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Kokousaika 15.06.2020 16:00 - 16:57

Kokouspaikka Kaupungintalon terassikabinetti / sähköinen kokous

Läsnä

Jäsenet

Vapaavuori, Jan pormestari
Sinnemäki, Anni (etänä) apulaispormestari

kaupunginhallituksen 1. varapu-
heenjohtaja

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

Honkasalo, Veronika (etänä)
Koulumies, Terhi (etänä)
Pakarinen, Pia apulaispormestari
Raatikainen, Mika (etänä)
Rantala, Marcus (etänä)
Razmyar, Nasima (etänä) apulaispormestari
Rydman, Wille (etänä)
Sazonov, Daniel (etänä)
Vanhanen, Reetta (etänä) esteellinen: 359 §
Vesikansa, Sanna (etänä) apulaispormestari
Vuorjoki, Anna (etänä) esteellinen: 359 §
Yanar, Ozan (etänä)

Muut

Kivekäs, Otso (etänä) kaupunginvaltuuston puheenjohtaja
saapui 16:09, poissa: 356 §

Bogomoloff, Harry (etänä) kaupunginvaltuuston 1. varapuheen-
johtaja

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

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

lajohtaja
Laitio, Tommi (etänä) kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajoh-

taja
Pohjolainen, Liisa (etänä) kasvatuksen ja koulutuksen toimia-

lajohtaja
Gros, Nina (etänä) henkilöstöjohtaja
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Kivelä, Liisa (etänä) viestintäjohtaja
Kühn, Markus (etänä) strategiajohtaja
Rinkineva, Marja-Leena (etänä) elinkeinojohtaja
Rope, Jenni (etänä) kaupunginlakimies
Saxholm, Tuula rahoitusjohtaja
Summanen, Juha (etänä) hallintojohtaja
Hopeakunnas, Maisa viestintäasiantuntija
Vennelä, Asta hallintoasiantuntija
Björksten, Jenni hallintoasiantuntija
Haapanen, Sami (etänä) tonttipäällikkö

asiantuntija
saapui 16:20, poistui 16:52, läsnä: 
osa 365 §:ää

Kajan, Mia (etänä) erityisasiantuntija
asiantuntija
saapui 16:20, poistui 16:52, läsnä: 
osa 365 §:ää

Puheenjohtaja

Jan Vapaavuori pormestari
356 - 374 §

Esittelijät

Jan Vapaavuori pormestari
356 §

Juha Summanen hallintojohtaja
357 §

Sami Sarvilinna kansliapäällikkö
358 - 374 §

Pöytäkirjanpitäjä

Jenni Björksten hallintoasiantuntija
356 - 374 §
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§ Asia

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

357 Asia/2 Uudenmaan maakuntavaltuuston jäsenen valinta

358 Asia/3 Helsingin kaupungin liittyminen Terve Kunta -verkoston jäseneksi

359 Asia/4 Uudenmaan Sairaalapesula Oy:n omistuksen ja toiminnan uudelleen-
järjestäminen

360 Asia/5 Kiinteistö Oy Helsingin Kalasataman Kymppi -nimisen yhtiön pääomit-
taminen

361 Asia/6 Yhtiön perustaminen Tapanilan Fallkullan alueen pysäköinnin järjes-
tämiseksi

362 Asia/7 Lainan myöntäminen Kiinteistöosakeyhtiö Parmaajanpuistolle

363 Asia/8 Lainan myöntäminen PPJ Jalkapallohalli Oy:lle

364 Asia/9 Alueen vuokraaminen Jätkäsaaren liikuntapuistosta PPJ Jalkapallo-
halli Oy:lle

365 Asia/10 Lapinlahden sairaala-alueen varaaminen NREP Oy:lle sekä alueen 
vuokrausperiaatteiden vahvistaminen

366 Asia/11 Lausunto ympäristöministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi 
laiksi asumisoikeusasunnoista sekä vuokra-asuntolainojen ja asumi-
soikeustalolainojen korkotuesta annetun lain muuttamisesta

367 Asia/12 Lausunto ympäristöministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi 
rakennusperinnön suojelemisesta annetun lain ja rikoslain muuttami-
sesta

368 Asia/13 Lausunto Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle 
Lapinlahden sairaala-aluetta koskevasta rakennussuojeluesityksestä 
ja Museoviraston lausunnosta

369 Asia/14 Valtuutettu Mari Holopaisen toivomusponsi selvittää mahdollisuutta 
painottaa nykyistä paremmin ympäristö- ja ilmastovaikutuksia inves-
tointipäätöksiä tehtäessä

370 Asia/15 Valtuutettu Reetta Vanhasen toivomusponsi lasten ja nuorten mielen-
terveystaitojen vahvistamisesta päiväkodeissa ja kouluissa

371 Asia/16 Valtuutettu Sinikka Vepsän toivomusponsi kotihoidon resursseista, 
ympärivuorokautisen hoidon riittävyydestä sekä ikääntyneiden liikku-
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mismahdollisuudesta

372 Asia/17 Valtuutettu Sirpa Asko-Seljavaaran toivomusponsi kaupungin tilojen 
tarjoamisesta ikääntyneiden kerhojen ja yhdistysten käyttöön

373 Asia/18 Kaupunginvaltuuston 10.6.2020 tekemien päätösten täytäntöönpano

374 Asia/19 Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen
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§ 356
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 Terhi 
Koulumiehen ja Anni Sinnemäen sekä varatarkastajiksi Anna Vuorjoen 
ja Pia Pakarisen.

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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§ 357
Uudenmaan maakuntavaltuuston jäsenen valinta

HEL 2020-007325 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus

 myönsi Silvia Modigille eron Uudenmaan maakuntavaltuuston jäse-
nen luottamustoimesta ja

 valitsi nykyisen varajäsenen Petra Malinin jäseneksi ja Mia Haglun-
din varajäseneksi (Sami Muttilaisen henkilökohtainen varajä-
sen) Uudenmaan maakuntavaltuustoon jäljellä olevaksi toimikau-
deksi. 

Samalla kaupunginhallitus tarkasti pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä
hallintojohtaja
Juha Summanen

Lisätiedot
Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

Liitteet

1 Eroilmoitus 1.6.2020

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus

Uudenmaan liitto Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut
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Uudenmaan kuntien edustajainkokous valitsi Silvia Modigin (Vas.) 
27.6.2017 jäseneksi Uudenmaan maakuntavaltuustoon vuonna 2017 
alkavaksi toimikaudeksi. Silvia Modig pyytää 1.6.2020 eroa Uuden-
maan maakuntavaltuuston jäsenen luottamustoimesta erottuaan Hel-
singin kaupunginvaltuustosta.

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

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

Esittelijä
hallintojohtaja
Juha Summanen

Lisätiedot
Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

Liitteet

1 Eroilmoitus 1.6.2020

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus

Uudenmaan liitto Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus
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§ 358
Helsingin kaupungin liittyminen Terve Kunta -verkoston jäseneksi

HEL 2019-000275 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, että Helsingin kaupunki liittyy Terveyden ja 
hyvinvoinnin laitoksen koordinoiman Terve Kunta -verkoston jäseneksi. 
Samalla kaupunginhallitus päätti, että Helsingin kaupungin luottamus-
henkilöedustaja verkostossa on sosiaali- ja terveystoimen apulaispor-
mestari.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Stina Högnabba, erityissuunnittelija, puhelin: 310 42525

stina.hognabba(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus päätti 20.5.2019 hakea jäsenyyttä WHO:n European 
Healthy Cities -verkostoon kaudelle VII (2019–2024). Hakemus on jä-
tetty joulukuussa 2019 ja on lopullisessa arviointivaiheessa tieteellises-
sä neuvostossa. Poikkeustilanteen vuoksi hakemusten lopullinen hy-
väksyminen on siirtynyt syksylle 2020. Healthy Cities -verkoston syksyl-
lä 2019 uusittujen hakemusohjeiden mukaan edellytys hyväksymiselle 
on, että kaupunki toimii aktiivisesti myös kansallisessa verkostossa, eli 
Terve Kunta -verkostossa.

Helsingin hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ohjausryhmä on päät-
tänyt esittää liittymistä Terve kunta -verkostoon, jonka tavoitteena on 
väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen sekä sairauksien ehkäi-
sy. Tavoitteen toteuttamiseksi verkosto kehittää ja arvioi verkostokun-
tien hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen strategista johtamista, toi-
mintamuotoja ja toiminnan arviointia. Se myös tuottaa ja välittää tietoa 
hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen mahdollisuuksista, keinoista ja 
työtavoista kuntien ja seutukuntien välillä ja valtakunnallisesti. Lisäksi 
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kehitetään kansallisesti erilaisia hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen 
teemoja. Vuonna 2020 kehitetään esimerkiksi mielen hyvinvoinnin työtä 
yhteistyössä Mieli ry:n kanssa

Terve Kunta -verkostoon liittymiseksi kunta tekee hakemuksen Tervey-
den ja hyvinvoinnin laitokselle ja verkoston johtoryhmä päättää liittymi-
sen edellytysten täyttymisestä. Hakemuksen hyväksymisen edellytyk-
senä on, että liittymisestä on valtuuston tai kaupunginhallituksen pää-
tös ja että Terve Kunta -toimintaan on nimetty vastuullinen luottamus-
henkilö. Muita liittymisen kriteereitä ovat kaupungissa toimiva Hyvin-
voinnin ja terveyden edistämisen ohjausryhmä, nimetty hyvinvointi-
koordinaattori ja Terve Kunta -toiminnalle on osoitettu riittävät resurssit, 
minkä puitteissa verkoston yhdyshenkilön ja luottamushenkilön on 
mahdollista osallistua verkostotapaamisiin ja vahvistaa omaa osaamis-
taan. Kaupunki myös sitoutuu jakamaan hyviä käytäntöjä ja oppimaan 
muilta. Lisäksi liittyessään verkostoon kaupunki sitoutuu verkoston yh-
teisesti sopimiin tehtäviin sekä valmistelemaan ja järjestämään vuorol-
laan Terve Kunta -verkoston kokouksia.

Terve Kunta -verkostossa on 24 jäsentä: 19 kuntaa, neljä seutukuntaa 
ja yksi maakunta. Pääkaupunkiseudun kunnista verkostoon kuuluvat 
Espoo, Vantaa ja Kauniainen. Terve Kunta -verkostoon liittymisen hyö-
tyinä Helsingin kannalta ovat pääkaupunkiseudun, kansallisen ja kan-
sainvälisen yhteistyön vahvistuminen, osaamisen lisääntyminen ja hy-
vien käytäntöjen jakaminen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä.

Verkostoon liittyminen on maksutonta. Talousarvion noudattamisohjei-
den mukaan, mikäli hallintokunta ehdottaa liittymistä järjestöön, sen tu-
lee samassa yhteydessä pyrkiä tarkastelemaan jäsenyyksiä kokonai-
suutena ja mahdollisuutta luopua jostakin jäsenyydestä. Hyvinvoinnin 
ja terveyden edistämiseen liittyviä jäsenyyksiä kokonaisuutena ja mah-
dollisuutta luopua jostain on tarkasteltu. Terve Kunta -verkosto on ver-
kostoyhteistyötä eikä järjestö, joten ei ole perusteltua esittää luopumis-
ta jostakin jäsenyydestä.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Stina Högnabba, erityissuunnittelija, puhelin: 310 42525

stina.hognabba(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi
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Kaupunginkanslia
Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala
Sosiaali- ja terveystoimi
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§ 359
Uudenmaan Sairaalapesula Oy:n omistuksen ja toiminnan uudel-
leenjärjestäminen

HEL 2020-006794 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallitus päätti

 osaltaan hyväksyä Uudenmaan Sairaalapesula Oy:n omistuksen 
uudelleenjärjestämisen, jossa nykyisten yhtiöiden Uudenmaan Sai-
raalapesula Oy:n ja Puro Tekstiilihuolto Oy:n palvelutoiminta siirre-
tään uudelle perustettavalle yhtiölle, jonka jälkeen vanhat yhtiöt pu-
retaan:

 hyväksyä Uudenmaan Sairaalapesula Oy:n nykyisten omistajien vä-
liset omistusjärjestelyt, joiden mukaisesti Helsingin kaupunki myy 
Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle enintään 
1 950 kappaletta Uudenmaan Sairaalapesula Oy:n osakkeita 
653,16 euron osakekohtaisella kauppahinnalla liitteenä olevan 
kauppakirjaluonnoksen mukaisesti; 

 osaltaan perustaa Puro Tekstiilihuoltopalvelut Oy -nimisen osakeyh-
tiön;

 hyväksyä liitteinä 3–4 olevat Puro Tekstiilihuoltopalvelut Oy:n perus-
tamissopimuksen ja yhtiöjärjestyksen; 

 kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalveluita yhtiön perustamisvai-
heessa merkitsemään Helsingin kaupungin lukuun 9 968 Puro 
Tekstiilihuoltopalvelut Oy:n osaketta 9 968 euron merkintähintaan (1 
euroa/osake); 

 osoittaa 9 968 euroa vuoden 2020 talousarviomäärärahoja talous-
arvion tililtä 8 06 02 Arvopaperit, Muut kohteet, kaupunginhallituk-
sen käytettäväksi kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosaston 
käytettäväksi Puro Tekstiilihuoltopalvelut Oy:n osakkeiden merkit-
semistä varten; 

 kehottaa kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosastoa hoita-
maan Uudenmaan Sairaalapesula Oy:n osakkeiden myymiseen liit-
tyvät tarpeelliset toimenpiteet, kuten allekirjoittamaan kauppakirjan, 
sekä tekemään kauppakirjaan tarvittaessa teknisluonteisia tai muu-
ten vähäisiä muutoksia; sekä 
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 kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalveluita hoitamaan yhtiön pe-
rustamiseen liittyvät tarpeelliset toimenpiteet, kuten allekirjoittamaan 
perustamissopimuksen, sekä oikeuttaa oikeuspalvelut tarvittaessa 
kaupungin osalta tekemään perustamissopimukseen ja yhtiöjärjes-
tykseen tarvittaessa teknisluonteisia tai muutoin vähäisiä muutoksia 
sekä viranomaisten edellyttämiä muutoksia ja tarkennuksia. 

Käsittely

Esteelliset: Anna Vuorjoki, Reetta Vanhanen
Esteellisyyden syy: yhteisöjääviys (hallintolaki 28.1 § 5 kohta)

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Miia Aho, konsernilakimies, puhelin: 310 36445

miia.aho(a)hel.fi

Liitteet

1 Esitys toimintojen yhdistämisestä
2 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 17 k., JulkL 24 § 1 mom 20 k.)
3 Perustamissopimus
4 Yhtiöjärjestys
5 Kauppakirja

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Uudenmaan Sairaalapesula Oy Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus

Puro Tekstiilihuolto Oy Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus

Helsingin ja Uudenmaan Sai-
raanhoitopiirin kuntayhtymä

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus

Espoon kaupunki Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus

Hyvinkään kaupunki Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus
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Järvenpään kaupunki Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus

Keravan kaupunki Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus

Kymenlaakson sosiaali- ja ter-
veyspalveluiden kuntayhtymä

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus

Loviisan kaupunki Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus

Mäntsälän kunta Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus

Oulunkylän kuntoutuskeskus sr Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus

Sipoon kunta Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus

Keski-Uudenmaan sote -
kuntayhtymä

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Uudenmaan Sairaalapesula Oy

Yhtiön toimiala on pesulatoiminta, tekstiilien huolto ja vuokraus. 

Yhtiön osakeomistus jakautuu tällä hetkellä siten, että Helsingin ja Uu-
denmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (”HUS”) omistaa noin 61 %, 
Helsingin kaupunki noin 30 %, Espoon kaupunki noin 7 %, Kymenlaak-
son sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymä n. 2 % sekä Keravan, 
Järvenpään ja Loviisan kaupungit ja Sipoon kunnat kukin noin 0,04 %. 
Yhtiö toimii omistajiensa hankintalain mukaisena sidosyksikkönä.

Uudenmaan Sairaalapesula Oy:n omistuksen ja toiminnan uudelleenjärjestäminen

Uudenmaan Sairaalapesula Oy:n (”USP”) pääomistaja HUS ja Puro 
Tekstiilihuolto Oy:n (”Puro”) pääomistaja Varsinais-Suomen sairaanhoi-
topiirin kuntayhtymä (”VSSHP”) ja edellä mainitut yhtiöt tekivät kesä-
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kuussa 2019 aiesopimuksen yhtiöiden välisen yhteistyön tiivistämisestä 
ja mahdollisen sulautumisen edellytysten selvittämisestä. Aiesopimuk-
sen taustalla vaikuttivat USP:n lisääntynyt palvelukysyntä, joka olisi 
edellyttänyt lähitulevaisuudessa lisäinvestointeja uuteen kapasiteettiin, 
ja vastaavasti Purolla ollut käyttämätön kapasiteetti. Yhdistämisen sel-
vittämistä ja toteuttamista puolsivat myös seuraavat seikat:

 Tekstiilihuoltomarkkina on Suomessa keskittynyt ja toimiala perus-
tuu volyymituotannolle, eli lähtökohtaisesti tuotantomäärien kasvat-
taminen tukee yksikkökustannusten alenemista

 USP:n ja Puron liiketoimintojen yhdistäminen luo omistajilleen mer-
kittävän sote-toimialaan erikoistuneen sidosyksikköpesulan 

 Asiakasomistajille yhdistyminen tuo kustannustehokkuutta sekä 
toimitusvarmuutta kaikissa tilanteissa, koska sairaaloille ja muille 
sote-toimijoille luotettava ja korkealaatuinen tekstiilihuolto on tärkeä 
osa palvelutuotantoa

 Uudella yhtiöllä tulee olemaan eri paikkakunnilla kolme modernia 
tuotantoyksikköä.

Yhdistymistä on valmistelu hankintalain sidosyksikkösääntelyn puitteis-
sa tavoitellen omistusrakennetta, joka vastaisi omistajatahojen yhtiöön 
tuoman liikevaihdon arvoa. Tällä perusteella on otettu lähtökohdaksi, 
että USP:n omistajien osuus uudesta yhtiöstä olisi 63,5 % ja vastaa-
vasti Puron omistajien osuus uudesta yhtiöstä 36,5 %. Omistusosuudet 
uudessa yhtiössä määräytyvät vanhojen yhtiöiden omistuksen ja van-
hojen yhtiöiden substanssiarvojen mukaisessa suhteessa huomioiden 
lisäksi nykyisten osakkaiden väliset osakekaupat ennen yhdistymistä. 
Tämän mukaisesti Helsingin kaupungin omistusosuus uudesta yhtiöstä 
olisi 9,97 % liikevaihto-osuudella 10,05 % (9 968 osaketta uuden yhtiön 
100 000 kokonaisosakemäärästä).  

USP:n ja Puron pääomistajien (HUS, VSSHP) koordinoimassa yhdis-
tymisen valmistelussa tavoitteeksi on otettu myös, että konsernisuh-
teen ja selkeän osakassopimuksen kautta pyritään turvaamaan yhtiön 
omistajaohjaus ja toisaalta uuden yhtiön maksuvalmiutta. Näin yhdis-
tymistä on suunniteltu niin, että uusi yhtiö olisi HUS:n tytäryhtiö ja kuu-
luisi HUS-konserniin. HUS myöntäisi uudelle yhtiölle konsernilimiitin 
käyttöpääomatarpeen turvaamiseksi, ja käyttöpääoman tarvetta olisi 
tarkoitus myös pienentää lyhentämällä omistaja-asiakkaiden pesula-
palveluiden maksuaikaa.

Lisäedellytykseksi järjestelylle on asetettu, että se ei saa edellyttää 
omistajilta uutta pääomitusta pesulatoimintaan.
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Liiketoimintojen yhdistäminen esitetään toteutettavaksi siten, että pe-
rustetaan uusi yhtiö, jonne siirretään molempien vanhojen yhtiöiden lii-
ketoiminta ja sen toteuttamiseen tarvittavat koneet ja laitteet. Liiketoi-
mintasiirrosta päätetään USP:n osalta kaupunginhallituksen konserni-
jaostossa USP:n yhtiökokousasiana.

Kun liiketoiminta on siirretty uudelle yhtiölle, puretaan vanhat yhtiöt ja 
niiden mahdollinen varallisuus jaetaan omistajille omistusosuuden mu-
kaisessa suhteessa. Uuteen yhtiöön ei siirry USP:n kiinteistövarallisuut-
ta, vaan se jää vanhaan yhtiöön, jonka purkautuessa kiinteistöt siirtyvät 
HUS:lle osana vanhan yhtiön varojenjakoa omistajille.

Uusi yhtiö ei maksa vanhoille yhtiöille siirtyvästä liiketoiminnasta liike-
toiminnan arvoa, koska hankintalain tarkoittamana sidosyksikkönä 
vanhat yhtiöt eivät ole tehneet voittoa, eikä uuden yhtiön odoteta teke-
vän voittoa. Näin ollen siirtyvän liiketoiminnan arvo on 0. Liiketoiminnan 
hoitamisessa tarvittavilla koneilla ja laitteilla sekä mahdollisella muulla 
siirtyvällä omaisuudella on kuitenkin tasearvo ja sen uusi yhtiö joutuu 
maksamaan ostaessaan ne vanhoilta yhtiöiltä.

Omaisuus arvotetaan siirtohetkellä tasearvojen mukaisesti. 31.12.2019 
päättyneen tilikauden luvuin tämän siirtyvän omaisuuden arvo on 
USP:n osalta 3.565.527 € ja Puron osalta 2.300.012 € eli yhteensä 
5.865.539 €. Liiketoiminnan kauppa rahoitetaan siten, että kauppahinta 
jää velaksi uuden yhtiön ja vanhojen yhtiöiden välille. Velalle makse-
taan markkinaehtoinen korko.

Kun vanhat yhtiöt puretaan, liiketoimintojen kaupasta muodostunut vel-
ka siirtyy uuden yhtiön ja omistajien välille siltä osin, kun sitä ei ole 
maksettu pois. Uuden yhtiön kaksi pääomistajaa HUS ja VSSHP tule-
vat omistamaan uudesta yhtiöstä noin 80%. Vanhojen yhtiöiden pur-
kautuessa yhtiöiden välinen velka järjestellään siten, että se jää saami-
seksi pää-omistajien (HUS ja VSSHP) ja uuden yhtiön välille. Muille 
omistajille maksetaan omistusosuuden osoittama määrä mahdollisesta 
yhtiöiden purkuhetken varallisuudesta (varat – velat) rahana.

Asian valmistelusta ovat vastanneet yhtiöiden toimitusjohtajat ja HUSin 
ja VSSHP:n hallintojohtajat. Valmisteluryhmä esittää yhtiöiden omistajil-
le niiden liiketoimintojen yhdistämistä yllä kuvatusti. Yhdistymistä kos-
kevat asiakirjat ovat liitteinä 1-2. 

Nykyisten omistajien väliset omistusjärjestelyt

USP:n osalta tehdään ennen uuden yhtiön perustamista omistusjärjes-
tely, jossa HUS ostaa muilta omistajilta osakkeita tietyn määräosuuden 
verran (2.500 osaketta). Omistusjärjestelyn seurauksena HUS omistaa 
uudesta yhtiöstä yli 50 %. Samalla tasataan yhtiön omistusosuuksia 
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vastaamaan paremmin omistajien yhtiöön tuomaa liikevaihtoa. Eräs 
keskeinen syy liikevaihtojen ja omistusosuuksien välille syntyneeseen 
eroon ovat olleet tehtäväsiirrot HUS:lle sen omistajakunnilta.

Tarkoituksena on, että HUS ostaa ensisijaisesti niiden USP:n osakkai-
den osakkeet, joilla on tarkoitus luopua kokonaan USP:n palvelujen 
käytöstä mm. siitä syystä, että ne eivät enää itse järjestä sote-
palveluja. HUS ostaa lisäksi Helsingin kaupungilta ja Espoon kaupun-
gilta osakkeita siten, että kaupunkien omistusosuus vastaisi paremmin 
niiden suhteellista liikevaihto-osuutta. Osakkeita hankitaan niiden ar-
vonmäärityksessä laskettuun substanssiarvoon 653,16 €/osake.

Mikäli kukaan USP:n osakkaista ei halua luopua kokonaan yhtiön omis-
tuksesta, osakekaupat esitetään toteutettavaksi niin, että Helsingin 
kaupunki myy HUS:lle 1 950 osaketta, yhteensä 1 273 662 eurolla, ja 
Espoon kaupunki myy HUS:lle 550 osaketta, yhteensä 359 238 eurolla.

Liitteenä 5 on luonnos osakkeiden kauppakirjaksi.

Uuden yhtiön perustaminen

Uuden perustettavan yhtiön nimeksi tulee Puro Tekstiilihuoltopalvelut 
Oy. Yhtiö ottaa käyttöön USP:n nykyisestä liikemerkistä johdetun graa-
fisen ulkoasun. 

Liitteenä olevan yhtiöjärjestysluonnoksen mukaan yhtiön toimialana on 
pesulatoiminta, tekstiilien vuokraus, erilaisten tekstiilihuoltopalvelujen 
tarjoaminen, tekstiilien tilaus- ja täyttöpalvelut sekä jakelu- ja varastoin-
tiratkaisujen tuottaminen. Yhtiö toimii omistajiensa sidosyksikkönä. Yh-
tiö voi omistaa ja hallita kiinteää omaisuutta ja arvopapereita.

Uuden yhtiön omistusosuudet määrittyvät vanhojen yhtiöiden omistu-
sosuuksien ja niistä teetettyjen arvonmääritysten mukaisesti ottaen kui-
tenkin huomioon USP:n nykyisten omistajien väliset, yllä kuvatut omis-
tusjärjestelyt. Kaikki mahdolliset omistajien väliset järjestelyt tehdään 
arvonmäärityksen 31.12.2019 vahvistetun tilinpäätöksen osoittamilla 
substanssiarvoilla.

Tarkoituksena on, että kaikki vanhojen yhtiöiden omistajat merkitsevät 
uuden yhtiön osakkeita. Poikkeuksena voi olla tilanne, jossa vanhan 
yhtiön omistaja ei enää käytä yhtiön palveluita. Tällöin ko. omistaja voi-
daan lunastaa ulos yhtiöstä ennen liiketoimintasiirtoa. Uusi yhtiö esite-
tään perustettavaksi 100 000 euron omalla pääomalla. Helsingin kau-
pungin merkintähinta 9 968 osakkeesta on 9 968 euroa (1 eu-
roa/osake). Muut osakaskohtaiset merkintähinnat ja omistusosuudet 
käyvät ilmi liitteenä olevasta perustamissopimuksesta.
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Perustamissopimuksessa tullaan myös nimittämään uuden yhtiön halli-
tuksen jäsenet osakassopimuksen perusteella, jolloin kolme yhtiön hal-
lituksen jäsenistä nimetään Hyksin erityisvastuualueelta ja kaksi Tyksin 
erityisvastuualueelta. Tämän mukaisesti Hyksin erityisvastuualuetta 
edustavina perustettavan yhtiön hallitukseen tullaan suurimpien omista-
jien edustajien käymien keskustelujen perusteella esittämään nimettä-
väksi hallituksen puheenjohtajaksi Espoon kaupungin perusturvajohtaja 
Juha Metso ja jäseniksi Puolustusvoimien vaatetuskorjaamon johtaja 
(1.6.2020 lukien) Juha Kosonen ja Palmia Oy:n toimitusjohtaja Nina 
Rokkila. Tyksin erityisvastuualuetta edustaviksi jäseniksi tullaan esittä-
mään nimettäväksi Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallin-
to-johtaja Anna Alarautalahti-Heurlin ja myöhemmin nimettävä jäsen.  

Perustettavan yhtiön toimitusjohtajaksi esitetään nimettäväksi Uuden-
maan Sairaalapesula Oy:n toimitusjohtaja Paavo Martikainen (1.6.2020 
alkaen).

Uuden yhtiön perustamiseen liittyvä osakassopimus käsitellään Helsin-
ginkaupungin osalta kaupunginhallituksen konsernijaostossa.

