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Kokousaika 07.12.2020 16:00 - 16:56

Kokouspaikka Kaupungintalon terassikabinetti / sähköinen kokous

Läsnä

Jäsenet

Vapaavuori, Jan pormestari
Sinnemäki, Anni (etänä) apulaispormestari

kaupunginhallituksen 1. varapu-
heenjohtaja

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

Honkasalo, Veronika (etänä)
Koulumies, Terhi (etänä)
Pakarinen, Pia (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
Laine-Hendolin, Kirsti (etänä) vs. kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala-

johtaja
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

esteellinen: 847 §
Summanen, Juha (etänä) hallintojohtaja
Rimpilä, Katja (etänä) kaupunginsihteeri

asiantuntija
saapui 16:18, poistui 16:43, läsnä: 
855 - 856 §

Hopeakunnas, Maisa viestintäasiantuntija
Ainola, Pilvi hallintoasiantuntija
Vennelä, Asta hallintoasiantuntija

Puheenjohtaja

Jan Vapaavuori pormestari
846 - 858 §

Esittelijät

Jan Vapaavuori pormestari
846 §

Sami Sarvilinna kansliapäällikkö
847 - 858 §

Pöytäkirjanpitäjä

Asta Vennelä hallintoasiantuntija
846 - 858 §
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§ Asia

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

847 Asia/2 V 20.1.2021 Pelimannintien ympäristön asemakaavan muuttaminen 
(nro 12625)

848 Asia/3 V 20.1.2021, Vuokrausperiaatteiden määrittäminen sekä kiinteistö-
kaupan esisopimuksen tekeminen ja toteutussopimuksen hyväksymi-
nen (Sörnäinen, Kalasatama, Nihti, tontit 10668/1–4)

849 Asia/4 V 20.1.2021 Agricolankatu 1:n asemakaavan muuttaminen (nro 
12626)

850 Asia/5 Itäisen saariston asemakaavan nro 12300 määrääminen osittain voi-
maan ennen lainvoimaisuutta

851 Asia/6 Helsingin yleiset ennakkoäänestyspaikat vuoden 2021 kuntavaaleissa

852 Asia/7 Helsingin vaalipäivän äänestyspaikat vuoden 2021 kuntavaaleissa

853 Asia/8 Kaupunginvaltuuston 11.11.2020 § 313 tekemän päätöksen täytän-
töönpano: asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelma, 
AM2020

854 Asia/9 Virkojen perustaminen kaupunkiympäristön toimialalle 1.1.2021 lukien

855 Asia/10 Perusopetuksen poikkeusjärjestelyjen mahdollistaminen

856 Asia/11 Oikaisuvaatimus kansliapäällikön päätöksestä 29.10.2020 § 238 kos-
kien varautumisen toimeenpanoa koronavirustilanteessa 21.10-
28.10.2020

857 Asia/12 Helsingin kaupungin hankintastrategia 2020

858 Asia/13 Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen
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§ 846
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöy-
täkirjan tarkastajien valinta

Päätös

Kaupunginhallitus päätti todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja 
päätösvaltaiseksi. 

Samalla kaupunginhallitus päätti valita pöytäkirjantarkastajiksi Anni 
Sinnemäen ja Mika Raatikaisen sekä varatarkastajiksi Daniel Sazono-
vin ja Marcus Rantalan.

Esittelijä
pormestari
Jan Vapaavuori

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
pormestari
Jan Vapaavuori

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 847
V 20.1.2021 Pelimannintien ympäristön asemakaavan muuttaminen 
(nro 12625)

HEL 2018-011267 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy 33. kaupunginosan (Kaarela, Kannelmä-
ki) korttelien 33170–33177, korttelin 33178 tontin 1, korttelin 33187 ton-
tin 2 sekä erityis-, katu- ja virkistysalueiden asemakaavan muutoksen 
20.10.2020 päivätyn piirustuksen nro 12625 mukaisena ja asemakaa-
vaselostuksesta ilmenevin perustein. 

Käsittely

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

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaavan muutoksen nro 12625 kartta, päivätty 20.10.2020
2 Asemakaavan muutoksen nro 12625 selostus, päivätty 20.10.2020, 

päivitetty Kylk:n 20.10.2020 päätöksen mukaiseksi
3 Vuorovaikutusraportti 12.5.2020, täydennetty 20.10.2020 ja asukastilai-

suuden muistio 28.11.2018
4 Osa päätöshistoriaa
5 Liikennesuunnitelma (piir.nro 7060)
6 Havainnekuva, 20.10.2020

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Helen Oy Esitysteksti
Helen Sähköverkko Oy Esitysteksti
Helsingin seudun lii- Esitysteksti
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kenne -kuntayhtymä
Helsingin seudun ym-
päristöpalvelut -
kuntayhtymä

Esitysteksti

Uudenmaan elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristö-
keskus

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

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaavaratkaisun keskeinen sisältö

Asemakaavan muutos (kaavaratkaisu) koskee Kannelmäen lounaiso-
sassa sijaitsevan Pelimannintien länsipään ympäristöä. 

Kaavaratkaisu mahdollistaa uusien asuinkerrostalojen rakentamisen 
kortteliin 33175, joka nykytilanteessa on pysäköintikäytössä. Tavoittee-
na on täydennysrakentamalla parantaa alueen kaupunkikuvaa ja moni-
puolistaa alueen asuntokantaa. Kaavaratkaisun valmistelu on edellyt-
tänyt kaava-alueen pysäköintijärjestelyjen ja -sopimusten kokonaisval-
taista tarkastelua.  

Korttelissa 33170 sijaitsevaa päiväkotitonttia laajennetaan nykyiselle 
viheralueelle, mikä mahdollistaa melulta suojatun, metsään rajautuvan 
leikkipihan. Uudelle suurelle päiväkodille sijainti on erinomainen: Kan-
nelmäen asemalle on vain 300 metriä. 

Uutta asuntokerrosalaa on 6 900 k-m2. Uuden asuinkorttelin tehokkuu-
deksi muodostuu e=1,95. Asukasmäärän lisäys on noin 170 asukasta. 
Klaneettitien varteen osoitetaan 100 k-m2 uutta liiketilaa. Päiväkotiton-
tilla rakennusoikeus kasvaa 1 300 k-m2 siten, että uusi päiväkotitontin 
rakennusoikeus on 2 500 k-m2. 

Kaavaratkaisun yhteydessä on laadittu liikennesuunnitelma (piir.nro 
7060), jonka mukaan alueen katuverkko säilyy pääpiirteittäin nykyisel-
lään. Klaneettikujaa levennetään palvelemaan päiväkodin saattoliiken-
nettä. Saatto- ja huoltoliikenne erotetaan toisistaan. Kaavaratkaisu 
mahdollistaa korttelista 33175 poistuvien Heka Oy:n asukkaiden auto-
paikkojen korvaamisen korttelin 33176 LPA-alueella. 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 45/2020 4 (120)
Kaupunginhallitus

Asia/2
07.12.2020

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

Kaavaratkaisun toteuttaminen vaikuttaa erityisesti siten, että alueen 
keskeisten katujen, Klaneettitien ja Pelimannintien kulman kaupunkiku-
va täydentyy uudella asuntorakentamisella. Alueelle saadaan uusi, 240 
-paikkaiseksi suunniteltu päiväkoti, joka korvaa lähialueen huonokun-
toisia palvelutiloja ja mahdollistaa myös tilojen iltakäytön. Heka Oy:n 
asukkaiden käytössä olevien autopaikkojen sijainti muuttuu osin nykyi-
sestä.

Vihdintien bulevardikaupungin pikaraitiotieyhteyttä suunnitellaan ulotet-
tavaksi Lassilan kautta kauppakeskus Kaareen. Pikaraitiotievarauksen 
mahdollinen myöhempi toteutusvaihe yhdistäisi kauppakeskus Kaaren 
Kannelmäen asemaan reittiä Pelimannintie-Klaneettitie. 

Päätökset kaavaratkaisun pohjana

Kaavaratkaisu edesauttaa kaupungin strategisten tavoitteiden toteutu-
mista mahdollistamalla asuinrakentamista ja julkisia palveluita hyvien 
liikenneyhteyksien piiriin. Helsingin yleiskaavan 2016 mukaan alue on 
asuntovaltaista aluetta merkinnöin A2 ja A1 ja virkistys- ja viheraluetta. 
Maanalaisessa yleiskaavassa nro 11830 alue on esikaupunkien pinta-
kallioaluetta. Kaavaratkaisu on em. yleiskaavojen mukainen.

Alueen lähtökohdat ja nykytilanne

Alue on rakennettu 1970-luvulla osana Martinlaakson radan, nykyisen 
Kehäradan varren uudisalueita. Pelimannintien molemmin puolin sijait-
sevissa kortteleissa on 2–8-kerroksisia asuinkerrostaloja, yksikerroksi-
sia yhteis- ja palvelutilarakennuksia, käytöstä poistunut päiväkotiraken-
nus ja pysäköintikenttiä. Alueen eteläpuolella kulkee Kehä I, pohjoises-
sa alue rajautuu kallioiseen viheralueeseen. Kortteli 33175 sijaitsee nä-
kyvällä paikalla alueen keskeisten katujen, Pelimannintien ja Klaneetti-
tien kulmauksessa. Kortteliin eri vaiheissa kaavoitetut useampikerrok-
siset pysäköintilaitokset sekä liike- ja toimistorakennus eivät ole toteu-
tuneet.

Kaava-alueen pohjoisosan viheralueella on laaja kokonaisuus 1. 
maailmansodan aikaisia linnoiterakenteita (tukikohdat XX:4 ja XX:6), 
jotka ovat suojeltuja muinaismuistolailla. Molemmat tukikohdat on valit-
tu edustavina kohteina valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuu-
riympäristöt -listaukseen (RKY 2009, Pääkaupunkiseudun I maailman-
sodan linnoitteet). Viheralueella sijaitsevia linnoiterakenteita ei ole voi-
massa olevissa asemakaavoissa huomioitu nykykäytäntöjen mukaisella 
tavalla.

Alueella on voimassa useita asemakaavoja vuosilta 1973–1997.
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Helsingin kaupunki omistaa pääosan suunnittelualueesta. Korttelit 
33171 ja 33187 ovat yksityisomistuksessa. Kaavaratkaisu on tehty 
kaupungin aloitteesta.

Kaavaratkaisun kustannukset

Kaavaratkaisun toteuttamisesta aiheutuu kaupungille kustannuksia il-
man arvonlisäveroa seuraavasti: katualueiden muutos- ja kunnostus-
töistä, johtosiirroista, uuden ulkoilutien toteuttamisesta viheralueelle 
sekä uuden päiväkodin rakentamisesta yhteensä n. 11 milj. euroa. 
Kaavaratkaisu nostaa alueen arvoa. Kaavoitettavan rakennusoikeuden 
arvo on karkeasti arvioiden 3,5–4 milj. euroa.

Vuorovaikutus kaavan valmisteluaikana

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

Viranomaisyhteistyö

Kaavaratkaisun valmistelun yhteydessä on tehty yhteistyötä kaupun-
kiympäristön toimialan eri tahojen lisäksi seuraavien viranomaistahojen 
kanssa: Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL) Helsingin seu-
dun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä (HSY) vesihuolto, kasvatuksen ja 
koulutuksen toimiala sekä kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan kaupun-
ginmuseo.

Viranomaisten kannanotot osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta koh-
distuivat suojeltujen linnoiterakenteiden huomioimiseen ja museoviran-
omaisten keskinäiseen työnjakoon sekä joukkoliikenteen ja vesihuollon 
järjestämiseen. Kannanotoissa esitetyt asiat on otettu huomioon kaa-
voitustyössä siten, että on tehty yhteistyötä kaupunginmuseon kulttuu-
riperintöyksikön, HSY vesihuollon ja HSL:n kanssa.

Mielipiteet

Mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta kohdistuivat Kehä I:n 
pohjoisreunan viheryhteyteen ja päiväkotitontin laajentamiseen puistoa-
lueelle. Mielipiteet on otettu huomioon kaavoitustyössä siten, että on 
laadittu päiväkodin piha-alueen suunnittelua ohjaavia kaavamääräyksiä 
mm. pihan liittymisestä viereiseen viheralueeseen luonnonmukaisella 
tavalla. Kirjallisia mielipiteitä saapui yksi.

Kaavaehdotuksen julkinen nähtävilläolo

Kaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä 12.5.– 10.6.2020, mistä ilmoitet-
tiin maankäyttö- ja rakennusasetuksessa säädetyllä tavalla. Kaavaeh-
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dotuksen nähtäville asettamisesta lähetettiin kirje ulkokuntalaiselle 
maan haltijalle. 

Kaavaehdotuksesta tehtiin neljä muistutusta. Muistutuksissa esitetyt 
huomautukset kohdistuivat korttelin 33175 uudisrakentamiseen, alueen 
liikenneturvallisuuteen, huolto- ja pelastusajoon, jalankulkujärjestelyi-
hin, tonttien pysäköintipaikkamääriin sekä alueen julkisten palveluiden 
sijaintiin.

