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Kokousaika 22.06.2020 16:00 - 17:14

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) esteellinen: 393 §
Sazonov, Daniel esteellinen: 393 §
Vanhanen, Reetta (etänä)
Vesikansa, Sanna (etänä) apulaispormestari
Vuorjoki, Anna (etänä)
Yanar, Ozan (etänä)

Muut

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

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

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

lajohtaja
Laitio, Tommi kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajoh-

taja
Pohjolainen, Liisa kasvatuksen ja koulutuksen toimia-

lajohtaja
Anttila, Vesa (etänä) vs. kaupunginlakimies
Gros, Nina (etänä) henkilöstöjohtaja
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Kivelä, Liisa (etänä) viestintäjohtaja
Kühn, Markus (etänä) strategiajohtaja
Peltonen, Antti (etänä) vs. hallintojohtaja
Rinkineva, Marja-Leena (etänä) elinkeinojohtaja
Saxholm, Tuula rahoitusjohtaja
Katajamäki, Paula viestintäasiantuntija
Tammisto, Mari tapahtumasuunnittelija
Björksten, Jenni hallintoasiantuntija
Haapanen, Sami (etänä) tonttipäällikkö

asiantuntija
saapui 16:52, poistui 17:05, läsnä: 
osa 401 §:ää

Kajan, Mia (etänä) erityisasiantuntija
asiantuntija
saapui 16:52, poistui 17:05, läsnä: 
osa 401 §:ää

Pudas, Kari (etänä) tekninen johtaja
asiantuntija
saapui 16:37, poistui 16:50, läsnä: 
osa 400 §:ää

Puheenjohtaja

Jan Vapaavuori pormestari
375 - 405 §

Esittelijät

Jan Vapaavuori pormestari
375 §, 400 §

Sami Sarvilinna kansliapäällikkö
376 - 399 §, 401 - 405 §

Pöytäkirjanpitäjä

Jenni Björksten hallintoasiantuntija
375 - 405 §
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§ Asia

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

376 Asia/2 V 26.8.2020 Jätkäsaaren palvelukortteleiden asemakaavan muuttami-
nen (nro 12608)

377 Asia/3 V 26.8.2020 Malmin Askartie 2:n asemakaavan muuttaminen (nro 
12622)

378 Asia/4 V 26.8.2020, Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö Borgströminmäki -
nimisen yhtiön perustaminen

379 Asia/5 Kuuden suurimman kaupungin luottamushenkilöjohdon tapaaminen 
Tampereella 19.-20.8.2020

380 Asia/6 Hankintaoikaisupäätös, ammattikeittiölaitteet ja niiden huollot

381 Asia/7 Oikaisuvaatimus koskien yksinyrittäjän toimintatukea

382 Asia/8 Oikaisuvaatimus koskien yksinyrittäjän toimintatukea

383 Asia/9 Oikaisuvaatimus koskien yksinyrittäjän toimintatukea

384 Asia/10 Oikaisuvaatimus koskien yksinyrittäjän toimintatukea

385 Asia/11 Oikaisuvaatimus koskien yksinyrittäjän toimintatukea

386 Asia/12 Oikaisuvaatimus koskien yksinyrittäjän toimintatukea

387 Asia/13 Oikaisuvaatimus koskien yksinyrittäjän toimintatukea

388 Asia/14 Oikaisuvaatimus koskien yksinyrittäjän toimintatukea

389 Asia/15 Oikaisuvaatimus koskien yksinyrittäjän toimintatukea

390 Asia/16 Oikaisuvaatimus koskien yksinyrittäjän toimintatukea

391 Asia/17 Oikaisuvaatimus koskien yksinyrittäjän toimintatukea

392 Asia/18 Oikaisuvaatimus koskien yksinyrittäjän toimintatukea

393 Asia/19 Yhteistoimintasopimukset Helen Oy:n ja Helen Sähköverkko Oy:n 
kanssa johtojen, laitteiden ja rakennelmien sijoittamisesta

394 Asia/20 Polkupyörien liityntäpysäköinnin siirtäminen ja keskittäminen Helsingin 
kaupungin liikenneliikelaitokselle

395 Asia/21 Konalan pelastusaseman uudisrakennuksen hankesuunnitelma
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396 Asia/22 Mellunmäen metroaseman laiturikatoksen ja metrolaiturin perusparan-
nuksen hankesuunnitelma

397 Asia/23 Päiväkoti Kalevan uudisrakennuksen hankesuunnitelma

398 Asia/24 Valtuutettu Mika Ebelingin toivomusponsi selvittää mahdollisuutta pa-
rantaa tilahankkeiden prosessien etenemistä kaupunkikonsernissa

399 Asia/25 Valtuutettu Sandra Hagmanin toivomusponsi FunAction- ja NYT-
liikunnan kausikorttimaksuista luopumisesta

400 Asia/26 Helsingin kaupungin toimitilastrategia

401 Asia/27 Lapinlahden sairaala-alueen varaaminen NREP Oy:lle sekä alueen 
vuokrausperiaatteiden vahvistaminen

402 Asia/28 Lausunto ympäristöministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi 
laiksi asumisoikeusasunnoista sekä vuokra-asuntolainojen ja asumi-
soikeustalolainojen korkotuesta annetun lain muuttamisesta

403 Asia/29 Lausunto Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle 
Lapinlahden sairaala-aluetta koskevasta rakennussuojeluesityksestä 
ja Museoviraston lausunnosta

404 Asia/30 Kaupunginvaltuuston 17.6.2020 tekemien päätösten täytäntöönpano

405 Asia/31 Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen
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§ 375
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 Anni 
Sinnemäen ja Mika Raatikaisen sekä varatarkastajiksi Daniel Sazono-
vin ja Marcus Rantalan.

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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§ 376
V 26.8.2020 Jätkäsaaren palvelukortteleiden asemakaavan muutta-
minen (nro 12608)

HEL 2020-001750 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa: 

Kaupunginvaltuusto hyväksyy 20. kaupunginosan (Länsisatama, Jätkä-
saari) satama-aluetta koskevan asemakaavan muutoksen 2.6.2020 
päivätyn piirustuksen nro 12608 mukaisena ja asemakaavaselostuk-
sesta ilmenevin perustein (muodostuvat uudet korttelit 20833 ja 
20834). 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaavan muutoksen nro 12608 kartta, päivätty 2.6.2020
2 Asemakaavan muutoksen nro 12608 selostus, päivätty 2.6.2020, päivi-

tetty Kylk:n 2.6.2020 päätöksen mukaiseksi
3 Vuorovaikutusraportti 9.4.2020, täydennetty 2.6.2020
4 Päätöshistoria

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

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

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaa-
van, rakennusjärjestyksen hyväksyminen
Liite 1
Liite 2
Liite 3

Helen Oy Esitysteksti
Helen Sähköverkko Oy Esitysteksti
Helsingin seudun liikenne -
kuntayhtymä

Esitysteksti
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Helsingin seudun ympäris-
töpalvelut -
kuntayhtymä/Vesihuolto

Esitysteksti

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaavaratkaisun keskeinen sisältö

Asemakaavan muutos (kaavaratkaisu) koskee satama-aluetta, joka si-
jaitsee Atlantinkadun, Länsisatamankadun ja Hyväntoivonpuiston ra-
jaamalla alueella. Kaavaratkaisu mahdollistaa kahden toiminnoiltaan 
sekoittuneen eli asumista ja muita toimintoja sisältävän korttelin raken-
tamisen.

Palvelukortteleiden keskeisen julkisen ulkotilan muodostaa kortteleiden 
väliin sijoittuva Gibraltarinaukio, jonka varrelle on tarkoitus sijoittaa mm. 
liiketiloja, päiväkoti sekä kortteleiden yhteisöllinen kylätalo.

Tavoitteena on jatkaa Helsingin kantakaupunkia sosiaalisesti, ekologi-
sesti ja taloudellisesti kestävällä tavalla.

Uutta asuntokerrosalaa on 45 680 k-m², josta huoneistohotellin osuus 
korttelissa 20833 tontilla 1 on 7 950 k-m². Kivijalkaliiketilojen sekä pal-
velu- ja yhteistilojen osuus molemmissa kortteleissa on yhteensä 3 130 
k-m². Lisäksi kylätalolle varataan 500 k-m² korttelista 20833 tontilta 4.

Tonttien keskimääräinen tehokkuusluku on e=3,67. Asukasmäärän li-
säys on noin 860 asukasta.

Kaavaratkaisun toteuttaminen vaikuttaa erityisesti siten, että Jätkäsaa-
ren Hyväntoivonpuiston länsipuolen korttelirakenne täydentyy osayleis-
kaavassa osoitetun korttelirakenteen mukaiseksi. 

Päätökset kaavaratkaisun pohjana

Kaavaratkaisu edesauttaa kaupungin strategisten tavoitteiden toteutu-
mista mahdollistamalla asunto- ja palvelurakentamista kantakaupunkia 
laajentaen hyvien julkisten liikenneyhteyksien varrelle. Jätkäsaaren 
12.6.2006 hyväksytyn osayleiskaavan mukaan alue on osoitettu lähi-
palvelu-, asunto- ja työpaikkarakentamiselle, joten ehdotus on osay-
leiskaavan mukainen.

Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi 3.5.2019  Jätkäsaaren palvelu-
korttelien asemakaavalliset periaatteet/asemakaavan muutosluonnok-
sen. Luonnos pohjautui alkuvuonna 2017 pidetyn kilpailullisen ilmoit-
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tautumis- ja neuvottelumenettelyn voittaneeseen viite- ja konseptisuun-
nitelmaan nimeltä Jätkän Messi, jonka takana oli viiden toimijan kon-
sortio. Asemakaavaehdotus on laadittu kumppanuuskaavana tämän 
voittaneen konsortion kanssa. 

Alueen lähtökohdat ja nykytilanne

Asemakaavan muutoksen alue on meritäyttöjen aluetta ja osa Länsisa-
tamaa. Pääosa Länsisataman rahtiliikennetoiminnoista siirrettiin Vuo-
saareen vuonna 2008. Siihen saakka alue oli ulkopuolisilta suljettua, 
asvalttipintaista merikonttien säilytyskenttää. Alueen koillispuolelle on 
rakentunut Jätkäsaarenkallion ja Hietasaaren asemakaava-alue. Etelä-
puolelle rakentuvat Atlantinkaaren ja Melkinlaiturin asemakaava-alueet 
sekä lännessä Saukonlaiturin asemakaava-alue. Asemakaava-alueen 
pohjoispuolelle kaavoitetaan Jätkäsaaren keskuskortteleita. Välittömäs-
ti asemakaava-alueen itä- ja eteläpuolella on Hyväntoivonpuisto. Kort-
telin eteläpuolella olevaan puiston osaan on suunniteltu leikkipuisto.

Alueella on voimassa asemakaavat nro 8043 vuodelta 1979 ja nro 
8337 vuodelta 1981, joiden mukaan alue on satama-aluetta, satama-
aluetta palvelevien varastorakennusten korttelialuetta sekä katualuetta.

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

Kaavaratkaisun kustannukset

Kaavaratkaisun toteuttamisesta aiheutuu kaupungille kustannuksia il-
man arvonlisäveroa Gibraltarin aukion toteutuksen osalta arviolta noin 
600 000 euroa. Asemakaavan muutos nostaa alueen arvoa niin, että 
kaavoitettavan rakennusoikeuden arvo on noin 45–48 milj. euroa. 

Vuorovaikutus kaavan valmisteluaikana

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

Viranomaisyhteistyö

Kaavaratkaisun valmistelun yhteydessä on tehty yhteistyötä kaupun-
kiympäristön toimialan eri tahojen lisäksi seuraavien viranomaistahojen 
kanssa: Helen Oy, Helen Sähköverkko Oy,
Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL), 
Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) vesihuolto, 
kasvatuksen ja koulutuksen toimiala sekä kulttuurin ja vapaa-ajan toi-
miala. 
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Viranomaisten kannanotot osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä 
valmisteluaineistosta kohdistuivat kunnallistekniikkaan. Kannanotoissa 
esitetyt asiat on otettu huomioon kaavoitustyössä siten, että annetaan 
kaavamääräys, joka mahdollistaa tonttijohtojen sijoittamisen naapuri-
tonttien alueelle. Lisäksi kierrätyshuoneiden määrä, sijainti ja mitoitus 
määritellään jatkosuunnittelussa.

Mielipiteet

Mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä valmisteluai-
neistosta kohdistuivat tietoliikennejärjestelyihin sekä ekopisteen tar-
peellisuuteen alueella. Ne on otettu huomioon  siten, että mielipiteen 
mukaisesti ekopistettä ei pyritä sijoittamaan alueelle ja että tietoliiken-
netekniset asiat otetaan huomioon jatkosuunnittelussa. Kirjallisia mieli-
piteitä saapui 3 kpl.  

Kaavaehdotuksen julkinen nähtävilläolo

Kaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä 9.4.–8.5.2020, mistä  ilmoitettiin 
maankäyttö- ja rakennusasetuksessa säädetyllä tavalla.

Kaavaehdotuksesta tehtiin yksi muistutus. Muistutuksessa esitetyt 
huomautukset kohdistuivat rakentamisen korkeuteen ja sen aiheutta-
maan varjostavaan vaikutukseen sekä alueen lähiympäristön viihtyisyy-
teen. 

Lausunnossaan kaavaehdotuksesta HSY:n huomautti vesihuollon  jär-
jestämiseen liittyvistä kysymyksistä. Helen Oy ja Helen Sähköverkko 
Oy ilmoittivat, ettei niillä ole huomautettavaa.

Toimenpiteet julkisen nähtävilläolon jälkeen

Vuorovaikutusraportissa on esitetty yhteenvedot kaavaehdotuksesta 
saadusta muistutuksesta ja viranomaislausunnosta sekä vastineet niis-
sä esitettyihin huomautuksiin.  

Huomautuksissa esitetyt asiat on otettu huomioon, kaavan tavoitteet 
huomioon ottaen, tarkoituksenmukaisilta osin. 

Kaavakartan merkintöihin tai määräyksiin ja muuhun aineistoon tehtiin 
julkisen nähtävilläolon jälkeen muutoksia, jotka on esitetty yksityiskoh-
taisesti kaavaselostuksen viimeisessä luvussa. Ne on myös koottu teh-
dyt muutokset -liitteeseen ja niistä neuvoteltiin asianomaisten tahojen 
kanssa.

Tarkemmat perustelut
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Kaavaratkaisun tarkemmat perustelut ilmenevät liitteenä olevasta ase-
makaavaselostuksesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaavan muutoksen nro 12608 kartta, päivätty 2.6.2020
2 Asemakaavan muutoksen nro 12608 selostus, päivätty 2.6.2020, päivi-

tetty Kylk:n 2.6.2020 päätöksen mukaiseksi
3 Vuorovaikutusraportti 9.4.2020, täydennetty 2.6.2020
4 Päätöshistoria

Oheismateriaali

1 Sijaintikartta
2 Ilmakuva
3 Muistutus
4 Tehdyt muutokset

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen hy-
väksyminen

Otteet

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

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaa-
van, rakennusjärjestyksen hyväksyminen
Liite 1
Liite 2
Liite 3

Helen Oy Esitysteksti
Helen Sähköverkko Oy Esitysteksti
Helsingin seudun liikenne -
kuntayhtymä

Esitysteksti

Helsingin seudun ympäris-
töpalvelut -
kuntayhtymä/Vesihuolto

Esitysteksti

Tiedoksi

Kaupunkiympäristölautakunta
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Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto
Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto
Asemakaavoitus
Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunta 02.06.2020 § 330

HEL 2020-001750 T 10 03 03

Hankenumero 1602_3

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle 

 2.6.2020 päivätyn asemakaavan muutosehdotuksen nro 12608 hy-
väksymistä. Asemakaavan muutos koskee 20. kaupunginosan 
(Länsisatama, Jätkäsaari) satama-aluetta (muodostuvat uudet kort-
telit 20833 ja 20834).

Lisäksi lautakunta päätti

 ettei ehdotusta aseteta uudelleen nähtäville
 antaa vuorovaikutusraportista ilmenevät vastineet valmisteluaikana 

esitettyihin mielipiteisiin, kannanottoihin sekä julkisena nähtävillä-
oloaikana saatuun lausuntoon ja muistutukseen. Päätösasiakirjat ja 
vuorovaikutusraportti ovat luettavissa kaupunkiympäristön toimialan 
asiakaspalvelussa, Sörnäistenkatu 1 (puh. 09 310 22111), sekä in-
ternet-sivuilla: Päätöksenteko

www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi

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

Käsittely

02.06.2020 Ehdotuksen mukaan

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

Asian aikana kuultavana oli arkkitehti Teo Tammivuo. Asiantuntija pois-
tui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

http://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi
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Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Teo Tammivuori, arkkitehti, puhelin: 310 21192

teo.tammivuori(a)hel.fi
Teemu Vuohtoniemi, liikenneinsinööri (liikennesuunnittelu), puhelin: 310 37490

teemu.vuohtoniemi(a)hel.fi
Jarkko Nyman, insinööri (teknistaloudelliset asiat), puhelin: 310 37094

jarkko.nyman(a)hel.fi

Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus Kaupunkimit-
tauspalvelut Kartat ja paikkatiedot Yksikön päällikkö 02.04.2020 § 21

HEL 2020-001750 T 10 03 03

Päätös

Yksikön päällikkö päätti hyväksyä asemakaavan 12608 pohjakartan 
kaupunginosassa 20 Länsisatama. Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja 
rakennuslain (132/1999) 54a §:n asettamat vaatimukset.

Päätöksen perustelut

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

Asemakaavan numero: 12608
Kaupunginosa: 20 Länsisatama
Kartoituksen työnumero: 30/2019
Pohjakartta valmistunut: 22.8.2019
Tasokoordinaatisto: ETRS-GK25
Korkeusjärjestelmä: N2000

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

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

Lisätiedot
Merja Kyyrö, vastaava kartoittaja, puhelin: 310 31911

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

timo.tolkki(a)hel.fi
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§ 377
V 26.8.2020 Malmin Askartie 2:n asemakaavan muuttaminen (nro 
12622)

HEL 2018-007524 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa: 

Kaupunginvaltuusto hyväksyy 38. kaupunginosan (Malmi, Ylä-Malmi) 
korttelin 38139 tontin 4 asemakaavan muutoksen 3.3.2020 päivätyn pii-
rustuksen nro 12622 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmene-
vin perustein.  

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaavan muutoksen nro 12622 kartta, päivätty 3.3.2020
2 Asemakaavan muutoksen nro 12622 selostus, päivätty 3.3.2020, päivi-

tetty Kylk:n 3.3.2020 päätöksen mukaiseksi
3 Liikennesuunnitelma (piir.nro 7011/3.3.2020)
4 Vuorovaikutusraportti 25.11.2019, täydennetty 3.3.2020
5 Osa päätöshistoriaa

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

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

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaa-
van, rakennusjärjestyksen hyväksyminen
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4

Helen Oy
Helen Sähköverkko Oy
Helsingin seudun liikenne -
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kuntayhtymä
Helsingin seudun ympäris-
töpalvelut -
kuntayhtymä/Vesihuolto

Esitysehdotus

Esitys on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaavaratkaisun keskeinen sisältö

Asemakaavan muutos (kaavaratkaisu) koskee yhdistettyjen liike- ja 
asuntokerrostalojen korttelialueen (38139) tonttia 4, joka sijaitsee Mal-
min kaupunginosassa rajoittuen Askartiehen, Notkokujaan ja Kirkonky-
läntiehen. Kaavaratkaisu mahdollistaa 7-kerroksisen asuinkerrostalon 
rakentamisen tontin nykyisen liikerakennuksen kohdalle. Tontin nykyi-
nen asuinkerrostalo säilyy tontilla. Kaavaratkaisun tavoitteena on kehit-
tää Malmin asemanseutua täydennysrakentamisen keinoin. Tontin yh-
teenlaskettu rakennusoikeus on 3 900 k-m2, josta 3 750 k-m2 on osoi-
tettu asumiseen ja 150 k-m2 katutason liiketilalle. Kaavaratkaisun myö-
tä tontin kerrosala kasvaa 2 500 k-m2. Tonttitehokkuus on e = 1,6. 
Kaavaratkaisun yhteydessä on laadittu liikennesuunnitelma (piirustus 
nro 7011), joka osoittaa liikenne- ja pysäköintijärjestelyt korttelin ulko-
puolella. 

Kaavaratkaisun toteuttaminen vaikuttaa erityisesti siten, että Malmin 
keskusta täydentyy ja kehittyy kaupunkimaisempaan suuntaan. Lisäksi 
jalankulun ja pyöräilyn yhteydet paranevat. Tulevaisuudessa Kirkonky-
läntien suuntaisesti kulkeva kaupunkiraitiotieyhteys parantaa alueen 
saavutettavuutta.

Päätökset kaavaratkaisun pohjana

Kaavaratkaisu edesauttaa kaupungin strategisten tavoitteiden toteutu-
mista siten, että se tukee Malmin asemanseudun kehittämistä ja sel-
keyttää ajoneuvopysäköintiä sekä jalankulun ja pyöräliikenteen yhteyk-
siä. 

Helsingin yleiskaavassa 2016 alue on liike- ja palvelukeskusta merkin-
nällä C1 ja Kirkonkyläntielle on osoitettu pikaraitiotie. Helsingin maana-
laisessa yleiskaavassa nro 11830 alue on esikaupunkialueiden pinta-
kallioaluetta eikä siinä ole aluevarausta ao. alueelle. Asemakaavan 
muutos on em. yleiskaavojen mukainen.

Alueen lähtökohdat ja nykytilanne
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Kaava-alue liittyy Malmin keskustassa sijaitsevaan yhdistettyjen liike- ja 
asuntokerrostalojen korttelialueeseen nro 38139. Kaava-alue sijaitsee 
korttelin tontilla 4, jossa on tällä hetkellä kaksi rakennusta. Tontti sijait-
see noin 300 metrin etäisyydellä Malmin juna-asemasta linnuntietä mi-
tattuna. Pohjoisempi nelikerroksinen asuinkerrostalo on rakennettu 
1960-luvulla. Rakennuksen aputilat ja pysäköintitallit (7 kpl autopaikko-
ja) sekä ulkovälinevarasto sijaitsevat rakennuksen maantasokerrok-
sessa. Muu ajoneuvojen pysäköinti- sekä leikki- ja oleskelutilat on jär-
jestetty tontin pihalle. Eteläisempi yksikerroksinen liikerakennus on ra-
kennettu 1960-luvulla. Rakennus on suunniteltu alun perin pankiksi ja 
myymäläksi. Myöhemmin tiloissa on toiminut monenlaista liiketoimin-
taa.

Vuoden 2018 aikana tontin omistaja on hakenut tontille asemakaava-
muutosta, jossa huonokuntoiseksi todettu liikerakennus voitaisiin pur-
kaa ja rakentaa samalle kohdalle uusi asuinkerrostalo. Nykyinen asuin-
kerrostalo jäisi tontille ja rakennukseen tulisi myös liiketilaa maantaso-
kerrokseen. 

Alueella on voimassa asemakaava vuodelta 1981, jossa tontti on osoi-
tettu yhdistettyjen liike- ja asuntokerrostalojen korttelialueeksi ALK.

Kaavaratkaisu on tehty hakemuksen johdosta ja sen sisältö on neuvo-
teltu hakijan kanssa.

Kaavaratkaisun kustannukset

Kaavaratkaisun toteuttamisesta ei aiheudu kaupungille välittömiä kus-
tannuksia mutta se nostaa alueen arvoa.

Vuorovaikutus kaavan valmisteluaikana

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

Viranomaisyhteistyö

Kaavaratkaisun valmistelun yhteydessä on tehty yhteistyötä kaupun-
kiympäristön toimialan eri tahojen lisäksi seuraavien viranomaistahojen 
kanssa: Helen Oy, Helen Sähköverkko Oy, 
Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL), Helsingin seudun ym-
päristöpalvelut (HSY) vesihuolto sekä 
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan kaupunginmuseo. 

Viranomaisten kannanotot osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä 
valmisteluaineistosta kohdistuivat yhdyskuntateknisen huollon ja kau-
punkikuvan huomioimiseen kaava-alueella.
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Kannanotoissa esitetyt asiat on otettu huomioon kaavatyössä siten, et-
tä johtokuja-aluevaraukseen ja kaupunkikuvaan liittyvät asiat on huo-
mioitu kaavassa ja jatkosuunnittelua varten.

Mielipiteet

Mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä valmisteluai-
neistosta kohdistuivat pysäköintiin, rakennuksen kerroskorkeuteen ja 
Kirkonkyläntien varren kehittämiseen.

Mielipiteet on otettu huomioon kaavoitustyössä siten, että liikenne-
suunnitelmassa Kirkonkyläntien katutason liiketilan edustalle on mah-
dollistettu toistaiseksi lyhytaikaista pysäköintiä. Rakennuksen kerros-
korkeus säilyy, mutta rakennuksen sovittamiseen lähialueen kaupunki-
kuvaan tullaan kiinnittämään huomiota jatkosuunnittelussa.

Kirjallisia mielipiteitä saapui 3 kpl.

Kaavaehdotuksen julkinen nähtävilläolo

Kaavaehdotus oli ollut julkisesti nähtävillä 25.11.–30.12.2019, mistä il-
moitettiin maankäyttö- ja rakennusasetuksessa säädetyllä tavalla.

Kaavaehdotuksesta ei tehty muistutuksia.

Kaavaehdotuksesta saatiin lausunnot samoilta viranomaisilta, jotka on 
mainittu kohdassa viranomaisyhteistyö. Lausunnoissa esitetyt huomau-
tukset kohdistuivat yhdyskuntateknisen huollon ja kaupunkikuvan huo-
mioimiseen kaava-alueella. Helen Oy, Helen Sähköverkko Oy ja HSL 
ilmoittivat ettei niillä ole lausuttavaa tai huomautettavaa. 

Toimenpiteet julkisen nähtävilläolon jälkeen

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

Kaavan tavoitteet huomioon ottaen kaavaehdotusta ei ole tarkoituk-
senmukaista muuttaa julkisen nähtävilläolon yhteydessä esitettyjen 
huomautusten johdosta. Aineistoon tehdyt muut täydennykset on esi-
tetty kaavaselostuksen viimeisessä luvussa ja niistä on neuvoteltu 
asianomaisten tahojen kanssa.

Tarkemmat perustelut

Kaavaratkaisun tarkemmat perustelut ilmenevät liitteenä olevasta ase-
makaavaselostuksesta.

Jatkotoimenpiteet
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Kaava-alueeseen tai sen osaan liittyy maankäyttösopimusmenettely, 
josta on päätetty kaupunkiympäristön toimialan tonttipäällikön päätök-
sellä 18.5.2020 § 31. Sopimus on allekirjoitettu 16.6.2020.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaavan muutoksen nro 12622 kartta, päivätty 3.3.2020
2 Asemakaavan muutoksen nro 12622 selostus, päivätty 3.3.2020, päivi-

tetty Kylk:n 3.3.2020 päätöksen mukaiseksi
3 Liikennesuunnitelma (piir.nro 7011/3.3.2020)
4 Vuorovaikutusraportti 25.11.2019, täydennetty 3.3.2020
5 Osa päätöshistoriaa

Oheismateriaali

1 Sijaintikartta
2 Ilmakuva
3 Asemakaavan muutoshakemus, Askartie 2, Asunto-osakeyhtiö Askartie 

2
4 Maankäyttösopimus Malmin Askartie 2 (nro12622).sähköisesti allekirj

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen hy-
väksyminen

Otteet

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

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaa-
van, rakennusjärjestyksen hyväksyminen
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4

Helen Oy
Helen Sähköverkko Oy
Helsingin seudun liikenne -
kuntayhtymä
Helsingin seudun ympäris-
töpalvelut -
kuntayhtymä/Vesihuolto
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Tiedoksi

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

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunta 03.03.2020 § 121

HEL 2018-007524 T 10 03 03

Hankenumero 4003_6, 2815

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle

 3.3.2020 päivätyn asemakaavan muutosehdotuksen nro 12622 hy-
väksymistä. Asemakaavan muutos koskee 38. kaupunginosan 
(Malmi, Ylä-Malmi) korttelin 38139 tonttia 4.

Lisäksi lautakunta päätti

 ettei ehdotusta aseteta uudelleen nähtäville

 antaa vuorovaikutusraportista ilmenevät vastineet valmisteluaikana 
esitettyihin mielipiteisiin sekä julkisena nähtävilläoloaikana saatuihin 
lausuntoihin. Päätösasiakirjat ja vuorovaikutusraportti ovat luetta-
vissa kaupunkiympäristön toimialan asiakaspalvelussa, Sörnäisten-
katu 1, sekä internet-sivuilla: Päätöksenteko

www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi

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

o Rakennusliike Lapti Oy: 5 000 euroa

Käsittely

03.03.2020 Ehdotuksen mukaan

https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi/paatoksenteko/
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Asian aikana kuultavana oli arkkitehti Tuomo Näränen. Asiantuntija 
poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Tuomo Näränen, arkkitehti, puhelin: 310 20462

tuomo.naranen(a)hel.fi
Kari Tenkanen, liikenneinsinööri (liikenne- ja katusuunnittelu), puhelin: 310 37132

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

mikko.tervola(a)hel.fi

Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus Kaupunkimit-
tauspalvelut Kartat ja paikkatiedot Yksikön päällikkö 20.11.2019 § 65

HEL 2018-007524 T 10 03 03

Päätös

Yksikön päällikkö päätti hyväksyä asemakaavan 12622 pohjakartan 
kaupunginosassa 38 Malmi. Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja raken-
nuslain (132/1999) 54a §:n asettamat vaatimukset.

Päätöksen perustelut

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

Asemakaavan numero: 12622
Kaupunginosa: 38 Malmi
Kartoituksen työnumero: 23/2019
Pohjakartta valmistunut: 13.6.2019
Tasokoordinaatisto: ETRS-GK25
Korkeusjärjestelmä: N2000

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

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

Lisätiedot
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Antti Soljanto, paikkatietosuunnittelija, puhelin: 310 22065
antti.soljanto(a)hel.fi

Timo Tolkki, yksikön päällikkö, puhelin: 310 31883
timo.tolkki(a)hel.fi
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§ 378
V 26.8.2020, Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö Borgströminmäki -
nimisen yhtiön perustaminen

HEL 2020-006985 T 00 00 00

Päätös

A)

Kaupunginhallitus päätti ehdolla, että kaupunginvaltuusto hyväksyy 
päätösehdotuksen B) kohdan mukaisen rakennuksen luovutuksen:

- perustaa Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö Borgströminmäki -nimisen 
yhtiön

- hyväksyä liitteinä 1–3 olevat Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö Borgst-
röminmäen perustamissopimuksen, yhtiöjärjestyksen ja osakassopi-
muksen

- hyväksyä hallituksen jäsenten palkkioperusteeksi palkkioryhmän C

- kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalveluita yhtiön perustamisvai-
heessa merkitsemään Helsingin kaupungin lukuun yhtiön päiväkotitilan 
hallintaan oikeuttavat osakkeet nrot 1–1272 (1 272 kpl)

- osoittaa 222 377 euroa talousarvion kohdasta 8 06 02 Arvopaperit, 
Khn käytettäväksi, Muut kohteet kaupunginkanslian talous- ja suunnit-
teluosaston käytettäväksi yhtiön edellä mainittujen osakkeiden merkit-
semistä varten 

- kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalveluita hoitamaan yhtiön perus-
tamiseen liittyvät tarpeelliset toimenpiteet sekä oikeuttaa oikeuspalvelut 
tekemään tarvittaessa perustamissopimukseen ja yhtiöjärjestykseen 
vähäisiä muutoksia

- mikäli päiväkotirakennuksen luovutuksesta yhtiölle aiheutuva varain-
siirtovero ylittää määrältään Helsingin kaupungin osakkeiden merkintä-
hintana yhtiöön sijoittaman varainsiirtoveron määrän 212 377 euroa, si-
toutuu Helsingin kaupunki sijoittamaan ylimenevän osan yhtiöön oman 
pääoman ehtoisena sijoituksena yhtiön sijoitetun vapaan oman pää-
oman rahastoon. 

B)

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
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Kaupunginvaltuusto päättää luovuttaa yhtiön perustamisen jälkeen 
korttelissa 49044 tontilla 2 sijaitsevan päiväkotirakennuksen perustet-
tavalle Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö Borgströminmäelle 5 309 424 
eurolla siten, että yhtiö maksaa Helsingin kaupungille 1 337 521 euroa 
rahassa ja loppuosa rakennuksen arvosta 3 971 903  euroa on Helsin-
gin kaupungin tekemä apporttisijoitus yhtiön sijoitetun vapaan oman 
pääoman rahastoon.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1 Perustamissopimus
2 Yhtiöjärjestys
3 Osakassopimus
4 Kaupunginhallituksen päätös 28.8.2017 764 §

Muutoksenhaku

A) Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhal-
litus

B) Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 
täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Asian taustaa

Kaupunginhallitus on 28.8.2017, § 764 päättänyt hyväksyä päiväkoti 
Borgströminmäen 22.2.2017 päivätyn uudisrakennuksen hankesuunni-
telman. Päiväkoti on tarkoitus toteuttaa yhteishankkeena Kruunuvuo-
renrannan Palvelu Oy:n omistukseen tulevan asukastilan kanssa.  

Päätöksen mukaan hanke toteutetaan keskinäisenä kiinteistöosakeyh-
tiönä, jonka osakekannasta Helsingin kaupungin omistukseen tulevan 
päiväkodin osuus on noin 80 % ja Kruunuvuorenrannan Palvelu Oy:n 
omistukseen tulevan asukastilan (jatkossa yhteiskerhotilat) osuus on 
noin 20 %.

