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Kokousaika 23.11.2020 16:00 - 17:08

Kokouspaikka Kaupungintalon terassikabinetti / sähköinen kokous

Läsnä

Jäsenet

Vapaavuori, Jan (etänä) pormestari
Sinnemäki, Anni (etänä) apulaispormestari

kaupunginhallituksen 1. varapu-
heenjohtaja

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

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

Muut

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

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

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

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

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

lajohtaja
Gros, Nina (etänä) henkilöstöjohtaja
Kivelä, Liisa (etänä) viestintäjohtaja
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Kühn, Markus (etänä) strategiajohtaja
Rinkineva, Marja-Leena (etänä) elinkeinojohtaja
Rope, Jenni (etänä) kaupunginlakimies
Saxholm, Tuula (etänä) rahoitusjohtaja
Summanen, Juha (etänä) hallintojohtaja
Menna, Lauri (etänä) johtava asiantuntija

poistui 16:36, läsnä: 811 - 828 §
Hopeakunnas, Maisa viestintäasiantuntija
Turtola, Ilona viestintäasiantuntija
Ainola, Pilvi hallintoasiantuntija
Vennelä, Asta hallintoasiantuntija

Puheenjohtaja

Jan Vapaavuori pormestari
811 - 828 §

Esittelijät

Jan Vapaavuori pormestari
811 §

Sami Sarvilinna kansliapäällikkö
812 - 816 §, 818 - 828 §

Juha Summanen hallintojohtaja
817 §

Pöytäkirjanpitäjä

Asta Vennelä hallintoasiantuntija
811 - 828 §
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§ Asia

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

812 Asia/2 V 9.12.2020, Selvitys vuoden 2019 arviointikertomuksen johdosta suo-
ritetuista toimenpiteistä

813 Asia/3 V 9.12.2020 Bulevardi 29-31 asemakaavan muuttaminen (nro 12627)

814 Asia/4 V 9.12.2020 Agricolankatu 1:n asemakaavan muuttaminen (nro 
12626)

815 Asia/5 V 9.12.2020, Valtuutettu Jussi Chydeniuksen aloite Pirkkolan liikunta-
puiston pysäköintipaikoista

816 Asia/6 V 9.12.2020, Valtuutettu Alviina Alametsän aloite uusista uimalaitu-
reista

817 Asia/7 Taloushallintopalveluliikelaitoksen johtokunnan varajäsenen valinta

818 Asia/8 Lyhennysvapaan myöntäminen Kiinteistö Oy Helsingin Pieksupolku 
5:lle

819 Asia/9 Lyhennysvapaan myöntäminen Helsingin Liikuntahallit Oy:lle

820 Asia/10 Kaupunkiympäristön toimialan asiakkuusjohtajan virkasuhteen päät-
tyminen ja viran täyttömenettelyn aloittaminen

821 Asia/11 Alueen varaaminen Kiinteistö Oy Namika Areenalle liikuntahallin 
suunnittelua varten (Pakila)

822 Asia/12 Ilmalan raitiotien hankesuunnitelma

823 Asia/13 Lausunto Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle 
huoltoasema- ja ravintolarakennuksen rakennussuojeluesityksestä

824 Asia/14 Valtuutettujen Nuutti Hyttinen ja Petrus Pennanen toivomusponnet 
sähköautojen täyden latausvalmiuden edellyttämisestä tontinluovutu-
sehdoissa

825 Asia/15 Helsingin kaupungin liittyminen Suomen Hitsausteknillinen Yhdistys 
ry:n jäseneksi

826 Asia/16 Kotihoidon pysäköintitunnuksen myöntämisehtojen hyväksyminen

827 Asia/17 Lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle kulttuurialan eettisen toimie-
limen perustamisesta
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828 Asia/18 Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen
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§ 811
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 Pia Pa-
karisen ja Ozan Yanarin sekä varatarkastajiksi Veronika Honkasalon ja 
Nasima Razmyarin. 

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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§ 812
V 9.12.2020, Selvitys vuoden 2019 arviointikertomuksen johdosta 
suoritetuista toimenpiteistä

HEL 2019-004956 T 00 03 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Anna 
Vuorjoen ehdotuksesta. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Mauno Rönkkö, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36279

mauno.ronkko(a)hel.fi

Liitteet

1 Selvitys vuoden 2019 arviointikertomuksen johdosta suoritetuista toi-
menpiteistä

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää antaa kaupunginvaltuustolle esityslistan liit-
teenä olevan selvityksen vuoden 2019 arviointikertomuksen johdosta 
suoritetuista toimenpiteistä.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus sekä asianomaiset lautakunnat antoivat toukokuussa 
lausunnot tarkastuslautakunnalle vuoden 2019 arviointikertomuksessa 
esitetyistä toimenpidesuosituksista ja -kehotuksista. Näissä lausun-
noissa esitettiin, mihin toimenpiteisiin kaupunginkanslian ja toimialojen 
oli tarkoitus ryhtyä arviointikertomuksen johdosta.

Kaupunginvaltuusto päätti 17.6.2020 tarkastuslautakunnan ehdotuksen 
mukaisesti merkitä tiedoksi tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen 
vuodelta 2019 ja siitä saadut kaupunginhallituksen sekä asianomaisten 
lautakuntien lausunnot sekä kehotti kaupunginhallitusta antamaan jou-
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lukuun 2020 loppuun mennessä valtuustolle selvityksen siitä, mihin 
toimenpiteisiin toiminnasta vastaavat tahot ja tilivelvolliset ovat ryhty-
neet arviointikertomuksen johdosta.

Toimenpiteet, joihin kaupunginkanslia ja toimialat ovat ryhtyneet ar-
viointikertomuksen esitettyjen toimenpidesuositusten ja -kehotusten 
johdosta, on koottu liitteenä olevaan selvitykseen.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Mauno Rönkkö, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36279

mauno.ronkko(a)hel.fi

Liitteet

1 Selvitys vuoden 2019 arviointikertomuksen johdosta suoritetuista toi-
menpiteistä

Oheismateriaali

1 Arviointikertomus 2019

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

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

Päätöshistoria

Kaupunginvaltuusto 17.06.2020 § 169

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 02.06.2020 § 99

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 19.05.2020 § 88

Tarkastuslautakunta 02.06.2020 § 44

Tarkastuslautakunta 14.04.2020 § 29
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Tarkastuslautakunta 08.04.2020 § 23

Tarkastuslautakunta 07.05.2019 § 42

Kaupunkiympäristölautakunta 26.05.2020 § 309

Kaupunkiympäristölautakunta 19.05.2020 § 293

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 26.05.2020 § 125

Kaupunginhallitus 25.05.2020 § 319

Kaupunginhallitus 18.05.2020 § 304

Sosiaali- ja terveyslautakunta 19.05.2020 § 80

Liikenneliikelaitoksen johtokunta 14.05.2020 § 88
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§ 813
V 9.12.2020 Bulevardi 29-31 asemakaavan muuttaminen (nro 12627)

HEL 2018-009888 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Marcus 
Rantalan ehdotuksesta. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaavan muutoksen nro 12627 kartta, päivätty 20.10.2020
2 Asemakaavan muutoksen nro 12627 selostus, päivätty 20.10.2020, 

päivitetty Kylk:n 20.10.2020 päätöksen mukaiseksi
3 Vuorovaikutusraportti 20.10.2020 ja viranomaisneuvottelun muistio 

17.8.2020
4 Osa päätöshistoriaa
5 Tehdyt muutokset
6 Havainnekuva, 20.10.2020

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy 4. kaupunginosan (Kamppi) korttelin 7 
tontin 3 asemakaavan muutoksen 20.10.2020 päivätyn piirustuksen nro 
12627 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein.

Esittelijän perustelut

Kaavaratkaisun keskeinen sisältö

Asemakaavan muutos (kaavaratkaisu) koskee kaupungin myymiä, ny-
kyisin Kojamo Oyj:n (kolme kiinteistöosakeyhtiötä) ja Lakewood Oy:n 
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(yksi kiinteistöosakeyhtiö) omistamia Metropolian tonttia ja kiinteistöjä. 
Entisen Metropolian ammattikorkeakoulurakennusten sijainti on näyttä-
vällä paikalla Hietalahden torin kupeessa. Opetustoiminnan muutettua 
rakennuksista Myllypuroon uudelle Metropolian kampusalueelle, kortte-
lin käyttötarkoitusta ollaan muuttamassa hotelli-, asuin-, liike- ja toimiti-
lakäyttöön. Teknillisen korkeakoulun entisen päärakennuksen käyttö-
tarkoitus muutetaan hotellikäyttöön ja sen yhteyteen tutkitaan lisära-
kentamista. Vanhan ja uuden kemian rakennuksen sekä Bulevardi 29:n 
rakennuksen käyttötarkoitus muutetaan asuin-, liike- ja toimitilakäyt-
töön. Kaavamuutoksen myötä rakennukset tullaan suojelemaan ase-
makaavamääräyksin. Tällä hetkellä tontilla 26 sijaitseva Teknillisen 
korkeakoulun päärakennus ja Bulevardi 29:n rakennus on suojeltu val-
tion rakennusten suojelusta annetun asetuksen (480/85) perusteella, 
kunnes suojelupäätös tullaan myöhemmin korvaamaan kulttuuriperin-
nön suojelusta annetun lain (498/2010) mukaisella päätöksellä.

Uutta asuntokerrosalaa on 6 365 k-m² ja toimitilakerrosalaa on 17 850 
k-m². Tontin tehokkuusluku on e=2,5.  Asukasmäärän lisäys on noin 
140.

Kaavaratkaisun toteuttaminen vaikuttaa erityisesti siten, että rakennus-
ten kulttuurihistorialliset, rakennustaiteelliset ja kaupunkikuvalliset arvot 
säilyvät ja alueelle tulee lisää palveluja sekä asuntoja.

Päätökset kaavaratkaisun pohjana

Kaavaratkaisu edesauttaa kaupungin strategisten tavoitteiden toteutu-
mista lisäämällä keskustan vetovoimaa ja myös asuinrakentamista hy-
vien liikenneyhteyksien piiriin. Helsingin yleiskaavassa 2016 alue on 
kantakaupunkia C2, joten kaavaratkaisu on Helsingin yleiskaavan 2016 
mukainen.

Alueen lähtökohdat ja nykytilanne

Bulevardin länsipäässä Hietalahdentoria hallitseva korttelikokonaisuus 
on vuodesta 1877 toiminut teknillisen opetuksen keskittymänä. Koko-
naisuus käsittää neljä rakennusta: Hietalahdentorin laidalla olevan 
Teknillisen korkeakoulun entisen päärakennuksen, Bulevardi 29:n ra-
kennuksen, korttelin sisäosassa olevan tiilisen vanhan kemian raken-
nuksen sekä pitkänomaisen uuden kemian rakennuksen. 

Teknillisen korkeakoulun entinen päärakennus sekä Bulevardi 29:n 
kiinteistö kuuluvat valtakunnallisesti merkittävään rakennettuun kulttuu-
riympäristöön Esplanadi-Bulevardi (RKY 2009). Kaava-alue kuuluu ko-
konaisuudessaan maakunnallisesti arvokkaaseen kulttuuriympäristöön 
Helsingin empirekeskusta ja kivikaupunki.
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Voimassa olevassa asemakaavassa alue on merkitty yleisen raken-
nuksen tontiksi. Rakennuksia ei ole suojeltu kaavassa. 

Korttelialue on yksityisomistuksessa. Kaavaratkaisu on tehty hakemuk-
sen johdosta ja kaavaratkaisun sisältö on neuvoteltu hakijan kanssa. 

Kaavaratkaisun kustannukset

Kaavaratkaisun toteuttamisesta ei aiheudu kaupungille kustannuksia. 
Kaavaratkaisu nostaa alueen arvoa, mutta jatkotoimenpiteet -kohdassa 
kerrotusta syystä alueeseen ei kohdistu maankäyttösopimustarvetta.

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 ympäris-
töpalvelut (HSY) vesihuolto, Museovirasto ja Uudenmaan elinkeino-, lii-
kenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus). 

Viranomaisten kannantotot osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä 
valmisteluaineistosta kohdistuivat kaava-alueen suojeluarvoihin. Kan-
nanotoissa esitetyt asiat on otettu huomioon kaavatyössä siten, että 
sekä Museovirasto että Uudenmaan ELY-keskus ovat olleet mukana 
viitesuunnitelmien ohjauksessa ja kaavan laadinnassa. Kaavamerkin-
nät on laadittu yhteistyössä Museoviraston kanssa. Kaavamuutoksesta 
on järjestetty viranomaisneuvottelu kaupungin, Museoviraston ja ELY-
keskuksen kesken 17.8.2020.

Mielipiteet

Mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä valmisteluai-
neistosta kohdistuivat rakennusten suojeluun, Teknillisen korkeakoulun 
entisen päärakennuksen muuttamiseen hotellikäyttöön ja sen lisära-
kentamiseen sekä alueen pysäköintipaikkojen puutteeseen. Mielipiteet 
on otettu huomioon kaavoitustyössä siten, että rakennusten suojelu-
määräyksiä on laadittu sekä rakennusten ulkoarkkitehtuurista että tär-
keistä sisätiloista. Teknillisen korkeakoulun päärakennuksen lisäraken-
taminen on sovitettu siten, että vanhan rakennuksen julkisivut säilyvät. 
Alueen pysäköintiä tutkitaan Hietaniemen torin suunnittelun yhteydes-
sä. Kirjallisia mielipiteitä saapui 4 kpl.  
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Kaavaehdotuksen julkinen nähtävilläolo

Kaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä 11.5.-9.6.2020, mistä ilmoitettiin 
maankäyttö- ja rakennusasetuksessa säädetyllä tavalla. 

Kaavaehdotuksesta tehtiin 2 muistutusta. Muistutuksissa esitetyt huo-
mautukset kohdistuivat Teknillisen korkeakoulun entisen päärakennuk-
sen käyttötarkoituksen muutokseen hotelliksi, täydennysrakentamiseen 
sekä liikenteeseen. Muistutukset kohdistuivat myös vanhan puuston 
hävittämiseen.

Kaavaehdotuksesta saatiin viranomaislausunnot seuraavilta tahoilta: 
HSY, Museovirasto ja ELY-keskus. Lausunnoissa esitetyt huomautuk-
set kohdistuivat Teknillisen korkeakoulun entisen päärakennuksen täy-
dennysrakentamisen määrään, rakennusalamerkintöihin sekä suojelu-
määräyksiin. Lisäksi lausuttiin jäte- ja hulevesiviemäröinnin eriyttämi-
sestä sekä jätehuollon järjestämisestä tontilla. Lisäksi Helen Oy ilmoitti, 
ettei ole lausuttavaa.

Toimenpiteet julkisen nähtävilläolon jälkeen

Vuorovaikutusraportissa on esitetty yhteenvedot kaavaehdotuksesta 
saaduista muistutuksista ja viranomaisten lausunnoista sekä vastineet 
niissä esitettyihin huomautuksiin. Huomautuksissa esitetyt asiat on 
otettu huomioon, kaavan tavoitteet huomioon ottaen, tarkoituksenmu-
kaisilta 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. Muutokset koskivat mm. Teknillisen korkea-
koulun entisen päärakennuksen suojelumerkintöjä, lisärakentamisen 
korkeusasemaa ja istutuksia.

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

Tarkemmat perustelut

Kaavaratkaisun vaikutukset ja tarkemmat perustelut ilmenevät liitteenä 
olevasta asemakaavaselostuksesta.

Jatkotoimenpiteet

Käyttötarkoituksen muuttamistavoitteesta ja muutosten vaikutuksesta 
kauppahintaan on sovittu kaupungin ja nykyisen maanomistajan väli-
sessä, kiinteistöjen kauppaa ja kehittämistä koskevassa puitesopimuk-
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sessa, jonka kohteena on opetuskäytöstä vapautuneita, Metropolia 
Ammattikorkeakoulu Oy:n käytössä olleita kiinteistöjä. Kaava-
alueeseen ei siten liity maankäyttösopimusmenettelyä. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaavan muutoksen nro 12627 kartta, päivätty 20.10.2020
2 Asemakaavan muutoksen nro 12627 selostus, päivätty 20.10.2020, 

päivitetty Kylk:n 20.10.2020 päätöksen mukaiseksi
3 Vuorovaikutusraportti 20.10.2020 ja viranomaisneuvottelun muistio 

17.8.2020
4 Osa päätöshistoriaa
5 Tehdyt muutokset
6 Havainnekuva, 20.10.2020

Oheismateriaali

1 Sijaintikartta
2 Ilmakuva
3 Muistutukset
4 Asemakaavan muutoshakemus 20.9.2018, Abrahaminkatu 1, Bulevardi 

31, Lönnrotinkatu 34, Bulevardi 29, Kamppi

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

Kaavamuutoksen hakijat Esitysteksti
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaa-
van, rakennusjärjestyksen hyväksyminen

Museovirasto, kulttuuriym-
päristön suojelu

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaa-
van, rakennusjärjestyksen hyväksyminen
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Kaavan hyväksymispää-
töksestä tiedon pyytänyt

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaa-
van, rakennusjärjestyksen hyväksyminen

Helsingin seudun ympäris-
töpalvelut -kuntayhtymä

Esitysteksti

Helen Oy Esitysteksti
Helen Sähköverkko Oy Esitysteksti

Tiedoksi

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

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunta 20.10.2020 § 598

HEL 2018-009888 T 10 03 03

Hankenumero 6064_1

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle

 20.10.2020 päivätyn asemakaavan muutosehdotuksen nro 12627 
hyväksymistä. Asemakaavan muutos koskee 4. kaupunginosan 
(Kamppi) korttelia 77 tonttia 3.

Lisäksi lautakunta päätti

 ettei ehdotusta aseteta uudelleen nähtäville.

 antaa vuorovaikutusraportista ilmenevät vastineet valmisteluaikana 
esitettyihin mielipiteisiin, kannanottoihin sekä julkisena nähtävillä-
oloaikana saatuihin lausuntoihin ja muistutuksiin sekä nähtävillä-
oloajan ulkopuolella kirjallisesti esitettyihin mielipiteisiin. Päätösa-
siakirjat ja vuorovaikutusraportti ovat luettavissa kaupunkiympäris-
tön toimialan asiakaspalvelussa, Työpajankatu 8 (puh. 09 310 
22111), sekä internet-sivuilla: Päätöksenteko

www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi

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

Käsittely

20.10.2020 Ehdotuksen mukaan

Asian aikana kuultavina olivat arkkitehti Suvi Huttunen ja tiimipäällikkö 
Hanna Pikkarainen. Asiantuntijat poistuivat kuulemisensa jälkeen ko-
kouksesta.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Suvi Huttunen, arkkitehti, puhelin: 310 37335

suvi.huttunen(a)hel.fi
Hanna Pikkarainen, tiimipäällikkö, puhelin: 31037027

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

mikko.tervola(a)hel.fi
Sakari Mentu, arkkitehti, rakennussuojelu, puhelin: 310 37217

sakari.mentu(a)hel.fi

Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus Kaupunkimit-
tauspalvelut Kartat ja paikkatiedot Yksikön päällikkö 24.04.2020 § 27

HEL 2018-009888 T 10 03 03

Päätös

Yksikön päällikkö päätti hyväksyä asemakaavan 12627 pohjakartan 
kaupunginosassa 
4 Kamppi. Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 
54a §:n asettamat vaatimukset.

Päätöksen perstelut

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

Asemakaavan numero: 12627
Kaupunginosa: 4 Kamppi
Kartoituksen työnumero: 49/2019
Pohjakartta valmistunut: 1.11.2019
Tasokoordinaatisto: ETRS-GK25
Korkeusjärjestelmä: N2000
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Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 54a §:n 
asettamat vaatimukset.

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

Lisätiedot
Antti Soljanto, paikkatietosuunnittelija, puhelin: 310 22065

antti.soljanto(a)hel.fi
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§ 814
V 9.12.2020 Agricolankatu 1:n asemakaavan muuttaminen (nro 
12626)

HEL 2018-010026 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Anna 
Vuorjoen ehdotuksesta. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaavan muutoksen nro 12626 kartta, päivätty 20.10.2020
2 Asemakaavan muutoksen nro 12626 selostus, päivätty 20.10.2020, 

päivitetty Kylk:n 27.10.2020 päätöksen mukaiseksi
3 Vuorovaikutusraportti 6.7.2020, täydennetty 20.10.2020
4 Osa päätöshistoriaa

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy 11. kaupunginosan (Kallio, Torkkelinmä-
ki) korttelin 11334 ja puistoalueen asemakaavan muutoksen 
20.10.2020 päivätyn piirustuksen nro 12626 mukaisena ja asemakaa-
vaselostuksesta ilmenevin perustein. 

Esittelijän perustelut

Kaavaratkaisun keskeinen sisältö

Asemakaavan muutos (kaavaratkaisu) koskee Kojamo Oyj:n kaupungil-
ta ostamaa Metropolian tonttia ja kiinteistöä. Entisen Metropolian am-
mattikorkeakoulurakennuksen sijainti on näyttävällä paikalla Penger-
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puiston kupeessa Kalliossa. Opetustoiminnan muutettua rakennukses-
ta Myllypuroon uudelle Metropolian kampusalueelle korttelin käyttötar-
koitusta muutetaan asuin-, liike- ja toimitilakäyttöön. Lisäksi rakennuk-
sen yhteyteen mahdollistetaan lisärakentamista.

Uutta asuntokerrosalaa on 9 110 k-m² ja liike- ja toimitilakerrosalaa on 
660 k-m². Tontin tehokkuusluku on e = 2,75. Asukasmäärän lisäys on 
noin 170.

Kaavaratkaisun toteuttaminen vaikuttaa erityisesti siten, että rakennuk-
sen kulttuurihistorialliset ja rakennustaiteelliset sekä pääosin myös 
kaupunkikuvalliset arvot säilyvät ja alueelle tulee lisää asuntoja.

Päätökset kaavaratkaisun pohjana

Kaavaratkaisu edesauttaa kaupungin strategisten tavoitteiden toteutu-
mista mahdollistamalla uutta asuinrakentamista hyvien liikenneyhteyk-
sien piiriin. Voimassa olevassa Helsingin yleiskaavassa (2016) alue on 
merkitty kantakaupunkialueeksi C2. Kaavaratkaisu on Helsingin yleis-
kaavan 2016 mukainen.

Alueen lähtökohdat ja nykytilanne

Asemakaavoitettavalla tontilla osoitteessa Agricolankatu 1–3 sijaitsee 
vuonna 1929 valmistunut Helsingin teollisuuskoulu, jonka arkkitehti oli 
Yrjö Sadeniemi Yleisten rakennusten ylihallituksesta. Teollisuuskoulu 
aloitti toimintansa jo vuonna 1881 toimien useissa vuokratiloissa ympäri 
Helsinkiä ennen kuin sille valmistui oma talo. Teollisuuskoulut muutet-
tiin vuonna 1941 asetuksella teknillisiksi oppilaitoksiksi. 1999 koulu 
muuttui ammattikorkeakoulu Stadiaksi ja vuonna 2008 Metropolia am-
mattikorkeakouluksi. Opetustoiminta on nyt siirtynyt rakennuksesta 
Myllypuroon uudelle Metropolian kampusalueelle. Kuusikerroksisen 
koulurakennuksen Agricolankadun ja Pengerpuiston puoleinen osa 
tonttia on toiminut kiinteistön paikoitusalueena. Rakennus ja tontti ovat 
yksityisomistuksessa. Tontin eteläpuoleinen puisto Agricolanaukio joh-
dattaa koulurakennuksen pääsisäänkäyntiin.