Kaavaehdotuksesta saatiin viranomaislausunnot seuraavilta tahoilta: 
HSY ja kaupunginmuseo. Lausunnoissa esitetyt huomautukset kohdis-
tuivat kaavakartan johtokujamerkintään sekä 1. maailmansodan aikai-
siin linnoiterakenteisiin.

Alueella sijaitsevat ensimmäisen maailmansodan aikaiset linnoitera-
kenteet on huomioitu sm-aluemerkinnöin. Linnoitteiden alueille ei osoi-
teta rakentamista. Sm-merkittyjä alueita koskevista mahdollisista vihe-
ralueiden kunnostamis- ym. toimenpiteistä on neuvoteltava museovi-
ranomaisen kanssa. 

Lisäksi seuraavat tahot ilmoittivat, ettei niillä ole lausuttavaa: Helen Oy, 
Helen Sähköverkko Oy, HSL sekä kasvatuksen ja koulutuksen toimiala.

Toimenpiteet julkisen nähtävilläolon jälkeen

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

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

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
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Kaavaratkaisun johdosta ei maanomistajille koidu sellaista merkittävää 
hyötyä, että kaupunginhallituksen 9.6.2014 (§ 685) tekemän päätöksen 
mukaiselle maankäyttösopimusmenettelylle olisi ollut tarvetta. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaavan muutoksen nro 12625 kartta, päivätty 20.10.2020
2 Asemakaavan muutoksen nro 12625 selostus, päivätty 20.10.2020, 

päivitetty Kylk:n 20.10.2020 päätöksen mukaiseksi
3 Vuorovaikutusraportti 12.5.2020, täydennetty 20.10.2020 ja asukastilai-

suuden muistio 28.11.2018
4 Osa päätöshistoriaa
5 Liikennesuunnitelma (piir.nro 7060)
6 Havainnekuva, 20.10.2020

Oheismateriaali

1 Sijantikartta
2 Ilmakuva
3 Muistutukset
4 Tehdyt muutokset

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen hy-
väksyminen

Otteet

Ote Otteen liitteet
Helen Oy Esitysteksti
Helen Sähköverkko Oy Esitysteksti
Helsingin seudun lii-
kenne -kuntayhtymä

Esitysteksti

Helsingin seudun ym-
päristöpalvelut -
kuntayhtymä

Esitysteksti

Uudenmaan elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristö-
keskus

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

Tiedoksi

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

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunta 20.10.2020 § 604

HEL 2018-011267 T 10 03 03

Hankenumero 0740_12, 0918_24

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle 

 20.10.2020 päivätyn asemakaavan muutosehdotuksen nro 12625 
hyväksymistä. Asemakaavan muutos koskee 33. kaupunginosan 
(Kaarela, Kannelmäki) kortteleita 33170–33177, korttelin 33178 
tonttia 1, korttelin 33187 tonttia 2 sekä erityis-, katu- ja virkistysa-
lueita. 

Lisäksi lautakunta päätti

 ettei ehdotusta aseteta uudelleen nähtäville 

 antaa vuorovaikutusraportista ilmenevät vastineet valmisteluaikana 
esitettyihin mielipiteisiin, kannanottoihin sekä julkisena nähtävillä-
oloaikana saatuihin lausuntoihin ja muistutuksiin. Päätösasiakirjat ja 
vuorovaikutusraportti ovat luettavissa kaupunkiympäristön toimialan 
asiakaspalvelussa, Työpajankatu 8 (puh. 09 310 22111), sekä in-
ternet-sivuilla: Päätöksenteko

www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi

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

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja

https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi/paatoksenteko/
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Mikko Aho

Lisätiedot
Mikael Ström, arkkitehti (asemakaavoitus), puhelin: 310 37470

mikael.strom(a)hel.fi
Taina Toivanen, liikenneinsinööri (liikennesuunnittelu), puhelin: 310 37433

taina.toivanen(a)hel.fi
Mikko Tervola, insinööri (teknistaloudellinen suunnittelu), puhelin: 310 44131

mikko.tervola(a)hel.fi

Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus Kaupunkimit-
tauspalvelut Kartat ja paikkatiedot Yksikön päällikkö 25.08.2020 § 42

HEL 2018-011267 T 10 03 03

Päätös

Yksikön päällikkö päätti hyväksyä asemakaavan 12625 pohjakartan 
kaupunginosassa 33 Kaarela. Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja ra-
kennuslain (132/1999) 54a §:n asettamat vaatimukset.

Päätöksen perustelut

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

Asemakaavan numero: 12625
Kaupunginosa: 33 Kaarela
Kartoituksen työnumero: 42/2019 Uusinta (ensitilaus 2019)
Pohjakartta valmistunut: 20.8.2020
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 
17.03.2020 § 17

Lisätiedot
Merja Kyyrö, vastaava kartoittaja, puhelin: 310 31911
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merja.kyyro(a)hel.fi
Timo Tolkki, yksikön päällikkö, puhelin: 310 31883

timo.tolkki(a)hel.fi

Nimistötoimikunta 16.01.2019 § 4

HEL 2018-011267 T 10 03 03

Arkkitehti Mikael Ström esitteli asiaa. 

Nimistötoimikunta päätti esittää alueella sijaitsevalle puistolle nimeä

Aurinkokallio–Solberget

(viheralue)

Perustelu: Alueesta pitkään käytetyn, aiemmin epävirallisen nimityksen 
mukaan.

Ehdotetun nimen käytöstä on saatu lisätietoja Kaarela-seura ry:n ja 
Kårböle Gille r.f.:n edustajilta. Aurinkokallion nimi on ollut käytössä ai-
nakin jo 1960-luvun loppupuolella.

Lisätiedot
Johanna Lehtonen, nimistönsuunnittelija, puhelin: 310 37386

johanna.lehtonen(a)hel.fi
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§ 848
V 20.1.2021, Vuokrausperiaatteiden määrittäminen sekä kiinteistö-
kaupan esisopimuksen tekeminen ja toteutussopimuksen hyväk-
syminen (Sörnäinen, Kalasatama, Nihti, tontit 10668/1–4)

HEL 2020-000468 T 10 01 01 01

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Veronika 
Honkasalon ehdotuksesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1 Vuokrausperiaatteet
2 Nihti_kiinteistökaupan_esisopimus_ja_lisäehdot
3 Nihti_toteutussopimus
4 Nihdin havainnekuva ja kilpailualueen rajaus
5 Asemakaava ja asemakaavan muutos nro 12576 määräyksineen
6 Arviointimuistio

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa: 

A)

Kaupunginvaltuusto vahvistaa tonttien 10668/1 ja 2 tai niistä muodos-
tettavien tonttien vuokrausperiaatteet myöhemmin määritettävästä 
ajankohdasta alkaen 31.12.2085 saakka liitteen 1 mukaisesti.

B)

Kaupunginvaltuusto päättää myydä:
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 Tontin 10668/3 tai siitä muodostettavat tontit YIT Suomi Oy:lle (Y-
tunnus 1565583-5) tai tämän perustamille/määräämille yhtiöille taik-
ka perustettavien yhtiöiden lukuun vähintään 5 940 000 euron 
kauppahinnasta.

 Tontin 10668/4 tai siitä muodostettavat tontit YIT Suomi Oy:lle (Y-
tunnus 1565583-5) tai tämän perustamille/määräämille yhtiöille taik-
ka perustettavien yhtiöiden lukuun vähintään 8 355 000 euron 
kauppahinnasta.

 Kaupoissa noudatetaan kauppa- ja lisäkauppahinnan määräytymi-
sen ja muilta osin liitteenä 2 olevan kiinteistökaupan esisopimuksen 
ehtoja, kaupungin käyttämiä kiinteistökaupan tavanomaisia ehtoja ja 
toimivaltaisen viranhaltijan mahdollisesti päättämiä lisäehtoja.

C)

Kaupunki tekee liitteenä 3 olevan toteutussopimuksen.

Esittelijän perustelut

Laatukilpailu

Kaupunginhallitus on 9.12.2019 § 847 päättänyt varata Kalasataman 
Nihdin asemakaavan ja asemakaavan muutoksen nro 12576 mukaiset 
asuinkerrostalotontit 10668/1–4 luovutettavaksi asuntohankkeiden 
suunnittelua varten laatukilpailulla kaupunkiympäristölautakunnan 
myöhemmin päättämin ehdoin 31.12.2021 saakka. Samalla kaupun-
ginhallitus oikeutti kaupunkiympäristölautakunnan järjestämään mainit-
tuja tontteja koskevan laatukilpailun, päättämään kilpailun ehdoista se-
kä valitsemaan kilpailun perusteella tonttien varauksensaajat ja toteut-
tajat. 

Kaupunki järjesti ajalla 4.2.–29.5.2020 Kalasataman Nihdin Lukki-
nimisen korttelin 10688 asuinkerrostalotontteja 1–4 koskevan laatukil-
pailun. Kalasataman Nihdin uuden asemakaava-alueen asuntoraken-
taminen alkaa korttelista 10668, joten on tärkeää, että kortteli toteute-
taan kaupunkikuvallisesti ja arkkitehtonisesti mahdollisimman onnistu-
neesti ja korkeatasoisesti. Näin ollen laatukilpailun tavoitteena oli luoda 
laatutaso Nihdin asemakaava-alueen korkeatasoiselle suunnittelulle ja 
toteutukselle. Lisäksi kilpailussa tuli huomioida, että Nihdin kaava-
alueella kokeillaan ns. markkinaehtoista pysäköintiä. Asemakaavassa 
ei siten ole asetettu asuinrakentamiselle autopaikkavelvoitetta.

Laatukilpailun kohteena olivat kilpailualueella sijaitsevat Lukki -nimisen 
korttelin 10668 asuinkerrostalotontit (AK, AK-1) 1, 2, 3 ja 4. Kilpailualu-
eella on asuinkerrosalaa yhteensä 12 800 k-m² ja liiketilaa (kr-tilaa) yh-
teensä 300 k-m². Tontille 1 tulee toteuttaa vapaarahoitteisia omistusa-
suntoja Hitas I-ehdoin, tontille 2 valtion tukemia (pitkä korkotuki) vuok-
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ra-asuntoja sekä tonteille 3 ja 4 sääntelemättömiä vapaarahoitteisia 
omistus- ja/tai vuokra-asuntoja siten, että tontille toteutettavasta asuin-
rakennusoikeudesta enintään puolet saa olla vuokra-asuntoja. Lisäksi 
tonteille 1 ja 4 tulee toteuttaa liiketilaa (kr-tilaa) 150 k-m², joka saadaan 
rakentaa asemakaavaan merkityn asuinkerrosalamäärän lisäksi. 

Nihdin havainnekuva ja kilpailualueen rajaus ovat liitteenä 4. Asema-
kaava ote on liitteenä 5.

Laatukilpailu oli avoin kaikille. Osallistujan (tarjoajan) tuli toimittaa kil-
pailuehdotus kaikista mainituista kilpailualueen tonteista. Osallistujat 
eivät siten voineet osallistua kilpailuun vain osittain esimerkiksi yhden 
tontin osalta. Kilpailuehdotus oli mahdollista toimittaa yksin tai yhteen-
liittymänä. Tarjoajalla oli lisäksi oltava käytettävissään kohteen raken-
tamisen edellyttämä riittävä tekninen taito, kokemus sekä taloudelliset 
ja muut rakentamisen edellytykset kaupunkikuvallisesti keskeiselle pai-
kalle sijoittuvan ja rakennusteknisesti vaativan korttelin toteuttamiseksi. 

Kilpailuehdotukset ja laatukilpailun ratkaiseminen

Kilpailun päättymisaikaan 29.5.2020 klo 12.00 mennessä saatiin yh-
teensä 14 kilpailuehdotusta (suunnitelmaa).

Laatukilpailun arviointiryhmä arvioi kilpailuehdotukset liitteenä 6 olevan 
arviointimuistion mukaisesti. Arviointimuistiosta ilmenee muun muassa 
kilpailuehdotusten yleisarvostelu, kunkin kilpailuehdotuksen yksityis-
kohtainen arvostelu ja perustelut voittajan valintaan. Ehdotusten suuren 
määrän (14 kpl) vuoksi arviointiryhmä jakoi ensimmäisessä vaiheessa 
ehdotukset kahteen osaan. Ekologisuuden ja elinkaaren huomioon ot-
tamisen osalta arvioitiin seitsemän parhaaksi katsottua ehdotusta. 

Kilpailuehdotuksen ”Luoto” arviointiin kokonaisuutena täyttävän parhai-
ten tarjouspyynnössä ilmoitetut laadulliset arviointikriteerit. Mainittu eh-
dotus on arviointimuistion liitteenä. Ehdotuksen oli jättänyt YIT Suomi 
Oy:n ja A-Kruunu Oy:n yhteenliittymä, jonka oli laatinut Arkkitehtitoimis-
to Anttinen Oiva Arkkitehdit Oy. Ehdotus täytti kilpailuohjelmassa mää-
ritetyt perheasuntovaatimukset ja  energiatehokkuusvaatimuksen 
(A2018, E-luku alittaa tason 75 kWhE/ (m²vuosi). Tonttien luovutuseh-
doilla varmistetaan mainittujen edellytysten toteutuminen.  