Päätös on liitteenä 4.
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Yhtiön perustaminen, osakassopimus ja osakkeet

Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö Borgströminmäen (jatkossa yhtiö) 
toimialana on osana Helsingin kaupunkikonsernia hallita vuokrasopi-
muksen perusteella Helsingin kaupungin 49. kaupunginosan (Laajasa-
lo) korttelissa 49044 tonttia 2 sekä omistaa ja hallita sillä olevaa raken-
nusta. Helsingin kaupunki omistaa tontin 49044/2.

Kruunuvuorenrannan Palvelu Oy ja Helsingin kaupunki (osakkaat) ovat 
laatineet osakassopimuksen, jossa osakkaat sopivat keskinäisistä oi-
keuksistaan ja velvollisuuksistaan yhtiön omistajina. Osakassopimus 
on liitteenä 3.

Yhtiö on tarkoitus perustaa viipymättä osakassopimuksen allekirjoitta-
misen jälkeen. Osakkaat sitoutuvat allekirjoittamaan perustamissopi-
muksen ja merkitsemään yhtiön osakkeita perustamissopimuksen mu-
kaisesti.

Yhtiön osakkeet nrot 1–1272 (1272 kpl) tuottavat oikeuden hallita yh-
tiön omistamassa päiväkotirakennuksessa yhtiöjärjestyksen huoneisto-
selitelmässä määriteltyjä päiväkotitiloja. Yhtiön osakkeet nrot 1273–
1595 (323 kpl) tuottavat oikeuden hallita yhtiön omistamassa päiväkoti-
rakennuksessa yhtiöjärjestyksen huoneistoselitelmässä määriteltyjä yh-
teiskerhotiloja.

Yhtiön osakkeiden lukumäärä, merkintä ja omistus määräytyvät Helsin-
gin kaupungin ja Kruunuvuorenrannan Palvelu Oy:n välillä tilojen ne-
liöiden (m²) perusteella siten, että yksi neliö muodostaa yhden osak-
keen. 

Yhtiön perustaminen liittyy Helsingin kaupungin ja Kruunuvuorenran-
nan Palvelu Oy:n väliseen yhtiön hallinnoimien tilojen kokonaisjärjeste-
lyyn, jossa Helsingin kaupungin merkintähinta maksetaan rahassa 
edellytyksin, että yhtiö hankkii osittain vastiketta vastaan rakennuksen 
yhtiölle. Tällöin rakennuksen hankintaan sovelletaan osakeyhtiölain 
mukaan vastaavasti, mitä maksusta apporttiomaisuudella säädetään. 

Tässä kokonaisjärjestelyssä yhtiön perustamisen jälkeen Helsingin 
kaupunki luovuttaa päiväkotirakennuksen yhtiölle osittain yhtiön mak-
samaa vastiketta vastaan. Loppuosa rakennuksen arvosta on Helsingin 
kaupungin sijoitus yhtiöön oman pääoman ehtoisena apporttisijoitukse-
na yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Luovutuksen kohteena olevasta rakennuksesta on laadittu arviokirja, 
jossa on yksilöity apporttiomaisuus ja sillä suoritettava maksu sekä sel-
vitetty omaisuuden arvostamiseen vaikuttavat seikat ja omaisuuden ar-
vostamisessa noudatettavat menetelmät.
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Lisäksi yhtiön tilintarkastajalta tullaan pyytämään lausunto apporttiselvi-
tyksestä ja siitä, että omaisuudella on vähintään maksua vastaava ta-
loudellinen arvo yhtiölle.

Investointikustannukset ja rakennuksen luovuttaminen yhtiölle

Kruunuvuorenrannan Palvelu Oy:n osuus yhteiskerhotilan arvonlisäve-
rottomista investointikustannuksista on 1 174 000 euroa, johon lisätään 
rakentamiskustannuksista maksetun arvonlisäveron määrä niiltä osin 
kuin Helsingin kaupunki ei ole saanut niitä palautuksena takaisin arvon-
lisäverolain 130 §:n mukaisesti. Tämä vastaa kaupunginhallituksen 
hankesuunnitelman hyväksymistä koskevan päätöksen 28.8.2017, § 
764 mukaista yhteiskerhotilan hintaa. 

Tämän vuoksi perustamissopimukseen on Kruunuvuorenrannan Palve-
lu Oy:lle merkitty yhteiskerhotilojen hallintaan oikeuttavien osakkeiden 
nrot 1273–1595 (323 kpl) merkintähinnaksi 1 337 521 euroa.  

Kruunuvuorenrannan Palvelu Oy sijoittaa osuutensa yhteiskerhotilan 
investointikustannuksista yhtiöön osakkeiden merkintähintana. Kruunu-
vuorenrannan Palvelu Oy:n osakkeiden koko merkintähinta koostuu 
vain aikaisemmin sovituista edellä mainituista yhteiskerhotilan inves-
tointikustannusten määrästä.

Helsingin kaupungin osakkeiden merkintähinta 222 377 euroa koostuu 
yhtiön perustamisen jälkeen tehtävästä yhtiön toimialan mukaisen ra-
kennuksen luovutuksesta seuraavasta varainsiirtoveron määrästä 212 
377 euroa ja yhtiöön sijoitettavasta käyttöpääomasta 10 000 euroa.

Yhtiön perustamisen jälkeen Helsingin kaupunki luovuttaa päiväkotira-
kennuksen, jossa yhteiskerhotila sijaitsee, yhtiölle käyvästä arvosta 5 
309 424 euroa. Luovutushinnasta yhtiö maksaa Helsingin kaupungille 1 
337 521 euroa rahana. 

Helsingin kaupunki sijoittaa loppuosan rakennuksen arvosta 3 971 903 
euroa yhtiöön oman pääoman ehtoisena apporttisijoituksena yhtiön si-
joitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Mikäli päiväkotirakennuksen luovutuksesta yhtiölle aiheutuva varainsiir-
tovero ylittää määrältään Helsingin kaupungin osakkeiden merkintähin-
tana yhtiöön sijoittaman varainsiirtoveron määrän 212 377 euroa, sitou-
tuu Helsingin kaupunki sijoittamaan ylimenevän määrän yhtiöön oman 
pääoman ehtoisena sijoituksena yhtiön sijoitetun vapaan oman pää-
oman rahastoon.

Pitkäaikainen maanvuokrasopimus
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Kaupunki tekee yhtiön kanssa pitkäaikaisen maanvuokrasopimuksen 
tontista 49044/2 jolla päiväkotirakennus sijaitsee.

Päiväkotirakennuksen omistus- ja hallintaoikeus siirtyvät yhtiölle vasta 
sitten, kun sekä rakennuksen luovutuskirja ja maanvuokrasopimus ovat 
allekirjoitettu. 

Yhteiskerhotilan päiväkäyttö

Osakkaat sopivat huoneenvuokrasopimuksella kaupungin oikeudesta 
käyttää Kruunuvuorenrannan Palvelu Oy:n hallinnassa olevaa yhteis-
kerhotilaa.

Vastikkeet

Yhtiöjärjestyksen mukaiset vastikkeet jakautuvat tilojen pinta-alan mu-
kaisten neliöiden ja osakemäärien mukaisessa suhteessa. Yhteiskerho-
tilojen hoitovastike määräytyy kuitenkin yhtiön perustamisesta alkaen 
käyttäen kerrointa 0,7.

Yhtiön hallitus, tilintarkastaja ja toimitusjohtaja

Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukai-
sesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu vähintään kolme ja 
enintään viisi varsinaista jäsentä. Helsingin kaupunki nimeää yhtiön 
hallituksen puheenjohtajan ja yhtiön tilintarkastajan.

Kaupunginhallitus on 12.3.2018, § 143 § päättänyt  hyväksyä kaupun-
gin tytäryhteisöjen ja -säätiöiden yleiset palkkioperusteet siten, että 
kaupungin tytäryhteisöt ja -säätiöt jaetaan neljään eri ryhmään perus-
tuen kunkin yhteisön tai säätiön osalta hallitustyön vaativuuteen, jota 
arvioidaan toiminnan luonteen ja laajuuden, liikevaihdon ja taseen lop-
pusumman, henkilöstön määrän sekä muihin asiaan liittyvien näkökoh-
tien kuten yhteisön strategisen merkityksen perusteella. Samalla kau-
punginhallitus päätti eri ryhmiin kuuluvien tytäryhteisöjen ja -säätiöiden 
hallituksille maksettavien palkkioiden perusteista.

Ottaen huomioon perustettavan yhtiön toiminnan luonne ja laajuus, 
muut edellä mainitut näkökohdat sekä aiemmin muiden tytäryhteisöjen 
ja -säätiöiden osalta tehty jaottelu, on perusteltua, että yhtiö kuuluu 
palkkioryhmään C.

Valtiontukiarviointi

Yhtiö on keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö, jonka tarkoituksena on omis-
taa ja hallita kiinteistöllä olevaa rakennusta. Yhtiö ei harjoita taloudellis-
ta toimintaa, eikä kiinteistölle rakennettua rakennusta hyödynnetä kau-



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 24/2020 22 (181)
Kaupunginhallitus

Asia/4
22.06.2020

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

palliseen tarkoitukseen, joten yhtiön perustamisessa sille myönnetty ta-
loudellinen tuki ei kuulu valtiontukisääntöjen soveltamisalaan.

Asian ja asiakirjojen valmistelu

Yhtiön perustaminen, perustamissopimus, yhtiöjärjestys ja osakasso-
pimus on valmisteltu yhteistyössä kaupunkiympäristön toimialan tila-
palveluiden, maaomaisuuden kehittäminen ja tontit -palvelun sekä kau-
punginkanslian oikeuspalveluiden ja konserniohjaus -yksikön kanssa.

Asian valmistelu yhteydessä tarkasteltiin vaihtoehtoista toteuttamista-
paa, joka ei sittemmin osoittautunut toteuttamiskelpoiseksi. Tästä syys-
tä on yhtiön perustamista koskevan asian saattaminen päätöksente-
koon viivästynyt.

Toimivalta

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

Hallintosäännön 7 luvun 1 §:n 11 kohdan mukaan, ellei toimivallasta 
ole muutoin säädetty tai määrätty, kaupunginvaltuusto päättää luovut-
taa kaupungin irtainta omaisuutta, kun omaisuuden arvo ylittää 5 mil-
joonaa euroa.

Lopuksi

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

Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö Borgströminmäen perustamissopimus 
on liitteenä 1, yhtiöjärjestys liitteenä 2 ja osakassopimus liitteenä 3.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1 Perustamissopimus
2 Yhtiöjärjestys
3 Osakassopimus
4 Kaupunginhallituksen päätös 28.8.2017 764 §



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 24/2020 23 (181)
Kaupunginhallitus

Asia/4
22.06.2020

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

Muutoksenhaku

A) Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhal-
litus

B) Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 
täytäntöönpano

Tiedoksi

Talous- ja suunnitteluosasto
Taloushallintopalvelu
Oikeuspalvelut
Konserniohjaus



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 24/2020 24 (181)
Kaupunginhallitus

Asia/5
22.06.2020

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

§ 379
Kuuden suurimman kaupungin luottamushenkilöjohdon tapaaminen 
Tampereella 19.-20.8.2020

HEL 2020-006056 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallitus päätti nimetä kuuden suurimman kaupungin luotta-
mushenkilöjohdon tapaamiseen Tampereella 19.-20.8.2020 seuraavat 
edustajat: 

 Daniel Sazonov 
 Pia Pakarinen 
 Harry Bogomoloff
 Anni Sinnemäki
 Sanna Vesikansa
 Sami Muttilainen
 Björn Månsson
 Nasima Razmyar
 Ville Jalovaara
 Mika Raatikainen

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti Daniel Sazonovin ehdotuksesta 
nimetä edustajiksi Daniel Sazonovin, Pia Pakarisen ja Harry Bogomo-
loffin.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti Reetta Vanhasen ehdotuksesta 
nimetä edustajiksi Anni Sinnemäen ja Sanna Vesikansan.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti Anna Vuorjoen ehdotuksesta 
nimetä edustajaksi Sami Muttilaisen.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti Marcus Rantalan ehdotuksesta 
nimetä edustajaksi Björn Månssonin.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti Tomi Sevanderin ehdotuksesta 
nimetä edustajiksi Nasima Razmyarin ja Ville Jalovaaran.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti Mika Raatikaisen ehdotuksesta 
nimetä edustajaksi Mika Raatikaisen.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
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Lisätiedot
Inga Nyholm, yhteysjohtaja, 310 23337

inga.nyholm(a)hel.fi

Liitteet

1 Nimeämispyyntö 8.6.2020, liite, ohjelma

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää nimetä kuuden suurimman kaupungin luot-
tamushenkilöjohdon tapaamiseen Tampereella 19.-20.8.2020 seuraa-
vat edustajat: 















Esittelijän perustelut

Kuuden suurimman kaupungin luottamushenkilöjohdon tapaaminen jär-
jestetään Tampereella 19.-20.8.2020. Tapaaminen kestää lounaasta 
lounaaseen ja se järjestetään Tampere-talolla. Poikkeuksellisesta tilan-
teesta johtuen myös etäyhteydellä osallistuminen tullaan mahdollista-
maan. Päivien läpileikkaavana teemana on koronakriisin jälkeisen yh-
teiskunnan rakentuminen niin sote-uudistuksen, kaupunkipolitiikan kuin 
suurten kaupunkien tapahtumataloudenkin näkökulmista. 

Kaupunginhallitusten toivotaan nimeävän tapaamiseen ensisijaisesti 
kaupunginvaltuuston ja -hallituksen puheenjohtajistot, halutessaan 
myös muita edustajia, yhteensä noin kuusi edustajaa kustakin kaupun-
gista. Myös virkahenkilön osallistumista kokoukseen toivotaan asioiden 
valmistelun vuoksi.  

Tapaamiseen osallistuville maksetaan mahdolliset korvaukset luotta-
mushenkilöiden taloudellisista etuuksista tehdyn päätöksen mukaisesti. 
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Majoitus- ja matkakustannukset korvataan tapaamiseen paikan päällä 
Tampereella osallistuville. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Inga Nyholm, yhteysjohtaja, 310 23337

inga.nyholm(a)hel.fi

Liitteet

1 Nimeämispyyntö 8.6.2020, liite, ohjelma

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginkanslia
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§ 380
Hankintaoikaisupäätös, ammattikeittiölaitteet ja niiden huollot

HEL 2020-001250 T 02 08 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti kumota ammattikeittiölaitteista ja niiden huol-
losta 29.4.2020 tehdyn hankintapäätöksen positioita 12-16 koskevilta 
osiltaan (OSA 3, lämpökuljetusvaunut) ja oikaista hankintapäätöstä 
oheisen liitteen mukaisesti siten, että positioissa 12-16 Metos Oy Ab:n 
tarjous hylätään ja toimittajaksi valitaan Kavika Oy. Muilta osin hankin-
tapäätös säilyy ennallaan.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Marja Sarmela, hankintalakimies, puhelin: 310 31651

marja.sarmela(a)hel.fi

Liitteet

1 Vertailu Lämpökuljetusvaunut

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asianosaiset Esitysteksti

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kau-
punginhallitus
Liite 1

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Hankintamenettelyssä on hankintapäätöksen jälkeen ilmennyt virhe si-
ten, että vertailussa on positioihin 12-16 (OSA 3, lämpökuljetusvaunut) 
valittu tarjoaja, jonka tarjous mainituissa positioissa ei täytä tarjous-
pyynnön vaatimuksia. Näin ollen tarjous, jonka on antanut Metos Oy 
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Ab, tulee näissä positioissa hylätä ja valita tilalle alun perin toisella sijal-
la ollut Kavika Oy:n tarjous.

Virhe tuli esiin, kun sisällöltään samanlaiseen Helsingin Konsernihan-
kinta Oy:n hankintapäätökseen kohdistui hankintaoikaisuvaatimus. Asi-
aa tutkittaessa ja asianosaisia kuultaessa selvisi, ettei Metos Oy Ab:n 
tarjous mainituissa positioissa täytä tarjouspyynnön vaatimuksia. Tar-
jouksen mukaisissa vaunuissa puhallus ei kytkeydy pois ovea avat-
taessa eikä merkkivalo ilmoita saavutettua lämpötilaa.

Asianosaisia on hallintolain mukaisesti kuultu ehdotetusta hankintayk-
sikköaloitteisesta oikaisusta. Määräaikaan mennessä ei ole saapunut 
lausuntoja.

Hankintalain 132 §:n mukaan hankintayksikkö voi itse poistaa virheelli-
sen päätöksensä tai peruuttaa muun hankintamenettelyssä tehdyn rat-
kaisun, jolla on oikeudellisia vaikutuksia ehdokkaiden tai tarjoajien 
asemaan, ja ratkaista asian uudelleen (hankintaoikaisu), jos päätös tai 
muu hankintamenettelyssä tehty ratkaisu perustuu lain soveltamisessa 
tapahtuneeseen virheeseen tai jos asiaan on tullut sellaista uutta tietoa, 
joka voi vaikuttaa päätökseen, ratkaisuun tai hankintasopimuksen te-
kemisen edellytyksiin. Päätöksen tai ratkaisun oikaiseminen ei edellytä 
asianosaisen suostumusta.

Helsingin kaupungin hallintosäännön 19 luvun 4 §:n mukaan kaupun-
ginhallituksen, sen jaoston ja sen alaisen viranomaisen päätöksestä 
tehdyn hankintaoikaisun käsittelee kaupunginhallitus.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Marja Sarmela, hankintalakimies, puhelin: 310 31651

marja.sarmela(a)hel.fi

Liitteet

1 Vertailu Lämpökuljetusvaunut

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asianosaiset Esitysteksti

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kau-
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punginhallitus
Liite 1

Päätöshistoria

Keskushallinto Kaupunginkanslia Talous- ja suunnitteluosasto Hankinnat ja kilpai-
luttaminen Hankintajohtaja 29.04.2020 § 143

HEL 2020-001250 T 02 08 01 00

Päätös

Hankintajohtaja päätti hyväksyä ammattikeittiölaitteista ja niiden huol-
loista kokonaistaloudellisesti edullisimpina neljäksi vuodeksi seuraavat 
tarjoukset:

OSA 1

- Astianpesukoneet ja yhdistelmäuunit: Metos Oy Ab, Electrolux Pro-
fessional Oy ja Dieta Oy 

- Kiertoilmauunit: Metos Oy Ab, Electrolux Professional Oy, Kopal Keit-
tiöt Oy ja Dieta Oy

- Liedet jalustoineen: Kopal Keittiöt Oy, Metos Oy Ab, Dieta Oy ja Elect-
rolux Professional Oy

OSA 2 

- Kylmäkaapit: Metos Oy Ab, Electrolux Professional Oy ja Dieta Oy

OSA 3

- Mikroaaltouunit: Dieta Oy

- Lämpökuljetusvaunut: Metos Oy Ab

- Yleiskoneet: Dieta Oy ja Metos Oy Ab

- Vihannesleikkurit: Electrolux Professional Oy, Dieta Oy ja Metos Oy 
Ab

- Vaa’at: Metos Oy Ab ja Dieta Oy

OSA 4 

- Maidonannostelijat: Kavika Oy

OSA 5 Vaunut ja varastointivälineet 
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- Kavika Oy

Hankintajohtaja päätti sulkea Kopal Keittiöt Oy:n tarjouskilpailusta as-
tiapesukoneiden, yhdistelmäuunien ja kylmälaitteiden osalta, koska 
Kopal Keittiöt Oy ei täyttänyt tarjouskilpailussa näiden tuotteiden tarjoa-
jalle asetettua soveltuvuusvaatimusta.

Hankintajohtaja päätti hylätä tarjouskilpailusta OP Trade And Service 
Oy:n tarjouksen yleiskoneesta positiossa 31 sekä Electrolux Professio-
nal Oy:n tarjouksen yleiskoneista positioissa 32 ja 33 sekä Electrolux 
Professional Oy:n tarjouksen vihannesleikkurista positiossa 35, koska 
tarjotut koneet eivät täyttäneet tarjouspyynnössä esitettyjä vaatimuksia. 

Hankintasopimus sopijapuolten välillä syntyy vasta myöhemmin erik-
seen allekirjoitettavalla sopimuksella. Hankintasopimus voidaan tehdä 
aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut 
tai hänen katsotaan saaneen päätöksen ja valitusosoituksen tiedoksi. 

Hankinnan arvioitu arvonlisäveroton arvo on seuraava:

- osa 1: 6 000 000 euroa

- osa 2: 3 000 000 euroa

- osa 3: 600 000 euroa

- osa 4: 50 000 euroa

- osa 5: 150 000 euroa

Hankintasopimusta ei voida tehdä ennen kuin tarjoaja on toimittanut 
hankintayksikölle tarjouspyynnössä mainitut hankintalain 88 §:n mukai-
set otteet rikosrekisteristä. Hankintayksikkö tutkii otteista, koskeeko tar-
joajaa jokin hankintalain 80 §:n mukainen pakollinen poissulkemispe-
ruste. Poissulkemisperusteen ilmetessä ratkaistaan hankintaa koskeva 
päätös uudelleen oikaisemalla tätä päätöstä hankintalain 132 §:n mu-
kaisesti.

Päätöksen perustelut

Kilpailutus perustuu Helsingin kaupunginkanslian 5.2.2020 päivättyyn 
tarjouspyyntöön H001-20, HEL 2020-001250. Ammattikeittiölaitteiden 
ja niiden huoltojen hankinta on toteutettu avoimella menettelyllä. 

Hankinnasta on julkaistu hankintailmoitus 6.2.2020 ja korjausilmoitus 
4.3.2020 sähköisessä HILMA-ilmoituskanavassa 
www.hankintailmoitukset.fi. Määräaika tarjousten jättämiselle päättyi 
18.3.2020. Määräaikaan mennessä saapui 6 tarjousta: Dieta Oy, Elect-



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 24/2020 31 (181)
Kaupunginhallitus

Asia/6
22.06.2020

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

rolux Professional Oy, Kavika Oy, Kopal Keittiöt Oy, Metos Oy Ab ja 
OP Trade And Service Oy.

Tarjoajien soveltuvuuden tarkastaminen

Tarjouspyynnön kohdassa Tekninen suorituskyky ja ammatillinen päte-
vyys on esitetty tarjoajan soveltuvuudelle asetetut vaatimukset ja selvi-
tysvelvollisuudet.

Tarjouspyynnössä edellytettiin, että astiapesukoneiden, yhdistelmäuu-
nien ja kylmälaitteiden toimittajalla on vähintään viisi ammattikeittiön 
kokonaistoimitusta (sisältäen astianpesukoneen, yhdistelmäuunin, kyl-
mälaitteet) julkiselle sektorille1.1.2018 jälkeen.

Kopal Keittiöt Oy ei tarjouksessaan ilmoittanut viittä referenssiä julkisel-
le sektorille. Hankintayksikön ei ole sallittua antaa tarjoajalla mahdolli-
suutta vaihtaa referenssiä, joka ei täytä hankintayksikön esittämiä vaa-
timuksia.  Näin ollen Kopal Keittiöt Oy tulee sulkea pois tarjouskilpailus-
ta tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun takia.

Tarjoajien soveltuvuutta koskevat edellytykset on tarkastettu lukuun ot-
tamatta pakollisia poissulkemisperusteita, jotka tarkastetaan päätök-
senteon jälkeen ennen mahdollisen sopimuksen tekemistä tarjoajan 
toimittamien rikosrekisteriotteiden perusteella.

Tarjousten tarjouspyynnönmukaisuuden tarkastaminen

Määräajassa saapuneet tarjoukset ovat tarjouspyynnön mukaisia, lu-
kuun ottamatta OP Trade And Service Oy:n ja Electrolux Professional 
Oy:n tarjouksia seuraavissa positioissa:

- OP Trade And Service Oy:n tarjous yleiskoneesta positiossa 31: taiki-
nakoukku ja sekoitusmela eivät ole tarjouspyynnön vaatimusten mukai-
sesti ruostumatonta terästä

- Electrolux Professional Oy:n tarjous yleiskoneista positioissa 32 ja 33: 
taikinakoukku ei ole tarjouspyynnön vaatimusten mukaisesti ruostuma-
tonta terästä

- Electrolux Professional Oy:n vihannesleikkurista positiossa 35: tarjo-
tun koneen kapasiteetti ei vastaa tarjouspyynnössä pyydettyä kapasi-
teettia. 

Tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun vuoksi hankintayksi-
kön on hylättävä tarjous tarjouspyynnön vastaisina OP Trade And Ser-
vice Oy C Oy:n tarjous positiossa 31 ja Electrolux Professional Oy:n 
tarjous positioissa 32, 33 ja 35.
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Tarjousten vertailu

Hankittavien tuotteiden valintaperusteena oli kokonaistaloudellinen 
edullisuus. Kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteena käytettiin 
kylmäkaapeissa positioissa 17-20 hinta-laatusuhteeltaan parasta tar-
jousta ja muissa hinnaltaan halvinta tarjousta.

Kylmäkaapeissa positioissa 17-20 hinnan painoarvo on 80 pistettä ja 
kylmäkaappien energialuokat 20 pistettä. 

Tarjousten vertailut ovat tämän päätöksen liitteinä. Vertailut osoittavat, 
että kokonaistaloudellisesti edullisimmat tarjoukset ovat tehneet alla 
mainitut tarjoajat. Vertailuihin on merkitty positioittain kokonaistaloudel-
lisesti edullisimmat tarjoukset.

OSA 1

- Astianpesukoneet ja yhdistelmäuunit: Metos Oy Ab, Electrolux Pro-
fessional Oy ja Dieta Oy 

- Kiertoilmauunit: Metos Oy Ab, Electrolux Professional Oy, Kopal Keit-
tiöt Oy ja Dieta Oy

- Liedet jalustoineen: Kopal Keittiöt Oy, Metos Oy Ab, Dieta Oy ja Elect-
rolux Professional Oy

OSA 2 

- Kylmäkaapit: Metos Oy Ab, Electrolux Professional Oy ja Dieta Oy

OSA 3

- Mikroaaltouunit: Dieta Oy

- Lämpökuljetusvaunut: Metos Oy Ab

- Yleiskoneet: Dieta Oy ja Metos Oy Ab

- Vihannesleikkurit: Electrolux Professional Oy, Dieta Oy ja Metos Oy 
Ab

- Vaa’at: Metos Oy Ab ja Dieta Oy

OSA 4 

- Maidonannostelijat: Kavika Oy

OSA 5 Vaunut ja varastointivälineet 

- Kavika Oy
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Sovellettavat säännökset ja päätöstoimivalta

Hankintalain (1397/2016) 123 §:n mukaan hankintayksikön on tehtävä 
ehdokkaiden ja tarjoajien asemaan vaikuttavista ratkaisuista sekä tar-
jousmenettelyn ratkaisusta kirjallinen päätös, joka on perusteltava.

Hallintosäännön 12 luvun 1 §:n 2 momentin 2 kohdan mukaan kanslia-
päällikkö päättää tai hyväksyy perusteet ja rajat, joiden mukaan viran-
haltija päättää hankinnoista lukuun ottamatta osakkeita. Kansliapäällik-
kö päätti yhteishankintojen toimivallan siirrosta hankintajohtajalle pää-
töksellään 15.6.2017, 37 §.

Lisätiedot
Raili Alanko, palvelupäällikkö, puhelin: +358931031764

raili.alanko(a)hel.fi
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§ 381
Oikaisuvaatimus koskien yksinyrittäjän toimintatukea

HEL 2020-006945 T 02 05 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä elinkeinojohtajan 20.5.2020 § 49 
päätöksestä tehdyn oikaisuvaatimuksen ja myöntää avustusta yksinyrit-
täjän taloudellisen toiminnan vakauttamiseen **********

Avustusta myönnetään 2000 euroa. Avustuksen myöntäminen perus-
tuu valtioneuvoston asetukseen yksinyrittäjien tukemiseen tarkoitetuista 
valtionavustuksista kunnille (199/2020). 

Tällä päätöksellä Helsingin kaupungin ja avustuksensaajan välille syn-
tyy valtionavustuslain (688/2001) 7 § 3 momentin mukainen sopimus, 
johon sovelletaan avustushakemuksessa eriteltyjä ehtoja. 

Avustuksen kustannukset maksetaan talousarvion kohdalta 140 01, 
projektinumero 1801058 kaupunginkanslian elinkeino-osaston uudet 
yritykset -yksikölle osoitetusta määrärahasta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Veera Komulainen, asiantuntija, puhelin: 310 22299

veera.komulainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Elinkeinojohtaja 20.5.2020 § 49
2 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Oikaisuvaatimuksen tekijä Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen joh-
dosta annettu päätös

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.
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Esittelijän perustelut

Oikaisuvaatimus

********** on hakenut Helsingin kaupungilta yksinyrittäjän toimintatukea 
COVID-19 -epidemian aiheuttaman tilapäisesti heikentyneen taloudelli-
sen tilanteen vakauttamiseksi 12.5.2020 saapuneella hakemuksella. 
Elinkeinojohtaja on päätöksellään 20.5.2020 § 49 hylännyt oikaisuvaa-
timuksen tekijän hakemuksen. Hakemus on hylätty, koska yrityksen lii-
kevaihto on ollut ennen COVID-19 -epidemiaa niin matala, ettei yrittä-
jän toiminnan heikentymisen voida katsoa aiheutuneen epidemiasta.

********** on hakenut oikaisua elinkeinojohtajan päätökseen 20.5.2020 
§ 49. Oikaisuvaatimuksen tekijä tuo esille selvityksen tilausten peruun-
tumisesta. Selvityksen perusteella yksinyrittäjän taloudellinen tilanne ja 
liikevaihto ovat heikentyneet COVID-19 -epidemian takia 16. maalis-
kuuta 2020 jälkeen.

Oikaisuvaatimuksessa esitetyn perusteella oikaisuvaatimuksen tekijän 
katsotaan täyttävän tuen myöntämisen ehdot.

Edellä mainitun perusteella kaupunginhallitus päättää hyväksyä elin-
keinojohtajan päätöksestä 20.5.2020 § 49 tehdyn oikaisuvaatimuksen 
ja myöntää avustusta yksinyrittäjän taloudellisen toiminnan vakauttami-
seen oikaisuvaatimuksen tekijälle.

Kuntalain (410/2015) 134 §:n 1 momentin mukaan kunnanhallituksen, 
lautakunnan ja valiokunnan, niiden jaoston sekä niiden alaisen viran-
omaisen päätökseen tyytymätön saa hakea siihen oikaisua. Oikaisu-
vaatimus tehdään 2 momentin mukaan 1 momentissa tarkoitetun toi-
mielimen ja sen jaoston sekä sen alaisen viranomaisen päätöksestä 
asianomaiselle toimielimelle. Oikaisuvaatimuksen saa 137 §:n mukaan 
tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuu-
teen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kun-
nan jäsen. Kuntalain 138 §:n mukaan oikaisuvaatimus tulee tehdä 14 
päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

Päätösote on toimitettu oikaisuvaatimuksen tekijälle tiedoksi 22.5.2020 
ja oikaisuvaatimus on saapunut kaupungin kirjaamoon 22.5.2020. Oi-
kaisuvaatimus on osoitettu oikealle viranomaiselle ja se on saapunut 
säädetyssä määräajassa.

Ehdot

Kunnan myöntäessä tämän avustuksen, syntyy avustuksensaajan ja 
kunnan välille valtionavustuslain (688/2001) 7 § 3 momentin mukainen 
sopimus, johon sovelletaan avustushakemuksessa eriteltyjä ehtoja. 
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Avustuksensaaja on hakemuksen toimittaessaan hyväksynyt seuraavat 
ehdot:

Avustusta saa käyttää yksinyrittäjän taloudellisen tilanteen vakauttami-
seen koronaepidemian aikana ja sen jälkeen. Avustusta saa käyttää 
ainoastaan tähän tarkoitukseen. Avustusta ei saa siirtää toisen tahon 
tai henkilön käytettäväksi.

Avustuksen määrä on 2 000 euroa. Avustus on Euroopan unionin toi-
minnasta tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklan soveltamisesta vähä-
merkityksiseen tukeen annetun komission asetuksen (EU) N:o 
1407/2013 mukaista vähämerkityksistä valtiontukea (de minimis -tuki). 

Kunta maksaa avustuksen hakemuksessa ilmoitetulle pankkitilille.

Avustuksensaajan tulee viipymättä palauttaa virheellisesti, liikaa tai il-
meisen perusteettomasti saamansa avustus. Väärinkäyttötapauksessa 
kunta voi periä maksetun avustuksen takaisin. 

Avustuksensaaja sitoutuu antamaan tarvittaessa avustuksen myöntä-
neelle kunnalle tarvittavat tiedot sen varmistamiseksi, että avustusta ei 
ole käytetty ehtojen vastaisesti.

Mikäli avustus maksetaan ennen päätöksen lainvoimaisuutta, avustuk-
sensaaja sitoutuu palauttamaan jo maksetut avustukset, jos päätös 
muutoksenhaun johdosta muuttuu ja/tai elleivät avustuksen edellytyk-
set täyty.

Valtiontukiarviointi

Myönnettyyn avustukseen sisältyy de minimis -tukea 2000 euroa. Ko-
mission asetuksen (EU) N:o 1407/2013 Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklan soveltamisesta vähämerkityksi-
seen tukeen (Euroopan unionin virallinen lehti L 352, 24.12.2013) pe-
rusteella julkista tukea voidaan yritykselle myöntää de minimis -tukena 
enintään 200 000 euroa (Maanteiden tavarankuljetuspalveluja tarjoavil-
le yrityksille tuen määrä on enintään 100 000 euroa) kuluvan verovuo-
den ja kahden sitä edeltäneen verovuoden muodostaman jakson aika-
na. 

Avustuksen saaja vastaa siitä, että eri tahojen (mm. ministeriöt, minis-
teriöiden alaiset viranomaiset, Business Finland, Finnvera Oyj, kunnat, 
maakuntien liitot) myöntämien de minimis -tukien yhteismäärä ei ylitä 
tätä määrää. Avustuksen saaja on avustushakemuksessa ilmoittanut 
kunnalle kaikkien saamiensa de minimis -tukien määrät ja myöntöajan-
kohdat.