Voimassa olevassa asemakaavassa alue on merkitty opetustoimintaa 
palvelevien rakennusten korttelialueeksi. Nykyinen koulurakennus on 
suojeltu sr-2 -merkinnällä ja sille on osoitettu 7 200 k-m² rakennusoi-
keutta. Lisäksi tontille on annettu 1 500 k-m² lisärakennusoikeutta. Py-
säköinti on osoitettu maantasoon Pengerpuiston puolelle ja rakennuk-
sen Pengerkadun puoli on määritetty istutettavaksi alueen osaksi.

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

Kaavaratkaisun toteuttamisesta ei aiheudu kaupungille kustannuksia. 
Kaavaratkaisu nostaa alueen arvoa mutta jäljempänä jatkotoimenpiteet 
-kohdassa kerrotusta syystä alueeseen ei kohdistu maankäyttösopi-
mustarvetta.

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 ympäris-
töpalvelut (HSY) vesihuolto, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala sekä 
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan kaupunginmuseo. 

Viranomaisten kannanotot osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä 
valmisteluaineistosta kohdistuivat kaava-alueen käyttötarkoituksen 
muutokseen, suojeluarvoihin ja täydennysrakentamisen suunnitelmiin 
sekä jatkosuunnitteluvaiheen pelastus- ja paloteknisiin suunnitelmiin. 
Kannanotoissa esitetyt asiat on otettu huomioon kaavatyössä siten, et-
tä kaupunginmuseo on ollut mukana viitesuunnitelman ohjauksessa ja 
kaavan laadinnassa. Kaavamerkinnät on laadittu yhteistyössä kaupun-
ginmuseon kanssa. Rakennuksista on laadittava palotekninen suunni-
telma ja asuinrakennusten mahdolliset pelastustievaatimukset tulee 
huomioida jatkosuunnittelussa.

Mielipiteet

Mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä valmisteluai-
neistosta kohdistuivat rakennuksen suojeluun, koulurakennuksen muut-
tamiseen asuinkäyttöön ja sen lisärakentamiseen, alueen ympäristöar-
voihin sekä alueen pysäköintipaikkojen puutteeseen. Mielipiteet on 
otettu huomioon kaavoitustyössä siten, että rakennusten suojelumää-
räyksiä on laadittu sekä rakennusten ulkoarkkitehtuurista että tärkeistä 
sisätiloista. Koulurakennuksen lisärakentaminen on sovitettu siten, että 
vanhan rakennuksen julkisivut säilyvät. Tontin pysäköinti on suunniteltu 
maanalaisena. Kirjallisia mielipiteitä saapui 3 kpl.

Kaavaehdotuksen julkinen nähtävilläolo

Kaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä 6.7.-14.8.2020 ja siitä ilmoitettiin 
maankäyttö- ja rakennusasetuksessa säädetyllä tavalla. 
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Kaavaehdotuksesta tehtiin 72 muistutusta, joista 4 oli adresseja (alle-
kirjoittajia yhteensä 191). Nähtävilläoloajan ulkopuolella saapui 3 kirjet-
tä. 

Muistutuksissa esitetyt huomautukset kohdistuivat käyttötarkoituksen 
muutokseen, täydennysrakentamiseen, rakennetun kulttuuriympäristön 
huomioimiseen, rakennussuojeluun, pysäköintilaitoksen tarpeellisuu-
teen, rakentamisen vaikutuksiin ympäristöön sekä kaavaprosessiin. Kir-
jeissä esitetyt huomautukset kohdistuivat täydennysrakentamiseen se-
kä kiinteistön myyntiin yksityiselle toimijalle.

Kaavaehdotuksesta saatiin viranomaislausunnot seuraavilta tahoilta: 
HSY, 
Helen Sähköverkko Oy ja kaupunginmuseon kulttuuriympäristöyksikkö. 
Lausunnoissa esitetyt huomautukset kohdistuivat Torkkelinkadun puo-
leisen päävesijohdon, kaupungin hulevesistrategian ja jätehuoltomää-
räysten huomioimiseen jatkosuunnitteluvaiheessa sekä kaava-alueen 
käyttötarkoituksen muutokseen, suojeluarvoihin ja jatkosuunnitteluvai-
heen suunnitelmiin. 

Toimenpiteet julkisen nähtävilläolon jälkeen

Vuorovaikutusraportissa on esitetty yhteenvedot kaavaehdotuksesta 
saaduista muistutuksista, kirjeistä ja viranomaisten lausunnoista sekä 
vastineet niissä 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. 

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

Tarkemmat perustelut

Kaavaratkaisun vaikutukset ja tarkemmat perustelut ilmenevät liitteenä 
olevasta asemakaavaselostuksesta.

Jatkotoimenpiteet

Käyttötarkoituksen muuttamistavoitteesta ja muutosten vaikutuksesta 
kauppahintaan on sovittu kaupungin ja maanomistajan välisessä, kiin-
teistöjen kauppaa ja kehittämistä koskevassa puitesopimuksessa, jon-
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ka kohteena on opetuskäytöstä vapautuneita, Metropolia Ammattikor-
keakoulu Oy:n käytössä olleita kiinteistöjä. Kaava-alueeseen ei siten lii-
ty maankäyttösopimusmenettelyä. 

Kaupunginhallitus toteaa lisäksi seuraavaa: Kaavamuutosta koske-
neessa aiemmassa lausunnossaan 24.6.2019 kaupunginmuseo suh-
tautui varauksellisesti mahdollisuuksiin muuttaa rakennus uuteen käyt-
töön sen arvot säilyttäen. Kaavaratkaisua työstettiin sen jälkeen yhteis-
työssä kaupunginmuseon kanssa. Uudessa, varsinaisesta kaavaehdo-
tuksesta antamassaan lausunnossa 14.8.2020 kaupunginmuseo tote-
aa, että entinen koulurakennus suojellaan sr-1 -merkinnällä ja asian-
mukaisilla suojelumääräyksillä, joissa myös puolijulkiset tilat suojellaan 
museon aiemman lausunnon mukaisesti. Kaupunginmuseo edellyttää 
lisäksi, että jatkosuunnitteluun tulee kiinnittää huomiota ja että raken-
nuslupavaiheessa museo voi lausua uudelleen. 

Kaupunkiympäristölautakunta on käsitellessään kaavaehdotusta yksi-
mielisesti hyväksynyt kaksi  jatkotoimenpidettä, joista ensimmäinen 
koskee tämän kaavahankkeen jatkosuunnittelua ja toinen pysäköinti-
normien soveltamista tulevissa, asukaspysäköintialueella tapahtuvissa 
kaavahankkeissa.

Nyt päätettävänä olevaa kaavaratkaisua koskevassa ponnessaan kau-
punkiympäristölautakunta "edellyttää, että hankkeesta on järjestettävä 
suunnittelukilpailu laaditun asemakaavan pohjalta. Kilpailun avulla 
varmistetaan uuden rakennusosan korkeatasoinen arkkitehtuuri sekä 
huolella sovittaminen vanhaan rakennukseen ja Torkkelinmäen arvok-
kaaseen kaupunkiympäristöön."  

Kaupunginhallitus pitää suunnittelukilpailuun kohdistuvaa toimenpide-
ehdotusta perusteltuna ottaen huomioon rakennuksen ja sen lähiympä-
ristön kulttuuriperinnön suojelemiseen liittyvät merkittävät arvot. Samal-
la kaupunginhallitus kuitenkin toteaa, että mahdollinen kilpailu tulee 
suunnitella ja ajoittaa hyvässä yhteistyössä tontin ja rakennuksen omis-
tajan kanssa eikä sitä voida pitää asemakaavan muutoksen tai raken-
nusluvan hyväksymisen edellytyksenä. Toinen ponsi on laajempaan 
asukaspysäköinnin uudistukseen liittyvä, joten siihen ei ole tarpeen ot-
taa kantaa tässä vaiheessa.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Liitteet
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1 Asemakaavan muutoksen nro 12626 kartta, päivätty 20.10.2020
2 Asemakaavan muutoksen nro 12626 selostus, päivätty 20.10.2020, 

päivitetty Kylk:n 27.10.2020 päätöksen mukaiseksi
3 Vuorovaikutusraportti 6.7.2020, täydennetty 20.10.2020
4 Osa päätöshistoriaa

Oheismateriaali

1 Sijaintikartta
2 Ilmakuva
3 Tehdyt muutokset
4 Kaavamuutoshakemus, Agricolankatu 1

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

Kaavamuutoksen hakija Esitysteksti
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaa-
van, rakennusjärjestyksen hyväksyminen

Hyväksymispäätöksestä 
tiedon pyytänyt

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaa-
van, rakennusjärjestyksen hyväksyminen

Helen Oy Esitysteksti
Helen Sähköverkko Oy Esitysteksti
Helsingin seudun ympäris-
töpalvelut -kuntayhtymä

Esitysteksti

Tiedoksi

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

Päätöshistoria
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Kaupunkiympäristölautakunta 27.10.2020 § 624

HEL 2018-010026 T 10 03 03

Hankenumero 6064_4

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle 

 20.10.2020 päivätyn asemakaavan muutosehdotuksen nro 12626 
hyväksymistä. Asemakaavan muutos koskee 11. kaupunginosan 
(Kallio, Torkkelinmäki) korttelia 11334 ja puistoaluetta.

Lisäksi lautakunta päätti

 ettei ehdotusta aseteta uudelleen nähtäville

 antaa vuorovaikutusraportista ilmenevät vastineet valmisteluaikana 
esitettyihin mielipiteisiin, kannanottoihin sekä julkisena nähtävillä-
oloaikana saatuihin lausuntoihin ja muistutuksiin sekä nähtävillä-
oloajan ulkopuolella kirjallisesti esitettyihin mielipiteisiin. Päätösa-
siakirjat ja vuorovaikutusraportti ovat luettavissa kaupunkiympäris-
tön toimialan asiakaspalvelussa, Työpajankatu 8 (puh. 09 310 
22111), sekä internet-sivuilla: Päätöksenteko

www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi

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

Kaupunkiympäristölautakunta edellyttää, että hankkeesta on järjestet-
tävä suunnittelukilpailu laaditun asemakaavan pohjalta. Kilpailun avulla 
varmistetaan uuden rakennusosan korkeatasoinen arkkitehtuuri sekä 
huolella sovittaminen vanhaan rakennukseen ja Torkkelinmäen arvok-
kaaseen kaupunkiympäristöön.

Lautakunta toteaa, että kantakaupungin asukaspysäköintialueen täy-
dennysrakentamiskohteissa tulee arvioida laskentaohjeen soveltamis-
mahdollisuuksia, kun voidaan hyödyntää jo olemassa olevia pysäköinti-
laitoksia. Tähän liittyen pysäköintipolitiikan päivityksen yhteydessä 
valmistellaan asukaspysäköinnin uudistus, jossa eri vaihtoehtojen kaut-
ta etsitään paras mahdollinen malli asukaspysäköintijärjestelmälle siten 
että se toimii ja esitykset tuodaan päätöksentekoon viimeistään vuonna 
2022. 

Käsittely

http://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi
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27.10.2020 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Asian aikana kuultavana oli arkkitehti Suvi Huttunen. Asiantuntija pois-
tui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Vastaehdotus:
Anni Sinnemäki: Kaupunkiympäristölautakunta edellyttää, että hank-
keesta on järjestettävä suunnittelukilpailu laaditun asemakaavan poh-
jalta. Kilpailun avulla varmistetaan uuden rakennusosan korkeatasoi-
nen arkkitehtuuri sekä huolella sovittaminen vanhaan rakennukseen ja 
Torkkelinmäen arvokkaaseen kaupunkiympäristöön.

Kannattaja: Risto Rautava

Kaupunkiympäristölautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä Anni Sin-
nemäen vastaehdotuksen.

Vastaehdotus:
Anni Sinnemäki: Lautakunta toteaa, että kantakaupungin asukaspysä-
köintialueen täydennysrakentamiskohteissa tulee arvioida laskentaoh-
jeen soveltamismahdollisuuksia, kun voidaan hyödyntää jo olemassa 
olevia pysäköintilaitoksia. Tähän liittyen pysäköintipolitiikan päivityksen 
yhteydessä valmistellaan asukaspysäköinnin uudistus, jossa eri vaih-
toehtojen kautta etsitään paras mahdollinen malli asukaspysäköintijär-
jestelmälle siten että se toimii ja esitykset tuodaan päätöksentekoon 
viimeistään vuonna 2022. 

Kannattaja: Risto Rautava

Kaupunkiympäristölautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä Anni Sin-
nemäen vastaehdotuksen.

20.10.2020 Pöydälle

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Suvi Huttunen, arkkitehti, puhelin: 310 37335

suvi.huttunen(a)hel.fi
Hanna Pikkarainen, tiimipäällikkö, puhelin: 31037027

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

mikko.tervola(a)hel.fi
Sakari Mentu, arkkitehti, rakennussuojelu, puhelin: 310 37217

sakari.mentu(a)hel.fi
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Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus Kaupunkimit-
tauspalvelut Kartat ja paikkatiedot Yksikön päällikkö 15.09.2020 § 44

HEL 2018-010026 T 10 03 03

Päätös

Yksikön päällikkö päätti hyväksyä asemakaavan 12626 pohjakartan 
kaupunginosassa 11 Kallio. 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: 12626
Kaupunginosa: 11 Kallio
Kartoituksen työnumero: 45/2019
Pohjakartta valmistunut: 14.9.2020 Uusinta (ensitilaus 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.

Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus 
Kaupunkimittauspalvelut Kartat ja paikkatiedot Yksikön päällikkö 
03.06.2020 § 33

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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§ 815
V 9.12.2020, Valtuutettu Jussi Chydeniuksen aloite Pirkkolan liikun-
tapuiston pysäköintipaikoista

HEL 2020-007757 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Kaupunginhallitus toistaa toimialalautakuntien näkemyksen, että uudet 
pysäköintipaikat tulisi toteuttaa muulla tavalla kuin Keskuspuistoa ka-
ventamalla ja kehottaa löytämään tähän ratkaisun yhdessä halliyrittäjän 
kanssa.

Laajempi Pirkkolan pysäköinnin tarveselvitys tehdään kun uudet urhei-
lupaikat ja raidejokeri ovat käytössä. Tällöin myös tulee arvioitavaksi, 
onko Pirkkolan pohjoista pysäköintialuetta mahdollista supistaa ja en-
nallistaa aluetta metsäksi.

Käsittely

Vastaehdotus:
Reetta Vanhanen: Lisätään kappaleen 10 loppuun:

Kaupunginhallitus toistaa toimialalautakuntien näkemyksen, että uudet 
pysäköintipaikat tulisi toteuttaa muulla tavalla kuin Keskuspuistoa ka-
ventamalla ja kehottaa löytämään tähän ratkaisun yhdessä halliyrittäjän 
kanssa.

Kannattaja: Tomi Sevander

Vastaehdotus:
Daniel Sazonov: Lisätään kappaleen 10 loppuun:

Kaupunginhallitus toteaa, että uudet pysäköintipaikat tulisi pyrkiä to-
teuttamaan muulla tavalla kuin Keskuspuistoa kaventamalla ja kehottaa 
selvittämään edellytyksiä tälle yhdessä halliyrittäjän kanssa.

Kannattaja: Pia Pakarinen

Reetta Vanhasen ja Daniel Sazonovin vastaehdotuksista äänestettiin 
vastakkain, jonka jälkeen voittanut ehdotus äänestettiin vastakkain esit-
telijän ehdotuksen kanssa.

1 äänestys
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JAA-ehdotus: Reetta Vanhasen vastaehdotus
EI-ehdotus: Daniel Sazonovin vastaehdotus

Jaa-äänet: 10
Veronika Honkasalo, Mika Raatikainen, Marcus Rantala, Nasima Raz-
myar, Tomi Sevander, Anni Sinnemäki, Reetta Vanhanen, Sanna Vesi-
kansa, Anna Vuorjoki, Ozan Yanar

Ei-äänet: 5
Terhi Koulumies, Pia Pakarinen, Wille Rydman, Daniel Sazonov, Jan 
Vapaavuori

Kaupunginhallitus hyväksyi tässä äänestyksessä Reetta Vanhasen 
vastaehdotuksen äänin 10 - 5.

2 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Reetta Vanhasen vastaehdotuksen mukaisesti muutettuna

Jaa-äänet: 5
Terhi Koulumies, Pia Pakarinen, Wille Rydman, Daniel 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

Tyhjä: 1
Mika Raatikainen

Kaupunginhallitus hyväksyi Reetta Vanhasen vastaehdotuksen mukai-
sesti muutetun ehdotuksen äänin 5 - 9 (1 tyhjä).

Vastaehdotus:
Tomi Sevander: kappaleen 14 tilalle kappale: 

Laajempi Pirkkolan pysäköinnin tarveselvitys tehdään kun uudet urhei-
lupaikat ja raidejokeri ovat käytössä. Tällöin myös tulee arvioitavaksi, 
onko Pirkkolan pohjoista pysäköintialuetta mahdollista supistaa ja en-
nallistaa aluetta metsäksi.

Kannattaja: Nasima Razmyar

Vastaehdotus:
Reetta Vanhanen: Poistetaan kappale 14 ja tilalle: 
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Kaupunginhallitus kehottaa tekemään laajemman pysäköinnin tarve-
selvityksen, joka ottaa huomioon valmistuvan uuden hallin pysäköinti-
käytännöt ja alueen paranevat joukkoliikenneyhteydet, kuten Raide-
Jokerin valmistuminen. Selvityksessä kartoitetaan mahdolliset ratkaisut 
ja arvioidaan onko pohjoista pysäköintialuetta mahdollista supistaa 
ja/tai sijoittaa uudelleen metsän ennallistamiseksi.

Kannattaja: Sanna Vesikansa

Tomi Sevanderin ja Reetta Vanhasen vastaehdotuksista äänestettiin 
vastakkain, jonka jälkeen voittanut ehdotus äänestettiin vastakkain esit-
telijän ehdotuksen kanssa.

3 äänestys

JAA-ehdotus: Reetta Vanhasen vastaehdotus
EI-ehdotus: Tomi Sevanderin vastaehdotus

Jaa-äänet: 6
Veronika Honkasalo, Anni Sinnemäki, Reetta Vanhanen, Sanna Vesi-
kansa, Anna Vuorjoki, Ozan Yanar

Ei-äänet: 9
Terhi Koulumies, Pia Pakarinen, Mika Raatikainen, Marcus Rantala, 
Nasima Razmyar, Wille Rydman, Daniel Sazonov, Tomi Sevander, Jan 
Vapaavuori

Kaupunginhallitus hyväksyi tässä äänestyksessä Tomi Sevanderin vas-
taehdotuksen äänin 6 - 9.

4 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Tomi Sevanderin vastaehdotuksen mukaisesti muutettuna

Jaa-äänet: 5
Terhi Koulumies, Pia Pakarinen, Wille Rydman, Daniel 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

Tyhjä: 1
Mika Raatikainen

Kaupunginhallitus hyväksyi Tomi Sevanderin vastaehdotuksen mukai-
sesti muutetun ehdotuksen äänin 5 - 9 (1 tyhjä).
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Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Jussi Chydeniuksen aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Jussi Chydenius ja 21 muuta valtuutettua esittävät aloit-
teessaan, että kaupunki selvittää Pirkkolan urheilupuiston pohjoisen 
pysäköintialueen korvaamista muulla ratkaisulla ja Keskuspuiston laa-
jentamista nykyisen pysäköintialueen tilalle. Alueen pysäköintipaikkojen 
kokonaistarve tulee arvioida uudelleen ja uuden liikuntahallin pysäköin-
tipaikat sijoittaa niin, ettei niiden vuoksi kaadeta Keskuspuiston metsää.

Kaupunginhallitus toteaa, että Pirkkolan liikuntapuistossa on voimassa 
kaupunginvaltuuston 29.1.2014 hyväksymä Keskuspuiston keskiosan 
asemakaava. Kaavassa on osoitettu liikuntapaikkarakentamiseen ny-
kyisen uimahallin länsipuolella oleva tontti osoitteessa Pirkkolan metsä-
tie 2. Asemakaava on lainvoimainen.

Kaupunginhallitus on 3.2.2020 § 89 antanut kulttuuri- ja vapaa-
aikalautakunnalle oikeuden vuokrata alue Pirkkolan liikuntahalli Oy:lle 
(jäljempänä halliyhtiö) liikuntahallin rakentamista varten. Kulttuuri- ja 
vapaa-aikalautakunta on 19.5.2020 § 91 vuokrannut alueen halliyhtiölle 
1.6.2020–31.12.2049 väliseksi ajaksi. Sopimus on voimassa.

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto on 3.5.2019 § 
97 myöntänyt halliyhtiölle rakennusluvan, jossa rakentaja velvoitetaan 
toteuttamaan 85 uutta autopaikkaa ja neljä linja-autopaikkaa Pirkkolan 
nykyisen pohjoisen pysäköintialueen länsipuolelle. Lisäksi uuden liikun-
tahallin käyttöön tulee varata 45 autopaikkaa Pirkkolantien varressa 
olevalta jo rakennetulta pysäköintialueelta. Rakennuslupa on lainvoi-
mainen.
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Halliyhtiö teetti pysäköintipaikkojen sijainnista ja määrästä Siren Arkki-
tehdit Oy:llä rakennusluvan mukaisen pysäköintiselvityksen, joka val-
mistui 1.7.2019. 

Pirkkolan liikuntapuiston pysäköintialueet täyttyvät jo nykytilanteessa 
samanaikaisten pelien tai tapahtumien aikana. Kaupungilla ei ole hyviä 
ohjauskeinoja tapahtumien ajankohtien koordinoimiseen, koska järjes-
täviä tahoja on useita. Jos liikuntapuiston pysäköintialueilta ei löydy va-
paata paikkaa, pysäköintipaikkoja etsitään Maunulan uurnalehdon py-
säköintialueelta tai läheiseltä Pirkkolan omakotitaloalueelta. Kumpikaan 
ei ole toivottavaa.

Autopaikkojen laskentaohjeessa liikuntahallien pysäköintipaikkojen vä-
himmäismääräksi on Pirkkolan alueella annettu yksi paikka per 35 ker-
rosneliömetriä, joka tuottaisi tässä tapauksessa 260 pysäköintipaikan 
vaatimuksen. Koska Pirkkolan liikuntapuistossa on useita toimijoita ja 
pysäköintipaikat ovat yhteiskäytössä, laskentaohjeen mukaisesta paik-
kavaatimuksesta on rakennusluvassa tingitty 130 paikkaan.