Valtiontukiarviointi

Perustettavan yhtiön tarkoituksena on tuottaa tekstiilihuoltopalveluja ja 
muita siihen liittyviä palveluja erityisesti omistajilleen sosiaali- ja tervey-
denhuoltotehtäviin. Yhtiön harjoittama toiminta ei ole luonteeltaan ta-
loudellista, koska se suoritetaan toisen, muun kuin taloudellisen palve-
lun tuottamiseksi (komission tiedonanto valtiontuen käsitteestä, 2016/C 
262/01, kohta 25). Valtiontukisäännökset eivät siten sovellu yhtiön har-
joittamaan toimintaan.

Lopuksi

Omistajille esitettynä tavoitteena on, että yhtiöiden omistajat tekisivät 
30.6.2020 mennessä päätökset uuden yhtiön perustamisesta ja sen 
osakkeiden merkitsemisestä liitteinä olevien dokumenttien mukaisesti. 
Osakassopimus ja liiketoimintasiirto käsitellään Helsingin kaupungin 
osalta kaupunginhallituksen konsernijaostossa. 

Lisäksi tarkoituksena on, että samassa ajassa USP:n omistajat päättä-
vät mahdollisesta osakkeiden myynnistä HUS:lle ja vastaavasti HUS 
tekee tarvittavat ostopäätökset. Uusi yhtiö perustetaan tämän jälkeen 
30.9.2020 mennessä. 

Uuden yhtiön liiketoimintojen käynnistäminen ja liiketoimintojen siirto 
vanhoilta yhtiöiltä valmistellaan siten, että uusi yhtiö aloittaa tuotannol-
lisen toiminnan vuoden 2021 alussa. Vanhat yhtiöt puretaan kevään 
2021 aikana.
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Uudenmaan Sairaalapesula Oy:n omistuksen ja toiminnan uudelleen-
järjestäminen siihen liittyvine toimenpiteineen, Puro Tekstiilihuoltopal-
velut Oy:n perustaminen ja osakassopimus on esitelty Uudenmaan Sai-
raalapesula Oy:n nykyisille osakkaille osakaskokouksessa huhtikuussa 
2020.  

Kaupungin kannalta USP:n omistuksen järjestäminen isompaan toi-
minnalliseen kokonaisuuteen kustannustehokkuuden ja toimintavar-
muuden lisäämiseksi omistuksen vastatessa kaupungin omia ostoja yh-
tiöstä on tässä sidosyksikköyhtiön kautta tuotettavassa volyymituotan-
nossa tarkoituksenmukaista. Kaupungin nykyisten USP:n osakkeiden 
myyminen ja uuden laajemman omistuspohjan pesulayhtiön perusta-
minen on kaupungin kannalta näin perusteltua.  

Päätös on valmisteltu yhteistyössä kaupungin sosiaali- ja terveystoi-
men ja kaupunginkanslian oikeuspalveluiden kanssa.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Miia Aho, konsernilakimies, puhelin: 310 36445

miia.aho(a)hel.fi

Liitteet

1 Esitys toimintojen yhdistämisestä
2 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 17 k., JulkL 24 § 1 mom 20 k.)
3 Perustamissopimus
4 Yhtiöjärjestys
5 Kauppakirja

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Uudenmaan Sairaalapesula Oy Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus

Puro Tekstiilihuolto Oy Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus

Helsingin ja Uudenmaan Sai-
raanhoitopiirin kuntayhtymä

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus

Espoon kaupunki Esitysteksti
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Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus

Hyvinkään kaupunki Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus

Järvenpään kaupunki Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus

Keravan kaupunki Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus

Kymenlaakson sosiaali- ja ter-
veyspalveluiden kuntayhtymä

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus

Loviisan kaupunki Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus

Mäntsälän kunta Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus

Oulunkylän kuntoutuskeskus sr Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus

Sipoon kunta Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus

Keski-Uudenmaan sote -
kuntayhtymä

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus

Tiedoksi

Kaupunginkanslia
Talpa
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§ 360
Kiinteistö Oy Helsingin Kalasataman Kymppi -nimisen yhtiön pää-
omittaminen

HEL 2020-004945 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallitus päätti:

A)

-hyväksyä 130 000 000 euron suuruisen vastikkeettoman sijoituksen 
tekemisen Kiinteistö Oy Helsingin Kalasataman Kymppi -nimisen yhtiön 
sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon

- myöntää kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosaston käytettä-
väksi vuoden 2020 talousarviomäärärahoja 130 000 000 euroa vastik-
keettoman sijoituksen maksamiseen talousarvion tililtä 8 06 02, Arvo-
paperit, Muut kohteet, Khn käytettäväksi.

B)

Lisäksi kaupunginhallitus päätti, että päätös voidaan panna täytäntöön 
välittömästi ehdolla, mikäli päätös mahdollisen muutoksenhaun johdos-
ta kumoutuu, palauttaa yhtiö yllä mainitun sijoituksen.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1 Pääomitushakemus 8.5.2020

Muutoksenhaku

A) Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhal-
litus

B) Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 
täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.
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Esittelijän perustelut

Aiemmat päätökset asiassa

Kaupunginhallitus on 24.9.2018, § 609 päättänyt myydä Kiinteistö Oy 
Helsingin Kalasataman Kymppi -nimisen yhtiön (jatkossa yhtiö) koko 
osakekannan Union Investment Real Estate GmbH:lle.

Kaupunginvaltuusto 10.10.2018, § 283 on päättänyt vuokrata Helsingin 
kaupungin käyttöön edellä mainitun yhtiön omistaman, rakenteilla ole-
van Kaupunkiympäristötalon uudisrakennuksen tilat.

Yhtiön pääomittaminen

Yhtiön osakkeiden kauppakirja on allekirjoitettu 4.12.2018. Kauppahin-
ta on 150 milj. euroa. Kauppakirjan mukaan Kaupunkiympäristötalo-
rakennuksen tultua rakennetuksi myyjä myy kaupan täytäntöönpanos-
sa yhtiön osakkeet ostajalle ja vuokraa rakennuksen ostajalta pitkäai-
kaisella vuokrasopimuksella. Rakennuksen on arvioitu valmistuvan 
heinäkuun 2020 alussa. Osakekaupan täytäntöönpano Union Invest-
ment Real Estate Gmbh:n kanssa on siten tarkoitus tehdä rakennus-
hankkeen valmistuttua kesällä 2020, tavoitteena 31.8.2020 ja viimeis-
tään 31.12.2020 mennessä. 

Kauppakirjan mukaan kaupunki voi rahoittaa hanketta rakennusajan 
pääomittamalla ja/tai lainalla. Kaupunkiympäristötalon hanketta on ra-
hoitettu rakennusaikana kaupungin konsernitilin limiitillä, joka on tällä 
hetkellä 120 milj. euroa ja se on voimassa 31.8.2020 asti.

Yhtiön hallitus on 8.5.2020 pidetyssä hallituksen kokouksessa päättä-
nyt hakea kaupunginhallitukselta 130 milj. euron pääomitusta. Sillä on 
tarkoitus maksaa konsernitilin limiitti ja rahoittaa hankkeen loppuvai-
heen kustannuksia. Hakemus on liitteenä 1.

Helsingin kaupungin 2020 talousarviossa (80602 Arvopaperit, Muut 
kohteet) on varauduttu pääomittamaan yhtiötä 130 milj. eurolla. 

Valtiontukiarviointi

Yhtiö on keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö, jonka tarkoituksena on omis-
taa ja hallita kiinteistöllä olevaa rakennusta. Yhtiö ei harjoita taloudellis-
ta toimintaa, joten yhtiöön kohdistuvat rahoitustoimenpiteet eivät kuulu 
valtiontukisääntöjen soveltamisalaan (Euroopan komission tiedonanto 
2016/C 262/01, kohta 12).

Päätöksen täytäntöönpano
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Päätöksen mukainen yhtiölle maksettava svop-sijoitus on tarkoitus 
maksaa yhtiölle heti kaupunginhallituksen päätöksen jälkeen ennen 
päätöksen lainvoimaisuutta. Kuntalain (410/2015) lähtökohta on, että 
kunnan viranomaisen päätös voidaan panna täytäntöön ennen kuin se 
on saanut lainvoiman. Täytäntöönpanoon ei kuitenkaan saa ryhtyä, jos 
oikaisuvaatimus tai valitus käy täytäntöönpanon johdosta hyödyttömäk-
si taikka jos oikaisuvaatimuksen käsittelevä toimielin tai valitusviran-
omainen kieltää täytäntöönpanon (143 §).

Käytännössä säännöstä on tulkittu niin, että täytäntöönpanoon voidaan 
ryhtyä, jos täytäntöönpanon peruuttamisesta ei valituksen menestyessä 
aiheudu kovin suurta vahinkoa. Täytäntöönpanoa suoritettaessa voi-
daan myös varautua päätöksen mahdolliseen kumoutumiseen lykkää-
vin tai purkavin ehdoin. Tästä syystä päätös on ehdollinen siten, että 
yhtiön tulee palauttaa sijoitus, mikäli tämä päätös kumoutuu muutok-
senhaun johdosta.

Toimivalta

Hallintosäännön  8 luvun 1 §:n 3 momentin mukaan kaupunginhallituk-
sen tehtävänä on päättää asioista, joita ei ole säädetty tai määrätty 
muulle kaupungin toimielimelle, viranhaltijalle tai luottamushenkilölle. 
Sijoitus maksetaan talousarvion määrärahoista (8 06 02), joiden käyttö 
on osoitettu kaupunginhallitukselle. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1 Pääomitushakemus 8.5.2020

Muutoksenhaku

A) Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhal-
litus

B) Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 
täytäntöönpano

Tiedoksi

Talous- ja suunnitteluosasto
Taloushallintopalveluliikelaitos
Konserniohjaus
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§ 361
Yhtiön perustaminen Tapanilan Fallkullan alueen pysäköinnin jär-
jestämiseksi

HEL 2020-006885 T 00 00 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti: 

 perustaa Fallkullan Kiilan Pysäköinti Oy, ruotsiksi Fallkullakilens 
Parkering Ab, -nimisen yhtiön

 hyväksyä liitteinä 1–3 olevat Fallkullan Kiilan Pysäköinti Oy:n perus-
tamissopimuksen, yhtiöjärjestyksen sekä merkintä- ja käyttösopi-
musmallin sopimusalueiden 1 ja 2 osalta

 hyväksyä hallituksen jäsenten palkkioperusteeksi palkkioryhmän C
 kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalveluita yhtiön perustamisvai-

heessa merkitsemään Helsingin kaupungin lukuun yhtiön A-
osakkeen

 osoittaa 30 000 euroa talousarvion kohdasta 8 06 02 Arvopaperit, 
Khn käytettäväksi, muut kohteet kaupunginkanslian talous- ja suun-
nitteluosaston käytettäväksi yhtiön A-osakkeen merkitsemistä var-
ten

 kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalveluita hoitamaan yhtiön pe-
rustamiseen liittyvät tarpeelliset toimenpiteet sekä oikeuttaa oikeus-
palvelut tekemään tarvittaessa perustamissopimukseen ja yhtiöjär-
jestykseen vähäisiä muutoksia

 kehottaa kaupunkiympäristölautakuntaa huolehtimaan siitä, että so-
pimusalueiden 1 ja 2 tonttien varaus- ja luovutusehtoihin sisällyte-
tään tonttien vuokralaisille tai omistajille velvollisuus kaupungin 
määräämin ehdoin tehdä liitteen 3 mukainen merkintä- ja käyttöso-
pimus yhtiön kanssa, merkitä/maksaa käyttämiensä autopaikkojen 
mukaisesti B-osakkeita yhtiön hallituksen määräämänä ajankohtana 
ja ehdoin sekä suorittaa yhtiölle investointikustannusten kattami-
seksi edellä mainittujen osakkeiden merkintähinnat indeksitarkistuk-
sineen

 kehottaa Helsingin kaupungin liikenneliikelaitosta tekemään kau-
pungin määräämin ehdoin sopimusalueen 1 osalta liitteen 3 mukai-
nen merkintä- ja käyttösopimus yhtiön kanssa, merkitse-
mään/maksamaan käyttämiensä liityntäautopaikkojen mukaisesti 
C1-osakkeita yhtiön hallituksen määräämänä ajankohtana ja ehdoil-
la sekä suorittamaan yhtiölle investointikustannusten kattamiseksi 
edellä mainittujen osakkeiden merkintähinnat indeksitarkistuksi-
neen.
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Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1 Fallkullan Kiilan Pysäköinti Oy_Perustamissopimus
2 Fallkullan Kiilan Pysäköinti Oy_yhtiöjärjestys
3 Fallkullan Kiilan Pysäköinti Oy_merkintäsopimus
4 HKL lausunto Tapanilan aseman liityntäpysäköinnin kehittäminen

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Taustaa

Helsingin kaupungin 39. kaupunginosan (Tapaninkylä) Tapanilan Fall-
kullan kiilan alueen kortteleiden 39280, 39281, 39282, 39283, 39284 ja 
39312 asukaspysäköinti sekä Helsingin kaupungin liikenneliikelaitok-
sen (HKL) liityntäpysäköinti järjestetään keskitetysti, sillä asemakaavan 
mukaan kortteleiden autopaikoitus ja liityntäpysäköinti tulee toteuttaa 
keskitetysti autopaikkatonteille (LPA) 39280/2 ja 39282/1 rakennettaviin 
pysäköintilaitoksiin.

Toteutettavien pysäköintilaitosten ja autopaikkojen hallinnoimista var-
ten on tarkoituksenmukaista perustaa pysäköintiyhtiö.

Pysäköintiyhtiön sopimusalueelle 1 autopaikkatontille (LPA) 39280/2 
toteutettavaan pysäköintilaitokseen sijoitetaan asuntotonttien 39280/5, 
39280/6, 39281/2 ja 39312/4 ja liityntäpysäköinnin autopaikat. Pysä-
köintiyhtiön sopimusalueelle 2 autopaikkatontille (LPA) 39282/1 toteu-
tettavaan pysäköintilaitokseen sijoitetaan asuntotonttien 39281/1, 
39282/2, 39282/3, 39283/1 ja 39284/1 autopaikat.

Asemakaavamääräyksen vuoksi alueen asuntotonttien vuokralaiset ja 
omistajat ovat velvolliset kustannuksellaan sijoittamaan sopimusalueille 
1 ja 2 asemakaavan edellyttämät velvoiteautopaikat mainituille auto-
paikkatonteille toteutettaviin yksityisiin pysäköintilaitoksiin. Samoin HKL 
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on velvollinen kustannuksellaan sijoittamaan ja hankkimaan sopimusa-
lueelle 1 sijoitettavat liityntäpysäköintipaikat.

Kaupunkiympäristön toimialan asuntotuotantopalvelun (ATT) tehtävänä 
on toteuttaa alueen asuntotontit. Ensimmäisen tontin rakentaminen on 
jo aloitettu. Tämän vuoksi ATT on ryhtynyt samalla rakennuttamaan pe-
rustettavan Fallkullan Kiilan Pysäköinti Oy:n lukuun pysäköintilaitosta 
autopaikkatontille (LPA) 39280/2, jotta ensimmäisen asuntotontin 
asunnot voidaan niiden valmistuessa hyväksyä rakennusvalvonnan 
toimesta käyttöön otettaviksi. Samoin ensimmäiseen pysäköintilaitok-
seen on tarkoitus sijoittaa HKL:n käyttöön tulevat liityntäautopaikat.

Pysäköintiyhtiön toiminnan periaatteet

Fallkullan Kiilan Pysäköinti Oy perustetaan toteuttamaan Falkullan Kii-
lan alueelle keskitetysti asuntotonttien vuokralaisille ja liityntäpysäköin-
tiä järjestävälle HKL:lle (jäljempänä osakasyhteisöilleen) asemakaavan 
ja tonttien vuokrasopimusten/kauppakirjojen tai kaupungin päätösten 
edellyttämiä omakustannusperusteisia autopaikkoja. Autopaikkojen to-
teuttaminen rahoitetaan siten, että autopaikkoja käyttävät osakasyhtei-
söt tulevat yhtiön osakkaiksi. Autopaikkoihin ei sisälly tonttien liiketilo-
jen autopaikkoja, koska niitä ei tarvitse asemakaavan mukaan toteut-
taa.

Jokainen perustettavan pysäköintiyhtiön osakasyhteisö on tontin luovu-
tusehtojen tai kaupungin päätöksen mukaan velvollinen ryhtymään 
kaupungin määräämin ehdoin osakkaaksi yhtiöön, tekemään yhtiön 
kanssa merkintä- ja käyttösopimuksen ja merkitsemään/ostamaan 
käyttämiensä autopaikkojen mukaisesti yhtiön äänivallattomia B1-, B2- 
ja C1- osakkeita ja tarvittaessa suorittamaan investointimaksuja sekä 
käyttömaksuja yhtiöjärjestyksen mukaisesti.

Helsingin kaupunki merkitsee sopimusalueiden 1 ja 2 osalta yhtiön ai-
noan äänivaltaisen A-osakkeen.

Toiminnassa osakasyhteisöihinsä/osakkaisiinsa nähden yhtiö noudat-
taa omakustannusperiaatetta. Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voit-
toa, eikä se jaa omistajilleen osinkoa. Mahdollinen voitto on käytettävä 
yhtiön oman toiminnan tukemiseen.

Kaupunki ei vastaa mistään pysäköintilaitoksen suunnittelusta, raken-
tamisesta, käytöstä ja kunnossapidosta tai vastaavista aiheutuvista 
kustannuksista.

Autopaikkojen rahoittaminen

Investointikustannusten rahoittaminen
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Autopaikkojen investointikustannukset rahoitetaan sopimusalueittain 
yhtäläisin perustein osakasyhteisöiltä suunnattujen osakeantien perus-
teella perittävillä B1-, B2- ja C1- osakkeiden merkintähinnoilla ja inves-
tointimaksuilla siltä osin kuin niitä ei saada katettua osakkeiden merkin-
tähinnoilla.

Merkintähinnat ja investointimaksut määritellään sopimusalueittain, ei-
vätkä ne sisällä vastiketta suoritteesta tai oikeuta korvauksetta auto-
paikkoihin. Autopaikkojen käytöstä on maksettava erikseen jäljempänä 
mainittuja käyttömaksuja.

B1-, B2- ja C1- osakkeiden merkintähinta sijoitetaan yhtiön sijoitetun 
vapaan oman pääoman rahastoon.

Yhtiön yhtiökokous vahvistaa investointimaksujen perusteet ja yksikkö-
hinnat. Yhtiön hallitus vahvistaa investointimaksujen maksuajan ja -
tavan.

Käyttökustannusten rahoittaminen

Autopaikkojen käyttökustannukset rahoitetaan yhtäläisin perustein osa-
kasyhteisöiltä perittävillä autopaikkojen kuukausittaisilla käyttömaksuilla 
siten kuin yhtiön yhtiöjärjestyksessä on määrätty.

Käyttömaksujen osalta pyritään noudattamaan sopimusalueilla yhte-
näistä hinnoittelua, ellei yhtiö asiassa muuta päätä.

Yhtiön yhtiökokous vahvistaa vuosittain käyttömaksujen perusteet ja 
yksikköhinnat. Yhtiön hallitus vahvistaa käyttömaksujen maksuajan ja -
tavan.

Sopimusalueilla tehtävät sopimukset

Kunkin yhtiön sopimusalueen osalta on tarkoitus tehdä samanlaisin pe-
riaattein yhtiön ja kunkin osakasyhteisön välillä merkintä- ja käyttöso-
pimus. Sopimusalueiden merkintä- ja käyttösopimukset pyritään laati-
maan samoilla tai mahdollisimman samanlaisilla ehdoilla.

Yhtiön hallinnon luovutuksen ajankohta

Yhtiön hallinto on tarkoitus luovuttaa kaupungilta osakasyhteisöille vii-
meistään yhtiön lopullisen toiminta-alueen pysäköintilaitosten ja kaik-
kien asuntotonttien tultua rakennusvalvonnan toimesta hyväksyttyä 
käyttöön otettaviksi.

Yhtiön hallinnon luovuttaminen toteutetaan muuttamalla yhtiöjärjestystä 
siten, että äänivallattomat B1-, B2- ja C1-osakkeet muunnetaan äänioi-
keutetuiksi osakkeiksi ja myymällä tai mitätöimällä A-osake.
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Osakkeiden merkintä sopimusalueilla

A-osake

Helsingin kaupunki merkitsee sopimusalueilla 1 ja 2 yhteensä yhden 
(1) pysäköintiyhtiön äänivaltaisen A-osakkeen. A-osake tuottaa yhden 
äänen.

A-osakkeen merkintähinta on 30 000 euroa, josta 2 500 euroa kirjataan 
yhtiön osakepääomaan ja 27 500 euroa kirjataan sijoitetun vapaan 
oman pääoman rahastoon. Osakkeen maksuaika ilmenee perustamis-
sopimuksesta.

Autopaikkoihin liittyvät B- ja C-osakkeet

B- ja C-osakkeen numerointi (B1, B2 ja C1) viittaa siihen sopimusalu-
eeseen, jolla asuntotontti tai liityntäpysäköintipaikat sijaitsevat ja johon 
osakkeet muodostetaan. B- ja C-osakkeisiin ei ole liitetty sopimusaluet-
ta koskevaa numerointia, mikäli asia koskee yhteisesti kaikkia B- ja C-
osakkeita.

Sopimusalueella 1 merkitään B1- ja C1-osakkeita. Sopimusalueella 2 
merkitään ainoastaan B2-osakkeita.

B-osakkeita merkitään asuntotonteille toteutettavien asuntojen auto-
paikkojen osalta ja C-osakkeita liityntäpysäköinnin autopaikkojen osal-
ta.

B- ja C-osakkeiden merkitseminen perustuu tulevan yhtiön yhtiöko-
kouksen yhtiön hallitukselle antamaan suunnattuun osakeantivaltuu-
tukseen, jonka mukaisesti hallitus voi päättää osakeannin ehdoista an-
nettavien osakkeiden osakelajikohtaisten enimmäismäärien mukaisesti.

B-osakkeita merkitsevät sopimusalueiden asuntonttien vuokralaisina tai 
omistajina olevat osakasyhteisöt yhtiön hallinnoimille autopaikkatonteil-
le tai -alueille sijoittamiensa autopaikkojen ja merkintä- ja käyttösopi-
muksen liitteen 1 mukaisesti.

C-osakkeita merkitsee liityntäpysäköinnin järjestäjänä oleva HKL yhtiön 
hallinnoimille autopaikkatonteille tai -alueille sijoittamiensa autopaikko-
jen ja merkintä- ja käyttösopimuksen liitteen 1 mukaisesti.

Kutakin autopaikkaa kohden merkitään yksi (1) yhtiön B1-, B2- tai C1-
osake, ellei yhtiön hallitus muuta päätä.

B- ja C-osakkeet eivät tuota äänioikeutta.

B1- ja C1-osakkeen merkintähinta perustuu omarahoitusosuuden ar-
vioon 43 407 euroa (sis. alv 24 %) autopaikkaa kohden (rakennuskus-
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tannusindeksi 2015 = 100, 3/2020, ind. 104,4). Mainittu merkintähinta 
ja sen perusteena oleva omarahoitus-osuus tarkentuu vireillä olevan 
hankkeen kilpailutuksen perusteella.

B1- ja C1-osakkeen merkintähinnan perusteena oleva omarahoituso-
suus vastaa kunkin tontin yhden autopaikan osuutta sopimusalueen 1 
pysäköintilaitoksen arvioiduista kokonaishankintakustannuksista, ellei 
yhtiön hallitus muuta päätä.

B2-osakkeen merkintähinta määräytyy sopimusalueella 2 myöhemmin 
hankkeen kilpailutuksen perusteella.

B- ja C-osakkeen merkintähinta sijoitetaan pysäköintiyhtiön sijoitetun 
vapaan pääoman rahastoon.

Mikäli tietyt merkintähinnat eivät riitä kattamaan autopaikkojen inves-
tointikustannuksia, yhtiöllä on oikeus ensisijaisesti periä osakasyhtei-
söiltä investointimaksua mainittujen kustannusten kattamiseen yhtiöjär-
jestyksen mukaisesti.

Merkintähinnan perusteena olevan omarahoitusosuuden tarkistamisen 
periaatteet, kuten käytettävä rakennuskustannusindeksi 2015 = 100, 
tarkistamisen ajankohdat sekä kustannusten muuttuminen ilmenevät 
tarkemmin liitteenä 3 olevan merkintä- ja käyttösopimusmallista (kohta 
5.3.1.)

Yhtiön hallitus vahvistaa erikseen B-osakkeen sekä C-osakkeen mer-
kintähinnan sekä sen perusteena olevan omarahoitusosuuden ja sen 
indeksitarkistuksen ennen tonttikohtaisen tai liityntäautopaikkoja kos-
kevan merkintä- ja käyttösopimuksen allekirjoittamista.

Kunkin B-osakkeen merkintähinta erääntyy osakasyhteisön maksetta-
vaksi viimeistään kahden (2) kuukauden kuluessa totin pitkäaikaisen 
vuokrasopimuksen tai kauppakirjan allekirjoittamisesta, ellei yhtiön 
kanssa toisin sovita.

Kunkin C-osakkeen merkintähinta erääntyy osakasyhteisön maksetta-
vaksi viimeistään kahden (2) kuukauden kuluessa pysäköintiyhtiön hal-
lituksen päätöksestä, ellei yhtiön kanssa toisin sovita.

Yhtiön hallitus

Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukai-
sesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu vähintään kolme ja 
enintään viisi varsinaista jäsentä.

Hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi vuotta. Helsingin kaupungilla 
on oikeus nimetä yhtiön tilintarkastaja ja varatilintarkastaja, jota ei kui-
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tenkaan tarvitse valita, jos tilintarkastajaksi valitaan hyväksytty tilintar-
kastusyhteisö.

Asiakirjojen valmistelu

Yhtiön perustaminen sekä perustamissopimus, yhtiöjärjestys ja merkin-
tä- ja käyttösopimus on valmisteltu yhteistyössä kaupunkiympäristön 
toimialan asuntotuotantopalvelun, maaomaisuuden kehittäminen ja ton-
tit -palvelun, Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksen sekä kaupun-
ginkanslian oikeuspalveluiden ja konserniohjaus -yksikön kanssa.

Yhtiön perustaminen ja päätösehdotus noudattaa soveltuvin osin Kala-
sataman ja Kruunuvuorenrannan palveluyhtiöiden sekä Postipuiston 
Pysäköinti Oy:n toteutus- ja rahoitusmallia.

Liikenneliikelaitoksen lausunto

Liikenneliikelaitoksen johtokunta on 4.6.2020 antanut kaupunginhalli-
tukselle puoltavan lausunnon pysäköintiyhtiön perustamisesta. Lausun-
to on liitteenä 4.

Valtiontukiarviointi

Yhtiö perustetaan alueellisen asukaspysäköinnin ja liityntäpysäköinnin 
rakennuttamiseksi. Rahoitettavia infrastruktuureita ei ole tarkoitus käyt-
tää kaupallisiin tarkoituksiin, joten valtiontukisäännöt eivät sovellu yh-
tiöön kohdistuviin rahoitustoimenpiteisiin (Euroopan komission tiedo-
nanto 2016/C 262/01, kohta 203).

Toimivalta

Hallintosäännön 8 luvun 1 §:n 3 kohdan mukaan kaupunginhallitus 
päättää yhteisöjen ja säätiöiden perustamisesta.

Lopuksi

Kaupunginkanslian oikeuspalvelut huolehtii yhtiön perustamisen edel-
lyttämistä toimenpiteistä ja kaupunginhallituksen konsernijaostolle on 
valmisteltu ehdotus yhtiön hallituksen jäsenistä. Lisäksi tarkastuslauta-
kunnan tulee nimetä perustettavan yhtiön tilintarkastaja ehdolla, että 
yhtiö päätetään perustaa.

Fallkullan Kiilan Pysäköinti Oy:n perustamissopimus on liitteenä 1, yh-
tiöjärjestys liitteenä 2 ja merkintä- ja käyttösopimusmalli liitteenä 3.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

Liitteet

1 Fallkullan Kiilan Pysäköinti Oy_Perustamissopimus
2 Fallkullan Kiilan Pysäköinti Oy_yhtiöjärjestys
3 Fallkullan Kiilan Pysäköinti Oy_merkintäsopimus
4 HKL lausunto Tapanilan aseman liityntäpysäköinnin kehittäminen

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Konserniohjaus
Oikeuspalvelut
Talous- ja suunnitteluosasto
Taloushallintopalvelu
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§ 362
Lainan myöntäminen Kiinteistöosakeyhtiö Parmaajanpuistolle

HEL 2020-006880 T 02 05 03 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti myöntää talousarviokohdan 9 01 01, antolainat 
asuntotuotantoon, varoista 260 000 euron suuruisen lainan Kiinteistö-
osakeyhtiö Parmaajanpuistolle yhtiön piha-alueen peruskorjaukseen 
seuraavin ehdoin:

Laina-aika:
Laina on maksettava takaisin tasaerin 8 vuoden kuluessa lainan nos-
tamisesta lukien.