Esittelijä
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kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Veera Komulainen, asiantuntija, puhelin: 310 22299

veera.komulainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Elinkeinojohtaja 20.5.2020 § 49
2 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Oikaisuvaatimuksen tekijä Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen joh-
dosta annettu päätös
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§ 382
Oikaisuvaatimus koskien yksinyrittäjän toimintatukea

HEL 2020-006991 T 02 05 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä maahanmuutto- ja työllisyysasioiden 
päällikön 18.5.2020 § 19 päätöksestä tehdyn oikaisuvaatimuksen ja 
myöntää avustusta yksinyrittäjän taloudellisen toiminnan vakauttami-
seen **********

Avustusta myönnetään 2000 euroa. Avustuksen myöntäminen perus-
tuu valtioneuvoston asetukseen yksinyrittäjien tukemiseen tarkoitetuista 
valtionavustuksista kunnille (199/2020). 

Tällä päätöksellä Helsingin kaupungin ja avustuksensaajan välille syn-
tyy valtionavustuslain (688/2001) 7 § 3 momentin mukainen sopimus, 
johon sovelletaan avustushakemuksessa eriteltyjä ehtoja. 

Avustuksen kustannukset maksetaan talousarvion kohdalta 140 01, 
projektinumero 1801058 kaupunginkanslian elinkeino-osaston uudet 
yritykset -yksikölle osoitetusta määrärahasta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Veera Komulainen, asiantuntija, puhelin: 310 22299

veera.komulainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Maahanmuutto- ja työllisyysasioiden päällikkö 18.5.2020 § 19
2 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)
3 Oikaisuvaatimus 22.5.2020, saate
4 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Oikaisuvaatimuksen tekijä Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen joh-
dosta annettu päätös
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Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Oikaisuvaatimus

********** on hakenut Helsingin kaupungilta yksinyrittäjän toimintatukea 
COVID-19 -epidemian aiheuttaman tilapäisesti heikentyneen taloudelli-
sen tilanteen vakauttamiseksi 5.5.2020 saapuneella hakemuksella. 
Maahanmuutto- ja työllisyysasioiden päällikkö on päätöksellään 
18.5.2020 § 19 hylännyt oikaisuvaatimuksen tekijän hakemuksen. Ha-
kemus on hylätty, koska yrityksen liikevaihto on ollut ennen COVID-19 -
epidemiaa niin matala, ettei yrittäjän toiminnan heikentymisen voida 
katsoa aiheutuneen epidemiasta.

********** on hakenut oikaisua maahanmuutto- ja työllisyysasioiden 
päällikön päätökseen 18.5.2020 § 19. Oikaisuvaatimuksen tekijä tuo 
esille selvityksen, josta ilmenee liikevaihdon kasvu alkuvuodesta. Toi-
mitetun selvityksen perusteella yksinyrittäjän taloudellinen tilanne ja lii-
kevaihto ovat heikentyneet COVID-19 -epidemian takia 16. maaliskuuta 
2020 jälkeen.

Oikaisuvaatimuksessa esitetyn perusteella oikaisuvaatimuksen tekijän 
katsotaan täyttävän tuen myöntämisen ehdot.

Edellä mainitun perusteella kaupunginhallitus päättää hyväksyä maa-
hanmuutto- ja työllisyysasioiden päällikön päätöksestä 18.5.2020 § 19 
tehdyn oikaisuvaatimuksen ja myöntää avustusta yksinyrittäjän talou-
dellisen toiminnan vakauttamiseen oikaisuvaatimuksen tekijälle.

Kuntalain (410/2015) 134 §:n 1 momentin mukaan kunnanhallituksen, 
lautakunnan ja valiokunnan, niiden jaoston sekä niiden alaisen viran-
omaisen päätökseen tyytymätön saa hakea siihen oikaisua. Oikaisu-
vaatimus tehdään 2 momentin mukaan 1 momentissa tarkoitetun toi-
mielimen ja sen jaoston sekä sen alaisen viranomaisen päätöksestä 
asianomaiselle toimielimelle. Oikaisuvaatimuksen saa 137 §:n mukaan 
tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuu-
teen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kun-
nan jäsen. Kuntalain 138 §:n mukaan oikaisuvaatimus tulee tehdä 14 
päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

Päätösote on toimitettu oikaisuvaatimuksen tekijälle tiedoksi 19.5.2020 
ja oikaisuvaatimus on saapunut kaupungin kirjaamoon 22.5.2020. Oi-
kaisuvaatimus on osoitettu oikealle viranomaiselle ja se on saapunut 
säädetyssä määräajassa.
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Ehdot

Kunnan myöntäessä tämän avustuksen, syntyy avustuksensaajan ja 
kunnan välille valtionavustuslain (688/2001) 7 § 3 momentin mukainen 
sopimus, johon sovelletaan avustushakemuksessa eriteltyjä ehtoja. 
Avustuksensaaja on hakemuksen toimittaessaan hyväksynyt seuraavat 
ehdot:

Avustusta saa käyttää yksinyrittäjän taloudellisen tilanteen vakauttami-
seen koronaepidemian aikana ja sen jälkeen. Avustusta saa käyttää 
ainoastaan tähän tarkoitukseen. Avustusta ei saa siirtää toisen tahon 
tai henkilön käytettäväksi.

Avustuksen määrä on 2 000 euroa. Avustus on Euroopan unionin toi-
minnasta tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklan soveltamisesta vähä-
merkityksiseen tukeen annetun komission asetuksen (EU) N:o 
1407/2013 mukaista vähämerkityksistä valtiontukea (de minimis -tuki). 

Kunta maksaa avustuksen hakemuksessa ilmoitetulle pankkitilille.

Avustuksensaajan tulee viipymättä palauttaa virheellisesti, liikaa tai il-
meisen perusteettomasti saamansa avustus. Väärinkäyttötapauksessa 
kunta voi periä maksetun avustuksen takaisin. 

Avustuksensaaja sitoutuu antamaan tarvittaessa avustuksen myöntä-
neelle kunnalle tarvittavat tiedot sen varmistamiseksi, että avustusta ei 
ole käytetty ehtojen vastaisesti.

Mikäli avustus maksetaan ennen päätöksen lainvoimaisuutta, avustuk-
sensaaja sitoutuu palauttamaan jo maksetut avustukset, jos päätös 
muutoksenhaun johdosta muuttuu ja/tai elleivät avustuksen edellytyk-
set täyty.

Valtiontukiarviointi

Myönnettyyn avustukseen sisältyy de minimis -tukea 2000 euroa. Ko-
mission asetuksen (EU) N:o 1407/2013 Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklan soveltamisesta vähämerkityksi-
seen tukeen (Euroopan unionin virallinen lehti L 352, 24.12.2013) pe-
rusteella julkista tukea voidaan yritykselle myöntää de minimis -tukena 
enintään 200 000 euroa (Maanteiden tavarankuljetuspalveluja tarjoavil-
le yrityksille tuen määrä on enintään 100 000 euroa) kuluvan verovuo-
den ja kahden sitä edeltäneen verovuoden muodostaman jakson aika-
na. 

Avustuksen saaja vastaa siitä, että eri tahojen (mm. ministeriöt, minis-
teriöiden alaiset viranomaiset, Business Finland, Finnvera Oyj, kunnat, 
maakuntien liitot) myöntämien de minimis -tukien yhteismäärä ei ylitä 
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tätä määrää. Avustuksen saaja on avustushakemuksessa ilmoittanut 
kunnalle kaikkien saamiensa de minimis -tukien määrät ja myöntöajan-
kohdat.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Veera Komulainen, asiantuntija, puhelin: 310 22299

veera.komulainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Maahanmuutto- ja työllisyysasioiden päällikkö 18.5.2020 § 19
2 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)
3 Oikaisuvaatimus 22.5.2020, saate
4 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Oikaisuvaatimuksen tekijä Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen joh-
dosta annettu päätös
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§ 383
Oikaisuvaatimus koskien yksinyrittäjän toimintatukea

HEL 2020-007035 T 02 05 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä elinkeinojohtajan 22.5.2020 § 53 
päätöksestä tehdyn oikaisuvaatimuksen ja myöntää avustusta yksinyrit-
täjän taloudellisen toiminnan vakauttamiseen **********

Avustusta myönnetään 2000 euroa. Avustuksen myöntäminen perus-
tuu valtioneuvoston asetukseen yksinyrittäjien tukemiseen tarkoitetuista 
valtionavustuksista kunnille (199/2020). 

Tällä päätöksellä Helsingin kaupungin ja avustuksensaajan välille syn-
tyy valtionavustuslain (688/2001) 7 § 3 momentin mukainen sopimus, 
johon sovelletaan avustushakemuksessa eriteltyjä ehtoja. 

Avustuksen kustannukset maksetaan talousarvion kohdalta 140 01, 
projektinumero 1801058 kaupunginkanslian elinkeino-osaston uudet 
yritykset -yksikölle osoitetusta määrärahasta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Veera Komulainen, asiantuntija, puhelin: 310 22299

veera.komulainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Elinkeinojohtaja 22.5.2020 § 53
2 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)
3 Oikaisuvaatimus 26.5.2020, saate
4 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)
5 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Oikaisuvaatimuksen tekijä Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen joh-
dosta annettu päätös
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Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Oikaisuvaatimus

********** on hakenut Helsingin kaupungilta yksinyrittäjän toimintatukea 
COVID-19 -epidemian aiheuttaman tilapäisesti heikentyneen taloudelli-
sen tilanteen vakauttamiseksi 27.4.2020 saapuneella hakemuksella. 
Elinkeinojohtaja on päätöksellään 22.5.2020 § 53 hylännyt oikaisuvaa-
timuksen tekijän hakemuksen. Hakemus on hylätty, koska yksinyrittä-
jän selvityksestä ei käynyt ilmi, että toiminnan merkittävä heikentynyt 
taloudellinen tilanne johtuu COVID-19 -epidemian 16.3.2020 jälkeisestä 
taloudellisen tilanteen heikkenemisestä.

********** on hakenut oikaisua elinkeinojohtajan päätökseen 22.5.2020 
§ 53. Oikaisuvaatimuksen tekijä tuo esille selvityksen tulevasta liiketoi-
minnan tuloksesta. Oikaisuvaatimuksen tekijän toimittamasta selvityk-
sestä käy ilmi, että COVID-19 -epidemia on vaikuttanut yrityksen nor-
maaliin kehittymiseen ja tulojen vähentymiseen. Selvityksen perusteella 
yksinyrittäjän taloudellinen tilanne ja liikevaihto ovat heikentyneet CO-
VID-19 -epidemian takia 16. maaliskuuta 2020 jälkeen.

Oikaisuvaatimuksessa esitetyn perusteella oikaisuvaatimuksen tekijän 
katsotaan täyttävän tuen myöntämisen ehdot.

Edellä mainitun perusteella kaupunginhallitus päättää hyväksyä elin-
keinojohtajan päätöksestä 22.5.2020 § 53 tehdyn oikaisuvaatimuksen 
ja myöntää avustusta yksinyrittäjän taloudellisen toiminnan vakauttami-
seen oikaisuvaatimuksen tekijälle.

Kuntalain (410/2015) 134 §:n 1 momentin mukaan kunnanhallituksen, 
lautakunnan ja valiokunnan, niiden jaoston sekä niiden alaisen viran-
omaisen päätökseen tyytymätön saa hakea siihen oikaisua. Oikaisu-
vaatimus tehdään 2 momentin mukaan 1 momentissa tarkoitetun toi-
mielimen ja sen jaoston sekä sen alaisen viranomaisen päätöksestä 
asianomaiselle toimielimelle. Oikaisuvaatimuksen saa 137 §:n mukaan 
tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuu-
teen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kun-
nan jäsen. Kuntalain 138 §:n mukaan oikaisuvaatimus tulee tehdä 14 
päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

Päätösote on toimitettu oikaisuvaatimuksen tekijälle tiedoksi 25.5.2020 
ja oikaisuvaatimus on saapunut kaupungin kirjaamoon 26.5.2020. Oi-



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 24/2020 44 (181)
Kaupunginhallitus

Asia/9
22.06.2020

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

kaisuvaatimus on osoitettu oikealle viranomaiselle ja se on saapunut 
säädetyssä määräajassa.

Ehdot

Kunnan myöntäessä tämän avustuksen, syntyy avustuksensaajan ja 
kunnan välille valtionavustuslain (688/2001) 7 § 3 momentin mukainen 
sopimus, johon sovelletaan avustushakemuksessa eriteltyjä ehtoja. 
Avustuksensaaja on hakemuksen toimittaessaan hyväksynyt seuraavat 
ehdot:

Avustusta saa käyttää yksinyrittäjän taloudellisen tilanteen vakauttami-
seen koronaepidemian aikana ja sen jälkeen. Avustusta saa käyttää 
ainoastaan tähän tarkoitukseen. Avustusta ei saa siirtää toisen tahon 
tai henkilön käytettäväksi.

Avustuksen määrä on 2 000 euroa. Avustus on Euroopan unionin toi-
minnasta tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklan soveltamisesta vähä-
merkityksiseen tukeen annetun komission asetuksen (EU) N:o 
1407/2013 mukaista vähämerkityksistä valtiontukea (de minimis -tuki). 

Kunta maksaa avustuksen hakemuksessa ilmoitetulle pankkitilille.

Avustuksensaajan tulee viipymättä palauttaa virheellisesti, liikaa tai il-
meisen perusteettomasti saamansa avustus. Väärinkäyttötapauksessa 
kunta voi periä maksetun avustuksen takaisin. 

Avustuksensaaja sitoutuu antamaan tarvittaessa avustuksen myöntä-
neelle kunnalle tarvittavat tiedot sen varmistamiseksi, että avustusta ei 
ole käytetty ehtojen vastaisesti.

Mikäli avustus maksetaan ennen päätöksen lainvoimaisuutta, avustuk-
sensaaja sitoutuu palauttamaan jo maksetut avustukset, jos päätös 
muutoksenhaun johdosta muuttuu ja/tai elleivät avustuksen edellytyk-
set täyty.

Valtiontukiarviointi

Myönnettyyn avustukseen sisältyy de minimis -tukea 2000 euroa. Ko-
mission asetuksen (EU) N:o 1407/2013 Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklan soveltamisesta vähämerkityksi-
seen tukeen (Euroopan unionin virallinen lehti L 352, 24.12.2013) pe-
rusteella julkista tukea voidaan yritykselle myöntää de minimis -tukena 
enintään 200 000 euroa (Maanteiden tavarankuljetuspalveluja tarjoavil-
le yrityksille tuen määrä on enintään 100 000 euroa) kuluvan verovuo-
den ja kahden sitä edeltäneen verovuoden muodostaman jakson aika-
na. 
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Avustuksen saaja vastaa siitä, että eri tahojen (mm. ministeriöt, minis-
teriöiden alaiset viranomaiset, Business Finland, Finnvera Oyj, kunnat, 
maakuntien liitot) myöntämien de minimis -tukien yhteismäärä ei ylitä 
tätä määrää. Avustuksen saaja on avustushakemuksessa ilmoittanut 
kunnalle kaikkien saamiensa de minimis -tukien määrät ja myöntöajan-
kohdat.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Veera Komulainen, asiantuntija, puhelin: 310 22299

veera.komulainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Elinkeinojohtaja 22.5.2020 § 53
2 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)
3 Oikaisuvaatimus 26.5.2020, saate
4 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)
5 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Oikaisuvaatimuksen tekijä Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen joh-
dosta annettu päätös
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§ 384
Oikaisuvaatimus koskien yksinyrittäjän toimintatukea

HEL 2020-006930 T 02 05 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä elinkeinojohtajan 15.5.2020 § 45 
päätöksestä tehdyn oikaisuvaatimuksen ja myöntää avustusta yksinyrit-
täjän taloudellisen toiminnan vakauttamiseen **********

Avustusta myönnetään 2000 euroa. Avustuksen myöntäminen perus-
tuu valtioneuvoston asetukseen yksinyrittäjien tukemiseen tarkoitetuista 
valtionavustuksista kunnille (199/2020). 

Tällä päätöksellä Helsingin kaupungin ja avustuksensaajan välille syn-
tyy valtionavustuslain (688/2001) 7 § 3 momentin mukainen sopimus, 
johon sovelletaan avustushakemuksessa eriteltyjä ehtoja. 

Avustuksen kustannukset maksetaan talousarvion kohdalta 140 01, 
projektinumero 1801058 kaupunginkanslian elinkeino-osaston uudet 
yritykset -yksikölle osoitetusta määrärahasta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Veera Komulainen, asiantuntija, puhelin: 310 22299

veera.komulainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Elinkeinojohtaja 15.5.2020 § 45
2 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)
3 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)
4 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)
5 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Oikaisuvaatimuksen tekijä Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen joh-
dosta annettu päätös
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Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Oikaisuvaatimus

********** on hakenut Helsingin kaupungilta yksinyrittäjän toimintatukea 
COVID-19 -epidemian aiheuttaman tilapäisesti heikentyneen taloudelli-
sen tilanteen vakauttamiseksi 24.4.2020 saapuneella hakemuksella. 
Elinkeinojohtaja on päätöksellään 15.5.2020 § 45 hylännyt oikaisuvaa-
timuksen tekijän hakemuksen. Hakemus on hylätty, koska yksinyrittä-
jän selvityksestä ei käy ilmi, että toiminnan merkittävä heikentynyt ta-
loudellinen tilanne johtuu COVID-19 -epidemian 16.3.2020 jälkeisestä 
taloudellisen tilanteen heikkenemisestä.

********** on hakenut oikaisua elinkeinojohtajan päätökseen 15.5.2020 
§ 45. Oikaisuvaatimuksen tekijä tuo esille selvityksen työn kausiluon-
toisuudesta sekä tilauksien peruuntumisesta. Selvityksen perusteella 
yksinyrittäjän taloudellinen tilanne ja liikevaihto ovat heikentyneet CO-
VID-19 -epidemian takia 16. maaliskuuta 2020 jälkeen.

Oikaisuvaatimuksessa esitetyn perusteella oikaisuvaatimuksen tekijän 
katsotaan täyttävän tuen myöntämisen ehdot.

Edellä mainitun perusteella kaupunginhallitus päättää hyväksyä elin-
keinojohtajan päätöksestä 15.5.2020 § 45 tehdyn oikaisuvaatimuksen 
ja myöntää avustusta yksinyrittäjän taloudellisen toiminnan vakauttami-
seen oikaisuvaatimuksen tekijälle.

Kuntalain (410/2015) 134 §:n 1 momentin mukaan kunnanhallituksen, 
lautakunnan ja valiokunnan, niiden jaoston sekä niiden alaisen viran-
omaisen päätökseen tyytymätön saa hakea siihen oikaisua. Oikaisu-
vaatimus tehdään 2 momentin mukaan 1 momentissa tarkoitetun toi-
mielimen ja sen jaoston sekä sen alaisen viranomaisen päätöksestä 
asianomaiselle toimielimelle. Oikaisuvaatimuksen saa 137 §:n mukaan 
tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuu-
teen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kun-
nan jäsen. Kuntalain 138 §:n mukaan oikaisuvaatimus tulee tehdä 14 
päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

Päätösote on toimitettu oikaisuvaatimuksen tekijälle tiedoksi 15.5.2020 
ja oikaisuvaatimus on saapunut kaupungin kirjaamoon 22.5.2020. Oi-
kaisuvaatimus on osoitettu oikealle viranomaiselle ja se on saapunut 
säädetyssä määräajassa.

Ehdot
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Kunnan myöntäessä tämän avustuksen, syntyy avustuksensaajan ja 
kunnan välille valtionavustuslain (688/2001) 7 § 3 momentin mukainen 
sopimus, johon sovelletaan avustushakemuksessa eriteltyjä ehtoja. 
Avustuksensaaja on hakemuksen toimittaessaan hyväksynyt seuraavat 
ehdot:

Avustusta saa käyttää yksinyrittäjän taloudellisen tilanteen vakauttami-
seen koronaepidemian aikana ja sen jälkeen. Avustusta saa käyttää 
ainoastaan tähän tarkoitukseen. Avustusta ei saa siirtää toisen tahon 
tai henkilön käytettäväksi.

Avustuksen määrä on 2 000 euroa. Avustus on Euroopan unionin toi-
minnasta tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklan soveltamisesta vähä-
merkityksiseen tukeen annetun komission asetuksen (EU) N:o 
1407/2013 mukaista vähämerkityksistä valtiontukea (de minimis -tuki). 

Kunta maksaa avustuksen hakemuksessa ilmoitetulle pankkitilille.

Avustuksensaajan tulee viipymättä palauttaa virheellisesti, liikaa tai il-
meisen perusteettomasti saamansa avustus. Väärinkäyttötapauksessa 
kunta voi periä maksetun avustuksen takaisin. 

Avustuksensaaja sitoutuu antamaan tarvittaessa avustuksen myöntä-
neelle kunnalle tarvittavat tiedot sen varmistamiseksi, että avustusta ei 
ole käytetty ehtojen vastaisesti.

Mikäli avustus maksetaan ennen päätöksen lainvoimaisuutta, avustuk-
sensaaja sitoutuu palauttamaan jo maksetut avustukset, jos päätös 
muutoksenhaun johdosta muuttuu ja/tai elleivät avustuksen edellytyk-
set täyty.

Valtiontukiarviointi

Myönnettyyn avustukseen sisältyy de minimis -tukea 2000 euroa. Ko-
mission asetuksen (EU) N:o 1407/2013 Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklan soveltamisesta vähämerkityksi-
seen tukeen (Euroopan unionin virallinen lehti L 352, 24.12.2013) pe-
rusteella julkista tukea voidaan yritykselle myöntää de minimis -tukena 
enintään 200 000 euroa (Maanteiden tavarankuljetuspalveluja tarjoavil-
le yrityksille tuen määrä on enintään 100 000 euroa) kuluvan verovuo-
den ja kahden sitä edeltäneen verovuoden muodostaman jakson aika-
na. 

Avustuksen saaja vastaa siitä, että eri tahojen (mm. ministeriöt, minis-
teriöiden alaiset viranomaiset, Business Finland, Finnvera Oyj, kunnat, 
maakuntien liitot) myöntämien de minimis -tukien yhteismäärä ei ylitä 
tätä määrää. Avustuksen saaja on avustushakemuksessa ilmoittanut 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 24/2020 49 (181)
Kaupunginhallitus

Asia/10
22.06.2020

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

kunnalle kaikkien saamiensa de minimis -tukien määrät ja myöntöajan-
kohdat.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Veera Komulainen, asiantuntija, puhelin: 310 22299

veera.komulainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Elinkeinojohtaja 15.5.2020 § 45
2 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)
3 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)
4 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)
5 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Oikaisuvaatimuksen tekijä Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen joh-
dosta annettu päätös
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§ 385
Oikaisuvaatimus koskien yksinyrittäjän toimintatukea

HEL 2020-006868 T 02 05 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä maahanmuutto- ja työllisyysasioiden 
päällikön 18.5.2020 § 19 päätöksestä tehdyn oikaisuvaatimuksen ja 
myöntää avustusta yksinyrittäjän taloudellisen toiminnan vakauttami-
seen **********

Avustusta myönnetään 2000 euroa. Avustuksen myöntäminen perus-
tuu valtioneuvoston asetukseen yksinyrittäjien tukemiseen tarkoitetuista 
valtionavustuksista kunnille (199/2020). 

Tällä päätöksellä Helsingin kaupungin ja avustuksensaajan välille syn-
tyy valtionavustuslain (688/2001) 7 § 3 momentin mukainen sopimus, 
johon sovelletaan avustushakemuksessa eriteltyjä ehtoja. 

Avustuksen kustannukset maksetaan talousarvion kohdalta 140 01, 
projektinumero 1801058 kaupunginkanslian elinkeino-osaston uudet 
yritykset -yksikölle osoitetusta määrärahasta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Veera Komulainen, asiantuntija, puhelin: 310 22299

veera.komulainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Maahanmuutto- ja tyollisyysasioiden päällikkö 18.5.2020 § 19
2 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)
3 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Oikaisuvaatimuksen tekijä Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen joh-
dosta annettu päätös

Päätösehdotus
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Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Oikaisuvaatimus

********** on hakenut Helsingin kaupungilta yksinyrittäjän toimintatukea 
COVID-19 -epidemian aiheuttaman tilapäisesti heikentyneen taloudelli-
sen tilanteen vakauttamiseksi 5.5.2020 saapuneella hakemuksella. 
Maahanmuutto- ja työllisyysasioiden päällikkö on päätöksellään 
18.5.2020 § 19 hylännyt oikaisuvaatimuksen tekijän hakemuksen. Ha-
kemus on hylätty, koska yrityksen liikevaihto on ollut ennen COVID-19 -
epidemiaa niin matala, ettei yrittäjän toiminnan heikentymisen voitu 
katsoa aiheutuneen epidemiasta.

********** on hakenut oikaisua maahanmuutto- ja työllisyysasioiden 
päällikön päätökseen 18.5.2020 § 19. Oikaisuvaatimuksen tekijä tuo 
esille selvityksen liikevaihdosta ennen COVID-19 -epidemiaa. Selvityk-
sen perusteella yksinyrittäjän taloudellinen tilanne ja liikevaihto ovat 
heikentyneet COVID-19 -epidemian takia 16. maaliskuuta 2020 jäl-
keen.

Oikaisuvaatimuksessa esitetyn perusteella oikaisuvaatimuksen tekijän 
katsotaan täyttävän tuen myöntämisen ehdot.

Edellä mainitun perusteella kaupunginhallitus päättää hyväksyä maa-
hanmuutto- ja työllisyysasioiden päällikön päätöksestä 18.5.2020 § 19 
tehdyn oikaisuvaatimuksen ja myöntää avustusta yksinyrittäjän talou-
dellisen toiminnan vakauttamiseen oikaisuvaatimuksen tekijälle.

Kuntalain (410/2015) 134 §:n 1 momentin mukaan kunnanhallituksen, 
lautakunnan ja valiokunnan, niiden jaoston sekä niiden alaisen viran-
omaisen päätökseen tyytymätön saa hakea siihen oikaisua. Oikaisu-
vaatimus tehdään 2 momentin mukaan 1 momentissa tarkoitetun toi-
mielimen ja sen jaoston sekä sen alaisen viranomaisen päätöksestä 
asianomaiselle toimielimelle. Oikaisuvaatimuksen saa 137 §:n mukaan 
tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuu-
teen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kun-
nan jäsen. Kuntalain 138 §:n mukaan oikaisuvaatimus tulee tehdä 14 
päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

Päätösote on toimitettu oikaisuvaatimuksen tekijälle tiedoksi 19.5.2020 
ja oikaisuvaatimus on saapunut kaupungin kirjaamoon 19.5.2020. Oi-
kaisuvaatimus on osoitettu oikealle viranomaiselle ja se on saapunut 
säädetyssä määräajassa.

Ehdot
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Kunnan myöntäessä tämän avustuksen, syntyy avustuksensaajan ja 
kunnan välille valtionavustuslain (688/2001) 7 § 3 momentin mukainen 
sopimus, johon sovelletaan avustushakemuksessa eriteltyjä ehtoja. 
Avustuksensaaja on hakemuksen toimittaessaan hyväksynyt seuraavat 
ehdot:

Avustusta saa käyttää yksinyrittäjän taloudellisen tilanteen vakauttami-
seen koronaepidemian aikana ja sen jälkeen. Avustusta saa käyttää 
ainoastaan tähän tarkoitukseen. Avustusta ei saa siirtää toisen tahon 
tai henkilön käytettäväksi.

Avustuksen määrä on 2 000 euroa. Avustus on Euroopan unionin toi-
minnasta tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklan soveltamisesta vähä-
merkityksiseen tukeen annetun komission asetuksen (EU) N:o 
1407/2013 mukaista vähämerkityksistä valtiontukea (de minimis -tuki). 

Kunta maksaa avustuksen hakemuksessa ilmoitetulle pankkitilille.

Avustuksensaajan tulee viipymättä palauttaa virheellisesti, liikaa tai il-
meisen perusteettomasti saamansa avustus. Väärinkäyttötapauksessa 
kunta voi periä maksetun avustuksen takaisin. 

Avustuksensaaja sitoutuu antamaan tarvittaessa avustuksen myöntä-
neelle kunnalle tarvittavat tiedot sen varmistamiseksi, että avustusta ei 
ole käytetty ehtojen vastaisesti.

Mikäli avustus maksetaan ennen päätöksen lainvoimaisuutta, avustuk-
sensaaja sitoutuu palauttamaan jo maksetut avustukset, jos päätös 
muutoksenhaun johdosta muuttuu ja/tai elleivät avustuksen edellytyk-
set täyty.

Valtiontukiarviointi

Myönnettyyn avustukseen sisältyy de minimis -tukea 2000 euroa. Ko-
mission asetuksen (EU) N:o 1407/2013 Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklan soveltamisesta vähämerkityksi-
seen tukeen (Euroopan unionin virallinen lehti L 352, 24.12.2013) pe-
rusteella julkista tukea voidaan yritykselle myöntää de minimis -tukena 
enintään 200 000 euroa (Maanteiden tavarankuljetuspalveluja tarjoavil-
le yrityksille tuen määrä on enintään 100 000 euroa) kuluvan verovuo-
den ja kahden sitä edeltäneen verovuoden muodostaman jakson aika-
na. 

Avustuksen saaja vastaa siitä, että eri tahojen (mm. ministeriöt, minis-
teriöiden alaiset viranomaiset, Business Finland, Finnvera Oyj, kunnat, 
maakuntien liitot) myöntämien de minimis -tukien yhteismäärä ei ylitä 
tätä määrää. Avustuksen saaja on avustushakemuksessa ilmoittanut 
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kunnalle kaikkien saamiensa de minimis -tukien määrät ja myöntöajan-
kohdat.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Veera Komulainen, asiantuntija, puhelin: 310 22299

veera.komulainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Maahanmuutto- ja tyollisyysasioiden päällikkö 18.5.2020 § 19
2 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)
3 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Oikaisuvaatimuksen tekijä Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen joh-
dosta annettu päätös
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§ 386
Oikaisuvaatimus koskien yksinyrittäjän toimintatukea

HEL 2020-006810 T 02 05 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä elinkeinojohtajan 7.5.2020 § 31 pää-
töksestä tehdyn oikaisuvaatimuksen ja myöntää avustusta yksinyrittä-
jän taloudellisen toiminnan vakauttamiseen **********

Avustusta myönnetään 2000 euroa. Avustuksen myöntäminen perus-
tuu valtioneuvoston asetukseen yksinyrittäjien tukemiseen tarkoitetuista 
valtionavustuksista kunnille (199/2020). 

Tällä päätöksellä Helsingin kaupungin ja avustuksensaajan välille syn-
tyy valtionavustuslain (688/2001) 7 § 3 momentin mukainen sopimus, 
johon sovelletaan avustushakemuksessa eriteltyjä ehtoja. 

Avustuksen kustannukset maksetaan talousarvion kohdalta 140 01, 
projektinumero 1801058 kaupunginkanslian elinkeino-osaston uudet 
yritykset -yksikölle osoitetusta määrärahasta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Veera Komulainen, asiantuntija, puhelin: 310 22299

veera.komulainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Elinkeinojohtaja 7.5.2020 § 31
2 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Oikaisuvaatimuksen tekijä Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen joh-
dosta annettu päätös

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.
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Esittelijän perustelut

Oikaisuvaatimus

********** on hakenut Helsingin kaupungilta yksinyrittäjän toimintatukea 
COVID-19 -epidemian aiheuttaman tilapäisesti heikentyneen taloudelli-
sen tilanteen vakauttamiseksi 21.4.2020 saapuneella hakemuksella. 
Elinkeinojohtaja on päätöksellään 7.5.2020 § 31 hylännyt oikaisuvaati-
muksen tekijän hakemuksen. Hakemus on hylätty, koska hakijaa ei 
katsottu päätoimiseksi yrittäjäksi.

********** on hakenut oikaisua elinkeinojohtajan päätökseen 7.5.2020 § 
31.  Oikaisuvaatimuksen tekijä tuo esille toteutuneen laskutuksen ja 
YEL-vakuutuksen olemassaolon.

Oikaisuvaatimuksessa esitetyn perusteella oikaisuvaatimuksen tekijän 
katsotaan täyttävän tuen myöntämisen ehdot.

Edellä mainitun perusteella kaupunginhallitus päättää hyväksyä elin-
keinojohtajan päätöksestä 7.5.2020 § 31 tehdyn oikaisuvaatimuksen ja 
myöntää avustusta yksinyrittäjän taloudellisen toiminnan vakauttami-
seen oikaisuvaatimuksen tekijälle.

Kuntalain (410/2015) 134 §:n 1 momentin mukaan kunnanhallituksen, 
lautakunnan ja valiokunnan, niiden jaoston sekä niiden alaisen viran-
omaisen päätökseen tyytymätön saa hakea siihen oikaisua. Oikaisu-
vaatimus tehdään 2 momentin mukaan 1 momentissa tarkoitetun toi-
mielimen ja sen jaoston sekä sen alaisen viranomaisen päätöksestä 
asianomaiselle toimielimelle. Oikaisuvaatimuksen saa 137 §:n mukaan 
tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuu-
teen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kun-
nan jäsen. Kuntalain 138 §:n mukaan oikaisuvaatimus tulee tehdä 14 
päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

Päätösote on toimitettu oikaisuvaatimuksen tekijälle tiedoksi 8.5.2020 
ja oikaisuvaatimus on saapunut kaupungin kirjaamoon 18.5.2020. Oi-
kaisuvaatimus on osoitettu oikealle viranomaiselle ja se on saapunut 
säädetyssä määräajassa.