Kilpailun ratkaiseminen ja tonttien varauksensaajien valitseminen

Kaupunkiympäristölautakunta on 6.10.2020 § 580 päättänyt kilpailun 
ratkaisemisesta varaamalla tontit 10668/1,3 ja 4 parhaimman kilpai-
luehdotuksen "Luoto" tehneelle YIT Suomi Oy:lle sekä tontin 10668/2 
A-Kruunu Oy:lle. Päätös tehtiin ehdolla, että kaupunginvaltuusto hy-
väksyy tontteja koskevan toteutussopimuksen.
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Varauksensaajien tulee toteuttaa rakentaminen tonteille voittaneen 
"Luoto" suunnitelman mukaisesti, seuraavasti: 

 Tontille (AK) 10668/1 toteutetaan vapaarahoitteisia omistusasuntoja 
Hitas I-ehdoin vähintään 2 800 k-m² ja liiketilaa (kr-tilaa) 150 k-m², 
joka saadaan rakentaa asemakaavaan merkityn asuinkerrosala-
määrän lisäksi. 

 Tontille (AK-1) 10668/3 toteutetaan sääntelemättömiä vapaarahoit-
teisia omistus- ja/tai vuokra-asuntoja siten, että tontille toteutetta-
vasta asuinrakennusoikeudesta enintään 50 % saa olla vuokra-
asuntoja, vähintään 3 400 k-m². 

 Tontille (AK) 10668/4 toteutetaan sääntelemättömiä vapaarahoittei-
sia omistus- ja/tai vuokra-asuntoja siten, että tontille toteutettavasta 
asuinrakennusoikeudesta enintään 50 % saa olla vuokra-asuntoja, 
vähintään 4 600 k-m² ja liiketilaa (kr-tilaa) 150 k-m², joka saadaan 
rakentaa asemakaavaan merkityn asuinkerrosalamäärän lisäksi. 

 Tontille (AK) 10668/2 toteutetaan valtion tukemia (pitkä korkotuki) 
vuokra-asuntoja 2 100 k-m². 

Kaupunkiympäristölautakunta on 6.10.2020 § 580 päättänyt laatukilpai-
lun ratkaisemisesta sekä esittänyt kaupunginhallitukselle vuokrausperi-
aatteiden määrittämistä sekä kiinteistökaupan esisopimuksen tekemis-
tä ja toteutussopimuksen hyväksymistä. Lautakunta on kokouksessaan 
hyväksynyt yksimielisesti vastaehdotuksen, jonka mukaan lautakunta 
toteaa, että Hiilineutraali Helsinki -tavoitteiden osalta on kannatettavaa, 
että myös muista ehdotuksista voidaan ottaa elementtejä, joilla korttelin 
ekologisesta kestävyydestä saadaan mahdollisimman korkeatasoinen.” 
Tätä koskeva lisäys on soveltuvin osin lisätty laaditun toteutussopimuk-
sen kohtaan 6. "Toteuttamisessa noudatettavat keskeiset ehdot ja peri-
aatteet". 

Tonttien vuokraaminen

Tontit 10668/1 ja 2 vuokrataan pitkäaikaisesti YIT Suomi Oy:lle ja A-
Kruunu Oy:lle tai näiden perustamille/määräämille yhtiöille taikka pe-
rustettavien yhtiöiden lukuun.

Vuokrausperiaatteet

Vuokrausperiaatteiden määrittelyssä on huomioitu arviokirjahinta, vyö-
hykehintamalli, samalle tai vastaavalle alueelle aiemmin vahvistetut 
vuokrausperiaatteet sekä tonttien sijainti.

Vuosivuokra ja vuokra-aika

Tontin (AK) 10668/1 vuosivuokra määrätään pitäen perusteena viralli-
sen elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 vas-
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taavana asuinkerrosneliömetrihintana välimuodon asuntojen sekä 
Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) tukemien asuntojen 
osalta 50 euroa. 

Tontin (AK) 10668/2 vuosivuokra määrätään pitäen perusteena viralli-
sen elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 vas-
taavana asuinkerrosneliömetrihintana välimuodon asuntojen sekä 
Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) tukemien asuntojen 
osalta 43 euroa. 

Asemakaavaan merkityn kerrosalan lisäksi rakennettavien asuntojen 
ulkopuolisten asuntoja palvelevien tilojen osalta ei peritä vuokraa. 
Asuntotonteille mahdollisesti toteutettavien liiketilojen osalta peritään 
samaa maanvuokraa kuin asuintiloilta. 

Asuntotonteille mahdollisesti sijoitettavien palvelutilojen ja kunnallistek-
niikkaa palvelevien tilojen osalta vuosivuokra määräytyy pitäen perus-
teena virallisen elinkustannusindeksin "lokakuu 1951 = 100" pistelukua 
100 vastaavana kerrosneliömetrihintana 20 euroa. 

Alueen keskeneräisyyden perusteella myönnettävän alkuvuosialennuk-
sen johdosta vapaarahoitteisen tontin 10668/1 vuokrasta esitetään pe-
rittäväksi 80 % ja valtion tukeman tontin 10668/2 osalta 70 % vuoden 
2026 loppuun saakka. Tämän jälkeen tontin 10668/2 vuosivuokrasta 
esitetään perittäväksi 80 % (ns. ARA-alennus) siltä ajalta, jona valtio 
maksaa tontille rakennettavien asuntojen rakentamiseen myönnetyn 
lainan perusteella korkohyvitystä (korkotukea).  Muuten noudatetaan 
liitteenä 3 olevan toteutussopimuksen ehtoja sekä kaupunkiympäristö-
lautakunnan mahdollisesti päättämiä lisäehtoja. Hitas kohteiden osalta 
noudatetaan kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen päättämiä 
asuntojen hinta- ja laatusääntelyä koskevia ehtoja sekä Hitas sitoumus-
ta koskevia ehtoja, kuten omistamisrajoituksen valvontaa koskevia eh-
toja.

Tonttien vuokra-aika on Kalasataman alueella noudatetun käytännön 
mukaisesti noin 65 vuotta eli 31.12.2085 saakka. 

Tonttien 10668/ 3 ja 4 myyminen

Tontit 10668/3 ja 4 myydään YIT Suomi Oy:lle ja/tai sen perustamil-
le/määräämille yhtiöille taikka perustettavien yhtiöiden lukuun yhteensä 
arviolta noin 14,3 miljoonan euron kauppahinnasta. Ensivaiheessa teh-
dään myytäviä tontteja koskevat kiinteistökaupan esisopimukset yhtiöi-
den kanssa. Ostajat suorittavat tonttien kauppahinnan kokonaisuudes-
saan kaupungille kaupanteon yhteydessä, jolloin tonttien omistus- ja 
hallintaoikeus siirtyy ostajille. 
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Myyntihinnat ovat markkinaehtoisia ottaen huomioon ulkopuolisen ar-
vioitsijan laatima arviolausunto tonttien markkina-arvoista, vertailu-
kauppahinnat sekä markkinaolosuhteet. Arviolausunto on oheismateri-
aalissa.

Kiinteistökaupan esisopimus on liitteenä 2.

Toteutussopimus

Toteutussopimuksessa sovitaan tonttien myynnin ja vuokrauksen kes-
keisten ehtojen lisäksi kaupungin, YIT:n ja A-Kruunun välisistä oikeuk-
sista ja velvoitteista sekä alueen toteuttamisen ehdoista ja periaatteis-
ta. Toteutussopimus allekirjoitetaan kaupungin, YIT:n ja A-Kruunun vä-
lillä. 

Toteutussopimus on liitteenä 3.

Toimivalta ja päätöksen täytäntöönpano

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

Hallintosäännön 7 luvun 1 §:n 6 kohdan mukaan kaupunginvaltuusto 
päättää kiinteän omaisuuden luovuttamisesta, milloin luovutettavan 
omaisuuden kauppahinta ylittää 10 miljoonaa euroa.

Kaupunginhallituksen tarkoituksena on, mikäli kaupunginvaltuusto hy-
väksyy päätösesityksen oikeuttaa tonttipäällikkö tai tämän valtuuttama:

 allekirjoittamaan  toteutussopimus sekä tekemään sii-
hen tarvittaessa vähäisiä muutoksia sekä

 allekirjoittamaan kiinteistökaupan esisopimus ja sen perusteella teh-
tävät kauppakirjat sekä tekemään kiinteistökaupan esisopimukseen 
ja kauppakirjoihin tarvittaessa vähäisiä muutoksia. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1 Vuokrausperiaatteet
2 Nihti_kiinteistökaupan_esisopimus_ja_lisäehdot
3 Nihti_toteutussopimus
4 Nihdin havainnekuva ja kilpailualueen rajaus
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5 Asemakaava ja asemakaavan muutos nro 12576 määräyksineen
6 Arviointimuistio

Oheismateriaali

1 Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 17 k)

Muutoksenhaku

A, B ja C Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Kilpailuun osallistujat Esitysteksti

Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4
Liite 5
Liite 6
Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Kaupunkiympäristölautakunta

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunta 06.10.2020 § 580

HEL 2020-000468 T 10 01 01 01

Sompasaarenlaituri, Konttisatamankatu, Konttinosturinkuja

Esitys

A

Kaupunkiympäristölautakunta päätti Nihdin laatukilpailun perusteella 
valita Helsingin kaupungin 10. kaupunginosan (Sörnäinen) asemakaa-
van ja asemakaavan muutoksen nro 12576 mukaisen korttelin 10668 

 ohjeellisen kaavatontin (AK) 1 (pinta-ala 1 254 m², os. Sompasaa-
renlaituri) tai siitä muodostettavien tonttien varauksensaajaksi ja to-
teuttajaksi parhaimman kilpailuehdotuksen ”Luoto” esittäneen YIT 
Suomi Oy:n (Y-tunnus 1565583-5) ehdolla, että kaupunginvaltuusto 
hyväksyy mainitun tontin osalta liitteenä 1 olevan toteutussopimuk-
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sen ja että YIT Suomi Oy sitoutuu noudattamaan mainitun tontin va-
rausehtoina po. sopimuksessa sovittuja ehtoja.

 ohjeellisen kaavatontin (AK) 2 (pinta-ala 1 051 m², os. Konttinostu-
rinkuja) tai siitä muodostettavien tonttien varauksensaajaksi ja to-
teuttajaksi parhaimman kilpailuehdotuksen ”Luoto” esittäneen A-
Kruunu Oy:n (Y-tunnus 1736841-8) ehdolla, että kaupunginvaltuus-
to hyväksyy mainitun tontin osalta liitteenä 1 olevan toteutussopi-
muksen  ja että A-Kruunu Oy sitoutuu noudattamaan mainitun tontin 
varausehtoina po. sopimuksessa sovittuja ehtoja.

 ohjeellisen kaavatontin (AK-1) 3 (pinta-ala 380 m², os. Konttisata-
mankatu) tai siitä muodostettavien tonttien varauksensaajaksi ja to-
teuttajaksi parhaimman kilpailuehdotuksen ”Luoto” esittäneen YIT 
Suomi Oy:n (Y-tunnus 1565583-5) ehdolla, että kaupunginvaltuusto 
hyväksyy mainitun tontin osalta liitteenä 1 olevan toteutussopimuk-
sen ja kaupunginhallitus liitteenä 2 olevan kiinteistökaupan esisopi-
muksen ja että YIT Suomi Oy sitoutuu noudattamaan mainitun ton-
tin varausehtoina po. sopimuksissa sovittuja ehtoja.

 ohjeellisen kaavatontin (AK) 4 (pinta-ala 1 978 m², os. Sompasaa-
renlaituri) tai siitä muodostettavien tonttien varauksensaajaksi ja to-
teuttajaksi parhaimman kilpailuehdotuksen ”Luoto” esittäneen YIT 
Suomi Oy:n (Y-tunnus 1565583-5) ehdolla, että kaupunginvaltuusto 
hyväksyy mainitun tontin osalta liitteenä 1 olevan toteutussopimuk-
sen ja kaupunginhallitus liitteenä 2 olevan kiinteistökaupan esisopi-
muksen ja että YIT Suomi Oy sitoutuu noudattamaan mainitun ton-
tin varausehtoina po. sopimuksissa sovittuja ehtoja.

B

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että kau-
punki myy 

 tontin (AK-1) 10668/3 tai siitä muodostettavat tontit YIT Suomi 
Oy:lle (Y-tunnus 1565583-5) tai tämän perustamille/määräämille yh-
tiöille taikka perustettavien yhtiöiden lukuun vähintään 5 940 000 
euron kauppahinnasta noudattaen kauppa- ja lisäkauppahinnan 
määräytymisen ja muilta osin liitteenä 2 olevan kiinteistökaupan 
esisopimuksen ehtoja, kaupungin käyttämiä kiinteistökaupan tavan-
omaisia ehtoja ja toimivaltaisen viranhaltijan mahdollisesti päättä-
miä lisäehtoja.

 tontin (AK) 10668/4 tai siitä muodostettavat tontit YIT Suomi Oy:lle 
(Y-tunnus 1565583-5) tai tämän perustamille/määräämille yhtiöille 
taikka perustettavien yhtiöiden lukuun vähintään 8 355 000 euron 
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kauppahinnasta noudattaen kauppa- ja lisäkauppahinnan määräy-
tymisen ja muilta osin liitteenä 2 olevan kiinteistökaupan esisopi-
muksen ehtoja, kaupungin käyttämiä kiinteistökaupan tavanomaisia 
ehtoja ja toimivaltaisen viranhaltijan mahdollisesti päättämiä lisäeh-
toja.