Lainan korko:
Lainasta maksettava korko on primäärilainojen korkoehdon mukainen

Lainan vakuus:
Lainalle ei aseteta vakuutta. Kaupunki omistaa kiinteistöyhtiön osak-
keet.

Lisäksi sovelletaan kaupunginhallituksen 20.4.2015 tekemän päätök-
sen mukaisia velan yleisiä ehtoja.

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

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Keijo Härkönen, rahoitusasiantuntija, puhelin: 310 25656

keijo.harkonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Lainahakemus_KOy Parmaajanpuisto
2 Hakemus 19.5.2020, liite, hankekuvaus

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
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Hakija Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kiinteistöosakeyhtiö Parmaajanpuisto on Tapulikaupungissa sijaitseva, 
Helsingin kaupungin (12 467 osaketta) ja Helsingin Asuntohankinta 
Oy:n (2 567 osaketta) omistama keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö. Hel-
singin Asuntohankinta Oy on kaupungin 100% omistama yhtiö. Vuonna 
1989 valmistuneessa kiinteistöosakeyhtiössä on neljä rakennusta, jois-
sa on yhteensä 54 asuinhuoneistoa. Asuinpinta-ala on yhteensä 2 351 
neliömetriä. 

KOy Parmaajanpuiston hakemalla 260 000 euron lainalla on tarkoitus 
peruskorjata yhtiön piha-alue. Pihan hulevesipoistot uusitaan toimiviksi 
ja piha korjataan tasaiseksi sekä helpommin koneellisesti huollettavak-
si. Samalla kaikki piha-aidat uusitaan puurakenteisiksi, uusitaan ja lisä-
tään nurmialuetta sekä uusitaan istutukset. Käyttökelpoinen materiaali 
huolletaan kunnostuksen yhteydessä.   

Kaupungin primäärilainan korko on tällä hetkellä 2 % (kvsto 
12.10.2005, § 219). Talousarvion kohdalla 9 01 01, Antolainat asunto-
tuotantoon, on käytettävissä 3 miljoonaa euroa.

Kaupungin omistama Kiinteistöosakeyhtiö Parmaajanpuisto on velvolli-
nen noudattamaan toiminnassaan kaupungin konserniohjetta ja kau-
pungin antamaa konserniohjausta. Kaupungin kiinteistöyhtiölle myön-
tämä laina kohdistuu kaupungin omistaman kiinteistöyhtiön piha-alueen 
peruskorjaukseen. Kaupungin talouden tunnuslukujen perusteella ar-
vioiden kaupungin talouden tai lakisääteisten tehtävien hoitamisen ei 
voida katsoa vaarantuvan kiinteistöyhtiölle myönnetyn lainan vuoksi.

Valtiontuki

KOy Parmaajanpuistolle myönnettävän lainan myötä yhtiön mahdolli-
sesti saama taloudellinen etu jää kokonaisuudessaan valtiontukisään-
töjen ulkopuolelle, koska rahoitettavaa infrastruktuuria käytetään muu-
hun kuin taloudelliseen toimintaan (Euroopan komission tiedonanto 
2016/C 262/01, kohta 203).

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
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Lisätiedot
Keijo Härkönen, rahoitusasiantuntija, puhelin: 310 25656

keijo.harkonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Lainahakemus_KOy Parmaajanpuisto
2 Hakemus 19.5.2020, liite, hankekuvaus

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hakija Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus
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§ 363
Lainan myöntäminen PPJ Jalkapallohalli Oy:lle

HEL 2020-004058 T 02 05 03 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti myöntää PPJ Jalkapallohalli Oy:lle urheilu- ja 
ulkoilulaitosrahastosta 1 500 000 euron lainan Jätkäsaaren liikuntapuis-
toon rakennettavan jalkapallohallin rahoittamiseksi seuraavin ehdoin:

Laina-aika: Laina on maksettava takaisin tasalyhennyksin 20 vuoden 
kuluessa lainan nostosta.

Lainan korko: Lainasta veloitettava korko on vallitsevan 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.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Keijo Härkönen, rahoitusasiantuntija, puhelin: 310 25656

keijo.harkonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Lainahakemus
2 Liite 3 Hankekuvaus
3 Liite 5 Kustannusarvio
4 Liite 6 Rahoituslaskelma

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
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Hakija Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

PPJ Jalkapallohalli Oy on Pallo-Pojat Juniorit ry:n 100 % omistama ty-
täryhtiö. Pallo-Pojat Juniorit ry:n jäsenmäärä on pääkaupunkiseudun 
jalkapalloseuroista toiseksi suurin ja edelleen kasvava toiminta-alueen 
lisääntyvän asunto- sekä täydennysrakentamisen myötä. Seuralla on 
eteläisen Helsingin ainoa jalkapallohalli Hernesaaressa, mutta se jou-
tuu ennalta sovitusti luopumaan hallista alueen asuntorakentamisen 
myötä.

PPJ Jalkapallohalli Oy on suunnitellut rakentavansa Jätkäsaaren liikun-
tapuiston alueelle ylipainerakenteisen hallin, jonne rakennetaan teko-
nurmipintainen, kokonaispinta-alaltaan noin 75 x 115 m jalkapallokent-
tä. Ylipainehallin keskeinen sijainti Jätkäsaaressa on huomioitu arkki-
tehtonisin ratkaisuin. Hallin on suunniteltu valmistuvan vuoden 2020 ai-
kana. Hankkeen toisessa osassa, johon haetaan erillinen rahoitus, on 
suunniteltu rakennettavan kerhotalo, jossa sijaitsevat mm. pukuhuone-, 
sauna-, kokous-, toimisto-, kahvio-, monitoimi- ja wc- tilat. 

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala on vuokrannut Jätkäsaaren liikunta-
puiston alueen kaupunkiympäristön toimialalta 31.12.2043 saakka si-
säisin vuokrausperustein. Kaupunginhallitus päättää tässä samassa 
kokouksessa kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan oikeudesta vuokrata 
maa-alue PPJ Jalkapallohalli Oy:lle Jätkäsaaren liikuntapuiston alueel-
ta 31.12.2043 asti.

PPJ Jalkapallohalli Oy hakee kokonaiskustannuksiltaan 3 837 904 eu-
ron (alv. 0 %) hankkeelle Helsingin kaupungilta 1 500 000 euron lainaa. 
Kaupungin lainan lisäksi hanketta on suunniteltu rahoitettavan seuran 
takaamalla 1 857 904 euron ulkopuolisella rahoituksella ja 400 000 eu-
ron omalla pääomalla ja muulla tuella 80 000 euroa.

Liikuntalautakunta on puoltanut lainan myöntämistä PPJ Jalkapallohalli 
Oy:lle ja todennut hakemuksen olevan urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston 
sääntöjen mukainen.

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 
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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 1 500 000 euron lainan perusteella.

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.

Kaupungin PPJ Jalkapallohalli Oy:lle myöntämä laina sisältää korkotu-
kea. Rakennettavan jalkapallohallin pääasiallisia käyttäjiä ovat paikalli-
set urheiluseurat, yksittäiset harrastajat ja koulut. Kaupungin myöntä-
män lainan sisältämä korkotuki ei kuulu valtiontukisäännösten sovelta-
misalaan, koska kyse on urheilutilasta, joka palvelee ensisijaisesti pai-
kallisia asukkaita ja joka ei todennäköisesti houkuttele asiakkaita tai in-
vestointeja muista EU:n jäsenvaltioista. Korkotuella ei siten ole vaiku-
tusta jäsenvaltioiden väliseen kauppaan (Komission tiedonanto valtion-
tuen käsitteestä 2016/C 262/01 kohta 197).

Päätösehdotuksen mukaisen lainan korko on tällä hetkellä 0 % ja se 
muuttuu puolivuosittain peruskoron muuttuessa. Urheilu- ja ulkoilulai-
tosrahaston varoja on käytettävissä noin 14,1 miljoonaa euroa.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Keijo Härkönen, rahoitusasiantuntija, puhelin: 310 25656

keijo.harkonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Lainahakemus
2 Liite 3 Hankekuvaus
3 Liite 5 Kustannusarvio
4 Liite 6 Rahoituslaskelma

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
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Hakija Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus

Päätöshistoria

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 19.05.2020 § 90

HEL 2020-004058 T 02 05 03 00

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi seuraavan lausunnon kaupun-
ginhallitukselle PPJ Jalkapallohalli Oy:n lainahakemuksesta, joka kos-
kee Jätkäsaaren liikuntapuistoon rakennettavaa tekonurmipintaista 
kenttää ja jalkapallohallia:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta puoltaa omalta osaltaan nyt ilmoite-
tuilla kokonaiskustannuksilla ja esitetyllä rahoitussuunnitelmalla 1 500 
000 euron lainan myöntämistä kahdenkymmenen (20) vuoden laina-
ajalla PPJ Jalkapallohalli Oy:lle kaupungin urheilu- ja ulkoilulaitosrahas-
ton varoista käytettäväksi osarahoituksena tekonurmipintaisen kentän 
ja täysimittaisen ylipainerakenteisen jalkapallohallin toteuttamiseksi yh-
tiölle Jätkäsaaren liikuntapuistosta vuokrattavalle maa-alueelle. PPJ 
Jalkapallohalli Oy on Pallo-Pojat Juniorit ry:n 100 % omistama tytäryh-
tiö.

Jalkapallo on yksi suosituimmista urheilulajeista lasten ja nuorten kes-
kuudessa. Helsingin alueen jalkapallon harrastajien määrä on kasvanut 
viime vuosina tasaisesti ja lajin kehitystä rajaavana tekijänä on ollut 
etenkin ympärivuotiseen käyttöön soveltuvien jalkapallokenttien ja toi-
mintaa palvelevien oheistilojen vähäisyys. Jalkapallotoiminnan edelly-
tysten parantaminen vastaavalla tavalla kuin esitetyssä rakennushank-
keessa ei ole kaupungin puolelta toteutettavissa lähivuosien talous-
suunnitelmakausien aikana.

Liikuntapalvelukokonaisuuden kannalta esitettyä hanketta on pidettävä 
kannatettavana ja kaupungin lainan myöntämistä hakijalle urheilu- ja 
ulkoilulaitosrahaston varoista kaupungin edun mukaisena. PPJ Jalka-
pallohalli Oy:n esittämä hanke täydentää kaupungin palveluja, ja hank-
keen sijainti Etelä-Helsingin alueella lisää omalta osaltaan alueen ym-
pärivuotisia harjoittelumahdollisuuksia. Toteutuessaan hanke palvelee 
Helsingin kaupungin etua helpottamalla myöskin kaupungin omaa ra-
kentamistarvetta. Hakijan ja kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kesken 
on valmisteltavana kyseisestä maa-alueesta vuokrasopimus 
31.12.2043 saakka.
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PPJ Jalkapallohalli Oy hakee kokonaiskustannuksiltaan 3 837 804 eu-
ron (alv. 0 %) hankkeelle rahoitussuunnitelman mukaista 1 500 000 eu-
ron lainaa Helsingin kaupungilta. Kaupungin lainan lisäksi hanketta on 
suunniteltu rahoitettavan seuran takaamalla 1 857 904 euron ulkopuoli-
sella rahoituksella, omalla pääomalla 400 000 euroa ja muulla tuella 80 
000 euroa.

Lautakunta on aiemmin tarkoituksenmukaisiksi katsomissaan hank-
keissa puoltanut maksimissaan 40 prosentin lainaosuutta kokonaiskus-
tannuksista.

Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen

Lisätiedot
Petteri Huurre, liikuntapaikkapäällikkö, puhelin: 310 87791

petteri.huurre(a)hel.fi
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§ 364
Alueen vuokraaminen Jätkäsaaren liikuntapuistosta PPJ Jalkapal-
lohalli Oy:lle

HEL 2020-005279 T 10 01 01 02

Päätös

Kaupunginhallitus hyväksyi Jätkäsaaren liikuntapuistossa sijaitsevan 
karttaliitteeseen merkityn 12 130 neliömetrin suuruisen alueen vuok-
raamisen PPJ Jalkapallohalli Oy:lle liitteenä olevan vuokrasopimuksen 
mukaisesti. Alue vuokrataan liikuntatoimintaa varten liikuntajohtajan 
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 Vuokrasopimus
2 Vuokrattavan alueen kartta
3 PPJ Jalkapallohalli Oy:n vuokrahakemus
4 Vuokrahakemuksen liitteenä oleva asemapiirustus
5 Jalkapallohallin hankekuvaus
6 Jalkapallohallin tarveperustelut

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
PPJ Jalkapallohalli Oy Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.
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Esittelijän perustelut

PPJ Jalkapallohalli Oy:n hakemus

PPJ Jalkapallohalli Oy on hakenut kaupungilta maa-alueen vuokrausta 
Jätkäsaaren liikuntapuiston alueelta. Vuokralle haettavan alueen koko 
on 12 130 m² ja se on osa kiinteistöä 091-020-9904-0001.

PPJ Jalkapallohalli Oy:n tarkoituksena on ensimmäisessä vaiheessa 
toteuttaa tekonurmipintaisella kentällä varustettu ylipainerakenteinen 
jalkapallohalli palvelemaan pääsääntöisesti Pallo-Pojat Juniorit ry:n 
toimintaa. Ylipainehalli on ympärivuotisessa käytössä ja se palvelee 
myös muita lähialueen liikuntaseuroja ja kouluja.

Jalkapallohallin läheisyyteen rakennetaan kerhotalo, johon tulee mm. 
Pallo-Pojat Juniorit ry:n toimisto- ja kokoustilat, kahvio- ja monitoimitila 
sekä sauna- ja pukuhuonetilat. PPJ Jalkapallohalli Oy tulee kustannuk-
sellaan vastaamaan ylipainehallin ja kerhotalon rakentamisesta ja yllä-
pidosta.

Pallo-Pojat Juniorit ry on Suomen kolmanneksi suurin jalkapalloseura, 
jonka toiminta painottuu junioritoimintaan. Seuralla on yli 40 joukkuetta, 
joissa jalkapalloa harrastaa yli 1 800 junioria ja aikuista. Eteläisen Hel-
singin alueella on pula ympärivuotisista jalkapallon harrastusolosuhteis-
ta. Jätkäsaaren liikuntapuistoon toteutettava jalkapallohalli oheistiloi-
neen tukee osaltaan jalkapallotoiminnan kehittymistä. Hanke hyödyttää 
myös kaupungin liikuntapalvelujen toimintaa ja mahdollistaa alueellisen 
harrastus- ja liikuntatoiminnan kehittämisen. 

Yhteistoiminta liikuntaseurojen kanssa ja valtion investointiavustus

Liikuntalautakunta on 21.6.2011 § 150 hyväksynyt liikuntaseurojen 
kanssa toteutettavien hankkeiden yhteistoimintaa koskevat periaatteet, 
joiden mukaan seurojen kanssa pyritään toteuttamaan vuosittain kaksi 
yhteistoimintakenttää. Kaupungin liikuntapalvelut ja Palloliiton Helsingin 
piirin edustajat ovat yhteistoimin kehittäneet toimenpiteitä, joilla yhteisiä 
jalkapallohankkeita toteutetaan ja luoneet kriteerit, joita seurojen tulee 
hankkeissa noudattaa.

Opetus- ja kulttuuriministeriö ja aluehallintovirastot ovat tukeneet liikun-
tapaikkarakentamista viime vuosina noin 15 miljoonalla eurolla. Edelly-
tyksenä liikuntapaikkarakentamisen investointiavustuksen saamiselle 
on joko maa-alueen omistaminen tai vähintään 15 vuoden vuokrasopi-
mus.

Alueen asemakaava ja sisäinen vuokraus
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PPJ Jalkapallohalli Oy:lle vuokrattavalla alueella on voimassa 
22.1.2016 lainvoiman saanut asemakaava nro 12277, jossa alue on 
urheilu- ja virkistyspalvelualuetta (VU).

Kaupunkiympäristön toimiala on vuokrannut alueen kulttuuri- ja vapaa-
ajan toimialan käyttöön sisäisellä vuokrasopimuksella. PPJ Jalkapallo-
halli Oy on hakenut alueen vuokrausta vähintään 25 vuoden ajaksi, 
mutta alue vuokrataan tällä sopimuksella vain vuoden 2043 loppuun, 
mihin asti sisäinen vuokrasopimus ulottuu.

Vuokrattava alue ja vuokranmäärittely

Vuokrattavan maa-alueen pinta-ala on 12 130 m². Ylipainehallin koko 
on 10 679,5 kerrosneliömetriä ja kerhotalon 427,5 kerrosneliömetriä.

Vuokran määrittelyssä noudatetaan liikuntalautakunnan 22.1.2015 § 4 
hyväksymiä maa-alueiden vuokrauksen yleisperiaatteita. Vuokra määri-
tellään ylipainehallin ja kerhotalon kerrosneliömetrien mukaan. Maan 
pääoma-arvona pidetään virallisen elinkustannusindeksin pistelukua 
100 vastaavaa kerrosneliömetrihintaa, joka ylipainehallin osalta on 8,50 
euroa ja kerhotalon osalta 12 euroa. Vuosivuokrana peritään viisi pro-
senttia alueen pääoma-arvosta.

Täysimääräinen vuosivuokra on siten:

Ylipainehalli:
10 679,5 kem² x 8,50 euroa/kem² x 19,68 x 5 % = 89 323,34 euroa

Kerhotalo:
427,5 kem² x 12 euroa/kem² x 19,68 x 5 % = 5 047,92 euroa

Ylläpitoalueen osalta ei peritä vuokraa.

Liikuntalautakunnan hyväksymien periaatteiden mukaan täysimääräi-
sestä vuokrasta peritään 50 prosenttia niin kauan kuin aluetta käyte-
tään yksinomaan liikuntaan tai siihen välittömästi liittyvään toimintaan, 
tämän sopimuksen puitteissa kuitenkin kauintaan 31.12.2028 saakka. 
Perittävä vuosivuokra on siten arvonlisäverottomana 47 185,63 euroa.

Jos kerrosneliömetrien määrä rakennusaikana muuttuu, vuokra täs-
mennetään vastaamaan rakennettavia kerrosneliömetrejä. Vuokran-
määräytymisperusteista vuoden 2028 jälkeen päätetään viimeistään 
kaksi vuotta ennen subventoidun vuokrakauden päättymistä.

Valtiontukiarviointi

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

PPJ Jalkapallohalli Oy:n vuokrasopimuksen valmistelun yhteydessä on 
arvioitu, sisältyykö toimenpiteeseen SEUT 107(1) artiklan mukaista val-
tiontukea. Esitetty vuokrasopimus kaupungin ja PPJ Jalkapallohalli 
Oy:n välillä sisältää vuokratukea.

Ylipainehalli

Ylipainehallin pääasiallinen käyttäjä on Etelä-Helsingissä toimiva jalka-
palloseura Pallo-Pojat Juniorit ry. Lisäksi ylipainehalli palvelee päivä-
saikaan alueen kouluja. Maanvuokrasopimukseen sisältyvä vuokratuki 
ei ole SEUT 107(1) mukaista valtiontukea, koska kyse on urheilutilasta, 
joka palvelee ensisijaisesti paikallisia asukkaita ja joka ei todennäköi-
sesti houkuttele asiakkaita tai investointeja muista EU:n jäsenvaltioista. 
Toimenpide ei näin ollen ole omiaan vaikuttamaan jäsenvaltioiden väli-
seen kauppaan (Komission tiedonanto valtiontuen käsitteestä 2016/C 
262/01 kohta 197).

Kerhotalo

Ylipainehallin yhteyteen rakennettavan kerhotalon käyttötarkoituksena 
on toimia harrastajille kokoontumis-, kioski- ja työtilana. Kerhotalo sisäl-
tää lisäksi saunaosaston. Kaupungin myöntämä vuokratuki kerhotalon 
osalta ei kuulu valtiontukisäännösten soveltamisalaan, koska kyse on 
vapaa-ajan tilasta, joka palvelee ensisijaisesti paikallisia asukkaita ja 
joka ei todennäköisesti houkuttele asiakkaita tai investointeja muista 
EU:n jäsenvaltioista (Komission tiedonanto valtiontuen käsitteestä 
2016/C 262/01 kohta 197).

Toimivalta alueiden vuokrauksessa

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.

On tarkoituksenmukaista, että liikuntajohtaja oikeutetaan tarvittaessa 
tekemään vuokrasopimukseen vähäisiä muutoksia sopimuskauden ai-
kana, jottei sopimusta tarvitse niiden takia tuoda uudelleen kaupungin-
hallituksen käsittelyyn.

PPJ Jalkapallohalli Oy:n lainahakemus urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston 
varoista on kaupunginhallituksen päätettävänä erillisenä asiana.

Esittelijä
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kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1 Vuokrasopimus
2 Vuokrattavan alueen kartta
3 PPJ Jalkapallohalli Oy:n vuokrahakemus
4 Vuokrahakemuksen liitteenä oleva asemapiirustus
5 Jalkapallohallin hankekuvaus
6 Jalkapallohallin tarveperustelut

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
PPJ Jalkapallohalli Oy Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus

Tiedoksi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Päätöshistoria

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 19.05.2020 § 89

HEL 2020-005279 T 10 01 01 02

Esitys

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta esitti kaupunginhallitukselle Helsingin 
kaupungin 20. kaupunginosassa (Länsisatama), Jätkäsaaren liikunta-
puiston alueella sijaitsevan karttaliitteeseen merkityn 12 130 m²:n suu-
ruisen maa-alueen vuokraamista PPJ Jalkapallohalli Oy:lle liitteenä 
olevan vuokrasopimusluonnoksen mukaisesti. Alue vuokrataan liikunta-
toimintaa varten liikuntajohtajan myöhemmin päättämästä ajankohdas-
ta lukien 31.12.2043 saakka.  

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta esitti, että kaupunginhallitus oikeut-
taisi liikuntajohtajan allekirjoittamaan sopimuksen ja tekemään siihen 
tarvittaessa vähäisiä muutoksia sopimuskauden aikana.
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Käsittely

19.05.2020 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Esittelijän muutti esittelijän perusteluihin alaotsikon Kerhotalo alla ole-
van kappaleen toisen virkkeen kuulumaan seuraavasti: "Kerhotalo si-
sältää lisäksi sauna- ja pukuhuonetilat." ("saunaosaston" -sana jää 
pois.).

Lautakunta hyväksyi esittelijän muutoksen.

Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen

Lisätiedot
Petteri Huurre, liikuntapaikkapäällikkö, puhelin: 310 87791

petteri.huurre(a)hel.fi
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§ 365
Lapinlahden sairaala-alueen varaaminen NREP Oy:lle sekä alueen 
vuokrausperiaatteiden vahvistaminen

HEL 2020-003694 T 10 01 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Asian aikana kuultavina olivat tonttipäällikkö Sami Haapanen ja erityi-
sasiantuntija Mia Kajan. Asiantuntijat poistuivat kuulemisensa jälkeen 
kokouksesta.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Daniel 
Sazonovin ehdotuksesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Henri Kähönen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36027

henri.kahonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Varausalue
2 Varausehdot
3 Vuokraus- ja myyntiperiaatteet
4 Kilpailuohjelma
5 Kilpailuehdotus Lapinlahden kevät
6 Arviointipöytäkirja
7 Kaupunkiympäristölautakunta 12.5.2020 § 265
8 Täydennys kilpailuehdotukseen 10.6.2020

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus esittää

A

kaupunginhallituksen elinkeinojaostolle, että liitekartalla 1 osoitettu alue 
varataan NREP Oy:lle (y-tunnus 2110745-6) Lapinlahden sairaala-
alueen konseptikilpailun voittaneen kilpailuehdotuksen ”Lapinlahden 
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kevät” ja 10.6.2020 päivätyn kilpailuehdotusta täydentävän esityksen 
jatkosuunnittelua ja kumppanuuskaavoitusta varten liitteen 2 mukaisin 
ehdoin.

B

kaupunginvaltuustolle, että Lapinlahden sairaala-alueen tonttien vuok-
raus- ja myyntiperiaatteet vahvistetaan liitteen 3 mukaisesti.

Tiivistelmä

Kaupunkiympäristön toimiala on järjestänyt kaksivaiheisen ideakilpailun 
Lapinlahden sairaalarakennusten myymiseksi kaupungin kiinteistöpoliit-
tisia linjauksia noudattaen ja kaupunkiympäristölautakunnan hyväksy-
män kilpailuohjelman mukaisesti. Kilpailun toisen vaiheen päätteeksi 
saatiin vain yksi kilpailuehdotus ja siihen liittyvä euromääräinen tarjous. 
Kilpailun arviointiryhmä arvioi ehdotuksen täyttävän kilpailun vähim-
mäisvaatimukset ja vastaavan kilpailun tavoitteisiin hyvin. Arviointiryh-
mä valitsi ehdotuksen "Lapinlahden kevät" kilpailun voittajaksi.

Kaupunkiympäristölautakuntaan valmisteltiin kilpailun jälkeen esitys 
alueen varaamiseksi kilpailun voittaneen työryhmän takana olleelle 
NREP Oy:lle. Samalla esitettiin, että lautakunta hyväksyisi osaltaan sai-
raala-alueen rakennusten myyntiä ja alueelle muodostettavien tonttien 
vuokraamista koskeva esisopimuksen sekä tonttien vuokrausperiaat-
teet. 

Kaupunkiympäristölautakunta hylkäsi esityksen 12.5.2020 § 265. Por-
mestari päätti 15.5.2020 § 60 ottaa asian kaupunginhallituksen käsitel-
täväksi. Päätösten jälkeen NREP Oy on esittänyt, että kaupunki ja 
NREP muodostaisivat yhteisyrityksen, joka tulisi omistamaan vanhat 
sairaalarakennukset. Esityksen mukaan kaupunki luovuttaisi rakennuk-
set yhteisyritykselle apporttina, minkä johdosta kaupunginhallitukselle 
tehtävä esitys ei aiemmasta käsittelystä poiketen sisällä rakennusten 
myyntiä koskevia ehtoja. 

Helsingin kaupungin ja NREP Oy:n välille solmittavassa osakassopi-
muksessa huomioitaisiin kaupungin keskeisimmät tavoitteet. Esityksen 
mukaan kaupunki voisi osoittaa haluamaansa käyttöä alkuperäisessä 
kilpailuehdotuksessa suunnitellun hostellin tilalle, jopa noin 40 prosen-
tin suuruiselle osalle sairaalan päärakennusta. Tiloja voitaisiin osoittaa 
esimerkiksi mielenterveyspalveluille sekä kansalaisjärjestö- ja kulttuuri-
toiminnan tarpeisiin.

NREP Oy:n täydentävä esitys luo hyvän pohjan Lapinlahden alueen ja 
sillä sijaitsevien arvorakennusten kokonaisvaltaiselle kehittämiselle. 
Yhteisyritykseen perustuva toimintamalli antaa kaupungille aiempaa 
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esitystä paremmat mahdollisuudet kaupungille tärkeiden tavoitteiden 
toteutumisen varmistamiseksi. Yhteisyrityksen muodostamisesta ja sii-
hen liittyvistä ehdoista neuvotellaan ja sovitaan tarkemmin varausaika-
na ja sopimus yhteisyrityksen perustamisesta tuodaan erikseen kon-
sernijaoston hyväksyttäväksi. Kilpailuehdotuksen mukaisten uudisra-
kennusten tontit on tarkoitus luovuttaa NREP Oy:n osoittamalle taholle 
alkuperäisen esityksen mukaisesti.

Esittelijän perustelut

Kilpailun järjestäminen

Helsingin kaupungin kiinteistöpoliittisen ohjelman mukaisesti kaupunki 
luopuu niistä tiloista, joita se ei tarvitse omassa palvelutuotannossaan 
ja joiden omistamiseen ei liity muita strategisia syitä tai pitkän tähtäi-
men palvelutilatarpeita. Kaupunkiympäristölautakunta on päättänyt 
11.12.2018 (§ 646) järjestää konseptikilpailun Lapinlahden sairaala-
alueen rakennusten myymiseksi. Kilpailu on ollut kaksivaiheinen.