Kaupunkiympäristölautakunta ja kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta ovat 
lausunnoissaan katsoneet, ettei uusia pysäköintipaikkoja tule toteuttaa 
rakennusluvan edellyttämällä tavalla, koska pohjoisen pysäköintialueen 
laajentaminen kaventaisi Keskuspuiston viheraluetta. Lausunnoissa 
ehdotetaan yhtenä vaihtoehtona uusien pysäköintipaikkojen toteutta-
mista Pirkkolantien pohjoispuolella olevalle alueelle.

Kaupungin toimintamahdollisuuksia tässä asiassa määrittävät lainvoi-
maiset asemakaava ja rakennuslupa sekä halliyhtiön kanssa tehty 
maanvuokrasopimus, joka on voimassa vuoteen 2049 asti. Viranomai-
sena ja lojaalina sopimuskumppanina kaupunki ei voi yksipuolisesti 
ryhtyä toimenpiteisiin, joilla puututaan halliyhtiön luottamuksensuojaan 
tai vuokra-alueen hallintaoikeuteen.

Pysäköintipaikoille voidaan sen sijaan etsiä uutta sijaintia yhteistoimin-
nassa halliyhtiön kanssa. Kaupunki on selvittänyt uusien pysäköinti-
paikkojen rakentamismahdollisuutta Pirkkolantien varressa sijaitsevan 
pysäköintialueen itäpuolelle. 

Paikalla sijaitsee tällä hetkellä rullaluistelurata. Kulttuurin ja vapaa-ajan 
toimiala on alustavasti selvittänyt radan siirtämistä Kivikkoon. Alueen 
asemakaava mahdollistaa rullaluisteluradan käyttämisen pysäköintiin 
talvisin. Ympärivuotinen pysäköintikäyttö edellyttäisi maankäyttöjohta-
jan poikkeamispäätöstä. Poikkeamispäätöksen jälkeen halliyhtiö voi 
hakea saamaansa rakennuslupaan muutosta.
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Pohjoisen pysäköintialueen ennallistaminen metsäksi ei ole perustel-
tua, koska Pirkkolan urheilupuiston ja lähialueen pysäköintitilanne on jo 
nyt hankala.

Samalla kaupunginhallitus toteaa, että Helsingin hallinto-oikeus on äs-
kettäin hylännyt hallihanketta koskeneen luonnonsuojelulain mukaisen 
valituksen ja kumonnut siihen liittyneen toimenpidekiellon. Hallinto-
oikeuden päätös ei ole lainvoimainen. Helsingin kaupunki ei ole asia-
nosainen tässä asiassa.

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus 
esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoit-
tanut vähintään 15 valtuutettua.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Jussi Chydeniuksen aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 16.11.2020 § 778

HEL 2020-007757 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

16.11.2020 Pöydälle

Asian käsittelyn aikana paikalla oli kaupunginsihteeri Maria Nyfors. 
Asiantuntija poistui tämän jälkeen kokouksesta.

1. Vastaehdotus: Sanna Vesikansa:
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Lisätään kappaleen 10 loppuun: "Kaupunginhallitus toistaa toimialalau-
takuntien näkemyksen, että uudet pysäköintipaikat tulisi toteuttaa muul-
la tavalla kuin Keskuspuistoa kaventamalla ja kehottaa löytämään tä-
hän ratkaisun."

2. Vastaehdotus: Sanna Vesikansa:

POISTETAAN kappale 14: "Pohjoisen pysäköintialueen ennallistami-
nen metsäksi ei ole perusteltua, koska Pirkkolan urheilupuiston ja lähia-
lueen pysäköintitilanne on jo nyt hankala." TILALLE uusi kappale: "Tä-
män lisäksi kaupunginhallitus kehottaa toimialoja ryhtymään toimenpi-
teisiin myös pohjoisen pysäköintialueen siirtämiseksi esimerkiksi Pirk-
kolantien varteen ja alueen ennallistamiseksi metsäksi, huolehtien kui-
tenkin liikuntaesteisten ja linja-autojen tarvitsemista pysäköintipaikois-
ta."

Sanna Vesikansan vastaehdotuksia ei kannatettu, joten ne raukesivat.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Daniel 
Sazonovin ehdotuksesta. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 22.09.2020 § 155

HEL 2020-007757 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta kannattaa sitä, että kaupunkiympä-
ristön toimiala sekä kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala selvittävät yhdes-
sä, mikä uusien pysäköintipaikkojen todellinen tarve on ja onko tarvitta-
via pysäköintipaikkoja mahdollista toteuttaa muutoin kuin poikkeamis-
päätöksen ehtojen mukaisesti. Yhtenä vaihtoehtona tutkitaan kaikkien 
uusien pysäköintipaikkojen toteuttamista Pirkkolantien pohjoispuolella 
olevalle alueelle.

Helsingin 28. kaupunginosassa (Oulunkylä) sijaitsevassa Pirkkolan lii-
kuntapuistossa on voimassa kaupunginvaltuuston 29.1.2014 hyväksy-
mä Keskuspuiston keskiosan asemakaava numero 12185. Kaavassa 
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on osoitettu liikuntapaikkarakentamiseen nykyisen uimahallin länsipuo-
lella rekisteröitävä tontti 91–28–205–2, osoite Pirkkolan metsätie 2, 
osana kiinteistöä 091–403–0001-0142. Kaupunginhallitus antoi ko-
kouksessaan 3.2.2020, § 89 kulttuuri- ja vapaa- aikalautakunnalle oi-
keuden vuokrata kaavan mukainen noin 8 900 neliömetrin maa-alue 
Pirkkolan liikuntahalli Oy:lle 9 100 kerrosneliömetrin kokoisen liikunta-
hallin rakentamista varten.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti kokouksessaan 19.5.2020 
vuokrata kyseisen maa-alueen, jonka tarkka pinta-ala on 9 049 neliö-
metriä Pirkkolan liikuntahalli Oy:lle ajaksi 1.6.2020–31.12.2049.

Pirkkolan liikuntahalli Oy on saanut hankkeelleen rakennusluvan 28–
0612–19–A kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaostolta 
3.5.2019, § 97, jossa rakentaja velvoitetaan toteuttamaan 85 autopaik-
kaa (joista 4 liikkumisesteisille) ja 4 linja-autopaikkaa Pirkkolan nykyi-
sen pohjoisen pysäköintialueen länsipuolelle. Lisäksi uuden liikuntahal-
lin käyttöön tulee varata 45 autopaikkaa Pirkkolantien varressa olevalta 
jo rakennetulta pysäköintialueelta.

Pirkkolan liikuntahalli Oy teetti Pirkkolan liikuntapuiston pysäköintipaik-
kojen sijainnista ja määrästä Siren Arkkitehdit Oy:llä rakennusluvan 
mukaisen pysäköintiselvityksen, joka valmistui 1.7.2019.

Käsittely

22.09.2020 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Asian aikana kuultavana oli liikuntapaikkapäällikkö Petteri Huurre.

Vastaehdotus:
Jussi Chydenius: Korvataan lausunnon toinen kappale kuulumaan seu-
raavasti:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta kannattaa sitä, että kaupunkiympä-
ristön toimiala sekä kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala selvittävät yhdes-
sä, mikä uusien pysäköintipaikkojen todellinen tarve on ja onko tarvitta-
via pysäköintipaikkoja mahdollista toteuttaa muutoin kuin poikkeamis-
päätöksen ehtojen mukaisesti. Yhtenä vaihtoehtona tutkitaan kaikkien 
uusien pysäköintipaikkojen toteuttamista Pirkkolantien pohjoispuolella 
olevalle alueelle.

Kannattaja: Pauliina Saares

1 äänestys
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JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Jussi Chydeniuksen vastaehdotuksen mukaisesti muutet-
tuna

Jaa-äänet: 3
Mika Ebeling, Arja Karhuvaara, Otto Meri

Ei-äänet: 10
Silja Borgarsdóttir Sandelin, Jussi Chydenius, Heimo Laaksonen, Sami 
Muttilainen, Terhi Peltokorpi, Nasima Razmyar, Pauliina Saares, Jo-
hanna Sydänmaa, Niilo Toivonen, Laura Varjokari

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta hyväksyi Jussi Chydeniuksen vas-
taehdotuksen mukaan muutetun ehdotuksen äänin 3–10. 

Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen

Lisätiedot
Petteri Huurre, liikuntapaikkapäällikkö, puhelin: 310 87791

petteri.huurre(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 15.09.2020 § 515

HEL 2020-007757 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Jo nykytilanteessa pysäköintialueet täyttyvät samanaikaisten pelien tai 
tapahtumien aikana. Ohjauskeinoja pelien tai muiden tapahtumien 
ajankohtien koordinoimiseen ei ole, koska järjestäviä tahoja on useita. 
Mahdollinen ylivuotopysäköinti ohjautuisi joko Maunulan uurnalehdon 
pysäköintialueelle, joka sekin pienenee Raide-Jokerin vuoksi, tai lähei-
selle Pirkkolan omakotitaloalueelle. Kumpikaan edellä mainituista ei ole 
toivottavaa.

Autopaikkojen laskentaohjeessa on liikuntahallien autopaikkojen vä-
himmäismääräksi tällä alueella annettu 1 ap / 35 k-m², joka tuottaisi 
tässä tapauksessa 260 autopaikan vaatimuksen. Koska Pirkkolan lii-
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kuntapuistossa kuitenkin on useita toimijoita ja autopaikat ovat yhteis-
käytössä, laskentaohjeen mukaisesta autopaikkavaatimuksesta ollaan 
tässä tapauksessa tingitty. Uuden hallin pysäköintitarpeita varten hen-
kilöautoille varataan poikkeamispäätöksen ehtojen mukaisesti yhteensä 
130 autopaikkaa.

Lautakunta linjaa, että mikäli kaavailtuja pysäköintipaikkoja yleensä 
tarvitaan, ne toteutetaan muutoin kuin poikkeamispäätöksen ehtojen 
mukaisesti, jossa 85 uutta autopaikkaa sijoitettaisiin hallin pohjoispuo-
lella olevan pysäköintialueen jatkeeksi nykyiseen metsikköön. Keskus-
puiston viheraluetta ei ole tarkoituksenmukaista kaventaa nykyisestä. 
Yhtenä vaihtoehtona tutkitaan mahdollisten uusien pysäköintipaikkojen 
toteuttamista Pirkkolantien pohjoispuolella olevalle alueelle. 

Käsittely

15.09.2020 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Tuomas Rantanen: Esityksen vika kappale muokataan uudestaan seu-
raavaan muotoon: 

Lautakunta linjaa, että mikäli kaavailtuja pysäköintipaikkoja yleensä 
tarvitaan, ne toteutetaan muutoin kuin poikkeamispäätöksen ehtojen 
mukaisesti, jossa 85 uutta autopaikkaa sijoitettaisiin hallin pohjoispuo-
lella olevan pysäköintialueen jatkeeksi nykyiseen metsikköön. Keskus-
puiston viheraluetta ei ole tarkoituksenmukaista kaventaa nykyisestä. 
Yhtenä vaihtoehtona tutkitaan mahdollisten uusien pysäköintipaikkojen 
toteuttamista Pirkkolantien pohjoispuolella olevalle alueelle.

Kannattaja: Atte Kaleva

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Esityksen vika kappale muokataan uudestaan seuraavaan 
muotoon: Lautakunta linjaa, että mikäli kaavailtuja pysäköintipaikkoja 
yleensä tarvitaan, ne toteutetaan muutoin kuin poikkeamispäätöksen 
ehtojen mukaisesti, jossa 85 uutta autopaikkaa sijoitettaisiin hallin poh-
joispuolella olevan pysäköintialueen jatkeeksi nykyiseen metsikköön. 
Keskuspuiston viheraluetta ei ole tarkoituksenmukaista kaventaa ny-
kyisestä. Yhtenä vaihtoehtona tutkitaan mahdollisten uusien pysäköin-
tipaikkojen toteuttamista Pirkkolantien pohjoispuolella olevalle alueelle. 

Jaa-äänet: 1
Risto Rautava
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Ei-äänet: 12
Sirpa Asko-Seljavaara, Mia Haglund, Eveliina Heinäluoma, Nuutti Hyt-
tinen, Atte Kaleva, Noora Laak, Jape Lovén, Amanda Pasanen, Tuo-
mas Rantanen, Laura Rissanen, Anni Sinnemäki, Mikko Särelä

Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi vastaehdotuksen äänin 12-1.

08.09.2020 Pöydälle

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Eetu Saloranta, liikenneinsinööri: 310 20498

eetu.saloranta(a)hel.fi
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§ 816
V 9.12.2020, Valtuutettu Alviina Alametsän aloite uusista uimalaitu-
reista

HEL 2020-007756 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Alviina Alametsän aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Alviina Alametsä ja 14 muuta valtuutettua esittävät aloit-
teessaan, että kaupunki selvittää uusien uimalaiturien rakentamisen 
Vuosaareen ja Munkkiniemeen, arvioi uimalaiturien perustamisen kes-
kimääräisen kustannuksen ja selvittää uimalaiturien rakentamista myös 
muille ranta-alueille.

Kaupunginhallitus toteaa, että uusien uimalaiturien rakentaminen on 
kannatettava ajatus sekä liikuntamahdollisuuksien lisäämisen että me-
rellisen Helsingin paremman saavutettavuuden kannalta. Uusien uima-
laiturien perustamiskustannukset ovat kuitenkin korkeat suhteessa nii-
den kävijämääriin. Kaupunginhallitus katsoo, että uusien uimalaiturien 
rakentamista on tarkoituksenmukaista arvioida vasta sen jälkeen, kun 
Lauttasaareen tulevan uimalaiturin lopulliset kustannukset ja todelliset 
kävijämäärät ovat selvillä.
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Lauttasaaren uimalaituri on osallistuvan budjetoinnin hanke, joka on 
kaupunkiympäristön toimialan suunnittelussa. Kulttuurin ja vapaa-ajan 
toimialan liikuntapalvelut osallistuu uimalaiturin suunnitteluun ja tulee 
ylläpitämään laituria sen valmistuttua. Muita liikuntapalveluiden ylläpi-
tämiä uimalaitureita on tällä hetkellä Munkkiniemen ja Rastilan uima-
rantojen yhteydessä.

Uusien uimalaiturien perustamisessa on huomioitava useita turvallisuu-
teen liittyviä asioita. Uimapaikan turvallisuudesta on tehtävä riskiarvio 
ja siihen perustuva turvallisuusasiakirja. Liikuntapalvelujen arvion mu-
kaan kaikki uimapaikat tulee rakentaa joko selkeästi eroteltuna uimala-
na tai riittävän matkan päähän kaupungin vilkkaasta vesiliikenteestä. 
Esimerkiksi Aurinkolahden rantabulevardi ei ole sopiva paikka uimalai-
turille vilkkaan veneilytoiminnan vuoksi.

Lauttasaareen suunniteltu uimalaituri on määrä sijoittaa saaren etelä-
kärkeen kallion jatkeeksi. Vaativa rakentamispaikka lisää laiturin perus-
tamiskustannuksia, koska sen läheisyyteen on päästävä hälytysajo-
neuvolla. Ulkoilureittejä tulee leventää ja rantakallion yli rakentaa tur-
vallinen ja esteetön käynti. Laiturin ja siihen liittyvien toimenpiteiden 
tämänhetkinen kustannusarvio on 300 000 euroa.

Uusien uimalaiturien suunnittelussa voidaan tarkastella osallistuvan 
budjetoinnin ja kaupunkilaisten ehdotuksia siitä, mille alueille uimalaitu-
reita toivotaan. Lauttasaaren uimalaiturin lopullisten kustannusten sel-
vittyä voidaan arvioida tarkemmin, kuinka laajasti uimalaitureita kannat-
taa perustaa.

Vastaus on kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunnon mukainen.

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus 
esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoit-
tanut vähintään 15 valtuutettua.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Alviina Alametsän aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 16.11.2020 § 791

HEL 2020-007756 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

16.11.2020 Pöydälle

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Sanna Ve-
sikansan ehdotuksesta. 

09.11.2020 Pöydälle

02.11.2020 Pöydälle

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 06.10.2020 § 164

HEL 2020-007756 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta pitää ajatusta uusien uimalaitureiden 
rakentamisesta kannatettavana. Lautakunta kuitenkin toteaa samalla, 
että uimalaitureiden perustamiskustannukset vaikuttaisivat olevan kor-
keita suhteessa laitureiden tuleviin kävijämääriin. Tilanteen selviämi-
seksi lautakunta ehdottaa, että odotetaan Lauttasaaren uimalaiturin lo-
pullisten kustannusten ja todellisten kävijämäärien selviämistä. 

Liikuntapalveluiden ylläpitämiä uimalaitureita on Munkkiniemen ja Ras-
tilan uimarannan yhteydessä. Uimalaituri on uimapaikka, johon kohdis-
tuu velvoitteita. Uimalaituri tulee liikuntapalveluiden näkemyksen mu-
kaan sijoittaa turvallisen matkan päähän kaupungin vilkkaasta vesilii-
kenteestä, joka nostaa laiturin perustamiskustannuksia.
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Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala ei suunnittele Lauttasaareen avointa 
uimalaituria, vaan kyseessä osallistuvan budjetin hanke, joka on kau-
punkiympäristön toimialan suunnittelussa. Lauttasaareen suunniteltu 
laituri on määrä sijoittaa saaren eteläkärkeen kallion jatkeeksi. Tämä li-
sää perustamiskustannuksia, koska laiturin läheisyyteen tulee päästä 
hälytysajoneuvolla, eli ulkoilureittejä tulee leventää sekä rantakallion yli 
tulee rakentaa turvallinen ja esteetön käynti laiturille. Hankkeen suun-
nittelu on edelleen kesken, mutta laiturin ja siihen liittyvien toimenpitei-
den kustannusarvio on 300 000 euroa. Osallistuvan budjetoinnin hank-
keista vastaavan henkilön mukaan kustannusarvio tarkentuu vielä 
suunnittelun edetessä. Liikuntapalvelut on osallistunut uimalaiturin 
suunnitteluun tulevana uimalaituritoiminnan ylläpitäjän roolissa. 

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta ehdottaa osallistuvan budjetin ja 
kaupunkilaisten ehdotusten tarkastelua siitä, mille alueille uimalaitureita 
toivotaan. Rakennettavien laiturien, kuten Lauttasaaren uimalaiturin lo-
pullisen kustannusten perusteella voidaan arvioida tarkemmin, kuinka 
laajasti laitureita kannattaa perustaa. Tavoitteena on kaupunkilaisten 
laajempi pääsy vapaa-ajan viettoon merellisessä Helsingissä.

Liikuntapalveluiden näkemyksen mukaan ainoa tapa toteuttaa turvalli-
nen uimapaikka kaupunkiympäristöön, jossa sijaitsee venesatamia se-
kä veneväyliä on toteuttaa se erillisenä uimalana, jolloin alue on sel-
keästi eroteltu ja uiminen on turvallista, tai vaihtoehtoisesti turvallisen 
matkan päässä venesatamista ja veneväylistä.  Tämä huomioiden uin-
tipaikkaa ei tule esimerkiksi toteuttaa Aurinkolahden rantabulevardin 
yhteyteen vilkkaan veneilytoiminnan vuoksi. 

Uimapaikan perustamisessa tulee huomioida että, uimarannat ja uima-
paikat kuuluvat kuluttajaturvallisuuslainsäädännön piiriin. Kuluttajatur-
vallisuuslaki (920/2011) määrää palvelun tarjoajalle huolellisuusvelvoit-
teen. Palvelun tarjoajan tulee huolehtia siitä, ettei kuluttajapalvelukses-
ta aiheudu vaaraa. Palvelun tarjoajan tulee tuntea palveluun liittyvät 
riskit.

Uimarantojen ja uintipaikkojen turvallisuusjärjestelyiden tulee perustua 
riksiarviointiin. Riskien arvioinnissa tunnistetaan, mitä vaaroja toimin-
taan liittyy, missä tilanteessa vaaroja voi esiintyä ja millaisia tapaturmia 
tai onnettomuuksia toiminnassa voi tapahtua. Arvioinnin pohjalta toteu-
tetaan toimenpiteitä vaarojen poistamiseksi, riskien pienentämiseksi ja 
tapaturmien ennaltaehkäisemiseksi. Kirjallinen riskien arviointi tulee si-
sällyttää osaksi turvallisuusasiakirjaa.

Opetusministeriön laatimassa uimarantojen rakentamiseen suunnatus-
sa liikuntapaikkajulkaisussa ei oteta suoranaisesti kantaa kaupunkiym-
päristöön sijoitettuihin uimarantoihin tai uimapakkoihin. Julkaisu ohjeis-
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taa hyvin mihin uimapaikkoja on hyvä toteuttaa ja mihin ei, esimerkiksi 
veneväylien ja venesatamien läheisyyteen niitä ei tule toteuttaa turvalli-
suussyistä. (Opetusministeriö Liikuntapaikkajulkaisu 90).

Uimapaikan perustamisessa on otettava huomioon seuraavat asiat:

 Hälytysajoneuvojen toimintaedellytykset (esimerkiksi pelastustiet)
 Pelastusvälineet
 Yleinen saavutettavuus (muun muassa parkkipaikat)
 Ympäristö (läheinen asutus)
 Veden uintikelpoisuus (läheiset viemärit ja mahdolliset virtaukset)
 Maisemointi (sopiiko uintipaikka ympäristöönsä)
 Erityisryhmien tarpeet (rampit ja muu esteetön käyttö)
 Palvelut (muun muassa WC, suihkut, jätehuolto, sähkö, pukeutu-

mistilat)
 Ohjeet ja opasteet
 Rakenteellinen turvallisuus (muun muassa rantapohja, syvyys, va-

laistus)
 Liikenneturvallisuus (autot, pyörät ja veneet)
 Ympäristövaikutukset
 Toimintapaikat (auringonotto, kuntoilu)
 Vastuutaho (seura/yhdistys/kaupunki)

Haastavia tekijöitä erityisesti:

 Laivaväylät ja venereitit sekä venesatamat
 Veden laatu (esimerkiksi mattolaiturit)
 Uintipaikan ympärivuotisuus
 Laiturin turvalliset rakenteet 
 Turvallinen uintialue rajattu selkeästi
 Selkeä havaittavuus uima-alueen ulkopuolelta

Käsittely

06.10.2020 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Johanna Nuorteva: 
Lisäys viidenneksi kappaleeksi: Lautakunta ehdottaa osallistuvan bud-
jetin ja kaupunkilaisten ehdotusten tarkastelua siitä, mille alueille uima-
laitureita toivotaan. Rakennettavien laiturien, kuten Lauttasaaren uima-
laiturin lopullisen kustannusten perusteella voidaan arvioida tarkemmin, 
kuinka laajasti laitureita kannattaa perustaa. Tavoitteena on kaupunki-
laisten laajempi pääsy vapaa-ajan viettoon merellisessä Helsingissä.