C

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että kau-
punginhallitus 

 vahvistaa  ehdotuksessa A mainittujen tonttien 10668/1 ja 2 tai niis-
tä muodostettavien tonttien vuokrausperiaatteet myöhemmin määri-
tettävästä  ajankohdasta alkaen 31.12.2085 saakka liitteenä 3 ole-
vien ehtojen mukaisesti.

D

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että kau-
punginhallitus 

 oikeuttaa kaupunkiympäristön toimialan maankäyttö ja kaupunkira-
kenteen tonttipäällikön tekemään ehdotuksessa A mainittuun toteu-
tussopimukseen tarvittaessa muutoksia ja tarkistuksia.

 oikeuttaa kaupunkiympäristön toimialan maankäyttö ja kaupunkira-
kenteen tonttipäällikön tai tämän valtuuttaman allekirjoittamaan 
edellä mainitun toteutussopimuksen.

 oikeuttaa kaupunkiympäristön toimialan maankäyttö ja kaupunkira-
kenteen tonttipäällikön tekemään ehdotuksessa B mainittuun kiin-
teistökaupan esisopimukseen ja sen perusteella tehtäviin kauppa-
kirjoihin tarvittaessa muutoksia ja tarkistuksia.

 oikeuttaa kaupunkiympäristön toimialan maankäyttö ja kaupunkira-
kenteen tonttipäällikön tai tämän valtuuttaman allekirjoittamaan 
edellä mainitun esisopimuksen ja sen perusteella tehtävät kauppa-
kirjat.

E

Kaupunkiympäristölautakunta päätti todeta, että tontit 10668/1, 3 ja 4 
esitetään luovutettavaksi YIT Suomi Oy:lle ja tontti 10668/2 esitetään 
luovutettavaksi A-Kruunu Oy:lle tai niiden perustamille/määräämille yh-
tiöille taikka perustettavien yhtiöiden lukuun 29.5.2020 päättyneessä 
Kalasataman Nihdin tonttien 10668/1-4 laatukilpailussa, joten muut 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 45/2020 20 (120)
Kaupunginhallitus

Asia/3
07.12.2020

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

menettelyssä annetut kilpailuehdotukset mainittujen tonttien osalta ei-
vät anna aihetta toimenpiteisiin. 

Lopuksi kaupunkiympäristölautakunta päätti todeta, että korttelin toteu-
tussopimus tulee allekirjoittaa samanaikaisesti sitä koskevan kiinteistö-
kaupan esisopimuksen kanssa. YIT Suomi Oy:n ja A-Kruunu Oy:n tulee 
osaltaan allekirjoittaa mainitut sopimukset viimeistään kolmen (3) kuu-
kauden kuluessa siitä, kun kaupunginvaltuusto on hyväksynyt toteutus-
sopimuksen. 

Lisäksi lautakunta toteaa, että Hiilineutraali Helsinki -tavoitteiden osalta 
on kannatettavaa, että myös muista ehdotuksista voidaan ottaa ele-
menttejä, joilla korttelin ekologisesta kestävyydestä saadaan mahdolli-
simman korkeatasoinen.

Käsittely

06.10.2020 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Asian aikana kuultavana oli tiimipäällikkö Matti Kaijansinkko. Asiantun-
tija poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Vastaehdotus:
Anni Sinnemäki: Lautakunta toteaa, että Hiilineutraali Helsinki -
tavoitteiden osalta on kannatettavaa, että myös muista ehdotuksista 
voidaan ottaa elementtejä, joilla korttelin ekologisesta kestävyydestä 
saadaan mahdollisimman korkeatasoinen.

Kannattaja: Risto Rautava

Kaupunkiympäristölautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä Anni Sin-
nemäen vastaehdotuksen.

29.09.2020 Pöydälle

04.02.2020 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Martti Tallila, johtava kiinteistölakimies, puhelin: 09 310 36449

martti.tallila(a)hel.fi
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§ 849
V 20.1.2021 Agricolankatu 1:n asemakaavan muuttaminen (nro 
12626)

HEL 2018-010026 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti 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. 

Käsittely

Esittelijä muutti ehdotustaan seuraavasti:

28. kappaleen keskimmäinen virke muutetaan muotoon: ”Samalla kau-
punginhallitus kuitenkin toteaa, että kiinteistönomistajan ja kaupungin 
välisen hyvän yhteistyön ja prosessin sujuvuuden kannalta kilpailu on 
ensiarvoisen tärkeä ja toimii hyvänä kaavan laatuvaatimusten tulkinta-
na, vaikka sitä ei voida pitää asemakaavan muutoksen hyväksymisen 
edellytyksenä.”

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän muutetun ehdotuksen. 

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

Otteet
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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

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-
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.
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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. 

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.
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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. 

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.
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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-
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-
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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

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
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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

Kaupunginhallitus 30.11.2020 § 836

HEL 2018-010026 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

30.11.2020 Pöydälle
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Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Anni Sin-
nemäen ehdotuksesta.

23.11.2020 Pöydälle

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

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 

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

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
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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 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.
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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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§ 850
Itäisen saariston asemakaavan nro 12300 määrääminen osittain 
voimaan ennen lainvoimaisuutta

HEL 2012-001559 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus määräsi Itäisen saariston asemakaavan nro 12300 
tulemaan osittain voimaan liitekarttojen A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K ja 
L mukaisesti. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaavakartta nro 12300 A
2 Asemakaavakartta nro 12300 B
3 Asemakaavakartta nro 12300 C
4 Asemakaavakartta nro 12300 D
5 Asemakaavakartta nro 12300 E
6 Asemakaavakartta nro 12300 F
7 Asemakaavakartta nro 12300 G
8 Asemakaavakartta nro 12300 H
9 Asemakaavakartta nro 12300 I
10 Asemakaavakartta nro 12300 J
11 Asemakaavakartta nro 12300 K
12 Asemakaavakartta nro 12300 L

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Valittaja Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytän-
töönpano
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4
Liite 5
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Liite 6
Liite 7
Liite 8
Liite 9
Liite 10
Liite 11
Liite 12

Korkein hallinto-oikeus Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytän-
töönpano
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4
Liite 5
Liite 6
Liite 7
Liite 8
Liite 9
Liite 10
Liite 11
Liite 12

ELY-keskus Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytän-
töönpano
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4
Liite 5
Liite 6
Liite 7
Liite 8
Liite 9
Liite 10
Liite 11
Liite 12

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuusto on 19.6.2019 § 218 hyväksynyt 48. kaupunginosan 
(Vartiosaari; Läntinen Villaluoto, Pohjoinen Villaluoto, Itäinen Villaluoto, 
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Kotiluoto) korttelin 48010, 49. kaupunginosan (Laajasalo), 50. kaupun-
ginosan (Villinki; Villinki, Pukkiluoto, Tulikallio, Itä-Villinki, Harjaluoto, 
Tupsu, Pitkäpaasi, Kutupaasi, Varviluoto, Sikosaari, Maununkari) kort-
teleiden 50001–50023, 51. kaupunginosan (Santahamina; Hernesaari, 
Neitsytsaari, Kuusiluoto, Louesaari, Hintholma) kortteleiden 51001–
51005, 53. kaupunginosan (Ulkosaaret; Pitkärivi, Hyljepaadet, Tamma-
luoto, Tammaluodonkari, Tammaletto, Nuottakari, Pihlajaluoto, Pihlaja-
luodonkupu, Kuminapaasi, Välikarit, Hattusaari, Kärkipaasi, Tiirapaasi, 
Vikiaskivi, Kajuuttaluodot, Villinginluoto) korttelin 53001, 54. kaupungi-
nosan (Vuosaari; Pikku Niinisaari, Niinisaarenkarit, Läntinen Neitsyt-
saari, Itäinen Neitsytsaari, Huomenlahja, Kalliosaari, Kalliosaarenluoto, 
Kallioluoto, Santinen, Iso Leikosaari, Pikku Leikosaari, Haapasaari, Ku-
tusärkkä, Kivisaari, Kivisaarenluodot, Karhusaari, Iso Villasaari, Pieni 
Villasaari, Loppikari, Malkasaari, Läntinen Iiluoto, Itäinen Iiluoto, Iso Ii-
luoto, Satamasaari, Pikku Satamasaari) kortteleiden 54500–54517 
asemakaavan 9.9.2014 päivätyn sekä 7.3.2017 ja 10.10.2017 muute-
tun piirustuksen numero 12300 mukaisena.

Päätöksestä jätettiin määräajassa kaksi valitusta Helsingin hallinto-
oikeuteen.

Helsingin luonnonsuojeluyhdistys vaati valituksessaan kaupunginval-
tuuston päätöksen kumoamista lukuun ottamatta asemakaavaehdotuk-
sen kaavavarauksia SL, SL/1, S-1 sekä VR/s.

Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen esikunta vaati valituksessaan 
päätöksen kumoamista seuraavilta osin:

 Hintholma on osoitettu kaavamerkinnällä VR/s ja RA/RM.
 Hernesaari on osoitettu kaavamerkinnällä MY-2, RA, VR, RA/RM, 

lisäksi vesialueella on merkintä SL-1.
 Neitsytsaari on osoitettu kaavamerkinnällä RA.
 Viipurinkivi, Harjaluoto ja Kuusiluoto on osoitettu kaavamerkinnällä 

VR.
 Itä-Villinki on osoitettu kaavamerkinnällä RA/s, MY-2, RM/s, VR/sr 

ja S-1.
 Kutupaasi ja Pitkäpaasi on osoitettu kaavamerkinnällä MY-2. 
 Edellä mainittujen saarten osoittamista kaavassa merkinnällä ”EP 

varattu puolustustarkoituksiin”. 

Helsingin hallinto-oikeus on 2.10.2020 antamallaan päätöksellä hylän-
nyt valitukset.

Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen esikunta (valittaja) on hakenut va-
lituslupaa korkeimmalta hallinto-oikeudelta ja pyytää valituksessaan, et-
tä Helsingin hallinto-oikeuden 2.10.2020 antama päätös kumotaan seu-
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raavia puolustusvoimien hallinnassa ja pysyvässä käytössä olevia saa-
ria koskevilta osin:

 Hintholma on osoitettu kaavamerkinnöillä VR/s (Retkeily- ja ulkoi-
lualue, joka on maisemakulttuurin kannalta arvokas) ja RA/RM (Lo-
ma-asuntojen tai matkailua palvelevien rakennusten korttelialue).

 Hernesaari on osoitettu kaavamerkinnöillä MY-2 (Metsätalousalue 
tai metsätalousalueeseen liittyvä avokallioalue, jolla on erityisiä ym-
päristöarvoja), RA (Loma-asuntojen korttelialue), VR (Retkeily- ja 
ulkoilualue), RA/RM (Loma-asuntojen tai matkailua palvelevien ra-
kennusten korttelialue). Lisäksi vesialueella on merkintä SL-1.

 Neitsytsaari on osoitettu kaavamerkinnällä RA (Loma-asuntojen 
korttelialue).

 Viipurinkivi, Harjaluoto ja Kuusiluoto on osoitettu kaavamerkinnöillä 
VR (Retkeily- ja ulkoilualue).

 Itä-Villinki on osoitettu kaavamerkinnällä RA/s (Loma-asuntoien 
korttelialue, joka on kulttuurihistoriallisesti, rakennustaiteellisesti, so-
tahistoriallisesti ja/tai maisemakulttuurin kannalta arvokas), MY-2 
(Metsätalousalue tai metsätalousalueeseen liittyvä avokallioalue, 
jolla on erityisiä ympäristöarvoja), RM/s (Matkailua palvelevien ra-
kennusten korttelialue, joka on kulttuurihistoriallisesti, rakennustai-
teellisesti, sotahistoriallisesti ja/ maisemakulttuurin kannalta arvo-
kas)VR/sr (Retkeily- ja ulkoilualue, joka on kulttuurihistoriallisesti, 
sotahistoriallisesti ja/tai maisemakulttuurin kannalta
arvokas), S-1 (Suojelualue, jolla sijaitsee luonnonsuojelulain 29 §:n 
mukainen luontotyyppi tai 47 §:n mukaisen lajin esiintymisalue).

 Kutupaasi ja Pitkäpaasi on osoitettu kaavamerkinnällä MY-2 (Met-
sätalousalue tai metsätalousalueeseen liittyvä avokallioalue, jolla on 
erityisiä ympäristöarvoja). 

Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL, 1999/132) 201 §:n mukaan kun-
nanhallitus voi valitusajan kuluttua määrätä yleis- ja asemakaavan tu-
lemaan voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman kaava-alueen sil-
tä osalta, johon valituksen ei voida katsoa kohdistuvan. Kunnan on an-
nettava päätös viivytyksettä tiedoksi valittajalle ja muutoksenhakuvi-
ranomaiselle. Muutoksenhakuviranomainen voi kieltää päätöksen täy-
täntöönpanon.

