunkistrategian seurantaa. Kaupunginhallitus päätti osallistuvan 
budjetoinnin seurantamittariksi äänestysprosentin, jota seurataan 
alueittain ja ikäryhmittäin (12.3.2018 § 153). Lisäksi kaupunginhallituk-
sen päätöksen (13.11.2017 § 1047) mukaisesti toimialalautakunnat ra-
portoivat osallisuuden toteutumisesta osallisuuden toteutumisesta toi-
mialalautakunnalle, jonka yhteydessä on luontevaa raportoida myös 
osallistuvan budjetoinnin toteutumisesta toimialalla .

Strategiaseurannan ja osallisuusmallin seurantaan sisältyvän seuran-
nan lisäksi katsotaan tarpeelliseksi seurata myös osallistuvan budje-
toinnin kautta toteutettavien budjettiehdotusten ja suunnitelmien toi-
meenpanon toteutumista toimialakohtaisesti. Toimeenpanon etenemi-
sestä raportoidaan toimialalautakunnissa osallisuus- ja vuorovaikutus-
mallin raportoinnin yhteydessä. Lisäksi toimialat raportoivat tarvittaessa 
hankkeiden toimeenpanon etenemisestä kaupungin johtoryhmässä. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Titta Reunanen, alueosallisuuspäällikkö, puhelin: 310 23437

titta.reunanen(a)hel.fi
Kirsi Verkka, kehittämispäällikkö, puhelin: 310  84026

kirsi.verkka(a)hel.fi

Liitteet
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1 Osallistuvan budjetoinnin toteuttamisen periaatteet 2020-2021
2 Selvitys osallistuvan budjetoinnin toimeenpanosta 2018-2019
3 Tutkimuskatsaus Kaupunkilaisten aanet osallistuvassa budjetoinnissa
4 Osallistuvan budjetoinnin palaute ja arviointi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Toimialajohtajat

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 01.10.2018 § 631

HEL 2018-004039 T 00 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä erillisenä liitteenä olevat osallistuvan 
budjetoinnin valmistelu- ja toteutusperiaatteet siten täydennettynä, että:

1) Osallistuvan budjetoinnin toteutuksessa kiinnitetään erityistä huo-
miota syrjään jäävien ryhmien osallistumisen tukemiseen (mm. digitaa-
lisuuden tukeminen, selkokielisyys/monikielisyys, ihmisten tavoittami-
nen heidän omissa toimintaympäristöissään). Ja selvitetään mahdolli-
suudet tukea myös muuta kuin digitaalista osallistumista.

2) Lähtökohtaisesti kaikki ehdot täyttävät ehdotukset etenevät äänesty-
sehdotukseen.

3) Kaupunginhallitukselle tuodaan alkusyksystä 2019 selvitys osallistu-
van budjetoinnin ensimmäisestä toteutuksesta, jotta osallistuvan budje-
toinnin periaatteita ja toteutustapaa voidaan tarvittaessa korjata.

4) Osallistuvan budjetoinnin äänestysprosenttia seurataan niin, että 
äänestyskäyttäytymistä voidaan tutkia vastaavasti kuin valtiollisissa ja 
kuntavaaleissakin.

Lisäksi kaupunginhallitus totesi, että pormestari päättää vuosittain yh-
teneväisin ja läpinäkyvin perustein äänestysvaiheeseen etenevät bud-
jettiehdotukset toimialojen laatiman toteutusarvioinnin pohjalta sekä 
vahvistaa äänestystuloksen ja toimeenpanon. 

Käsittely

01.10.2018 Esittelijän ehdotuksesta poiketen
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Asian aikana kuultavana oli alueosallisuuden päällikkö Titta Reunanen. 
Asiantuntija poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Vastaehdotus:
Otso Kivekäs: Päätösehdotuksen ensimmäinen kappale muutetaan 
seuraavasti:

"Kaupunginhallitus päättää hyväksyä erillisenä liitteenä olevat osallistu-
van budjetoinnin valmistelu- ja toteutusperiaatteet siten täydennettynä, 
että:

1) Osallistuvan budjetoinnin toteutuksessa kiinnitetään erityistä huo-
miota syrjään jäävien ryhmien osallistumisen tukemiseen (mm. digitaa-
lisuuden tukeminen, selkokielisyys/monikielisyys, ihmisten tavoittami-
nen heidän omissa toimintaympäristöissään). Ja selvitetään mahdolli-
suudet tukea myös muuta kuin digitaalista osallistumista.

2) Lähtökohtaisesti kaikki ehdot täyttävät ehdotukset etenevät äänesty-
sehdotukseen.

3) Kaupunginhallitukselle tuodaan alkusyksystä 2019 selvitys osallistu-
van budjetoinnin ensimmäisestä toteutuksesta, jotta osallistuvan budje-
toinnin periaatteita ja toteutustapaa voidaan tarvittaessa korjata.

4) Osallistuvan budjetoinnin äänestysprosenttia seurataan niin, että 
äänestyskäyttäytymistä voidaan tutkia vastaavasti kuin valtiollisissa ja 
kuntavaaleissakin."

Kannattaja: Veronika Honkasalo

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti Otso Kivekkään vastaehdo-
tuksen mukaisesti muutetun ehdotuksen.

24.09.2018 Pöydälle

17.09.2018 Pöydälle

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Kirsi Verkka, kehittämispäällikkö, puhelin: 310 84026

kirsi.verkka(a)hel.fi
Katja Henttonen, projektipäällikkö, puhelin: 310 23640

katja.m.henttonen(a)hel.fi
Titta Reunanen, alueosallisuuden päällikkö, puhelin: 310 23437

titta.reunanen(a)hel.fi
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 241, 242, 243, 244, 245, 246, 254, 255, 256 ja 257 §:t.

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

2
OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Pöytäkirjan 247, 248, 249, 250, 251, 252 ja 253 §:t.

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

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

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

 kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi-
saannista.

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

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

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

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

Oikaisuvaatimusviranomainen

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

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

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

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

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

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

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

vaatimuksen
 oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot

Pöytäkirja

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

Jan Vapaavuori
puheenjohtaja
241 - 256 §

Anni Sinnemäki
puheenjohtaja
osa 257 §:ää

Tomi Sevander
puheenjohtaja
osa 257 §:ää

Jenni Björksten
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Wille Rydman Nasima Razmyar

Mika Raatikainen

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.
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Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa 
www.hel.fi 29.04.2020.