Kannattaja: Pauliina Saares
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Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta hyväksyi Johanna Nuortevan vas-
taehdotuksen yksimielisesti.

22.09.2020 Pöydälle

Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen

Lisätiedot
Stefan Fröberg, ulkoilupalvelupäällikkö, puhelin: 310 87901

stefan.froberg(a)hel.fi
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§ 817
Taloushallintopalveluliikelaitoksen johtokunnan varajäsenen valinta

HEL 2020-011940 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus

 myönsi Mikael Karellille eron taloushallintopalveluliikelaitoksen joh-
tokunnan varajäsenen tehtävästä ja

 valitsi Tero Oinosen (sosiaali- ja terveystoimiala, hallinto, hallinto-
palvelut) varajäseneksi (Sampo Pajarin henkilökohtainen varajäsen) 
taloushallintopalveluliikelaitoksen johtokuntaan vuonna 2021 päät-
tyväksi toimikaudeksi. 

Samalla kaupunginhallitus tarkasti pöytäkirjan tämän pykälän osalta 
heti. 

Esittelijä
hallintojohtaja
Juha Summanen

Lisätiedot
Asta Vennelä, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

asta.vennela(a)hel.fi

Liitteet

1 Eroilmoitus 29.10.2020

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus valitsi Mikael Karellin (sosiaali- ja terveystoimiala, 
hallinto, talous- ja suunnittelupalvelut, talouden ja toiminnan suunnitte-
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lu) 10.6.2019 § 437 varajäseneksi taloushallintopalveluliikelaitoksen 
johtokuntaan kesäkuussa 2019 alkavaksi toimikaudeksi. Mikel Karell 
pyytää 29.10.2020 eroa taloushallintopalveluliikelaitoksen johtokunnan 
varajäsenen tehtävästä.

Toimielimen jäseneksi esitetään kaupungin henkilöstöön kuuluvia hen-
kilöiden aseman tai tehtävien perusteella.

Esittelijä
hallintojohtaja
Juha Summanen

Lisätiedot
Asta Vennelä, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

asta.vennela(a)hel.fi

Liitteet

1 Eroilmoitus 29.10.2020

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus

Tiedoksi

Taloushallintopalveluliikelaitoksen johtokunta
Taloushallintopalveluliikelaitos
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§ 818
Lyhennysvapaan myöntäminen Kiinteistö Oy Helsingin Pieksupolku 
5:lle

HEL 2020-011977 T 02 05 03 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti myöntää Kiinteistö Oy Helsingin Pieksupolku 
5:lle 27.11.2017, § 1084 myöntämälleen lainalle lyhennysvapaata aika-
välillä 1.6.2020 - 30.11.2023 erääntyville alkuperäisen maksuohjelman 
mukaisille lyhennyserille. Lyhennyserät siirtyvät laina-ajan loppuun pi-
dentäen nykyistä laina-aikaa myönnettäväksi esitetyn lyhennysvapaan 
kestoa vastaavalla aikamäärällä, jolloin lainan viimeinen maksuerä on 
30.11.2037. Muut lainaehdot pysyvät ennallaan, ja lainalle kertyvät ko-
rot laskutetaan lyhennysvapaan aikana normaalisti.

Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa kaupunginkanslian talous ja 
suunnitteluosastoa tekemään lainadokumentaatioon päätöksen mukai-
set muutokset.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Keijo Härkönen, rahoitusasiantuntija, puhelin: 310 25656

keijo.harkonen(a)hel.fi

Liitteet

1 KOy_hakemus
2 KOy Pieksupolku 5 lainapäätös
3 2020_RJ_lyhennysvapaa_Pieksupolku5

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hakija Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.
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Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus päätti 27.11.2017, § 1084 myöntää Kiinteistö Oy 
Helsingin Pieksupolku 5:lle 1 880 000 euron lainan Pukinmäen kau-
punginosassa sijaitsevan koulurakennuksen hankinnan rahoittamiseksi. 
Lainan vakuutena ovat kiinteistöön ja sen vuokraoikeuteen kohdistuvat 
panttikirjat. Kaupunkiympäristön toimiala on vuokrannut Kiinteistöyhtiö 
Oy Helsingin Pieksupolku 5:lle koulurakennuksen vaatiman määräalan 
30 vuoden ajaksi. 

Kiinteistö Oy Helsingin Pieksupolku 5 on Helsingin kristillisen koulun 
kannatusyhdistyksen pääosin omistama kiinteistöyhtiö ja kannatusyh-
distys vuokraa tiloja sekä hallinnoi tiloissa kaupungin sopimuskouluna 
toimivaa Helsingin kristillistä koulua.

Kiinteistö Oy Helsingin Pieksupolku 5 on joutunut talousvaikeuksiin tilo-
jansa vuokraavan kannatusyhdistyksen heikentyneen taloustilanteen 
vuoksi. Toiminnan järjestämistä on edelleen vaikeuttanut koronaviruk-
sen aiheuttama poikkeustilanne.

Rahoitusjohtaja päätti kaupunginhallituksen valtuuttamana 29.05.2020, 
§ 41 myöntää Kiinteistö Oy Helsingin Pieksupolku 5:lle
kaupungin myöntämään lainaan lyhennysvapaata toukokuun 2020 ly-
hennyserää koskien kuudeksi kuukaudeksi laina-aikaa vastaavasti pi-
dentäen. Lisäksi edellytettiin yhtiön suorittavan 30.11.2019 lyhennyse-
rän maksurästit sovitun maksuohjelman mukaisesti. Yhtiö on noudatta-
nut maksuohjelmaansa.

Kiinteistöyhtiön pääomistajana toimivalla kannatusyhdistyksellä on ollut 
kaupunkiympäristön toimialan kanssa riita-asia vanhojen tilavuokrien 
suorittamisesta, josta on tehty sovintosopimus. Sopimuksen mukainen 
saatava korkoineen on suoritettava maksusuunnitelman mukaisesti en-
nen kiinteistöyhtiön lainan lyhennysten alkamista vuonna 2024. Lisäksi 
kiinteistöyhtiö on sitoutunut maksamaan kaupunkiympäristön toimialalle 
aiemmin sovittua maanvuokraa. Mikäli Kiinteistö Oy Helsingin Pieksu-
polku 5 ei noudata kaupungille esittämäänsä maksusuunnitelmaa, kau-
punki voi alkuperäisten lainaehtojensa mukaisesti eräännyttää velan 
kokonaisuudessaan.

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

Kaupungin talouden tunnuslukujen perusteella voidaan todeta, että 
kaupungin lakisääteisten tehtävien hoitamisen tai talouden ei erittäin 
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varovaisestikaan arvioituna voida katsoa vaarantuvan Kiinteistö Oy 
Helsingin Pieksupolku 5:n lainalle myönnetyn lyhennysvapaan vuoksi.

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.

Euroopan komission tiedonannon mukaan valtiontukisääntöjä sovelle-
taan ainoastaan silloin, kun tuensaajana on yritys, jolla tarkoitetaan oi-
keudellisesta muodosta tai rahoitustavasta riippumatta taloudellista 
toimintaa harjoittavaa yksikköä (komission tiedonanto valtiontuen käsit-
teestä 2016/C 262/01, kohdat 6 - 12).

Komission tiedonannon mukaan julkista koulutusta, joka järjestetään 
valtion rahoittaman ja valvoman kansallisen koulutusjärjestelmän puit-
teissa, voidaan pitää muuna kuin taloudellisena toimintana. Unionin 
tuomioistuin on katsonut, että perustaessaan ja pysyttäessään tällaisen 
julkisen koulutusjärjestelmän, joka saa yleensä rahoituksensa julkisista 
varoista eikä oppilailta tai heidän vanhemmiltaan, valtio ei pyri harjoit-
tamaan voittoa tuottavaa toimintaa, vaan se suorittaa yhteiskunnallisia, 
kulttuurisia ja koulutuksellisia tehtäviään väestöään kohtaan. Näitä pe-
riaatteita voidaan soveltaa myös yksityisiin kouluihin ja lastentarhoihin 
(komission tiedonanto valtiontuen käsitteestä 2016/C 262/01, kohdat 
28-29).

Kiinteistö Oy Helsingin Pieksupolku 5 vuokraa omistamansa tilat pää-
omistajalleen Helsingin kristillisen koulun kannatusyhdistys ry:lle, joka 
hallinnoi tiloissa kaupungin sopimuskouluna toimivaa Helsingin kristillis-
tä koulua. Helsingin kristillinen koulu on yhtenäinen peruskoulu, jossa 
annetaan opetusta luokilla 1-9. Koulun yhteydessä toimii myös päivä-
koti Pursi. Koulu saa rahoituksensa muiden peruskoulujen tapaan val-
tiolta ja kaupungilta, joten opetus on maksutonta. 

Kiinteistö Oy Helsingin Pieksupolku 5 vuokraa omistamiaan tiloja yksis-
tään julkisen koulutuksen järjestämiseen ja päiväkotitoimintaan, joten 
kiinteistöyhtiön ei katsota harjoittavan taloudellista toimintaa. Komission 
tiedonannossa julkisesta koulutuksesta todettua sovelletaan myös yksi-
tyisiin kouluihin, jotka saavat rahoituksensa pääosin julkisista varoista. 
Suunniteltuun lainajärjestelyyn ei näin ollen ei sisälly SEUT 107(1) ar-
tiklan mukaista valtiontukea.

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

keijo.harkonen(a)hel.fi

Liitteet

1 KOy_hakemus
2 KOy Pieksupolku 5 lainapäätös
3 2020_RJ_lyhennysvapaa_Pieksupolku5

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hakija Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus
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§ 819
Lyhennysvapaan myöntäminen Helsingin Liikuntahallit Oy:lle

HEL 2020-012048 T 02 05 03 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti myöntää Helsingin Liikuntahallit Oy:lle kau-
pungin myöntämiin lainoihin (numerot 2150000165, 2150000166, 
2151003390), lyhennysvapaata marraskuun 2020 lyhennyseriä koskien 
kuudeksi kuukaudeksi ja pidentää laina-aikoja vastaavilla aikamäärillä. 
Lainojen lyhennyserät ovat yhteensä 189 219,49 euroa. Muut lainaeh-
dot pysyvät ennallaan.

Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa kaupunginkanslian talous ja 
suunnitteluosastoa tekemään lainadokumentaatioihin päätöksen mu-
kaiset muutokset.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Keijo Härkönen, rahoitusasiantuntija, puhelin: 310 25656

keijo.harkonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Hakemus 2.11.2020

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hakija Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsingin Liikuntahallit Oy on kaupunkikonserniin kuuluvan Jääkenttä-
säätiön kokonaan omistama yhtiö. Yhtiö omistaa useita, eri puolilla 
kaupunkia sijaitsevia, jääurheilun harrastamisen tarpeisiin rakennettuja 
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halleja. Kaupunki on myöntänyt yhtiölle lainoja rahoittaakseen osan 
jäähallien rakentamiskuluista.

Helsingin Liikuntahallit Oy:n jäähallit olivat keväällä koronaepidemian 
vuoksi suljettuina 2,5 kuukautta, mikä aiheutti yhtiölle huomattavan 
kassavajeen. Helsingin Liikuntahallit Oy hakee kaupungilta osaan lai-
noistaan kuuden kuukauden lyhennysvapaata. Lainojen lyhennyserät 
ovat yhteensä 189 219,49 euroa. Yhtiölle ei ole myönnetty lyhennysva-
paata vuoden 2020 aikana. 

Koronaviruksen aiheuttamien talousvaikeuksien vuoksi useat kaupun-
gin laina-asiakkaat ovat joutuneet tilapäisiin maksuvaikeuksiin. Kau-
punki on myöntänyt perustelluista syistä tilapäisiä lyhennysvapaita 
asiakkaiden taloustilanteiden vakauttamiseksi.

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

Helsingin Liikuntahallit Oy on osa kaupunkikonsernia. Tytäryhteisöjen 
lainoittamiseen sisältyvää riskiä pienentää se, että tytäryhteisöt ovat 
kaupungin omistajaohjauksen ja konsernivalvonnan alla ja velvollisia 
noudattamaan toiminnassaan kaupungin konserniohjetta ja kaupungin 
antamaa konserniohjausta. Kaupungin talouden tunnuslukujen perus-
teella arvioituna voidaan todeta, että kaupungin lakisääteisten tehtävien 
hoitamisen tai talouden ei erittäin varovaisestikaan arvioituna voida 
katsoa vaarantuvan yksittäiselle yhteisölle myönnetyn noin 190 000 eu-
ron lyhennysvapaan vuoksi.

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.

Helsingin Liikuntahallit Oy:n marraskuussa 2020 erääntyvien lainojen 
lyhennysten siirron käsittelyn yhteydessä on arvioitu, sisältyykö toi-
menpiteeseen SEUT 107(1) artiklan mukaista valtiontukea.

Lainajärjestelyyn ei sisälly SEUT 107(1) mukaista valtiontukea, koska 
kyse on urheilutiloista, jotka palvelevat ensisijaisesti paikallisia asukkai-
ta ja jotka eivät todennäköisesti houkuttele asiakkaita tai investointeja 
muista EU:n jäsenvaltioista. Toimenpide ei näin ollen ole omiaan vai-
kuttamaan jäsenvaltioiden väliseen kauppaan. (Komission tiedonanto 
valtiontuen käsitteestä 2016/C 262/01 kohta 197).
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Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Keijo Härkönen, rahoitusasiantuntija, puhelin: 310 25656

keijo.harkonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Hakemus 2.11.2020

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hakija Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus
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§ 820
Kaupunkiympäristön toimialan asiakkuusjohtajan virkasuhteen 
päättyminen ja viran täyttömenettelyn aloittaminen

HEL 2020-012451 T 01 01 04 00

Päätös

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi Pekka Henttosen eroilmoituksen 
kaupunkiympäristön toimialan asiakkuusjohtajan virasta. Samalla kau-
punginhallitus kehotti kaupunkiympäristön toimialaa käynnistämään vi-
ran täyttämiseksi julkisen hakumenettelyn.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Helena Wendorf, työmarkkina-asiantuntija, puhelin: 09 310 23529

helena.wendorf(a)hel.fi

Liitteet

1 Salassa pidettävä (Tietosuojalaki 29 §)

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Eron pyytäjä Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Pekka Henttonen on jättänyt 2.9.2020 päivätyn eroilmoituksen kaupun-
kiympäristön toimialan asiakkuusjohtajan virasta eläkkeelle siirtymisen 
vuoksi 1.4.2021 alkaen.

Kaupungin hallintosäännön 23 luvun 3 §:n 3 kohdan mukaan virkasuh-
teeseen ottava viranomainen päättää virkasuhteen päättymisestä. Hal-
lintosäännön 8 luvun 1 §:n 10 kohdan mukaan palvelukokonaisuuden 
johtajan virkaan ottamisesta päättää kaupunginhallitus.
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Hallintosäännön 5 luvun 10 §:n 6 momentin mukaan palvelukokonai-
suuden johtajan ja hallintojohtajan ollessa estyneenä hänen tehtäviään 
hoitaa toimialajohtajan määräämä viranhaltija. Hallintosäännön 23 lu-
vun 3 §:n 2 kohdan mukaan virkasuhteeseen ottava viranomainen 
päättää avoimen viran hoitajasta, ellei toisin ole määrätty.

Hallintosäännön 23 luvun 1 §:n 4 momentin mukaan palvelukokonai-
suuden johtajan kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkin-
to, kokemusta johtamistehtävissä sekä suomen kielen erinomainen ja 
ruotsin kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Helena Wendorf, työmarkkina-asiantuntija, puhelin: 09 310 23529

helena.wendorf(a)hel.fi

Liitteet

1 Salassa pidettävä (Tietosuojalaki 29 §)

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Eron pyytäjä Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus

Tiedoksi

Kaupunkiympäristön toimiala
Taloushallintopalvelut
Kaupunginkanslian henkilöstöosasto



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 43/2020 50 (98)
Kaupunginhallitus

Asia/11
23.11.2020

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

§ 821
Alueen varaaminen Kiinteistö Oy Namika Areenalle liikuntahallin 
suunnittelua varten (Pakila)

HEL 2020-009362 T 10 01 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus varasi Kiinteistö Oy Namika Areenalle (y-tunnus 
3131914-5) alueen Pakilasta liikuntahallin suunnittelua varten 
31.12.2021 saakka seuraavin ehdoin:

1
Varausalue on liitekartan 1 mukainen. Varausalue käsittää osan ase-
makaavan nro 11540 korttelissa 34119 olevasta tontista numero 1. 
Alue kuuluu asemakaavan mukaan opetustoimintaa palvelevien raken-
nusten korttelialueeseen (YO). Varsinaisen vuokra-alueen rajat mää-
räytyvät myöhemmin tehtävän vuokrasopimuksen mukaisesti. Alueelle 
on vireillä asemakaavan muutos, jossa kortteli 34119 tullaan muutta-
maan osin liikuntatoimintaa palvelevien rakennusten korttelialueeksi 
(YU).

2
Varausmaksu on 1 350 euroa vuodessa (0,5 euroa/m²). Se on makset-
tava 5.3.2021 mennessä kaupungin lähettämää laskua vastaan Helsin-
gin kaupungin talouspalveluiden varainhallintaan tai kaupungin osoit-
tamalle pankkitilille.

3
Hankkeen luonnospiirustukset on esitettävä liikuntapalvelukokonaisuu-
den hyväksyttäväksi ennen rakennusluvan hakemista.

4
Varauksensaajan tulee esittää vuokraushakemus hyvissä ajoin ennen 
varausajan päättymistä. Vuokrasopimuksen on oltava voimassa ennen 
kuin rakennuslupa myönnetään.

5
Varauksensaaja vastaa kaikkien viranomaislupien hakemisesta
aiheutuvista kustannuksista ja kaikista rakentamiskustannuksista sekä 
tulevalla vuokra-alueella mahdollisesti tarvittavien kulkuväylien, johto-
jen, ojien ym. siirroista.

6
Helsingin kaupunki ei vastaa siitä vahingosta, mikä varauksensaajalle 
saattaa aiheutua siitä, ettei hankkeelle saada rakennuslupaa tai ettei 
varsinaista maanvuokrausta voida solmia.
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7
Helsingin kaupunki ei vastaa varauksensaajalle aiheutuvista kustan-
nuksista ja mahdollisista vahingoista, joita varauksensaajalle saattaa 
aiheutua siitä, että varauksensaajan hanketta koskevat luvat tai muut 
tarvittavat päätökset oikaisuvaatimuksen, ylemmän toimielimen tai vali-
tuksen johdosta muuttuvat tai kumoutuvat tai niiden hyväksyminen tai 
lainvoimaistuminen viivästyy.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1 Pakila kartta

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Varauksensaaja Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täy-
täntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Hakemus ja kuvaus hankkeesta

Kiinteistö Oy Namika Areena pyytää 12.8.2020 päivätyllä hakemuksella 
suunnitteluvarausta Pakilan Pilkekujalla sijaitsevalle tontille liikuntahal-
lin rakentamista varten. Hankkeen tavoitteena on parantaa alueen lii-
kuntatilojen saatavuutta, koripallon harrastusmahdollisuuksia ja vastata 
alueelle rakennettavan koulun liikuntatilatarpeisiin.

Kiinteistö Oy Namika Areena toteuttaa liikuntahallin rakentamisen yh-
teistyössä Pakilan Allianssi -hankkeen kanssa. Sen yhteydessä toteu-
tetaan Pakila–Paloheinä-alueelle uusia kaupungin koulu-, päiväkoti- ja 
nuorisotiloja. Kaupunginvaltuusto on 15.1.2020 § 7 hyväksynyt Paki-
lanpuiston allianssin (ala-aste, yläaste, päiväkoti ja nuorisotilat) 
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20.9.2019 päivätyn hankesuunnitelman. Hankesuunnitelman mukaan 
koulutiloihin ei toteuteta erillisiä liikuntatiloja, vaan kasvatuksen ja kou-
lutuksen toimiala vuokraa opetukseen tarvittavat liikuntatilat pääosin 
rakennettavasta Kiinteistö Oy Namikan Areenan hallista. 

Kiinteistö Oy Namika Areenalla on tarkoituksena rakentaa alueelle noin 
2 700 m²:n suuruinen liikuntahalli, jossa olisi kaksi eri kokoista koripal-
lokenttää, pukuhuoneita, keittiö, kahvila, varastoja ja teknistä tilaa. Kiin-
teistö Oy Namika Areena on kokonaan Helsingin NMKY:n Tukisäätiön 
omistama yhtiö. Hallin rakentaminen alkaa alustavan arvion mukaan 
vuoden 2021 lopulla ja se on tarkoitus avata syksyllä 2023. 

Hankkeen alustava kustannusarvio on noin 10 miljoonaa euroa. Hallin 
rakentaminen on tarkoitus rahoittaa rahalaitoslainalla, omalla pääomal-
la ja mahdollisella Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämällä valtion 
rakentamisavustuksella. Rakentamiseen ei tämän hetkisten suunnitel-
mien mukaan haeta kaupungin lainoitusta. Helsingin NMKY:n Tukisää-
tiöllä on hyvät taloudelliset edellytykset toteuttaa rakentamishanke ja 
koulujen liikuntatilojen päiväkäyttö vahvistaa operatiivisen yhtiön käyt-
tötaloutta.

Hakemus liitteineen on oheismateriaalissa.

Varattava alue

Varausalue käsittää osan asemakaavan nro 11540 korttelissa 34119 
olevasta  tontista numero 1. Varausalue kuuluu 23.11.2007 lainvoiman 
saaneen asemakaavan (nro 11540) mukaan opetustoimintaa palvele-
vien rakennusten korttelialueeseen (YO). Maa-alue on kaupungin omis-
tuksessa. Varsinaisen tulevan vuokra-alueen rajat määräytyvät myö-
hemmin tehtävän vuokrasopimuksen mukaisesti.  Alueelle on vireillä 
asemakaavan muutos, jossa kortteli 34119 tullaan muuttamaan osin lii-
kuntatoimintaa palvelevien rakennusten korttelialueeksi (YU).

Tuleva tontin vuokrasopimus on tarkoitus saattaa päätöksentekoon 
vuoden 2021 lopulla. 

Varauksen perustelut

Hallin rakentaminen on kaupungin kokonaisedun mukaista, kun siihen 
saadaan kustannustehokkaasti toteutettua koulujen opetuksen tarvit-
semia tiloja. Lisäksi hallin rakentaminen on liikunnan edistämisen kan-
nalta kannatettavaa, koska se lisää sekä urheiluseurojen että muun 
vapaa-ajan harrastamisen tarvitsemia tiloja Pakilassa ja sen lähialueil-
la.        