Valittajan mukaan Helsingin itäisen saariston asemakaavassa saaret 
Hintholma, Hernesaari, Neitsytsaari, Viipurinkivi, Harjaluoto, Kuusiluo-
to, ltä-Villinki, Kutupaasi ja Pitkäpaasi on osoitettu erilaisin muun 
muassa retkeily-ja ulkoilualuetta sekä loma-asuntojen korttelialuetta 
koskevin kaavamerkinnöin. Mainitut saaret sijaitsevat Santahaminan 
läheisyydessä ja ovat puolustusvoimien hallinnassa ja pysyvässä käy-
tössä olevia alueita. Saariin liittyy puolustusvoimien lakisääteisiä tehtä-
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viä koskevia maanpuolustuksellisia, aluevalvontaa sekä turvallisuutta 
muutoin koskevia tarpeita. Hintholma sijaitsee valtioneuvoston asetuk-
sessa (1125/2000) säädetyllä Santahaminan suoja-alueella. Edelleen 
saaret Hintholma, Hernesaari, Neitsytsaari ja Viipurinkivi sijaitsevat 
Santahaminan ampumatoiminnan melualueella lAeq 55 dB. Valittajan 
käsityksen mukaan asiassa on kysymys MRL 4 a §:ssä säädetyn kan-
sallisen turvallisuuden turvaamisesta ja varmistamisesta sekä MRL 
24.2 §:n mukaisesta, valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin sisäl-
tyvien maanpuolustuksen tarpeiden edistämisvelvollisuudesta tilan-
teessa, jossa maakuntakaava ja yleiskaava eivät riittävästi ohjaa aluei-
den käytön suunnittelua maanpuolustusta koskevien tarpeiden osalta. 

Edellä kuvattu valitus ei kohdistu voimaan saatettavaan osaan kaavas-
ta. Asemakaava nro 12300 on perusteltua saattaa voimaan, lukuun ot-
tamatta alueita:

 Hintholma on osoitettu kaavamerkinnällä VR/s ja RA/RM. 
 Hernesaari on osoitettu kaavamerkinnällä MY-2, RA, VR, RA/RM, 

lisäksi vesialueella on merkintä SL-1. 
 Neitsytsaari on osoitettu kaavamerkinnällä RA. 
 Viipurinkivi, Harjaluoto ja Kuusiluoto on osoitettu kaavamerkinnällä 

VR. 
 Itä-Villinki on osoitettu kaavamerkinnällä RA/s, MY-2, RM/s, VR/sr 

ja S-1.
 Kutupaasi ja Pitkäpaasi on osoitettu kaavamerkinnällä MY-2.

Liitteenä A–J olevilla kartoilla on yksilöity (viivattu yli) valituksen koh-
teena oleva kaava-alueen osa, jota MRL 201 §:n mukainen voimaantu-
lopäätös ei koske. Liitteeltä K ilmenee alueen kaavamerkinnät. Liitteellä 
L on kuvattu kaava-alue kokonaisuudessaan, jossa on myös rajattu ne 
alueet, joita tämä osittainen voimaantulopäätös ei koske.

Asemakaavan määrääminen osittain voimaan ennen sen lainvoimai-
suutta on keino nopeuttaa tarpeellisia rakennushankkeita silloin, kun 
osittaisella täytäntöönpanolla valitus ei käy täytäntöönpanon johdosta 
hyödyttömäksi.

Asemakaavan osittaista voimaansaattamista esitetyiltä osin pidetään 
tärkeänä, jotta  Helsingin saariston monipuolista ympärivuotista käyttöä 
voidaan kehittää sekä lisätä virkistyksen ja matkailun mahdollisuuksia. 
Kaavan osittainen voimaan saattaminen edesauttaa myös kaupungin 
merellisen strategian toteuttamista siten, että muun muassa kestävyys 
ja pitkän tähtäimen suunnittelu toteutuvat merellisissä toiminnoissa. 
Tämä tarkoittaa erityisesti juuri ranta-alueiden ja saariston kaavoitusta. 
Merellisen strategian tavoitteet ovat lähtökohtaisesti yleiskaavan toteut-
tamisohjelman mukaisia. Itäisen saariston asemakaavoitus on tullut vi-
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reille vuonna 2008. Asemakaavan voimaansaattamista niiltä osin, joista 
ei ole valitettu ei ole perusteltua enää viivyttää. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaavakartta nro 12300 A
2 Asemakaavakartta nro 12300 B
3 Asemakaavakartta nro 12300 C
4 Asemakaavakartta nro 12300 D
5 Asemakaavakartta nro 12300 E
6 Asemakaavakartta nro 12300 F
7 Asemakaavakartta nro 12300 G
8 Asemakaavakartta nro 12300 H
9 Asemakaavakartta nro 12300 I
10 Asemakaavakartta nro 12300 J
11 Asemakaavakartta nro 12300 K
12 Asemakaavakartta nro 12300 L

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Valittaja Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytän-
töönpano
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4
Liite 5
Liite 6
Liite 7
Liite 8
Liite 9
Liite 10
Liite 11
Liite 12

Korkein hallinto-oikeus Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytän-
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töönpano
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4
Liite 5
Liite 6
Liite 7
Liite 8
Liite 9
Liite 10
Liite 11
Liite 12

ELY-keskus Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytän-
töönpano
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4
Liite 5
Liite 6
Liite 7
Liite 8
Liite 9
Liite 10
Liite 11
Liite 12

Päätöshistoria

Kaupunginvaltuusto 19.06.2019 § 218

HEL 2012-001559 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 9.9.2014 päivätyn sekä 7.3.2017 ja 
10.10.2017 muutetun piirustuksen numero 12300 mukaisen asema-
kaavan asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein.

Asemakaava koskee retkeily- ja ulkoilualuetta, loma-asuntojen kortte-
lialuetta, kesämajojen korttelialuetta, matkailua palvelevien rakennus-
ten korttelialuetta, yhteisötoimintaa palvelevien rakennusten korttelia-
luetta, venesatamaa, luonnonsuojelualuetta, puutarha- ja kasvihuonea-
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luetta, metsätalousaluetta, jolla on ulkoilun ohjaamistarve, metsätalou-
saluetta, jolla on erityisiä ympäristöarvoja, vesialuetta seuraavissa kort-
teleissa: 

48. kaupunginosan (Vartiosaari; Läntinen Villaluoto, Pohjoinen Villaluo-
to, Itäinen Villaluoto, Kotiluoto) korttelin 48010, 

49. kaupunginosan (Laajasalo),  

50. kaupunginosan (Villinki; Villinki, Pukkiluoto, Tulikallio, Itä-Villinki, 
Harjaluoto, Tupsu, Pitkäpaasi, Kutupaasi, Varviluoto, Sikosaari, Mau-
nunkari) kortteleiden 50001–50023, 

51. kaupunginosan (Santahamina; Hernesaari, Neitsytsaari, Kuusiluo-
to, Louesaari, Hintholma) kortteleiden 51001–51005, 

53. kaupunginosan (Ulkosaaret; Pitkärivi, Hyljepaadet, Tammaluoto, 
Tammaluodonkari, Tammaletto, Nuottakari, Pihlajaluoto, Pihlajaluo-
donkupu, Kuminapaasi, Välikarit, Hattusaari, Kärkipaasi, Tiirapaasi, Vi-
kiaskivi, Kajuuttaluodot, Villinginluoto) korttelin 53001, 

54. kaupunginosan (Vuosaari; Pikku Niinisaari, Niinisaarenkarit, Länti-
nen Neitsytsaari, Itäinen Neitsytsaari, Huomenlahja, Kalliosaari, Kallio-
saarenluoto, Kallioluoto, Santinen, Iso Leikosaari, Pikku Leikosaari, 
Haapasaari, Kutusärkkä, Kivisaari, Kivisaarenluodot, Karhusaari, Iso 
Villasaari, Pieni Villasaari, Loppikari, Malkasaari, Läntinen Iiluoto, Itäi-
nen Iiluoto, Iso Iiluoto, Satamasaari, Pikku Satamasaari) kortteleiden 
54500–54517. 

Samalla kaupunginvaltuusto hyväksyi seuraavan toivomusponnen:

 Selvitetään mahdollisuus painottaa valmisteilla olevassa itäisen 
saariston hoito- ja kehittämissuunnitelmassa erityisesti saaristoluon-
toa ja linnuston pesimärauhaa turvaavia konkreettisia toimia. (Kaisa 
Hernberg)

Käsittely

19.06.2019 Ehdotuksen mukaan äänestyksin

Valtuutettu Mai Kivelä ehdotti valtuutettu Leo Straniuksen kannattama-
na, että kaava palautetaan uudelleen valmisteltavaksi siten, että saaris-
toluonnon säilyminen turvataan esitettyä paremmin. Kaavamerkinnät ja 
-määräykset eivät nykyisellään suojaa luonto- ja linnustoarvoja riittäväl-
lä tavalla.

11 äänestys

Asian käsittelyn jatko JAA, palautus EI
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JAA-ehdotus: Asian käsittelyä jatketaan
EI-ehdotus: Kaava palautetaan uudelleen valmisteltavaksi siten, että 
saaristoluonnon säilyminen turvataan esitettyä paremmin. Kaavamer-
kinnät ja -määräykset eivät nykyisellään suojaa luonto- ja linnustoarvo-
ja riittävällä tavalla.

Jaa-äänet: 67
Linda Ahlblad, Amos Ahola, Heidi Ahola, Maija Anttila, Ted Apter, Pent-
ti Arajärvi, Sirpa Asko-Seljavaara, Eva Biaudet, Harry Bogomoloff, Jus-
si Chydenius, Fatim Diarra, Mika Ebeling, Laura Finne-Elonen, Juha 
Hakola, Atte Harjanne, Martina Harms-Aalto, Eveliina Heinäluoma, 
Kaisa Hernberg, Mari Holopainen, Abdirahim Husu Hussein, Nuutti Hyt-
tinen, Ville Jalovaara, Atte Kaleva, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Mikko 
Kiesiläinen, Otso Kivekäs, Tapio Klemetti, Laura Kolbe, Anu Korppi, 
Kauko Koskinen, Heimo Laaksonen, Anna Laine, Otto Meri, Elina Moi-
sio, Seija Muurinen, Björn Månsson, Jussi Niinistö, Aleksi Niskanen, 
Dani Niskanen, Mia Nygård, Hannu Oskala, Matias Pajula, Jenni Paju-
nen, Pia Pakarinen, Matti Parpala, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, 
Mika Raatikainen, Mari Rantanen, Risto Rautava, Nasima Razmyar, 
Laura Rissanen, Wille Rydman, Daniel Sazonov, Tomi Sevander, Sa-
meli Sivonen, Ilkka Taipale, Kaarin Taipale, Lilja Tamminen, Ulla-Marja 
Urho, Reetta Vanhanen, Jan Vapaavuori, Juhana Vartiainen, Mauri 
Venemies, Sinikka Vepsä, Sanna Vesikansa

Ei-äänet: 14
Zahra Abdulla, Alviina Alametsä, Paavo Arhinmäki, Mia Haglund, Ve-
ronika Honkasalo, Mai Kivelä, Vesa Korkkula, Petra Malin, Silvia Mo-
dig, Johanna Nuorteva, Amanda Pasanen, Leo Stranius, Anna Vuorjo-
ki, Ozan Yanar

Poissa: 4
Tuula Haatainen, Jukka Järvinen, Pia Kopra, Sami Muttilainen

Kaupunginvaltuusto päätti jatkaa asian käsittelyä.

Keskustelun kuluessa ehdotettiin hyväksyttäväksi seuraava toivomus-
ponsi:

Valtuutettu Kaisa Hernberg ehdotti valtuutettu Leo Straniuksen kannat-
tamana hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen:

 Selvitetään mahdollisuus painottaa valmisteilla olevassa itäisen 
saariston hoito- ja kehittämissuunnitelmassa erityisesti saaristoluon-
toa ja linnuston pesimärauhaa turvaavia konkreettisia toimia. 