Ensimmäisen vaiheen kilpailuehdotukset on pitänyt jättää arvostelta-
vaksi 31.5.2019 mennessä. Arviointiryhmä on valinnut kilpailun toiseen 
vaiheeseen kilpailuehdotukset ”Lapinlahden kevät” ja ”Lapinlahti 360”. 
Kilpailun toinen, niin sanottu neuvotteluvaihe, on käyty syksyllä 2019. 
Syksyn aikana jatkoon valitut ryhmät ovat työstäneet luonnossuunni-
telmiaan arviointiryhmän antamien jatkosuunnitteluohjeiden mukaisesti 
kaupungin asiantuntijoiden ohjauksessa. 

Lopulliset projektisuunnitelmat sekä tarjoukset sairaala-alueen raken-
nusten ostamisesta sekä alueen tulevien tonttien arvoista vuokranmää-
ritystä varten on tullut jättää arvioitavaksi 10.1.2020 mennessä. Vain 
ehdotuksen ”Lapinlahden kevät” takana ollut työryhmä on jättänyt pro-
jektisuunnitelman ja siihen liittyvän tarjouksen määräaikaan mennessä.

Kilpailun tavoitteet ja arviointikriteerit

Kilpailun tavoitteena on ollut löytää Lapinlahden sairaala-alueen raken-
nuksille sellainen ostaja ja kehittäjä, jolla on kaupungin tavoitteiden 
mukainen visio alueen ja rakennusten uudesta käytöstä sekä tahto ja 
taloudelliset edellytykset kunnostaa nykyiset suojellut rakennukset ja 
huolehtia rakennusten kunnosta myös jatkossa.

Kaupungin tavoitteena ja kilpailun lähtökohtana on ollut, että

 Lapinlahden alueen tulee säilyä kaikille avoimena, julkisena puisto-
na.

 Rakennusten käytön tulee olla pääosin muuta kuin asumista.
 Toiminnan tulee ensisijaisesti sijoittua nykyisiin rakennuksiin
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 Rakennussuojelulailla suojeltujen rakennusten ja niiden ympäristön 
suojelupäätöksen mukainen vaaliminen on alueen kehittämisen läh-
tökohtana.

 Mahdollinen lisärakentaminen tehdään rajatulle alueelle, suunnitte-
luperiaatteisiin lisärakennusoikeutta ei erikseen merkitä eikä se saa 
olla asumista. 

Kilpailuehdotusten keskeisimmät arviointikriteerit kilpailun toisessa vai-
heessa ovat olleet

 Tavoitteiden mukainen avoin ja julkinen toteutusesitys 
 Alueen omaleimaisuus ja viihtyisyys, avoimuus
 Alueen identiteettiä ylläpitävät ratkaisut 
 Alueen maisema- ja kulttuurihistoriallisten arvojen säilyminen, aluet-

ta elävöittävä toiminta
 Rakennusten suojelun jatkuminen
 Julkisen toiminnan jatkuminen
 Rakennusten toiminnallisuus

o Kokonaisratkaisun toimivuus 
o Toimintojen sisältö, sijoittuminen ja suhde kokonaisuu-

teen 
o Huollon ja pysäköinnin toimivuus 
o Mahdollisen täydennysrakentamisen sopeutuminen ym-

päristöön, laajuus ja tilalaji 
 Toteutettavuus 

o Taloudellinen toteutuskelpoisuus 
o Tekninen toteutuskelpoisuus 
o Suunnitteluratkaisun joustavuus 
o Kestävän kehityksen huomioiminen 
o Arvioitu toteutusaikataulu

Arviointiryhmän lausunto

Arviointiryhmä on valinnut ehdotuksen ”Lapinlahden kevät” kilpailun 
voittajaksi ja esittänyt kaupunkiympäristölautakunnalle ja edelleen kau-
punginhallituksen elinkeinojaostolle, että liitekartan 1 mukainen alue 
varataan NREP Oy:lle kumppanuuskaavoitusta ja hankkeen jatkosuun-
nittelua varten 31.12.2023 asti. Arviointiryhmän päätöspöytäkirja on liit-
teenä 6. Kaupunkiympäristön toimiala on valmistellut kaupunkiympäris-
tölautakunnalle esityksen arviointiryhmän päätöksen mukaisesti.

Kaupunkiympäristölautakunnan päätös ja päätös otto-oikeuden käyttämisestä

Kaupunkiympäristölautakunta on 12.5.2020 (§ 265) päättänyt hylätä 
Lapinlahden sairaala-alueen varaamista NREP Oy:lle, sairaalaraken-
nusten myyntiä ja tonttien vuokraamista koskevan esisopimuksen hy-
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väksymistä sekä alueen vuokrausperiaatteiden vahvistamista koskevan 
esityksen. Kaupunkiympäristölautakunnan päätös on liitteenä 7.

Samalla lautakunta päätti, että Lapinlahden alueen säilyttämisen ja kor-
jaamisen edistämistä jatketaan siten, että hanketta varten nimitetään 
selvityshenkilö, jonka tehtävän on löytää alueelle laajasti hyväksyttä-
vissä oleva ratkaisu seuraavin linjauksin:

 rakennusten suojeluarvot säilytetään ja rakennukset korjataan
 alue säilyy riittävässä määrin luonteeltaan kaupunkilaisille avoimena 

rakennusten osalta ja koko laajuudeltaan puiston osalta
 kokonaisuuden tulee mahdollistaa, että alueen historiaan nivoutuva 

mielenterveystyö sekä kaupunkilaisille avoin kansalaisjärjestö- ja 
kulttuuritoiminta säilyvät osana aluetta

 puiston luontoarvot tulee ottaa huomioon ja turvata
 alueen tulevien toimijoiden ja mahdollisten vuokralaisten tulee sitou-

tua tasapuoliseen ja avoimeen taloudelliseen malliin, jossa kiinteis-
töjen korjauskustannukset huomioidaan mahdollisuuksien mukaan

 lautakunta katsoo, että rakennusten korjaamiseen ja alueen kehit-
tämiseen tulee löytää mahdollisuuksien mukaan kaupungin ulko-
puolisia toimijoita, joilla mahdollisuus ottaa vastuuta kokonaisuudes-
ta, mutta myös kaupunkikonserni voi jäädä alueelle rakennusten tai 
osan rakennuksista omistajaksi esimerkiksi oman kiinteistöyhtiön 
toimesta

 voittaneen ehdotuksen toimijat ja suunnitelma pidetään mukana ko-
konaisuuden selvittämisessä

 alueen suunnittelun ja mahdollisen lisärakennusoikeuden sijoittami-
seksi suunnittelualuetta laajennetaan koskemaan nykyistä puistoa-
luetta laajemmin Länsiväylän alun aluetta, jotta suunnittelussa puis-
to on mahdollista säilyttää nykyisessä laajuudessaan (tämä vaatii 
sitä, että yleiskaavassa olevan tunnelivarauksen suuaukolle voi-
daan asemakaavaprosessissa osoittaa sijainti)

Pormestari on 15.5.2020 § 60 päättänyt ottaa kaupunkiympäristölauta-
kunnan tekemän päätöksen kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.

NREP Oy:n kilpailuehdotuksen täydennys

Kaupunkiympäristölautakunnan päätöksen jälkeen NREP Oy on täy-
dentänyt ehdotustaan 10.6.2020 päivätyllä kirjeellä. Päivitetyssä ehdo-
tuksessa on pyritty ottamaan huomioon kaupunkiympäristölautakunnan 
linjaukset hankkeen jatkovalmistelua koskien.

NREP Oy esittää päivitetyssä ehdotuksessaan, että vanhojen sairaala-
rakennusten osalta muodostetaan yhteisyritys Helsingin kaupungin ja 
NREP Oy:n hallinnoiman rahaston omistaman suomalaisen yhtiön välil-
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le. Kaupunki luovuttaisi sairaala-alueen vanhat rakennukset yhtiöön 
apporttina (arvo noin 1 miljoona euroa), jolloin kaupungin omistusosuus 
yhteisyrityksestä voisi olla noin 10 prosenttia. 

Helsingin kaupungin ja NREP Oy:n välille solmittaisiin osakassopimus, 
jossa huomioitaisiin kaupungin keskeisimmät tavoitteet, joita ovat muun 
muassa rakennusten korjaaminen pääosin yksityisellä rahoituksella. 
NREP Oy:n päivitetyn esityksen mukaan kaupunki voisi osoittaa käyt-
töä alkuperäisessä kilpailuehdotuksessa suunnitellun hostellin tilalle, 
jopa noin 40 prosentin suuruiselle osalle sairaalan päärakennusta. Tilo-
ja voitaisiin osoittaa esimerkiksi mielenterveyspalveluille sekä kansa-
laisjärjestö- ja kulttuuritoiminnan tarpeisiin.

Kaupungilla olisi niin halutessaan oikeus lunastaa NREP:n omistamat 
osakkeet markkinahintaan viiden vuoden ajan peruskorjauksen päätyt-
tyä tai 1.1.2028 saakka, riippuen siitä kumpi ajankohta on aikaisempi. 
Mikäli kaupunki ei käytä lunastusoikeuttaan, tulee kaupungin tehdä 
käytössään olevien tilojen osalta vähintään viiden vuoden pituinen 
vuokrasopimus markkinaehtoisesti ja rakennukset myydään kokonai-
suudessaan ilman kaupungin etuosto-oikeutta. Kaupunki voi osoittaa 
lunastusoikeuden myös konserniyhtiölleen tai muulle hyväksi katsomal-
leen taholle, mikä lisää rakennusten omistuksen järjestämisen vaih-
toehtoja. Samoin vuokrasopimus voidaan tehdä konserniyhtiön nimiin. 
Päätös siitä, haluaako kaupunki tai kaupungin osoittama taho toimia 
rakennusten omistajana jatkossa, voidaan siis tehdä tulevaisuudessa, 
kun rakennukset on kunnostettu ja otettu uuteen käyttöön.

Alueen varaaminen NREP Oy:lle ja keskeiset varausehdot

NREP Oy:n vetämän kilpailuryhmän ehdotus "Lapinlahden kevät" ja si-
tä koskeva täydennys luovat hyvät edellytykset Lapinlahden alueen ja 
sillä olevien arvokkaiden rakennusten kehittämiselle. Jo alkuperäinen 
kilpailuehdotus vastasi kaupungin asettamia tavoitteita ja päivitetty eh-
dotus takaa tavoitteiden toteutumisen entistäkin paremmin. Kaupungin 
yleisten ohjausmahdollisuuksien (asemakaava, rakennuslupa, maan-
vuokrasopimus) lisäksi kaupunki osallistuisi yhteisyritykseen, jonka 
päätöksentekoa ohjaa osakkaiden välillä tehtävä osakassopimus. Osa-
kassopimuksen sisällöstä on tarkoitus neuvotella tarkemmin varausai-
kana ja se tuodaan erikseen konsernijaoston hyväksyttäväksi.  Varau-
saikana on lisäksi tarkoitus neuvotella esisopimus uudisrakennuksille 
osoitettavien tonttien vuokraamisesta. Esisopimus tuodaan päätöksen-
tekoon yhteisyrityksen perustamista koskevien asiakirjojen rinnalla.

Ehdotus antaa realistisen ja toteutuskelpoisen mahdollisuuden edistää 
rakennusten säilymistä nopeassa aikataulussa, eikä se heikennä alku-
peräistä kilpailuehdotusta olennaisilta osin.
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Varausehtojen mukaisesti hankkeen jatkosuunnittelussa tulee noudat-
taa Lapinlahden sairaala-alueen konseptikilpailun kilpailuohjelmaa, 
alueen suunnitteluperiaatteita, kilpailuehdotusta "Lapinlahden kevät" ja 
28.5.2020 päivättyä esitystä kilpailuehdotuksen päivityksestä sekä kil-
pailun arviointiryhmän antamia jatkosuunnitteluohjeita. 

Kaupunginhallitukselle tehtävä esitys ei aiemmasta käsittelystä poike-
ten sisällä rakennuksen myyntiä koskevia ehtoja, koska rakennukset 
tultaneen esittämään luovutettavaksi yhteisyritykseen apporttina.  Ai-
emmin käsittelyssä olleen esisopimuksen pääkohdat on sisällytetty päi-
vitettyihin varausehtoihin.

Sairaala-alueen tonttien vuokraus- ja osto-oikeusperiaatteet

Vuokran määräytyminen

Sairaala-alueen rakennuksille sekä kilpailuehdotuksen mukaisille uu-
disrakennuksille on tarkoitus osoittaa omat tontit varauspäätöksen jäl-
keen käynnistettävän asemakaavamuutoksen yhteydessä. Vuokrat si-
dotaan elinkustannusindeksiin. Vuokraa peritään kaikesta asemakaa-
vaan merkitystä kerrosalasta tai mikäli toteutetaan kaavan sallimaa ker-
rosalaa enemmän, peritään vuokraa rakennusluvan tai poikkeamispää-
töksen osoittamasta/sallimasta kerrosalasta.

Asemakaavaan merkittyyn kerrosalaan sisältyvät tekniset ja muut apu-
tilat hinnoitellaan sen mukaan, mitä pääkäyttötarkoitusta ne palvelevat. 

Tontit vuokrataan 70 vuoden ajaksi, korkeintaan 31.12.2100 saakka.

Kaupunginvaltuuston päätöksen 1.10.1980 (asia 18) mukaan kunkin 
tontin vuosivuokra on 5 % niiden laskennallisesta hinnasta.

Vuokran määrä

Maanvuokrat esitetään määräytyvän seuraavasti:
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Hotellitontin vuokraukseen sisältyvä osto-oikeus

Kilpailuehdotuksen mukaisen Uudisrakennus B:n tontti voidaan myydä 
vuokralaiselle tai tämän määräämälle kaupungin hyväksymälle ostajal-
le, kun tontille rakennettava hotellirakennus on hyväksytty käyttöönotet-
tavaksi.

Ostohinta on 750 €/k-m2 (38 €/k-m2 ind.100).

Arviolausunnot

Vuokraus-, osto-oikeus- ja myyntiperiaatteet perustuvat kuntalaissa 
edellytetyllä edellyttämällä tavalla ulkopuoliseen arviolausuntoon. 

Arviokirjat ovat salassa pidettäviä asiakirjoja (JulkL 24 § 1 mom. 20 
kohta). Luottamushenkilöillä on mahdollisuus tutustua asiakirjoihin 
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kaupungin kirjaamossa esityslistan julkaisun jälkeen. Kokouspäivänä 
ne ovat saatavissa kokouksen sihteeriltä.

Toimivalta

Hallintosäännön 8 luvun 2 § 1 momentin 7 kohdan mukaan kaupungin-
hallituksen elinkeinojaosto päättää kaupungin omistamien yritys- ja 
teollisuustonttien varaamisesta elinkeinotoiminnan tarpeisiin.

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

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Henri Kähönen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36027

henri.kahonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Varausalue
2 Varausehdot
3 Vuokraus- ja myyntiperiaatteet
4 Kilpailuohjelma
5 Kilpailuehdotus Lapinlahden kevät
6 Arviointipöytäkirja
7 Kaupunkiympäristölautakunta 12.5.2020 § 265
8 Täydennys kilpailuehdotukseen 10.6.2020

Muutoksenhaku

A Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 
täytäntöönpano

B Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi
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Päätöshistoria

Keskushallinto Pormestari 15.05.2020 § 60

HEL 2020-003694 T 10 01 01 00
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Päätös

Pormestari otti kaupunginhallituksen käsiteltäväksi kaupunkiympäristö-
lautakunnan 12.5.2020 § 265 tekemän päätöksen koskien Lapinlahden 
sairaala-alueen varaamista, sairaalarakennusten myyntiä ja tonttien 
vuokraamista koskevan esisopimuksen hyväksymistä sekä alueen 
vuokrausperiaatteiden vahvistamista.

Päätöksen perustelut

Kaupunkiympäristölautakunta on 12.5.2020 § 265 päättänyt äänestyk-
sen jälkeen hylätä esityksen Lapinlahden sairaala-alueen varaamises-
ta, sairaalarakennusten myyntiä ja tonttien vuokraamista koskevan esi-
sopimuksen hyväksymisestä sekä alueen vuokrausperiaatteiden vah-
vistamisesta. Päätöksestä jätettiin viisi eriävää mielipidettä, joista yksi 
oli asian esittelijän. Lautakunnan päätös on liitteenä.

Kaupunkiympäristölautakunta on 11.12.2018 § 646 todennut, että kau-
punki ei tarvitse tiloja omaan käyttöönsä ja vahvistanut alueen suunnit-
teluperiaatteet asemakaavamuutoksen pohjaksi. Lautakunta on samal-
la päättänyt, että Lapinlahden sairaala-alueen rakennusten myymiseksi 
ja alueen kehittämiseksi järjestetään konseptikilpailu.

Kilpailun voittajaksi on valittu ehdotus ”Lapinlahden kevät”, ja kilpailua-
lue on esitetty varattavaksi ehdotuksen jättäneelle NREP Oy:lle hank-
keen jatkosuunnittelua ja kumppanuuskaavoitusta varten. Kaupungin 
tavoitteena on ollut löytää alueelle pitkäaikainen ratkaisu, jolla Lapin-
lahti saadaan arvoiseensa käyttöön. 

Helsingin kaupungin kiinteistöpoliittisen ohjelman mukaisesti kaupunki 
luopuu niistä tiloista, joita se ei tarvitse omassa palvelutuotannossaan 
ja joiden omistamiseen ei liity muita strategisia syitä tai pitkän tähtäi-
men palvelutilatarpeita. Kaupungin sitoutuminen jo vahvistettuihin 
suunnitteluperiaatteisiin sekä konseptikilpailun voittaneeseen ja kilpai-
lun ehdot täyttäneeseen hankkeeseen on tärkeää kaupungin toiminnan 
johdonmukaisuuden, tasapuolisuuden ja uskottavuuden turvaamiseksi. 

Edellä mainituista syistä johtuen pormestari katsoo, että Lapinlahden 
sairaala-alueen varaamista, sairaalarakennusten myyntiä ja tonttien 
vuokraamista koskevan esisopimuksen hyväksymistä sekä alueen 
vuokrausperiaatteiden vahvistamista koskeva asia on syytä saattaa 
kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.

Helsingin kaupungin hallintosäännön 9 luvun 1 pykälän 6 kohdan mu-
kaan pormestari ottaa tarvittaessa kaupunginhallituksen käsiteltäväksi 
asian, jossa asianomainen viranomainen on tehnyt päätöksen.

Lisätiedot



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 23/2020 51 (106)
Kaupunginhallitus

Asia/10
15.06.2020

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

Henri Kähönen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36027
henri.kahonen(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 12.05.2020 § 265

HEL 2020-003694 T 10 01 01 00

Lapinlahdenpolku 8

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti hylätä esityksen. 

Samalla lautakunta päätti, että Lapinlahden alueen säilyttämisen ja kor-
jaamisen edistämistä jatketaan siten, että hanketta varten nimitetään 
selvityshenkilö, jonka tehtävän on löytää alueelle laajasti hyväksyttä-
vissä oleva ratkaisu seuraavin linjauksin:

 rakennusten suojeluarvot säilytetään ja rakennukset korjataan 
 alue säilyy riittävässä määrin luonteeltaan kaupunkilaisille avoimena 

rakennusten osalta ja koko laajuudeltaan puiston osalta
 kokonaisuuden tulee mahdollistaa, että alueen historiaan nivoutuva 

mielenterveystyö sekä kaupunkilaisille avoin kansalaisjärjestö- ja 
kulttuuritoiminta säilyvät osana aluetta

 puiston luontoarvot tulee ottaa huomioon ja turvata
 alueen tulevien toimijoiden ja mahdollisten vuokralaisten tulee sitou-

tua tasapuoliseen ja avoimeen taloudelliseen malliin, jossa kiinteis-
töjen korjauskustannukset huomioidaan mahdollisuuksien mukaan

 lautakunta katsoo, että rakennusten korjaamiseen ja alueen kehit-
tämiseen tulee löytää mahdollisuuksien mukaan kaupungin ulko-
puolisia toimijoita, joilla mahdollisuus ottaa vastuuta kokonaisuudes-
ta, mutta myös kaupunkikonserni voi jäädä alueelle rakennusten tai 
osan rakennuksista omistajaksi esimerkiksi oman kiinteistöyhtiön 
toimesta

 voittaneen ehdotuksen toimijat ja suunnitelma pidetään mukana ko-
konaisuuden selvittämisessä

 alueen suunnittelun ja mahdollisen lisärakennusoikeuden sijoittami-
seksi suunnittelualuetta laajennetaan koskemaan nykyistä puistoa-
luetta laajemmin Länsiväylän alun aluetta, jotta suunnittelussa puis-
to on mahdollista säilyttää nykyisessä laajuudessaan (tämä vaatii 
sitä, että yleiskaavassa olevan tunnelivarauksen suuaukolle voi-
daan asemakaavaprosessissa osoittaa sijainti)

Käsittely

12.05.2020 Hylättiin
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Esteelliset: Noora Laak (hallintolain 28 §:n 1 momentin 5 kohta) 

Asian aikana kuultavana oli projektipäällikkö Juhani Linnosmaa. Asian-
tuntija poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Vastaehdotus:
Atte Kaleva: Lautakunta edellyttää, että jatkosuunnittelussa huomioi-
daan erityisesti alueen luontoarvojen säilyttäminen.

Kannattaja: Laura Rissanen

Kaupunkiympäristölautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä Atte Kale-
van vastaehdotuksen.

Vastaehdotus:
Laura Rissanen: Lautakunta edellyttää, että jatkosuunnittelun yhtey-
dessä kiinnitetään erityisesti huomiota paikan henkeen ja siihen, että 
puisto säilyy nimenomaan kaupunkilaisten levähdyspaikkana. Erityisen 
huolella tarkastellaan puistoon tulevaa kahta uudisrakennusta.

Kannattaja: Risto Rautava

Kaupunkiympäristölautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä Laura 
Rissasen vastaehdotuksen.

Vastaehdotus:
Sirpa Asko-Seljavaara: Lautakunta edellyttää, että jatkosuunnittelun yh-
teydessä Lapinlahden sairaalan alueen kiinteistöistä osoitetaan tilat 
mielenterveystyötä tekevälle Mieli ry:lle.

Kannattaja: Laura Rissanen

Jäsen Sirpa Asko-Seljavaaran vastaehdotuksesta äänestettiin vastak-
kain jäsenten Atte Kalevan ja Laura Rissasen vastaehdotuksen mukai-
sesti muutetun ehdotuksen kanssa.

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: : Sirpa Asko-Seljavaaran vastaehdotuksen mukaisesti 
muutettuna

Jaa-äänet: 0

Ei-äänet: 6
Sirpa Asko-Seljavaara, Mia Haglund, Atte Kaleva, Heta Tuura, Risto 
Rautava, Laura Rissanen
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Tyhjä: 7
Eveliina Heinäluoma, Nuutti Hyttinen, Jape Lovén, Amanda Pasanen, 
Tuomas Rantanen, Anni Sinnemäki, Mikko Särelä

Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi Sirpa Asko-Seljavaaran vas-
taehdotuksen mukaan muutetun ehdotuksen äänin 6 - 0 (7 tyhjää)

Hylkäysehdotus:
Anni Sinnemäki: Lautakunta ei kannata esityksen hyväksymistä.

Samalla lautakunta päättää, että Lapinlahden alueen säilyttämisen ja 
korjaamisen edistämistä jatketaan siten, että hanketta varten nimite-
tään selvityshenkilö, jonka tehtävän on löytää alueelle laajasti hyväk-
syttävissä oleva ratkaisu seuraavin linjauksin:

 rakennusten suojeluarvot säilytetään ja rakennukset korjataan 
 alue säilyy riittävässä määrin luonteeltaan kaupunkilaisille avoimena 

rakennusten osalta ja koko laajuudeltaan puiston osalta
 kokonaisuuden tulee mahdollistaa, että alueen historiaan nivoutuva 

mielenterveystyö sekä kaupunkilaisille avoin kansalaisjärjestö- ja 
kulttuuritoiminta säilyvät osana aluetta

 puiston luontoarvot tulee ottaa huomioon ja turvata
 alueen tulevien toimijoiden ja mahdollisten vuokralaisten tulee sitou-

tua tasapuoliseen ja avoimeen taloudelliseen malliin, jossa kiinteis-
töjen korjauskustannukset huomioidaan mahdollisuuksien mukaan

 lautakunta katsoo, että rakennusten korjaamiseen ja alueen kehit-
tämiseen tulee löytää mahdollisuuksien mukaan kaupungin ulko-
puolisia toimijoita, joilla mahdollisuus ottaa vastuuta kokonaisuudes-
ta, mutta myös kaupunkikonserni voi jäädä alueelle rakennusten tai 
osan rakennuksista omistajaksi esimerkiksi oman kiinteistöyhtiön 
toimesta

 voittaneen ehdotuksen toimijat ja suunnitelma pidetään mukana ko-
konaisuuden selvittämisessä

 alueen suunnittelun ja mahdollisen lisärakennusoikeuden sijoittami-
seksi suunnittelualuetta laajennetaan koskemaan nykyistä puistoa-
luetta laajemmin Länsiväylän alun aluetta, jotta suunnittelussa puis-
to on mahdollista säilyttää nykyisessä laajuudessaan (tämä vaatii 
sitä, että yleiskaavassa olevan tunnelivarauksen suuaukolle voi-
daan asemakaavaprosessissa osoittaa sijainti)

Kannattaja: Eveliina Heinäluoma

Hylkäämistä koskeva ehdotus asetettiin vastakkain Atte Kalevan, Laura 
Rissasen ja Sirpa Asko-Seljavaaran vastaehdotuksien mukaisesti muu-
tetun ehdotuksen kanssa.
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2 äänestys

JAA-ehdotus: Asian käsittelyä jatketaan
EI-ehdotus: Anni Sinnemäen hylkäysehdotuksen mukaisesti

Jaa-äänet: 4
Sirpa Asko-Seljavaara, Atte Kaleva, Risto Rautava, Laura Rissanen

Ei-äänet: 8
Mia Haglund, Eveliina Heinäluoma, Heta Tuura, Jape Lovén, Amanda 
Pasanen, Tuomas Rantanen, Anni Sinnemäki, Mikko Särelä

Tyhjä: 1
Nuutti Hyttinen

Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi hylkäysehdotuksen äänin 8 - 4 
(1 tyhjä)

Esittelijä Mikko Aho sekä lautakunnan jäsenet Risto Rautava, Sirpa 
Asko-Seljavaara, Laura Rissanen ja Atte Kaleva jättivät päätöksestä 
eriävän mielipiteen.

Esittelijä Mikko Aho jätti eriävään mielipiteeseensä seuraavat peruste-
lut:
1. Kaupunkistrategian tavoitteena on, että kaupunki luopuu niistä tilois-
ta, joita se ei tarvitse omaan käyttöönsä.
2. Kilpailu ja sen tavoitteet perustuivat kaupunginvaltuuston ja kaupun-
kiympäristölautakunnan päätöksiin 
3. Kilpailuehdotus täyttää sille kilpailuohjelmassa asetetut vaatimukset.

Risto Rautava, Sirpa Asko-Seljavaara, Laura Rissanen ja Atte Kaleva 
jättivät eriävään mielipiteeseensä seuraavat perustelut: Lautakunnan 
olisi tullut hyväksyä esittelijän ehdotus siitä, että Lapinlahden sairaala-
aluetta kehitetään voittajaksi valitun ehdotuksen 'Lapinlahden kevät' 
perusteella. 