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

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1 Pakila kartta

Oheismateriaali

1 Hakemus 12.8.2020
2 Hakemus 12.8.2020, liite, budjetti
3 Hakemus 12.8.2020, liite, havainnekuvat

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Varauksensaaja Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täy-
täntöönpano

Tiedoksi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Päätöshistoria

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 06.10.2020 § 168

HEL 2020-009362 T 10 01 01 00

Esitys

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta esitti kaupunginhallitukselle maa-
alueen varaamista Kiinteistö Oy Namika Areenalle (Y 3131914-5) Hel-
singin kaupungin 34. kaupunginosasta (Pakila) tontilta, jonka kiinteistö-
tunnus on 091-034-0119-0001 ja osoite Pilkekuja 10, 00660 Helsinki. 
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Varaus tehtäisiin liikuntahallin suunnittelua varten 31.12.2021 asti seu-
raavin ehdoin:

1
Varausalue käsittää osan asemakaavan nro 11540 korttelissa 34119 
olevasta tontista numero 1. Varausalue kuuluu 23.11.2007 lainvoiman 
saaneen asemakaavan (nro 11540) mukaan opetustoimintaa palvele-
vien rakennusten korttelialueeseen (YO). Varsinaisen vuokra-alueen 
rajat määräytyvät myöhemmin tehtävän vuokrasopimuksen mukaisesti. 
Maa-alue on Helsingin kaupungin omistuksessa. Alueella on käynnissä 
kaavanmuutos, jossa kortteli 34119 tullaan muuttamaan osin liikunta-
toimintaa palvelevien rakennusten korttelialueeksi (YU).

2
Varausmaksu on 1 350 euroa vuodessa (0,5 euroa/m²). Se on makset-
tava 5.3.2021 mennessä kaupungin lähettämää laskua vastaan Helsin-
gin kaupungin talouspalveluiden varainhallintaan tai kaupungin osoit-
tamalle pankkitilille.

3
Hankkeen luonnospiirustukset on esitettävä liikuntapalvelukokonaisuu-
den hyväksyttäväksi ennen rakennusluvan hakemista.

4
Varauksensaajan tulee esittää vuokraushakemus hyvissä ajoin ennen 
varausajan päättymistä. Vuokrasopimuksen on oltava voimassa ennen 
kuin rakennuslupa myönnetään.

5
Varauksensaaja vastaa kaikkien viranomaislupien hakemisesta
aiheutuvista kustannuksista ja kaikista rakentamiskustannuksista sekä 
tulevalla vuokra-alueella mahdollisesti tarvittavien kulkuväylien, johto-
jen, ojien ym. siirroista.

6
Helsingin kaupunki ei vastaa siitä vahingosta, mikä varauksensaajalle 
saattaa aiheutua siitä, ettei hankkeelle saada rakennuslupaa tai ettei 
varsinaista maanvuokrausta voida solmia.

7
Kaupunki ei vastaa varauksensaajalle aiheutuneista kustannuksista, 
mikäli päätös oikaisuvaatimuksen tai kunnallisvalituksen johdosta 
muuttuu tai kumoutuu.

Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen
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Lisätiedot
Petteri Huurre, liikuntapaikkapäällikkö, puhelin: 310 87791

petteri.huurre(a)hel.fi
Kimmo Isotalo, erityissuunnittelija, puhelin: 310 32342

kimmo.isotalo(a)hel.fi
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§ 822
Ilmalan raitiotien hankesuunnitelma

HEL 2020-008689 T 08 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus hyväksyi Ilmalan raitiotien rakentamisen ja ratasäh-
kötöiden hankesuunnitelman siten, että hankkeen kokonaishinta yh-
teensä sisältäen suunnittelun, rakennustyöt ja hankkeeseen sisältyvät 
erillishankinnat sekä hankintojen aikaiset lisä- ja muutostyöt on 8 000 
000 euroa (alv 0 %) syyskuun 2020 kustannustasossa.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1 Hankesuunnitelma
2 Katusuunnitelma Ilmalantori
3 Katusuunnitelma Pasilankatu välillä Pasilansilta Kyllikinportti
4 Katusuunnitelma Pasilankatu_välillä_Kyllikinportti_Radiokatu
5 Katusuunnitelma Radiokatu_kooste_välillä_Pasilankatu-Ilmalankatu

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Ilmalan raitiotie täydentää Pasilan raitiotieverkostoa Helsingin seudun 
liikenne -kuntayhtymän (HSL) raitiotieliikenteen linjastosuunnitelman 
mukaisesti, kun raitiolinjaa 9 jatketaan Pasilasta Ilmalaan.

Hankkeen strategiasidonnaisuus

Helsingin kaupunkistrategian mukaan liikennejärjestelmän toimivuudes-
ta huolehditaan liikenneinvestoinneilla ja kestävien liikennemuotojen 
kulkumuoto-osuutta kasvatetaan. Päätösehdotus on kaupunkistrate-
gian mukainen ja se tukee strategian tavoitteita kestävän kasvun tur-
vaamisesta.
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Suhde muihin päätöksiin

HSL hyväksyi 10.2.2015 Helsingin kantakaupungin raitioliikenteen lin-
jastosuunnitelman.

Yleisten töiden lautakunta hyväksyi 4.12.2012, 552 §, Ilmalantorin ja 
Ilmalankujan katusuunnitelmat.

Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi 21.8.2018, 391 §, Pasilankadun 
(välillä Kyllikinportti–Radiokatu) katusuunnitelman.

Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi 22.1.2019, 24 §, Ilmalankadun 
ja Radiokadun katusuunnitelmat.

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
valitsi 11.6.2020, 83 §, Ilmalan raitiotieyhteyden kokonaisurakan toteut-
tajan.

Hankkeen lähtökohdat ja tavoitteet

Ilmalan raitiotie on suunniteltu rakennettavaksi Länsi-Pasilasta Pasilan-
katua, Radiokatua ja Ilmalankujaa pitkin Ilmalantorille Ilmalassa. Ole-
massa oleva raitiotieverkosto ulottuu Pasilankadulla Kyllikinportille asti.

Samoin kuin Jätkäsaareen ja Hernesaareen rakentuvilla uusilla asuina-
lueilla, myös Ilmalan täydentyvän rakentamisen kohdalla alueen ensisi-
jaiseksi joukkoliikenneratkaisuksi on valittu raitioliikenne. Tällä hetkellä 
Ilmalan ja Länsi-Pasilan pohjoisosien joukkoliikenne pohjautuu laajalti 
bussilinjoihin 23, 50 ja 59. Näistä kaksi viimeksi mainittua ovat poikit-
taisliikenteen linjoja.

Raitiolinjan 9 päätepysäkki on tällä hetkellä Itä-Pasilan puolella Pasilan 
rautatieaseman luona. HSL:n kantakaupungin raitioliikenteen linjasto-
suunnitelmassa linjan 9 päätepysäkki on sijoitettu tavoitelinjastossa Il-
malaan. Raitiolinjan 9 jatkaminen Ilmalaan parantaa alueen yhteyksiä 
eteläiseen kantakaupunkiin.

Pasilankatu toimii Länsi-Pasilan alueellisena kokoojakatuna. Katu on 
vilkkaasti liikennöity ja sillä kulkee useita bussilinjoja sekä raitiotielinja 
7. Kadulla kulkee myös paljon pohjois-eteläsuuntaista kevyttä liikennet-
tä niin Pasilan juna-asemalle kuin kauppakeskus Triplaan.

Radiokadun varrella sijaitsee asuinkerrostalojen korttelialueita, radio- ja 
televisiotoiminnan korttelialueita sekä hallinto- ja virastorakennusten 
korttelialue. Osassa kadun varren kortteleita on käynnissä kaavamuu-
tosprosessi.
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Ilmalankuja on uudelleen rakennettava katu Radiokadun ja tulevan Te-
levisiokadun välillä. Kadun länsipuolella on HSY:n vesilinnojen tontti ja 
itäpuolelle on kaavoitettu toimitilarakennuksia. Katu liittyy pohjoispääs-
tään rakennettavaan uuteen torialueeseen Ilmalantoriin. Kadun kautta 
tulee kulkemaan raitio- ja linja-autoliikennettä Ilmalantorille.

Ilmalantori on uusi Ilmalanrinteen toimitila-alueen toriaukio. Torin etelä-
puolella on HSY:n vesilinnojen tontti. Torin länsi-, pohjois- ja osin itä-
puolelle rakennetaan uusia toimitilarakennuksia. Tori liittyy itäreunas-
taan Ilmalankujan ja Televisiokadun katualueisiin. Ilmalantori sijoittuu 
Ilmalan aseman välittömään läheisyyteen. Ilmalantorille on suunniteltu 
raitiotien ja linja-autojen päätepysäkit, joten Ilmalantorista muodostuu 
merkittävä joukkoliikenteen vaihtoasema. Ilmalantorin pääasiallisia 
käyttäjiä ovat joukkoliikenteen matkustajat sekä toria ympäröivien toimi-
tilatonttien työntekijät, asiakkaat ja huoltoliikenne.

Ilmalan raitiotie on tarkoitus rakentaa niin, että liikenne uudella ratao-
suudella voidaan aloittaa vuoden 2022 syksyyn mennessä.

Raideliikenteen osuus liikenteestä kasvaa, mikä alentaa hiilidioksidi-
päästöjä kokonaisuudessaan. Joukkoliikenteen osalta energiatehok-
kuus ja uusiutuvan energian käyttö kasvavat.

Hankkeen toteuttaminen

Katusuunnitelmien mukaisesti Ilmalan raitiotie toteutetaan Kyllikinportil-
ta pohjoiseen Pasilankatua, edelleen Radiokatua ja Ilmalankujaa pitkin 
Ilmalantorille. Ilmalantorille rakennetaan kääntösilmukka.

Pasilankadulla ja Radiokadulla Rahakamarinportille asti rata toteute-
taan joukkoliikennekaistoille katualueen keskelle. Joukkoliikennekaisto-
ja käyttävät raitiovaunujen lisäksi myös linja-autot. Pasilankadulla jouk-
koliikennekaistat erotetaan istutuskaistoilla ajoradoista. Rahakamarin-
portista eteenpäin rata on ajoradalla aina Ilmalantorille saakka. Ilmalan-
torilla raitio-, ajoneuvo-, pyöräily- ja jalankulkuliikennettä ei ole erotettu 
toisistaan. Torin keskialueella ajoneuvoliikenne on estetty rajaamalla 
alue teräspollareilla. 

Uudelle rataosuudelle tulee raitiotien ja bussien yhteiskäyttöpysäkit Pa-
silankatu 16 ja 18 välille sekä Uutiskatu-Hannanportti välille. Pasilan-
kadun uudet pysäkit tulevat ajoratojen väliin joukkoliikennekaistojen 
molemmin puolin. Uutiskatu-Hannanportin pysäkit tulevat ajoradan mo-
lemmin puolin. Ilmalantorin pohjoisreunassa on raitioliikenteen ja linja-
autoliikenteen pysäkit.
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Radan ajolangat kiinnitetään yhteiskäyttöpylväisiin ja läheisten raken-
nusten seiniin. Yhteiskäyttöpylväisiin kiinnitetään myös katualueiden 
valaistuksen kannatinlankoja.

Melu- ja tärinävaikutuksia hallitaan asianmukaisilla toteutusratkaisuilla.

Hankkeen mukaiset työt on todettu tarkoituksenmukaisiksi ohjelmoida 
toteutettavaksi yhteisenä kunnallisteknisenä (YKT) hankkeena. HKL on 
yksi YKT-hankkeen osapuolista ja Kaupunkiympäristön toimiala 
(KYMP) toimii hankkeen päätilaajana ja kilpailuttaa YKT-urakan. YKT-
hankkeessa uusitaan alueen katujen kunnallistekniikka raitioradan ra-
kentamisen yhteydessä.

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
valitsi 11.6.2020 urakoitsijan YKT-hankkeen toteuttajaksi järjestetyn 
kilpailutuksen perusteella.

Raitiotien vaatimat sähkötyöt toteutetaan ratahankkeen yhteydessä, 
jotta liikennöinnin alkaminen asetetussa tavoiteaikataulussa voidaan 
taata.

Työnaikaiset vaikutukset raitioliikenteelle eivät ole huomattavia, sillä 
raitiotie rakennetaan alueelle, jossa ei raitioliikennettä aiemmin ole ol-
lut. Liikennehaittoja tulee lähinnä Pasilankatu-Kyllikinportti risteyksen 
liittämisestä nykyiseen raitiotieverkostoon. Myös Pasilankadun pysäk-
kimuutoksista tulee väliaikaisia liikennejärjestelyjä.

Hankkeen kustannusten muodostuminen

Hankkeen arvonlisäverottomat kustannukset ovat hankesuunnitelman 
mukaisesti enintään 8 milj. euroa syyskuun 2020 kustannustasossa.

Hankkeen suunnitteluun on käytetty kesäkuun 2020 loppuun mennessä 
n. 0,17 milj. euroa. 

Hankkeeseen on HKL:n vuoden 2020 budjetissa varauduttu käyttä-
mään enintään 0,5 milj. euroa. 

Vuodelle 2020 hankkeen kustannuksiksi on arvioitu n. 0,51 milj. euroa, 
vuodelle 2021 n. 3,66 milj. euroa, vuodelle 2022 n. 3,43 milj. euroa ja 
vuodelle 2023 0,24 milj. euroa. Vuosille 2021, 2022 ja 2023 sijoittuvat 
kustannukset otetaan huomioon HKL:n talousarvioiden laatimisessa 
noille vuosille.

KYMP:n kilpailuttaman YKT-urakan kustannuksista rakennusurakan ja 
rakennuttamispalkkion kuluja on arvioitu hankesuunnitelman ja siihen 
liittyvän kustannusarvion laatimishetkellä HKL:lle kohdistuvan YKT-
sopimuksen mukaisesti 28,48 %. 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 43/2020 60 (98)
Kaupunginhallitus

Asia/12
23.11.2020

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

Rakennusurakan töiden lisäksi hankkeessa käytetään n. 1,77 milj. eu-
roa rataan liittyviin ratasähkötöihin ja ratasähkölaitteiden hankintoihin.

Näiden lisäksi hankkeelle tulee suunnittelun ja projektin johdon kustan-
nuksia n. 0,75 milj. euroa sekä n. 0,83 milj. euron hankevaraus.

Hankkeen vaikutukset käyttötalouteen

Hanke aiheuttaa arviolta 51.000 euron lisäyksen vuotuisiin radan kun-
nossapitokustannuksiin. Kustannusten kasvu koostuu uusien vaihtei-
den kunnossapitotarpeesta sekä radan ja rata-alueen kunnossapito- ja 
huoltotoimenpiteistä, kuten kiskojen hiominen, kaarteiden voitelu ja lu-
mityöt sekä pysäkkien kunnossapitotyöt. 

Hankeen rataosuus aiheuttaa 40 vuoden poistoajalla tasapoistoina 0,2 
milj. euron vuotuisen lisäyksen poistokustannuksiin.

Hankeen ratasähköosuus aiheuttaa 20 vuoden poistoajalla tasapoistoi-
na 0,1 milj. euron vuotuisen lisäyksen poistokustannuksiin.

HSL:n perussopimuksen perusteella 50 % investoinnin poistoista (noin 
0,1 milj. euroa/vuosi) ja 50 % laskennallisista korkomenoista (40 vuo-
den aikana yhteensä noin 4,1 milj. euroa, laskentakorko 5 %) voidaan 
laskuttaa HSL:ltä. HKL palauttaa HSL:ltä laskuttamansa 50 % lasken-
nallisen korkomenon ns. infran korkotulona kaupungille.

Loppuosa poistoista (noin 0,1 milj. euroa vuodessa) ja investoinnin ra-
hoittamisesta aiheutuvat todelliset noin 3,5 milj. euron korkokulut laina-
aikana (korkokanta 3 % ja laina-aika 25 vuotta) jäävät kaupungin lii-
kenneliikelaitoksen infratukena maksettavaksi. Ilmalan raitioradan vai-
kutus HKL:lle maksettavaan kaupungin tukeen on keskimäärin 0,1 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. 

Ilmalan raitiotien HKL:n osuuden kokonaisvaikutus Helsingin kaupungin 
käyttötalouteen arvioidaan olevan keskimäärin 0,2 milj. euroa vuodessa 
(HSL:n maksuosuus ja HKL:n saama kaupungin tuki yhteensä).

Toimivalta

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-
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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 Katusuunnitelma Ilmalantori
3 Katusuunnitelma Pasilankatu välillä Pasilansilta Kyllikinportti
4 Katusuunnitelma Pasilankatu_välillä_Kyllikinportti_Radiokatu
5 Katusuunnitelma Radiokatu_kooste_välillä_Pasilankatu-Ilmalankatu

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Liikenneliikelaitos

Päätöshistoria

Liikenneliikelaitoksen johtokunta 30.09.2020 § 147

HEL 2020-008689 T 08 00 02

Esitys

Liikenneliikelaitoksen (HKL) johtokunta esitti kaupunginhallituksen hy-
väksyttäväksi Ilmalantorin raitiotien rakentamisen ja ratasähkötöiden 
hankesuunnitelman 10.9.2020 esityksen mukaan niin, että hankkeen 
kokonaishinta yhteensä sisältäen suunnittelun, rakennustyöt ja hank-
keeseen sisältyvät erillishankinnat sekä hankintojen aikaiset lisä- ja 
muutostyöt on 8 milj. euroa (alv 0 %).

Esittelijä
yksikön johtaja
Antti Nousiainen

Lisätiedot
Mari Sipponen, projektipäällikkö, puhelin: 310 32389

mari.sipponen(a)hel.fi
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§ 823
Lausunto Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle 
huoltoasema- ja ravintolarakennuksen rakennussuojeluesityksestä

HEL 2020-010592 T 10 03 10

UUDELY/10448/2020

Päätös

Kaupunginhallitus antoi Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristö-
keskukselle Punavuoriseura ry:n ja Eteläiset kaupunginosat ry:n esityk-
sestä Hietalahdessa sijaitsevan huoltoaseman ja ravintolan suojelemi-
sesta rakennusperinnön suojelemisesta annetun lain säännösten nojal-
la seuraavan lausunnon:

Kaupunginhallitus toteaa, että vaikka suojeltavaksi esitettävä rakennus 
edustaa laadukasta arkkitehtuuria ja sillä on rakennustaiteellisia arvoja 
ei sillä kuitenkaan ole sellaista historiallista merkittävyyttä, joka perus-
telisi kohteen suojelemista rakennusperintölailla. Rakennus on iältään 
melko nuori, vain 20 vuotta vanha ja yleisen kulttuuriperintökäsityksen 
mukaan arvottaminen, jonka perusteella rakennus voidaan suojella, 
vaatii ajallisesti yleensä useamman vuosikymmenen rakennusajankoh-
dan ja arvottamisen välillä. Rakennuksen suojelutarve tulee selvittää 
maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti asemakaavoituksen yhteydes-
sä.

Alue on varattu toimitilahankkeen kehittämistä ja toteutusedellytysten 
jatkoselvittämistä varten. Tämän kehittämisvarauksen mukaan alueelle 
on tarkoitus tutkia mittavaa toimitilarakentamista, jonka painopiste tulisi 
todennäköisesti olemaan kyseisellä tontilla ja sen lähiympäristössä. Mi-
käli alueella vireillä oleva kehittämishanke etenee asemakaavoituk-
seen, selvitetään kaavoituksen yhteydessä Hietalahdenranta 6:n ra-
kennustaiteelliset arvot sekä arvioidaan mahdollisen purkamisen vaiku-
tuksia kaupunkikuvaan ja ympäristön kulttuuriarvojen säilymiseen. Vai-
kutusten arviointi tehdään osana asemakaavaprosessia. Kulttuuriympä-
ristön vaalimisen tavoitteita arvioidaan suhteessa asemakaavan muihin 
tavoitteisiin.

Kohdetta ei ole tarpeen asettaa vaarantamiskieltoon, koska kehittämis-
varaushanke ja siihen liittyvä mahdollinen asemakaavaprosessi kestää 
lyhimmilläänkin useita vuosia ja vireillä oleva suojeluasia ehditään rat-
kaista ennen mahdollisen asemakaavan muutoksen hyväksymistä.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
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Lisätiedot
Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1 Lausuntopyyntö 22.9.2020
2 Lausuntopyyntö 22.9.2020, liitteet
3 Kaupukiympäristön toimialan lausunto

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Lausuntopyyntö

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus pyytää Helsingin 
kaupungin lausuntoa rakennussuojeluesityksestä. Hietalahdessa sijait-
sevaa huoltoasema- ja ravintolarakennusta esitetään suojeltavaksi ra-
kennusperinnön suojelemisesta annetun lain (498/2010) säännösten 
nojalla Punavuoriseura ry:n ja Eteläiset kaupunginosat ry:n aloitteesta. 
Lausuntoa on pyydetty 30.11.2020 mennessä. 

Suojeluesitys

Suojeltavaksi esitettävä kohde sijaitsee 5. kaupunginosan (Punavuori) 
korttelissa 5002, tontilla 1, osoitteessa Hietalahdenranta 6. Punavuori-
seura ry ja Eteläiset kaupunginosat ry ovat tehneet rakennussuojeluesi-
tyksen tontilla sijaitsevasta ravintola- ja huoltoasemarakennuksesta ja 
kohteelle haetaan myös vaarantamiskieltoa.

Arkkitehti Juha Ilosen suunnittelema, kutsukilpailun voittajaehdotuksen 
perusteella toteutettu rakennus on valmistunut vuonna 2000. Rakennus 
on 1–2 -kerroksinen ja siihen kuuluu huoltoasema, kauppa, kahvio se-
kä rantaravintola terasseineen. Suojeluesitystä perustellaan seuraavas-
ti: Hietalahdenrannassa on arvokasta perinneympäristöä ja useita suo-
jeltuja rakennuksia ja laitteita (mm. vanhoja nostureita). Huoltoase-
ma/ravintola -rakennus olisi harvinainen Helsingin suojeltujen raken-
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nusten joukossa, ehkä koko maassa. Rakennus on ainutkertainen 
oman aikakautensa esimerkki innovatiivisesta eri toimitilojen yhdistämi-
sestä ja rannan maiseman sekä historian huomioon ottamisesta. Ra-
kennus sopii nuoresta iästään huolimatta erinomaisesti ympäristöönsä 
ja palvelee alkuperäisessä tarkoituksessaan alueen asukkaita ja yrityk-
siä. Jos rakennusta ei suojella, vaarana on rannan historiallisen miljöön 
tuhoutuminen ylitehokkaan ja paikkaan sopimattoman kiinteistösijoitta-
misen kohteena.

Vaarantamiskieltoa haetaan rakennussuojelun turvaamiseksi, alueelle 
myönnetyn kehittämisvarauksen johdosta (alueen varaaminen Hieta-
lahdenrannasta HGR Property Partners Oy:lle toimitilahankkeen kehit-
tämistä ja toteutusedellytysten jatkoselvittämistä varten, elinkeinojaosto 
11.5.2020). Vaarantamiskielto vaaditaan asetettavaksi, jotta kaupunki 
ei myisi tonttia ennen suojelupäätöshakemuksen ratkaisua.