Kaupunginvaltuusto hyväksyi ensin yksimielisesti kaupunginhallituksen 
ehdotuksen.
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12 äänestys

Valtuutettu Kaisa Hernbergin ehdottama toivomusponsi JAA, vastustus
EI

JAA-ehdotus: Selvitetään mahdollisuus painottaa valmisteilla olevassa 
itäisen saariston hoito- ja kehittämissuunnitelmassa erityisesti saaristo-
luontoa ja linnuston pesimärauhaa turvaavia konkreettisia toimia. 
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 75
Zahra Abdulla, Linda Ahlblad, Heidi Ahola, Alviina Alametsä, Maija Ant-
tila, Ted Apter, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-
Seljavaara, Eva Biaudet, Harry Bogomoloff, Jussi Chydenius, Fatim 
Diarra, Mika Ebeling, Laura Finne-Elonen, Mia Haglund, Juha Hakola, 
Atte Harjanne, Martina Harms-Aalto, Eveliina Heinäluoma, Kaisa Hern-
berg, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Abdirahim Husu Hussein, 
Nuutti Hyttinen, Ville Jalovaara, Atte Kaleva, Arja Karhuvaara, Emma 
Kari, Mikko Kiesiläinen, Otso Kivekäs, Mai Kivelä, Tapio Klemetti, Vesa 
Korkkula, Anu Korppi, Kauko Koskinen, Heimo Laaksonen, Anna Lai-
ne, Petra Malin, Silvia Modig, Elina Moisio, Seija Muurinen, Björn 
Månsson, Jussi Niinistö, Johanna Nuorteva, Mia Nygård, Hannu Oska-
la, Matias Pajula, Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, Matti Parpala, Aman-
da Pasanen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Mari Rantanen, Risto 
Rautava, Nasima Razmyar, Laura Rissanen, Wille Rydman, Daniel 
Sazonov, Tomi Sevander, Sameli Sivonen, Leo Stranius, Ilkka Taipale, 
Kaarin Taipale, Lilja Tamminen, Ulla-Marja Urho, Reetta Vanhanen, 
Jan Vapaavuori, Juhana Vartiainen, Mauri Venemies, Sinikka Vepsä, 
Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki, Ozan Yanar

Ei-äänet: 2
Amos Ahola, Otto Meri

Tyhjä: 4
Laura Kolbe, Aleksi Niskanen, Dani Niskanen, Mika Raatikainen

Poissa: 4
Tuula Haatainen, Jukka Järvinen, Pia Kopra, Sami Muttilainen

Kaupunginvaltuusto hyväksyi valtuutettu Kaisa Hernbergin ehdottaman 
toivomusponnen.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Timo Lindén, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi
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§ 851
Helsingin yleiset ennakkoäänestyspaikat vuoden 2021 kuntavaa-
leissa

HEL 2020-012437 T 00 00 01

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Daniel 
Sazonovin ehdotuksesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi
Veera Reuna, keskusvaalilautakunnan sihteeri, puhelin: 310 20001

veera.reuna(a)hel.fi

Liitteet

1 Ennakkoäänestyspaikat Helsinki kuntavaalit 2021
2 Oikeusministeriön kirje 1.10.2020

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus määrää Keskustakirjasto Oodin, Arabianrannan, Ete-
lä-Haagan, Jakomäen, Kontulan, Laajasalon, Lauttasaaren, Oulunky-
län, Paloheinän, Pasilan, Pitäjänmäen, Pohjois-Haagan, Suutarilan, 
Tapulikaupungin, Töölön ja Vallilan kirjastot, kulttuurikeskus Stoassa si-
jaitsevan Itäkeskuksen kirjaston, kulttuurikeskus Malmitalossa sijaitse-
van Malmin kirjaston, kulttuurikeskus Vuotalossa sijaitsevan Vuosaaren 
kirjaston, Vuotalon aulatilan, Maunula-talon, Myllypuron mediakirjaston, 
Pihlajamäen ja Viikin nuorisotalot, Helsingin kaupungintalon, Kallion vi-
rastotalon sekä Kauppakeskus Citycenterissä, Kauppakeskus Hertsis-
sä, Kauppakeskus Kampissa, Kauppakeskus Redissä, Kauppakeskus 
Kaaressa, Kauppakeskus Ristikossa, Kauppakeskus Ruoholahdessa ja 
Ostoskeskus Munkkivuoressa sijaitsevan tilan Helsingin kaupungin 
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yleisiksi ennakkoäänestyspaikoiksi vuoden 2021 kuntavaaleissa liit-
teestä 1 ilmenevinä aikoina.

Esittelijän perustelut

Kuntavaalit toimitetaan 18.4.2021. Ennakkoäänestysaika on 7.–
13.4.2021. Vaalilain 9 § 1 momentin mukaan kunnanhallitus päättää 
yleisten ennakkoäänestyspaikkojen lukumäärästä ja sijainnista sekä 
määrää niiden aukioloajoista vaalilain 48 § 1 momentin mukaisesti. 
Kunnat voivat täyttää lakisääteisen velvollisuutensa harkintansa mu-
kaan joko omin järjestelyin tai ostamalla tarvittavat palvelut. 

Yleisistä ennakkoäänestyspaikoista on päätettävä niin hyvissä ajoin, 
jotta ne voidaan ilmoittaa ja vahvistaa oikeusministeriön ohjeen mukai-
sesti viimeistään 29.1.2021 klo 12. Ennakkoäänestyspaikkojen tiedot 
merkitään edellä mainittuun määräaikaan mennessä vaalitietojärjes-
telmän pohja- ja paikkatietojärjestelmään. Äänioikeutetuille postitetta-
vaan ilmoituskorttiin liitetään luettelo äänioikeutetun omassa vaalipiiris-
sä olevista yleisistä ennakkoäänestyspaikoista.

Oikeusministeriön ohjeistuksen (liite 2) mukaan ennakkoäänestyspai-
kan on oltava taloudellisilta ja aatteellisilta kytkennöiltään mahdollisim-
man puolueeton, jotta mahdollisimman monet äänestäjät sinne mie-
luusti tulevat. Lisäksi oikeusministeriön ohjeissa painotetaan äänestys-
paikan tilan ja sijainnin sopivuutta äänestämiseen myös järjestyksenpi-
don sekä vaalimainontakiellon noudattamisen näkökulmasta. Vaalilain 
ja oikeusministeriön ohjeiden mukaan vähimmäisvaatimuksena on, että 
vaalikampanjointi ja -mainonta eivät saa näkyä tai kuulua ennakkoää-
nestyspaikkaan tai sen sisäänkäyntiin.

Oikeusministeriö kehottaa kuntia myös ottamaan huomioon koronavi-
rustilanteen ja varautumaan siihen mahdollisuuteen, että pandemiara-
joitukset ovat edelleen voimassa. Tämä tarkoittaa joitakin erityisjärjes-
telyjä kuntavaalien toimittamisessa. Yleisten ennakkoäänestyspaikko-
jen kohdalla oikeusministeriö korostaa kiinnittämään huomiota erityi-
sesti ennakkoäänestyspaikkojen riittävän suureen tilaan, mahdollisuu-
teen pitää turvavälejä jonossa ja äänestäessä, riittävän suureen en-
nakkoäänestyspaikkojen määrään sekä ennakkoäänestyspaikkojen 
laajoihin aukioloaikoihin.

Edellä mainittujen seikkojen lisäksi äänestystilan on oltava sellainen, 
että vaalisalaisuus ja -rauha säilyvät. Tilan tulee olla myös riittävän 
suuri, jotta äänestys voidaan toimittaa sujuvasti ja luotettavasti eli ää-
nestäjän vaalisalaisuus, vaalivapaus ja vaalirauha turvaten. Mikäli en-
nakkoäänestystila sijoitetaan sellaiseen paikkaan, jossa on myös muu-
ta toimintaa, tulee huolehtia siitä, että se ei mitenkään häiritse äänes-
tystä. On suositeltavaa, että äänestystoimitusta varten varataan oma 
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huone tai tila, joka selvästi erotetaan omaksi tilakseen äänestystä var-
ten. Ennakkoäänestyspaikassa on oltava tietoliikenneyhteys, jonka on 
toimittava varmasti ja turvallisesti. Lisäksi tilaan on oltava esteetön kul-
ku, jotta liikuntaesteiset henkilöt voivat käydä siellä äänestämässä. Li-
säksi oikeusministeriön ohjeistuksessa korostetaan paikkojen pysyvyyt-
tä, jotta äänestäjien keskuudessa ei synny epätietoisuutta niiden sijain-
nista.

Helsingin yleisten ennakkoäänestyspaikkojen verkosto on aikaisemmin 
perustunut kaupungin perustamiin yleisiin ennakkoäänestyspaikkoihin, 
joita ovat täydentäneet Posti Oyj:n ostopalveluna perustamat ennakko-
äänestyspisteet. Helsingissä on ollut vaaleista riippuen 31–36 yleistä 
ennakkoäänestyspaikkaa. Posti Oyj on ilmoittanut, että se ei enää pe-
rusta yleisiä ennakkoäänestyspaikkoja. Kuntavaalien yleisiä ennakko-
äänestyspaikkoja suunniteltaessa on pyritty säilyttämään aikaisemmin 
käytössä olleet hyvin toimineet ennakkoäänestyspaikat ja saamaan 
ennakkoäänestysverkosto kattavaksi koko Helsingin alueella. 

Yleiset ennakkoäänestyspaikat on pyritty mahdollisuuksien mukaan si-
joittamaan kaupungin omiin tiloihin, jotta voidaan varmistaa mm. ää-
nestyspaikkojen pysyvyys ja tietoliikenneyhteyksien toimiminen. Lisäksi 
ne on pyritty sijoittamaan paikkoihin, joissa helsinkiläiset äänestäjät 
muutoinkin liikkuvat. Toimiviksi ennakkoäänestyspaikoiksi ovat osoit-
tautuneet kirjastot. Kirjastoista yleisinä ennakkoäänestyspaikkoina on 
saatu äänestäjiltä runsaasti myönteistä palautetta. Helsingin ennakko-
äänestysverkosto rakentuu pääosin kirjastojen varaan. Esitetään yleis-
ten ennakkoäänestyspaikkojen perustamista 19 kirjastoon. Suurin osa 
niistä on toiminut aikaisemminkin ennakkoäänestyspaikkana. Uudeksi 
ennakkoäänestyspaikaksi esitetään Malmitalossa sijaitsevaa Malmin 
kirjastoa.

Kirjastojen lisäksi ennakkoäänestyspaikkoja on pyritty löytämään kau-
pungin muista tiloista alueilla, joissa kirjastoja ei ole tai joissa kirjastot 
eivät sovellu ennakkoäänestämiseen. Esitetään ennakkoäänestyspaik-
kojen sijoittamista nuorisotiloihin (Pihlajamäen nuorisotalo ja Viikin nuo-
risotalo), kulttuuritaloihin (Maunula-talo ja Vuotalo), kaupungintalolle ja 
Kallion virastotalolle. 

Koronasta johtuvien rajoitusten vuoksi vuoden 2021 kuntavaalien en-
nakkoäänestyspaikkoja ei esitetä perustettavaksi palvelukeskuksiin ei-
kä oppilaitoksiin.

Kauppakeskuksista on saatu aiempia vaaleja enemmän ennakkoää-
nestyspaikoiksi soveltuvia tiloja. Nyt on mahdollisuus perustaa ennak-
koäänestyspiste seuraaviin kauppakeskuksiin: Kauppakeskus Citycen-
ter, Kauppakeskus Hertsi, Kauppakeskus Kaari, Kauppakeskus Kamp-
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pi, Kauppakeskus Redi, Kauppakeskus Ristikko ja Kauppakeskus 
Ruoholahti. Edellisten lisäksi esitetään perustettavaksi ennakkoäänes-
tyspiste Munkkivuoren ostoskeskuksen tiloihin. Tarkemmat tiedot ilme-
nevät liitteestä 1.

Yleisiä ennakkoäänestyspaikkoja valittaessa on erityistä huomiota kiin-
nitetty tilojen esteettömyyteen. 

Kuntavaalien toimittamisessa on varauduttu koronapandemiaan. En-
nakkoäänestystiloiksi on pyritty löytämään tiloja, joissa voidaan pitää 
turvavälejä niin äänestäjien kuin vaalivirkailijoidenkin osalta. Vaalien 
luotettavaan ja turvalliseen toimittamiseen varaudutaan rekrytoimalla 
vaalivirkailijoita huomattavasti aiempaa enemmän. Henkilöstöä tarvi-
taan huolehtimaan varsinaisesta vaalitoiminnasta sekä jonojen ja tur-
vavälien ohjaamiseen. Pienemmissä ennakkoäänestyspaikoissa tämä 
on erityisen tärkeää. Viestinnällä pyritään vaikuttamaan äänestämisen 
tasaisempaan jakautumiseen ennakkoäänestys ajalla. Yleensä ensim-
mäinen sekä erityisesti kaksi viimeistä ennakkoäänestyspäivää ovat 
vilkkaita. Ennakkoäänestyspaikkojen aukioloajat ovat laajemmat kuin 
aiemmin.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi
Veera Reuna, keskusvaalilautakunnan sihteeri, puhelin: 310 20001

veera.reuna(a)hel.fi

Liitteet

1 Ennakkoäänestyspaikat Helsinki kuntavaalit 2021
2 Oikeusministeriön kirje 1.10.2020

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Keskusvaalilautakunta

Päätöshistoria

Keskusvaalilautakunta 20.11.2020 § 12

HEL 2020-012437 T 00 00 01
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Esitys

Keskusvaalilautakunta esitti kaupunginhallitukselle Arabianrannan, Ete-
lä-Haagan, Jakomäen, Keskustakirjasto Oodin, Kontulan, Laajasalon, 
Lauttasaaren, Oulunkylän, Paloheinän, Pasilan, Pitäjänmäen, Pohjois-
Haagan, Suutarilan, Tapulikaupungin, Töölön, Vallilan kirjastojen, kult-
tuurikeskus Stoassa sijaitsevan Itäkeskuksen kirjaston, kulttuurikeskus 
Malmitalossa sijaitsevan Malmin kirjaston, kulttuurikeskus Vuotalossa 
sijaitsevan Vuosaaren kirjaston, Vuotalon aulatilan, Maunula-talon, Myl-
lypuron mediakirjaston, Pihlajamäen ja Viikin nuorisotalojen, Helsingin 
kaupungintalon, Kallion virastotalon sekä Kauppakeskus Citycenteris-
sä, Kauppakeskus Hertsissä, Kauppakeskus Kampissa, Kauppakeskus 
Redissä, Kauppakeskus Kaaressa, Kauppakeskus Ristikossa, Kaup-
pakeskus Ruoholahdessa ja Ostoskeskus Munkkivuoressa sijaitsevan 
tilan määräämistä Helsingin kaupungin yleisiksi ennakkoäänestyspai-
koiksi vuoden 2021 kuntavaaleissa liitteestä 1 ilmenevinä aikoina.