Perustelut: 
- Kaupunkiympäristölautakunta päätti vuonna 2018 yksimielisesti, että 
kaupungin omiin korjaustoimiin ei ryhdytä, vaan alueen tulevaisuus rat-
kaistaan suunnittelukilpailun kautta 
- Lapinlahden sairaala- ja puistoalueen suunnittelukilpailun ohjelma hy-
väksyttiin yksimielisesti kaupunkiympäristölautakunnassa 20.11.2018. 
Siinä oli keskeisenä vaatimuksena, että Lapinlahden alueen tulee säi-
lyä kaikille avoimena, julkisena puistona. Samoin kilpailuohjelmassa 
edellytetään, että rakennussuojelulailla suojeltujen rakennusten ja nii-
den ympäristön suojelupäätöksen mukaisen vaalimisen tulee olla alu-
een kehittämisen lähtökohtana. 
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- Kilpailun arviointiryhmä päätti yksimielisesti 28.2.2020 valita ehdotuk-
sen ”Lapinlahden Kevät” Lapinlahden sairaala- ja puistoalueen kehit-
tämisestä, suunnittelusta ja ostamisesta järjestetyn kilpailun voittajaksi. 
Arviointiryhmän puheenjohtajana oli toimialajohtaja Mikko Aho ja jäse-
ninä Helsingin kaupungin kokeneiden virkamiesten lisäksi Museoviras-
tosta osastonjohtaja Mikko Härö ja asiantuntijajäsenenä professori Si-
mo Paavilainen. Lisäksi arviointiryhmä on käyttänyt arvioinnissaan 
kaupungin eri palveluista yhteensä noin 12 eri asiantuntijaa 
- Jo aikaisempien näyttöjen perusteella voittaneen ehdotuksen suunnit-
telutiimi on korkeatasoinen ja käytetyt arkkitehtitoimistot erittäin tunnus-
tettuja alallaan 
- Voittanut ehdotus vastasi hyvin kilpailuohjelman odotuksiin 
- Kaupungin talouden kannalta kilpailuehdotuksen tarjous on erittäin 
hyvä. Tarjous on tarkistettu ulkopuolisen auktorisoidun kiinteistöarvioit-
sijan toimesta. Pelkästään sairaalarakennuksen peruskorjaus maksaa 
yli 20 miljoonaa euroa. 
- Asian hylkääminen on myös talouden kannalta vastuuton erityisesti 
nykyisessä taloudellisesti epävarmassa epidemiatilanteessa 
- Asian hylkääminen on kaupungin kiinteistöpoliittisen ohjelman vastai-
nen. ”Kaupunki luopuu niistä tiloista, joita se ei tarvitse omassa käytös-
sään. Linjauksella vähennetään korjausvelan määrää ja vapautetaan 
resursseja palvelutuotannon tilojen turvallisuuden ja terveellisyyden 
varmistamiseen.” 
- Arvokkaat rakennukset vaativat peruskorjausta. Muun muassa lähes-
tulkoon kaikista sairaalarakennuksen tiloista on löytynyt haitta-aineita ja 
sisäilmaa heikentäviä haitallisten aineiden pitoisuuksia 
- Hylkääminen perustuu keskeisiltä osiltaan väärään informaatioon. 
Esimerkiksi puisto tulee säilymään kaupunkilaisten käytössä ja arvok-
kaat rakennukset peruskorjataan, hotellirakennus ja kaksi palveluasu-
misen rakennusta vievät vajaan 4% alueen pinta-alasta ja esimerkiksi 
mielenterveystoimijoille voidaan varata tilaa alueelta 
- Lapinlahden alueelle on etsitty toiminnallisesti ja taloudellisesti toteu-
tuskelpoista ratkaisua jo todella pitkään, mutta sellaista ei aiemmin ole 
löydetty. Nyt kaupunkiympäristölautakunnan hyväksymän kilpailuoh-
jelman mukainen ratkaisu sekä toteuttaja on pöydällä, eikä esityksen 
hylkäämiselle ole perusteita 
- Esityksen hylkääminen on kaupungin uskottavuuden ja maineen kan-
nalta vahingollinen 
- Hylkäyspäätös on omiaan rapauttamaan kaupunkiympäristölautakun-
nan arvovaltaa vastuullisena päätöksentekoelimenä Helsingissä.

28.04.2020 Pöydälle

21.04.2020 Pöydälle

Esittelijä
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kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Mia Kajan, erityisasiantuntija, puhelin: 310 15820

mia.kajan(a)hel.fi
Ilkka Aaltonen, johtava tonttiasiamies, puhelin: 310 36441

ilkka.aaltonen(a)hel.fi
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§ 366
Lausunto ympäristöministeriölle luonnoksesta hallituksen esityk-
seksi laiksi asumisoikeusasunnoista sekä vuokra-asuntolainojen ja 
asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain muuttamisesta

HEL 2020-006889 T 03 00 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Anna 
Vuorjoen ehdotuksesta. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Riikka Karjalainen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36242

riikka.karjalainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Lausuntopyyntö

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus antaa ympäristöministeriölle seuraavan lausunnon 
luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi asumisoikeusasunnoista se-
kä vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta an-
netun lain muuttamisesta.

Asumisoikeusasumisen nykytilanne Helsingissä

Helsingissä on noin 11 000 asumisoikeusasuntoa (31.12.2018), mikä 
on kolme prosenttia Helsingin asuntokannasta. Helsingin kaupungin 
omistaman asumisoikeusyhtiön Helsingin Asumisoikeus Oy:n eli HA-
SOn omistuksessa on tästä lähes puolet, yhteensä noin 5 000 asuntoa. 
Asumisoikeusasuntokanta on nuorta, sillä asumisoikeusasuntojen ra-
kentaminen tuli mahdolliseksi vasta 1990-luvun alussa lainsäädännön 
myötä. HASOn ensimmäinen kohde valmistui vuonna 1993. 
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Helsingissä asumiskustannukset ovat korkeat ja asumisoikeus tarjoaa 
kotitalouksille mahdollisuuden asua kohtuuhintaisesti ja turvallisesti 
asumismuodossa, joka sijoittuu hallintamuotona vuokra- ja omistus-
asumisen väliin. Asumisoikeus on asuntopoliittisesti erittäin tärkeä vä-
limuodon asumismuoto Helsingissä ja sen merkitys on ollut kasvussa. 
Voimassa olevan Asumisen ja maankäytön toteutusohjelman 2016 
(AM-ohjelma) mukaan tavoitteena on, että välimuodon asuntotuotan-
toa, mukaan lukien asumisoikeus, rakennetaan vuosittain 30 prosenttia 
kaikesta asuntotuotannosta. Helsingin kaupungin Asuntotuotannon ta-
voitteena on rakentaa 750 välimuodon asuntoa (asumisoikeus-, Hitas- 
ja osaomistusasuntotuotanto) vuosittain.

Vuosina 2016-2019 on valmistunut keskimäärin 540 asumisoikeus-
asuntoa vuodessa. Välimuodon asuntoja on valmistunut keskimäärin 
10 prosenttia asuntotuotannosta vuosittain. HASOn omistukseen on 
valmistunut yli 60 prosenttia vuosina 2016-2019 Helsinkiin rakennetuis-
ta asumisoikeusasunnoista. Asumisoikeusasuntojen kysyntä on suurta. 
Esimerkiksi HASOn jonossa on jatkuvasti yli 4 000 hakijaa, joten lähes 
aina kaikille asunnoille löytyy jonon kautta ottaja. Vapaita asuntoja ei 
käytännössä ole.

Erityisesti yksityiselle maalle on ollut vaikeuksia saada maankäyttöso-
pimusneuvottelujen yhteydessä asumisoikeusasumista. Jotta asumi-
soikeudesta saataisiin kiinnostavampi vaihtoehto rakennuttajille ja yksi-
tyisille maanomistajille, tulisi ARA:n hyväksyä nykyistä korkeampi 
maanvuokrahinta. 

HASOn omistukseen tulevat asumisoikeusasunnot rakennuttaa kau-
pungin oma asuntotuotanto. Asuntotuotanto vastaa myös suunnitteilla 
ja rakenteilla olevien sekä valmistuvien kohteiden markkinoinnista ja 
hakemisesta. Uudiskohteet siirtyvät HASOn hallintaan vasta, kun asuk-
kaat ovat muuttaneet sisään asuntoihin. 

Kaupungin asuntopalvelut vastaa Espoota lukuun ottamatta koko Hel-
singin seudun (Helsinki, Vantaa, Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Kirkko-
nummi, Nurmijärvi, Mäntsälä, Porvoo, Sipoo, Tuusula ja Vihti) yhteisen 
hakualueen asumisoikeusasioiden viranomaistehtävistä omakustan-
nusperiaatteella. Käytäntö on toiminut hyvin ja kustannustehokkaasti. 
Asumisoikeusasioita hoitaa kaksi asuntosihteeriä, jotka asumisoikeu-
denhaltijoiden hyväksymispäätösten ja enimmäishintojen vahvistusten 
ohella hoitavat myös asiakaspalvelun. Asiakaspalvelu kohdentuu sekä 
hakijoihin että omistajayhteisöihin. Yhtenäiset tulkinnat ja periaatteet 
takaavat kaikkien asiakkaiden tasavertaisen kohtelun.

Asukasvalinnan ja hakujärjestelmän muuttaminen
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Lakiehdotuksen 2 luvun 11 §:ssä, asukasvalinnan yleiset periaatteet, 
todetaan voimassa olevan lain mukaisesti, että asumisoikeusasunnot 
osoitetaan asunnon tarpeessa oleville hakijoille heidän järjestysnume-
roidensa mukaisessa järjestyksessä. Edelleen 13 §:ssä, asumisoikeu-
sasunnon tarve, todetaan, että asumisoikeuden haltijaksi valitseminen 
edellyttää hakijalta ja hänen perheeltään asumisoikeusasunnon tarvet-
ta. Hakijalla ei katsota olevan asumisoikeusasunnon tarvetta, jos hänel-
lä tai hänen täysi-ikäisellä perheenjäsenellään on hakualueella omistu-
sasunto, joka sijainniltaan, kooltaan, varustetasoltaan, asumiskustan-
nuksiltaan ja muilta ominaisuuksiltaan kohtuudella vastaa haettua 
asumisoikeusasuntoa tai varallisuutta siinä määrin, että perhe voi ra-
hoittaa vähintään 50 prosenttia hakemansa tai sitä vastaavan asunnon 
käyvästä hinnasta tai peruskorjata hakualueella sijaitsevan omistusa-
suntonsa hakemaansa asuntoa vastaavaksi.

Asumisoikeuden tarve arvioidaan asumisoikeuden haltijaksi hyväksyt-
täessä. Tarpeen määrittely on Helsingin kaupungin asuntopalveluiden 
kokemuksen perusteella tarkkuutta vaativa tehtävä. Jokaisen asukas-
valintapäätöksen kohdalla määritellään ensin haettavan asunnon varal-
lisuusraja hakuhetkellä ja selvitetään hakijan varallisuus. Onkin erittäin 
tärkeää, että valtioneuvoston asetuksella säädetään tarkemmin asumi-
soikeusasunnon tarpeen arvioinnista. Tämä on perusteltua etenkin sik-
si, että asunnon tarpeen arviointi olisi yhdenmukaista hakijoihin nähden 
eri asumisoikeusyhteisöjen välillä.

55 vuoden ikärajaa poikkeuksena asumisoikeusasunnon tarpeen ar-
vioinnissa (14 §) kaupunki pitää tarkoituksenmukaisena asumisen pol-
kujen joustavuuden turvaamiseksi eri elämänvaiheissa. 55 vuotta täyt-
täneillä on usein asunto-omaisuutta, jonka vapautumisen edistäminen 
nuoremmille sukupolville on tärkeää asuntojen tarkoituksenmukaisen 
kierron varmistamiseksi. Myös asumisoikeusasuntojen keskinäisten 
vaihtojen mahdollistaminen ilman asunnon tarpeen arviointia on sa-
masta syystä tavoiteltavaa.

Asumisoikeuden hakijan on haettava järjestysnumero jatkossa kunnan 
sijaan Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskukselta, joka on järjestys-
numerorekisterin rekisterinpitäjä (15 §). Lakiesityksessä todetaan lisäk-
si, että asukasvalinnassa kertyviä tietoja voidaan luovuttaa myös kun-
nalle asuntopoliittisia tietotarpeita ja maankäytön suunnittelua varten. 
Uuden lain myötä kunnan rooli asumisoikeusasioiden viranomaistehtä-
vissä poistuu käytännössä kokonaan. Kunnan kosketuspinta asumisoi-
keusasioihin vähenee ja muun muassa kunnan reaaliaikaisesti käytös-
sä ollut markkinatieto asumisoikeusasuntojen paikallisesta kysynnästä 
häviää uudistuksen myötä. Uudistuksessa onkin erittäin tärkeää var-
mistaa ARA:n uuden rakennettavan tietojärjestelmän kattavuus ja dy-
naamisuus kunnan suuntaan. Riittävään ja oikea-aikaiseen raportointi-
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mahdollisuuteen on järjestelmää rakennettaessa kiinnitettävä huomio-
ta. Kunnat tulee ottaa mukaan järjestelmän kehittämistyöhön, jotta tie-
dot palvelisivat jatkossa kuntien kehittämistä ja suunnittelua mahdolli-
simman hyvin. Kunnilla on vastuu asuinalueiden kehittämisestä ja 
muun muassa tontinluovutuksessa ja maankäyttösopimuksia tehdessä 
kuntien tulee tunnistaa asumisoikeuden kysyntä juuri kyseisellä alueel-
la. Kunnilla on oltava oikeus saada tietoja esimerkiksi siitä, kuinka pal-
jon asumisoikeusasuntoja on vuokralla kullakin toimijalla ja missä koh-
teissa, koska tämä tieto vaikuttaa keskeisesti asuinalueiden suunnitte-
luun ja siihen, minne asumisoikeusasuntoja kannattaa sijoittaa. Lakiin 
tulisi kirjata selkeästi, että ARA:lle kertyviä tietoja luovutetaan myös 
kunnalle asuntopoliittisia tietotarpeita ja maankäytön suunnittelua var-
ten. Asetuksella tästä voidaan säätää lisäksi tarkemmin. ARA:n tulee 
varmistaa järjestelmän rakentamiseen ja tietojen konvertointiin olemas-
sa olevista järjestelmistä riittävät resurssit. Järjestelmien tulee olla täy-
sin kunnossa lain tullessa voimaan vuoden 2022 alusta. Myös siirtymä-
aikana järjestelmän toimivuus on turvattava.

Lakiehdotuksen 15 §:ssä todetaan, että järjestysnumero on voimassa 
kaksi vuotta sen antamispäivästä, ei kuitenkaan sen jälkeen, kun haki-
ja on hyväksynyt hänelle tarjotun asunnon. On erittäin kannatettavaa, 
että asukasvalinnassa käytetyt järjestysnumerot olisivat jatkossa mää-
räaikaisia nykyisen ikuisuuden sijaan. Tämä mahdollistaa nuorten ai-
kuisten pääsyn asumisoikeusasuntoihin myös uusilla esim. merenran-
ta-alueilla, joiden asumisoikeuskohteet ovat houkuttelevia. Nykyinen 
asumisoikeuden järjestysnumerokäytäntö suosii iäkkäämpiä hakijoita, 
jotka ovat hakeneet järjestysnumeron vuosia sitten. Helsingissä vuonna 
2019 asumisoikeuden järjestysnumeron hakijoista 42 prosenttia oli 
18−34 -vuotiaita, mutta 2019 asumisoikeusasuntoihin hyväksytyistä 
vain 20 prosenttia oli 18−34 -vuotiaita. Järjestysnumeroiden määräai-
kaisuus on oikeudenmukaisempi myös vastikään maahan/kaupunkiin 
muuttaneita kohtaan. Järjestysnumeron voimassaoloajan päättymisen 
jälkeen hakija voi hakea uuden numeron.

Määräaikaisuus asettaa kuitenkin haasteita prosessille ja tätä on erilli-
sen asetuksen kautta selkiytettävä. Esimerkiksi kahden vuoden määrä-
ajan loppupuolella voi eteen tulla tilanteita, jossa hakuhetkellä asiak-
kaalla on mahdollisesti pienin numero, mutta kun asuntoa hänelle tarjo-
taan, ei hänellä enää ole numeroa, vaan se on vanhentunut.

Asumisoikeuden hakija voi jatkossa saada vain yhden järjestysnume-
ron. Jos asumisoikeutta hakee yhdessä useampi kuin yksi hakija, he 
saavat yhden järjestysnumeron. Usean järjestysnumeron mahdollisuu-
desta luopuminen on erittäin kannatettavaa, jotta voidaan turvata asun-
toa juuri sillä hetkellä tarvitsevien tilanne. Nykyisten järjestysnumeroi-
den haltijoiden asema turvattaisiin uuden lain myötä siten, että vanhat 
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järjestysnumerot olisivat voimassa kaksi vuotta ehdotetun lain voi-
maantulon jälkeen. Kahden vuoden siirtymäaikaa voi pitää oikeuden-
mukaisena ja tarkoituksenmukaisena.

Edelleen 15 §:ssä todetaan, että asumisoikeusyhteisön on tarkistettava 
hakijan ilmoittaman järjestysnumeron oikeellisuus Asumisen rahoitus- 
ja kehittämiskeskuksen ylläpitämästä rekisteristä ja merkittävä se käy-
tetyksi, kun hakija on vastaanottanut asumisoikeuden, johon kyseinen 
järjestysnumero oikeuttaa. Kun myöskään asukasvalintaa ei enää jat-
kossa hyväksytettäisi kunnalla, tulee talojen omistajayhteisöille varmis-
taa mahdollisimman yhtenäiset käytännöt asukasvalintaan asetuksen 
avulla. Muutoin vaarana on, että asukasvalinta on kirjavaa.

Asumisoikeusasuntojen omistajien ohella myös asuntoa jonottavan on 
oltava uuden lain myötä valveutunut ja tietoinen muun muassa järjes-
tysnumeronsa voimassaoloajan päättymisestä kahden vuoden määrä-
ajan kuluttua. Siirtymäaika uuden lain myötä asettaa myös omat haas-
teensa, ja tiedottamisen sekä neuvonnan tarve tulee merkittävästi kas-
vamaan. Helsingin kaupunki edellyttää, että asuntojen omistajille sekä 
asukkaille laaditaan selkeät ohjeet uudesta järjestelmästä hyvissä 
ajoin. Lakiluonnos jättää nykyisellään monia yksityiskohtia sovelletta-
vaksi eri tavoin tulkinnasta riippuen. ARA:n tulee varata tiedottamista ja 
neuvontaa varten riittävät resurssit.

Asumisoikeuden tarjoamista ja hakemista koskevassa 16 §:ssä tode-
taan muun muassa, että asumisoikeusyhteisön on julistettava asumi-
soikeudet julkisesti ja yleisesti haettaviksi. Tämä on jo nyt käytäntö uu-
sien asumisoikeusasuntojen osalta kaupungin asuntotuotannolla ja 
vanhojen asuntojen osalta asuntojen omistajalla HASOlla. Edelleen uu-
tena toimintatapana todetaan, että asumisoikeusyhteisön tulee antaa 
Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskukselle tieto ilmoituksestaan ottaa 
vastaan asumisoikeuden haltijaksi haluavien hakemuksia. Aiemmasta 
kahden viikon odotusajasta tarjouskierrosten järjestämisessä on luovut-
tu, jotta uusi asumisoikeussopimus voidaan tehdä nopeasti. Asumisoi-
keusyhteisön tulee selkeästi ilmoittaa hakijalle jo hakemusta jätettäes-
sä, missä ajassa hakijan tulee vastata mahdolliseen asumisoikeuden 
tarjoamiseen. Myös tätä lainkohtaa tulee tarkentaa asetuksella erilais-
ten tulkintojen välttämiseksi.

Asumisoikeusyhteisö eli talojen omistajat hoitaisivat jatkossa asukas-
valinnan (17 §). Asumisoikeusyhteisö valitsee asumisoikeuden haltijan 
Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen antaman järjestysnumeron 
perusteella niistä hakijoista, jotka täyttävät 12−14 §:ssä säädetyt edel-
lytykset. Järjestysnumeron mukaisesta järjestyksestä ja tarveharkin-
nasta poiketen etusijalla asukasvalinnassa ovat mm. asumisoikeusa-
suntoa keskenään vaihtavat asumisoikeuden haltijat. Kun asukasvalin-
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taa ei myöskään enää jatkossa hyväksytettäisi kunnalla, tulee talojen 
omistajayhteisöille varmistaa mahdollisimman yhtenäiset käytännöt 
asukasvalintaan asetuksen avulla. Muutoin vaarana on, että asukasva-
linta on kirjavaa.

Yhteenvetona asukasvalinnasta ja hakujärjestelmästä valtion tukemis-
sa asumisoikeusasunnoissa on todettava, että asetuksilla pitää tarken-
taa ainakin asumisoikeusasunnon tarpeen arviointia (13 §), asumisoi-
keuden tarjoamista ja hakumenettelyä (16 §) ja asumisoikeuden halti-
jan valintaa (17 §). Uudistusta tehtäessä on myös varmistettava, ettei-
vät asumisoikeusyhteisöjen lisääntyvät tehtävät kohtuuttomasti korota 
asukkaiden käyttövastikkeita.

Asukashallinnon aseman vahvistaminen

On hyvä, että asumisoikeusasuntojen asukkaiden vaikutusmahdolli-
suuksia omaan asumiseensa vahvistetaan. Esityksen 4 §:ssä ehdote-
taan, että yhteisön johdon on huolellisesti toimien edistettävä asumisoi-
keusyhteisön etua. Tämä kirjaus on tarkoituksenmukainen. 

Lain 44 §:ään ehdotetaan otettavaksi säännös asukashallinnon kohde-
kohtaisista oikeuksista. Esityksestä ei käy ilmi tarkemmin, mitä esimer-
kiksi osallistumisoikeudella tarkoitetaan tai kuinka tämä osallistumisoi-
keus käytännössä olisi mahdollista toteuttaa. Osallistumisoikeuden 
osalta tarvitaan selkeämpiä määrittelyjä mahdollisten epäselvyystilan-
teiden välttämiseksi.

Lain 45 §:ään ehdotetaan säännöstä talonomistajan ja asumisoikeuden 
haltijoiden välisestä yhteistyöelimestä. Ehdotuksen mukaan äänivaltaa 
yhteistyöelimessä käyttävät yhteistyöelimeen valitut asumisoikeuden 
haltijat. Äänivaltaa ei ole talonomistajien edustajilla, mikä antaa har-
haanjohtavan kuvan yhteistyöelimeksi nimetyn toimijan luonteesta ”yh-
teistyöelimenä”.

Ehdotetussa säännöksessä yhteistyöelimellä on oikeus antaa suosituk-
sia ja ohjeita asioissa, joissa yhteistyöelimelle ei kuulu päätäntävaltaa. 
Esityksessä ei käy ilmi, mitä suosituksilla ja ohjeilla tarkoitetaan, eikä 
niiden eroa määritellä. Yhteistyöelimellä ei pidä olla oikeutta ohjeistaa 
yhtiötä.

Yhteistyöelimellä on oikeus saada käsittelemänsä asia asumisoikeus-
yhteisön hallituksen tai sitä vastaavan toimielimen käsiteltäväksi. Ei ole 
tarkoituksenmukaista, että yhteistyöelin saa kaikki käsittelemänsä asiat 
hallituksen tai sitä vastaavan toimielimen käsiteltäväksi. Tätä olisi syytä 
rajata niin, että hallitukselle tehtävät esitykset koskevat merkittäviä 
asioita.
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Yhteistyöelin voi päättää, että seuraavaksi toimikaudeksi ei aseteta yh-
teistyöelintä, vaan sille kuuluvat tehtävät tai osan tehtävistä hoitaa asu-
kaskokous, omistajayhteisön hallitus tai 52 §:ssä tarkoitettu vastaava 
toimielin taikka asukastoimikunnan sijaan valittava luottamushenkilö. 
Tarkoituksenmukaista olisi, että omistajayhteisön hallituksen tai 52 
§:ssä tarkoitetun vastaavan toimielimen sijaan omistajayhteisö voisi 
hoitaa tarvittavat tehtävät. 

Esityksessä ehdotetun 46 §:n 1 momentin 3 kohdan osalta, että asu-
kashallinnolle on tärkeää turvata oikeus tehdä esityksiä hoitojärjestel-
mästä sekä isännöinnin ja huoltotehtävien sisällöstä, mutta ei ole tar-
koituksenmukaista, että asukashallinnolla on oikeus ottaa kantaa sii-
hen, miten kyseiset toimet tulisi järjestää.

Esityksessä ehdotetun 46 §:n 1 mom. 4 ja 5 kohdan mukaan asukas-
hallinnolla on koko asumisoikeusyhteisöä koskevissa asioissa oikeus 
mm. osallistua kilpailutuksiin ja neuvotteluihin. Ehdotus asukashallin-
non osallistumisesta kilpailutuksiin ja neuvotteluihin ei ole kannatettava. 
HASOn osalta kyse on julkisesta hankintayksiköstä ja hankintalaki 
asettaa tiukkoja menettelytapamääräyksiä hankinnan toteuttamiselle 
sekä mahdollisille neuvotteluille. Asukashallinnon osallistuminen kilpai-
lutuksiin ja neuvotteluihin vaarantaisi mm. tarjoajien tasapuolisen koh-
telun toteutumisen. Vastuu hankintalain säännösten noudattamisesta 
on hankinnasta päättävällä taholla, jolla tulisi näin ollen olla myös valta 
päättää itsenäisesti kilpailutuksen toteuttamisesta ja siihen liittyvistä 
kysymyksistä. Hankintoja saatetaan myös tehdä osana laajempaa yh-
teishankintaa, jolloin asukashallinnon osallistuminen kilpailutukseen ei 
olisi käytännössä mahdollista. Ehdotetut kohdat jättävät myös epäsel-
väksi, millä tavoin asukashallinto osallistuisi kilpailutuksiin ja neuvotte-
luihin. Ehdotus hämärtää hankintojen toteuttamiseen liittyviä vastuu-
suhteita.

On tärkeää, että asukashallintoa kuullaan, mutta liian laajojen osallis-
tumis- ja neuvotteluoikeuksien antaminen ei kuitenkaan ole välttämättä 
tarkoituksenmukaista. Asukashallintoa voitaisiin kuulla hankintaproses-
sin valmistelussa, mutta heidän osallistumistaan kilpailutuksien neuvot-
teluihin tai sopimuksien valmisteluihin ei pidetä tarkoituksenmukaisena. 
Yhtiö viime kädessä vastaa kokonaisvaltaisesta kehittämisestä ja kiin-
teistöjen arvon säilymisestä. Muutenkin osallistumis- ja neuvotteluoi-
keuksien laajuus ja tarkoitus jäävät epäselväksi. Jos asukashallinnolla 
on oikeus neuvotella, esityksessä ei tule tarkemmin esille, minkä tahon 
kanssa neuvotteluja käydään. 

Ehdotettu tiedonsaantioikeus sekä tiedottamisvelvollisuus (50 §) on 
määritetty varsin laajaksi. Tämä voi johtaa siihen, että talonomistajan 
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on annettava kaikki taloa ja yhteisöä koskevat tiedot, jotta seuraamus-
maksulta varmasti vältytään. 

On kannatettavaa, että asukaskokouksilla on oikeus nimetä asumisoi-
keuden haltijoiden edustajia asumisoikeusyhtiön hallitukseen tai vas-
taavaan toimielimeen (52 §). Edustuksen on oltava vähintään 40 pro-
senttia toimielimen jäsenistä ja aina vähintään kaksi henkilöä. Jos toi-
mielintä ei ole, on henkilön, jonka tehtäviin tässä laissa tarkoitetun 
asumisoikeustalon hoitoa, kunnossapitoa tai talousarvion valmistelua ja 
täytäntöönpanoa koskevat asiat kuuluvat, hoidettava nämä asiat yhteis-
työssä asukashallintoelinten kanssa. Kaupungin kokonaan omistaman 
HASOn hallituksessa on nykyisellään jo kolmen asukkaan edustus, mi-
kä on 43 prosenttia toimielimen jäsenistä.

Esitetyn valtakunnallisen asumisoikeusasioiden neuvottelukunnan (54 
§) perustaminen on sinänsä kannatettava ajatus, mutta sen toiminta on 
oltava tarkoituksenmukaista, sillä neuvottelukunnan kuluista vastaavat 
sen jäseninä olevat asumisoikeusyhteisöt, joten kuluista vastaa viime 
kädessä asukas käyttövastikkeessaan. Neuvottelukunnan tehtäväksi 
on määritelty asumisoikeusjärjestelmän toiminnan seuraaminen, aloit-
teiden tekeminen ja lausuntojen antaminen sekä asumisoikeusasumis-
ta koskevien asioiden kehittäminen. Neuvottelukunnassa esitetään ole-
van vähintään kahdeksan ja enintään viisitoista jäsentä. Neuvottelu-
kunnassa on jäsenenä enintään yksi asumisoikeuden haltijoiden edus-
taja ja yksi omistajatahon edustaja kustakin asumisoikeusyhteisöstä. 
Asumisoikeusyhdistyksen edustajan valitsee yhdistyksen kokous. Neu-
vottelukuntaan voivat osallistua ympäristöministeriön, ARA:n ja Valtio-
konttorin edustajat.