Kohteen historiaa ja asemakaavatilanne

Oy Union-Öljy Ab rakennutti Hietalahdenaltaan vierestä vuokraamal-
leen alueelle autohuoltoaseman, jonka rakennuslupa hyväksyttiin loka-
kuussa 1953. Rakennuksen suunnitteli insinööri Frans Aalto. Huoltamo 
siirtyi Neste Oy:lle vuonna 1992 ja purettiin pian sen jälkeen. Paikalle 
rakennettavan uudisrakennuksen suunnittelusta järjestettiin vuonna 
1997 kutsukilpailu, jonka voitti arkkitehti Juha Ilonen. Uudisrakennus to-
teutettiin Ilosen suunnitelmien mukaisesti. Kohde on esitelty Arkkitehti
lehdessä 2/2001 ja Teräsrakenne lehdessä 2/2001. Rakennusta on pe-
ruskorjattu 2017–18 ja se on hyvässä kunnossa.

Voimassa oleva asemakaava on vahvistettu 21.2.1997. Tontti on mää-
ritelty liikerakennusten korttelialueeksi (KL), johon saa rakentaa ravinto-
la-, kahvila-, kerho- ja kokoontumistiloja sekä enintään 100 m² huoltoa-
sematoimintoja sille erikseen merkityille rakennusaloille. Tontin raken-
nusoikeus on 600 k-m² ja suurin sallittu kerrosluku on 1. Rakennusten 
tulee olla ilmeeltään keveitä ja julkisivun päämateriaalien tulee olla 
tummaksi käsiteltyä terästä, lasia sekä luonnonkiveä. Katolle sijoitetta-
vien teknisten laitteiden ja tilojen tulee sopia rakennuksen ulkonäköön. 
Nykyinen rakennus on toteutettu asemakaavan voimaantulon jälkeen, 
eikä asemakaavassa siten ole suojelumääräyksiä.

Helsingin yleiskaavassa 2016 tontti kuuluu Kantakaupunki C2 ‑aluee-
seen, jota kehitetään toiminnallisesti sekoittuneena asumisen, kaupan 
ja julkisten palvelujen, toimitilojen, hallinnon, puistojen, virkistys- ja lii-
kuntapalvelujen sekä kaupunkikulttuurin alueena. Rakennusten maan-
tasokerrokset ja kadulle avautuvat tilat on osoitettava ensisijaisesti lii-
ke- tai muuksi toimitilaksi. Rakennuksen tai sen osan käyttötarkoituk-
sen muutoksissa on varmistettava kantakaupungille ominaisen, toimin-
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nallisesti monipuolisen ja sekoittuneen rakenteen säilyminen sekä liike- 
ja toimitilojen riittävä määrä. Käyttötarkoituksen muutosten yhteydessä 
tulee tehdä alueellinen tarkastelu. Aluetta kehitetään kestävien kulku-
muotojen, erityisesti kävelyn ja pyöräilyn, ehdoilla.

Alueelle on myönnetty kehittämisvaraus HGR Property Partners Oy:lle 
vuoden 2022 loppuun asti. Kehittämisvarauksen tavoitteena on suunni-
tella ranta-alueelle uutta toimitilarakentamista. Kehittämisvarauspää-
tökseen sisältyy ehtoja, joiden mukaan suunnittelussa tulee muun 
muassa ottaa huomioon, että varausalue on historiallisesti ja kaupunki-
kuvallisesti arvokasta aluetta ja osa alueesta kuuluu valtakunnallisesti 
merkittäviin kulttuuriympäristöihin (RKY 2009). Varauksensaajan tulee
myös laatia suunnittelualueesta ympäristöhistoriallinen selvitys. Va-
rauksensaaja on tilannut kolmelta eri ryhmältä ideasuunnitelmia alueen 
kehittämistä varten ja suunnittelutyö on parhaillaan käynnissä. Alueen
asemakaavoitus ei ole vielä vireillä, mutta mikäli kehittämisvarauspää-
töksen ehtoja noudatetaan ja suunnitelmien perusteella hankkeen ar-
vioidaan olevan toteuttamiskelpoinen, käynnistetään hankeen asema-
kaavoitus ja viedään tontinvaraus poliittiseen päätöksentekoon. 

Saadut lausunnot

Asiasta on saatu kaupunkiympäristön toimialan ja kaupunginmuseon 
lausunnot. Päätösehdotus on näiden lausuntojen mukainen.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1 Lausuntopyyntö 22.9.2020
2 Lausuntopyyntö 22.9.2020, liitteet
3 Kaupukiympäristön toimialan lausunto

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskus
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Päätöshistoria

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala Kulttuuripalvelukokonaisuus Kaupunginmuseo 
Kulttuuriperintöyksikkö 2.10.2020

HEL 2020-010592 T 10 03 10

Punavuoriseura ry ja Eteläiset kaupunginosat ry ovat tehneet raken-
nussuojeluesityksen osoitteessa Hietalahdenranta 6 sijaitsevasta ra-
kennuksesta. Kohteelle haetaan myös vaarantamiskieltoa. Kohde on 
vuonna 2000 valmistunut, arkkitehti Juha Ilosen suunnittelema huoltoa-
sema- ja ravintolarakennus. Rakennus valmistui Nesteen järjestämän 
kutsukilpailun (1997) voittaneen ehdotuksen perusteella. 

Punavuoriseura ry ja Eteläiset kaupunginosat ry hakevat rakennussuo-
jelupäätöstä Hietalahdenranta 6 huoltoasema/rantaravintola -
rakennukselle seuraavin perustein: Hietalahdenrannassa on arvokasta 
perinneympäristöä ja useita suojeltuja rakennuksia ja laitteita (mm. 
vanhoja nostureita). Huoltoasema/ravintola -rakennus olisi harvinainen 
Helsingin suojeltujen rakennusten joukossa, ehkä koko maassa. Ra-
kennus on ainutkertainen oman aikakautensa esimerkki innovatiivises-
ta eri toimitilojen yhdistämisestä ja rannan maiseman sekä historian 
huomioon ottamisesta. Rakennus sopii nuoresta iästään huolimatta 
erinomaisesti ympäristöönsä ja palvelee alkuperäisessä tarkoitukses-
saan alueen asukkaita ja yrityksiä. Jos rakennusta ei suojella, vaarana 
on rannan historiallisen miljöön tuhoutuminen ylitehokkaan ja paikkaan 
sopimattoman kiinteistösijoittamisen kohteena. 

Tontilla on voimassa asemakaava vuodelta 1997. Asemakaavassa Hie-
talahdenranta 6 tontille on merkitty käyttötarkoitus KL, jonka mukaan 
alueelle saa rakentaa ravintola-, kahvila-, kerho- ja kokoontumistiloja. 
Lisäksi korttelissa 5002 alueelle osoitetusta kerrosalasta saa yhteensä 
enintään 100m² käyttää lh-merkinnällä varustetulla rakennusaloilla 
huoltoasematoimintoja varten. Lisäksi on määrätty, että rakennusten 
tulee olla keveitä. Korttelin 5002 rakennusten julkisivun päämateriaa-
lien tulee olla tummaksi käsiteltyä terästä sekä lasia ja luonnonkiveä. 
Korttelin rakennusoikeus on 600 k-m². 

Rakennussuojeluesityksen taustalla on Helsingin kaupunkiympäristö-
lautakunnan päätös 7.4.2020 ja kaupunginhallituksen elinkeinojaoston 
päätös 11.5.2020 myöntää suunnitteluvaraus Hietalahdenrantaan HGR 
Property Partners Oy:lle toimitilahankkeen kehittämistä ja toteutusedel-
lytysten jatkoselvittämistä varten (kehittämisvaraus). Lisäksi HGR sel-
vittää suunnitteluvarushakemuksen mukaan ajoneuvoliikenteen siirtä-
mistä Hietalahdenlaiturin linjauksen mukaisesti sekä Hietalahden torin 
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alle rakennettavaa pysäköintilaitosta. Toimitilan paikaksi on esitetty juu-
ri Hietalahdenranta 6 tonttia, joka toteutuessaan tarkoittaisi nykyisen 
huoltoasema- ja ravintolarakennuksen purkamista ja tontille korkeam-
paa rakentamista. Kaupunki on varannut kehittämisvarauksessa alueel-
le 15 000-20 000 k-m² uutta rakennusoikeutta. 

Hietalahdenranta 6 sijaitseva ravintola ja huoltoasema on sijoitettu toi-
siinsa liittyvänä massana kolmion muotoiselle tontille. Ravintolaraken-
nus on kaksikerroksinen, pitkänomainen massa, jonka julkisivua hallit-
sevat kantavat teräsrakenteet. Ravintolan asemaa on korostettu, ja ra-
kennukseen liitetty huoltoasema on sijoitettu seläkkäin sen kanssa. 
Huoltoaseman v:n mallinen mittarikatos on teräsrakenteinen ja se on 
katettu läpikuultavin muovikennolevyin. Rakennus edustaa kokonaisuu-
tena 2000-luvun alun arkkitehtuurille tyypillistä materiaalien käyttöä, 
mutta rakennustyyppinä se on innovatiivinen ja säilyttänyt alkuperäisen 
käyttötarkoituksensa. Arkkitehtuurissa näkyvät ideat viereisen telakan 
ja sen nosturien hahmoista sekä laivan piipuksi naamioitu hissi- ja il-
manvaihtokuilu. 

Kaupunginmuseo katsoo, että oikea instrumentti tutkia Hietalahdenran-
ta 6 mahdollista suojelua on maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti 
asemakaava. Tontin voimassa oleva asemakaava on laadittu ennen 
nykyisen rakennuksen rakentamista, eikä se siten ota kantaa suoje-
luun. Toisaalta rakennus on iältään nuori, vain 20 vuotta vanha ja ylei-
sen kulttuuriperintökäsityksen mukaan arvottaminen, jonka perusteella 
suojelua esitetään, vaatii ajallisesti yleensä useamman vuosikymme-
nen rakennusajankohdan ja arvottamisen välillä.

Lisätiedot
Johanna Björkman, tutkija, puhelin: +358 9 310 36473

johanna.bjorkman(a)hel.fi
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§ 824
Valtuutettujen Nuutti Hyttinen ja Petrus Pennanen toivomusponnet 
sähköautojen täyden latausvalmiuden edellyttämisestä tontinluovu-
tusehdoissa

HEL 2020-001167 T 00 00 03

HEL 2020-001168

Päätös

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 
29.1.2020 hyväksymien toivomusponsien johdosta tehdyistä toimenpi-
teistä ja toimittaa selvityksen ponsien ehdottajille sekä tiedoksi muille 
valtuutetuille.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 32174

suvi.ramo(a)hel.fi

Liitteet

1 Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto 26.5.2020 valtuutettu Petrus 
Pennasen toivomusponnesta

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Ponsien ehdottajat Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytän-
töönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Käsitellessään valtuutettu Nuutti Hyttisen aloitetta sähköautoilun edis-
tämisestä uudis- ja täydennysrakentamisessa 29.1.2020 kaupunginval-
tuusto hyväksyi seuraavat toivomusponnet:
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"Hyväksyessään vastauksen kaupunginvaltuusto edellyttää, että selvi-
tetään mahdollisuudet kaupunkiympäristön toimialalla seurata sähkö-
autojen latausinfran kehitystä kaupunginosatasolla ja selvitetään mah-
dollisuudet vaatia tontinluovutusehdoissa, että täysi latausvalmius to-
teutetaan riittävään määrään kohteita, jotta Hiilineutraali Helsinki - toi-
menpideohjelmassa asetettu tavoite sähköisen liikenteen kasvusta voi 
realistisesti toteutua." (Nuutti Hyttinen)

"Kaupunginvaltuusto pyytää selvittämään mahdollisuudet vaatia tontin-
luovutusehdoissa latauslaitteiden asentamisen sijasta täyttä latausval-
miutta. Täysi latausvalmius mahdollistaa erilaisten latauslaitteiden hel-
pon ja nopean kytkennän pikaliittimillä, ja maksaa vain murto-osan la-
tauslaitteen kustannuksista." (Petrus Pennanen)

Kaupunginhallitus toteaa vastauksenaan toivomusponsiin, että toistai-
seksi Helsingissä on edellytetty latauspaikkojen toteuttamista tontinluo-
vutusehdoissa ainakin Kalasatamassa ja Keski-Pasilassa. Näiden esi-
merkkien pohjalta kaupunkiympäristön toimialan tarkoituksena on ottaa 
käyttöön sähköautojen latauspaikkojen toteuttamista ja latauspaikkoihin 
varautumista koskevat tontinvaraus- ja luovutusehdot loppuvuoden ai-
kana päätöksentekoon tulevissa asuntotonttien varauksissa. Ehtoja 
noudatetaan kaupungin luovuttamille tonteille toteutettavien uudiskoh-
teiden tontinluovutuksessa. Käytännössä tämä tarkoittaa, että kaupunki 
edellyttäisi jatkossa, että osa hankkeen autopaikoista toteutetaan säh-
köautojen latauspaikkoina ja normaalit pysäköintipaikat ovat jatkossa 
helposti varustettavissa latauslaitteilla.

Ehtojen valmistelun yhteydessä selvitetään tarkemmin asetettavien 
vaatimusten mitoitus, taloudelliset ja muut vaikutukset sekä ehtojen so-
veltamisalan laajuus. Samalla selvitetään mahdollisuudet seurata kat-
tavasti sähköautojen latausinfrastruktuurin kehittymistä kaupunginosa-
tasolla. Tavoitteena on toteuttaa täysi latausvalmius riittävään määrään 
kohteita, jotta Hiilineutraali Helsinki -toimenpideohjelmassa asetettu ta-
voite sähköisen liikenteen kasvusta voi realistisesti toteutua.

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

Tällä kaupunkiympäristölautakunnan lausuntoihin perustuvalla vas-
tauksella toimitetaan selvitys kahteen samansisältöiseen kaupunginval-
tuuston hyväksymään toivomusponteen.

Esittelijä
kansliapäällikkö
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Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 32174

suvi.ramo(a)hel.fi

Liitteet

1 Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto 26.5.2020 valtuutettu Petrus 
Pennasen toivomusponnesta

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Ponsien ehdottajat Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytän-
töönpano

Tiedoksi

Kaupunginvaltuusto

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunta 26.05.2020 § 308

HEL 2020-001167 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Helsingin tavoitteena on olla hiilineutraali vuonna 2035. Yhdeksi toi-
menpiteeksi tavoitteen saavuttamiseksi kaupungin virkamiestyöryhmä 
esittää, että Helsingissä kulkevista autoista joka kolmas olisi sähköauto 
vuonna 2035.

Helsingissä tontinluovutusehdoissa on edellytetty latauspaikkojen to-
teuttamista ainakin Kalasatamassa ja Keski-Pasilassa. Kalasataman 
tontinluovutusehdoissa edellytetään, että vähintään 1/3 autopaikoista 
varustetaan sähköautojen latauslaitteilla. Pasilan tontinluovutusehdois-
sa edellytetään, että vähintään 10 % liiketilojen ja toimistojen pysäköin-
tipaikoista varustetaan sähköautojen latauslaitteilla. Molempien kohtei-
den tontinluovutusehdoissa edellytetään lisäksi, että kaikki autopaikat 
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tulee pystyä varustamaan helposti latauslaitteilla. Tästä syystä autopai-
kat tulee varustaa putkituksilla ja sähkökeskuksiin tulee varata tilaa laa-
jennuksille.

Kalasataman ja Keski-Pasilan esimerkkien pohjalta Helsingin Kaupun-
kiympäristö valmistelee vuoden 2020 aikana sähköautojen latauspaik-
kojen toteuttamista ja latauspaikkoihin varautumista koskevat tontinva-
raus- ja luovutusehdot. Ehtoja noudatetaan kaupungin luovuttamille 
tonteille toteutettavien uudiskohteiden tontinluovutuksessa. Käytännös-
sä tämä tarkoittaa, että kaupunki edellyttäisi jatkossa, että osa hank-
keen autopaikoista toteutetaan sähköautojen latauspaikkoina ja nor-
maalit pysäköintipaikat ovat jatkossa helposti varustettavissa latauslait-
teilla. Ehtojen valmistelun yhteydessä selvitetään tarkemmin asetetta-
vien vaatimusten mitoitus, taloudelliset ja muut vaikutukset sekä ehto-
jen soveltamisalan laajuus. Samalla selvitetään mahdollisuudet seurata 
kattavasti sähköautojen latausinfrastruktuurin kehittymistä kaupungino-
satasolla. Tavoitteena on toteuttaa täysi latausvalmius riittävään mää-
rään kohteita, jotta Hiilineutraali Helsinki -toimenpideohjelmassa asetet-
tu tavoite sähköisen liikenteen kasvusta voi realistisesti toteutua.

Käsittely

26.05.2020 Ehdotuksen mukaan

Vastaehdotus:
Nuutti Hyttinen: Muutetaan lausunnon lause

"Käytännössä tämä tarkoittaa, että kaupunki edellyttäisi jatkossa, että 
osa hankkeen autopaikoista toteutetaan sähköautojen latauspaikkoina 
ja normaalit pysäköintipaikat ovat jatkossa helposti varustettavissa la-
tauslaitteilla" muotoon "Käytännössä tämä tarkoittaa, että kaupunki 
edellyttäisi jatkossa, että osa hankkeen autopaikoista toteutetaan säh-
köautojen latauspaikkoina ja muille autopaikoille toteutetaan latausval-
mius siten, että paikan käyttäjä voi varustaa paikan latauslaitteella il-
man sähköasentajaa edellyttäviä asennuksia."

Kannattaja: Atte Kaleva

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Nuutti Hyttisen vastaehdotuksen mukaisesti muutettuna

Jaa-äänet: 5
Noora Laak, Tuomas Rantanen, Anni Sinnemäki, Sameli Sivonen, Os-
mo Soininvaara
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Ei-äänet: 5
Sirpa Asko-Seljavaara, Nuutti Hyttinen, Atte Kaleva, Risto Rautava, 
Laura Rissanen

Tyhjä: 3
Mia Haglund, Eveliina Heinäluoma, Jape Lovén

Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen äänin 5 - 
5 (3 tyhjää). Puheenjohtajan ääni ratkaisi päätökseksi tulleen ehdotuk-
sen.

19.05.2020 Pöydälle

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Mikko Lehtonen, liikenneinsinööri: 310 37117

mikko.j.lehtonen(a)hel.fi
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§ 825
Helsingin kaupungin liittyminen Suomen Hitsausteknillinen Yhdis-
tys ry:n jäseneksi

HEL 2020-003479 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallitus hyväksyi Stadin ammatti- ja aikuisopiston liittymisen 
Suomen Hitsausteknillinen Yhdistys ry:n jäseneksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1 Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan esitys

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Suomen Hitsausteknillinen Yhdistys ry:n jäsenyys oikeuttaa Stadin 
ammatti- ja aikuisopiston antamaan hitsaajapätevyyksiä edellyttävää 
koulutusta tuotantotekniikan ammattitutkinnossa. Yhdistyksen jäseniä 
auditoidaan, jotta opetus täyttää SFS-EN ISO 9602 -standardin laatu-
vaatimukset. Jotta Stadin ammatti- ja aikuisopisto saa järjestää hitsaa-
japätevyyksiä edellyttävää koulutusta, sen tulee olla yhdistyksen hy-
väksymä oppilaitos ja näin ollen yhdistyksen jäsen. 

Yhdistyksen jäsenmaksu on 360 euroa vuonna 2020.

Talousarvion noudattamisohjeiden mukaan kaupunginhallitus päättää 
kaupungin liittymisestä järjestöihin. Jos toimiala ehdottaa liittymistä uu-
teen järjestöön, samassa yhteydessä tulee tarkastella sen jäsenyyksiä 
kokonaisuutena ja arvioida mahdollisuutta luopua jostain toisesta jäse-
nyydestä. Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla tehdyssä tarkastelus-
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sa ei ole löytynyt sellaista verkostoa, jonka jäsenyydestä voisi tässä yh-
teydessä luopua.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1 Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan esitys

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Stadin ammatti- ja aikuisopisto
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§ 826
Kotihoidon pysäköintitunnuksen myöntämisehtojen hyväksyminen

HEL 2020-009419 T 08 01 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Tomi Se-
vanderin ehdotuksesta. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus hyväksyy kotihoidon pysäköintitunnuksen myöntämi-
sehdot seuraavasti:

Myöntämisperusteet

Tunnus myönnetään kunnan järjestämisvastuulla olevaa asiakkaan ko-
tona suoritettavaa 

- sosiaalihuoltolain (1301/2014) 19 §:ssä tarkoitettua kotipalvelun, 20 
§:ssä tarkoitettua kotihoidon ja 21 §:ssä tarkoitettua asumispalvelun 
tehtävää varten

- terveydenhuoltolain (1326/2010) 25 §:ssä tarkoitettua kotisairaanhoi-
don tehtävää varten

- vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista 
annetussa laissa (380/1987) tarkoitettua tehtävää varten 

- kehitysvammaisten erityishuollosta annetussa laissa (519/1977) tar-
koitettua tehtävää varten.
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Pysäköintitunnuksen myöntää Helsingin kaupungin kaupunkiympäris-
tön toimiala sosiaali- ja terveystoimialan tai Helsingin ja Uudenmaan 
sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hakemuksesta sekä yksityisten että 
julkisten toimijoiden ajoneuvoihin silloin, kun toimijat toteuttavat edellä 
mainittuja kunnan lakisääteisiä tehtäviä.   

Tunnuksen myöntäminen yksityiselle toimijalle edellyttää, että se toimii 
kunnan kilpailutettuna tai palvelusetelipalveluntuottajana.

Tunnus on ajoneuvokohtainen ja se myönnetään digitaalisena enintään 
kahdeksi vuodeksi koko kaupungin alueelle. Yrityksen, yhdistyksen ja 
julkisyhteisön on ilmoitettava tunnuksenhaltija, jonka on oltava hakijan 
palveluksessa oleva luonnollinen henkilö. Mikäli kyseessä on yksittäi-
selle työntekijälle myönnettävä pysäköintitunnus ns. oman auton käyt-
töoikeuden perusteella, on lisäksi ilmoitettava auton haltija. Yksityisellä 
tunnuksenhaltijalla voi olla vain yksi tunnus. Myönnettävien tunnusten 
enimmäismäärää ei ole muuten rajoitettu.   

Kotihoidon pysäköintitunnus myönnetään vain liikennekäytössä oleville 
ajoneuvoille, jotka on rekisteröity Suomeen. 

Kotihoidon pysäköintitunnuksesta peritään 100 euron (alv 0%) kerta-
maksu luvan voimassaoloajalta. Kertamaksusta ei makseta palautuk-
sia. 

Kotihoidon pysäköintitunnuksen voimassaolo ja oikeus tunnuksen käyt-
töön päättyvät välittömästi, kun tunnuksen myöntämisperusteet eivät 
täyty tai sitä käytetään vääriin tarkoituksiin. Tämän jälkeen tunnusta ei 
saa käyttää. 

Kotihoidon pysäköintitunnuksen käyttö

Kotihoidon pysäköintitunnus oikeuttaa pysäköimään kadulla tai muulla 
kunnan hallinnoimalla alueella liikennemerkillä osoitetusta kiellosta tai 
rajoituksesta huolimatta 

- maksulliselle pysäköintipaikalle maksua suorittamatta

- alueelle, jossa pysäköinti on kielletty "Pysäköinti kielletty" - liikenne-
merkillä tai "Pysäköintikieltoalue"- liikennemerkillä

- rajoitusta pidemmäksi ajaksi alueelle, jossa pysäköinnin enimmäisai-
kaa on rajoitettu.