Ehdot

Kunnan myöntäessä tämän avustuksen, syntyy avustuksensaajan ja 
kunnan välille valtionavustuslain (688/2001) 7 § 3 momentin mukainen 
sopimus, johon sovelletaan avustushakemuksessa eriteltyjä ehtoja. 
Avustuksensaaja on hakemuksen toimittaessaan hyväksynyt seuraavat 
ehdot:
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Avustusta saa käyttää yksinyrittäjän taloudellisen tilanteen vakauttami-
seen koronaepidemian aikana ja sen jälkeen. Avustusta saa käyttää 
ainoastaan tähän tarkoitukseen. Avustusta ei saa siirtää toisen tahon 
tai henkilön käytettäväksi.

Avustuksen määrä on 2 000 euroa. Avustus on Euroopan unionin toi-
minnasta tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklan soveltamisesta vähä-
merkityksiseen tukeen annetun komission asetuksen (EU) N:o 
1407/2013 mukaista vähämerkityksistä valtiontukea (de minimis -tuki). 

Kunta maksaa avustuksen hakemuksessa ilmoitetulle pankkitilille.

Avustuksensaajan tulee viipymättä palauttaa virheellisesti, liikaa tai il-
meisen perusteettomasti saamansa avustus. Väärinkäyttötapauksessa 
kunta voi periä maksetun avustuksen takaisin. 

Avustuksensaaja sitoutuu antamaan tarvittaessa avustuksen myöntä-
neelle kunnalle tarvittavat tiedot sen varmistamiseksi, että avustusta ei 
ole käytetty ehtojen vastaisesti.

Mikäli avustus maksetaan ennen päätöksen lainvoimaisuutta, avustuk-
sensaaja sitoutuu palauttamaan jo maksetut avustukset, jos päätös 
muutoksenhaun johdosta muuttuu ja/tai elleivät avustuksen edellytyk-
set täyty.

Valtiontukiarviointi

Myönnettyyn avustukseen sisältyy de minimis -tukea 2000 euroa. Ko-
mission asetuksen (EU) N:o 1407/2013 Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklan soveltamisesta vähämerkityksi-
seen tukeen (Euroopan unionin virallinen lehti L 352, 24.12.2013) pe-
rusteella julkista tukea voidaan yritykselle myöntää de minimis -tukena 
enintään 200 000 euroa (Maanteiden tavarankuljetuspalveluja tarjoavil-
le yrityksille tuen määrä on enintään 100 000 euroa) kuluvan verovuo-
den ja kahden sitä edeltäneen verovuoden muodostaman jakson aika-
na. 

Avustuksen saaja vastaa siitä, että eri tahojen (mm. ministeriöt, minis-
teriöiden alaiset viranomaiset, Business Finland, Finnvera Oyj, kunnat, 
maakuntien liitot) myöntämien de minimis -tukien yhteismäärä ei ylitä 
tätä määrää. Avustuksen saaja on avustushakemuksessa ilmoittanut 
kunnalle kaikkien saamiensa de minimis -tukien määrät ja myöntöajan-
kohdat.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
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Lisätiedot
Veera Komulainen, asiantuntija, puhelin: 310 22299

veera.komulainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Elinkeinojohtaja 7.5.2020 § 31
2 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Oikaisuvaatimuksen tekijä Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen joh-
dosta annettu päätös
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§ 387
Oikaisuvaatimus koskien yksinyrittäjän toimintatukea

HEL 2020-006780 T 02 05 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä elinkeinojohtajan 11.5.2020 § 36 
päätöksestä tehdyn oikaisuvaatimuksen ja myöntää avustusta yksinyrit-
täjän taloudellisen toiminnan vakauttamiseen **********

Avustusta myönnetään 2000 euroa. Avustuksen myöntäminen perus-
tuu valtioneuvoston asetukseen yksinyrittäjien tukemiseen tarkoitetuista 
valtionavustuksista kunnille (199/2020). 

Tällä päätöksellä Helsingin kaupungin ja avustuksensaajan välille syn-
tyy valtionavustuslain (688/2001) 7 § 3 momentin mukainen sopimus, 
johon sovelletaan avustushakemuksessa eriteltyjä ehtoja. 

Avustuksen kustannukset maksetaan talousarvion kohdalta 140 01, 
projektinumero 1801058 kaupunginkanslian elinkeino-osaston uudet 
yritykset -yksikölle osoitetusta määrärahasta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Veera Komulainen, asiantuntija, puhelin: 310 22299

veera.komulainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Elinkeinojohtaja 11.5.2020 § 36
2 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)
3 Oikaisuvaatimus 18.5.2020, saate

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Oikaisuvaatimuksen tekijä Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen joh-
dosta annettu päätös

Päätösehdotus
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Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Oikaisuvaatimus

********** on hakenut Helsingin kaupungilta yksinyrittäjän toimintatukea 
COVID-19 -epidemian aiheuttaman tilapäisesti heikentyneen taloudelli-
sen tilanteen vakauttamiseksi 22.4.2020 saapuneella hakemuksella. 
Elinkeinojohtaja on päätöksellään 11.5.2020 § 36 hylännyt oikaisuvaa-
timuksen tekijän hakemuksen. Hakemus on hylätty, koska yksinyrittä-
jän yritystoimintaa ei ole arvoitu kannattavaksi COVID-19 -epidemian 
jälkeen.

********** on hakenut oikaisua elinkeinojohtajan päätökseen 11.5.2020 
§ 36. Oikaisuvaatimuksen tekijä tuo esille selvityksen liikevaihdosta 
ajalta 03/2019–03/2020 sekä arvion COVID-19 -epidemian aiheutta-
masta liiketoiminnan heikkenemisestä. Toimitetun selvityksen perus-
teella voidaan arvioida, että yksinyrittäjällä on edellytykset kannatta-
vaan liiketoimintaan COVID-19 -epidemian jälkeen.

Oikaisuvaatimuksessa esitetyn perusteella oikaisuvaatimuksen tekijän 
katsotaan täyttävän tuen myöntämisen ehdot.

Edellä mainitun perusteella kaupunginhallitus päättää hyväksyä elin-
keinojohtajan päätöksestä 11.5.2020 § 36 tehdyn oikaisuvaatimuksen 
ja myöntää avustusta yksinyrittäjän taloudellisen toiminnan vakauttami-
seen oikaisuvaatimuksen tekijälle.

Kuntalain (410/2015) 134 §:n 1 momentin mukaan kunnanhallituksen, 
lautakunnan ja valiokunnan, niiden jaoston sekä niiden alaisen viran-
omaisen päätökseen tyytymätön saa hakea siihen oikaisua. Oikaisu-
vaatimus tehdään 2 momentin mukaan 1 momentissa tarkoitetun toi-
mielimen ja sen jaoston sekä sen alaisen viranomaisen päätöksestä 
asianomaiselle toimielimelle. Oikaisuvaatimuksen saa 137 §:n mukaan 
tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuu-
teen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kun-
nan jäsen. Kuntalain 138 §:n mukaan oikaisuvaatimus tulee tehdä 14 
päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

Päätösote on toimitettu oikaisuvaatimuksen tekijälle tiedoksi 11.5.2020 
ja oikaisuvaatimus on saapunut kaupungin kirjaamoon 18.5.2020. Oi-
kaisuvaatimus on osoitettu oikealle viranomaiselle ja se on saapunut 
säädetyssä määräajassa.

Ehdot
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Kunnan myöntäessä tämän avustuksen, syntyy avustuksensaajan ja 
kunnan välille valtionavustuslain (688/2001) 7 § 3 momentin mukainen 
sopimus, johon sovelletaan avustushakemuksessa eriteltyjä ehtoja. 
Avustuksensaaja on hakemuksen toimittaessaan hyväksynyt seuraavat 
ehdot:

Avustusta saa käyttää yksinyrittäjän taloudellisen tilanteen vakauttami-
seen koronaepidemian aikana ja sen jälkeen. Avustusta saa käyttää 
ainoastaan tähän tarkoitukseen. Avustusta ei saa siirtää toisen tahon 
tai henkilön käytettäväksi.

Avustuksen määrä on 2 000 euroa. Avustus on Euroopan unionin toi-
minnasta tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklan soveltamisesta vähä-
merkityksiseen tukeen annetun komission asetuksen (EU) N:o 
1407/2013 mukaista vähämerkityksistä valtiontukea (de minimis -tuki). 

Kunta maksaa avustuksen hakemuksessa ilmoitetulle pankkitilille.

Avustuksensaajan tulee viipymättä palauttaa virheellisesti, liikaa tai il-
meisen perusteettomasti saamansa avustus. Väärinkäyttötapauksessa 
kunta voi periä maksetun avustuksen takaisin. 

Avustuksensaaja sitoutuu antamaan tarvittaessa avustuksen myöntä-
neelle kunnalle tarvittavat tiedot sen varmistamiseksi, että avustusta ei 
ole käytetty ehtojen vastaisesti.

Mikäli avustus maksetaan ennen päätöksen lainvoimaisuutta, avustuk-
sensaaja sitoutuu palauttamaan jo maksetut avustukset, jos päätös 
muutoksenhaun johdosta muuttuu ja/tai elleivät avustuksen edellytyk-
set täyty.

Valtiontukiarviointi

Myönnettyyn avustukseen sisältyy de minimis -tukea 2000 euroa. Ko-
mission asetuksen (EU) N:o 1407/2013 Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklan soveltamisesta vähämerkityksi-
seen tukeen (Euroopan unionin virallinen lehti L 352, 24.12.2013) pe-
rusteella julkista tukea voidaan yritykselle myöntää de minimis -tukena 
enintään 200 000 euroa (Maanteiden tavarankuljetuspalveluja tarjoavil-
le yrityksille tuen määrä on enintään 100 000 euroa) kuluvan verovuo-
den ja kahden sitä edeltäneen verovuoden muodostaman jakson aika-
na. 

Avustuksen saaja vastaa siitä, että eri tahojen (mm. ministeriöt, minis-
teriöiden alaiset viranomaiset, Business Finland, Finnvera Oyj, kunnat, 
maakuntien liitot) myöntämien de minimis -tukien yhteismäärä ei ylitä 
tätä määrää. Avustuksen saaja on avustushakemuksessa ilmoittanut 
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kunnalle kaikkien saamiensa de minimis -tukien määrät ja myöntöajan-
kohdat.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Veera Komulainen, asiantuntija, puhelin: 310 22299

veera.komulainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Elinkeinojohtaja 11.5.2020 § 36
2 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)
3 Oikaisuvaatimus 18.5.2020, saate

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Oikaisuvaatimuksen tekijä Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen joh-
dosta annettu päätös
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§ 388
Oikaisuvaatimus koskien yksinyrittäjän toimintatukea

HEL 2020-006538 T 02 05 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä elinkeinojohtajan 11.5.2020 § 36 
päätöksestä tehdyn oikaisuvaatimuksen ja myöntää avustusta yksinyrit-
täjän taloudellisen toiminnan vakauttamiseen **********

Avustusta myönnetään 2000 euroa. Avustuksen myöntäminen perus-
tuu valtioneuvoston asetukseen yksinyrittäjien tukemiseen tarkoitetuista 
valtionavustuksista kunnille (199/2020). 

Tällä päätöksellä Helsingin kaupungin ja avustuksensaajan välille syn-
tyy valtionavustuslain (688/2001) 7 § 3 momentin mukainen sopimus, 
johon sovelletaan avustushakemuksessa eriteltyjä ehtoja. 

Avustuksen kustannukset maksetaan talousarvion kohdalta 140 01, 
projektinumero 1801058 kaupunginkanslian elinkeino-osaston uudet 
yritykset -yksikölle osoitetusta määrärahasta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Veera Komulainen, asiantuntija, puhelin: 310 22299

veera.komulainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Elinkeinojohtaja 11.05.2020 §36
2 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)
3 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 23 k.)
4 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 23 k.)

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Oikaisuvaatimuksen tekijä Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen joh-
dosta annettu päätös

Päätösehdotus
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Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Oikaisuvaatimus

********** on hakenut Helsingin kaupungilta yksinyrittäjän toimintatukea 
COVID-19 -epidemian aiheuttaman tilapäisesti heikentyneen taloudelli-
sen tilanteen vakauttamiseksi 21.4.2020 saapuneella hakemuksella. 
Elinkeinojohtaja on päätöksellään 11.5.2020 § 36 hylännyt oikaisuvaa-
timuksen tekijän hakemuksen. Hakemus on hylätty, koska yksinyrittä-
jän selvityksestä ei käynyt ilmi, että toiminnan merkittävä heikentynyt 
taloudellinen tilanne johtui COVID-19 -epidemian 16.3.2020 jälkeisestä 
taloudellisen tilanteen heikkenemisestä.

********** on hakenut oikaisua elinkeinojohtajan päätökseen 11.5.2020 
§ 36. Oikaisuvaatimuksen tekijä on esittänyt selvityksen vähentyneestä 
laskutuksesta ja yrityksen tiliotteesta. Toimitetun selvityksen perusteel-
la arvioituna yksinyrittäjän taloudellinen tilanne ja liikevaihto ovat hei-
kentyneet COVID-19 -epidemian takia 16. maaliskuuta 2020 jälkeen.

Oikaisuvaatimuksessa esitetyn perusteella oikaisuvaatimuksen tekijän 
katsotaan täyttävän tuen myöntämisen ehdot.

Edellä mainitun perusteella kaupunginhallitus päättää hyväksyä elin-
keinojohtajan päätöksestä 11.5.2020 § 36 tehdyn oikaisuvaatimuksen 
ja myöntää avustusta yksinyrittäjän taloudellisen toiminnan vakauttami-
seen oikaisuvaatimuksen tekijälle.

Kuntalain (410/2015) 134 §:n 1 momentin mukaan kunnanhallituksen, 
lautakunnan ja valiokunnan, niiden jaoston sekä niiden alaisen viran-
omaisen päätökseen tyytymätön saa hakea siihen oikaisua. Oikaisu-
vaatimus tehdään 2 momentin mukaan 1 momentissa tarkoitetun toi-
mielimen ja sen jaoston sekä sen alaisen viranomaisen päätöksestä 
asianomaiselle toimielimelle. Oikaisuvaatimuksen saa 137 §:n mukaan 
tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuu-
teen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kun-
nan jäsen. Kuntalain 138 §:n mukaan oikaisuvaatimus tulee tehdä 14 
päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Päätösote on toimitettu oikaisuvaatimuksen tekijälle tiedoksi 11.5.2020 
ja oikaisuvaatimus on saapunut kaupungin kirjaamoon 12.5.2020. Oi-
kaisuvaatimus on osoitettu oikealle viranomaiselle ja se on saapunut 
säädetyssä määräajassa.

Ehdot
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Kunnan myöntäessä tämän avustuksen, syntyy avustuksensaajan ja 
kunnan välille valtionavustuslain (688/2001) 7 § 3 momentin mukainen 
sopimus, johon sovelletaan avustushakemuksessa eriteltyjä ehtoja. 
Avustuksensaaja on hakemuksen toimittaessaan hyväksynyt seuraavat 
ehdot:

Avustusta saa käyttää yksinyrittäjän taloudellisen tilanteen vakauttami-
seen koronaepidemian aikana ja sen jälkeen. Avustusta saa käyttää 
ainoastaan tähän tarkoitukseen. Avustusta ei saa siirtää toisen tahon 
tai henkilön käytettäväksi.

Avustuksen määrä on 2 000 euroa. Avustus on Euroopan unionin toi-
minnasta tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklan soveltamisesta vähä-
merkityksiseen tukeen annetun komission asetuksen (EU) N:o 
1407/2013 mukaista vähämerkityksistä valtiontukea (de minimis -tuki). 

Kunta maksaa avustuksen hakemuksessa ilmoitetulle pankkitilille.

Avustuksensaajan tulee viipymättä palauttaa virheellisesti, liikaa tai il-
meisen perusteettomasti saamansa avustus. Väärinkäyttötapauksessa 
kunta voi periä maksetun avustuksen takaisin. 

Avustuksensaaja sitoutuu antamaan tarvittaessa avustuksen myöntä-
neelle kunnalle tarvittavat tiedot sen varmistamiseksi, että avustusta ei 
ole käytetty ehtojen vastaisesti.

Mikäli avustus maksetaan ennen päätöksen lainvoimaisuutta, avustuk-
sensaaja sitoutuu palauttamaan jo maksetut avustukset, jos päätös 
muutoksenhaun johdosta muuttuu ja/tai elleivät avustuksen edellytyk-
set täyty.

Valtiontukiarviointi

Myönnettyyn avustukseen sisältyy de minimis -tukea 2000 euroa. Ko-
mission asetuksen (EU) N:o 1407/2013 Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklan soveltamisesta vähämerkityksi-
seen tukeen (Euroopan unionin virallinen lehti L 352, 24.12.2013) pe-
rusteella julkista tukea voidaan yritykselle myöntää de minimis -tukena 
enintään 200 000 euroa (Maanteiden tavarankuljetuspalveluja tarjoavil-
le yrityksille tuen määrä on enintään 100 000 euroa) kuluvan verovuo-
den ja kahden sitä edeltäneen verovuoden muodostaman jakson aika-
na. 

Avustuksen saaja vastaa siitä, että eri tahojen (mm. ministeriöt, minis-
teriöiden alaiset viranomaiset, Business Finland, Finnvera Oyj, kunnat, 
maakuntien liitot) myöntämien de minimis -tukien yhteismäärä ei ylitä 
tätä määrää. Avustuksen saaja on avustushakemuksessa ilmoittanut 
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kunnalle kaikkien saamiensa de minimis -tukien määrät ja myöntöajan-
kohdat.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Veera Komulainen, asiantuntija, puhelin: 310 22299

veera.komulainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Elinkeinojohtaja 11.05.2020 §36
2 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)
3 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 23 k.)
4 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 23 k.)

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Oikaisuvaatimuksen tekijä Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen joh-
dosta annettu päätös
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§ 389
Oikaisuvaatimus koskien yksinyrittäjän toimintatukea

HEL 2020-006564 T 02 05 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä elinkeinojohtajan 11.5.2020 § 36 
päätöksestä tehdyn oikaisuvaatimuksen ja myöntää avustusta yksinyrit-
täjän taloudellisen toiminnan vakauttamiseen **********

Avustusta myönnetään 2000 euroa. Avustuksen myöntäminen perus-
tuu valtioneuvoston asetukseen yksinyrittäjien tukemiseen tarkoitetuista 
valtionavustuksista kunnille (199/2020). 

Tällä päätöksellä Helsingin kaupungin ja avustuksensaajan välille syn-
tyy valtionavustuslain (688/2001) 7 § 3 momentin mukainen sopimus, 
johon sovelletaan avustushakemuksessa eriteltyjä ehtoja. 

Avustuksen kustannukset maksetaan talousarvion kohdalta 140 01, 
projektinumero 1801058 kaupunginkanslian elinkeino-osaston uudet 
yritykset -yksikölle osoitetusta määrärahasta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Veera Komulainen, asiantuntija, puhelin: 310 22299

veera.komulainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Elinkeinojohtaja 11.05.2020 §36
2 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Oikaisuvaatimuksen tekijä Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen joh-
dosta annettu päätös

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.
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Esittelijän perustelut

Oikaisuvaatimus

********** on hakenut Helsingin kaupungilta yksinyrittäjän toimintatukea 
COVID-19 -epidemian aiheuttaman tilapäisesti heikentyneen taloudelli-
sen tilanteen vakauttamiseksi 22.4.2020 saapuneella hakemuksella. 
Elinkeinojohtaja on päätöksellään 11.5.2020 § 36 hylännyt oikaisuvaa-
timuksen tekijän hakemuksen. Hakemus on hylätty, koska yksinyrittä-
jän selvityksestä ei käynyt ilmi, että toiminnan merkittävä heikentynyt 
taloudellinen tilanne johtui COVID-19 -epidemian 16.3.2020 jälkeisestä 
taloudellisen tilanteen heikkenemisestä.

********** on hakenut oikaisua elinkeinojohtajan päätökseen 11.5.2020 
§ 36. Oikaisuvaatimuksen tekijä on esittänyt selvitystä tilausten peruun-
tumisesta. Toimitetun selvityksen perusteella arvioituna yksinyrittäjän 
taloudellinen tilanne ja liikevaihto ovat heikentyneet COVID-19 -
epidemian takia 16. maaliskuuta 2020 jälkeen.

Oikaisuvaatimuksessa esitetyn perusteella oikaisuvaatimuksen tekijän 
katsotaan täyttävän tuen myöntämisen ehdot.

Edellä mainitun perusteella kaupunginhallitus päättää hyväksyä elin-
keinojohtajan päätöksestä 11.5.2020 § 36 tehdyn oikaisuvaatimuksen 
ja myöntää avustusta yksinyrittäjän taloudellisen toiminnan vakauttami-
seen oikaisuvaatimuksen tekijälle.

Kuntalain (410/2015) 134 §:n 1 momentin mukaan kunnanhallituksen, 
lautakunnan ja valiokunnan, niiden jaoston sekä niiden alaisen viran-
omaisen päätökseen tyytymätön saa hakea siihen oikaisua. Oikaisu-
vaatimus tehdään 2 momentin mukaan 1 momentissa tarkoitetun toi-
mielimen ja sen jaoston sekä sen alaisen viranomaisen päätöksestä 
asianomaiselle toimielimelle. Oikaisuvaatimuksen saa 137 §:n mukaan 
tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuu-
teen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kun-
nan jäsen. Kuntalain 138 §:n mukaan oikaisuvaatimus tulee tehdä 14 
päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

Päätösote on toimitettu oikaisuvaatimuksen tekijälle tiedoksi 11.5.2020 
ja oikaisuvaatimus on saapunut kaupungin kirjaamoon 12.5.2020. Oi-
kaisuvaatimus on osoitettu oikealle viranomaiselle ja se on saapunut 
säädetyssä määräajassa.

Ehdot

Kunnan myöntäessä tämän avustuksen, syntyy avustuksensaajan ja 
kunnan välille valtionavustuslain (688/2001) 7 § 3 momentin mukainen 
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sopimus, johon sovelletaan avustushakemuksessa eriteltyjä ehtoja. 
Avustuksensaaja on hakemuksen toimittaessaan hyväksynyt seuraavat 
ehdot:

Avustusta saa käyttää yksinyrittäjän taloudellisen tilanteen vakauttami-
seen koronaepidemian aikana ja sen jälkeen. Avustusta saa käyttää 
ainoastaan tähän tarkoitukseen. Avustusta ei saa siirtää toisen tahon 
tai henkilön käytettäväksi.

Avustuksen määrä on 2 000 euroa. Avustus on Euroopan unionin toi-
minnasta tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklan soveltamisesta vähä-
merkityksiseen tukeen annetun komission asetuksen (EU) N:o 
1407/2013 mukaista vähämerkityksistä valtiontukea (de minimis -tuki). 

Kunta maksaa avustuksen hakemuksessa ilmoitetulle pankkitilille.

Avustuksensaajan tulee viipymättä palauttaa virheellisesti, liikaa tai il-
meisen perusteettomasti saamansa avustus. Väärinkäyttötapauksessa 
kunta voi periä maksetun avustuksen takaisin. 

Avustuksensaaja sitoutuu antamaan tarvittaessa avustuksen myöntä-
neelle kunnalle tarvittavat tiedot sen varmistamiseksi, että avustusta ei 
ole käytetty ehtojen vastaisesti.

Mikäli avustus maksetaan ennen päätöksen lainvoimaisuutta, avustuk-
sensaaja sitoutuu palauttamaan jo maksetut avustukset, jos päätös 
muutoksenhaun johdosta muuttuu ja/tai elleivät avustuksen edellytyk-
set täyty.

Valtiontukiarviointi

Myönnettyyn avustukseen sisältyy de minimis -tukea 2000 euroa. Ko-
mission asetuksen (EU) N:o 1407/2013 Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklan soveltamisesta vähämerkityksi-
seen tukeen (Euroopan unionin virallinen lehti L 352, 24.12.2013) pe-
rusteella julkista tukea voidaan yritykselle myöntää de minimis -tukena 
enintään 200 000 euroa (Maanteiden tavarankuljetuspalveluja tarjoavil-
le yrityksille tuen määrä on enintään 100 000 euroa) kuluvan verovuo-
den ja kahden sitä edeltäneen verovuoden muodostaman jakson aika-
na. 

Avustuksen saaja vastaa siitä, että eri tahojen (mm. ministeriöt, minis-
teriöiden alaiset viranomaiset, Business Finland, Finnvera Oyj, kunnat, 
maakuntien liitot) myöntämien de minimis -tukien yhteismäärä ei ylitä 
tätä määrää. Avustuksen saaja on avustushakemuksessa ilmoittanut 
kunnalle kaikkien saamiensa de minimis -tukien määrät ja myöntöajan-
kohdat.
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Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Veera Komulainen, asiantuntija, puhelin: 310 22299

veera.komulainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Elinkeinojohtaja 11.05.2020 §36
2 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Oikaisuvaatimuksen tekijä Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen joh-
dosta annettu päätös
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§ 390
Oikaisuvaatimus koskien yksinyrittäjän toimintatukea

HEL 2020-006703 T 02 05 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä elinkeinojohtajan 14.5.2020 § 41 
päätöksestä tehdyn oikaisuvaatimuksen ja myöntää avustusta yksinyrit-
täjän taloudellisen toiminnan vakauttamiseen **********

Avustusta myönnetään 2000 euroa. Avustuksen myöntäminen perus-
tuu valtioneuvoston asetukseen yksinyrittäjien tukemiseen tarkoitetuista 
valtionavustuksista kunnille (199/2020). 

Tällä päätöksellä Helsingin kaupungin ja avustuksensaajan välille syn-
tyy valtionavustuslain (688/2001) 7 § 3 momentin mukainen sopimus, 
johon sovelletaan avustushakemuksessa eriteltyjä ehtoja. 

Avustuksen kustannukset maksetaan talousarvion kohdalta 140 01, 
projektinumero 1801058 kaupunginkanslian elinkeino-osaston uudet 
yritykset -yksikölle osoitetusta määrärahasta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Veera Komulainen, asiantuntija, puhelin: 310 22299

veera.komulainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Elinkeinojohtaja 14.05.2020 § 41
2 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)
3 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Oikaisuvaatimuksen tekijä Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen joh-
dosta annettu päätös

Päätösehdotus
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Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Oikaisuvaatimus

********** on hakenut Helsingin kaupungilta yksinyrittäjän toimintatukea 
COVID-19 -epidemian aiheuttaman tilapäisesti heikentyneen taloudelli-
sen tilanteen vakauttamiseksi 24.4.2020 saapuneella hakemuksella. 
Elinkeinojohtaja on päätöksellään 14.5.2020 § 41 hylännyt oikaisuvaa-
timuksen tekijän hakemuksen. Hakemus on hylätty, koska yrityksen lii-
kevaihto oli ennen COVID-19 epidemiaa niin matala, ettei yrittäjän toi-
minnan heikentymisen voitu katsoa aiheutuneen epidemiasta.

********** on hakenut oikaisua elinkeinojohtajan päätökseen 14.5.2020 
§ 41. Oikaisuvaatimuksen tekijä esittää selvityksen liikevaihdosta ajalta 
10/2019-03/2020. Selvityksestä käy ilmi, että yksinyrittäjän taloudelli-
nen tilanne ja liikevaihto ovat heikentyneet COVID-19 -epidemian takia 
16 maaliskuuta 2020 jälkeen.

Oikaisuvaatimuksessa esitetyn perusteella oikaisuvaatimuksen tekijän 
katsotaan täyttävän tuen myöntämisen ehdot.

Edellä mainitun perusteella kaupunginhallitus päättää hyväksyä elin-
keinojohtajan päätöksestä 14.5.2020 § 41 tehdyn oikaisuvaatimuksen 
ja myöntää avustusta yksinyrittäjän taloudellisen toiminnan vakauttami-
seen oikaisuvaatimuksen tekijälle.

Kuntalain (410/2015) 134 §:n 1 momentin mukaan kunnanhallituksen, 
lautakunnan ja valiokunnan, niiden jaoston sekä niiden alaisen viran-
omaisen päätökseen tyytymätön saa hakea siihen oikaisua. Oikaisu-
vaatimus tehdään 2 momentin mukaan 1 momentissa tarkoitetun toi-
mielimen ja sen jaoston sekä sen alaisen viranomaisen päätöksestä 
asianomaiselle toimielimelle. Oikaisuvaatimuksen saa 137 §:n mukaan 
tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuu-
teen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kun-
nan jäsen. Kuntalain 138 §:n mukaan oikaisuvaatimus tulee tehdä 14 
päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

Päätösote on toimitettu oikaisuvaatimuksen tekijälle tiedoksi 14.5.2020 
ja oikaisuvaatimus on saapunut kaupungin kirjaamoon 15.5.2020. Oi-
kaisuvaatimus on osoitettu oikealle viranomaiselle ja se on saapunut 
säädetyssä määräajassa.

Ehdot

Kunnan myöntäessä tämän avustuksen, syntyy avustuksensaajan ja 
kunnan välille valtionavustuslain (688/2001) 7 § 3 momentin mukainen 
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sopimus, johon sovelletaan avustushakemuksessa eriteltyjä ehtoja. 
Avustuksensaaja on hakemuksen toimittaessaan hyväksynyt seuraavat 
ehdot:

Avustusta saa käyttää yksinyrittäjän taloudellisen tilanteen vakauttami-
seen koronaepidemian aikana ja sen jälkeen. Avustusta saa käyttää 
ainoastaan tähän tarkoitukseen. Avustusta ei saa siirtää toisen tahon 
tai henkilön käytettäväksi.

Avustuksen määrä on 2 000 euroa. Avustus on Euroopan unionin toi-
minnasta tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklan soveltamisesta vähä-
merkityksiseen tukeen annetun komission asetuksen (EU) N:o 
1407/2013 mukaista vähämerkityksistä valtiontukea (de minimis -tuki). 

Kunta maksaa avustuksen hakemuksessa ilmoitetulle pankkitilille.

Avustuksensaajan tulee viipymättä palauttaa virheellisesti, liikaa tai il-
meisen perusteettomasti saamansa avustus. Väärinkäyttötapauksessa 
kunta voi periä maksetun avustuksen takaisin. 

Avustuksensaaja sitoutuu antamaan tarvittaessa avustuksen myöntä-
neelle kunnalle tarvittavat tiedot sen varmistamiseksi, että avustusta ei 
ole käytetty ehtojen vastaisesti.

Mikäli avustus maksetaan ennen päätöksen lainvoimaisuutta, avustuk-
sensaaja sitoutuu palauttamaan jo maksetut avustukset, jos päätös 
muutoksenhaun johdosta muuttuu ja/tai elleivät avustuksen edellytyk-
set täyty.

Valtiontukiarviointi

Myönnettyyn avustukseen sisältyy de minimis -tukea 2000 euroa. Ko-
mission asetuksen (EU) N:o 1407/2013 Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklan soveltamisesta vähämerkityksi-
seen tukeen (Euroopan unionin virallinen lehti L 352, 24.12.2013) pe-
rusteella julkista tukea voidaan yritykselle myöntää de minimis -tukena 
enintään 200 000 euroa (Maanteiden tavarankuljetuspalveluja tarjoavil-
le yrityksille tuen määrä on enintään 100 000 euroa) kuluvan verovuo-
den ja kahden sitä edeltäneen verovuoden muodostaman jakson aika-
na. 

Avustuksen saaja vastaa siitä, että eri tahojen (mm. ministeriöt, minis-
teriöiden alaiset viranomaiset, Business Finland, Finnvera Oyj, kunnat, 
maakuntien liitot) myöntämien de minimis -tukien yhteismäärä ei ylitä 
tätä määrää. Avustuksen saaja on avustushakemuksessa ilmoittanut 
kunnalle kaikkien saamiensa de minimis -tukien määrät ja myöntöajan-
kohdat.
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Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Veera Komulainen, asiantuntija, puhelin: 310 22299

veera.komulainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Elinkeinojohtaja 14.05.2020 § 41
2 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)
3 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Oikaisuvaatimuksen tekijä Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen joh-
dosta annettu päätös
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§ 391
Oikaisuvaatimus koskien yksinyrittäjän toimintatukea

HEL 2020-006813 T 02 05 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä elinkeinojohtajan 14.5.2020 § 41 
päätöksestä tehdyn oikaisuvaatimuksen ja myöntää avustusta yksinyrit-
täjän taloudellisen toiminnan vakauttamiseen **********

Avustusta myönnetään 2000 euroa. Avustuksen myöntäminen perus-
tuu valtioneuvoston asetukseen yksinyrittäjien tukemiseen tarkoitetuista 
valtionavustuksista kunnille (199/2020). 

Tällä päätöksellä Helsingin kaupungin ja avustuksensaajan välille syn-
tyy valtionavustuslain (688/2001) 7 § 3 momentin mukainen sopimus, 
johon sovelletaan avustushakemuksessa eriteltyjä ehtoja. 

Avustuksen kustannukset maksetaan talousarvion kohdalta 140 01, 
projektinumero 1801058 kaupunginkanslian elinkeino-osaston uudet 
yritykset -yksikölle osoitetusta määrärahasta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Veera Komulainen, asiantuntija, puhelin: 310 22299

veera.komulainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)
2 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)
3 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)
4 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k., JulkL 24 § 1 mom 20 k.)
5 Elinkeinojohtaja 14.05.2020 § 41

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Oikaisuvaatimuksen tekijä Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen joh-
dosta annettu päätös
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Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Oikaisuvaatimus

********** on hakenut Helsingin kaupungilta yksinyrittäjän toimintatukea 
COVID-19 -epidemian aiheuttaman tilapäisesti heikentyneen taloudelli-
sen tilanteen vakauttamiseksi 24.4.2020 saapuneella hakemuksella. 
Elinkeinojohtaja on päätöksellään 14.5.2020 § 41 hylännyt oikaisuvaa-
timuksen tekijän hakemuksen. Hakemus on hylätty liitteessä 1 mainitul-
la syyllä.