Rajoituksista vapautuminen

Tappiollisen asumisoikeustalon käyttö- ja luovutusrajoituksista vapaut-
tamista nopeutettaisiin sallimalla jäljellä olevien asumisoikeussopimus-
ten muuttaminen vuokrasopimuksiksi tilanteissa, joissa asunnoille ei 
ole enää kysyntää asumisoikeusasuntoina ja asumisoikeusasukkaita 
on jäljellä enää alle puolessa talon huoneistoista. Asumisoikeuden hal-
tijalla olisi myös oikeus lunastaa asuntonsa omakseen, jos talosta 
muodostuisi asukkaiden määräysvallassa oleva asunto-osakeyhtiö (89 
§).

Edellä mainitut hallintamuotojen muutokset rajoitusaikana eivät ole to-
dennäköisiä Helsingissä, jossa asumisoikeusasuntojen kysyntä on lä-
hes poikkeuksetta suurempaa kuin tarjonta. Silti mahdollisissa hallin-
tamuodon muutostilanteissa Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuk-
sen tulee pyytää kunnalta lausunto. Kunnalla on maapolitiikan harjoitta-
jana paras näkemys siitä, mikä hallintamuoto kullekin alueelle on tar-
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koituksenmukaista. Lähtökohtaisesti kunta tontinluovutuksessaan ja 
maankäyttösopimuksia tehdessään arvioi kunkin alueen hallintamuoto-
jakauman mahdollisimman tarkoituksenmukaiseksi alueen kehittämisen 
ja kunnan kokonaisvaltaisen asuntopolitikan kannalta.

Valvonta

Valtion tukemien asumisoikeusyhteisöjen toiminnan tavoitteena on koh-
tuuhintaisen asumisen tarjoaminen asumisoikeuksien haltijoille. Yhtei-
söjen tulee raportoida tämän tavoitteen toteutumisesta osana yhteisön 
toimintakertomusta. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskukselle anne-
taan nykyistä laajemmat valvontavaltuudet ja käyttöön otetaan uusi 
seuraamusmaksu, jolla turvataan lain säännösten noudattamista. Kau-
punginhallitus toteaa, että jotta valvonta olisi mahdollista tulee lain 
muotoilujen monitulkintaisuutta vähentää asetuksin ja ohjein. Toimi-
joiden valvonta on tärkeää varsinkin siirtymävaiheessa ja ARA:lla tulee 
olla riittävät keinot puuttua säädösten vastaiseen toimintaan. Esityk-
sessä ehdotetun 106 §:n mukaan seuraamusmaksua ei saa kattaa 
käyttövastikkeilla. Tämä on ongelmallista koska asumisoikeusyhteisöil-
lä ei ole käytännössä muita tulonlähteitä kuin asukkailta kerättävät 
maksut.

Esittelijän perustelut

Ympäristöministeriö on pyytänyt 15.7.2020 mennessä Helsingin kau-
pungilta lausunnon hallituksen esityksestä laiksi asumisoikeusasun-
noista sekä vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korko-
tuesta annetun lain muuttamisesta. Edellisen kerran Helsingin kaupun-
ginhallitus lausui asumisoikeuslakiluonnoksesta ja suuntaviivoista pit-
kän korkotukimallin kehittämiseksi keväällä 2017. Kaupungin silloin 
esittämiä muutosehdotuksia asumisoikeuslakiin on osin hyvin huomioi-
tu lain edelleen valmistelussa. Vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeus-
talolainojen korkotuesta annettua lakia esitetään muutettavaksi tässä 
yhteydessä vain sitä osin kuin se on tarpeellista asumisoikeuslain 
muuttuessa, eikä Helsingin kaupungilla ole siitä lausuttavaa.

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki asumisoikeusasunnoista, 
jolla kumotaan nykyinen asumisoikeusasunnoista annettu laki (asumi-
soikeuslaki 650/1990). Vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolaino-
jen korkotuesta annettuun lakiin (korkotukilaki 604/2001) tehdään esi-
tyksen tavoitteita tukeva muutos sekä täsmennys. Asumisoikeusjärjes-
telmän keskeiset periaatteet säilyisivät uudessa laissa ennallaan, mutta 
lain rakennetta ja säännösten sisältöä selkiytettäisiin ja ajantasaistet-
taisiin. Laki koskisi sekä valtion tukemia että vapaarahoitteisia asumi-
soikeusasuntoja. Esityksellä toteutettaisiin pääministeri Sanna Marinin 
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hallituksen hallitusohjelmassa olevaa kirjausta asumisoikeusjärjestel-
män uudistamisesta.

Uudessa laissa tavoitteena on yksinkertaistaa ja selkiyttää asumisoi-
keusasuntojen asukasvalintaa ja hakujärjestelmää. Asumisoikeuden 
haltijoiden mahdollisuuksia vaikuttaa omaan asumiseensa parannettai-
siin ja asukashallinnon asemaa vahvistettaisiin. Tappiollisen asumisoi-
keustalon käyttö- ja luovutusrajoituksista vapauttamista nopeutettaisiin 
sallimalla jäljellä olevien asumisoikeussopimusten muuttaminen vuok-
rasopimuksiksi tilanteissa, joissa asunnoille ei ole enää kysyntää asu-
misoikeusasuntoina. Asumisoikeuden haltijalla olisi myös oikeus lunas-
taa asuntonsa omakseen, jos talosta muodostuisi asukkaiden mää-
räysvallassa oleva asunto-osakeyhtiö. Asumisen rahoitus- ja kehittä-
miskeskukselle eli ARA:lle annettaisiin nykyistä laajemmat valvontaval-
tuudet ja lisäksi kunnilta siirtyy viranomaistehtäviä sekä seurantaa ja 
raportointia asuntopolitiikan tueksi. Lisäksi ehdotetaan järjestelmän 
toimivuutta ja valtion tuen kohdentumista parantavia muutoksia.

Esitys liittyy valtion vuoden 2021 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu 
käsiteltäväksi sen yhteydessä. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 
1.1.2022.

Lausunto on valmisteltu yhteistyössä kaupunkiympäristön toimialan 
Asuntotuotannon, Asuntopalveluiden, kaupunginkanslian oikeuspalve-
luiden sekä Helsingin Asumisoikeus Oy:n kanssa. Lisäksi valmistelua 
on koordinoitu Helsingin seudun kuntien kanssa. Helsingin Asumisoi-
keus Oy antaa lisäksi oman lausuntonsa lakiluonnoksesta yhtiön näkö-
kulmasta.
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1 Lausuntopyyntö

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Ympäristöministeriö Esitysteksti
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§ 367
Lausunto ympäristöministeriölle luonnoksesta hallituksen esityk-
seksi rakennusperinnön suojelemisesta annetun lain ja rikoslain 
muuttamisesta

HEL 2020-006575 T 03 00 00

Päätös

Kaupunginhallitus antoi ympäristöministeriölle seuraavan lausunnon:

Suojeluesityksen teko-oikeutta ja suojeluesityksestä kuulemista koskevat ehdotukset

Rakennusperinnön suojelusta annetun lain (498/2010), myöhemmin 
rakennusperintölaki, muutoksen tavoitteena on mm. viranomaisten 
työnjaon selkeyttäminen. Ehdotetut säännökset mahdollisuudesta teh-
dä suojeluesitys, kuulemisesta, hakea määräyksistä poikkeamista alu-
eelliselta elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta (ELY-keskus), 
korvausperusteiden täsmentämisestä sekä mahdollisuudesta valittaa 
rakennussuojelupäätöksistä suoraan hallinto-oikeuteen eikä enää ensin 
ympäristöministeriöön, selkeyttävät menettelyä myös kansalaisten 
kannalta tarkastellen. Kaupunginhallitus tukee lakimuutoksen tavoitteita 
seuraavin huomautuksin.

Helsingin kaupunginmuseo toimii myös museolain (314/2019) 7 §:n 
mukaisena alueellisena vastuumuseona ja asiantuntijaviranomaisena 
kulttuuriympäristön suojelukysymyksissä. Tässä roolissa toimiessaan 
sillä on itsenäinen asema suhteessa kaupungin muuhun organisaa-
tioon. Kaupunginmuseon lakimuutosluonnoksesta antamassa lausun-
nossa on esitetty, että alueellisille vastuumuseoille tulisi antaa suoje-
luesitysten teko-oikeus. Mikäli  tähän päädyttäisiin, Museovirasto toimi-
si niissä tapauksissa asiantuntijalausunnon antajana ELY-keskukselle 
sen päättäessä suojelusta. Silloin, kun esityksen tekee jokin muu taho, 
alueellinen vastuumuseo voi tarvittaessa toimia asiantuntijana yhteis-
työssä Museoviraston kanssa. Kaupunginhallitus tukee kaupunginmu-
seon esitystä. Suojeluesityksen tekoon oikeutettujen piiriä on muutoin-
kin tarkoitus täsmentää ja vähäisesti laajentaa nykykäytäntöä parem-
min huomioon ottavaksi ja erityisesti vastuumuseoilla on toimialueensa 
kulttuuriperintökohteista hyvä alueellinen tuntemus.

Alistusmenettelyn purkamista ja muutoksenhakua koskevat ehdotukset

Kaupunginhallitus pitää esitystä alistusmenettelystä luopumiseksi hy-
vänä. On oletettavaa, että se ja ELY-keskusten tekemistä päätöksistä 
tehtyjen valitusten ohjaaminen suoraan hallinto-oikeuksiin nopeuttavat 
suojeluprosessia jonkin verran. Samalla ELY-keskuksille uudistus mer-
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kitsisi työmäärän ja valvontavastuun kasvamista. Kun päätösten alis-
tamisesta ympäristöministeriön vahvistettavaksi luovutaan ja ELY-
keskuksilta voi hakea myös suojelumääräyksistä poikkeamista, uudis-
tus merkitsee muutosta  työmäärään samalla, kun asiantuntijuuden 
vaatimus kasvaa entisestään. ELY-keskukset voivat myös laajentaa 
prosessissa kuultavien tahojen määrää. Kun ELY-keskusten vastuita li-
sätään, tavoitteisiin pääseminen edellyttää myös riittävää resursointia. 
Muutoin uudistuksen tavoite prosessien selkiytymisestä ja nopeutumi-
sesta ei toteudu.

Ehdotukset koskien poikkeamisluvan edellytyksiä ja lupamenettelyä

Muutostarpeiden tunnistamisessa yhtenä esimerkkinä on käytetty 
Olympiastadionin korjaamishanketta, jossa korjaamisen laadulliset ta-
voitteet eivät enää olleet sopusoinnussa suojelumääräysten kanssa. 
Suojelupäätöksen tulkitsemisen ja muuttamisen väliin sijoittuva rajattu 
poikkeaminen lienee vastaavanlaisissa ristiriitatilanteissa käyttökelpoi-
nen tapa vastata muutospaineisiin. Suojelusta poikkeamisen tulee tu-
keutua museoviraston asiantuntijalausuntoon.

Rakennussuojelun ei toki pitäisi johtaa rakennusten peruskorjaushank-
keiden vaikeutumiseen tai estymiseen tai ainakaan suojeluarvojen vaa-
rantumiseen. Jos nykytilanteessa määräyksistä poikkeamista on tarvit-
tu siihen, että  korjaustyötä on voitu hallitusti jatkaa suojeluarvot säilyt-
täen, on lainsäädäntöä perusteltua muuttaa. Uuden menettelyn pro-
sessinomaisuus edellyttää kaikilta osapuolilta aktiivisuutta ja vastuulli-
suutta sekä myös ymmärrystä ratkaisujen kustannuksista.

Korvaussääntelyä koskevat ehdotukset

Luonnoksessa esitetään, että laissa olisi omat säännökset määräaikai-
sesta, rakennussuojelupäätöksen prosessin aikaisen suojelun turvaa-
vasta vaarantamiskiellosta johtuvasta merkittävästä haitasta ja pysy-
västä, rakennuksen tai muun kohteen suojelusta aiheutuvasta haitasta. 
Rakennussuojelusta aiheutuvasta merkittävästä haitasta voisi omistaja 
tai vastaavassa asemassa oleva haltija saada nykyisessä laissa olevan 
täyden korvauksen periaatteen sijaan kohtuullisen korvauksen. Eriyt-
täminen sinällään vaikuttaa selkeyttävältä muutokselta, mutta oletetta-
vasti kuluu jonkin aikaa ennen kuin soveltamiskäytäntö ja tuleva oi-
keuskäytäntö osoittavat miten uusi määritelmä kohtuullisesta korvauk-
sesta tulee vaikuttamaan korvausten tasoon mikäli lakia muutetaan esi-
tetyllä tavalla. Jatkovalmistelussa tulisi myös ottaa huomioon näiden 
säännösten suhde maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999, MRL) 57 
§:n soveltamiseen. MRL 57 §:n perusteella korvausta tulee maksaa, el-
leivät määräykset ole maanomistajalle kohtuullisia. Vakiintuneiden ter-
mien mukaan silloin ei-kohtuullisista määräyksistä voisi saada täyden 
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korvauksen sijaan kohtuullisen korvauksen, mikä ei vaikuta johdonmu-
kaiselta.

Ehdotukset koskien rikostunnusmerkistöjä sekä menettelyä rikosasioissa ja tarkastuksissa

Rikoslain 48 luvun 6 §:ään, joka koskee rakennussuojelurikosta, on 
ehdotettu vähäinen muutos eli maininta siitä, että myös poikkeusluvan 
ehtojen vastainen toiminta voisi täyttää rakennussuojelurikoksen tun-
nusmerkistön. Toisin sanoen lisäyksellä saatettaisiin rangaistusvastuun 
piiriin tämä uusi suojelupäätöksestä poikkeamista koskevan luvan ehto-
jen rikkominen. Lisäys on seurausta uudesta ehdotetusta rakennuspe-
rintölain 10a §:stä, eikä sen johdosta ole kommentoitavaa. 

Rakennusperintölain rakennussuojelurikkomuksen 23 §:ään on myös 
ehdotettu lisättäväksi tunnusmerkistön täyttäväksi teoksi uuden 10a §:n 
tarkoittama poikkeamisluvan ehdon rikkominen. Tämä on suora seu-
raus 10a §:stä eli rakennussuojelurikkomusseuraamukseen tulee liittyä 
asianomaisen teon kuvaus.

Kolmantena rikoslainsäädäntöön liittyvänä kohtana on esitetty koko-
naan uutta rakennusperintölain säännöstä 23a §: Menettely rikosa-
sioissa. Tässä pykälässä on ELY-keskukselle asetettu velvollisuus mm. 
rikosilmoituksen tekemiseen, mikäli se epäilee rakennussuojelurikosta 
tai rakennusperintölaissa olevaa rakennussuojelurikkomusta. Samalla 
tällaista asiaa käsiteltäessä on ELY-keskukselle varattava tilaisuus tulla 
kuulluksi. 

Kaupungilla ei ole huomautettavaa rikoslakiin ehdotetuista muutoksista 
tai niihin liittyvistä säännöksistä rakennusperintölaissa.

Viranomaisten tiedonsaantioikeutta koskevan ehdotus

Kaupunginhallituksella ei ole huomautettavaa tästä esityksestä.

Muita huomioita esitysluonnoksesta

Toimintaympäristön muutoksia kuvataan varsin hallintopainotteisesti ja 
yhtenä syynä uudistukselle on pidetty valtion kiinteistöomaisuuden luo-
vutuksia ja niistä tehtyjä valituksia. Vähemmälle huomiolle on jäänyt 
kaupunkien nopea kasvu ja siitä johtuva tiivistyminen, mikä vaikuttaa 
kulttuuriympäristöön yhtenä muutosvoimana, samoin kuin asumister-
veyteen ja esteettömyyteen liittyvät näkökohdat korjaushankkeissa. 
Vaikka Suomen rakennuskanta on pääosiltaan varsin nuorta ja suojel-
tuja rakennuksia melko vähän, tulee vastaisen varalta pyrkiä lainsää-
däntöön, joka mahdollistaa sujuvat prosessit ja samalla hyvän tasapai-
non suojelun ja tarpeellisen korjaamisen välillä. Lisäksi on syytä koros-
taa, että kaupungeissa valtaosa rakennusten ja muun kulttuuriympäris-
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tön suojelemisesta tapahtuu kaavoituksen kautta maankäyttö- ja ra-
kennuslain nojalla ja vain pieni osa rakennuksista suojellaan rakennus-
perintölain erityispäätösten nojalla.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Liitteet

1 Lausuntopyyntö 13.5.2020
2 Lausuntopyyntö 13.5.2020, liite, hallituksen esitys rakennusperintölaista
3 Lausuntopyyntö 13.5.2020, liite, hallituksen esitys rakennusperintölaista 

SV
4 Kaupunkiympäristön toimialan lausunto kaupunginhallitukselle, kom-

mentteja rakennusperintölain ja rikoslain eräiden säännösten muuttami-
sesta, allekirjoitettu

5 Kaupunginmuseo-Keski-Uudenmaan vastuumuseon lausunto 3.6.2020

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Ympäristöministeriö Esitysteksti

Liite 5

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Ympäristöministeriö pyytää kaupungin lausuntoa 24.6.2020 mennessä. 
Lausunto pyydetään antamaan lausuntopalveluun luotua kysymysjaot-
telua käyttäen. Tämän lausunnon otsikointi noudattaa pyydettyä jaotte-
lua.

Esittelijä toteaa, että kaupunki on antanut melko samankaltaisesta ra-
kennusperintölain muuttamista tarkoittaneesta lakiluonnoksesta lau-
sunnon pormestarin päätöksellä 4.9.2018. Sen jälkeen maakuntauudis-
tuksesta on edellisen hallituksen esittämässä muodossa luovuttu, nä-
kökulma on tavoitteiden osalta jonkin verran muuttunut ja lisäksi aiem-
massa esityksessä ollut ehdotus valituslupamenettelyyn siirtymisestä 
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korkeimman hallinto-oikeuden osalta on jo toteutettu 1.1.2020 voimaan 
tulleella muutoksella.

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi lakia rakennusperinnön suoje-
lemisesta ja rikoslakia. Esityksen perustelujen mukaan tavoitteena on 
edistää rakennussuojelun, suojelusta poikkeamisen ja muutoksenhaun 
menettelyjä sekä selkeyttää viranomaisten välistä työnjakoa ja asiano-
saisten asemaa. Rakennusperinnön suojelemisesta annettua lakia 
muutettaisiin siten, että elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten 
(ELY-keskukset) tekemien rakennussuojelupäätösten alistamisesta 
ympäristöministeriön vahvistettaviksi luovuttaisiin.

Vuoden 2020 alussa voimaan tulleen oikeudenkäynnistä hallintoasiois-
sa annetun lain mukaisesti hallinnon sisäisistä muutoksenhakumenet-
telyistä pyritään luopumaan ja niitä onkin viime vuosina vähennetty. 
Alistusmenettelyn purkamisen yhteydessä lakiin ehdotetaan tarpeelli-
seksi havaittuja muutoksia ja täydennyksiä.  Rakennusperintölakiin pe-
rustuvien suojelumenettelyjen vuotuinen määrä on lain kymmenvuoti-
sen voimassaolon aikana kasvanut ja toisaalta yksittäisen suojeluasian 
kesto pidentynyt. Koska vahvistusmenettelyyn on esityksen perustelu-
jen mukaan kulunut noin 20 kuukauden aika eikä ministeriöllä ole ollut 
osoitettuna tehtävään riittäviä resursseja, esitystä voidaan pitää kanna-
tettavana.

Päätöksistä valitettaisiin kaikissa tilanteissa ympäristöministeriön sijas-
ta suoraan alueelliseen hallinto-oikeuteen. ELY-keskuksen tekemistä 
suojelupäätöksistä valitettaisiin ympäristöministeriön sijasta suoraan 
alueelliseen hallinto-oikeuteen. Näin säästettäisiin vahvistusmenette-
lyyn kuluva aika.  Samalla valitusoikeutta koskevaa sääntelyä täsmen-
nettäisiin. Näihin esityksiin ei ole huomautettavaa.

Suojeluesityksen tekemistä sekä asianosaisten ja viranomaisten kuu-
lemista ja muuta menettelyä rakennusperintölain mukaisissa asioissa 
koskeviin säännöksiin ehdotetaan myös tarkennuksia ja lisäyksiä. Yh-
teisöjen osalta esitetään muutosta, jonka mukaan esityksen voisi tehdä 
myös yhteisö, jonka tarkoituksena on rakennetun ympäristön laatuun 
vaikuttaminen. Muutosta perustellaan nykyisen sanamuodon vaikeatul-
kintaisuudella liittyen yhdistysten toimialasäännöksiin ja todetaan, ettei 
muutoksella ennakoida olevan suojeluesityksiä lisäävää vaikutusta.

Kaupunginmuseo, joka toimii myös museolain mukaisena Keski-
Uudenmaan alueellisena vastuumuseona, on esittänyt, että myös vas-
tuumuseoille tulisi antaa suojeluasioissa esitysoikeus. Kun ottaa huo-
mioon esityksen tekoon oikeutettujen varsin laaja piiri, on perusteltua 
esittää sitä myös alueelliselle asiantuntijaviranomaiselle, jonka tehtäviin 
kulttuuriympäristöjen suojelun edistäminen kuuluu. 
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Rakennusperinnön suojelemisesta annettuun lakiin lisättäisiin myös 
säännökset mahdollisuudesta hakea ELY-keskukselta lupaa poiketa 
suojelupäätöksestä. Korvaussääntelyä puolestaan uudistettaisiin siten, 
että laissa olisi omat säännöksensä suojelusta ja vaarantamiskiellosta 
johtuvasta korvauksesta. Korvausoikeuden perusteita täsmennettäisiin 
ja siirryttäisiin suojelupäätösten osalta kohtuulliseen korvaukseen.

Tässä yhteydessä on syytä huomata, että kyseiset muutokset vaikutta-
vat myös maankäyttö- ja rakennuslain 57 §:n 2 ja 3 momenttien sovel-
tamiseen. Kyseisissä lainkohdissa todetaan seuraavaa. MRL 57 § 2 
mom.: Jos jotakin aluetta tai rakennusta on maiseman, luonnonarvojen, 
rakennetun ympäristön, kulttuurihistoriallisten arvojen tai muiden eri-
tyisten ympäristöarvojen vuoksi suojeltava, asemakaavassa voidaan 
antaa sitä koskevia tarpeellisia määräyksiä (suojelumääräykset). Suo-
jelumääräysten tulee olla maanomistajalle kohtuullisia.
Ja edelleen, MRL 57 § 3 mom: Asemakaavaan voidaan ottaa 2 mo-
mentin säännöksen estämättä rakennusperinnön suojelemisesta anne-
tun lain (498/2010) 3 §:ssä tarkoitetun kohteen suojelemiseksi tarpeel-
liset määräykset. Oikeudesta korvaukseen on voimassa, mitä edellä 
mainitun lain 13–15 §:ssä säädetään. Korvausvelvollinen muun kuin 
valtakunnallisesti merkittävän kohteen suojelun osalta on kuitenkin kun-
ta. Kunnalle voidaan myöntää maksamiinsa korvauksiin avustusta val-
tion varoista talousarvion rajoissa. Mitä edellä säädetään kunnan kor-
vausvelvollisuudesta, ei koske julkisyhteisöjen omistamia rakennuksia. 
(4.6.2010/499)

Esittelijä toteaa, että kyseisiä lainkohtia sovellettaessa käytetään 3 
momentin säännöksistä oikeuskirjallisuudessa usein termiä maanomis-
tajalle kohtuuttomat määräykset. Jos rakennusperintölaista seuraisi, et-
tä kohtuuttomista määräyksistä seuraisi vain "kohtuullinen korvaus", 
voisi tämä jatkossa aiheuttaa soveltamisongelmia ilman selventäviä oh-
jeita ja esimerkkejä.

Lisäksi ELY-keskukselle säädettäisiin velvollisuus ilmoittaa lain vastai-
sista teoista esitutkintaviranomaiselle ja rikoslaissa säädettyjä rangais-
tusperusteita ehdotettaisiin laajennettaviksi poikkeamisluvan ehtojen 
rikkomiseen. Näihin muutosehdotuksiin ei ole huomautettavaa.

Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2021.

Asiassa on saatu lausunnot kaupunkiympäristötoimialalta ja kulttuuri- ja 
vapaa-ajan toimialaan kuuluvalta kaupunginmuseolta, joka toimii myös 
museolain mukaisena Keski-Uudenmaan alueellisena vastuumuseona. 
Lausuntoa on valmisteltu yhteistyössä kaupunginkanslian oikeuspalve-
lujen ja kaupunginkanslian muiden osastojen kanssa.

Esittelijä
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Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala Kulttuuripalvelukokonaisuus Kaupunginmuseo 
Kulttuuriperintöyksikkö 3.6.2020

HEL 2020-006575 T 03 00 00

Helsingin kaupunginmuseo –Keski-Uudenmaan alueellinen vastuumu-
seo arvioi muutosluonnosta kulttuuriympäristön vaalimisen näkökul-
masta ja on päättänyt antaa seuraavan lausunnon.
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Helsingin kaupunginmuseo - Keski-Uudenmaan alueellinen vastuumu-
seo huomauttaa, että elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten tehtä-
vien lisääntyminen tulee ottaa huomioon niiden resursoinnissa. Lain 
muutoksen tavoitteena on edistää rakennussuojelun, suojelusta poik-
keamisen ja muutoksenhaun menettelyjä sekä selkeyttää viranomais-
ten välistä työnjakoa ja asianosaisten asemaa. Samalla myös raken-
nussuojeluprosessia halutaan nopeuttaa. Rakennusperinnön suojele-
misesta annettua lakia muutettaisiin siten, että elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskusten tekemien rakennussuojelupäätösten alistamisesta 
ympäristöministeriön vahvistettaviksi luovuttaisiin. Päätöksistä valitet-
taisiin suoraan alueelliseen hallinto-oikeuteen. Rakennusperinnön suo-
jelemisesta annettuun lakiin lisättäisiin säännökset mahdollisuudesta 
hakea elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta lupaa poiketa suo-
jelupäätöksestä. Muutos vahvistaisi Elinkeino-, liikenne- ja ympäristö-
keskusten roolia suojelupäätösten tekijänä ja vastuullisena valvontavi-
ranomaisena. Lisäksi elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle sää-
dettäisiin velvollisuus ilmoittaa lain vastaisista teoista esitutkintaviran-
omaiselle. 

Lain 5 §:ssä käsitellään suojeluasian vireille tuloa. Helsingin kaupun-
ginmuseo – Keski-Uudenmaan alueellinen vastuumuseo haluaa tuoda 
esille alueellisten vastuumuseoiden vahvistuneen roolin osana kulttuu-
riympäristöjen suojelun ja vaalimisen kenttää. Uudessa museolaissa (§ 
7) alueellisen vastuumuseon tehtävänä toimialueellaan on toimia kult-
tuuriympäristön, erityisesti rakennetun ympäristön ja arkeologisen kult-
tuuriperinnön asiantuntijana, joka antaa lausuntoja, osallistuu asiantun-
tijana viranomaisneuvotteluihin ja antaa neuvontaa, sekä kehittää ja 
edistää kulttuuriympäristön vaalimista, toimialansa yhteistyötä sekä 
kulttuuriympäristötiedon digitaalista tallentamista ja saatavuutta. Hel-
singin kaupunginmuseo – Keski-Uudenmaan alueellinen vastuumuseo 
pitäisikin tärkeänä, että lakimuutoksella mahdollistettaisiin myös alueel-
liselle vastuumuseolle paikallisen ja alueellisen rakennusperinnön 
asiantuntijana oikeus tehdä rakennussuojeluesitys. Esityksen mukai-
nen lain vireilletulo: Rakennuksen suojelua koskeva asia tulee elinkei-
no-, liikenne- ja ympäristökeskuksessa vireille sille tehdystä esityksestä 
tai sen omasta aloitteesta. Esityksen rakennuksen suojelemisesta saa 
tehdä: 1) omistaja; 2) valtion viranomainen, maakunnan liitto ja kunta, 
jonka alueella rakennus sijaitsee; 3) toimialueellaan sellainen rekiste-
röity yhteisö, jonka toimialaan kuuluu kulttuuriperinnön vaaliminen tai 
rakennetun ympäristön laatuun vaikuttaminen; 4) saamelaiskäräjät, jos 
asia koskee saamelaisten kotiseutualueella olevaa saamelaista raken-
nusperintöä; 5) kolttien kyläkokous, jos asia koskee saamelaisten koti-
seutualueella olevaa kolttasaamelaista rakennusperintöä. Esityksessä 
määrätään, että ennen suojelua koskevan päätöksen tekemistä suoje-
luesityksestä on pyydettävä lausunnot rakennuksen sijaintikunnalta ja 
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Museovirastolta. Alueellinen vastuumuseo voi tarvittaessa toimia asian-
tuntijana yhteistyössä Museoviraston kanssa. Helsingin kaupunginmu-
seo – Keski-Uudenmaan alueellinen vastuumuseo pitää hyvänä lain 
henkeä alueellisen vastuumuseon ja Museoviraston välisestä yhteis-
toiminnasta suojeluarvojen arvioinnin osalta.