Esittelijä
keskusvaalilautakunnan sihteeri
Veera Reuna

Lisätiedot
Veera Reuna, keskusvaalilautakunnan sihteeri, puhelin: 310 64572

veera.reuna(a)hel.fi
Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi
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§ 852
Helsingin vaalipäivän äänestyspaikat vuoden 2021 kuntavaaleissa

HEL 2020-012436 T 00 00 01

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Anni Sin-
nemäen ehdotuksesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi
Veera Reuna, keskusvaalilautakunnan sihteeri, puhelin: 310 20001

veera.reuna(a)hel.fi

Liitteet

1 Äänestyspaikat Helsinki kuntavaalit 2021

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus määrää vaalipäivän äänestyspaikat vuoden 2021 
kuntavaaleihin liitteen 1 mukaisesti.

Esittelijän perustelut

Kuntavaalit toimitetaan 18.4.2021.

Vaalilain 9 § 3 momentin mukaan jokaisella äänestysalueella on kun-
nanhallituksen päätöksellä määrätty vaalipäivän äänestyspaikka. Var-
sinaisena vaalipäivänä äänioikeutettu voi äänestää ainoastaan siinä 
äänestyspaikassa, joka on hänelle äänestysalueen perusteella äänioi-
keusrekisterissä osoitettu.

Tiedot kunkin äänestysalueen äänestyspaikasta tulevissa kuntavaa-
leissa tulee olla tallennettu vaalitietojärjestelmän pohja- ja paikkatieto-
järjestelmään viimeistään 29.1.2021 klo 12.
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Kaupunginvaltuusto päätti 10.6.2020 § 155 Helsingin äänestysalue-
jaosta. Helsinki on jaettu 166 äänestysalueeseen. Kuntavaaleissa ää-
nestysalueita on 165, koska ulkomailla asuvilla ei kuntavaaleissa ole 
äänioikeutta.

Suurin osa äänestyspaikoista on kaupungin tiloissa. Näin pyritään tur-
vaamaan äänestyspaikkojen pysyvyys, jotta äänestäjien on mahdolli-
simman helppo löytää äänestyspaikka. Muutoksia esitetään korjausten, 
remonttien sekä koronapandemiaan varautumisen ja suuremman tilan-
tarpeen vuoksi. Suurempia tiloja tarvitaan muun muassa turvavälien 
vuoksi.  Äänestyspaikat on pyritty sijoittamaan äänestysalueilla mah-
dollisimman keskeisiin, esteettömiin ja helposti saavutettaviin tiloihin. 
Liitteestä 1 ilmenevät ehdotettavat äänestyspaikat 165 äänestysalueel-
le.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi
Veera Reuna, keskusvaalilautakunnan sihteeri, puhelin: 310 20001

veera.reuna(a)hel.fi

Liitteet

1 Äänestyspaikat Helsinki kuntavaalit 2021

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Keskusvaalilautakunta

Päätöshistoria

Keskusvaalilautakunta 20.11.2020 § 13

HEL 2020-012436 T 00 00 01

Esitys

Keskusvaalilautakunta esitti kaupunginhallitukselle varsinaisen vaali-
päivän äänestyspaikkojen määräämistä vuoden 2021 kuntavaaleihin 
liitteen 1 mukaisesti.

Esittelijä
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keskusvaalilautakunnan sihteeri
Veera Reuna

Lisätiedot
Veera Reuna, keskusvaalilautakunnan sihteeri, puhelin: 310 64572

veera.reuna(a)hel.fi
Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi
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§ 853
Kaupunginvaltuuston 11.11.2020 § 313 tekemän päätöksen täytän-
töönpano: asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjel-
ma, AM2020

HEL 2019-012950 T 10 00 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti kehottaa kaikkia kaupungin lauta- ja johtokun-
tia sekä toimialoja ja liikelaitoksia noudattamaan kaupunginvaltuuston 
11.11.2020 hyväksymää asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteu-
tusohjelmaa 2020 (AM2020-ohjelma). 

Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa seuraavaa:

Kaupunginkanslia huolehtii AM2020-ohjelman toimeenpanosta ja vuo-
tuisen seurannan laatimisesta kaupunginvaltuustolle. 

Kaupunginkanslia ohjelmoi vuosittain yhteistyössä kaupunkiympäristön 
toimialan kanssa asuntotuotannon koko Helsingin alueelle siten, että 
tuotantotavoite ja hallinta- ja rahoitusmuototavoitteet ovat mahdollista 
toteuttaa ohjelman mukaisesti. Työstä syntyy vuosittain asuntoraken-
tamisennuste väestöennusteen sekä palveluverkkotyön pohjaksi. Työn 
yhteydessä arvioidaan sekä rakentamiskelpoisten tonttien tilanne ja va-
ranto että asuntotuotannon nostamisen edellytykset. 

Kaupunkiympäristön toimiala huolehtii yleiskaavan toteuttamisohjelman 
laatimisesta valtuustokaudella 2021-2024. Kaupunginkanslia ja kau-
punkiympäristön toimiala huolehtivat yleiskaavan toteuttamisohjelman 
ja pitkän aikavälin rakentamisennusteen yhteensovittamisesta asema-
kaavatavoitteen toteutumiseksi. 

Kaupunginkanslia koordinoi merkittävien aluerakentamiskohteiden ete-
nemistä tavoitteiden mukaisesti sekä varmistaa merkittävimpien kerros-
talovaltaisten täydennysrakentamiskohteiden koordinoinnin. Kaupun-
ginkanslia huolehtii hallinta- ja rahoitusmuotojen arvioinnista asema-
kaavoituksen, tontinluovutuksen ja maankäyttösopimusten pohjalta se-
kä vuokrakerrostalokannan osuuden ja asuinalueiden kehittymisen ar-
vioinnista ja tarvittavien toimenpiteiden laatimisesta.  

Kaupunkiympäristön toimiala huolehtii tonttien luovuttamisesta määräl-
lisen tavoitteen mukaisesti huomioiden tavoitteen nousemisen. Tonttien 
luovutuksen ja maankäyttösopimusten yhteydessä varmistetaan ohjel-
man hallinta-ja rahoitusmuototavoitteen toteutuminen. Kaupunkiympä-
ristön toimiala ja kaupunginkanslia huolehtivat huoneistotyyppijakau-
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man ohjauksen toteutumisesta tavoitteen mukaisesti tontinluovutuksis-
sa ja asemakaavoissa.

Kaupunginkanslia huolehtii kaupunkiuudistusmallin kokonaiskoordinaa-
tiosta, lähiöohjelman 2020-2022 rahoitushausta ja seurannasta sekä 
alueellisten projektiohjelmien laatimisesta, koordinoinnista ja seuran-
nasta. Kaupunginkanslia huolehtii segregaatiokehityksen seurannasta 
sekä arvioi kokemusten hyödyntämistä muillakin kuin kaupunkiuudistu-
salueilla. Kaupunginkanslia seuraa asukasrakenteen kehittymistä sys-
temaattisesta ja tekee tarvittaessa yhteistyötä toimijoiden kanssa tasa-
painoisen asukasrakenteen varmistamiseksi. Kaupunkiympäristön toi-
miala huolehtii riittävästä asemakaavoituksesta kaupunkiuudistusalueil-
le, jotta alueellinen asuntotuotantotavoite tarvittavalla hallinta- ja rahoi-
tusmuotorakenteella mahdollistuu. Toimialojen tulee huolehtia omassa 
toiminnassaan kaupunkiuudistusalueiden kehittämisestä ja riittävistä 
resursseista.

Kaupunginkanslia ja kaupunkiympäristön toimiala huolehtivat pitkäai-
kaisesti säänneltyjen asumisoikeus- ja ARA-vuokra-asuntojen toteutu-
misesta vahvistamalla yhteistyötä toimijoiden ja maanomistajien kans-
sa valmistauduttaessa tavoitteen nostoon ja sekä hallintamuototavoit-
teen muuttumiseen. Kaupunginkanslia ja kaupunkiympäristön toimiala 
huolehtivat hallintamuototavoitteen toteutumisen seurannasta tarkoi-
tuksenmukaisella tavalla säännöllisesti kaupunkiympäristölautakunnal-
le. 

Kaupunginkanslia ja kaupunkiympäristön toimiala tekevät tarkastelun 
pientaloasumisen nykytilasta ja mahdollisuuksista Helsingissä. Kau-
punginkanslia ja kaupunkiympäristön toimiala tutkivat viherkertoimen 
käyttöä työkaluna ja laajentamismahdollisuuksia. Selvitykset tehdään 
vuonna 2021 ja sisällytetään seurantaraporttiin vuonna 2022.

Kaupunginkanslia ja kaupunkiympäristön toimiala tekevät selvitykset 
pienten ja keskisuurten toimijoiden roolista ja mahdollisuuksista osallis-
tua asuntorakennushankkeisiin sekä tonttirahastoista. Selvitykset teh-
dään vuonna 2022 ja sisällytetään seurantaraporttiin vuonna 2023.

Kaupunginkanslia ja kaupunkiympäristön toimiala valmistelevat hitak-
sen korvaavan järjestelmän. Esitys uudesta järjestelmästä tuodaan 
päätöksentekoon vuoden 2022 aikana. Kaupunginkanslia laatii mittaris-
ton kohtuuhintaisen asumisen analysointiin vuoden 2021 aikana. Mitta-
risto tuodaan tiedoksi vuoden 2022 seurantaraportissa ja mittaristoa 
hyödynnetään Hitaksen korvaavan järjestelmän luomisessa.

Kehittyvä kerrostalo -ohjelman vaikuttavuutta parannetaan vahvista-
malla kaupunkilähtöisyyttä ohjelman hankkeissa, suuntaamalla hank-
keita esikaupunkialueelle ja edistämällä hankkeista saatujen oppien le-
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viämistä. Puurakentamisen osuuden kasvattamisesta vuosittain huo-
lehditaan kaupunginkanslian ja kaupunkiympäristön toimialan sekä 
alan toimijoiden yhteistyönä. 

Erityisryhmien asumisen kehittämiseksi kaupunginkanslia vahvistaa yh-
teistyötä vanhus-, vammais- ja nuorisoneuvostojen sekä toimialojen 
kanssa. Sosiaali- ja terveystoimiala, kaupunkiympäristön toimiala ja 
kaupunginkanslia huolehtivat asunnottomuuden torjunnasta. 

Kaupunginkanslia ja kaupunkiympäristön toimiala jatkavat hissiprojektin 
koordinointia sekä huolehtivat asunto-omaisuuden hallinnan ja proses-
sien kehittämisestä. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Mari Randell, asunto-ohjelmapäällikkö, puhelin: 310 25823

mari.randell(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.
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Mari Randell, asunto-ohjelmapäällikkö, puhelin: 310 25823
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Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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Kaupunginvaltuusto hyväksyi Helsingin kaupungin asumisen ja siihen 
liittyvän maankäytön toteutusohjelmana (AM-ohjelma) 2020 seuraavat 
asunto- ja maapoliittiset tavoitteet:

Päämäärä I Asuntotuotannon määrä

Tavoite 1. Asuntotuotannon määrä

Helsingissä rakennetaan uudistuotantona ja käyttötarkoituksen muu-
toksilla vuosittain vähintään 7 000 asuntoa ja vuodesta 2023 alkaen 
vähintään 8 000 asuntoa. Asuntotuotanto toteutetaan kestävästi, luon-
toa ja viheralueita säilyttäen. 

Kaupungin oman asuntotuotannon tavoite on 1 500 asuntoa vuodessa 
ja vuodesta 2023 25 % toteutuvasta asuntotuotannosta.

Asuntotuotannon korkean tason saavuttamiseksi tulee kaupungin ko-
konaisprosessia sujuvoittaa. Rakentamiskelpoisten tonttien määrän tu-
lee vastata 1,5 vuoden asuntotuotannon määrää.

Virkavalmisteluna arvioidaan asuntotuotannon kasvattamisen vaatimat 
lisäresurssit budjettiraamia 2022 varten ja siitä eteenpäin.

Tavoite 2. Maankäytön suunnittelu

Yleiskaavan toteuttamisohjelmaa tarkistetaan valtuustokausittain ja sii-
tä luodaan vakiintunut työkalu maankäytön ohjelmointiin.