Kotihoidon pysäköintitunnuksella varustetun ajoneuvon saa pysäköidä 
pihakadulla muuallekin kuin merkitylle pysäköintipaikalle, jos siitä ei ai-
heudu huomattavaa haittaa pihakadun liikenteelle eikä muulle käyttä-
miselle. Samoin pysäköintitunnuksella saa pysäköidä "Huoltoajo sallit-
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tu" -lisäkilven vaikutusalueella silloin, kun kyseessä on katu tai muu 
kunnan hallinnoima yleinen alue.  

Tunnuksenhaltijan on pyynnöstä osoitettava pysäköinninvalvojalle tai 
poliisille, että tunnusta on käytetty tunnuksen myöntämisperusteissa 
tarkoitettujen tehtävien hoitoon. 

Esittelijän perustelut

Kaupunkiympäristölautakunta esittää (3.11.2020 § 645) kotihoidon py-
säköintitunnuksen myöntämisehtojen hyväksymistä. 

Uusi tieliikennelaki

Säätäessään uutta tieliikennelakia (729/2018) eduskunta edellytti, että 
valtioneuvosto valmistelee yhteistyössä kuntien ja muiden toimijoiden 
kanssa yhtenäisen ratkaisun kotihoidon ja vastaavien kotiin tarjottavien 
palvelujen työntekijöiden pysäköinnin helpottamiseksi.

Uuteen tieliikennelakiin on lisätty 190 a § kotihoidon pysäköintitunnuk-
sen myöntämisestä (360/2020). Kotihoidon työntekijöiden pysäköintiä 
helpottavat säännökset tulivat voimaan 1.6.2020.    

Nykytila

Helsingissä sosiaali- ja terveystoimialan sairaala-, kuntoutus- ja hoiva-
palveluissa tuotetaan kotihoitoa ikäihmisille, pitkäaikaissairaille ja toipi-
laille. Kotihoidon toiminta on järjestetty kahdeksaksi kotihoitoyksiköksi. 
Lisäksi kotisairaanhoidon palvelua antaa kuntouttava arviointiyksikkö, 
jonka asiakkaat ovat sairaalasta kotiutuvia ja kotihoidon tarpeessa ole-
via potilaita. Lapsiperheiden kotipalvelua tuottaa perhe- ja sosiaalipal-
velujen lapsiperheiden hyvinvointi- ja terveysyksikön neuvola sekä per-
hetyön yhteydessä toimiva lapsiperheiden kotipalvelun yksikkö. Kotisai-
raala on osa Helsingin sairaalan toimintaa.

Kotihoito tekee kotikäyntejä jalan, polkupyörällä, sähköpyörällä, julkisen 
liikenteen välineillä ja autolla. Sosiaali- ja terveystoimialan käytössä 
olevat noin 200 autoa on vuokrattu Helsingin kaupungin rakentamispal-
veluliikelaitokselta. Lisäksi oman auton käyttöoikeus työtehtävissä on 
myönnetty noin 350:lle kotihoidossa työskentelevälle henkilölle. Koti-
hoidon kotikäyntejä tekevän henkilöstön määrä oli noin 2 000 vuonna 
2019. Kotihoidon asiakkaita Helsingissä on tällä hetkellä noin 7 500 
kuukaudessa. Karkean arvion mukaan kotihoidossa tehdään vuodessa 
noin kolme miljoonaa asiakaskäyntiä, joista noin puolet autolla.

Ostopalveluja hankitaan lähes sadalta yritykseltä. Ostopalveluissa 
työskentelevien määrää on vaikea arvioida, koska alalla työskennellään 
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paljon osa-aikaisesti. Sosiaali- ja terveystoimialan mukaan ostopalvelu-
jen osuus kotihoidon palveluista on noin 7 prosenttia.

Palvelukeskus Helsinki tuottaa omana työnä kotihoidon tukena hyvin-
vointipalveluja noin 4 500:lle asiakkaalle. Palvelukeskus vastaa mm. 
turvapuhelinpalvelusta (24/7). 

Vammaistyössä järjestetään kehitysvammalain ja vammaispalvelulain 
mukaisia palveluja ja tuotetaan mm. asumis- ja perhehoitopalveluja se-
kä sosiaalityön palveluja. Kehitysvammahuollon piirissä on yhteensä 
noin 2 500 asiakasta ja vammaispalvelulain henkilökohtaisen avun pii-
rissä noin 2 800 asiakasta. Sosiaalityön kotikäynneissä suositaan julki-
sia liikennevälineitä ja asiakastyötä tekevillä työntekijöillä on asiointilip-
pu. Oman auton käyttöoikeus on vain yksittäisillä työntekijöillä.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (HUS) tuottaa asiakkaan ko-
tiin laboratoriopalveluja ja lasten kotisairaalan palveluja. HUSLABin liik-
kuvalla näytteenotolla on Helsingin alueella käytössä noin 15 autoa, 
joilla tehdään arviolta 7 000 asiakaskäyntiä vuodessa. Lasten kotisai-
raalalla on käytössään muutama auto, joilla tehdään vastaavasti 3 000-
4 000 asiakaskäyntiä vuodessa. 

Kokemukset pysäköintipaikkatilanteesta vaihtelevat. Erityisesti kanta-
kaupungin alueella pysäköinti on hankalaa pääsääntöisesti kaikkina 
vuorokauden aikoina, koska ongelmana on pysäköintipaikkojen riittä-
mättömyys. Monilla esikaupunkialueilla pysäköintijärjestelmä perustuu 
siihen, että kiinteistöt hoitavat itse pysäköintipaikkavelvoitteensa. Esi-
kaupunkialueiden kadut kuuluvat usein pysäköintikieltoalueeseen, jos-
sa aikarajoitettu vieras- ja asiointipysäköinti on sallittu vain erikseen 
merkityillä paikoilla. Kotiin tuotavien palvelujen tarve lisääntyy väestön 
ikääntyessä ja myös pysäköintiongelmien odotetaan lisääntyvän.

Pysäköintitunnuksen ehdot ja käyttö

Kotihoidon pysäköintitunnuksen myöntämisen tavoitteena on helpottaa 
ja tehostaa asiakkaan kotiin tuotavia tieliikennelain 190 a §:ssä mainit-
tuja sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja tarjoamalla työntekijöille pa-
rempia pysäköintimahdollisuuksia kadulla tai muulla kunnan hallinnoi-
malla alueella estämättä muiden kadunkäyttäjien toimintaa.

Tieliikennelain 190 a §:ssä tarkoitetun kotihoidon pysäköintitunnuksen 
myöntää Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimiala sosiaali- ja 
terveystoimialan tai HUSin hakemuksesta sellaisten asiakkaan kotiin 
tuotavien palvelujen tuottamiseen, jotka ovat kunnan järjestämisvas-
tuun piirissä:
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 sosiaalihuoltolain (1301/2014) 19 §:ssä tarkoitettu kotipalvelun, 20 
§:ssä tarkoitettu kotihoidon ja 21 §:ssä tarkoitettu asumispalvelun 
tehtävä;

 terveydenhuoltolain (1326/2010) 25 §:ssä tarkoitettu kotisairaanhoi-
don tehtävä;

 vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista 
annetussa laissa (380/1987) tarkoitettu tehtävä;

 kehitysvammaisten erityishuollosta annetussa laissa (519/1977) 
tarkoitettu tehtävä.

Tunnus voidaan myöntää sekä julkisille että yksityisille toimijoille. Tun-
nuksen myöntäminen yksityiselle toimijalle edellyttää, että se toimii 
kunnan kilpailutettuna tai palvelusetelipalveluntuottajana. 

Tunnus myönnetään kunnan järjestämisvastuulla olevien palvelujen 
tuottamiseen. Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimialalla ja 
HUSilla on tieto palveluksessaan olevista työntekijöistä sekä niistä yri-
tyksistä ja yhdistyksistä, jotka tuottavat asiakkaan kotiin tarjottavia pal-
veluja. Tämän johdosta kaikki tunnukset myönnetään toimialan ja HU-
Sin hakemuksesta, jolloin varmistetaan, että lupaa haetaan laissa tar-
koitettujen palvelujen tuottamiseen. Samalla on varmistettu, että palve-
luntuottajat ovat huolehtineet yhteiskunnallisista velvoitteistaan.

Tunnus on ajoneuvokohtainen ja se myönnetään digitaalisena enintään 
kahdeksi vuodeksi koko kaupungin alueelle. Tunnukseen ei siis voi liit-
tää talouden kakkosautoa tai puolison autoa, vaikka näitä joutuisikin 
poikkeustilanteissa käyttämään kotihoidon tehtävien suorittamiseen. 
Yrityksen, yhdistyksen ja julkisyhteisön on ilmoitettava tunnuksenhalti-
ja, jonka on oltava hakijan palveluksessa oleva luonnollinen henkilö. 
Tunnusten enimmäismäärää ei ole ensivaiheessa haluttu rajoittaa, mut-
ta yksityisellä tunnuksenhaltijalla ei voi olla useita tunnuksia.

Kotihoidon pysäköintitunnuksella työntekijä saa pysäköidä liikennemer-
killä osoitetusta rajoituksesta huolimatta maksulliselle pysäköintipaikal-
le maksua suorittamatta sekä alueelle, jossa pysäköinti on liikennemer-
kein kielletty. Tunnuksella on mahdollista pysäköidä rajoitusta pidem-
mäksi ajaksi alueella, jossa pysäköinnin enimmäisaikaa on rajoitettu. 
Pysäköintitunnus mahdollistaa pysäköinnin pihakadulla muuallakin kuin 
merkityllä pysäköintipaikalla. Samoin ”Huoltoajo sallittu” –lisäkilven vai-
kutusalueella on mahdollista ajaa ja pysäköidä kotihoidon pysäköinti-
tunnuksella. Tunnus oikeuttaa pysäköimään katualueella tai muulla 
kunnan hallinnoimalla alueella, mutta ei yksityisten kiinteistöjen pihoilla. 
Liikkumisesteisen pysäköintitunnuksella ja kotihoidon tunnuksella saa 
pysäköidä samoin ehdoin.
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Väärinkäytön vähentämiseksi tunnuksen haltijan on pyydettäessä osoi-
tettava pysäköinninvalvonnalle tai poliisille, että tunnusta on käytetty 
tieliikennelaissa tarkoitettujen tehtävien hoitoon. Tällä varmistetaan, et-
tä lain alkuperäinen tarkoitus toteutuisi mahdollisimman hyvin.

Kotihoidon pysäköintitunnuksen myöntämisestä peritään kertamaksu. 
Maksulla katetaan lupajärjestelmän perustamis-, kehittämis- ja ylläpito-
kustannuksia. Yhdenvertaisuuden vuoksi maksu peritään kaikilta ja se 
on sama kaikille. Kertamaksun suuruus on 100 euroa (alv. 0 %) kahden 
vuoden ajalta eikä kertamaksusta suoriteta palautuksia, vaikka tunnuk-
sen käytön edellytykset päättyisivät kesken maksukauden.

Vaikutukset

Kotihoidon pysäköintitunnuksen myöntäminen parantaa merkittävästi 
kotihoidon ja eräiden kotiin tarjottavien palvelujen pysäköintimahdolli-
suuksia kadulla. Kotihoidon työntekijöille jää enemmän aikaa varsinai-
seen työhönsä. Myös autojen lisähankinnan tarve vähenee, kun esi-
merkiksi liikkuvan näytteenoton yhden yksikön näytteenottomäärä kas-
vaa.  

Kotihoidon pysäköintitunnuksia on arvioitu hankittavan julkisille toimi-
joille noin 600 kappaletta. Yksityisten toimijoiden tunnusmäärästä ei ole 
tarkkaa arviota, mutta sen oletetaan olevan vähäisempi.

Kotihoidon pysäköintitunnuksella tehtävien pysäköintitapahtumien mää-
rää on vaikea arvioida, koska käyntimäärät asiakkaiden luona vaihtele-
vat suuresti. Karkean arvion mukaan kotihoidon käyntejä tehdään vuo-
dessa noin kolme miljoonaa kappaletta. Noin puolet käynneistä teh-
dään autoilla. Lisäksi tulevat tukipalvelujen kotikäynnit, joiden määrästä 
ei ole arviota. Muiden toimijoiden pysäköintitapahtumien määrät ovat 
pieniä. Pysäköintitunnuksen käyttömahdollisuus lisää vähäisessä mää-
rin auton käytön houkuttelevuutta työtehtävissä. Kotihoidon pysäköinti-
tunnuksella pysäköinti tapahtuu samassa tilassa, jota jakelu- ja saatto-
liikenne käyttävät. 

Sosiaali- ja terveystoimialalle pysäköinti aiheuttaa nykyisin noin 80 000 
euron kustannukset vuodessa. Toimialan omassa käytössä oleville au-
toille (leasing ja oman auton käyttöoikeus) kahdeksi vuodeksi myönnet-
tävien tunnusten kustannusvaikutus on noin 60 000 euroa. Lisäksi so-
siaali- ja terveystoimialalle aiheutuu vähäisiä kustannuksia tunnuksen 
hakuprosessista.

Useimmat kadun varren pysäköintikieltomerkit on asennettu liikenteelli-
sin perustein. Näitä ovat mm. näkemäolosuhteiden parantaminen ja-
lankululle ja pyöräilylle suotuisammaksi, turvalliset kohtaamismahdolli-
suudet ajoneuvoliikenteelle, joukkoliikenteen ja pelastuslaitoksen toi-
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mintaedellytysten turvaaminen sekä saatto- ja jakeluliikenteen mahdol-
listaminen. Tieliikennelain pysäyttämistä ja pysäköimistä koskevat 
säännöt lähtevät siitä, että ajoneuvoa ei saa pysäyttää eikä pysäköidä 
siten, että se vaarantaa turvallisuutta tai haittaa muuta liikennettä. Py-
säköintitunnus ei anna oikeutta poiketa tästä. Tämän hahmottaminen 
vilkkaassa liikenneympäristössä on toisinaan haastavaa ja saattaa vaa-
rantaa turvallisuutta tai haitata muuta liikennettä.

Pysäköinti- ja pysäyttämiskieltojen asettamisperiaatteisiin saattaa tulla 
tarvetta tehdä täsmennyksiä erityisesti silloin, jos kotihoidon pysäköinti-
tunnuksen käytöstä aiheutuu ongelmia.  

Pysäköintitunnusten käytön vaikutuksia seurataan kahden vuoden ajan 
palvelun tuottajien näkökulmasta ja liikennejärjestelmän toimivuuden 
kannalta. Kokemukset ja toimenpiteet esitellään kaupunkiympäristölau-
takunnalle.

Kotihoidon pysäköintitunnuksen haltijoille annetaan ohjeet ja järjeste-
tään tarvittava koulutus.

Pysäköintitunnusten verkkokauppaa kehitetään ja kotihoidon pysäköin-
titunnus otetaan mukaan tuotekokonaisuuteen.

Pysäköintitunnus on otettavissa käyttöön viimeistään kolme kuukautta 
kaupunginhallituksen päätöksenteon jälkeen alkuvuodesta 2021 ja py-
säköinninvalvonnan järjestelmien aikataulusta riippuen.

Päätösehdotus on kaupunkiympäristölautakunnan esityksen mukainen.  
Asia on valmisteltu yhteistyössä sosiaali- ja terveystoimialan sairaala-, 
kuntoutus- ja hoivapalvelujen,  kaupunkiympäristön toimialan pysä-
köinninvalvonnan ja pysäköintipalvelujen sekä kaupunginkanslian ta-
lous- ja suunnitteluosaston kesken.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Helsingin ja Uudenmaan sai- Esitysteksti
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raanhoitopiirin kuntayhtymä Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus

Tiedoksi

Kaupunkiympäristön toimiala
Sosiaali- ja terveystoimiala
Rakentamispalveluliikelaitos
Palvelukeskusliikelaitos
Kaupunginkanslia

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunta 03.11.2020 § 645

HEL 2020-009419 T 08 01 03

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle kotihoidon 
pysäköintitunnuksen myöntämisehtojen hyväksymistä.

Käsittely

03.11.2020 Ehdotuksen mukaan

Asian aikana kuultavana oli tiimipäällikkö Jouni Korhonen. Asiantuntija 
poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Jouni Korhonen, johtava liikenneasiantuntija, puhelin: 310 37080

jouni.korhonen(a)hel.fi
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§ 827
Lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle kulttuurialan eettisen toi-
mielimen perustamisesta

HEL 2020-011675 T 12 02 01

Päätös

Kaupunginhallitus antoi opetus- ja kulttuuriministeriölle seuraavan lau-
sunnon:

Helsingin kaupunki kannattaa esitystä kulttuurialan eettisen toimielimen 
ja siinä toimivan neuvoston tehtävistä. Myös painotus ennaltaehkäise-
vään toimintaan on kannatettava. Jälkikäteisen toiminnan osalta selvi-
tyksessä tuotiin esiin useita haasteita, joten esitetty siirtymäkausi sen 
käynnistämisessä olisi tärkeää toteuttaa.

Taiteen ja kulttuurin toimijakenttä on verrattain pieni ja varsinkin pää-
kaupungissa myös kansainvälinen. Eettisen toimielimen perustaminen 
olisi hyödyksi koko toimijakentälle. Helsingin kaupunki kuitenkin kan-
nustaa jatkoselvittämään toimielimelle myös muuta sijaintia kuin Tai-
teen edistämiskeskus. Se voisi sijoittua esimerkiksi Taideyliopiston yh-
teyteen tai toimia itsenäisenä yhdistyspohjaisena toimielimenä.

Taiteen perusopetukseen ja taiteen ja kulttuurin alojen opetukseen liit-
tyvien eettisten näkökulmien sisällyttäminen toimielimen tarkastelualu-
eelle on tärkeää. Keskustelua eettisistä periaatteista tulee aktiivisesti 
ylläpitää ministeriön eri hallinnonalojen välillä. Eri eettisten toimielinten 
sujuvasta yhteistyöstä ja tiedonvaihdosta tulee huolehtia.

Helsingin kaupungin kannat lausuntopyynnössä esitettyihin kysymyksiin

1. Pidättekö perusteltuna selvityshenkilön esittämää näkemystä, että taiteen ja kult-
tuurin alalle tulee perustaa eettisiä kysymyksiä käsittelevä toimielin?

Helsingin kaupunki pitää taiteen ja kulttuurin eettisiä kysymyksiä käsit-
televän toimielimen perustamista erittäin tarpeellisena. Taide- ja kult-
tuurialan eettiset kysymykset ovat monialaisia ja alan erityispiirteistä 
huolimatta ne liittyvät keskeisesti myös muiden eettisten toimielinten 
toimintakenttään. On tärkeää, että eettisiä periaatteita kehitetään koko 
taiteen ja kulttuurin alalla yhdessä ja myös yhteistyössä muiden eettis-
ten toimielinten kuten tasa-arvovaltuutetun ja yhdenvertaisuusvaltuute-
tun kanssa.

2. Miten suhtaudutte ehdotukseen perustaa taiteen ja kulttuurin alojen eettisiä ky-
symyksiä käsittelevä toimielin Taiteen edistämiskeskuksen yhteyteen?
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Helsingin kaupunki kannustaa jatkoselvittämään eettiselle toimielimelle 
myös muuta sijaintia kuin Taiteen edistämiskeskus (Taike). Se voisi si-
joittua esimerkiksi Taideyliopiston yhteyteen tai toimia itsenäisenä yh-
distyspohjaisena toimielimenä. Taikella on taide- ja kulttuurialalla mer-
kittävä rahoittajan rooli. Eettisen toimielimen toimeksiannoksi voi tulla 
asioita, jossa Taike on osallinen. Tämän lisäksi Taike toimii samalla 
alalla myös työnantajan roolissa, kun se työllistää taiteilijoita määräai-
kaisiin työsuhteisiin. "Käsivarren mitan" etäisyydestä huolimatta voisi 
syntyä tilanteita, joissa toimielimen riippumattomuus saatettaisiin aset-
taa kyseenalaiseksi.

Taiteen edistämiskeskus on profiloitunut vahvasti taiteen edistäjänä, 
mutta sen roolia koko kulttuurisektorin yleistoimivaltaisena viranomai-
sena on vaikea tällä hetkellä tunnistaa. On vaikea nähdä, että eettisen 
toimielimen sijoittaminen Taikeen yksistään vahvistaisi sen roolia tai-
teen ja kulttuurin yleisviranomaisena.

3. Miten arvioitte selvityshenkilön ehdotusta ko. toimielimen toimivallasta ja tehtä-
vistä (erityisesti toimivallan osalta rajat suhteessa muihin opetus- ja kulttuuriministe-
riön hallinnonaloihin sekä toiminnan osalta jako ja painotus ennaltaehkäisevän toi-
minnan ja jälkikäteisen toiminnan välillä)?

Helsingin kaupunki kannattaa selvityksen esitystä toimielimen ja siinä 
toimivan neuvoston tehtävistä. Esitys painotuksesta ennaltaehkäise-
vään toimintaan on myös kannatettava. Jälkikäteisen toiminnan osalta 
selvityksessä tuotiin esiin useita haasteita. Esitetty, esimerkiksi kahden 
vuoden siirtymäkausi jälkikäteisen toiminnan käynnistämisessä olisi 
tärkeää toteuttaa.

Taiteen perusopetukseen ja taiteen ja kulttuurin alojen opetukseen liit-
tyvien eettisten näkökulmien sisällyttäminen toimielimen tarkastelualu-
eelle olisi tärkeää. Keskustelua eettisistä periaatteista tulisi aktiivisesti 
ylläpitää ministeriön eri hallinnonalojen välillä. Eri eettisten toimielinten 
sujuvasta yhteistyöstä ja tiedonvaihdosta tulisi huolehtia.

4. Miten arvioitte selvityksen ehdotuksia toimielimen hallinnosta ja rahoituksesta?

Helsingin kaupungin kannalta selvityksessä esitettyihin tehtäviin perus-
tuen ehdotus toimielimen hallinnosta ja rahoituksesta on kohtuullinen. 
Erityisesti toimielimen käynnistämisvaiheessa on tärkeää varata re-
sursseja ulkopuolisten asiantuntijoiden hyödyntämiseen.

5. Muut mahdolliset huomiot selvityshenkilön ehdotukseen liittyen?

Selvityksessä ehdotetaan, että opetus- ja kulttuuriministeriö käynnistää 
yhteydenpidon ja neuvottelut Kuntaliiton sekä säätiöiden ja rahastojen 
neuvottelukunnan kanssa selvittääkseen, olisiko kunnissa ja säätiöissä 
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kiinnostusta nostaa esiin taiteen ja kulttuurin alojen eettiset kysymykset 
tähänastista voimakkaammin. Neuvotteluissa voitaisiin selvittää edelly-
tyksiä laajempien yhtenäisten eettisten periaatteiden määrittelyyn or-
ganisaatioiden toimialoilla kulttuurin yksityinen ja julkinen rahoitus 
huomioiden.  