Helsingin kaupunginmuseo – Keski-Uudenmaan alueellinen vastuumu-
seo korostaa, että suojelupäätösestä poikkeamisen säädöksillä on 
varmistettava, että suojellun rakennuksen keskeiset ominaispiirteet ja 
rakennukseen liittyvät arvot säilyvät muutoksista huolimatta. 10 a § 
säädetään suojelupäätöksestä poikkeamisesta.  Elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskus voi rakennuksen tai kiinteistön omistajan tai haltijan 
hakemuksesta, asettamillaan ehdoilla myöntää luvan poiketa suojelu-
päätöksestä, jos: 1) osa rakennuksesta on vahingoittunut ja vahingoit-
tunut osa vaarantaa rakennuksen käyttötarkoituksen mukaista käyttöä 
tai suojelun perusteena olevien arvojen säilymistä; 2) rakennuksen 
käyttäminen alkuperäiseen tai suojelupäätöksen antamisen aikaiseen 
käyttötarkoitukseen sekä muuttaminen uuteen soveltuvaan käyttötar-
koitukseen on suojelun vuoksi estynyt; tai 3) sille on muu erityisen pai-
nava rakennusperinnön hoitoa ja käyttöä edistävä peruste. Lupaa poik-
keamiseen ei kuitenkaan saa myöntää, jos rakennus ei sen seuraukse-
na enää täyttäisi suojelun edellytyksiä. Elinkeino -, liikenne - ja ympä-
ristökeskuksen on ennen poikkeamista koskevan päätöksen tekemistä 
pyydettävä Museoviraston ja rakennuksen sijaintikunnan lausunto. Li-
säksi on 7 §:n 1 momentissa tarkoitetuille muille tahoille tarvittaessa 
varattava tilaisuus tulla kuulluksi. Elinkeino -, liikenne - ja ympäristö-
keskuksen on toimitettava poikkeamista koskeva päätös tiedoksi ra-
kennuksen sijaintikunnan rakennusvalvontaviranomaiselle. Helsingin 
kaupunginmuseo – Keski-Uudenmaan alueellinen vastuumuseo pitää 
erityisen tärkeänä, että suojelusta poikkeamisen edellytyksenä on Mu-
seoviraston lausunto.

Lakiesityksen 18 §:ssä todetaan tarkastusoikeudesta, joka mahdolli-
sesti tuo alueelliselle vastuumuseolle lisätehtäviä. Esityksen mukaan, 
jos on perusteltu syy epäillä, että rakennuksen suojelua koskevia tai 
vaarantamiskiellon yhteydessä annettuja määräyksiä tai poikkeamislu-
van ehtoja on rikottu, Museovirastolla sekä elinkeino-, liikenne- ja ym-
päristökeskuksella on oikeus toimittaa tarkastus rakennuksessa tai sen 
huonetiloissa. Tarkastuksen toimittava viranomainen voi kutsua tarkas-
tukseen asiantuntijaksi alueellisen vastuumuseon. Poliisin velvollisuu-
desta antaa virka-apua säädetään poliisilain (872/2011) 9 luvun 1 
§:ssä.

Rakennussuojelurikkomuspykälien muutokseen, 23 § rakennussuojelu-
rikkomus rikoslain (39/1889) 48 luvun 6 §:ssä rangaistavaksi säädettyä 
tämän lain vastaista tekoa tai laiminlyöntiä koskeviin säädöksiin ei Hel-
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singin kaupunginmuseolla – Keski-Uudenmaan maakuntamuseolla ole 
kommentoitavaa. Mutta, jotta Ely-keskusten niille lain määräämä vel-
vollisuus rakennussuojelurikosten ilmoittamisesta todentuisi, tulee Ely-
keskusten resursointiin panostaa.

Helsingin kaupunginmuseolla – Keski-Uudenmaan alueellisella vas-
tuumuseolla ei ole lakimuutoksista muuta kommentoitavaa.

Lisätiedot
Sari Saresto, kulttuuriympäristöpäällikkö, puhelin: +358 9 503756846

sari.saresto(a)hel.fi
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§ 368
Lausunto Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle 
Lapinlahden sairaala-aluetta koskevasta rakennussuojeluesitykses-
tä ja Museoviraston lausunnosta

HEL 2019-006524 T 10 03 10

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Marcus 
Rantalan ehdotuksesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1 Lausuntopyyntö 3.12.2019
2 Helsinki-seura ry:n suojeluesitys 27.5.2019 liitteineen
3 Museoviraston lausunto 28.11.2019

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus antaa Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristö-
keskukselle Lapinlahden sairaala-aluetta koskevasta rakennussuoje-
luesityksestä ja Museoviraston lausunnosta seuraavan lausunnon:

Helsingin kaupunki viittaa Museoviraston lausuntoon ja toteaa, että 
voimassa oleva suojelu rakennussuojelulain nojalla ja nykyinen ase-
makaava turvaavat Lapinlahden rakennusten ja puistoalueen säilymi-
sen. Suojelun laajentaminen ja kohteen asettaminen vaarantamiskiel-
toon ei ole tarpeen.

Esittelijän perustelut

Lausuntopyyntö
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Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus pyytää Helsingin 
kaupungin lausuntoa. Lausuntoa on pyydetty 31.1.2020 mennessä. 
Lausunnon antamiselle varattua määräaikaa on pidennetty 23.6.2020 
asti. 

Helsinki-Seura ry. on tehnyt 27.5.2019 esityksen Lapinlahden sairaala-
alueen suojelemisesta rakennusperinnön suojelemisesta annetun lain 
(498/2010) säännösten nojalla ja esittänyt kohteen asettamista vaaran-
tamiskieltoon päätöksen valmistelun ajaksi.  

Entisen sairaalan rakennuksista suurin osa (päärakennus, huoltora-
kennuksen vanhempi osa, Venetsia-rakennus, Omenapuutalo, Terapia-
talo ja kellari) on jo suojeltu rakennussuojelulain nojalla vuonna 1994.

Kohde on myös valtioneuvoston vuonna 2009 vahvistaman valtakun-
nallisesti merkittävien rakennettujen kulttuuriympäristöjen inventoinnin 
(RKY) kohde. Alueen muut rakennukset, entinen sairaalapuisto ja pää-
rakennuksen sisäpihat on myöhemmin suojeltu asemakaavalla (nro 
12046, tullut voimaan 6.7.2012).

Museovirasto toteaa 28.11.2019 lausunnossaan, että Lapinlahden en-
tinen mielisairaalan alue on maamme sairaalarakennusperinnön kan-
nalta ainutlaatuinen kohde ja valtakunnallisesti erityisen merkittävä ra-
kennettu kulttuuriympäristö. Ympäristöministeriön vahvistama suojelu-
päätös vuodelta 1994 ja voimassa oleva asemakaava ovat yhdessä tu-
keneet sen vaalimista kulttuurihistoriallisesti ja rakennustaiteellisesti ar-
vokkaana kokonaisuutena, ja toisaalta mahdollistaneet entisen sairaa-
la-alueen käyttämisen kansalaisten hyvinvointia laaja-alaisesti palvele-
vana alueena. Suojelutavoitteet ovat tähän mennessä toteutuneet ja 
rakennusten, piha-alueiden ja puiston suojeluarvot ovat vahvistuneet. 
Huolimatta siitä, että ennen nykyistä asemakaavaa sairaala-aluetta on 
jo merkittävästi supistettu ja rakennuskantaa ajan mittaan uudistettu, 
ovat alkuperäinen kokonaisuus ja sen tarkoitus vielä hahmotettavissa. 
Rakennusten säilyminen on toistaiseksi turvattu nykyisen rakennussuo-
jelupäätöksen nojalla ja nykyisellä asemakaavalla, jolla myös pihaalu-
eet ja puisto rakenteineen, vanhoine puineen ja istutusalueineen on 
suojeltu. 

Kaavoitustilanne

Helsingin yleiskaavassa 2016 Lapinlahden sairaala-alue on merkitty 
osittain mm. sairaalarakennuksen ja puiston eteläosan kohdalta kanta-
kaupunkitoimintojen alueeksi C2. Lisäksi yleiskaavassa puiston etelä-
reunaan on merkitty varaus mahdolliselle maanalaiselle kokoojakadulle 
ja kevyen liikenteen yhteydelle Länsibaanalle. Nämä varaukset sijoittu-
vat osittain Lapinlahden sairaalapuiston alueelle
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Itse sairaalarakennus (arkkitehti C. L. Engel v. 1835) on suojeltu ra-
kennussuojelulain nojalla vuonna 1994 sekä nykyisin voimassa olevas-
sa asemakaavassa vuodelta 2012. Nykyisessä asemakaavassa myös 
Lapinlahden kaikki muut rakennukset ja rakennelmat, pihat, puisto- ja 
lähivirkistysalueet sekä vesialue on suojeltu s-merkinnällä sitä varten 
laadittujen laajojen rakennus- ja ympäristöhistoriallisten selvitysten 
pohjalta.

Kulttuurihistorialliset arvot

Lapinlahden sairaala-alue kuuluu Museoviraston ylläpitämään RKYre-
kisteriin (valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt). 
Yli 160 vuotta jatkunut sairaalatoiminta on kehittänyt alueesta kulttuuri-
historialtaan ja kasvillisuudeltaan ainutlaatuisen ja varjellut rakennusten 
säilymisen historiallisessa asussaan.

Lapinlahden sairaalan alue liittyy maisemakokonaisuuteen, jonka muo-
dostavat siihen liittyvä rauhallinen merenlahtinäkymä, läheiset historial-
liset hautausmaat sekä Hietaniemen rannat. Puistossa, joka on nykyi-
sin noin puolet entisestä, yhdistyy alueen alkuperäinen luonto ja vanha 
puistokulttuuri, minkä ansiosta puistossa on poikkeuksellisen runsas 
kasvilajisto. Maastossa on myös purettujen rakennusten perustuksia ja 
katkelma Krimin sodan aikaisesta, niemen eteläosassa sijainneelle pat-
terille johtaneesta tykkitiestä.

Saadut lausunnot

Asiasta on saatu kaupunkiympäristölautakunnan ja kaupunginmuseon 
kulttuuriperintöyksikön lausunnot. Esitys on lausuntojen mukainen.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1 Lausuntopyyntö 3.12.2019
2 Helsinki-seura ry:n suojeluesitys 27.5.2019 liitteineen
3 Museoviraston lausunto 28.11.2019

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet
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Ote
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskus

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunta 12.05.2020 § 266

HEL 2019-006524 T 10 03 10

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Kaupunkiympäristölautakunta katsoo, kuten Museovirasto lausunnos-
saan toteaa, että voimassa oleva suojelu rakennussuojelulain nojalla ja 
nykyinen asemakaava turvaavat Lapinlahden rakennusten ja puistoa-
lueen säilymisen, eikä pidä esitettyä suojelun laajentamista eikä vaa-
rantamiskieltoa tarpeellisena.

Poistetaan esityksestä teksti Suunnittelutilanne ja kohdat 12 - 15, jotka 
eivät liity lausuntopyyntöön.

Käsittely

12.05.2020 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Esteelliset: Noora Laak (hallintolain 28 §:n 1 momentin 7 kohta) 

Esittelijä muutti ehdotustaan siten, että esityksestä poistetaan teksti 
Suunnittelutilanne ja kohdat 12 - 15, jotka eivät liity lausuntopyyntöön.

Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi esittelijän muutetun ehdotuk-
sen.

28.04.2020 Pöydälle

21.04.2020 Pöydälle

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Pia Kilpinen, arkkitehti, puhelin: 310 37443

pia.kilpinen(a)hel.fi
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Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala Kulttuuripalvelukokonaisuus Kaupunginmuseo 
Kulttuuriperintöyksikkö 15.1.2020

HEL 2019-006524 T 10 03 10

Helsinki-Seura ry on tehnyt 27.5.2019 esityksen Lapinlahden sairaala-
alueen suojelemisesta rakennusperinnön suojelemisesta annetun lain 
(498/2010) säännösten nojalla. Lisäksi Helsinki-Seura ry esittää koh-
teen asettamista vaarantamiskieltoon päätöksen valmistelun ajaksi.

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus pyytää Helsingin 
kaupungin lausuntoa suojeluesityksestä ja Museoviraston lausunnosta. 
Helsingin kaupunginmuseo lausuu Lapinlahden sairaala-aluetta koske-
vasta rakennussuojeluesityksestä ja Museoviraston lausunnosta kult-
tuuriperinnön vaalimisen näkökulmasta seuraavan. 

Helsinki-Seuran esityksessä todetaan, että Lapinlahden sairaalan puis-
ton ja koko sairaalaympäristön suojeleminen rakennusperintölain mu-
kaan on tullut ajankohtaiseksi, sillä sekä Lapinlahden rakennukset että 
puisto ovat muutospaineen alla. Vaikka Lapinlahden arvot on monella 
tasolla tunnustettu, ei puiston säilymistä tällä hetkellä turvata pysyvästi. 
Vuonna 2012 laadittua asemakaavaa on tarkoitus muuttaa, ts. asema-
kaavallinen suojelu ei ole osoittautunut riittäväksi alueen arvojen vaali-
miseksi. Kaupungin tavoitteena on myydä Lapinlahden rakennukset, 
mahdollistaa lisärakentaminen puistoon ja säilyttää kaupungin hallin-
nassa vain jäljelle jäävä alue julkisena puistona. Helsingin voimassa 
olevassa yleiskaavassa Länsiväylän reuna, johon liittyy myös Lapinlah-
den sairaala-alue, on esitetty kantakaupunkitoimintojen alueeksi. Sen 
sijaan viereiset hautausmaat ja ranta-alueet on osoitettu osaksi vihera-
luerakennetta. Yleiskaavassa puiston eteläreunaan on merkitty varaus 
mahdolliselle maanalaiselle kokoojakadulle ja kevyen liikenteen yhtey-
delle Länsibaanalle. Nämä varaukset sijoittuvat osittain Lapinlahden 
sairaalapuiston alueelle.

Helsinki-Seuran esitys perustuu eri alojen kulttuuriperinnön asiantunti-
joiden näkemykseen suojeltavaksi esitetystä puistoalueesta rakennuk-
sineen kansallisesti arvokkaana, ainutlaatuisena ja erityissuojelua vaa-
tivana kokonaisuutena. Seura katsoo, että Lapinlahti on rakennettuna 
alueena rakennusperinnön suojelemisesta annetun lain 3§:n mukainen 
suojelukohde, jolla on alueineen merkitystä henkilöhistorian, rakennus-
taiteen, erityisten ympäristöarvojen, puutarha- ja puistoarvojen sekä 
kohteen käytön ja siihen liittyvien tapahtumien kannalta.

Museovirasto on tuonut esille Uudenmaan Elylle antamassaan lausun-
nossaan 28.11.2019 Lapinlahden entisen mielisairaalan alueen arvot. 
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Kohde on Suomen sairaalarakennusperinnön kannalta ainutlaatuinen 
ja valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö. Entinen 
sairaala on suojeltu rakennussuojelulain nojalla vuonna 1994 ja lisäksi 
voimassa olevassa asemakaavassa vuodelta 2012 suojeltiin päära-
kennuksen lisäksi muita rakennuksia: nk. Omenapuutalo, puusepän-
verstas, sauna ja Venetsia sekä piha-alueet ja puisto. Museovirasto 
katsoo, että ympäristöministeriön vahvistama suojelupäätös ja voimas-
sa oleva asemakaava ovat tukeneet Lapinlahden sairaalan vaalimista 
kulttuurihistoriallisesti ja rakennustaiteellisesti arvokkaana kokonaisuu-
tena, ja toisaalta mahdollistaneet entisen sairaala-alueen käyttämisen 
kansalaisten hyvinvointia laaja-alaisesti palvelevana alueena. Viraston 
näkemyksen mukaan suojelutavoitteet ovat tähän mennessä toteutu-
neet ja rakennusten, piha-alueiden ja puiston suojeluarvot ovat vahvis-
tuneet. Rakennusten säilyminen on toistaiseksi turvattu nykyisen ra-
kennussuojelupäätöksen nojalla ja nykyisellä asemakaavalla, jolla 
myös piha-alueet ja puisto rakenteineen, vanhoine puineen ja istutusa-
lueineen on suojeltu.

Helsingin kaupunginmuseon kanta

Helsingin kaupunginmuseo katsoo, että Museoviraston lausunnossa on 
perusteltu Lapinlahden sairaalan ja sitä ympäröivän sairaalapuiston 
merkitys ja arvot. Kuten lausunnossa perustellaan, on itse sairaalara-
kennus suojeltu rakennussuojelulain nojalla vuonna 1994 sekä asema-
kaavassa 2012. Asemakaavassa on annettu suojelumerkintä myös 
muille rakennuksille sekä piha-alueille ja puistolle. Lapinlahden sairaa-
lan suojelu on siten kattava ja sen suojelutavoitteet ovat Museoviraston 
näkemyksen mukaan toteutuneet. Tähän vedoten virasto toteaa lau-
sunnossaan, että nykyinen suojelu turvaa toistaiseksi rakennusten ja 
puiston säilymisen. 

Kaupunginmuseon näkemyksen mukaan Museoviraston lausunto 
asiasta on asianmukainen, todeten Lapinlahden sairaalan ja sen puis-
toalueen suojelun nykyisen toteutuneisuuden osalta, mutta Helsinki-
Seuran huolenaihe suojelun riittävyydestä sairaalapuiston säilymisen ja 
sen kokonaisuuden vaalimisen kannalta tulevaisuudessa on perusteltu. 
Kuten seura esityksessään mainitsee, Helsingin voimassa olevassa 
yleiskaavassa Lapinlahden sairaala-alue on merkitty osittain mm. sai-
raalarakennuksen ja puiston eteläosa kohdalta kantakaupunkitoiminto-
jen alueeksi C2. Lisäksi yleiskaavassa puiston eteläreunaan on merkit-
ty varaus mahdolliselle maanalaiselle kokoojakadulle ja kevyen liiken-
teen yhteydelle Länsibaanalle. Nämä varaukset sijoittuvat osittain La-
pinlahden sairaalapuiston alueelle.

Helsingin kaupungin järjestämä ideakilpailu, jossa Lapinlahden sairaa-
lan rakennuksille haettiin mahdollista uutta omistajaa ja käyttötarkoitus-
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ta, jatkuu toisen vaiheen eli kahden jatkoon valitun ehdotuksen osalta. 
Asia tullaan ratkaisemaan vuoden 2020 aikana. Tämän jälkeen teh-
dään mahdollisesti tarvittava asemakaavan muutos voittajaehdotuksen 
pohjalta.

Kaupunginmuseo katsoo, että asemakaavan mahdollinen muutos on 
kriittinen paikka arvioida uudelleen Lapinlahden sairaalapuiston suoje-
lun riittävyyttä kaavallisin keinoin. Asemakaavan muutoksessa tulee 
edelleen turvata valtakunnallisesti merkittävän ja ainutlaatuisen sairaa-
lapuiston säilytettävät arvot.

Lisätiedot
Sari Saresto, kulttuuriympäristöpäällikkö, puhelin: +358 9 503756846

sari.saresto(a)hel.fi
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§ 369
Valtuutettu Mari Holopaisen toivomusponsi selvittää mahdollisuutta 
painottaa nykyistä paremmin ympäristö- ja ilmastovaikutuksia in-
vestointipäätöksiä tehtäessä

HEL 2019-007388 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuus-
ton 19.6.2019 hyväksymän toivomusponnen johdosta tehdyistä toi-
menpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi 
muille valtuutetuille.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Markku Riekko, hankepäällikkö, puhelin: 310 39900

markku.riekko(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

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 painottaa nykyistä paremmin ym-
päristö- ja ilmastovaikutuksia investointipäätöksiä tehtäessä. (Mari Ho-
lopainen)

Ympäristö- ja ilmastovaikutuksia otetaan tällä hetkellä huomioon mm. 
kaupunginhallituksen 21.5.2018 hyväksymän katu-, liikenneväylä-, rata- 
ja puistohankkeiden käsittelyohjeen mukaisesti. Suurimpien liikenne-
hankkeiden suunnittelun yhteydessä tehdään Väyläviraston hankear-
vioinnin mukainen vaikutusten arviointi, jossa huomioidaan myös ym-
päristö- ja ilmastovaikutuksia.

Yleis- ja hankesuunnitelmavaiheissa liikenneinvestointihankkeiden ym-
päristö- ja ilmastovaikutuksia selvitetään mm. mallintamalla, minkä pe-
rusteella voidaan laskea hankevaihtoehtojen vaikutukset CO2 -
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päästöihin. Lisäksi arvioidaan hankkeiden vaikutukset ilmanlaatuun ja 
meluun.

Liikennehankkeiden ympäristö- ja ilmastovaikutuksia nostetaan aiem-
paa selkeämmin esiin myös hankearvioinnin ja päätöksenteon tueksi 
laadittavalla laajennetulla hankearvioinnilla ja siihen liittyvällä arviointi-
taulukolla, jossa hankkeen vaikutuksia on arvioitu perinteistä hankear-
viointia laajemmin. Sillä pyritään tuomaan paremmin esiin eri hanke-
vaihtoehtojen välisiä eroja. Laajennetun hankearvioinnin sisältöä kehi-
tetään edelleen. 

Liikennehankkeiden ympäristö- ja ilmastovaikutusten arvioinnissa pyri-
tään huomioimaan käytettyjen materiaalien ja niiden elinkaaripäästöjen 
vaikutukset. 

Rakentaminen on yksi eniten ympäristövaikutuksia aiheuttava toiminto 
kaupungin toiminnassa erityisesti sen energiankulutuksen ja luonnon-
varojen käytön takia. Kiertotalouden avulla olisi mahdollista säästää 
sekä rahaa että luonnonvaroja ja vähentää haitallisia ympäristövaiku-
tuksia, mutta sen mahdollisuuksia (esim. kierrätettävät osat, puretta-
vuus) hyödynnetään yleisesti rakentamisessa varsin vähän. Helsingin 
kaupungilla on käynnissä joitain kiertotalouspilotteja.

Rakennushankkeiden hankeohjausta kehitetään käynnissä olevan tila-
hankkeiden käsittelyohjeiden päivitystyön yhteydessä siten, että hank-
keen elinkaarikustannusten arvioinnin roolia saadaan vahvistettua. 
Tämä mahdollistaa energiatehokkaampien ja ympäristöystävällisem-
pien vaihtoehtojen huomioimisen entistä paremmin päätöksenteossa.

Rakentamisen ympäristöhaittoja pyritään vähentämään muun muassa 
Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelman, Kaupunkiympäristön 
toimialan ympäristöohjelman ja Kaivumaiden, kiviaineksen ja purkuma-
teriaalien hyödyntämisen periaatteiden mukaisesti. Tekeillä on myös 
kierto- ja jakamistalouden tiekartta, joka pyrkii edistämään kiertotaloutta 
muun muassa rakentamisessa.

Toivomusponnen johdosta on saatu kaupunkiympäristölautakunnan 
lausunto.

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
Markku Riekko, hankepäällikkö, puhelin: 310 39900

markku.riekko(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Ponnen ehdottaja

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunta 17.03.2020 § 152

HEL 2019-007388 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Kaupunginhallituksen 21.5.2018 hyväksymän katu-, liikenneväylä-, ra-
ta- ja puistohankkeiden käsittelyohjeen mukaan hankkeiden hyväksy-
misen yhteydessä otetaan huomioon taloudellisten vaikutusten lisäksi 
kaupunkikehitykselliset vaikutukset, vaikutukset kaupungin tavoitteiden 
saavuttamiseen sekä ympäristö- ym. vaikutukset. 

Suurimpien liikennehankkeiden suunnittelun yhteydessä tehdään Väy-
läviraston hankearvioinnin ohjeistuksen mukainen vaikutusten arviointi, 
jossa otetaan huomioon myös hankkeiden ympäristö- ja ilmastovaiku-
tuksia. Tie- ja ratahankkeilla on omat arviointiohjeensa.

Liikenneinvestointihankkeiden ympäristö- ja ilmastovaikutuksia selvite-
tään yleissuunnitelma- ja hankesuunnitelmavaiheissa mm. mallintamal-
la liikennehankkeen liikenteelliset vaikutukset koko liikennejärjestel-
mään. Tämän mallinnuksen perusteella voidaan laskea hankevaihtoeh-
tojen vaikutukset CO2 -päästöihin. Lisäksi arvioidaan hankkeiden vai-
kutukset ilmanlaatuun ja meluun. 

Liikennehankkeiden ympäristö- ja ilmastovaikutuksia nostetaan aiem-
paa selkeämmin esiin myös hankearvioinnin ja päätöksenteon tueksi 
laadittavalla laajennetulla hankearvioinnilla ja siihen liittyvällä arviointi-
taulukolla, jossa hankkeen vaikutuksia on arvioitu perinteistä hankear-
viointia laajemmin. Sillä pyritään erityisesti tuomaan paremmin esiin eri 
hankevaihtoehtojen välisiä eroja. Laajennetun hankearvioinnin sisältöä 
kehitetään edelleen.
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Liikennehankkeiden suunnitteluprosesseja ja hankekuvausta kehite-
tään jatkuvasti liikenne- ja katusuunnittelupalvelussa, mikä osaltaan 
edistää myös ympäristö- ja ilmastovaikutusten huomioimista hankkei-
den suunnittelussa. Prosesseja kehitettäessä seurataan samalla, miten 
ympäristö- ja ilmastovaikutusten arviointimenetelmät kehittyvät ja tuo-
daan hyviä käytäntöjä osaksi suunnitteluprosessia.

Myös liikennehankkeiden ympäristö- ja ilmastovaikutusten arvioinnissa 
pyritään huomioimaan käytettyjen materiaalien ja niiden elinkaaripääs-
töjen vaikutukset. Arviointimenetelmien kehittymistä seurataan tarkoin 
ja niitä tullaan soveltamaan hankearvioinneissa ja hyödyntämään pää-
töksenteossa. 

Rakentaminen on yksi eniten ympäristövaikutuksia aiheuttava toiminto 
kaupungin toiminnassa erityisesti sen energiankulutuksen ja luonnon-
varojen käytön takia. Kiertotalouden avulla olisi mahdollista säästää 
sekä rahaa että luonnonvaroja ja vähentää haitallisia ympäristövaiku-
tuksia, mutta sen mahdollisuuksia (esim. kierrätettävät osat, puretta-
vuus) ei vielä tällä hetkellä hyödynnetä rakentamisessa riittävästi. Hel-
singin kaupungilla on kuitenkin käynnissä joitain kiertotalouspilotteja. 

Rakennushankkeissa merkittävin investointipäätöksiä ohjaava tekijä on 
usein investointikustannuksen suuruus, minkä johdosta elinkaarikus-
tannuksella tarkasteltavia uusiutuvan energian järjestelmiä ei välttämät-
tä voida valita esimerkiksi liian suureksi kohoavan vuokravaikutuksen 
tai hankkeen enimmäishinnan ylittymisen takia. Investointikustannus-
keskeisestä menettelystä tuleekin siirtyä tarkastelemaan kaikkia elin-
kaarikustannuksia, mikä useimmiten johtaa energiatehokkaamman tai 
ympäristöystävällisemmän teknologian valintaan.