********** on hakenut oikaisua elinkeinojohtajan päätökseen 14.5.2020 
§ 41. Oikaisuvaatimuksen tekijän selvitys on mainittu liitteessä 2. Oi-
kaisuvaatimuksessa esitetyn perusteella oikaisuvaatimuksen tekijän 
katsotaan täyttävän tuen myöntämisen ehdot.

Edellä mainitun perusteella kaupunginhallitus päättää hyväksyä elin-
keinojohtajan päätöksestä 14.5.2020 § 41 tehdyn oikaisuvaatimuksen 
ja myöntää avustusta yksinyrittäjän taloudellisen toiminnan vakauttami-
seen oikaisuvaatimuksen tekijälle.

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

Oikaisuvaatimus tehdään 2 momentin mukaan 1 momentissa tarkoite-
tun toimielimen ja sen jaoston sekä sen alaisen viranomaisen päätök-
sestä asianomaiselle toimielimelle. Oikaisuvaatimuksen saa 137 §:n 
mukaan tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, vel-
vollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä 
kunnan jäsen. Kuntalain 138 §:n mukaan oikaisuvaatimus tulee tehdä 
14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

Päätösote on toimitettu oikaisuvaatimuksen tekijälle tiedoksi 14.5.2020 
ja oikaisuvaatimus on saapunut kaupungin kirjaamoon 18.5.2020 sekä 
täydennys oikaisuvaatimukseen on saapunut 29.5.2020. Oikaisuvaati-
mus on osoitettu oikealle viranomaiselle ja se on saapunut säädetyssä 
määräajassa.

Ehdot

Kunnan myöntäessä tämän avustuksen, syntyy avustuksensaajan ja 
kunnan välille valtionavustuslain (688/2001) 7 § 3 momentin mukainen 
sopimus, johon sovelletaan avustushakemuksessa eriteltyjä ehtoja. 
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Avustuksensaaja on hakemuksen toimittaessaan hyväksynyt seuraavat 
ehdot:

Avustusta saa käyttää yksinyrittäjän taloudellisen tilanteen vakauttami-
seen koronaepidemian aikana ja sen jälkeen. Avustusta saa käyttää 
ainoastaan tähän tarkoitukseen. Avustusta ei saa siirtää toisen tahon 
tai henkilön käytettäväksi.

Avustuksen määrä on 2 000 euroa. Avustus on Euroopan unionin toi-
minnasta tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklan soveltamisesta vähä-
merkityksiseen tukeen annetun komission asetuksen (EU) N:o 
1407/2013 mukaista vähämerkityksistä valtiontukea (de minimis -tuki). 

Kunta maksaa avustuksen hakemuksessa ilmoitetulle pankkitilille.

Avustuksensaajan tulee viipymättä palauttaa virheellisesti, liikaa tai il-
meisen perusteettomasti saamansa avustus. Väärinkäyttötapauksessa 
kunta voi periä maksetun avustuksen takaisin. 

Avustuksensaaja sitoutuu antamaan tarvittaessa avustuksen myöntä-
neelle kunnalle tarvittavat tiedot sen varmistamiseksi, että avustusta ei 
ole käytetty ehtojen vastaisesti.

Mikäli avustus maksetaan ennen päätöksen lainvoimaisuutta, avustuk-
sensaaja sitoutuu palauttamaan jo maksetut avustukset, jos päätös 
muutoksenhaun johdosta muuttuu ja/tai elleivät avustuksen edellytyk-
set täyty.

Valtiontukiarviointi

Myönnettyyn avustukseen sisältyy de minimis -tukea 2000 euroa. Ko-
mission asetuksen (EU) N:o 1407/2013 Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklan soveltamisesta vähämerkityksi-
seen tukeen (Euroopan unionin virallinen lehti L 352, 24.12.2013) pe-
rusteella julkista tukea voidaan yritykselle myöntää de minimis -tukena 
enintään 200 000 euroa (Maanteiden tavarankuljetuspalveluja tarjoavil-
le yrityksille tuen määrä on enintään 100 000 euroa) kuluvan verovuo-
den ja kahden sitä edeltäneen verovuoden muodostaman jakson aika-
na. 

Avustuksen saaja vastaa siitä, että eri tahojen (mm. ministeriöt, minis-
teriöiden alaiset viranomaiset, Business Finland, Finnvera Oyj, kunnat, 
maakuntien liitot) myöntämien de minimis -tukien yhteismäärä ei ylitä 
tätä määrää. Avustuksen saaja on avustushakemuksessa ilmoittanut 
kunnalle kaikkien saamiensa de minimis -tukien määrät ja myöntöajan-
kohdat.

Esittelijä
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kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Veera Komulainen, asiantuntija, puhelin: 310 22299

veera.komulainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)
2 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)
3 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)
4 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k., JulkL 24 § 1 mom 20 k.)
5 Elinkeinojohtaja 14.05.2020 § 41

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Oikaisuvaatimuksen tekijä Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen joh-
dosta annettu päätös
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§ 392
Oikaisuvaatimus koskien yksinyrittäjän toimintatukea

HEL 2020-006673 T 02 05 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä elinkeinojohtajan 12.5.2020 § 38 
päätöksestä tehdyn oikaisuvaatimuksen ja myöntää avustusta yksinyrit-
täjän taloudellisen toiminnan vakauttamiseen **********

Avustusta myönnetään 2000 euroa. Avustuksen myöntäminen perus-
tuu valtioneuvoston asetukseen yksinyrittäjien tukemiseen tarkoitetuista 
valtionavustuksista kunnille (199/2020). 

Tällä päätöksellä Helsingin kaupungin ja avustuksensaajan välille syn-
tyy valtionavustuslain (688/2001) 7 § 3 momentin mukainen sopimus, 
johon sovelletaan avustushakemuksessa eriteltyjä ehtoja. 

Avustuksen kustannukset maksetaan talousarvion kohdalta 140 01, 
projektinumero 1801058 kaupunginkanslian elinkeino-osaston uudet 
yritykset -yksikölle osoitetusta määrärahasta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Veera Komulainen, asiantuntija, puhelin: 310 22299

veera.komulainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)
2 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)
3 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k., JulkL 24 § 1 mom 20 k.)
4 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)
5 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)
6 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)
7 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)
8 Elinkeinojohtaja 12.5.2020 § 38

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Oikaisuvaatimuksen tekijä Esitysteksti
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Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen joh-
dosta annettu päätös

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Oikaisuvaatimus

********** on hakenut Helsingin kaupungilta yksinyrittäjän toimintatukea 
COVID-19 -epidemian aiheuttaman tilapäisesti heikentyneen taloudelli-
sen tilanteen vakauttamiseksi 23.4.2020 saapuneella hakemuksella. 
Elinkeinojohtaja on päätöksellään 12.5.2020 § 38 hylännyt oikaisuvaa-
timuksen tekijän hakemuksen. Hakemus on hylätty liitteessä 1 mainitul-
la syyllä.

********** on hakenut oikaisua elinkeinojohtajan päätökseen 12.5.2020 
§ 38. Oikaisuvaatimuksen tekijä tuo esille liitteessä 2 mainitun selvityk-
sen. Oikaisuvaatimuksessa esitetyn perusteella oikaisuvaatimuksen te-
kijän katsotaan täyttävän tuen myöntämisen ehdot.

Edellä mainitun perusteella kaupunginhallitus päättää hyväksyä elin-
keinojohtajan päätöksestä 12.5.2020 § 38 tehdyn oikaisuvaatimuksen 
ja myöntää avustusta yksinyrittäjän taloudellisen toiminnan vakauttami-
seen oikaisuvaatimuksen tekijälle.

Kuntalain (410/2015) 134 §:n 1 momentin mukaan kunnanhallituksen, 
lautakunnan ja valiokunnan, niiden jaoston sekä niiden alaisen viran-
omaisen päätökseen tyytymätön saa hakea siihen oikaisua. Oikaisu-
vaatimus tehdään 2 momentin mukaan 1 momentissa tarkoitetun toi-
mielimen ja sen jaoston sekä sen alaisen viranomaisen päätöksestä 
asianomaiselle toimielimelle. Oikaisuvaatimuksen saa 137 §:n mukaan 
tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuu-
teen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kun-
nan jäsen. Kuntalain 138 §:n mukaan oikaisuvaatimus tulee tehdä 14 
päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

Päätösote on toimitettu oikaisuvaatimuksen tekijälle tiedoksi 13.5.2020 
ja oikaisuvaatimus on saapunut kaupungin kirjaamoon 14.5.2020. Oi-
kaisuvaatimus on osoitettu oikealle viranomaiselle ja se on saapunut 
säädetyssä määräajassa.

Ehdot

Kunnan myöntäessä tämän avustuksen, syntyy avustuksensaajan ja 
kunnan välille valtionavustuslain (688/2001) 7 § 3 momentin mukainen 
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sopimus, johon sovelletaan avustushakemuksessa eriteltyjä ehtoja. 
Avustuksensaaja on hakemuksen toimittaessaan hyväksynyt seuraavat 
ehdot:

Avustusta saa käyttää yksinyrittäjän taloudellisen tilanteen vakauttami-
seen koronaepidemian aikana ja sen jälkeen. Avustusta saa käyttää 
ainoastaan tähän tarkoitukseen. Avustusta ei saa siirtää toisen tahon 
tai henkilön käytettäväksi.

Avustuksen määrä on 2 000 euroa. Avustus on Euroopan unionin toi-
minnasta tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklan soveltamisesta vähä-
merkityksiseen tukeen annetun komission asetuksen (EU) N:o 
1407/2013 mukaista vähämerkityksistä valtiontukea (de minimis -tuki). 

Kunta maksaa avustuksen hakemuksessa ilmoitetulle pankkitilille.

Avustuksensaajan tulee viipymättä palauttaa virheellisesti, liikaa tai il-
meisen perusteettomasti saamansa avustus. Väärinkäyttötapauksessa 
kunta voi periä maksetun avustuksen takaisin. 

Avustuksensaaja sitoutuu antamaan tarvittaessa avustuksen myöntä-
neelle kunnalle tarvittavat tiedot sen varmistamiseksi, että avustusta ei 
ole käytetty ehtojen vastaisesti.

Mikäli avustus maksetaan ennen päätöksen lainvoimaisuutta, avustuk-
sensaaja sitoutuu palauttamaan jo maksetut avustukset, jos päätös 
muutoksenhaun johdosta muuttuu ja/tai elleivät avustuksen edellytyk-
set täyty.

Valtiontukiarviointi

Myönnettyyn avustukseen sisältyy de minimis -tukea 2000 euroa. Ko-
mission asetuksen (EU) N:o 1407/2013 Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklan soveltamisesta vähämerkityksi-
seen tukeen (Euroopan unionin virallinen lehti L 352, 24.12.2013) pe-
rusteella julkista tukea voidaan yritykselle myöntää de minimis -tukena 
enintään 200 000 euroa (Maanteiden tavarankuljetuspalveluja tarjoavil-
le yrityksille tuen määrä on enintään 100 000 euroa) kuluvan verovuo-
den ja kahden sitä edeltäneen verovuoden muodostaman jakson aika-
na. 

Avustuksen saaja vastaa siitä, että eri tahojen (mm. ministeriöt, minis-
teriöiden alaiset viranomaiset, Business Finland, Finnvera Oyj, kunnat, 
maakuntien liitot) myöntämien de minimis -tukien yhteismäärä ei ylitä 
tätä määrää. Avustuksen saaja on avustushakemuksessa ilmoittanut 
kunnalle kaikkien saamiensa de minimis -tukien määrät ja myöntöajan-
kohdat.
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Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Veera Komulainen, asiantuntija, puhelin: 310 22299

veera.komulainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)
2 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)
3 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k., JulkL 24 § 1 mom 20 k.)
4 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)
5 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)
6 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)
7 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)
8 Elinkeinojohtaja 12.5.2020 § 38

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Oikaisuvaatimuksen tekijä Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen joh-
dosta annettu päätös
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§ 393
Yhteistoimintasopimukset Helen Oy:n ja Helen Sähköverkko Oy:n 
kanssa johtojen, laitteiden ja rakennelmien sijoittamisesta

HEL 2020-006038 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallitus hyväksyi liitteenä olevat Helen Oy:n ja Helen Sähkö-
verkko Oy:n kanssa tehtävät yhteistoimintasopimukset ja oikeutti kau-
punkiympäristön toimialajohtajan allekirjoittamaan sopimukset ja teke-
mään tarvittaessa niihin vähäisiä teknisluonteisia muutoksia. Kaupun-
ginhallitus kumosi Helen Oy:n ja Helen Sähköverkko Oy:n johtosiirtojen 
kustannusjakoa koskevan päätöksen 5.5.1997 § 805.

Käsittely

Esteelliset: Wille Rydman, Daniel Sazonov
Esteellisyyden syy: yhteisöjääviys (hallintolaki 28.1 § 5 kohta)

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1 Yhteistoimintasopimus Helen Oy
2 Sopimuksen liite 1 Helen Oy
3 Sopimuksen liite 2 Helen Oy
4 Sopimuksen liite 3 Helen Oy
5 Yhteistoimintasopimus Helen Sähköverkko Oy
6 Sopimuksen liite 1 Helen Sähköverkko Oy
7 Sopimuksen liite 2 Helen Sähköverkko Oy
8 Sopimuksen liite 3 Helen Sähköverkko Oy
9 Taustamuistio
10 Kh päätös 5.5.1997 § 805

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut
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Yhteistoimintasopimuksilla sovitaan menettelytavoista, oikeuksista ja 
velvollisuuksista, jotka liittyvät Helen Oy:n ja Helen Sähköverkko Oy:n 
johtojen, laitteiden ja rakennelmien sijoittamiseen, rakentamiseen ja yl-
läpitoon kaupungin omistamilla tai hallinnoimilla yleisillä alueilla. Sopi-
muksilla sovitaan myös edellä mainittujen laitteiden siirtämisestä ja siir-
rosta aiheutuvien kustannusten jakamisesta osapuolten välillä. 

Yhteistoimintasopimusten tarkoituksena on kaupungin ja Helen Oy:n 
sekä Helen Sähköverkko Oy:n välisen yhteistoiminnan sujuvoittaminen 
sekä kustannushallinnan ennakoitavuuden lisääminen.

Yhteistoimintasopimus toimii varsinaisten, hankekohtaisesti laadittavien 
sijoitussopimusten taustasopimuksena. Vuonna 2019 Helen Oy:n 
kanssa tehtiin 157 ja Helen Sähköverkko Oy:n kanssa 217 yhtiöiden 
rakenteita koskevaa sijoitussopimusta. Taustasopimus vähentää sopi-
muskohtaista käsittelyaikaa ja sujuvoittaa merkittävästi hankekohtais-
ten sopimusten käsittelyä.

Laitteiden siirtämisestä ja siirrosta aiheutuvien kustannusten jakami-
sesta neuvotellaan lähes jokaisen katuhankkeen yhteydessä. Yhteis-
toimintasopimuksessa sovittu yhtenäinen menettely sujuvoittaa katu-
hankkeiden etenemistä, sillä se mahdollistaa siirtojen tekniseen toteut-
tamiseen liittyvän vastuunjaon määrittelyn sekä siirrosta aiheutuvien 
kustannusten kohdentumisen ennakoinnin kaupungin ja yritysten osal-
ta.

Yhteistoimintasopimuksen perusteella myös esirakentamisessa tekni-
sen toteuttamisen vastuunjako sekä kaupungille aiheutuvien kustan-
nusten arviointi voidaan tehdä yhteistoimintasopimusten perusteella 
hankekohtaisen neuvottelun sijaan. Tämä sujuvoittaa asuntotuotantop-
rosessia erityisesti täydennysrakentamiskohteiden osalta, joissa raken-
teiden siirtoja on merkittävissä määrin.

Taustaa

Maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 161 §:n mukaan yleisen alu-
een omistaja on velvollinen sallimaan yhdyskuntaa tai kiinteistöä palve-
levan johdon sekä siihen liittyvien vähäisten laitteiden, rakennelmien ja 
laitosten sijoittamisen omistamalleen alueelle. Telekaapeleiden ja -
laitteiden osalta vastaava oikeus on asetettu sähköisen viestinnän pal-
veluista annetun lain (917/2014) 229 §:ssä.

Kaupunginhallitus (Khs) on edellisen kerran päättänyt nykyisten Helen 
Oy:n ja Helen Sähköverkko Oy:n johtosiirtojen kustannusjaosta pää-
töksellä 5.5.1997 § 805 (liite 9). Tämän päätöksen sisältöä on nyt sol-
mittavissa yhteistoimintasopimuksissa täsmennetty mm. yksilöimällä 
johtojen sijoittamisen ehtoja sekä määrittelemällä tarkemmin johtojen 
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siirrosta aiheutuvien kustannusten jakautuminen yrityksen ja kaupungin 
välillä.

Nyt tehtävät yhteistoimintasopimukset tekevät aiemman kaupunginhal-
lituksen päätöksen tarpeettomaksi, joten se esitetään kumottavaksi.

Yhteistoimintasopimukset huomioivat myös yhteisrakentamisesta teh-
dyn sopimuksen (Khs 19.12.2016 § 1150, Yhteinen kunnallistekninen 
työmaa (YKT) -sopimus) kannustaen osaltaan yrityksiä osallistumaan 
yhteisrakentamishankkeisiin. Yhteisrakentamishankkeisiin osallistumi-
nen vähentää erillisten katutöiden määrään ja niistä aiheutuvia häiriöi-
tä.

Yhteisen kunnallisteknisen työmaan toimintaperiaatteilla ja sitä koske-
valla sopimuksella on tarkoitus edistää ja edesauttaa sujuvaa yhteistyö-
tä ja kustannustehokasta toimintaa sopijaosapuolten välillä sovittamalla 
erillishankkeet yhteisesti toteuttaviksi sekä vähentää kaivuhaittoja ja ly-
hentää toteutusaikoja. YKT-sopimuksessa ovat osapuolina Helsingin 
kaupunki (kaupunkiympäristön toimiala sekä Helsingin kaupungin lii-
kenneliikelaitos), Helen Oy, Helen Sähköverkko Oy, Helsingin seudun 
ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY, Elisa Oyj, DNA Oyj, Telia Oyj, 
Auris Kaasunjakelu Oy sekä Cinia Oy.

Kuntaliitto sekä Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto FiCom ry 
ovat julkaisseet vuonna 2006 laatimansa mallin kunnan ja teleyrityksen 
yhteistoimintasopimuksesta. Helsingin kaupunki on tehnyt tähän malliin 
pohjautuvat yhteistoimintasopimukset (Kaupunginhallitus 28.1.2013 § 
133) merkittävimpien Helsingissä toimivien teleoperaattoreiden kanssa 
(DNA Oyj, Elisa Oyj ja Telia Finland Oy).

Vesihuoltoverkoston rakenteita koskeva yhteistoiminta on määritelty 
Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (HSY) ja sen jä-
senkuntien välisessä puitesopimuksessa (Khs 22.9.2014 § 964).

Kaasunjakeluverkostoa koskeva yhteistoiminta on määritelty Kaupunki-
kaasu Oy:n kanssa solmitussa kaasunjakeluverkoston ylläpitämistä 
koskevassa sopimuksessa (Khs 8.6.2015 § 611).

Kuntaliiton ja energia-alan keskusjärjestön Energiateollisuus ry:n kes-
ken on neuvoteltu energiaverkkoja koskevasta yhteistoimintasopimus-
mallista. Neuvottelujen tuloksena ei ole päästy yhteisymmärrykseen 
mallisopimuksesta. Kuntaliitto ja Energiateollisuus ry julkaisivat 
8.3.2018 yleisohjeistuksen yhdyskuntaa palvelevien johtojen sijoittami-
sesta.

Helen Oy:n ja Helen Sähköverkko Oy:n kanssa nyt tehtävien yhteistoi-
mintasopimusten pohjana on käytetty aiemmin tehtyjä yhteistoiminta-
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sopimuksia huomioiden energiaverkkoja koskevat tekniset erot sekä 
lainsäädännön eroavuudet.

Sopimusneuvottelut

Sopimusneuvottelut Helen Oy:n ja Helen Sähköverkko Oy:n kanssa 
aloitettiin toukokuussa 2018. Kaupunkiympäristön toimiala on toiminut 
asiassa aloitteentekijänä. Helen Oy:n ja Helen Sähköverkko Oy:n 
kanssa on päästy yhteisymmärrykseen sopimusten sisällöstä ja niiden 
allekirjoittamisesta.

Yhteistoimintasopimuksen sisältö

Yhteistoimintasopimuksilla sovitaan oikeuksista, velvollisuuksista ja 
menettelytavoista, jotka liittyvät yritysten johtojen, laitteiden ja raken-
nelmien sijoittamiseen, rakentamiseen ja ylläpitoon. Lisäksi sovitaan 
laitteiden siirtämisestä ja siirrosta aiheutuvien kustannusten jakamises-
ta kaupungin ja kunkin yrityksen välillä.

Sopimus koskee yritysten omistamia laitteita, jotka ovat sijoitettuina tai 
joita sijoitetaan kaupungin omistuksessa tai hallinnassa oleville yleisille 
alueille.

Sopimuksen sisältö vastaa pääosin aiemmin solmittuja yhteistoiminta-
sopimuksia sekä Kuntaliiton ja Energiateollisuuden laatimaa ohjeistus-
ta. Ohjeistukseen nähden yhteistoimintasopimuksessa on täsmennetty 
joitakin yksityiskohtia kuten laitteiden sijaintitietojen tarkistamista sekä 
maanalaisten tilojen tavanomaisesta kunnallistekniikasta poikkeavaa 
rakentamista koskevia ehtoja.

Olennainen muutos aiempaan, kaupunginhallituksen vuonna 1997 te-
kemään päätökseen verrattuna on siirtokustannusten jakoa sekä niihin 
liittyvää ikävähennysten laskentaan koskevat periaatteet. Aiemmassa 
päätöksessä johtojen ylläpitäjien velvollisuus osallistua siirtokustannuk-
siin on yhdistetty vanhojen rakenteiden uusimisesta aiheutuvaan hyö-
tyyn ja kustannusjako esitetty sovittavaksi tapauskohtaisesti. Yhteis-
toimintasopimuksessa vanhojen rakenteiden uusimisesta aiheutuva 
kustannus on sidottu vanhan rakenteen ikävähennykseen, jolloin ta-
pauskohtainen neuvotteleminen kustannusjaosta ei ole enää tarpeen.

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 107(1) mu-
kaan jollei perussopimuksissa toisin määrätä, jäsenvaltion myöntämä 
taikka valtion varoista muodossa tai toisessa myönnetty tuki, joka vää-
ristää tai uhkaa vääristää kilpailua suosimalla jotakin yritystä tai tuotan-
nonalaa, ei sovellu sisämarkkinoille, siltä osin kuin se vaikuttaa jäsen-
valtioiden väliseen kauppaan.
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Helen Oy:n ja Helen Sähköverkko Oy:n kanssa tehtävien yhteistoimin-
tasopimusten valmistelun yhteydessä on arvioitu, sisältyykö niihin 
SEUT 107(1) artiklan mukaista valtiontukea. Yhteistoimintasopimuksel-
la sovitaan sopimuksessa yksilöityjen laitteiden siirtämisestä ja siirrosta 
aiheutuvien kustannusten jakamisesta kaupungin ja kunkin yrityksen 
välillä. Julkisyhteisöjen toteuttamat taloudelliset transaktiot eivät anna 
etua, eivätkä näin ollen ole valtiontukea, jos niissä noudatetaan tavan-
omaisia markkinaehtoja (Komission tiedonanto valtiontuen käsitteestä 
2016/C 262/01 kohta 74). Helen Oy ja Helen Sähköverkko Oy eivät saa 
yhteistoimintasopimuksesta SEUT 107(1) mukaista valtiontukea, koska 
yhteistoimintasopimuksen perusteella maksettavat korvaukset ovat 
markkinaehtojen mukaisia.

Keskeiset periaatteet siirtokustannusten jaon osalta ovat:

Ensimmäisen asemakaavan yleisten alueiden toteuttamisen vuoksi teh-
tävät olemassa olevien laitteiden siirrot yritys suorittaa omalla kustan-
nuksellaan. Olemassa oleville runkolinjoille pyritään asemakaavassa 
varaamaan alue.

Muutoin kaupungin aloitteesta tehtävissä siirroissa yleisillä alueilla kus-
tannukset jaetaan sopimuksessa mainitulla tavalla kaupungin ja yrityk-
sen kesken. Kustannusjakoon vaikuttaa laitteiden ikä. Kaupungin 
osuus kustannuksista vähenee laitteiden iän kasvaessa. Eri laitetyypeil-
le on määritelty oma ikävähennyskaavionsa. Ikävähennyksen määritte-
lyssä on huomioitu rakenteen keskimääräinen käyttöaika. Lisäksi säh-
köverkon rakenteiden osalta on huomioitu aikaistetusta investoinnista 
aiheutuvat kustannukset. Tästä johtuen Helen Oy:n ja Helen Sähkö-
verkko Oy:n sopimuksissa ikävähennykset ovat erilaiset.

Mikäli kaupungin omistamalla yleisellä alueella olevia yrityksen laitteita 
joudutaan siirtämään muun kuin kaupungin aloitteesta, vastaa siirtoa-
loitteen tekijä kustannuksista. Yrityksen omasta aloitteesta aiheutuvista 
siirroista ja laitteiden kapasiteetin lisäyksistä aiheutuvista kustannuksis-
ta vastaa yritys. Jos laitteen sijoittamissopimus on tehty tilapäisenä, 
vastaa siirtokustannuksista yritys.

Lisäksi mikäli laitteen rakentamisesta on kulunut alle viisi vuotta ja yri-
tyksellä on ollut laitteen rakentamisen aikana tiedossa laitetta koskeva 
tuleva siirtotarve, maksaa siirtokustannukset kokonaan yritys. Tällä 
kannustetaan yrityksiä osallistumaan YKT-sopimuksen mukaisiin yh-
teisrakentamishankkeisiin ja siten osaltaan vähentämään erillisten ka-
tutöiden määrään ja niistä aiheutuvia häiriöitä.

Ýhteistoimintasopimuksen vaikutukset
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Yhteistoimintasopimuksella sujuvoitetaan merkittävästi yhteistyötä so-
pimuskumppaneiden kanssa kaupunkiympäristön toimialan vastuulla 
olevissa sijoitussopimusten laadinnan, maankäytön suunnittelun ja ke-
hittämisen sekä katujen ja yleisten alueiden suunnittelun ja rakentami-
sen prosesseissa.

Yhteistoimintasopimus tulee nopeuttamaan hankekohtaisten sijoitusso-
pimusten käsittelyä ja toisaalta yritysten sijoitussopimuksen ehdot ovat 
vakioidut ja kunkin laitteen erityispiirteet huomioivat.

Sopimuksessa on määritelty maankäytön suunnittelun ja kehittämisen 
osalta menettelytavat, joihin osapuolet sopimuksella sitoutuvat. Kau-
punkirakenteen tiivistyessä yhdyskuntaa palvelevalle tekniselle raken-
teelle on yhä haastavampaa löytää tarvittavaa tilaa. Yhteistyö maan-
käytön suunnittelun kaikissa vaiheissa on teknisten laitteiden optimaali-
sen toiminnan varmistamiseksi ensisijaisen tärkeää. Kaavatalouden 
suunnittelun kannalta on myös tarpeen pystyä ennakoimaan tulevien 
siirtotarpeiden kustannuksia mahdollisimman realistisesti.

Kaupunkiympäristön toimialalla on käynnissä vuositasolla noin 300 ka-
dunrakentamishanketta. Lähes jokainen hanke on YKT-hanke, jolloin 
mukana on yksi tai useampi muu YKT-osapuoli. YKT-sopimuksen mu-
kaisesti hankkeiden kustannukset jaetaan osapuolten kesken tosiasial-
listen kustannusten jakautumisen perusteella. Yhteistoimintasopimuk-
sen perusteella on mahdollista ennakoida siirroista aiheutuvia kustan-
nuksia sekä vastuita ja näin osaltaan sujuvoittaa katuhankkeiden läpi-
menoa.

Siirtokustannuksilla voi hankkeesta riippuen olla hyvinkin suuri vaikutus 
hankkeen kustannusarvioon, ja kustannusten ennakointi mahdollistaa 
myös niiden huomioimisen jo hankkeiden budjetointivaiheessa.

Toimivalta

Helsingin kaupungin hallintosäännön 8 luvun 1 § 3 momentin mukaan 
kaupunginhallituksen tehtävänä on päättää asioista, joita ei ole säädet-
ty tai määrätty muulle kaupungin toimielimelle, viranhaltijalle tai luotta-
mushenkilölle. Yhteistoimintasopimuksessa sovittavaa johtosiirtojen 
kustannusjaon periaatteista päättämistä koskevaa toimivaltaa ei ole 
säädetty tai määrätty muulle kaupungin toimielimelle, viranhaltijalle tai 
luottamushenkilölle.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550
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timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1 Yhteistoimintasopimus Helen Oy
2 Sopimuksen liite 1 Helen Oy
3 Sopimuksen liite 2 Helen Oy
4 Sopimuksen liite 3 Helen Oy
5 Yhteistoimintasopimus Helen Sähköverkko Oy
6 Sopimuksen liite 1 Helen Sähköverkko Oy
7 Sopimuksen liite 2 Helen Sähköverkko Oy
8 Sopimuksen liite 3 Helen Sähköverkko Oy
9 Taustamuistio
10 Kh päätös 5.5.1997 § 805

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Kaupunkiympäristölautakunta

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunta 02.06.2020 § 332

HEL 2020-006038 T 00 01 06

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että  

 hyväksyy liitteenä 1 olevan Helen Oy:n ja liitteenä 5 olevan Helen 
Sähköverkko Oy:n kanssa tehtävän yhteistoimintasopimuksen, 

 oikeuttaa kaupunkiympäristön toimialajohtajan allekirjoittamaan 
edellä mainitut yhteistoimintasopimukset, ja

 kumoaa nykyisten Helen Oy:n ja Helen Sähköverkko Oy:n johtosiir-
tojen kustannusjakoa koskevan päätöksensä 5.5.1997 § 805.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Eva-Lisa Karlsson, projektinjohtaja, puhelin: 310 64387

eva-lisa.karlsson(a)hel.fi
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§ 394
Polkupyörien liityntäpysäköinnin siirtäminen ja keskittäminen Hel-
singin kaupungin liikenneliikelaitokselle

HEL 2019-011687 T 08 00 04

Päätös

Kaupunginhallitus siirsi ja keskitti kaupungin hallinnassa tai kunnossa-
pitovastuulla olevien polkupyörien liityntäpysäköintirakenteiden hallin-
nan Helsingin kaupungin liikenneliikelaitokselle (HKL) 1.7.2020 alkaen. 

Hallinnan siirto koskee noin 5000 polkupyörän telinepaikkaa, joista 
osaa hallinnoi kaupunkiympäristön toimialan maankäyttö- ja kaupunki-
rakenne -palvelukokonaisuus. Jatkossa uudet liityntäpyöräpysäköinti-
paikat ja -ratkaisut toteutetaan suoraan HKL:n hallintaan.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Polkupyörien liityntäpysäköinnin hallinnan keskittämisellä yhdelle vas-
tuutaholle varmistetaan pyöräpysäköinnin tehokas ja korkealaatuinen 
kehittäminen ja ylläpito.

Päätösehdotus on kaupunkistrategian mukainen ja tukee kaupunkistra-
tegian tavoitteita kestävän kasvun turvaamisesta. Liikennejärjestelmän 
toimivuudesta huolehditaan liikenneinvestoinneilla ja kestävien liiken-
nemuotojen kulkumuoto-osuutta kasvatetaan.

Kaupunginhallitus siirsi 21.8.2017 § 750 Helsingin kaupungin hallin-
noimien liityntäpysäköintialueiden hallinnan HKL:lle.

Tausta ja tavoitteet
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Liityntäpysäköinnin hallintavastuita selvitettiin laajasti vuonna 2017 ja 
tällöin tehtävään nimetty työryhmä suositti liityntäpysäköinnin hallinnan 
keskittämistä HKL:lle, jotta liityntäpysäköinnin kokonaisvaltaista kehit-
tämistä voitaisiin parantaa. Työryhmän esityksen mukaisesti autojen lii-
tyntäpysäköinnin hallinta ja autojen liityntäpysäköinnin ratkaisujen to-
teuttaminen siirrettiin HKL:lle 1.1.2018 lähtien. Hallinnan keskittäminen 
koski tällöin autojen liityntäpysäköintiä. Pyöräpysäköintialueiden hallin-
nan tarkempi selvittäminen ja mahdolliset hallinnan muutokset jätettiin 
myöhemmin ratkaistavaksi.

Vuoden 2018 aikana polkupyörien liityntäpysäköintipaikat inventoitiin lii-
tyntäpysäköintiä käsitelleen työryhmän ehdotuksen mukaisesti. HKL:n 
ja kaupunkiympäristön toimialan (KYMP) ovat valmistelleet yhteistyös-
sä asiaa.

Polkupyörien liityntäpysäköintiin tarkoitettujen alueiden hallinnan keskit-
täminen on perusteltua niiden hoito- ja kunnossapitovastuiden selkeyt-
tämiseksi. Esitetyssä hallinnan siirrossa on kyse ensisijaisesti pyöräpy-
säköintiä varten rakennetuista telineistä ja muista vastaavista raken-
teista. Yleisten alueiden kunnossapidon, lumenpoiston yms. vastuiden 
osalta tilanne ei muutu nykyisestä.

Autojen liityntäpysäköinnin keskittämisestä saatujen kokemusten pe-
rusteella keskitetty hallinta luo nykyistä paremmat edellytykset ajanta-
saisen tiedon ylläpitämiseen liityntäpysäköintijärjestelmästä ja kokonai-
suuden kehittämiseen kaupunkistrategiaa tukien. On tarkoituksenmu-
kaista, että myös pyöräpysäköinnin osalta pysäköintirakenteiden kehit-
täminen ja kunnossapito ovat selkeästi yhden tahon vastuulla.