Helsingin kaupungin kannalta ehdotus jää esitetyssä muodossa epä-
selväksi. Vaikka laaja-alainen yhteinen keskustelu eettisistä periaatteis-
ta ja toimintatavoista on tärkeää myös taiteen ja kulttuurin rahoittajien 
kanssa, on kuitenkin tarpeen huomioida, että jokainen rahoittaja toimii 
omien periaatteidensa mukaisesti. Kuntaliitto ei edusta toimivaltaisesti 
kuntien päätöksentekoa.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1 Opetus- ja kulttuuriministeriön lausuntopyyntö
2 Selvitys kulttuurialan eettisen toimielimen perustamisesta

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Opetus- ja kulttuuriministeriö Esitysteksti

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Opetus- ja kulttuuriministeriö on pyytänyt 25.11.2020 mennessä lau-
suntoja ehdotuksesta perustaa taiteen ja kulttuurin toimialalle eettinen 
toimielin.

Opetus- ja kulttuuriministeriön toimeksiannosta valmistuneen selvityk-
sen mukaan eettinen toimielin tarvitaan. Sen tehtävät koskisivat sekä 
ennaltaehkäisevää että jälkikäteistä toimintaa siten, että pääpaino on 
ennaltaehkäisevissä toimenpiteissä. Selvityksessä ehdotetaan, että 
toimielin sijoitettaisiin hallinnollisesti Taiteen edistämiskeskuksen (Tai-
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ke) yhteyteen, kuitenkin niin, että se olisi toiminnassaan itsenäinen ja 
riippumaton suhteessa sekä Taikeen että opetus- ja kulttuuriministe-
riöön.

Helsingin kaupungilta ei ole pyydetty ehdotuksesta lausuntoa, mutta 
kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala on katsonut asian olevan niin merkittä-
vä, että kaupungin on tärkeää antaa lausunto. Lausuntomenettelystä 
on lähetetty tieto sähköpostilla niille tahoille, joita asian ainakin katso-
taan koskevan, ja lausuntoja voivat antaa myös muut. Lausunnot anne-
taan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssa julkaistuun lausuntopyyntöön. 

Hallintosäännön 19 luvun 5 §:n mukaan kaupunginhallitus antaa kau-
pungin lausunnot ulkopuolisille. Esitys kaupungin lausunnoksi on kult-
tuuri- ja vapaa-aikalautakunnan 3.11.2020 § 180 kaupunginhallitukselle 
tekemän esityksen mukainen.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on 20.2.2020 asettanut selvityshenkilön, 
jonka tavoitteena oli selvittää erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja eettisen toi-
mielimen perustamiseen liittyen. Selvityshenkilön tehtävät toimeksian-
nossa olivat:

 Millainen kulttuurialan eettisen toimielimen tulisi olla oikeudelliselta 
muodoltaan?

 Keiden toimijoiden (viranomaiset, yhteisöt, muut toimijat) tulisi pe-
rustaa kulttuurialan eettinen toimielin?

 Mitkä olisivat kulttuurialan eettisen toimielimen tehtävät?
 Mikä olisi kulttuurialan eettisen toimielimen toimivalta?
 Miten kulttuurialan eettisen toimielimen toiminnan rahoitus olisi 

mahdollista ja tarkoituksenmukaista rahoittaa?
 Miten kulttuurialan eettisen toimielimen hallinto olisi tarkoituksen-

mukaista järjestää?
 Miten kulttuurialan eettisen toimielimen toiminnassa voitaisiin var-

mistaa, että yksittäinen henkilö voi tarvittaessa nimettömänä tuoda 
esiin kokemansa epäkohdat?

 Miten mahdollinen yhteistyö muiden alojen eettisiä asioita käsittele-
vien toimielinten tai vastaavien kanssa olisi mahdollista järjestää?

 Muut mahdolliset selvitystyön aikana esille tulevat asiat.

Alla on kuvattu selvityksen keskeinen sisältö. Lausuntopyyntö ja selvi-
tys ovat kokonaisuudessaan esityksen liitteinä.

Selvityksen keskeinen sisältö

Selvitys tuo kattavasti esiin taide- ja kulttuurialalla käydyn laajan kes-
kustelun yhteisten eettisten periaatteiden määrittelyn sekä alan eettisen 
toimielimen perustamisen tarpeellisuudesta. Erityisesti Me too -liikkeen 
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nostamien epäkohtien myötä opetus- ja kulttuuriministeriön toimek-
siannosta on laadittu selvityksiä epäasiallisesta kohtelusta teatteri- ja 
elokuva-alalla sekä taide- ja kulttuurialan tasa-arvosta. Myös näiden 
selvitysten johtopäätöksissä alan yhteisten toimintamallien tarve tulee 
esiin.

Selvityksen mukaan eettinen tarkastelu ulottuu periaatteessa kaikkeen 
kulttuurin alojen toimintaan − kulttuurin rahoitukseen ja muihin kulttuu-
rihallinnon toimintoihin sekä kulttuurin ja taiteen kentän toimijoiden toi-
miin. Taiteen ja kulttuurin kentän toimijoiden osalta eettisen arvioinnin 
kohteena ovat toiminnan suhde eettisiin normeihin ja toimijoiden käyt-
täytyminen toisia kohtaan.

Eettisen toimielimen perustamista valtion viranomaistoiminnan yhtey-
teen perustellaan selvityksessä muun muassa sillä, että aihetta käsitel-
leissä keskusteluissa valtion läsnäoloa on laajasti esitetty. Valtio on 
muidenkin vastaavien toimielinten perustaja. Uuden pienen ja irrallisen 
toimielimen perustamista ei nähdä selvityksen perusteella tarkoituk-
senmukaisena, eikä toimielintä voida muodostaa tai rahoittaa kentän 
yhteisöjen omasta toimesta.

Eettisen toimielimen sijoittamista Taiteen edistämiskeskukseen perus-
tellaan selvityksessä Taiken laissa määritellyillä tehtävillä edistää tai-
detta kansallisesti ja kansainvälisesti sekä edistää kulttuuria kansalli-
sesti ja kansainvälisesti siltä osin kuin se ei kuulu muun viranomaisen 
tehtävään. Eettisen näkökulman esiin nostaminen nähdään selvityk-
sessä kulttuurin edistämistehtävänä. Eettisen toimielimen perustamisel-
la Taiken yhteyteen voitaisiin selvityksen mukaan myös vahvistaa Tai-
ken roolia taiteen ja kulttuurin yleisviranomaisena opetus- ja kulttuuri-
ministeriön hallinnonalalla.

Eettinen toimielin olisi selvityksen mukaan käsivarren mitan päässä 
Taikesta ja sen puolueettomuudesta huolehdittaisiin muun muassa sil-
lä, että toimielimeen perustettavassa kulttuurialojen eettisessä neuvos-
tossa ainakin puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, mahdollisesti muita-
kin jäseniä, tulisivat taide- ja kulttuurialojen ulkopuolelta.

Toimielimeen perustettavan neuvoston tehtäviksi esitetään taiteen ja 
kulttuurin alojen eettisiin kysymyksiin liittyvien aloitteiden, lausuntojen 
ja suositusten tekeminen, eettisten periaatteiden ja ohjeiden kokoami-
nen sekä tiedonvälitys, valitusten ja kantelujen käsittely, julkisen kes-
kustelun edistäminen sekä harkinnan perusteella muut ministeriön an-
tamat tehtävät. Toimielimen toimivalta olisi neuvoa-antava. Sen pää-
tökset, ohjeet ja kannanotot eivät olisi sitovia vaan suositusluontoisia.

Eettisen toimielimen tärkein tehtäväalue olisi ennaltaehkäisevä toimin-
ta. Tämä muodostuisi muun muassa taide- ja kulttuurialojen eettisten 
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periaatteiden identifioinnista, kokoamisesta ja dokumentoinnista. Tähän 
ei kuuluisi konkreettisten tapausten, valitusten tai kantelujen käsittely, 
vaan ne olisivat osa jälkikäteistä toimintaa. Konkreettisten tapausten 
käsittely on ennaltaehkäisevään toimintaan verrattuna kompleksinen ja 
arkaluontoinen alue. Suositeltava mahdollisuus olisi avata kantelu- ja 
valitusmenettely vasta esimerkiksi kahden vuoden siirtymäkauden jäl-
keen, jolloin keskeiset eettiset periaatteet olisi laajasti tunnistettu, tun-
nustettu ja omaksuttu.

Selvityksessä käsitellään myös kulttuurialan eettisen toimielimen suh-
detta muihin opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonaloihin. Urheilun ja 
tieteen aloilla on Suomessa omat eettisten kysymysten käsittelymeka-
nisminsa. Opettajankoulutuksessa on kiinnitetty huomiota eettisiin ky-
symyksiin ja opetusalan Ammattijärjestö OAJ on muodostanut omat 
ammattieettiset ohjeensa. Eettistä toimielintä opetuksen aloilla ei ole. 
Taiteen perusopetukseen ja taiteen ja kulttuurin alojen opetukseen liit-
tyvien eettisten näkökulmien yhdistämistä kulttuurialan eettisen toimie-
limen tarkastelualueelle on kuitenkin selvityksen mukaan tarpeen vah-
vasti harkita. Selvitys jättää opetus- ja kulttuuriministeriön arvioitavaksi, 
mihin eettisen toimielimen toimialueen raja vedetään suhteessa minis-
teriön muihin hallinnonaloihin.

Selvityksessä ehdotetaan, että toimielimessä olisi neuvosto, pääsihtee-
ri, kaksi asiantuntijavirkamiestä ja tarpeellinen avustava henkilö. Pää-
sihteeri olisi neuvoksen tasoinen virka ja kaksi asiantuntijavirkaa olisi-
vat ministeriön muiden asiantuntijavirkojen (hallitussihteeri jne.) tasoi-
sia. Erityisesti toimielimen ensimmäisinä toimintavuosina pitäisi olla 
mahdollisuus ulkopuolisten asiantuntijoiden hyödyntämiseen projek-
teissa ja selvityksissä. Näin toimielin saisi laajan ulkopuolisen asiantun-
temuksen käyttöönsä, toiminnan vaikuttavuus paranisi ja toimielimen 
osaamisen kehittyisi.

Ehdotuksessa toimielimen vuotuinen rahoitustarve on arvioitu 400 000–
470 000 euron välille niin, että palkkamenoihin varattaisiin noin 250 000 
euroa ja muihin toimintamenoihin (esim. asiantuntijoiden hyödyntämi-
seen) 150 000–200 000 euroa.

Selvityksessä ehdotetaan, että opetus- ja kulttuuriministeriö käynnistää 
yhteydenpidon ja neuvottelut Kuntaliiton sekä säätiöiden ja rahastojen 
neuvottelukunnan kanssa selvittääkseen, olisiko kunnissa ja säätiöissä 
kiinnostusta nostaa esiin taiteen ja kulttuurin alojen eettiset kysymykset 
tähänastista voimakkaammin. Neuvotteluissa voitaisiin selvittää haluk-
kuutta ja edellytyksiä laajempien yhtenäisten eettisten periaatteiden 
määrittelyyn näiden organisaatioiden toimialoilla.

Esittelijä
kansliapäällikkö
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Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1 Opetus- ja kulttuuriministeriön lausuntopyyntö
2 Selvitys kulttuurialan eettisen toimielimen perustamisesta

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Opetus- ja kulttuuriministeriö Esitysteksti

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 16.11.2020 § 804

HEL 2020-011675 T 12 02 01

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

16.11.2020 Pöydälle

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Anna 
Vuorjoen ehdotuksesta. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 03.11.2020 § 180

HEL 2020-011675 T 12 02 01

Lausunto
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Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi kaupunginhallitukselle opetus- 
ja kulttuuriministeriön 20.2.2020 asettaman selvityshenkilön tekemästä 
ehdotuksesta kulttuurialan eettisen toimielimen perustamiseksi seuraa-
van lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta kannattaa selvityksen esitystä kult-
tuurialan eettisen toimielimen perustamisesta ja siinä toimivan neuvos-
ton tehtävistä. Esitys painotuksesta ennaltaehkäisevään toimintaan on 
kannatettava. Jälkikäteisen toiminnan osalta selvityksessä tuotiin esiin 
useita haasteita ja esitetty, esimerkiksi kahden vuoden, siirtymäkausi 
jälkikäteisen toiminnan käynnistämisessä olisi tärkeää toteuttaa.

Taiteen ja kulttuurin toimijakenttä on verrattain pieni ja varsinkin pää-
kaupungissa myös kansainvälinen, eettisen toimielimen perustaminen 
olisi hyödyksi koko toimijakentälle. Kannustamme jatkoselvittämään 
eettiselle toimielimelle myös muuta sijaintia kuin Taike, esimerkiksi Tai-
deyliopiston yhteyteen tai toimielin itsenäisenä yhdistyspohjaisena toi-
mijana

Taiteen perusopetukseen ja taiteen ja kulttuurin alojen opetukseen liit-
tyvien eettisten näkökulmien sisällyttäminen kulttuurialan eettisen toi-
mielimen tarkastelualueelle olisi tärkeää. Keskustelua eettisistä periaat-
teista tulisi aktiivisesti ylläpitää ministeriön eri hallinnonalojen välillä ja 
eri eettisten toimielinten sujuvasta yhteistyöstä ja tiedonvaihdosta tulisi 
huolehtia.

Helsingin kaupungin kannat lausuntopyynnössä esitettyihin kysymyksiin

1. Pidättekö perusteltuna selvityshenkilön esittämää näkemystä, että taiteen ja kult-
tuurin alalle tulee perustaa eettisiä kysymyksiä käsittelevä toimielin?

Helsingin kaupunki pitää selvityksessä ehdotetun, taiteen ja kulttuurin 
eettisiä kysymyksiä käsittelevän toimielimen perustamista erittäin tar-
peellisena. Taide- ja kulttuurialan eettiset kysymykset ovat monialaisia 
ja alan erityispiirteistä huolimatta, kysymykset liittyvät keskeisesti myös 
muiden eettisten toimielinten toimintakenttään. On tärkeää, että eettisiä 
periaatteita kehitetään koko taiteen ja kulttuurin alalla yhdessä ja yh-
teistyössä muiden eettisten toimielinten kuten tasa-arvovaltuutetun, yh-
denvertaisuusvaltuutetun ym. kanssa.

2. Miten suhtaudutte ehdotukseen perustaa taiteen ja kulttuurin alojen eettisiä ky-
symyksiä käsittelevä toimielin Taiteen edistämiskeskuksen yhteyteen?

Kannustamme jatkoselvittämään eettiselle toimielimelle myös muuta si-
jaintia kuin Taike, esimerkiksi Taideyliopiston yhteyteen tai toimielin it-
senäisenä yhdistyspohjaisena toimijana. Taikella on taide- ja kulttuuria-
lalla merkittävä rahoittajan rooli ja eettisen toimielimen toimeksiannoksi 
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voi tulla asioita, jossa Taike on osallinen. Tämän lisäksi Taike toimii 
samalla alalla myös työnantajan roolissa työllistäessään taiteilijoita 
määräaikaisiin työsuhteisiin. “Käsivarren mitan” etäisyydestä huolimat-
ta, voisi syntyä tilanteita, joissa toimielimen riippumattomuus saatettai-
siin asettaa kyseenalaiseksi.

Taiteen edistämiskeskus on profiloitunut vahvasti taiteen edistäjänä, 
mutta sen roolia koko kulttuurisektorin yleistoimivaltaisena viranomai-
sena on vaikea tällä hetkellä tunnistaa. On vaikea nähdä, että eettisen 
toimielimen sijoittaminen Takeen yksistään vahvistaisi sen roolia tai-
teen ja kulttuurin yleisviranomaisena.

Kannustamme jatkoselvittämään eettiselle toimielimelle myös muuta si-
jaintia kuin Taike, esimerkiksi Taideyliopiston yhteyteen tai toimielin it-
senäisenä yhdistyspohjaisena toimijana.

3. Miten arvioitte selvityshenkilön ehdotusta ko. toimielimen toimivallasta ja tehtä-
vistä (erityisesti toimivallan osalta rajat suhteessa muihin opetus- ja kulttuuriministe-
riön hallinnonaloihin sekä toiminnan osalta jako ja painotus ennaltaehkäisevän toi-
minnan ja jälkikäteisen toiminnan välillä)?

Helsingin kaupunki kannattaa selvityksen esitystä toimielimen ja siinä 
toimivan neuvoston tehtävistä. Esitys painotuksesta ennaltaehkäise-
vään toimintaan on kannatettava. Jälkikäteisen toiminnan osalta selvi-
tyksessä tuotiin esiin useita haasteita ja esitetty, esimerkiksi kahden 
vuoden, siirtymäkausi jälkikäteisen toiminnan käynnistämisessä olisi 
tärkeää toteuttaa.

Taiteen perusopetukseen ja taiteen ja kulttuurin alojen opetukseen liit-
tyvien eettisten näkökulmien sisällyttäminen kulttuurialan eettisen toi-
mielimen tarkastelualueelle olisi tärkeää. Keskustelua eettisistä periaat-
teista tulisi aktiivisesti ylläpitää ministeriön eri hallinnonalojen välillä ja 
eri eettisten toimielinten sujuvasta yhteistyöstä ja tiedonvaihdosta tulisi 
huolehtia.

4. Miten arvioitte selvityksen ehdotuksia toimielimen hallinnosta ja rahoituksesta?

Helsingin kaupungin kannalta selvityksessä esitettyihin tehtäviin perus-
tuen ehdotus toimielimen hallinnosta ja rahoituksesta on kohtuullinen. 
Kuten selvityksessä on esitetty, on erityisesti toimielimen käynnistämis-
vaiheessa tärkeää varata resursseja ulkopuolisten asiantuntijoiden 
hyödyntämiseen työssä.

5. Muut mahdolliset huomiot selvityshenkilön ehdotukseen liittyen?

Selvityksessä ehdotetaan myös, että opetus- ja kulttuuriministeriö 
käynnistää yhteydenpidon ja neuvottelut Kuntaliiton sekä säätiöiden ja 
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rahastojen neuvottelukunnan kanssa selvittääkseen, olisiko kunnissa ja 
säätiöissä kiinnostusta nostaa esiin taiteen ja kulttuurin alojen eettiset 
kysymykset tähänastista voimakkaammin. Neuvotteluissa voitaisiin sel-
vittää halukkuutta ja edellytyksiä laajempien yhtenäisten eettisten peri-
aatteiden ja sääntöjen määrittelyyn ja käyttöönottoon organisaatioiden 
toimialoilla kulttuurin yksityinen ja julkinen rahoitus huomioiden.  

Helsingin kaupungin kannalta ehdotus jää esitetyssä muodossa epä-
selväksi. Vaikka laaja-alainen yhteinen keskustelu eettisistä periaatteis-
ta ja toimintatavoista on tärkeää myös taiteen ja kulttuurin rahoittajien 
kanssa, on kuitenkin tarpeen huomioida, että jokainen rahoittaja toimii 
omien periaatteidensa mukaisesti eikä Kuntaliitto edusta toimivaltaises-
ti kuntien päätöksentekoa.

Lautakunta tarkasti pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Käsittely

03.11.2020 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Esittelijä muutti ehdotustaan seuraavasti:

Poistetaan lausunnon kolmannesta kappaleesta kohta:
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta ei kuitenkaan kannata toimielimen si-
joittamista Taiteen edistämiskeskuksen yhteyteen, vaan pitää luonte-
vampana, että toimielin sijoitettaisiin Taideyliopiston yhteyteen.

Korvataan em. kohta:
Kannustamme jatkoselvittämään eettiselle toimielimelle myös muuta si-
jaintia kuin Taike, esimerkiksi Taideyliopiston yhteyteen tai toimielin it-
senäisenä yhdistyspohjaisena toimijana.

Poistetaan kuudennesta kappaleesta ensimmäinen lause:
Helsingin kaupunki ei kannata eettisen toimielimen perustamista Tai-
teen edistämiskeskuksen (Taike) yhteyteen.

Korvataan em. kohta:
Kannustamme jatkoselvittämään eettiselle toimielimelle myös muuta si-
jaintia kuin Taike, esimerkiksi Taideyliopiston yhteyteen tai toimielin it-
senäisenä yhdistyspohjaisena toimijana. 

Korvataan kahdeksas kappale kokonaan:
Kannustamme jatkoselvittämään eettiselle toimielimelle myös muuta si-
jaintia kuin Taike, esimerkiksi Taideyliopiston yhteyteen tai toimielin it-
senäisenä yhdistyspohjaisena toimijana.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta hyväksyi esittelijän muutetun ehdo-
tuksen yksimielisesti
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Esittelijä
kulttuurijohtaja
Mari Männistö

Lisätiedot
Veikko Kunnas, kulttuurin edistämisen päällikkö, puhelin: 310 37002

veikko.kunnas(a)hel.fi
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§ 828
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen asioita, joissa 
seuraavat viranomaiset ovat tehneet päätöksen viikolla 47 

kaupunginhallituksen jaostot  
- konsernijaosto 16.11.2020
- elinkeinojaosto  
  
tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta 17.11.2020
  
lautakunnat ja niiden jaostot  
kasvatus- ja koulutuslautakunta  
- suomenkielinen jaosto  
- ruotsinkielinen jaosto 17.11.2020
kaupunkiympäristölautakunta 17.11.2020
- ympäristö- ja lupajaosto 19.11.2020
- rakennusten ja yleisten alueiden jaosto  
pelastuslautakunta  
kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 17.11.2020
- kulttuuri- ja kirjastojaosto  
- liikuntajaosto  
- nuorisojaosto  
sosiaali- ja terveyslautakunta 17.11.2020
- sosiaali- ja terveyslautakunnan jaosto  
  
johtokunnat  
- palvelukeskusliikelaitos  
- taloushallintopalveluliikelaitos  
- työterveysliikelaitos  
- rakentamispalveluliikelaitos  
- liikenneliikelaitos 19.11.2020
  
keskusvaalilautakunta yleishallinnon osalta 20.11.2020
  
pormestari  
  
apulaispormestarit  
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- kasvatuksen ja koulutuksen toimiala  
- kaupunkiympäristön toimiala  
- kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala  
- sosiaali- ja terveystoimiala  
  
kaupunginkanslian viranhaltijat  
  
henkilöstökassatoimikunta  

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Henri Kähönen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36027

henri.kahonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Henri Kähönen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36027

henri.kahonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 811, 812, 813, 814, 815, 816, 821, 823, 824, 826, 827 ja 
828 §:t.

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

2
OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Pöytäkirjan 817, 818, 819, 820, 822 ja 825 §:t.

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

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

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

 kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi-
saannista.

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

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

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

Oikaisuvaatimusviranomainen

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

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

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

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

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

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

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

vaatimuksen
 oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot

Pöytäkirja

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

Jan Vapaavuori
puheenjohtaja

Asta Vennelä
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Pia Pakarinen Ozan Yanar

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa 
www.hel.fi 27.11.2020.