Rakentamisen ympäristöhaittoja pyritään vähentämään muun muassa 
Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelman, Kaupunkiympäristön 
toimialan ympäristöohjelman ja Kaivumaiden, kiviaineksen ja purkuma-
teriaalien hyödyntämisen periaatteiden mukaisesti. Tekeillä on myös 
kierto- ja jakamistalouden tiekartta, joka pyrkii edistämään kiertotaloutta 
muun muassa rakentamisessa.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Jari Rantsi, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37215

jari.rantsi(a)hel.fi
Johanna Af Hällström, tiimipäällikkö, puhelin: 040 334 5498

johanna.afhallstrom(a)hel.fi
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§ 370
Valtuutettu Reetta Vanhasen toivomusponsi lasten ja nuorten mie-
lenterveystaitojen vahvistamisesta päiväkodeissa ja kouluissa

HEL 2019-007429 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 
19.6.2019 hyväksymän toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpi-
teistä ja toimitti selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille val-
tuutetuille.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Stina Högnabba, erityissuunnittelija, puhelin: 310 42525

stina.hognabba(a)hel.fi
Crister Nyberg, opiskelijahuollon päällikkö, puhelin: 310 86659

crister.nyberg(a)hel.fi

Liitteet

1 Vanhanen Reetta, toivomusponsi 6, Kvsto 19.6.2019 asia 12

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 Helsingin hyvinvointisuunnitelmaa kaupun-
ginvaltuusto hyväksyi samalla seuraavan toivomusponnen: ”Hyväk-
syessään hyvinvointisuunnitelman valtuusto edellyttää, että selvitetään 
mahdollisuudet vahvistaa lasten ja nuorten mielenterveystaitoja päivä-
kodeissa ja kouluissa. ” (Reetta Vanhanen)
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Helsingin hyvinvointisuunnitelman painopiste lasten ja nuorten syrjäy-
tymisen ehkäisy sisältää tavoitteellista työtä lasten ja nuorten mielen-
terveystaitojen vahvistamiseksi erityisesti oppilashuollon koordinoima-
na. Lasten ja nuorten mielenterveysongelmien palveluketjumallinnuk-
sessa syntyvän rakenteen myötä vahvistetaan edelleen ennakoivan ja 
varhaisen tuen näkökulmia. 

Eriarvoisuuden vähentämisen ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyn kau-
punkistrategiahankkeen (Mukana-ohjelma) toimenpiteisiin kuuluu, että 
lapset ja nuoret vahvistavat kaverisuhteitaan sekä vuorovaikutustaan ja 
että heidän sosiaalinen kiinnittymisensä paranee koulujen ja oppilaitos-
ten, päiväkotien ja leikkipuistojen pedagogisen kehittämisen myötä. 
Kiusaamisen vastaisen ohjelman (KVO13) toimenpiteisiin kuuluu ole-
massa olevien ja tarvittaessa uusien mallien systemaattinen käyttö päi-
väkodeissa, kouluissa ja oppilaitoksissa. 

On tärkeää, että käytettävissä on laaja valikoima eri ikäisille ja eri op-
pimisympäristöihin soveltuvia menetelmiä. Tavoitteena on, että tunne- 
ja sosiaalisten taitojen harjoittelu on aktiivisena osana päiväkotien kou-
lujen ja oppilaitosten suunnitelmia ja toiminnan toteutusta. Tällä hetkel-
lä käytössä on seuraavia menetelmiä mielenterveystaitojen vahvistami-
seen: Minun Silmin, Sinun Silmin -ohjelma, Askeleittain ja Pienin Aske-
lin -ohjelmat, KiVa -koulu, Tunne- ja turvataitoja 5–11 -vuotiaille, 
Friends, Verso –vertaissovittelu, Maltti -kuntoutus 7–11 -vuotiaille ja 
Yhteispeli. Hyvää mieltä yhdessä -käsikirja alakoululaisen mielenter-
veyden edistämiseen antaa opettajalle ja oppilashuollolle innostavia vä-
lineitä mielenterveyden opettamiseen ja yhteisöllisen oppilashuollon to-
teuttamiseen. Lisäksi Helsingissä pilotoidaan nettipohjaista empatiatai-
tojen kehittämisohjelmaa. Näitä eri menetelmiä kehitetään ja arvioidaan 
jatkuvasti, jotta ne ovat ajantasalla ja tarkoituksenmukaisia eri oppimi-
sympäristöihin sovellettavaksi.

Opiskeluhuollon työntekijöillä on erityisosaamista mielenterveystaitojen 
kehittämisessä ja he osallistuvat aktiivisesti tunne- ja empatiataitojen 
kehittämiseen yhdessä opettajien kanssa sekä järjestämällä tarpeen 
mukaan erilaisia ryhmiä. Kiusaamisen vastaisessa ohjelmassa tehtä-
vän työn tuloksellisuudesta raportoidaan kasvatus- ja koulutuslauta-
kunnalle ohjelman edetessä.

Korona-tilanteen johdosta on tullut erityisen ajankohtaiseksi varmistaa, 
että lasten ja nuorten hyvinvoinnin seuraamiseksi on toimivat käytännöt 
ja menetelmät. Näiden kehittäminen on osa kiusaamisen vastaista oh-
jelmaa ja asiaan panostetaan korona-tilanteessa erityisesti. Yksinäi-
syys ja ahdistuneisuus on tilanteessa lisääntynyt ja kaikkien käytössä 
olevien mielenterveystaitoja vahvistavia menetelmiä on sovellettu etä-
opetukseen. Opiskeluhuollon työntekijät työskentelevät uudessa tilan-
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teessa tiiviisti yhdessä koulun henkilökunnan kanssa tämän tavoitteen 
edistämiseksi. Yhteistyö muiden toimialojen kanssa on tärkeää varhai-
sen ja tehokkaan tuen ja puuttumisen varmistamiseksi ja tätä tarkoitus-
ta varten on aloitettu uusia toimintatapoja ja yhteistyöryhmiä.

Asia on valmisteltu kasvatuksen ja koulutuksen toimialan ja kaupungin-
kanslian kesken. Asiassa ei ole pyydetty lausuntoja toimialojen toimie-
limiltä.

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

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Stina Högnabba, erityissuunnittelija, puhelin: 310 42525

stina.hognabba(a)hel.fi
Crister Nyberg, opiskelijahuollon päällikkö, puhelin: 310 86659

crister.nyberg(a)hel.fi

Liitteet

1 Vanhanen Reetta, toivomusponsi 6, Kvsto 19.6.2019 asia 12

Oheismateriaali

1 Helsingin hyvinvointisuunnitelma 2019-2021

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Ponnen ehdottaja Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytän-
töönpano
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§ 371
Valtuutettu Sinikka Vepsän toivomusponsi kotihoidon resursseista, 
ympärivuorokautisen hoidon riittävyydestä sekä ikääntyneiden liik-
kumismahdollisuudesta

HEL 2019-007428 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 
19.6.2019 hyväksymän toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpi-
teistä ja toimitti selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille val-
tuutetuille.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Stina Högnabba, erityissuunnittelija, puhelin: 310 42525

stina.hognabba(a)hel.fi
Seija Meripaasi, sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtaja, puhelin: 310 52482

seija.meripaasi(a)hel.fi
Tarja Itkonen, kehittämissuunnittelija, puhelin: 09 310 43788

tarja.itkonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Vepsä Sinikka, toivomusponsi 5, Kvsto 19.6.2019 asia 12

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 Helsingin hyvinvointisuunnitelmaa kaupun-
ginvaltuusto hyväksyi samalla seuraavan toivomusponnen: ”Hyväk-
syessään hyvinvointisuunnitelman valtuusto edellyttää selvitettävän ko-
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tihoidon resurssien sekä ympärivuorokautisen hoivan tarpeen riittävyy-
den sekä ikääntyneiden, toimintarajoitteisten helsinkiläisten liikkumis-
mahdollisuudet ikääntyneille suunnattuihin palveluihin.” (Sinikka Vepsä)

Helsingin hyvinvointisuunnitelma sisältää useita tavoitteita ja toiminta-
tapoja ikääntyneiden toimintakyvyn ja osallisuuden vahvistamiseksi, 
joilla pyritään varmistamaan kotihoidon palvelujen laadukkuus. Lisäksi 
hyvinvointisuunnitelma sisältää liikkumisohjelman puitteessa toteutetta-
vaa työtä, jossa tavoitteena on vahvistaa liikkumisen roolia sairauksien 
ennaltaehkäisyssä, hoidossa ja kuntoutuksessa. 

Kotihoidon resurssien sekä ympärivuorokautisen hoivan tarpeen riittävyys

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalveluissa arvioidaan kotihoidon henki-
löstöresursseja ja henkilöstörakennetta säännöllisesti. Viime vuosina 
kotihoitoon on lisätty yli 50 uutta vakanssia ja vuonna 2019 lisättiin 15 
vastaavaa sairaanhoitajaa. Sairaanhoidollista osaamista vahvistetaan 
edelleen palkkaamalla lisää vastaavia sairaanhoitajia kotihoidon lähi-
palvelualueille tukemaan turvallista työskentelyä. Tämä tukee muun 
muassa epidemiatilanteessa riskiryhmiin kuuluvien iäkkäiden henkilöi-
den hoitoa kotona.

Keväällä 2020 siirrettiin työntekijöitä koronaepidemian vuoksi määräai-
kaisesti suljetuista toiminnoista kuten päivätoiminnasta ja palvelukes-
kuksista sekä kaupungin muilta toimialoilta kotihoitoon ja ympärivuoro-
kautiseen hoitoon.

Kotona asumista tukevia palveluja parannettiin perustamalla kuntoutta-
va arviointiyksikkö syyskuussa 2019. Pääosa tästä kokonaisuudesta on 
resursoitu uusilla vakansseilla. Kuntouttava arviointiyksikkö auttaa 
merkittävästi kotihoidon työtä koska uudet asiakkaat tulevat tarvittaes-
sa kotihoitoon arviointiyksikön kautta.  

Ympärivuorokautiselle hoivalle sitovana tavoitteena vuodelle 2019 oli: 
”Ympärivuorokautisessa hoivassa asuvien osuus 75 vuotta täyttäneistä 
laskee ja tehostetussa palveluasumisessa olevien osuus nousee vuo-
teen 2018 verrattuna. Ympärivuorokautisen hoivan määrää nostetaan 
vastaamaan paremmin tällä vuosituhannella tapahtunutta ikäihmisten 
(yli 75-vuotiaiden ja erityisesti yli 85-vuotiaiden) lukumäärän kasvua.” 
Tavoitteena oli hankkia 50 tehostetun palveluasumisen paikkaa lisää, 
mutta se ei täysin toteutunut, koska palveluntuottajat eivät pystyneet 
tarjoamaan paikkoja riittävästi henkilöstön saatavuusongelmien takia. 

Ympärivuorokautisen hoivan osalta laskennallinen kokonaispaikkamää-
rä pysyi vuonna 2019 lähes edellisen vuoden tasolla, paikkojen määrän 
kasvaessa yhdeksällä paikalla. Toisaalta yli 75-vuotiaiden osalta las-
kennallinen paikkamäärä kasvoi kuitenkin lähes tavoitteen mukaisesti, 
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49 paikan verran. Laitoshoidon asumisvuorokaudet vähenivät suunni-
tellusti ja ne korvattiin tehostetulla palveluasumisella. 

Nyt valmisteilla olevan valtakunnallisen ympärivuorokautisen hoivan 
mitoituksen yhteydessä tai sen jälkeen tultaneen kansallisesti ottamaan 
kantaa myös kotihoidon mitoitukseen. 

Liikkumista tukevat toimenpiteet

Ikääntyneiden helsinkiläisten neuvontaa ja ohjausta on parannettu. 
Stadin seniori-infosivut ja chat-palvelu ovat kuntalaisten käytössä. Tie-
toa saa yhdestä puhelinnumerosta Seniori-infosta sekä palvelukeskuk-
sista ja esimerkiksi terveys- ja hyvinvointikeskusten senioripysäkeiltä. 
Epidemiatilanteessa ikääntyneiden henkilöiden puhelin- ja asiointiapu-
palveluja on lisätty organisoimalla yhdessä Helsingin seurakuntayhty-
män ja muiden yhteistyötahojen kanssa Helsinki-apu. Seniori-infon pu-
helinpalveluaikaa arkisin on lisätty klo 9-15:sta klo 9-18:ta. Epidemian 
alkuvaiheessa seniori-infon työntekijämäärää lisättiin määräaikaisesti. 

Palvelukeskukset ovat matalan kynnyksen avoimia kohtaamispaikkoja, 
joissa on muun muassa harrastus- ja liikuntamahdollisuuksia helsinki-
läisille eläkeläisille ja työttömille. Alueellisesti on tehty kokeiluja, joissa 
ikääntyneitä saatetaan palvelukeskustoimintaan. Epidemian aikana 
palvelukeskukset ovat olleet suljettuina, mutta muun muassa liikunta-
tuokioita on toteutettu livenä sosiaalisen median kanavilla ja samalla 
osallistujat ovat voineet tehdä fysioterapeutille kysymyksiä. Palvelukes-
kusten työntekijät ovat soittaneet asiakkaille tukipuheluita ja ohjanneet 
heitä arkiliikuntaan ja ulkoilemaan turvallisesti poikkeusolojen aikana. 
Asiakkaille on viety sovitusti Palvelukeskus Helsingin etälaitteita ja tar-
jottu toimintaa myös sitä kautta. 

Ikääntyneille on kehitetty etäpalveluja, jotka parantavat toimintarajoit-
teisten helsinkiläisten osallistumismahdollisuuksia eri aihepiirien etä-
ryhmiin, esimerkiksi ruokailu-, jumppa- tai seniorivisaryhmiin. Käytettyjä 
etäpalveluja ovat myös etäkuntoutus ja etähoito. Epidemia-aikana koti-
hoidon etähoitoasiakkaiden määrä on lisääntynyt ja uusia etäpalveluja 
kuten kotihoidon asiakkaille etäyhteyksin järjestettyjä kaupunginmuseo-
kierroksia on kokeiltu. Kokeilussa on myös uusi yhteydenpitotapa, jos-
sa kotihoidon asiakkaiden omaiset voivat soittaa etälaitteiden kautta lä-
heisilleen.

Kotihoidossa on käytössä liikkumissopimus, jolla tarkoitetaan ikäänty-
neen arkiliikkumisen suunnitelmallista tukemista kotihoitokäyntien aika-
na. Liikkumissopimuksessa asiakas ja työntekijä sopivat yhdessä toi-
minnalliseen arkeen tähtäävät tavoitteet sekä keinot tavoitteiden saa-
vuttamiseksi. Loppuvuodesta 2019 lähes 70 prosenttia säännöllisen ko-
tihoidon asiakkaista oli tehnyt liikkumissopimuksen. Liikkumissopimuk-
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sen laajentaminen yhteiseksi työvälineeksi kaikille asiakkaan kotona 
kuntoutumiseen osallistuville toimijoille on käynnissä. 

Voimaa vanhuuteen tutuksi ja tavaksi hankkeen hyviksi todetut käytän-
teet jäivät elämään hankealueilla. Liikuntaraateja ja liikunnan vertaisoh-
jaajakoulutuksia on järjestetty. Hankkeen aikana tai sen jälkeen koulu-
tetut vertaisohjaajat toimivat aktiivisesti muun muassa kuntosalikave-
reina sekä ohjaajina taloyhtiöjumpassa, ryhmäliikunnassa ja ulkoiluret-
killä. Yleisestikin tavoitteena on lisätä mahdollisuuksia liikkumiseen, lii-
kuntaan ja arkiaktiivisuuteen. 

Bloomberg Philantrophies -säätiön, Harvardin yliopiston ja Helsingin 
kaupungin yhteistyönä kehitettiin toimintatapoja, joilla kaupunki tukee 
ikäihmisten aktiivisuutta. Tässä tuettiin erityisesti ikääntyneitä, jotka ei-
vät ole säännöllisten palvelujen piirissä. Hankkeessa kehitettiin liikku-
misneuvoja-mallia, jossa palkataan seniori kertomaan alueen aktivitee-
teista ja luomaan kohtaamispisteitä aktiviteetteihin ohjaamiseksi. Ta-
voitteena on luoda paikka vertaisvuorovaikutukselle senioreiden ja liik-
kumisneuvojien kesken, jotta ei tarvitse etsiä yksin itselle sopivia palve-
luita.

Senioripalvelujen toimipisteiden (seniorikeskukset, palvelutalot, palve-
lukeskukset) osalta on tehty saavutettavuusanalyysi, jossa tarkasteltiin 
senioripalvelujen saavutettavuutta kohtuullisella siirtymisellä julkisilla 
kulkuvälineillä. Saavutettavuusanalyysi osoitti, että palveluverkko on jo 
nyt kattava ja saavutettavuus paranee erityisesti seniorikeskusten osal-
ta merkittävästi koko kaupungin tasolla vuoteen 2030 mennessä.

Asia on valmisteltu sosiaali- ja terveystoimialan ja kaupunginkanslian 
kesken. Asiassa ei ole pyydetty lausuntoja toimialojen toimielimiltä.

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

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Stina Högnabba, erityissuunnittelija, puhelin: 310 42525

stina.hognabba(a)hel.fi
Seija Meripaasi, sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtaja, puhelin: 310 52482

seija.meripaasi(a)hel.fi
Tarja Itkonen, kehittämissuunnittelija, puhelin: 09 310 43788

tarja.itkonen(a)hel.fi

Liitteet
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1 Vepsä Sinikka, toivomusponsi 5, Kvsto 19.6.2019 asia 12

Oheismateriaali

1 Helsingin hyvinvointisuunnitelma 2019-2021

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Ponnen ehdottaja Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytän-
töönpano
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§ 372
Valtuutettu Sirpa Asko-Seljavaaran toivomusponsi kaupungin tilo-
jen tarjoamisesta ikääntyneiden kerhojen ja yhdistysten käyttöön

HEL 2019-007427 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 
19.6.2019 hyväksymän toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpi-
teistä ja toimitti selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille val-
tuutetuille.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Stina Högnabba, erityissuunnittelija, puhelin: 310 42525

stina.hognabba(a)hel.fi
Reetta Sariola, kehittämisyksikön päällikkö, puhelin: 310 32987

reetta.sariola(a)hel.fi

Liitteet

1 Asko-Seljavaara Sirpa, toivomusponsi 4, Kvsto 19.6.2019 asia 12

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Ponnen ehdottaja Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytän-
töönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Käsitellessään Helsingin hyvinvointisuunnitelmaa 19.6.2019 kaupun-
ginvaltuusto hyväksyi valtuutettu Sirpa Asko-Seljavaaran ehdottaman 
seuraavan toivomusponnen. ” Hyväksyessään hyvinvointisuunnitelman 
valtuusto edellyttää, että selvitetään mahdollisuus tarjota ikääntyneiden 
kerhoille ja yhdistysten kokousten pitämiselle kaupungin tiloja.” (Sirpa 
Asko-Seljavaara)
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Helsingin hyvinvointisuunnitelman yhtenä painopisteenä on ikääntynei-
den toimintakyvyn ja osallisuuden vahvistaminen. Yhtenä tavoitteena 
on tukea ikääntyneen väestön mahdollisuuksia aktiiviseen osallistumi-
seen ja vaikuttamiseen. Tavoitteen edistämiseksi konkreettisena kehi-
tettävänä toimenpiteenä on, että kaupunki tarjoaa tiloja, ryhmiä ja ta-
pahtumia, joissa ikäihmisten on helppo kohdata toisiaan ja viettää ai-
kaa yhdessä.  

Kaupunki varmistaa, että sen tiloja on helppoa ja turvallista käyttää 
koulutus-, kansalais- ja kulttuuritoimintaan kaupunginhallituksen 
20.8.2018 § 505 päättämien asukaskäytön periaatteiden mukaisesti. 

Helsinki on aloittanut digitalisaatio-ohjelman, jonka avulla parannetaan 
palveluja ja uudistetaan toimintaa monin tavoin.  Kulttuurin- ja vapaa-
ajan toimiala avaa tilojaan, tietoaan ja välineitään kaupunkilaisten, yh-
teisöjen ja yritysten käyttöön kehittämällä tilojen varauspalvelu Varaa-
moa osana toimialan digitalisaatio-ohjelmaa.  

Tavoitteena on markkinoida entistä enemmän mahdollisuuksista kan-
salaistoimintaan sekä saada tilat helposti varattaviksi sähköisten tilan-
varausjärjestelmien kautta. Varaamo on verkkopalvelu, josta voi varata 
kaupungin tiloja ja laitteita asukkaiden omien kerhojen ja yhdistysten 
käyttöön.  Varaamo on kaikille niille, jotka järjestävät tapahtuman, pitä-
vät kokouksen, tekevät töitä, liikkuvat ja pelaavat, luovat musiikkia tai 
askartelevat esineiden parissa. 

Tänä vuonna palvelua kehitetään parantamalla Varaamon teknistä 
saavutettavuutta sekä lisäämällä palveluun tilojen esteettömyystietoja. 
Varattavien tilojen määrää lisätään vähitellen.

Koronapandemiaa seurannut poikkeustila on kuitenkin vaikuttanut tila-
varauspalvelun tarjontaan merkittävästi keväällä 2020. Hallituksen lin-
jauksen mukaisesti vapaa-ajan palvelut ovat olleet suljettuna keskivii-
kosta 18.3. alkaen. Vaikutus on merkittävä, mutta väliaikainen ja tilat 
pyritään palauttamaan asukkaiden käyttöön mahdollisimman nopeasti, 
kun se katsotaan terveelliseksi ja turvalliseksi.

1.6. alkaen tiloja on jälleen avattu varattavaksi hallitusti ja asteittain ko-
koontumisrajoituksia noudattaen. Kesäkuusta alkaen toimintaa voi to-
teuttaa pienryhmissä hallituksen voimassa olevia ohjeita noudattaen.

Lisäksi ikääntyneiden kerhot ja yhdistykset voivat kokoontua kirjastois-
sa, yhdistysten, kuten Kalliolan Setlementin tarjoamissa tiloissa, asu-
kastaloissa, seurakunnan tiloissa, sekä palvelukeskuksissa.

Asia on valmisteltu kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan ja kaupunginkans-
lian kesken. Asiassa ei ole pyydetty lausuntoja toimialojen toimielimiltä.
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Hallintosäännön 30 luvun 14 §:n mukaan kaupunginhallituksen on toi-
mitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen joh-
dosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hy-
väksymisestä.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Stina Högnabba, erityissuunnittelija, puhelin: 310 42525

stina.hognabba(a)hel.fi
Reetta Sariola, kehittämisyksikön päällikkö, puhelin: 310 32987

reetta.sariola(a)hel.fi

Liitteet

1 Asko-Seljavaara Sirpa, toivomusponsi 4, Kvsto 19.6.2019 asia 12

Oheismateriaali

1 Helsingin hyvinvointisuunnitelma 2019-2021

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Ponnen ehdottaja Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytän-
töönpano
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§ 373
Kaupunginvaltuuston 10.6.2020 tekemien päätösten täytäntöönpano

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, että kaupunginvaltuuston 10.6.2020 tekemät 
päätökset saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen mahdollisista va-
lituksista huolimatta panna täytäntöön seuraavasti:

148 §, Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus

149 §, Pöytäkirjan tarkastajien valinta

150 §, Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien valinta

Ei toimenpidettä.

151 §, Muutos kaupunginvaltuuston kokoonpanossa

Tiedoksi Taloushallintopalveluliikelaitokselle ja keskusvaalilautakunnal-
le.

152 §, Tarkastuslautakunnan varajäsenen valinta

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä mainituille.

Tiedoksi tarkastusvirastolle ja Taloushallintopalveluliikelaitokselle.

153 §, Luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien muuttaminen

Tiedoksi toimialoille, liikelaitoksille ja virastoille.

154 §, Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskeva hallintosäännön muutos

Tiedoksi kasvatus- ja koulutuslautakunnalle.

155 §, Äänestysaluejaon muuttaminen

Ei toimenpidettä.

156 §, Helsingin kaupungin ympäristöraportti 2019

Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnalle, kasvatus- ja koulutuslauta-
kunnalle, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalle ja sosiaali- ja terveyslau-
takunnalle.

Toivomusponnet kaupunginkansliaan valmisteltavaksi.

157 §, Laakson yhteissairaalan hankesuunnitelma
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Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote HUS/Keskuskirjaamolle.

Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten aluei-
den jaostolle.

Toivomusponsi kaupunginkansliaan valmisteltavaksi.

158 §, Terveysasemapalvelujen hankinnan kokeilu

Tiedoksi sosiaali- ja terveyslautakunnalle, sosiaali- ja terveystoimialalle 
ja kaupunginkanslialle.

Toivomusponnet kaupunginkansliaan valmisteltavaksi.

159 §, Kielilukion uudisrakennuksen hankesuunnitelma

Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten aluei-
den jaostolle.

160 §, Suuntimopuiston koulu- ja päiväkotikäyttöön tulevanuudisrakennuksen han-
kesuunnitelma

Asia esitellään uudelleen valtuustolle 17.6.2020.

161 §, Katajanokan tontin 8191/2 ja puistoalueen asemakaavan muuttaminen, Ho-
telli Katajanokka (12542)

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskukselle, Helen Oy:lle, Helen Sähköverkko Oy:lle, Helsin-
gin seudun liikenne -kuntayhtymä Oy:lle,  Helsingin seudun ympäristö-
palvelut  -kuntayhtymälle, kaavamuutoksen hakijalle.

Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnalle, kaupunkiympäristölautakun-
nan ympäristö- ja lupajaostolle, kaupunkiympäristölautakunnan raken-
nusten ja yleisten alueiden jaostolle, kaupunginmuseolle ja asemakaa-
voitukselle/Koski.

162 §, Kannelmäen Pasuunakuja 1:n asemakaavan muuttaminen (12612)

Asia esitellään uudelleen valtuustolle 17.6.2020.

163 §, Kokouksessa jätetyt aloitteet

Aloitteet 16 - 26 kaupunginkansliaan valmisteltavaksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Muutoksenhaku
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Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 374
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen asioita, joissa 
seuraavat viranomaiset ovat tehneet päätöksen viikolla 24. 

kaupunginhallituksen jaostot  
- konsernijaosto  
- elinkeinojaosto 8.6.2020
  
tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta  
  
lautakunnat ja niiden jaostot  
kasvatus- ja koulutuslautakunta  
- suomenkielinen jaosto 9.6.2020
- ruotsinkielinen jaosto 9.6.2020
kaupunkiympäristölautakunta 9.6.2020
- ympäristö- ja lupajaosto  
- rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 11.6.2020
pelastuslautakunta 9.6.2020
kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta  
- kulttuuri- ja kirjastojaosto  
- liikuntajaosto 9.6.2020
- nuorisojaosto  
sosiaali- ja terveyslautakunta  
- sosiaali- ja terveyslautakunnan jaosto 11.6.2020
  
johtokunnat  
- palvelukeskusliikelaitos  
- taloushallintopalveluliikelaitos  
- työterveysliikelaitos  
- rakentamispalveluliikelaitos 11.6.2020
- liikenneliikelaitos  
  
keskusvaalilautakunta yleishallinnon osalta  
  
pormestari  
  
apulaispormestarit  
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- kasvatuksen ja koulutuksen toimiala  
- kaupunkiympäristön toimiala  
- kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala  
- sosiaali- ja terveystoimiala  
  
kaupunginkanslian viranhaltijat  
  
henkilöstökassatoimikunta  

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Henri Kähönen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36027

henri.kahonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Henri Kähönen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36027

henri.kahonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 356, 360 (B)), 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373 
ja 374 §:t.

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

2
OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Pöytäkirjan 357, 358, 359, 360 (A)), 361, 362, 363 ja 364 §:t.

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

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

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

 kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi-
saannista.

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

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

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

Oikaisuvaatimusviranomainen

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

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

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

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

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

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

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

vaatimuksen
 oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot

Pöytäkirja

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

Jan Vapaavuori
puheenjohtaja

Jenni Björksten
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Terhi Koulumies Anni Sinnemäki

Pia Pakarinen

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa 
www.hel.fi 23.06.2020.