Hallinnan siirron jälkeen toteutettavat uudet liityntäpyöräpysäköintikoh-
teet on tehokkainta ja toimivinta toteuttaa suoraan HKL:n hallintaan. 
Helsingin joukkoliikennejärjestelmän kokonaisuuden ja Helsingin pol-
kupyöräliikenteen tavoiteverkon 2025 mukaisten liityntäpysäköinnin ke-
hittämistoimien kustannustehokas ja korkeatasoinen toteuttaminen on 
tarkoituksenmukaista hoitaa HKL:n hallinnassa.

Vaikutukset käyttötalouteen

Polkupyörien liityntäpysäköintipaikkojen hallinnan siirron myötä HKL:lle 
siirtyy vastuu liityntäpysäköinnin pyörätelineiden ja muiden vastaavien 
rakenteiden ajantasaistamisesta, uusimisesta ja korjaamisesta. Toteu-
tetun inventoinnin mukaan ainakin noin 2000 telinepaikkaa on perustel-
tua uusia vuoteen 2025 mennessä. Toteutusaikataulusta riippuen tämä 
aiheuttaa 200.000–500.000 euron vuosittaiset kustannukset.

Liityntäpyöräpysäköinnin kohteiden ylläpitokustannukset täsmentyvät 
hallinnan keskittämisen ja kohteiden yhtenäisten tasokriteerien laatimi-



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 24/2020 91 (181)
Kaupunginhallitus

Asia/20
22.06.2020

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

sen myötä. Tämän hetken arvion mukaan em. perusparannusten jäl-
keen ylläpitotarve on vähäistä, mutta elinkaarensa päähän tuleviin tai 
muuten merkittävästi vahingoittuneisiin telineisiin ja uusiin pyöräpysä-
köintipaikkatarpeisiin on syytä varata jatkossa noin 100.000 euroa vuo-
sittain. Pyöräpysäköintipaikkojen ylläpitokustannukset katetaan pyöräi-
lyn kehittämiseen varattavista rahoista. Vaikutukset investointi- ja käyt-
tötalouteen tullaan huomioimaan kaupungin talousarvion valmistelussa 
vuoden 2021 talousarvioesityksestä alkaen.

Lopuksi

Hallinnan keskittämistä koskevan päätöksenteon jälkeen HKL ja kau-
punkiympäristön toimiala tekevät liityntäpyöräpysäköintikohteiden vas-
tuurajapintoja ja kunnossapitoa täsmentävän sopimuksen.

Helsingin kaupungin liityntäpysäköinnin kehittämistä parantavien toi-
mien jälkeen on tarkoituksenmukaista myös pyrkiä nykytilannetta sel-
ventäviin ratkaisuihin Helsingin kaupungin alueella sijaitsevien valtion 
omistuksessa ja hallinnassa olevien polkupyörien liityntäpysäköinti-
paikkojen osalta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Liikenneliikelaitos
Maankäyttö ja kaupunkirakenne -palvelukokonaisuus

Päätöshistoria

Liikenneliikelaitoksen johtokunta 21.11.2019 § 196

HEL 2019-011687 T 08 00 04

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, 
että hallinnan ja vastuiden selkeyttämiseksi keskitetään kaikkien Hel-
singin kaupungin hallinnassa tai kunnossapitovastuulla olevien polku-
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pyörien liityntäpysäköintirakenteiden hallinta Helsingin kaupungin lii-
kenneliikelaitokselle (HKL) 1.3.2020 alkaen.

Hallinnan siirto koskee n. 5000 polkupyörän telinepaikkaa, joista osaa 
hallinnoi kaupunkiympäristön toimialan maankäyttö- ja kaupunkiraken-
ne –palvelukokonaisuus. Jatkossa myös uudet liityntäpyöräpysäköinti-
paikat ja -ratkaisut toteutetaan suoraan HKL:n hallintaan.

Esittelijä
yksikön johtaja
Karoliina Rajakallio

Lisätiedot
Samuli Mäkinen, projekti-insinööri, puhelin: 310 35753

samuli.makinen(a)hel.fi
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§ 395
Konalan pelastusaseman uudisrakennuksen hankesuunnitelma

HEL 2020-004039 T 10 06 00

Päätös

Kaupunginhallitus hyväksyi Konalan pelastusaseman uudisrakennuk-
sen 3.3.2020 päivätyn hankesuunnitelman siten, että hankkeen enim-
mäislaajuus on 1 272 brm² ja rakentamiskustannusten enimmäishinta 
on arvonlisäverottomana 7 785 000 euroa marraskuun 2019 kustannus-
tasossa.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1 Hankesuunnitelma 3.3.2020
2 Päätös 2.5.2019
3 Pelastuslaitoksen lausunto 24.3.2020

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Hankkeen tarpeellisuus

Helsingin kaupungin pelastuslaitoksen 10-vuotissuunnitelma on valmis-
tunut keväällä 2019. Suunnitelman mukaan Helsingin alueelle raken-
nettaan neljä uutta pelastusasemaa. Konalan pelastusasema tulee pal-
velemaan Luoteis-Helsingin aluetta. Alueella on puutteita ensihoidon 
valmiudessa. Pelastustoiminnan palvelutason kehittäminen on priorisoi-
tu alueelle kiireelliseksi.

Pelastuslaki (379/2011) määrittelee alueen pelastustoimen palveluta-
son, jonka mukaan palvelutason tulee vastata paikallisia tarpeita ja on-
nettomuusuhkia. Pelastuslaitokselle säädetyt tehtävät on suunniteltava 
ja toteutettava siten, että ne voidaan hoitaa mahdollisimman tehokkaal-
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la ja tarkoituksenmukaisella tavalla ja että onnettomuus- ja vaaratilan-
teissa tarvittavat toimenpiteet voidaan suorittaa viivytyksettä ja tehok-
kaasti (28 §). 

Aluehallintoviraston tehtävänä on valvoa, että alueen pelastustoimen 
palvelutaso on riittävä. Jos palvelutasossa on huomattavia epäkohtia 
eikä niitä korjata aluehallintoviraston asettamassa määräajassa, alue-
hallintovirasto voi uhkasakolla tai teettämisuhalla velvoittaa alueen pe-
lastustoimen saattamaan palvelut lain vaatimalle tasolle (85§).

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on 2.5.2019 (ESA-
VI/14766/05.09.01/2019) antamallaan päätöksellä katsonut, että Hel-
singin alueen pelastustoimen pelastustoiminnan palvelutasossa on pe-
lastuslain 85 §:n tarkoittamia huomattavia epäkohtia ja asettanut yh-
teensä 20 miljoonan euron uhkasakon Helsingin kaupungin pelastuslai-
tokselle, koska lain edellyttämää palvelutasoa ensimmäisen yksikön 
toimintavalmiusajan toteutumisessa ei saavuteta kaikilla alueilla. Uhka-
sakko on jaksotettu viidelle vuodelle 2019–2023. Ensimmäinen tarkas-
tusajankohta on 31.12.2020, jolloin epäkohdista pitää olla korjattuna 
yksi neljäsosa. Päätös on liitteenä 2.

Osassa pelastustoimen tehtävistä lopputulos on kriittisesti riippuvainen 
nopeudesta, jolla pelastaminen ja ensihoito aloitetaan. Toimenpiteinä 
palvelutason saattamiseksi lain edellyttämälle tasolle on toiminnan te-
hostamisen ja menetelmien kehittämisen ohella pelastustoimen henki-
löstömäärän kasvattaminen sekä sen toiminnan hajauttaminen. 

Toiminnan hajauttamiseksi Konalaan, Vihdintien ja Kehä I:n välittö-
mään läheisyyteen on suunniteltu rakennettavaksi uusi pelastusasema.

Asemalle on tarkoitus sijoittaa pelastusyksikkö, säiliöyksikkö sekä am-
bulanssi. Operatiivista henkilöstöä asemalle tulee 9–10/vuoro ja lisäksi 
varaudutaan kahden palotarkastajan toimistotiloille. 

Sijainti ja alueen asemakaava

Konalan pelastusasema sijoittuu Kehä I:n ja Vihdintien risteyksen ete-
läpuolella olevan Muonamiehentien teollisuusalueelle. Paikka on liiken-
teellisesti erinomainen. Sijainti teollisuusalueen ja puistoalueen raja-
kohdassa vähentää merkittävästi toiminnasta aiheutuvaa häiriötä alu-
een asukkaille.

Alueella on voimassa asemakaava nro 11845 (vahvistettu 27.5.2009, 
voimaan 9.7.2009). Tontti on asemakaavassa kaavoitettu pelastusa-
seman käyttöön. Tontti on merkitty asemakaavassa yhdyskuntateknistä 
huoltoa palvelevien rakennusten tai laitosten korttelialueeksi (ET).  



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 24/2020 95 (181)
Kaupunginhallitus

Asia/21
22.06.2020

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

Hankesuunnitelma

Uudisrakennus toteutetaan pelastusasemilta vaadittavaa tämän päivän 
laatutasoa noudattaen siten, että rakennus sulautuu ympäristöönsä niin 
toiminnallisesti kuin arkkitehtonisestikin. Uudisrakennushankkeen laa-
juus on 1 272 brm² ja 1 081,2 htm². 

Uusi pelastusasema on kaksikerroksinen. Ensimmäiseen kerrokseen 
sijoittuvat operatiivisen toiminnan tilat autohalleineen, tekniset tilat ja 
ambulanssihenkilöstön päivystystilat. Toisessa kerroksessa ovat henki-
löstötilat valmiushuoneineen sekä oleskelu- ja sosiaalitilat. 

Hankesuunnitelma on liitteenä 1.

Rakentamiskustannukset ja rahoitus

Hankkeen rakentamiskustannukset ovat arvonlisäverottomana yhteen-
sä 7 785 000 euroa marraskuu 2019 kustannustasossa.

Vuoden 2020 talousarvion liitteenä olevassa talonrakennushankkeiden 
rakentamisohjelmassa hankkeen suunnittelulle ja toteutukselle on va-
rattu 5 000 000 euroa vuodelle 2021.

Hankkeen aikataulu ja toteutuksen edellyttämä 7 785 000 euron rahoi-
tustarve otetaan huomioon uudessa rakentamisohjelmaehdotuksessa.

Vuokravaikutus

Alustava arvio rakennuksen sisäisestä kokonaisvuokrasta on noin 
35 744 euroa kuukaudessa, eli noin 428 928 euroa vuodessa. 

Kuukausivuokra on 33,06 euroa/htm², josta pääomavuokran osuus on 
32,56 euroa/htm² ja ylläpitovuokran osuus 0,50 euroa/htm². Vuokran-
maksun perusteena on  1 081,2 htm². Tuottovaade on kolme prosenttia 
ja poistoaika 20 vuotta. 

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

Väistötila

Hankkeella ei ole väistötilatarvetta. 

Hankkeen aikataulu ja toteutus

Rakentamisen on tarkoitus alkaa maaliskuussa 2021 ja työn valmistua 
vuoden 2022 elokuussa.
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Kaupunkiympäristön toimialan rakennuttaminen palvelu vastaa hank-
keen rakennuttamisesta. Kohteen ylläpidosta vastaa pelastuslaitos.

Pelastuslaitoksen lausunto

Pelastuskomentaja on 24.3.2020, § 13 antanut hankesuunnitelmasta 
puoltavan lausunnon. Lausunto on liitteenä 3. Asia viedään pelastus-
lautakunnan käsiteltäväksi ennen rakennustöiden aloittamista.

Toimivalta

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

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1 Hankesuunnitelma 3.3.2020
2 Päätös 2.5.2019
3 Pelastuslaitoksen lausunto 24.3.2020

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 16.04.2020 
§ 48

HEL 2020-004039 T 10 06 00
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Kiinteistötunnus 091-046-0130-0009, Rakennustunnus U (uudisrak), Muonamiehentie 13, 00390 
Helsinki

Esitys

A
Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
esitti kaupunginhallitukselle Konalan pelastusaseman uudisrakennuk-
sen 3.3.2020 päivätyn hankesuunnitelman hyväksymistä siten, että 
hankkeen enimmäislaajuus on 1 272 brm² ja rakentamiskustannusten 
enimmäishinta on arvonlisäverottomana 7 785 000 euroa marraskuun 
2019 kustannustasossa.

B
Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
päätti oikeuttaa kaupunkiympäristön toimialan rakennukset ja yleiset 
alueet -palvelukokonaisuuden jatkamaan hankkeen suunnittelua ja 
valmistelua odottamatta hankepäätöksen lainvoimaisuutta.

Esittelijä
tekninen johtaja
Kari Pudas

Lisätiedot
Toni Lähdemäki, projektipäällikkö, puhelin: 310 39351

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

jouko.snellman(a)hel.fi
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§ 396
Mellunmäen metroaseman laiturikatoksen ja metrolaiturin peruspa-
rannuksen hankesuunnitelma

HEL 2020-006928 T 10 06 00

Päätös

Kaupunginhallitus hyväksyi Mellunmäen metroaseman laiturikatoksen 
ja metrolaiturin perusparannuksen hankesuunnitelman siten, että hank-
keen arvonlisäveroton kokonaishinta yhteensä sisältäen suunnittelun, 
rakennustyöt sekä hankintojen aikaiset lisä- ja muutostyöt on 7 480 000 
euroa maaliskuun 2020 kustannustasossa.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1 Hankesuunnitelma
2 Havainnekuvat

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Mellunmäen metroaseman laiturikatoksen ja metrolaiturin perusparan-
nuksella metroasema saadaan nykyaikaistettua matkustajia paremmin 
palvelevaksi. Metroaseman toimivuuden ja viihtyisyyden ylläpitäminen 
ja kohentaminen ovat tärkeitä osatekijöitä koko Mellunmäen alueen ke-
hittämisessä.

Hankkeen strategiasidonnaisuus

Helsingin kaupunkistrategiassa 2017–2021 (kaupunginvaltuusto 
27.9.2017 321 §) todetaan, että liikennejärjestelmän toimivuudesta 
huolehditaan liikenneinvestoinneilla ja kestävien liikennemuotojen kul-
kumuoto-osuutta kasvatetaan. Päätösehdotus tukee näitä kaupunkist-
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rategian tavoitteita kestävän kasvun turvaamisesta ja on näin strate-
gian mukainen.

Hankkeen lähtökohdat ja tavoitteet

Mellunmäen metroasema otettiin käyttöön vuonna 1989. Asema toimii 
metrolinja M2:n itäisenä pääteasemana. Aseman molemmissa päissä 
on sisäänkäynti, joista läntisen sisäänkäynnin lippuhalli on perusparan-
nettu vuonna 2010. Itäinen sisäänkäynti Korvatunturinpolulta on raken-
nettu liikekiinteistön yhteyteen 1990.

Vuonna 2019 arkipäivien keskimääräinen matkustajamäärä asemalla 
oli 15.900 henkilöä ja tulevaisuudessa matkustajamäärien ennustetaan 
lisääntyvän alueen kehittämisen myötä. Mellunmäen ja Vesalan kerros-
taloalueiden täydennysrakentamisen suunnitteluperiaatteet sekä ase-
makaavamuutokset Mellunmäen metroaseman viereisiin kortteleihin 
ovat valmisteilla seudun kehittämiseksi lähikeskustana ja merkittävänä 
julkisen liikenteen solmukohtana. Mellunmäessä risteäisivät Vantaan ja 
Jokeri-2-linjan pikaraitiotieyhteydet ja metro- ja bussiliikenne.

Perusparannuksen hankesuunnitelman valmistelussa on otettu huo-
mioon kaupunkiympäristön toimialan asemakaavoituksen, rakennus-
valvonnan sekä pelastuslaitoksen näkemykset. Suunnitellut muutostyöt 
ovat voimassa olevan asemakaavan mukaisia.

Metroaseman laiturikatos, laituri ja itäinen sisäänkäynti ovat alkuperäi-
sessä asussaan ja alueen asukkaat ovat ehdottaneet monesti niiden 
kohentamista. Itäisen sisäänkäynnin kehittäminen ei tässä aikataulussa 
ole ajankohtaista, sillä sen perusparannus- tai muutostöiden laajuus ja 
aikataulu ovat tarkoituksenmukaista sovittaa yhteen aseman itäpään 
kiinteistön kehittämisen kanssa. Laiturialueen yleisilme on ankea kulu-
neiden ja likaisten pintojen sekä vähäisen luonnonvalon takia. Laituri-
katos vuotaa laiturialueelle useista kohdista. Erityisesti talvisin katok-
sen vuotokohdat aiheuttavat laiturialueelle turvallisuusriskin vuotove-
sien jäätymisen takia. Lähes kaikki laiturikatoksen ja tunneliosuuden 
rakenteet ja varusteet ovat epäsiistejä ja kuluneita.

Hanke on syytä toteuttaa heti, koska laiturikatos on huonossa kunnos-
sa ja korjaamisen viivästäminen johtaisi huomattavasti kalliimpiin kor-
jaustöihin. Laiturialueen perusparannus parantaa matkustajaturvalli-
suutta ja esteettömyyttä sekä aseman käytettävyyttä ja viihtyisyyttä. 
Itäisen sisäänkäynnin lisäksi hankkeen ulkopuolelle jäävät aseman län-
tinen lippuhalli, katutason taukotilat, välitason ja itäpään tekniset tilat, 
laituritason henkilökuntatilat ja molempien sisäänkäyntien tasonvaihto-
laitteet. Hankkeen suunnittelussa on varauduttu tilavarauksella tason-
vaihtolaitteiden määrän lisäämiseen läntisen sisäänkäynnin yhteyteen.
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Hankkeen toteuttaminen

Hanke on tarkoitus toteuttaa vuoden 2021 aikana ja perusparannustöi-
den arvioidaan kestävän 10 kuukautta. Metroaseman laiturikatoksen 
vanha poimulevykate puretaan ja tilalle rakennetaan uusi vesikate. Lai-
turikatoksen katolle rakennetaan kattoikkunat, jotka toimivat tarvittaes-
sa myös savunpoistoluukkuina. Laiturikatoksen julkisivun teräsraken-
teet, tuuliseinät, tuuliseinien lasipinnat, paineentasaussäleiköt ja lasi-
pintojen alapuoliset teräsverkot uusitaan. Katoksen ja julkisivun kor-
jaustöissä hyödynnetään olemassa olevia rakenteita mahdollisimman 
paljon. Vesikatto- ja julkisivutyöt suoritetaan sääsuojan sisällä.

Metroaseman julkisivujen viereisten viherkaistojen puut suojataan ja 
säilytetään. Muut istutukset ja pensaat uusitaan katoksen osuudelta. 
Samalla aseman kuivatusta parannetaan. Aseman lähiympäristö kohe-
nee myös ulkoalueella metroaseman pintarakenteita ja istutuksia uusit-
taessa. Laiturikatoksen sokkelit sekä laituritason tunneliosuuden beto-
niseinät ja betoniset kattopalkit puhdistetaan ja pintakäsitellään. Lisäksi 
uusitaan tunneliosuuden sisäkaton akustovaimennus. Tunneliosuudella 
taustaseinät kunnostetaan ja niihin kootaan jo aiemmin laiturikatoksen 
sivuseinille asennetut taideteokset. Laituritasolla laiturin taustaseinät 
puretaan, jotta valoisuus laiturialueella lisääntyy ja valaistusratkaisujen 
valinnassa painotetaan energiatehokkuutta ja pitkäikäisyyttä. Laiturita-
son tilajärjestelyt säilyvät ennallaan, kun laituritason pintarakenteet uu-
sitaan raskaan julkisen liikenteen käyttöä vastaavien vaatimusten mu-
kaisesti. Lisäksi uusitaan laituritason odotustilojen lattioiden pintaraken-
teet ja läntisen odotustilan teräslasi-ikkunat. 

Perusparannuksen yhteydessä laiturialueen viemäröinnit, ilmanvaihto 
ja sähköasennukset päivitetään nykyaikaisiksi. Mm. laiturialueen reu-
nakaistat varustetaan turvallisuutta lisäävällä huurteenpoistolämmityk-
sellä. Perusparannus on suunniteltu esteettömyyden periaatteita nou-
dattaen ja laiturilaatoitukseen asennetaan näkövammaisten opasteet.

Töiden vaiheistuksella asema on koko perusparannuksen ajan metrolii-
kenne- ja matkustajakäytössä, vaikka joitain osuuksia laiturialueesta 
olisikin suljettuna töiden takia. Metroliikenteessä on lyhytaikaisia liiken-
nekatkoja töiden aikana, mutta nämä tapahtuvat ruuhka-aikojen ulko-
puolella tai sovitetaan yhteen muiden vuodelle 2021 suunniteltujen 
huomattavampien siltatöistä johtuvien liikennekatkojen kanssa. Lisäksi 
töiden vaikutuksia metroaseman käytölle minimoidaan tekemällä töitä 
mahdollisimman runsaasti ilta- ja yöaikaan sekä viikonloppuisin.

Kustannusten muodostuminen

Mellunmäen metroaseman laiturikatoksen ja metrolaiturin perusparan-
nuksen arvonlisäverottomat kustannukset ovat enintään 7,48 milj. eu-
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roa hankesuunnitelman mukaisesti. Kustannusarvio on laadittu Helsin-
gin hintatasoon 3/2020 Talonrakennuksen kustannustietokirjan mukai-
sella menettelyllä. Käytetty Haahtela-indeksi on 103 rakennuskustan-
nusindeksin ollessa 104,5 (2015 = 100). Hankkeen suunnitteluun on 
käytetty huhtikuun 2020 loppuun mennessä 0,1 milj. euroa.

Vuodelle 2020 hankkeen kustannuksiksi on arvioitu 0,28 milj. euroa ja 
vuodelle 2021 7,2 milj. euroa. Vuodelle 2021 sijoittuvat kustannukset 
otetaan huomioon HKL:n talousarvion laatimisessa vuodelle 2021. Pe-
rusparannustöiden (sisältäen rakennus-, ilmanvaihto-, putki- ja sähkö-
työt) ja rakennuttamisen kuluja on arvioitu HKL:lle kohdistuvan vuosien 
2020-2021 aikana 5,75 milj. euroa. Näiden lisäksi hankkeelle tulee 
suunnittelun ja projektin johdon kustannuksia 0,04 milj. euroa, erillis-
hankintojen kustannuksia 0,19 milj. euroa sekä 1,5 milj. euron hanke-
varaus. Hankevarauksella varaudutaan hankkeen jatkosuunnittelun 
myötä täsmentyviin urakoiden kustannuksiin, hankkeen toteuttamiseen 
niin, että metroasema pystytään pitämään toiminnassa, riskivarauksiin 
sekä mahdollisiin töiden aikaisiin lisä- ja muutostöihin.

Vaikutukset käyttötalouteen

Hanke rahoitetaan lainarahoituksella ja hanke aiheuttaa 25 vuoden 
poistoajalla tasapoistoina 0,3 milj. euron vuotuisen lisäyksen poistokus-
tannuksiin. Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) perussopi-
muksen perusteella 50 % investoinnin poistoista (0,15 milj. eu-
roa/vuosi) ja 50 % laskennallisista korkomenoista (25 vuoden aikana 
yhteensä 2,4 milj. euroa, laskentakorko 5 %) voidaan laskuttaa HSL:ltä. 
HKL palauttaa HSL:ltä laskuttamansa 50 % laskennallisen korkomenon 
ns. infran korkotulona kaupungille. 

Loppuosa poistoista (n. 0,15 milj. euroa vuodessa) ja investoinnin ra-
hoittamisesta aiheutuvat todelliset 2,9 milj. euron korkokulut laina-
aikana (korkokanta 3 % ja laina-aika 25 vuotta) jäävät kaupungin lii-
kenneliikelaitoksen infratukena maksettavaksi. Mellunmäen metroase-
man laiturialueen perusparannuksen vaikutus HKL:lle maksettavaan 
kaupungin tukeen on keskimäärin 0,17 milj. euroa vuodessa.

Lisäksi osa HSL:ltä laskutettavasta 50 % poisto-osuudesta ja 50 % las-
kennallisesta korosta kiertyy vuosittain käytön mukaisesti kaupungin 
maksettavaksi HSL:n maksuosuuden kautta; noin 50 % poisto-
osuudesta ja laskennallisesta korosta katetaan lipputuloilla ja loppuosa 
kohdistuu kuntaosuuteen. Mellunmäen metroaseman laiturialueen pe-
rusparannuksen HKL:n osuuden kokonaisvaikutus Helsingin kaupungin 
käyttötalouteen arvioidaan olevan keskimäärin 0,27 milj. euroa vuodes-
sa (HSL:n maksuosuus ja HKL:n saama kaupungin tuki yhteensä).

Toimivalta
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Hallintosäännön 7 luvun 1 §:n 3 kohdan mukaan kaupunginvaltuusto 
päättää hankesuunnitelmista, joiden kustannusarvio ylittää 10 miljoo-
naa euroa. Kaupunginhallitus on 12.6.2017 § 665 päättänyt, että liiken-
nelaitoksen johtokunta päättää tilahankkeista, joiden hankesuunnitel-
man mukainen arvonlisäveroton kustannusarvio on enintään viisi mil-
joonaa euroa. Kun hankeen kustannusarvio ylittää 5 miljoonaa euroa 
on päätösvalta kaupunginhallituksella.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1 Hankesuunnitelma
2 Havainnekuvat

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Liikenneliikelaitos
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§ 397
Päiväkoti Kalevan uudisrakennuksen hankesuunnitelma

HEL 2020-005036 T 10 06 00

Päätös

Kaupunginhallitus hyväksyi päiväkoti Kalevan uudisrakennuksen 
30.4.2020 päivätyn hankesuunnitelman siten, että hankkeen enimmäis-
laajuus on noin 1 548 brm² ja rakentamiskustannusten enimmäishinta 
on arvonlisäverottomana 6 820 000 euroa maaliskuun 2020 kustannus-
tasossa.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1 Päiväkoti Kalevan uudisrakennuksen hankesuunnitelma
2 Päiväkoti Kalevan hankesuunnitelman liitteet

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Uudisrakennuksen tarpeellisuus

Hankesuunnitelma koskee päiväkoti Kalevan uudisrakennusta 129 lap-
selle. Päiväkoti on aiemmin toiminut vuokratiloissa osoitteessa Portha-
ninkatu 2, mutta sen vuokrasopimus on päättynyt ja tilat puretaan. Päi-
väkodin toiminta on siirretty jo viime kesänä Kaisaniemenpuiston pavil-
jonkiin osoitteeseen Svante Olssonin puistokuja 1.

Päiväkodille on tuloksetta etsitty korvaavia tiloja alueen olemassa ole-
vasta rakennuskannasta. Alueella on tarve pysyvälle päiväkodille. Eri-
laisten vaihtoehtojen selvityksessä on päädytty uudisrakennusratkai-
suun Kallion ala-asteen tontille. Ala-asteen rakennus on tarkoitus pe-
rusparantaa samaan aikaan uudisrakennuksen rakentamisen kanssa. 
Päiväkodin uudisrakennus ja ala-aste muodostavat yhdessä ns. Kallion 
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lasten kampuksen, jonka myötä toteutuu yhtenäinen opinpolku päivä-
kodista peruskoulun 6. luokkaan asti.

Päiväkodin toiminta jatkuu Kaisaniemenpuiston paviljongissa uudisra-
kennuksen valmistumiseen asti.

Uudisrakennus toteutetaan aiempia vuokratiloja laajempana, mikä 
mahdollistaa varautumisen varhaiskasvatuspalvelujen kysynnän kas-
vuun alueella.

Hankesuunnitelma

Uudisrakennukseen tulee 129 tilapaikkaa 1−6-vuotiaille lapsille. Uudis-
rakennuksen myötä päiväkodin käyttöön saadaan ajanmukaiset ja viih-
tyisät tilat, joissa voidaan järjestää monipuolista toimintaa. Päiväkodis-
sa tulee työskentelemään arviolta 26−28 henkilöä varhaiskasvatuksen 
ja esiopetuksen parissa. 

Uudisrakennuksen tilat suunnitellaan siten, että ne voivat tarvittaessa 
palvella myös perusopetusta ja toimia Kallion ala-asteen lisätiloina. 
Osa uudisrakennuksen tiloista on iltaisin ja viikonloppuisin kuntalaisten 
käytettävissä. 

Ulkoiluun käytetään sekä ala-asteen ja päiväkodin yhteistä tonttia että 
viereistä Porthaninpuistikon leikkipaikkaa, joka kunnostetaan uudisra-
kennushankkeen yhteydessä. Ala-asteen nykyiselle tontille, päiväkoti-
rakennuksen välittömään läheisyyteen rakennettavaa pihaa käyttävät 
erityisesti pienimmät lapset. Porthaninpuistikon alue palvelee jatkossa 
päiväkodin isompien lasten ja koulun ulkoilutarpeita ja se toimii nykyi-
seen tapaan myös yleisenä leikkipaikkana.

Uudisrakennuksen rakentamisaikataulu on yhteydessä ala-asteen pe-
rusparannuksen aikatauluun. Hankkeet on suunniteltu toteutettavaksi 
yhdessä niin, että tontilla on vain yksi urakoitsija. Rakennustöiden on 
tarkoitus alkaa kesällä 2021 ja valmistua kesällä 2023.

Uudisrakennushankkeen laajuus on 1 548 brm², 1 032 htm²,  877 hym².

Kaupungin energiatehokkuustavoitteiden ja Hiilineutraali Helsinki 2035 
-toimenpideohjelman mukaisesti hankkeen tavoitteena on määräysta-
soa parempi energiatehokkuus sekä paikalla tuotettu uusiutuva ener-
gia. Erilaisia energiantuotantoratkaisuja on vertailtu mm. elinkaarikus-
tannusten ja päästövaikutuksen perusteella. Jatkosuunnitteluun on va-
littu vaihtoehto, jossa pääosa uudisrakennuksen lämmitystarpeesta py-
ritään kattamaan maalämmöllä. Maalämpö nostaa hankkeen investoin-
tikustannuksia mutta toteuttaa samalla Hiilineutraali Helsinki -ohjelman 
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tavoitteita. Vesikatolle sijoitettavalla aurinkosähköjärjestelmällä tuote-
taan noin 10 prosenttia rakennuksen sähköntarpeesta.

Rakentamiskustannukset ja rahoitus

Uudisrakennuksen rakentamiskustannukset ovat arvonlisäverottomana 
yhteensä 6 820 000 euroa (4 406 euroa/brm²) maaliskuun 2020 kustan-
nustasossa.

Vuoden 2020 talousarvion liitteenä olevassa talonrakennushankkeiden 
rakentamisohjelmassa hankkeen suunnittelulle ja toteutukselle on va-
rattu 2 500 000 euroa vuosille 2020−2023.

Enimmäishinta ylittää hankkeelle rakentamisohjelmassa varatun mää-
rärahan, koska sen laajuus on suunnittelun käynnistyessä kasvanut. 
Kustannusten nousu otetaan huomioon uuden rakentamisohjelmaeh-
dotuksen valmistelussa. Uudisrakennushankkeen jatkosuunnittelussa 
selvitetään myös mahdollisuuksia kustannusten karsimiseen.

Päiväkodin uudisrakennushanke sisältää myös puolet Porthaninpuisti-
kon leikkipaikan kunnostamisen kustannuksista. Toinen puoli kustan-
nuksista rahoitetaan samaan aikaan toteutettavasta Kallion ala-asteen 
perusparannushankkeesta.

Tilakustannus kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle

Uudisrakennuksen arvioitu sisäinen vuokra on arviolta 38 174 euroa 
kuukaudessa, 458 084 euroa vuodessa. Kuukausivuokra on 36,99 eu-
roa/htm², josta pääomavuokran osuus on 30,52 euroa/htm² ja ylläpito-
vuokran osuus 6,47 euroa/htm². Neliövuokran perusteena on 1 032 
htm². Tuottovaade on kolme prosenttia ja poistoaika 30 vuotta. 

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

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta on 16.6.2020 § 157 antanut hanke-
suunnitelmasta puoltavan lausunnon ja todennut, että se vastaa hyvin 
kasvatuksen ja koulutuksen toiminnallisia tavoitteita. Lausunto on ko-
konaisuudessaan asian päätöshistoriassa.

Hankesuunnitelman valmistelu ja toimivalta

Hankesuunnitelma on valmisteltu kaupunkiympäristön toimialan ja kas-
vatuksen ja koulutuksen toimialan yhteistyönä. Suunnittelun aikana on 
kuultu asiantuntijoina rakennusvalvontapalvelujen, ympäristöpalvelun ja 
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pelastuslaitoksen edustajia, rakennusvalvontapalvelujen esteettömyys-
vaatimukset tuntevaa edustajaa sekä kasvatuksen ja koulutuksen toi-
mialan työsuojelun yhteistoimintahenkilöstöä.

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

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1 Päiväkoti Kalevan uudisrakennuksen hankesuunnitelma
2 Päiväkoti Kalevan hankesuunnitelman liitteet

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto
Kasvatus- ja koulutuslautakunta

Päätöshistoria

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 16.06.2020 § 157

HEL 2020-005036 T 10 06 00

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunkiympäristölautakunnan 
rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle puoltavan lausunnon 
30.4.2020 päivätystä päiväkoti Kalevan korvaavien tilojen hankesuunni-
telmasta (liite 1 ja liite 2). 

Lisäksi kasvatus- ja koulutuslautakunta lausuu hankesuunnitelmasta 
seuraavaa:
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Hankesuunnitelma vastaa hyvin kasvatuksen ja koulutuksen toiminnal-
lisia tavoitteita. Tilojen suunnittelussa ja toteutuksessa tulee kuitenkin 
edelleen työskennellä yhdessä käyttäjätoimialan kanssa. Erityisesti tilo-
jen toiminnallisuus tulee varmistaa. Tilojen on myös taattava lapsille 
turvallinen ja virikkeellinen ympäristö kasvaa ja oppia.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta korostaa, että hankkeen jatkosuunnit-
telussa ja toteuttamisessa tulee edelleen huomioida henkilöstön ja las-
ten näkemykset tilojen kehittämisessä. Myös tilojen ääneneristyksen ja 
-vaimennuksen huolelliseen toteutukseen sekä valaistukseen tulee 
kiinnittää huomiota. Toimivalla valaistuksella tuetaan monipuolisia 
työskentelyolosuhteita ja edistetään turvallisuutta. Tilat ja pintaraken-
teet tulee suunnitella helposti siivottaviksi, huollettaviksi ja korjattaviksi.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta painottaa hankkeen kustannusseuran-
nan ja laadunvalvonnan tärkeyttä koko prosessin aikana. Niillä on suuri 
vaikutus terveelliseen ja turvalliseen kasvu- ja oppimisympäristöön se-
kä toimialan käyttökustannuksiin.

Esittelijä
varhaiskasvatusjohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Susan Niemelä, projektiarkkitehti, puhelin: 310 79657

susan.niemela(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 14.05.2020 
§ 65

HEL 2020-005036 T 10 06 00

Esitys

A

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
esitti kaupunginhallitukselle osoitteeseen Neljäs linja 11-15 toteutetta-
van päiväkoti Kalevan korvaavien tilojen uudisrakennuksen 30.4.2020 
päivätyn hankesuunnitelman hyväksymistä siten, että hankkeen enim-
mäislaajuus on noin 1 548 brm² ja rakentamiskustannusten enimmäis-
hinta on arvonlisäverottomana 6 820 000 euroa maaliskuun 2020 kus-
tannustasossa ehdolla, että kasvatus- ja koulutuslautakunta antaa han-
kesuunnitelmasta puoltavan lausunnon. 

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

Esittelijä
tekninen johtaja
Kari Pudas

Lisätiedot
Juha Aaltonen, projektiarkkitehti, puhelin: 310 21008

juha.aaltonen(a)hel.fi
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§ 398
Valtuutettu Mika Ebelingin toivomusponsi selvittää mahdollisuutta 
parantaa tilahankkeiden prosessien etenemistä kaupunkikonsernis-
sa

HEL 2019-009101 T 00 00 03

Esitys

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Anna 
Vuorjoen ehdotuksesta. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Jutta Peura, ts. hankepäällikkö, puhelin: 310 27866

jutta.peura(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Esitysehdotus

Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 
28.8.2019 hyväksymän toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpi-
teistä ja toimitti selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille val-
tuutetuille.

Esittelijän perustelut

Hyväksyessään 28.8.2019 Botby grundskolan perusparannuksen kau-
punginvaltuusto hyväksyi samalla seuraavan toivomusponnen: ”Selvite-
tään mahdollisuudet parantaa prosessien etenemistä kaupunkikonser-
nissa.” (Mika Ebeling).

Kaupunkiympäristön toimialalla on päävastuu tilahankkeiden prosessin 
parantamisesta. Kaupunkiympäristön toimiala vastaa hankesuunnitel-
mista, tarvittavien tutkimusten ja suunnitelmien tekemisestä, kustannu-
sarvioista ja niihin sisältyvistä varauksista. Kaupunkiympäristön toimia-
la ja käyttäjätoimialat valmistelevat hankkeet aktiivisessa yhteistyössä. 
Toiminnallisen sisällön kehittämisessä yhteistyö jatkuu hankesuunnitte-
lun jälkeen myös toteutussuunnitteluvaiheessa.
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Nykyinen tilahankkeiden päätöksentekomenettely perustuu kaupungin-
hallituksen 14.12.2015 hyväksymiin tilahankkeiden käsittelyohjeisiin, 
joiden mukaan hankkeesta tehdään hankesuunnitteluvaiheen kustan-
nusarvion perusteella enimmäishintapäätös. Kiinteähintaiseen kokonai-
surakkaan perustuva päätöksentekomenettely ei ohjaa perusparan-
nushankkeita parhaalla mahdollisella tavalla. Nykyinen päätöksente-
komenettely ei myöskään tue kaikkia toteutusmuotoja. Jotta hankkeet 
voisivat edetä kaupunkikonsernissa sujuvasti, päätöksentekoprosessia 
tulee kehittää toteutusmuotovapaammaksi.

Kaupunkiympäristön toimiala on tehnyt selvityksen vuosina 2017-2019 
urakkakilpailutuksessa olleista tai toteutuneista joko kiinteähintaisella 
tai jaetulla urakkamuodolla toteutetuista yli miljoonan euron (alv. 0 %) 
perusparannushankkeista, joihin myös Botby grundskolanin peruspa-
rannushanke sisältyy. Tällaisia keskimäärin noin 15 miljoonan euron 
(alv. 0 %) hankkeita oli tarkastelujaksolla yhteensä 27 kappaletta. Näis-
tä hankesuunnitelman indeksikorjattu enimmäishinta ylittyi yhdessä 
kolmasosassa eli kahdeksassa (8) hankkeessa. Vastaavasti kahdessa 
kolmasosassa eli 19 perusparannushankkeessa kustannukset alittivat 
hankesuunnitelman indeksikorjatun enimmäishinnan. Em. perusparan-
nushankkeiden kustannusmuutosten kokonaisvaikutus tarkastelujaksol-
la oli 7 miljoonaa euroa vähemmän verrattuna hankesuunnitelmien in-
deksikorjattuihin enimmäishintoihin.

Kaupunkiympäristön toimialalla on meneillään kehittämistoimia, jotka 
tähtäävät prosessin parantamiseen sekä hankkeiden kustannushallin-
nan ja laadun parantamiseen. Toimet pohjautuvat kaupunkistrategiaan 
sekä valmisteilla olevan toimitilastrategian linjauksiin. Tärkeimpiä toi-
menpiteitä ovat kevään ja kesän 2020 aikana laadittava palvelutilapro-
sessin kehittämissuunnitelma, tilahankkeiden käsittelyohjeen uusimi-
nen ja siihen liittyvä sisäisen vuokramallin uudistaminen. Näitä toimen-
piteitä valmistellaan kaupunkiyhteisesti kaikkien toimialojen kesken.

Toivomusponnen johdosta on saatu lausunto kaupunkiympäristölauta-
kunnalta. Asiasta on saatu lausunnot myös kasvatus- ja koulutuslauta-
kunnalta, sosiaali- ja terveyslautakunnalta sekä kulttuuri- ja vapaa-
aikalautakunnalta.

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
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Lisätiedot
Jutta Peura, ts. hankepäällikkö, puhelin: 310 27866

jutta.peura(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Ponnen ehdottaja

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 14.05.2020 
§ 63

HEL 2019-009101 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Kaupunkiympäristön toimialan rakennukset ja yleiset alueet-
palvelukokokonaisuus on käyttänyt vuosina 2017 - 2019 talonrakenta-
misen uudis- ja perusparannushankkeisiin investointirahaa arvonlisäve-
rottomana yhteensä 667 miljoonaa euroa eli keskimäärin noin 220 mil-
joonaa euroa vuodessa. Perusparannusten osuus tästä on ollut  403 
miljoonaa euroa eli noin 60 %. Vuosina 2017 - 2019 rakennukset ja 
yleiset alueet-palvelukokokonaisuudella oli investointi-, osake- ja vuo-
kahankkeita tarkastelu-, valmistelu-, hanke- ja toteutusvaiheissa yh-
teensä meneillään yli 700 kpl. Pääosa on osakorjauksia ja pienempiä 
peruskorjaushankkeita, joita on koko kappalemäärästä noin puolet. 

Perusparannus on peruskorjausta laajempi käsite, jolla tarkoitetaan 
kiinteistön laatutason muuttamista olennaisesti alkuperäistä tasoa pa-
remmaksi. Laajoihin perusparannushankkeisiin sisältyy usein myös 
osittainen laajennushanke. Nykyinen tilahankkeiden päätöksentekome-
nettely perustuu kaupunginhallituksen 14.12.2015 hyväksymiin tila-
hankkeiden käsittelyohjeisiin, joiden mukaan hankkeesta tehdään han-
kesuunnitteluvaiheen kustannusarvion perusteella enimmäishintapää-
tös. Kiinteähintaiseen kokonaisurakkaan perustuva päätöksentekome-
nettely ei ohjaa perusparannushankkeita parhaalla mahdollisella taval-
la. Ongelmana on myös, että nykyinen päätöksentekomenettely ei tue 
kaikkia toteutusmuotoja. Jotta hankkeet voisivat edetä kaupunkikon-
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sernissa sujuvasti, päätöksentekoaprosessia tulee kehittää toteutus-
muotovapaammaksi.

Kaupunkiympäristön toimiala on tehnyt selvityksen vuosina 
2017 - 2019 urakkakilpailutuksessa olleista tai toteutuneista joko kiin-
teähintaisella tai jaetulla urakkamuodolla toteutetuista yli miljoonan eu-
ron (alv. 0 %) perusparannushankkeista, joihin myös Botby grundsko-
lanin pe rusparannushanke sisältyy. Tällaisia keskimäärin noin 15 mil-
joonan euron (alv. 0 %) hankkeita oli tarkastelujaksolla yhteensä 27 kpl. 
Näistä hankesuunnitelman indeksikorjattu enimmäishinta ylittyi yhdes-
sä kolmasosassa eli kahdeksassa hankkeessa. Vastaavasti kahdessa 
kolmasosassa eli 19 perusparannushankkeessa kustannukset alittivat 
hankesuunnitelman indeksikorjatun enimmäishinnan. Verrattuna han-
kesuunnitelman indeksikorjattuun enimmäishintaan em. perusparan-
nushankkeiden kustannusmuutosten kokonaisvaikutus tarkastelujaksol-
la oli investointitalouteen yhteensä 7 miljoonan euron alitus.

Rakennukset ja yleiset alueet palvelukokonaisuus on analysoinut kus-
tannusnousun syitä ja keinoja kustannusten hallintaan. Merkittävimpiä 
syitä kustannusten nousuun ovat talonrakennushankkeiden laatu- ja 
vaatimustason nousu, prosesseihin ja projektihenkilöstön rekrytointiin 
liittyvät ongelmat, rakennus-ja talotekniset yllätykset työmaan aikana, 
koska riittävien avausten ja tutkimusten tekeminen rakennuksen käytön 
aikana on hankalaa, sekä viestinnälliset ongelmat, jotka erityisesti si-
säilmaongelmissa eskaloituessaan voivat johtaa epätarkoituksenmu-
kaisiin toimenpiteisiin.

Laatu- ja vaatimustason nousuun vaikuttavista tekijöistä voidaan maini-
ta esimerkkeinä talotekniikan ja rakennusautomaation vaatimusten ja 
määräysten kiristyminen, rakennussuojeluun liittyvät käyttötarkoituksen 
rajaukset, kaupungin energiatalous- ja hiilineutraaliustavoitteet, kau-
punkikuvalliset erityistekijät, joustavan oppimisympäristön ja yhteiskäy-
tön vaatimukset, turvallisuusohjeet sekä työmaajärjestelyitä koskevat 
vaatimukset, joissa kaikissa tavoitteena on rakentamisen laadun paran-
taminen.

Palvelutiloihin liittyvien prosessien kehittämistarve ei kohdistu vain 
enimmäishintamenettelyyn, vaan laajemmin myös tilahankkeiden oh-
jaukseen, prosesseihin sekä resursointiin. Tilahankkeet ovat erillisiä 
projekteja, mutta hankkeiden suuren määrän vuoksi myös niiden koor-
dinoinnin ja niitä tukevan muun toiminnan tulee olla sujuvaa ja enna-
koivaa, jotta tilahankkeiden eteneminen kaupunkikonsernissa olisi 
mahdollisimman sujuvaa.

Rakennukset ja yleiset alueet palvelukokonaisuudella on meneillään 
kehittämistoimia, jotka tähtäävät prosessin parantamiseen sekä hank-
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keiden kustannushallinnan ja laadun parantamiseen. Toimet pohjautu-
vat kaupunkistrategiaan sekä valmisteilla olevan toimitilastrategian lin-
jauksiin. Tärkeimpiä toimenpiteitä ovat kevään ja kesän 2020 aikana 
laadittava palvelutilaprosessin kehittämissuunnitelma, tilahankkeiden 
käsittelyohjeen uusiminen ja siihen liittyvä sisäisen vuokramallin uudis-
taminen. Lisäksi kehittämistoimenpiteisiin sisältyvät palveluverkko-
suunnittelun digitalisointi, meneillään olevat kaupunkiympäristön toimia-
lan ydinprosessien määrittely sekä yhteistyöasiakirjojen laatiminen yh-
dessä käyttäjätoimialojen kanssa asiakaskokemuksen parantamiseksi. 
Tavoitteena on selkeämpi kaupungin yhteisten tavoitteiden asettami-
nen, toimivammat tiedonhallinta ja tätä tukeva ICT, selkeämpi toimin-
tamalli ja vastuutus palvelutilahankeprosessissa.

Esittelijä
tekninen johtaja
Kari Pudas

Lisätiedot
Päivi Etelämäki, vs. yksikön päällikkö, puhelin: 310 31871

paivi.etelamaki(a)hel.fi
Jarmo Raveala, yksikön päällikkö, puhelin: 310 23466

jarmo.raveala(a)hel.fi

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 24.03.2020 § 65

HEL 2019-009101 T 00 00 03

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi seuraavan lausunnon Mika Ebe-
lingin toivomusponnesta mahdollisuuksista selvittää prosessien etene-
misen parantamista kaupunkikonsernissa:

Kaupunkiympäristön toimialalla on päävastuu tilahankkeiden prosessin 
parantamisesta. Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala osallistuu vuok-
ranmaksajan ominaisuudessa prosessin kehittämiseen. 

Lautakunta pitää tärkeänä, että kasvatus- ja koulutuslautakunta myös 
jatkossa lausuu hankesuunnitelmista, sillä rakennuskustannuksilla on 
suora vaikutus tiloista maksettavaan vuokraan.

Lisäksi kasvatus- ja koulutuslautakunta korostaa tilahankkeiden kus-
tannuslaskennan ja-seurannan tarkkuutta ja toivoo kustannusten sel-
keämpää avaamista kaikissa hankesuunnitelmissa. Kaupunkiympäris-
tön toimialan tulee hankesuunnitelmissa esittää myös väistötilojen kus-
tannukset nykyistä selkeämmin, jotta tilaratkaisujen kokonaiskustan-
nukset ovat tiedossa hankesuunnitelmalausuntoa annettaessa.
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Samalla lautakunta korostaa tilahankkeiden kustannusseurannan ja ai-
kataulujen pitävyyden tärkeyttä ja esittää, että tilahankkeiden suunnitte-
luun, toteutukseen, kuntotutkimuksiin  ja kustannuslaskentaan varataan 
riittävästi aikaa ja resursseja, jotta hankesuunnitelmiin saadaan riittävät 
tiedot sujuvan päätöksenteon tueksi. 

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Vera Schulman, yksikön päällikkö, puhelin: 310 20777

vera.schulman(a)hel.fi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 10.03.2020 § 47

HEL 2019-009101 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta suhtautuu myönteisesti toivomuspon-
teen parantaa prosessien etenemistä kaupunkikonsernissa. Botby 
grundskolan perusparannushankkeen enimmäishinnan määrittelyssä 
oli varauduttu tavanomaisiin peruskorjaushankkeessa esiintyviin muu-
tostöihin. Hankkeen suunnittelun lähtötiedoiksi oli laadittu kuntotutki-
mus ja haitta-ainekartoitus. Selvitykset oli tehty kiinteistön ollessa käy-
tössä, jolloin rakenneavausten tekeminen on vaikeaa. Urakan aikana 
oli ilmennyt suunniteltua laajempia muutostyötarpeita, joiden selvittä-
minen ennakkoon olisi vaatinut mittavia purkutöitä suunnitteluvaiheen 
ja koulun käytön aikana.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta katsoo, että hankkeiden riskien tun-
nistamista ja arviointia tulee kehittää ja systematisoida sekä tunnistettu-
jen riskien osalta pyrkiä arvottamaan. Riskiarviossa on edelleen haas-
teena tunnistamatta jäävät tuntemattomat kustannustekijät, joten ris-
kien arviointi tulee liittää osaksi suunnittelua koko prosessin ajan.

Esittelijä
hallintojohtaja
Kirsti Laine-Hendolin

Lisätiedot
Matti Kuusela, tilapalvelupäällikkö, puhelin: 310 87783

matti.kuusela(a)hel.fi

Sosiaali- ja terveyslautakunta 10.03.2020 § 42
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HEL 2019-009101 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi seuraavan lausunnon kaupungin-
hallitukselle Mika Ebelingin toivomusponnesta, jossa pyydetään selvit-
tämään mahdollisuudet parantaa prosessien etenemistä kaupunkikon-
sernissa:

"Toivomusponsi liittyy Botby grundskolan perusparannuksen hanke-
suunnitelmaan, jonka kustannukset nousivat rakentamisen viivästymi-
sen ja purkuvaiheessa ilmenneiden, ennakoitua suurempien vaurioiden 
ja muutostyötarpeiden takia. Hankesuunnitteluvaiheessa tehdyt tutki-
mukset olivat puutteellisia, sillä rakennus oli käytössä, eikä riittäviä ra-
kenneavauksia ollut mahdollista tehdä. Muutokset lisäsivät kustannuk-
sia, aikataulupaineita sekä ilta- ja viikonlopputöitä.

Vastaavat ongelmat ovat tyypillisiä myös sosiaali- ja terveystoimialan 
peruskorjaushankkeissa. Käytössä olevissa tiloissa ei ole mahdollista 
tehdä riittävän laajoja rakenneavauksia, jotta kaikki vauriot ja muutos-
työtarpeet olisivat ennakoitavissa. Tämä aiheuttaa rakentamisen aikai-
sia muutoksia, lisäkustannuksia ja aikataulun venymistä.

Kaupunkiympäristö vastaa hankesuunnitelmista, tarvittavien tutkimus-
ten ja suunnitelmien tekemisestä, kustannusarvioista ja niihin sisältyvis-
tä varauksista. Korjausrakentamisessa varausten tulee olla riittävän 
suuria, jotta hankesuunnitelman jälkeen purku- ja rakennusaikana il-
menevät vauriot on mahdollista korjata. Rakennusten kunnosta ei ole 
riittävästi tietoa.

Kustannusarvioissa tulee myös varautua ilta- ja viikonlopputöihin, jotta 
hankkeet pysyvät aikataulussa ja häiritsevät mahdollisimman vähän ra-
kennuksen muuta toimintaa. 

Moni sosiaali- ja terveystoimialan hanke on viivästynyt myös muista 
syistä, kuten tonttien puuttumisen, hitaan suunnittelun käynnistymisen 
tai päätöksenteon hitauden takia. 

Rakennushankkeiden sujuvan etenemisen kannalta on tärkeää, että 
rakennushankkeiden prosessia kehitetään sujuviksi kaikkien hankkee-
seen osallistuvien kaupunkikonsernin eri osapuolten kanssa."

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Pirjo Sipiläinen, arkkitehti, puhelin: 310 42256

pirjo.sipilainen(a)hel.fi
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§ 399
Valtuutettu Sandra Hagmanin toivomusponsi FunAction- ja NYT-
liikunnan kausikorttimaksuista luopumisesta

HEL 2019-011615 T 00 00 03

Päätös

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

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Toivomusponnen ehdottaja Esitysteksti

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Käsitellessään nuorten aloitteita kevätkaudelta 2019 kaupunginvaltuus-
to hyväksyi valtuutettu Sandra Hagmanin toivomusponnen, jonka mu-
kaan kaupungin tulee selvittää mahdollisuuksia luopua FunAction- ja 
NYT-liikunnan kausikorttimaksuista.

Toivomusponnessa esitetyistä toimenpiteistä on osin jo päätetty. Fu-
nActionin kausikorttimaksusta luovutaan syksyllä 2020. Perusteluna 
maksusta luopumiselle on nuorten keskuudessa lisääntynyt liikkumat-
tomuus, joka korostuu erityisesti yläkouluikäisten keskuudessa. FunAc-
tionin maksuttomuudella on myönteisiä vaikutuksia eriarvoisuuden vä-
hentämiseen. Maksuttomuuden kautta voidaan myös tehdä entistä tii-
viimpää yhteistyötä nuorisopalveluiden liikuntatoiminnan kanssa, joka 
on jo nyt maksutonta. 
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NYT-liikunta tarjoaa monipuolista liikuntaa 18–29-vuotiaille nuorille ai-
kuisille. Toimintaan pääsee osallistumaan NYT-liikunnan kausikortilla, 
jolla voi osallistua kaikille 61 tunnille. Osallistuminen ei edellytä ennak-
koilmoittautumista. Monipuolinen lajitarjonta sekä ympäri kaupunkia ta-
pahtuva toiminta ovat NYT-liikunnan perusta. NYT-liikunnan kausikort-
timaksu 25 euroa on edullinen suhteessa tarjonnan laajuuteen, kun 
otetaan vielä huomioon, että kyseessä on täysi-ikäisille suunnattu toi-
minta. Toiminnassa on mukana vuosittain noin 13 700 nuorta aikuista.

Asiasta on saatu kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto. Vastaus 
on lausunnon mukainen.

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

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Toivomusponnen ehdottaja Esitysteksti

Tiedoksi

Kaupunginvaltuusto

Päätöshistoria

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 14.01.2020 § 9

HEL 2019-011615 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:
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FunAction tarjoaa matalankynnyksen liikuntamahdollisuuksia kaikille 
13–17-vuotiaille nuorille eri liikuntalajien ja ystävien seurassa. Toimin-
nalla edistetään nuorten harrastusmahdollisuuksia sekä nuorten psyyk-
kistä, fyysistä ja sosiaalista hyvinvointia ja terveyttä. Tunneilla liikutaan 
ammattitaitoisen liikunnanohjaajan tai seurojen lajiohjaajien johdolla. 
FunAction-liikunta on monipuolista toimintaa, joka toteutetaan nuorten 
ehdoilla. Toiminnassa on mukana vuosittain noin 10 800 nuorta. 

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta toteaa, että Fun Actionin kausikortti-
maksusta luovutaan syksyllä 2020. Perusteluna maksun luopumiselle 
on nuorten keskuudessa lisääntynyt liikkumattomuus, joka korostuu eri-
tyisesti yläkouluikäisten keskuudessa. Lisäksi Fun Actionin maksutto-
muudella on positiivisia vaikutuksia polarisoitumisen vähentämiseksi. 
Maksuttomuuden avulla voidaan lisätä myös entistä tiiviimpää yhteis-
työtä nuorisopalveluiden jo ennestään maksuttoman liikuntatoiminnan 
kanssa. 

Nyt-liikunta tarjoaa monipuolista liikuntaa 18–29-vuotiaille nuorille ai-
kuisille. Tarjontaa löytyy ympäri Helsinkiä ja mukaan voi tulla ilman en-
nakkoilmoittautumista. Toimintaan pääsee osallistumaan NYT-liikunnan 
kortilla, jolla voit osallistua kaikille 61 tunnille. Monipuolinen lajitarjonta 
sekä ympäri Helsinkiä tapahtuva toiminta ovat toiminnan perusta. NYT-
liikunnan kausikorttimaksu 25 euroa on edullinen suhteessa tarjonnan 
laajuuteen ja kyseessä on täysi-ikäisille suunnattu toiminta. Toiminnas-
sa on mukana vuosittain noin 13 700 nuorta aikuista.

Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen

Lisätiedot
Tuuli Salospohja, liikuntapalvelupäällikkö, puhelin: 310 87500

tuuli.salospohja(a)hel.fi
Laura Pirhonen, liikunnansuunnittelija, puhelin: 310 87941

laura.e.pirhonen(a)hel.fi
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§ 400
Helsingin kaupungin toimitilastrategia

HEL 2018-012640 T 00 01 01

Päätös

Kaupunginhallitus hyväksyi liitteenä olevan Helsingin kaupungin toimiti-
lastrategian linjauksineen noudatettavaksi sekä toimeenpanon osa-
alueet toteutettavaksi. Toimitilastrategia ohjaa jatkossa kaikkia kau-
pungin tiloihin liittyviä toimia ja toimijoita.

Toimitilastrategian toimeenpanosta vastaa kokonaisuutena kaupun-
kiympäristön toimiala. Toimeenpanoa varten perustetaan ohjausryhmä, 
jossa on edustus toimialoilta ja kaupunginkansliasta. Strategian toi-
meenpanoa ja linjausten toteutumista seurataan kaupunkitasolla osana 
toiminnan ja talouden seurantamenettelyä.

Kaupunginhallitus päätti, että toimitilastrategian hyväksymisen jälkeen 
päivitettävät kiinteistöpoliittinen ohjelma, sisäilmaohjelma ja näiden yh-
teinen toimeenpano-ohjelma tuodaan päätettäväksi tarkoituksenmukai-
siin poliittisiin toimielimiin. Tässä yhteydessä päätöksentekoon tuodaan 
myös muodostettavien kiinteistösalkkujen salkutuksen kriteerit ja mitta-
rointi.

Kaupunginhallitus päätti, että linjauksen 6 viimeinen lause kuuluu muo-
dossa “Säilytettävät arvorakennukset, kuten muut kaupungin omista-
mat rakennukset, ovat aina käytössä.” Tähän liittyen toimeenpano-
suunnitelmassa huolehditaan siitä että rakennusten vuokrausaste on 
korkea ja väliaikaisvuokraus toimii sujuvasti.

Lisäksi kaupunginhallitus totesi että linjauksessa kuusi todetuista stra-
tegisista syistä omistaa rakennuksia on voimassa kaupunginhallituksen 
Kiinteistöpoliittisessa ohjelmassa todettu omistajapolitiikan linjaus, joka 
kuuluu seuraavasti: "Harjoitamme aktiivista omistajapolitiikkaa luopu-
malla niistä tiloista, joita ei tarvita omassa palvelutuotannossa ja joiden 
omistamiseen ei liity muita strategisia syitä tai pitkän tähtäimen palvelu-
tilatarpeita. Muita strategisia syitä voivat olla monipuolisen kaupunki-
kulttuurin kehittäminen, jonkin alueen elävöittäminen ja kehittäminen 
tietyn kiinteistön avulla, tavoite pitää rakennustaiteellisesti ja historialli-
sesti arvokkaita rakennuksia kunnossa silloin kun muuta omistajaa ei 
löydy tai jonkun kokonaisuuden turvaaminen nimenomaan julkisessa 
yleisessä käytössä. Monipuolisen käytön kehittäminen voi olla joko vä-
liaikaista tai pysyvää ja tarvittaessa siinä voidaan käyttää kaupungin 
kiinteistöyhtiömallia.”
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Kaupunginhallitus päätti lisätä toimitilastrategian linjaukseen 3 arvoksi 
esteettömyys.

Käsittely

Asian aikana kuultavana oli tekninen johtaja Kari Pudas. Asiantuntija 
poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Vastaehdotus:
Reetta Vanhanen: Lisätään päätösehdotukseen:

Kaupunginhallitus päättää, että toimitilastrategian hyväksymisen jäl-
keen päivitettävät kiinteistöpoliittinen ohjelma, sisäilmaohjelma ja näi-
den yhteinen toimeenpano-ohjelma tuodaan päätettäväksi tarkoituk-
senmukaisiin poliittisiin toimielimiin. Tässä yhteydessä päätöksente-
koon tuodaan myös muodostettavien kiinteistösalkkujen salkutuksen 
kriteerit ja mittarointi.

Kaupunginhallitus päättää, että linjauksen 6 viimeinen lause kuuluu 
muodossa “Säilytettävät arvorakennukset, kuten muut kaupungin omis-
tamat rakennukset, ovat aina käytössä.” Tähän liittyen toimeenpano-
suunnitelmassa huolehditaan siitä että rakennusten vuokrausaste on 
korkea ja väliaikaisvuokraus toimii sujuvasti.

Lisäksi kaupunginhallitus toteaa että linjauksessa kuusi todetuista stra-
tegisista syistä omistaa rakennuksia on voimassa kaupunginhallituksen 
Kiinteistöpoliittisessa ohjelmassa todettu omistajapolitiikan linjaus, joka 
kuuluu seuraavasti: "Harjoitamme aktiivista omistajapolitiikkaa luopu-
malla niistä tiloista, joita ei tarvita omassa palvelutuotannossa ja joiden 
omistamiseen ei liity muita strategisia syitä tai pitkän tähtäimen palvelu-
tilatarpeita. Muita strategisia syitä voivat olla monipuolisen kaupunki-
kulttuurin kehittäminen, jonkin alueen elävöittäminen ja kehittäminen 
tietyn kiinteistön avulla, tavoite pitää rakennustaiteellisesti ja historialli-
sesti arvokkaita rakennuksia kunnossa silloin kun muuta omistajaa ei 
löydy tai jonkun kokonaisuuden turvaaminen nimenomaan julkisessa 
yleisessä käytössä. Monipuolisen käytön kehittäminen voi olla joko vä-
liaikaista tai pysyvää ja tarvittaessa siinä voidaan käyttää kaupungin 
kiinteistöyhtiömallia.”

Kannattaja: Tomi Sevander

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti Reetta Vanhasen vastaehdo-
tuksen.

Vastaehdotus:
Anna Vuorjoki (1): Toimitilastrategian linjaukseen 3 lisätään arvoksi es-
teettömyys.



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 24/2020 121 (181)
Kaupunginhallitus

Asia/26
22.06.2020

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

Kannattaja: Veronika Honkasalo

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti Anna Vuorjoen ensimmäisen 
vastaehdotuksen.

Vastaehdotus:
Anna Vuorjoki (2): Toimeenpanosuunnitelman kohtaan 4.4. lisätään 
toiseksi virkkeeksi: ”Tilavuokrajärjestelmää uudistettaessa otetaan 
huomioon valtuustostrategian kirjaus, että sisäilmakorjaukset eivät nos-
ta tiloista perittävää vuokraa.”

Kannattaja: Veronika Honkasalo

Vastaehdotus:
Anna Vuorjoki (3): Toimeenpanosuunnitelman kohdan 4.4. toinen virke 
muutetaan muotoon ”Uuden mallin tulee kannustaa tilojen käyttäjää ja 
ylläpitäjää toimimaan strategian linjausten mukaisesti ja toimimaan 
myös taloudellisesti tehokkaasti käytön kannalta tarkoituksenmukaisel-
la tavalla.”

Kannattaja: Veronika Honkasalo

Vastaehdotus:
Anna Vuorjoki (4): Lisäys päätöstekstiin: Kaupunginhallitukselle tuo-
daan erillinen selvitys siitä, millä keinoin voidaan esimerkiksi budjettip-
rosessissa huolehtia, että sisäisen vuokramallin uudistus ei johda toi-
mintaan käytettävissä olevien resurssien vähentämiseen.

Kannattaja: Veronika Honkasalo

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Anna Vuorjoen toisen vastaehdotuksen mukaisesti muutet-
tuna

Jaa-äänet: 13
Terhi Koulumies, Pia Pakarinen, Mika Raatikainen, Marcus Rantala, 
Nasima Razmyar, Wille Rydman, Daniel Sazonov, Tomi Sevander, An-
ni Sinnemäki, Reetta Vanhanen, Jan Vapaavuori, Sanna Vesikansa, 
Ozan Yanar

Ei-äänet: 2
Veronika Honkasalo, Anna Vuorjoki

Kaupunginhallitus hylkäsi tässä äänestyksessä Anna Vuorjoen toisen 
vastaehdotuksen äänin 13 - 2.

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

Jaa-äänet: 13
Terhi Koulumies, Pia Pakarinen, Mika Raatikainen, Marcus Rantala, 
Nasima Razmyar, Wille Rydman, Daniel Sazonov, Tomi Sevander, An-
ni Sinnemäki, Reetta Vanhanen, Jan Vapaavuori, Sanna Vesikansa, 
Ozan Yanar

Ei-äänet: 2
Veronika Honkasalo, Anna Vuorjoki

Kaupunginhallitus hylkäsi tässä äänestyksessä Anna Vuorjoen kol-
mannen vastaehdotuksen äänin 13 - 2.

3 äänestys

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

Jaa-äänet: 13
Terhi Koulumies, Pia Pakarinen, Mika Raatikainen, Marcus Rantala, 
Nasima Razmyar, Wille Rydman, Daniel Sazonov, Tomi Sevander, An-
ni Sinnemäki, Reetta Vanhanen, Jan Vapaavuori, Sanna Vesikansa, 
Ozan Yanar

Ei-äänet: 2
Veronika Honkasalo, Anna Vuorjoki

Kaupunginhallitus hylkäsi Anna Vuorjoen neljännen vastaehdotuksen 
äänin 13 - 2.

Kolmen suoritetun äänestyksen jälkeen kaupunginhallitus hyväksyi 
Reetta Vanhasen ja Anna Vuorjoen ensimmäisen vastaehdotuksen 
mukaisesti muutetun ehdotuksen.

Esittelijä
pormestari
Jan Vapaavuori

Lisätiedot
Henri Kähönen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36027

henri.kahonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Toimitilastrategia 22.6.2020
2 Toimeenpanosuunnitelma
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Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus hyväksyy liitteenä olevan Helsingin kaupungin toimi-
tilastrategian linjauksineen noudatettavaksi sekä toimeenpanon osa-
alueet toteutettavaksi. Toimitilastrategia ohjaa jatkossa kaikkia kau-
pungin tiloihin liittyviä toimia ja toimijoita.

Toimitilastrategian toimeenpanosta vastaa kokonaisuutena kaupun-
kiympäristön toimiala. Toimeenpanoa varten perustetaan ohjausryhmä, 
jossa on edustus toimialoilta ja kaupunginkansliasta. Strategian toi-
meenpanoa ja linjausten toteutumista seurataan kaupunkitasolla osana 
toiminnan ja talouden seurantamenettelyä.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus on 24.6.2019 § 485 päättänyt kiinteistöpoliittisesta 
ohjelmasta ja sisäilmaohjelmasta. Päätöksessään kaupunginhallitus 
edellytti, että kiinteistöstrategia tuodaan kaupunginhallituksen päätettä-
väksi vuoden 2019 loppuun mennessä. 

Kaupunginhallituksen päätöksen mukaan kiinteistöstrategian "strategi-
sena päämääränä tulee olla rakennetun omaisuuden arvon pitkäaikai-
nen säilyminen. Strategian tulee luoda suuntaviivat toteuttaa ja ylläpi-
tää laadultaan, aikataulultaan ja taloudeltaan hallittuja, terveellisiä, tur-
vallisia rakennuksia, jotka täyttävät kaupungin ilmastotavoitteet. Strate-
gian tulee perustua olemassa olevan rakennuskannan sekä rakennus-
hankkeiden kaavallisten edellytysten, toiminnan mitoittamisen, suunnit-
telun, toteuttamisen sekä ylläpidon nykytilan ja ongelmakohtien analy-
sointiin."

Kaupunginkanslia yhdessä kaupunkiympäristön toimialan kanssa laati 
strategiatyöskentelyn toteuttamiselle tarkemman suunnitelman, joka 
hyväksyttiin kaupungin johtoryhmässä 2.9.2019. Lisäksi määriteltiin, et-
tä työn aluksi tehdään seuraavat nykytila-analyysit:

 Toimialojen palveluverkon suunnittelun ja toiminnan mitoittamisen 
nykytilan ja tulevaisuuden tarpeiden analyysi, johon liittyy myös tilo-
jen yleispätevyyden ja rakennuspaikkojen kaavallinen analyysi.

 Rakennuskannan ja sen hallinnan analyysi 
 Hankkeiden suunnittelun ja toteuttamisen analyysi

Nykytila-analyysien valmistelua ohjaamaan määriteltiin työryhmä, jossa 
oli toimialojen tilapalveluiden edustajat, maankäytön ja kaupunkiraken-
teen edustaja sekä henkilöstöjärjestöjen edustaja. 
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Ohjausryhmän jäsenten haastattelujen perusteella todettiin tarve tar-
kastella kaupungin ohjausmallia kiinteistöjen näkökulmasta.

Nykytila-analyysien ja haastattelujen perusteella syntyi kokonaiskuva 
kaupungin tiloihin liittyvistä kaupunkitason ongelmakohdista. Suurim-
mat kaupunkitason haasteet liittyvät toiminnan ennakoimattomuuteen, 
tilojen omistamisen hallintoon, investointien ja käyttötalouden väliseen 
epätasapainoon, rakentamisen aikaisiin haasteisiin, talouden ohjaus-
mekanismeihin sekä tietojohtamisen puutteisiin. 

Strategia pureutuu linjaustensa kautta kaupunkitason ongelmakohtiin. 
Koska strategia ohjaa kaikkia kaupungin tiloihin liittyviä toimia ja toimi-
joita, kuvaa toimitilastrategia terminä strategian sisältöä paremmin kuin 
kiinteistöstrategia.

Toimitilastrategian luonnosta käsiteltiin projektin ohjausryhmässä kah-
dessa kokouksessa, 29.11.2019 ja 31.1.2020. Osana strategian jatko-
työstöä ja viimeistelyä analysoitiin muiden kaupunkien tilahallintomalle-
ja sekä täsmennettiin toimitilastrategian vaikutuksia talousohjauksen 
mekanismeihin sekä organisaatioon.

Toimitilastrategian tavoitteena on, että strategiassa määritellyt arvot oh-
jaavat jatkossa toimitilakannan hoitoa taloudellisesti kestävällä tavalla. 
Tiloihin liittyvää toimintaa ohjaavat kaupungin kokonaisetu, kokonais- ja 
elinkaaritaloudellisuus, ennakointi, hiilineutraalisuus, turvallisuus ja ter-
veellisyys sekä erityisesti pitkäikäisyys. Pitkäikäisyys sisältää sekä ra-
kentamisen että ylläpidon laadun ja ennakoinnin parantamisen mutta 
myös tilojen muuntojoustavuuden. Se edistää itsessään rakennusten 
vähähiilisyyttä ja elinkaaritaloudellisuutta, ja edellyttää esimerkiksi kaa-
voituksessa ja viranomaistoiminnassa joustavuutta rakennusten käyttö-
tarkoitusten osalta. 

Strategian tavoitteena on muuttaa tiloihin liittyvää toimintaa lyhytjäntei-
sestä tilatarpeiden ja niihin liittyvien ongelmien ratkaisemisesta aktiivi-
seen ja tietopohjaiseen kiinteistöjohtamiseen, jossa tilojen hallinta or-
ganisoidaan ja johdetaan asiakaslähtöisesti. 

Jatkossa panostetaan pitkäjänteiseen ja koordinoituun palveluverkko-
suunnitteluun, joka mahdollistaa sen, että omistetut rakennukset toteu-
tetaan ja ylläpidetään kustannusten ja elinkaaren kannalta pitkäjäntei-
sesti. Kustannustehokkuuden ja kustannusten läpinäkyvyyden lisäämi-
seksi tilat jaetaan ominaisuuksiensa mukaan erilaisiin tilasalkkuihin, jot-
ta kustannuksia voidaan seurata ja ohjata salkkukohtaisesti. Tällä pyri-
tään vaikuttamaan myös siihen, että kalliiden erikoistilojen kustannuk-
set eivät ohjaudu rasittamaan normaalien palvelutilojen vuokria.

Toimitilastrategia kiteytyy kahdeksaan linjaukseen:
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1. Kaupunki ja sen pitkäaikaiset sopimuskumppanit omistavat pää-
osin palveluiden tarvitsemat tilat. Kaupunki omistaa erityisesti ne 
lakisääteisten palveluiden tuottamiseen tarvittavat rakennukset, 
jotka muodostavat palveluverkon pitkäaikaisen rungon.

2. Kaupungin tilojen tuotanto ja ylläpito on ammattimaista, taloudel-
taan ja ajaltaan hallittua, muodostaen esikuvan julkiselle kiinteis-
tönpidolle. 

3. Kaupungin tilaomaisuuden arvoja ovat pitkäikäisyys, terveelli-
syys, turvallisuus ja vähähiilisyys sekä kaupunkirakenteen ja 
kaupunkikuvan tukeminen. 

4. Palvelujen tarvitsemien tilojen tuottamisella, vuokraamisella ja 
ylläpidolla on arvoihin perustuva omistajaohjaus, joka varmistaa 
kaupungin kokonaisedun ja kokonaistaloudellisuuden toteutumi-
sen. 

5. Tilojen käyttö on omaisuutta kunnioittavaa ja tilarakenteeseen 
sopeutuvaa.

6. Kaupungilla ei ole tiloja, joita se ei tarvitse omassa käytössään 
tai joiden omistamiseen ei liity muita strategisia syitä tai pitkän 
tähtäimen palvelutilatarpeita. Säilytettävät arvorakennukset ovat 
käytössä.

7. Palvelutilojen tarve, mitoitus ja toiminnalliset vaatimukset perus-
tuvat ennakoiviin ja joustaviin palveluverkkosuunnitelmiin. 

8. Tilojen suunnittelua ja käyttöä ohjataan tilaomaisuuden arvoihin 
perustuvien kriteerien ja tunnuslukujen kautta.

Toimitilastrategia muuttaa käytäntöön vietynä merkittävästi tekemisen 
tapaa koko kaupungissa. Toimitilastrategian arvot viedään kaikkeen 
toimitiloihin liittyvään toimintaan.

Tilat nostetaan strategiassa tekemisen keskiöön. Keskeinen kriteeri on 
rakennusten pitkäikäisyys, joka vaatii siirtymistä nykyisten käyttäjien li-
säksi tulevien vuosikymmenten käyttäjiä palvelevaan muunneltavam-
paan tilakantaan. Peruskorjaukset, ylläpitokorjaukset ja toiminnalliset 
muutokset nykyisessä tilakannassa tehdään pitkäikäisyyden ja elinkaa-
ritaloudellisuuden näkökulmasta. Asiakasnäkökulma näkyy arjen teke-
misessä asiakaslähtöisenä palveluna ja siinä, että asiakas otetaan mu-
kaan ja pidetään ajan tasalla tilaratkaisun  kaikissa vaiheissa. 

Toimitilastrategian toimeenpano on laaja kokonaisuus, jota tulee johtaa 
kaupunkitasoisesti. Strategian liitteessä on esitetty toimeenpanon osa-
alueet. Toimeenpano käynnistyy välittömästi ja siitä vastaa kaupun-
kiympäristön toimialan rakennukset ja yleiset alueet -
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palvelukokonaisuuden tekninen johtaja. Toimeenpanoa ohjaa ohjaus-
ryhmä, jota johtaa pormestari.  

Toimeenpanon pohjaksi on strategiatyön loppuvaiheessa hahmoteltu 
toimitiloihin liittyvän ohjauksen organisoitumisvaihtoehtoja. Tarkastelu 
on pohjustanut erityisesti toimeenpanosuunnitelman kohtia, joiden mu-
kaisesti uudistetaan sekä kaupunkiympäristön toimialan sisäinen ra-
kenne tilaprosessin vastuiden selkiyttämiseksi että kiinteistöihin liittyvä 
hallinto- ja ohjausmalli kaupunkitasoisesti. 

Tarkastelun lopputuloksena on kiteytynyt ajatus siitä, että rakenteiden 
ja ohjausmallin uudistamisessa on tässä vaiheessa perusteltua edetä 
asiakas- ja prosessilähtöisen Rakennukset ja yleiset alueet -
palvelukokonaisuuden sisäisen organisaatiomuutoksen pohjalta. Muu-
tos on toteutettavissa aikataululla, joka ei hidasta toimitilastrategian 
toimeenpanon aloittamista.

Lisäksi on hahmoteltu useita toimenpiteitä talouden ohjauksen kehittä-
miseksi, kuten mm. tilojen salkuttaminen talousarviossa tarkemmalle 
tasolle, sisäisen vuokran uudistaminen siten, että se mahdollistaa toi-
mitilastrategian tavoitteiden mukaisen kiinteistönpidon, investointisuun-
nitelman laatiminen tilankannan saattamiseksi strategian tavoitteiden 
mukaiseksi, rakennusten riittävän kunnossapidon varmistaminen ra-
kennuskohtaisten pitkän tähtäimen suunnitelmien avulla sekä luopumi-
sohjelman laatiminen tiloista, joita kaupunki ei tarvitse omassa käytös-
sään.

Asian vireilletulo ja tausta

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 27.9.2017 § 321 kaupunkistrategian kau-
delle 2017-2021. Siinä todetaan muun muassa, että:

"Kaupunki laatii kiinteistöstrategian, jossa linjataan kaupungin kiinteis-
töjen suunnittelua, rakennuttamista, rakentamista, ylläpitoa ja omista-
mista. Strategia sisältää suunnitelman sisäilmaongelmista kärsivien 
koulujen, päiväkotien ja leikkipuistojen rakennusten korjaamisesta tai 
korvaamisesta uusilla rakennuksilla. 

Tavoitteena on kiinteistökannan laadun parantamisen, laaturiskien hal-
linnan parantamisen mm. elinkaarimallilla ja sisäilmaongelmien vähen-
tämisen ohella tilatehokkuuden edistäminen ja tyhjiksi jääneiden arvo-
rakennusten parempi hyödyntäminen." 

Kaupungin johtoryhmä käynnisti kiinteistöstrategian valmistelun 
13.11.2017 ja määritteli työn tavoitteet. Kiinteistöstrategiaa valmisteltiin 
toimialojen yhteisessä työryhmässä kaupunkiympäristön toimialan ve-
tämänä. Työryhmä sai jatkovalmisteluohjeita kaupungin johtoryhmässä 
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5.11.2018 ja tuloksia esiteltiin kaupunginvaltuuston seminaarissa 
31.1.2019.  

Strategiatyön tuloksena syntyi kiinteistöpoliittinen ohjelma, sisäilmaoh-
jelma ja näiden toimeenpano-ohjelma, jotka kaupunginhallitus 
24.6.2019 hyväksyi kaupunkistrategiassa asetettujen tavoitteiden to-
teuttamiseksi.

Kiinteistöstrategiakokonaisuus on yksi seitsemästä kaupunkistrategian 
kärkihankkeesta. Sillä on kytkentöjä muihin strategisiin kärkihankkei-
siin, kuten maapoliittisiin linjauksiin, ja se ottaa huomioon myös Hiili-
neutraali Helsinki 2035 -ohjelmassa asetetut tavoitteet.

Pormestari on 24.10.2018 § 151 päättänyt ottaa esittelyynsä kaupun-
kistrategian kärkihankkeita sekä Hiilineutraali Helsinki 2035 -
toimenpideohjelmaa koskevat asiat.

Esittelijä
pormestari
Jan Vapaavuori

Lisätiedot
Henri Kähönen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36027

henri.kahonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Toimitilastrategia
2 Toimeenpanosuunnitelma

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 08.06.2020 § 348

HEL 2018-012640 T 00 01 01

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle 22.6.2020 saakka.

Käsittely

08.06.2020 Pöydälle
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Asian aikana kuultavina olivat rakennetun omaisuuden hallintapäällikkö 
Sari Hildén ja tekninen johtaja Kari Pudas. Asiantuntijat poistuivat kuu-
lemisensa jälkeen kokouksesta.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti Anna Vuorjoen ehdotuksesta 
panna asian pöydälle 22.6.2020 saakka. 

Esittelijä
pormestari
Jan Vapaavuori

Lisätiedot
Henri Kähönen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36027

henri.kahonen(a)hel.fi
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§ 401
Lapinlahden sairaala-alueen varaaminen NREP Oy:lle sekä alueen 
vuokrausperiaatteiden vahvistaminen

HEL 2020-003694 T 10 01 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti hylätä ehdotuksen.

Samalla kaupunginhallitus päätti, että Lapinlahden kokonaisuuden 
osalta edetään kaupunkiympäristölautakunnan tekemän päätöksen 
mukaisesti seuraavin suuntaviivoin. Lapinlahden alueen säilyttämisen 
ja korjaamisen edistämistä jatketaan siten, että hanketta varten nimite-
tään selvityshenkilö, jonka tehtävänä on vuoden 2020 loppuun men-
nessä löytää alueelle laajasti hyväksyttävissä oleva ja toimintakonsep-
tiltaan monipuolinen 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

 rakennusten korjaamiseen ja alueen kehittämiseen tulee löytää 
mahdollisuuksien mukaan kaupungin ulkopuolisia toimijoita, joilla 
mahdollisuus ottaa vastuuta kokonaisuudesta, mutta myös kaupun-
kikonserni voi jäädä alueelle rakennusten tai osan rakennuksista 
omistajaksi esimerkiksi oman kiinteistöyhtiön toimesta

 voittaneen ehdotuksen toimijat ja suunnitelma pidetään mukana ko-
konaisuuden selvittämisessä

 yksi selvitettävä mahdollisuus on yhteisyritys vaihtoehtoisilla omis-
tusosuuksilla

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

Hylkäysehdotus:
Reetta Vanhanen: Kaupunginhallitus ei hyväksy esitettyä ehdotusta.

Samalla kaupunginhallitus päättää, että Lapinlahden kokonaisuuden 
osalta edetään kaupunkiympäristölautakunnan tekemän päätöksen 
mukaisesti seuraavin suuntaviivoin. Lapinlahden alueen säilyttämisen 
ja korjaamisen edistämistä jatketaan siten, että hanketta varten nimite-
tään selvityshenkilö, jonka tehtävänä on vuoden 2020 loppuun men-
nessä löytää alueelle laajasti hyväksyttävissä oleva ja toimintakonsep-
tiltaan monipuolinen 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

 rakennusten korjaamiseen ja alueen kehittämiseen tulee löytää 
mahdollisuuksien mukaan kaupungin ulkopuolisia toimijoita, joilla 
mahdollisuus ottaa vastuuta kokonaisuudesta, mutta myös kaupun-
kikonserni voi jäädä alueelle rakennusten tai osan rakennuksista 
omistajaksi esimerkiksi oman kiinteistöyhtiön toimesta

 voittaneen ehdotuksen toimijat ja suunnitelma pidetään mukana ko-
konaisuuden selvittämisessä

 yksi selvitettävä mahdollisuus on yhteisyritys vaihtoehtoisilla omis-
tusosuuksilla

 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: Tomi Sevander

Äänestys
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JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Reetta Vanhasen hylkäysehdotuksen mukaan

Jaa-äänet: 6
Terhi Koulumies, Pia Pakarinen, Mika Raatikainen, Wille Rydman, Da-
niel Sazonov, Jan Vapaavuori

Ei-äänet: 9
Veronika Honkasalo, Marcus Rantala, Nasima Razmyar, Tomi Sevan-
der, Anni Sinnemäki, Reetta Vanhanen, Sanna Vesikansa, Anna Vuor-
joki, Ozan Yanar

Kaupunginhallitus päätti hylätä ehdotuksen äänin 6 - 9.

Jan Vapaavuori, Daniel Sazonov, Pia Pakarinen, Terhi Koulumies, Wil-
le Rydman ja Mika Raatikainen jättivät päätöksestä eriävän mielipiteen 
seuraavin perusteluin:

1. Helsingin kaupungin tavoitteena on kaupunginhallituksen 
24.6.2019 § 485 hyväksymän kiinteistöpoliittisen ohjelman mu-
kaisesti luopua tiloista, joita ei tarvita omassa palvelutuotannos-
sa ja joiden omistamiseen ei liity muita strategisia syitä tai pitkän 
tähtäimen palvelutilatarpeita. Samalla kuitenkin on tarkoitus pa-
rantaa kaupungin omistamien kulttuurihistoriallisesti tai raken-
nustaiteellisesti arvokkaiden tilojen säilymistä. Sama periaate on 
kirjattu myös kaupunginvaltuuston 24.4.2013 § 122 hyväksy-
mään strategiaohjelmaan vuosiksi 2013-2016.

2. Kaupunkiympäristölautakunta on 11.12.2018 § 646 päättänyt 
yksimielisesti, että kaupunki ei ryhdy itse toteuttamaan kiireelli-
sessä peruskorjaustarpeessa olevien Lapinlahden sairaalan tilo-
jen kunnostusta, ja päättänyt järjestää konseptikilpailun sairaala-
alueen rakennusten myymiseksi.

3. Konseptikilpailu on toteutettu kaupunkiympäristölautakunnan 
päätöksen mukaisesti. Konseptikilpailun arviointiryhmä on valin-
nut yksimielisesti ehdotuksen ”Lapinlahden kevät” kilpailun voit-
tajaksi, ja katsonut, että ehdotus on kilpailuohjelman mukainen.

4. Kaupunkiympäristölautakunnan hylättyä 12.5.2020 § kilpailun 
voittajaehdotuksen suunnitelman, teki Lapinlahden kevät -
ehdotuksen taustayhteisö NREP Oy täydennetyn ehdotuksen, 
jossa otettiin huomioon lautakunnan päätöksen yhteydessä hy-
väksymät alueen säilyttämiseen ja korjaamisen edistämiseen liit-
tyvät linjaukset.
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5. Uudessa ehdotuksessa kaupungille tarjottiin mahdollisuutta yh-
teisyritykseen, jossa kaupunki olisi voinut osoittaa haluamaansa 
käyttöä noin 40 prosentille sairaalan päärakennuksesta ja lopul-
ta halutessaan lunastaa yhteisyrityksen osakkeet ja sitä kautta 
rakennukset omistukseensa.

6. Esittelijän päätösehdotuksen myötä konseptikilpailun voittaneel-
le ehdotukselle olisi tässä vaiheessa esitetty varattavan alue kil-
pailuehdotusta täydentävän esityksen jatkosuunnittelua ja 
kumppanikaavoitusta varten. Sopimus yhteisyrityksestä olisi tuo-
tu erikseen hyväksyttäväksi kaupungin päätöksentekoon.

7. Lapinlahden puisto olisi jäänyt pysyvästi kaupungin omistukseen 
ja uudisrakentamisen pinta-ala olisi ollut vain noin viisi prosenttia 
koko puiston pinta-alasta. Uudisrakentaminen olisi sijoittunut 
pääosin alueelle, jota ei tälläkään hetkellä voi käyttää alueella si-
jaitsevien kaukolämpöputkien vuoksi.  

8. On taloudellisesti vastuutonta käyttää kaupungin rahaa kohtee-
seen, jota ei tarvita kaupungin omassa käytössä. Lapinlahden 
alueen rakennusten on todettu olevan sisäilmaongelmaisia ja 
pelkät välttämättömät korjaukset tulevat olemaan kaupungille 
kalliita. Kiinteistöjen perusparannuksiin varattuja määrärahoja tu-
lisi kohdentaa ensisijaisesti niihin tiloihin, joita tarvitaan kaupun-
gin omassa palvelutuotannossa.

9. Kaupunki on itse määritellyt Lapinlahden aluetta koskevan kon-
septikilpailun säännöt. Hylkäämällä kilpailun voittaneen ja kilpai-
lusäännöt täyttäneen ehdotuksen kaupunki vaarantaa uskotta-
vuutensa luotettavana ja tasapuolisena kumppanina. Tämä on 
erityisen huolestuttavaa aikana, jolloin investoinneista on maail-
malla kova kilpailu.

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
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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 
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-
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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 
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.
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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
 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
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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-
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)
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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-
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 
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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.

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

Kaupunkiympäristölautakunta
Kaupunginkanslia
Kaupunkiympäristön toimiala

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 15.06.2020 § 365

HEL 2020-003694 T 10 01 01 00
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Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

15.06.2020 Pöydälle

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

Keskushallinto Pormestari 15.05.2020 § 60

HEL 2020-003694 T 10 01 01 00

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.
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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
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
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 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

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
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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

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
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 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.

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:
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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. 
- 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.” 
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- 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
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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§ 402
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 antoi 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. 

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.
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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

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-
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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-
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, 
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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 
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-
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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-
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-
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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.

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-
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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 
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-
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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-
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.

Käsittely
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Vastaehdotus:
Anna Vuorjoki: 

Kohdan "Asukashallinnon aseman vahvistaminen" neljännestä kappa-
leesta poistetaan virke ”Yhteistyöelimellä ei pidä olla oikeutta ohjeistaa 
yhtiötä.”

Kohdan "Asukashallinnon aseman vahvistaminen" viides kappale pois-
tetaan kokonaan. 

Kohdan "Asukashallinnon aseman vahvistaminen" kahdeksas ja yh-
deksäs kappale muutetaan muotoon:

Esityksessä ehdotetun 46 §:n 1 mom. 4 ja 5 kohdan mukaan asukas-
hallinnolla on koko asumisoikeusyhteisöä koskevissa asioissa oikeus 
mm. osallistua kilpailutuksiin ja neuvotteluihin. Asukashallinnon mah-
dollisuus vaikuttaa kilpailutuksiin on tärkeää. HASOn osalta kyse on 
julkisesta hankintayksiköstä ja hankintalaki asettaa tiukkoja menettely-
tapamääräyksiä hankinnan toteuttamiselle sekä mahdollisille neuvotte-
luille. Vastuu hankintalain säännösten noudattamisesta on hankinnasta 
päättävällä taholla. Hankintoja saatetaan myös tehdä osana laajempaa 
yhteishankintaa, jolloin asukashallinnon osallistuminen kilpailutukseen 
ei olisi käytännössä mahdollista. Ehdotetut kohdat jättävät epäselväksi, 
millä tavoin asukashallinto osallistuisi kilpailutuksiin ja neuvotteluihin. 
Ehdotus hämärtää hankintojen toteuttamiseen liittyviä vastuusuhteita. 
Muutenkin osallistumis- ja neuvotteluoikeuksien laajuus ja tarkoitus 
jäävät epäselväksi. Jos asukashallinnolla on oikeus neuvotella, esityk-
sessä ei tule tarkemmin esille, minkä tahon kanssa neuvotteluja käy-
dään.

Kannattaja: Veronika Honkasalo

Äänestys

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

Jaa-äänet: 13
Terhi Koulumies, Pia Pakarinen, Mika Raatikainen, Marcus Rantala, 
Nasima Razmyar, Wille Rydman, Daniel Sazonov, Tomi Sevander, An-
ni Sinnemäki, Reetta Vanhanen, Jan Vapaavuori, Sanna Vesikansa, 
Ozan Yanar

Ei-äänet: 2
Veronika Honkasalo, Anna Vuorjoki

Kaupunginhallitus hylkäsi Anna Vuorjoen vastaehdotuksen äänin 13 - 
2.
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Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Riikka Karjalainen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36242

riikka.karjalainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Lausuntopyyntö

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Ympäristöministeriö Esitysteksti

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

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.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Riikka Karjalainen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36242

riikka.karjalainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Lausuntopyyntö

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Ympäristöministeriö Esitysteksti
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Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 15.06.2020 § 366

HEL 2020-006889 T 03 00 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

15.06.2020 Pöydälle

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
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§ 403
Lausunto Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle 
Lapinlahden sairaala-aluetta koskevasta rakennussuojeluesitykses-
tä ja Museoviraston lausunnosta

HEL 2019-006524 T 10 03 10

Päätös

Kaupunginhallitus antoi 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.

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

Ote
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

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

Kaupunginhallitus 15.06.2020 § 368

HEL 2019-006524 T 10 03 10

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

15.06.2020 Pöydälle

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

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
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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

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-
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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. 
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-
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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-
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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§ 404
Kaupunginvaltuuston 17.6.2020 tekemien päätösten täytäntöönpano

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, että kaupunginvaltuuston 17.6.2020 tekemät 
päätökset saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen mahdollisista va-
lituksista huolimatta panna täytäntöön seuraavasti:

164 §, Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus

165 §, Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Ei toimenpidettä.

166 §, Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaoston jäsenen valinta

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä mainituille.

Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten aluei-
den jaostolle sekä Taloushallintopalveluliikelaitokselle ja tarkastusviras-
tolle.

167 §, Käräjäoikeuden lautamiehen valinta

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä mainituille ja Helsin-
gin käräjäoikeudelle.

168 §, Vuoden 2021 talousarvion valmistelua koskeva lähetekeskustelu

169 §, Vuoden 2019 arviointikertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen käsittely se-
kä vastuuvapaus vuodelta 2019

170 §, Helsingin kaupungin vuoden 2019 tilinpäätöksen hyväksyminen

171 §, Lakisääteiset luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden sidonnaisuusilmoituk-
set

Ei toimenpidettä.

172 §, Hakaniemen kauppahallin maanalaisen huoltopihan hankesuunnitelma

Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten aluei-
den jaostolle.

173 §, Kruunusiltojen linjaston raitiovaunukaluston hankesuunnitelma

Tiedoksi Liikenneliikelaitokselle.
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174 §, Rakennuksen myynti ja vuokrausperiaatteiden määrittäminen määräalalle 
(Esplanadinkappeli, Eteläesplanadi 1)

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Helsingin Osuuskauppa Elannolle.

Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnalle.

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

Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten aluei-
den jaostolle ja kasvatus- ja koulutuslautakunnalle.

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

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskukselle, Helen Oy:lle, Helen Sähköverkko Oy:lle, Helsin-
gin seudun ympäristöpalvelut  -kuntayhtymälle, Väylävirastolle ja kaa-
vamuutoksen hakijalle.

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

177 §, Kokouksessa jätetyt aloitteet

Aloitteet 14-26 kaupunginkansliaan valmisteltavaksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto
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§ 405
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen asioita, joissa 
seuraavat viranomaiset ovat tehneet päätöksen viikolla 25. 

kaupunginhallituksen jaostot  
- konsernijaosto 15.6.2020
- elinkeinojaosto  
  
tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta  
  
lautakunnat ja niiden jaostot  
kasvatus- ja koulutuslautakunta 16.6.2020
- suomenkielinen jaosto  
- ruotsinkielinen jaosto  
kaupunkiympäristölautakunta 16.6.2020
- ympäristö- ja lupajaosto  
- rakennusten ja yleisten alueiden jaosto  
pelastuslautakunta  
kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 16.6.2020
- kulttuuri- ja kirjastojaosto  
- liikuntajaosto  
- nuorisojaosto  
sosiaali- ja terveyslautakunta 16.6.2020
- sosiaali- ja terveyslautakunnan jaosto  
  
johtokunnat  
- palvelukeskusliikelaitos  
- taloushallintopalveluliikelaitos  
- työterveysliikelaitos  
- rakentamispalveluliikelaitos  
- liikenneliikelaitos 16.6.2020
  
keskusvaalilautakunta yleishallinnon osalta  
  
pormestari  
  
apulaispormestarit  
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- kasvatuksen ja koulutuksen toimiala  
- kaupunkiympäristön toimiala  
- kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala  
- sosiaali- ja terveystoimiala  
  
kaupunginkanslian viranhaltijat  
  
henkilöstökassatoimikunta  

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 375, 376, 377, 378 (B)), 379, 398, 399, 400, 401, 402, 
403, 404 ja 405 §:t.

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

2
OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Pöytäkirjan 378 (A)), 393, 394, 395, 396 ja 397 §:t.

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

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

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

 kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi-
saannista.

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

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

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

Oikaisuvaatimusviranomainen

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

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

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

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

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

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

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

vaatimuksen
 oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot

Pöytäkirja

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

3
MUUTOKSENHAKU HANKINTAPÄÄTÖKSEEN

Pöytäkirjan 380 §.
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Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen 
muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markki-
naoikeudelle taikka molemmat.

OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Oikaisuvaatimusaika

Asianosaisen on esitettävä vaatimus 14 päivän kuluessa siitä, kun 
asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta 
ratkaisusta.

Muutoksenhaku markkinaoikeuteen ei estä vaatimasta hankintaoikai-
sua.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan 
hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan vas-
taanottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin sähköinen 
viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa si-
ten, että viestiä voidaan käsitellä.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi tavallisena kirjeenä, ehdokkaan tai 
tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivä-
nä kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä tiedoksian-
non tapahtuneen myöhemmin.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Oikaisuvaatimuk-
sen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon viimeistään määrä-
ajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapun-
päivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen 
tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolta hankintaoikaisua vaaditaan, on Helsingin kaupun-
ginhallitus.

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)
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Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Hankintaoikaisuvaatimus pannaan vireille kirjallisesti ilmoittamalla

 hankintayksikön päätös tai muu ratkaisu, johon hankintaoikaisuvaa-
timus kohdistuu

 miten päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi
 millä perusteella päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavak-

si.

Sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava oikaisua vaativan nimi sekä tarvit-
tavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Jos oikaisua vaativan puhevaltaa 
käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaa-
timuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoi-
tettava myös tämän nimi sekä tarvittavat yhteystiedot.

Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisua vaativa ha-
luaa vedota vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimi-
tettu viranomaiselle.

Pöytäkirja

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

VALITUSOSOITUS MARKKINAOIKEUDELLE

Valitusaika

Valitus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan 
hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan vas-
taanottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin sähköinen 
viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa si-
ten, että viestiä voidaan käsitellä.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi tavallisena kirjeenä, ehdokkaan tai 
tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivä-
nä kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä tiedoksian-
non tapahtuneen myöhemmin.

Hankintaoikaisun vireilletulo ei vaikuta siihen määräaikaan, jonka ku-
luessa asianosaisella on oikeus hakea muutosta valittamalla markkina-
oikeudelle.
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Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Valitus on toimitettava vali-
tusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen va-
litusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapun-
päivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä en-
simmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään markkinaoikeudelle.

Markkinaoikeuden asiointiosoite on seuraava:

Postiosoite: Radanrakentajantie 5
 00520 HELSINKI
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksinumero: 029 56 43314
Käyntiosoite: Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero: 029 56 43300

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

Valituksen muoto ja sisältö

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

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

 päätös, johon haetaan muutosta
 miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen 

vaaditaan tehtäväksi
 perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan 
puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos 
valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava 
myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin 
asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. 
Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, 
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jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai 
eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä

 päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäl-
jennöksenä

 todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu sel-
vitys valitusajan alkamisen ajankohdasta

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

Ilmoitus valituksen tekemisestä hankintayksikölle

Valittajan tai hänen edustajansa on ilmoitettava kirjallisesti hankintayk-
sikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus 
on toimitettava viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimi-
tetaan markkinaoikeudelle.

Ilmoitus on tehtävä osoitteeseen:

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.

Odotusaika

EU-kynnysarvot ylittävien hankintojen osalta hankintasopimus voidaan 
tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on 
saanut tai hänen katsotaan saaneen päätöksen ja valitusosoituksen 
tiedoksi.

Oikeudenkäyntimaksu

Markkinaoikeus perii asian käsittelystä maksua 2050 euroa, jos han-
kinnan arvo on alle 1 miljoona euroa; 4100 euroa, jos hankinnan arvo 
on vähintään 1 miljoona euroa ja alle 10 miljoonaa euroa; ja 6140 eu-
roa, jos hankinnan arvo on vähintään 10 miljoonaa euroa.

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

4
VALITUSOSOITUS

Pöytäkirjan 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391 ja 
392 §:t.

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

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

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

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

 kunnan jäsen.

Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi-
saannista.

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

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

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

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

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että
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 päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
 päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa
 päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet ennen valitusajan päätty-
mistä.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoi-
te:    

helsinki.hao@oikeus.fi

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

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

Valituksen muoto ja sisältö

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

Valituksessa on ilmoitettava:

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

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

3. vaatimusten perustelut;

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

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

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

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

Valitukseen on liitettävä:

1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;

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

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

Oikeudenkäyntimaksu

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

Pöytäkirja

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

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

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.
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Kaupunginhallitus

Jan Vapaavuori
puheenjohtaja

Jenni Björksten
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Anni Sinnemäki Mika Raatikainen

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa 
www.hel.fi 30.06.2020.