Asemakaavavarannon on mahdollistettava vähintään viiden vuoden 
asuntotuotanto määritellyn hallinta- ja rahoitusmuotojakauman mukaan. 
Vuosittain laaditaan asemakaavoja asuntotuotantoon vähintään 
700 000 kerrosalaneliömetriä (k-m²). Asemakaavojen tulee mahdollis-
taa tavoitteiden mukainen hallinta- ja rahoitusmuotojakauma sekä tu-
kea kohtuuhintaisen asuntotuotannon edellytyksiä. Asemakaavojen to-
teuttamiskelpoisuuteen tulee kiinnittää erityistä huomiota. 

Asuntotuotannon sujuvoittamiseksi asemakaavavaatimusten yksityis-
kohtaisuutta tulee välttää, jotta poikkeamispäätöksiä voidaan vähentää.

Virkistys-, luonto- ja kulttuuriympäristön arvot yhteensovitetaan kestä-
västi kasvavan kaupungin tarpeita palvelevan asuntotuotantotavoitteen 
ja maankäytön tehostumisen kanssa.

Maankäytön suunnittelussa tulee varmistaa pientaloasumisen mahdol-
lisuudet Helsingissä.

Jatketaan strategiassa linjatun mukaisesti markkinaehtoisen pysäköin-
tipolitiikan systemaattista laajentamista tähän soveltuvilla alueilla.
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Laajoja viheralueita ja lähiluontoa tarvitaan korostetusti kaupungin kas-
vaessa. Laajennetaan edelleen viherkertoimen käyttöä työkaluna joko 
asemakaavoituksessa tai tontinluovutuksessa.

Palveluiden saatavuus turvataan asukkaiden määrän kasvaessa, niin 
uusilla alueilla kun täydennysrakentamisalueilla.

Tavoite 3. Maapolitiikka

Kaupunki luovuttaa vuosittain asuntotuotantoon tontteja vähintään 
4 900 asunnon rakentamisen verran vuosina 2021-2022 ja vuodesta 
2023 alkaen 5 600 asunnon rakentamiseksi.

Tontinluovutusta käytetään aktiivisena työkaluna asuntotuotannon laa-
tutason ja hallinta- ja rahoitusmuotojen toteutuksen ohjauksessa. Asun-
torakentamisen hiilineutraalisuutta edistetään tontinluovutuksessa Hiili-
neutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelman mukaisesti. Tontinvaraus-
kanta pysyy tasolla, joka mahdollistaa vähintään neljän vuoden asunto-
rakentamisen kaupungin omalla maalla ohjelmassa määritellyn hallinta- 
ja rahoitusmuotojakauman mukaan. Tontinluovutusta, maanhankintaa 
ja maankäyttösopimuskäytäntöjä ohjataan lisäksi erillisten maapoliittis-
ten linjausten ja soveltamisohjeiden kautta.

Kaupunki hankkii aktiivisesti yhdyskuntarakenteeseen soveltuvaa maa-
ta omistukseensa vapaaehtoisin kaupoin kohtuulliseen käypään hinta-
tasoon. Tarvittaessa kaupunki voi turvautua myös muihin lainsäädän-
nön suomiin maanhankintakeinoihin kuten etuosto-oikeuteen ja lunas-
tukseen. 

Asemakaavojen muutosalueilla tehdään tarvittaessa maankäyttösopi-
muksia. Asemakaavoittamattomilla alueilla maankäyttösopimuksia teh-
dään vain poikkeustapauksissa, esimerkiksi tilanteissa, joissa merkittä-
vä osa sopimuskorvauksesta suoritetaan kaupungille tärkeänä raaka-
maana.

Edistetään pienempien kokonaisuuksien tarjoamista rakentamishank-
keissa ja tontinluovutuksessa, jotta useampien pienempien ja keski-
suurten toimijoiden olisi mahdollista osallistua tarjouskilpailuihin ja toi-
mia pääurakoitsijana Helsingissä.

Ohjelmakauden puolivälissä arvioidaan tehtyjen selvitysten perusteella 
tonttirahastojen toiminta ja tarkoituksenmukaisuus Helsingin asunto-
markkinoilla.

Päämäärä II Asuntotuotannon laatu

Tavoite 4. Hallinta- ja rahoitusmuodot
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Hallinta- ja rahoitusmuototavoite on vuosina 2021-2022 seuraava:

25 prosenttia pitkäaikaisesti säänneltyjä ARA-vuokra-asuntoja (1 750 
asuntoa, joista 300 opiskelija- ja nuorisoasuntoja)

30 prosenttia välimuodon asuntoja (2 100 asuntoa, joista pitkäaikaisesti 
säänneltyjä ARA-asumisoikeusasuntoja 700 asuntoja ja lyhytaikaisesti 
säänneltyä ARA-vuokra-asuntoja, Hitas- ja hintakontrolloituja omistu-
sasuntoja ja muita asuntoja 1 400 asuntoa)

45 prosenttia sääntelemättömiä omistus- ja vuokra-asuntoja (3 150 
asuntoa).

Hallinta- ja rahoitusmuototavoite on vuodesta 2023 alkaen seuraava:

30 prosenttia pitkäaikaisesti säänneltyjä ARA-vuokra-asuntoja (joista 
500 opiskelija- ja nuorisoasuntoja)

20 prosenttia välimuodon asuntoja 

50 prosenttia sääntelemättömiä omistus- ja vuokra-asuntoja (4 000 
asuntoa, joista kaupunki toteuttaa keskimäärin 250 omistusasuntoa 
omana rakennuttamisena niillä alueilla, joille omistusasuntotuotantoa ei 
muuten synny. Tämä mahdollistaa nykymuotoisesta puoli-hitaksesta 
luopumisen.) 

Kaupunki huolehtii määrätietoisesti asetetun ARA-tavoitteen saavutta-
misesta. Kaupunki selvittää eri tapoja varmistaa ohjelmakaudelle ase-
tetun hallintamuotojakauman mukaisen tuotannon toteutuminen. Asias-
ta raportoidaan säännöllisesti kaupunkiympäristölautakunnalle.

Kehitetään kohtuuhintaisen asumisen toteutumisen analysointiin mitta-
risto, joka mittaa tulojen ja asumismenojen suhdetta. Verrataan asu-
mismenojen ja tulojen keskinäistä suhdetta eri kokoisissa kotitalouksis-
sa sekä eri asumismuodoissa.

Hallinta- ja rahoitusmuototavoitetta noudatetaan kaupungin, valtion ja 
yksityisten tahojen omistamalla ja luovuttamalla maalla. Hallinta- ja ra-
hoitusmuotojakauman toteutumista ohjataan tontinluovutuksella ja 
maankäyttösopimuksilla. Alueellisesta hallinta- ja rahoitusmuotojakau-
masta päätetään tontinluovutus- ja maankäyttösopimusvaiheessa siten, 
että huomioidaan alueellinen tasapaino. Yksipuolisia asuinalueita välte-
tään. Vuokrakerrostaloissa sijaitsevien asuntojen osuus alueen asunto-
kannasta tulee olla pääsääntöisesti korkeintaan 50 prosenttia.   

Kaupungin omassa asuntotuotannossa on tavoitteena rakennuttaa 
vuosina 2021 ja 2022 750 pitkäaikaisesti säänneltyä ARA- vuokra-
asuntoa (50 prosenttia tuotannosta) ja 750 Hitas- tai hintakontrolloitua 
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omistusasuntoa sekä asumisoikeusasuntoa vuodessa ja vuodesta 
2023 alkaen 1 000 pitkäaikaisesti säänneltyä ARA-vuokra-asuntoa (50 
prosenttia tuotannosta), 250 omistusasuntoa alueille, joille omistusa-
suntoja muuten ei synny sekä 750 välimuodon asuntoa.  

Käynnistetään valmistelu mallista, joka turvaa kohtuuhintaisen omistu-
sasumisen eri helsinkiläisillä asuinalueilla nykyiseen järjestelmään liit-
tyvät ongelmat välttäen. Valmistelun tavoitteena on nykymuotoisesta 
Hitas-järjestelmästä luopuminen ja sen korvaaminen ohjelma-kauden 
puolivälissä. Välimuodon tuotannon rakenne tarkentuu uudistuksen 
myötä.

Tavoite 5. Huoneistotyyppijakauman ohjaaminen

Perheasunnoiksi soveltuvien eli vähintään kahden makuuhuoneen 
asuntojen riittävä osuus omistusasuntotuotannosta turvataan. Varmis-
tetaan omistustuotannon perheasuntojen määrä ja tuotannon laatu.

Kerrostalotuotannossa Hitas-omistusasuntotuotantona toteutettavien 
tonttien asuinrakennusoikeudesta keskimäärin 60-70 prosenttia toteu-
tetaan perheasuntoina. Kerrostalotuotannossa sääntelemättömään 
omistusasuntotuotantoon luovutettavilla tonteilla tontin asuinrakennu-
soikeudesta keskimäärin 40-50 prosenttia toteutetaan perheasuntoina. 
Perustelluista syistä tavoitteesta voidaan poiketa alueilla, joilla perhea-
suntojen määrä on jo riittävä. Vuokra- ja asumisoikeusasuntotuotannon 
osalta varmistetaan riittävä huoneistotyyppien monipuolisuus. Tarvit-
taessa voidaan käyttää lisäksi keskipinta-alatavoitetta.  

Huoneistotyyppijakauman ohjaus perustuu ensisijaisesti tontinluovutu-
sehtoihin ja arvioidaan suhteessa alueen nykyiseen asuntojakaumaan. 
Valtion ja yksityisten tahojen omistamalla maalla voidaan käyttää ase-
makaavamääräyksiin perustuvaa ohjausta.

Tavoite 6. Asuntorakentamisen kehittäminen

Jatketaan monipuolisen kerrostalorakentamisen ja -asumisen kehittä-
mistä. Edistetään kestävää rakentamista muun muassa Hiilineutraali 
Helsinki 2035 -toimenpideohjelman mukaisesti. 

Kun rakentamisen hiilijalanjäljen laskenta tulee lakisääteiseksi vuonna 
2025, ovat Helsingin kattoarvot kansallista lakia kunnianhimoisemmat. 
Kokonaisuudessaan rakentamisen ja rakennusten hiilijalanjälkeen liitty-
vät tavoitteet päivittyvät Hiilineutraali Helsinki 2035-ohjelman päivit-
tyessä siten, että varmistetaan hiilineutraalisuustavoitteen saavuttami-
nen.
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Puurakentamisen osuutta kaikesta rakentamisesta kasvatetaan vuosit-
tain.

Edistetään kaupunkimaisten pientalojen rakentamista ja rakennuttamis-
ta. Edistetään asukaslähtöistä rakentamista ja rakennuttamista, muun 
muassa ryhmärakennuttamista sekä uusien toimijoiden tuloa asuntora-
kentamismarkkinoille.

Tavoite 7. Asukasrakenne ja erityisryhmät

Lapsiperheille sopivia asuntoja rakennetaan riittävästi uusille alueille 
sekä täydennysrakentamiskohteisiin. Huoneistotyyppiohjauksella var-
mistetaan perheasuntojen rakentaminen. Varmistetaan erilaisissa elä-
mäntilanteissa olevien asuntokuntien mahdollisuudet alueellisten asu-
mispolkujen toteuttamiseen. 

Edistetään ikäihmisille kohdennettujen asumisvaihtoehtojen toteutta-
mista kaikkiin hallinta- ja rahoitusmuotoihin. Turvataan erityisryhmien 
eli päihde- ja mielenterveyskuntoutujien, kehitysvammaisten ja vam-
maisten, lastensuojeluasiakkaiden, asumisessaan tukea tarvitsevien 
nuorten, hoivapalveluja tarvitsevien vanhusten, kuntapaikan saaneiden 
pakolaisten sekä pitkäaikaisasunnottomien asuminen tavalla, jossa 
asumiseen liittyvä hoiva tai asumisen tuki vastaa palvelun tarpeeseen. 
Varmistetaan erityisryhmien asumisen polut kevyempään tai tehoste-
tumpaan tukiasumiseen palvelutarpeen muuttuessa. Turvataan asu-
misneuvonnan saatavuus asumismuodosta riippumatta.

Päämäärä III Elinvoimaiset alueet ja segregaation ehkäiseminen

Tavoite 8. Kaupunkiuudistus

Asuinalueiden elinvoimaisuuden vahvistamiseksi kehitetään poikkitoi-
mialainen kaupunkiuudistuksen malli. Ohjelmakaudella kaupunkiuudis-
tusalueet ovat Malminkartano-Kannelmäki, Malmi ja Mellunkylä.  

Varmistetaan edellytykset rakentaa kolmannes lisää asuntoja kaupun-
kiuudistusalueille vuoteen 2035 mennessä niin, että alueiden asunto-
kannan hallinta- ja rahoitusmuotojakauma kehittyy kohti kaupungin hal-
linta- ja rahoitusmuototavoitetta.

Kaupunkiuudistusalueilla käytettäviä toimia hyödynnetään myös muis-
sa segregaatiohaasteita kohtaavissa kaupunginosissa, kuten Vuosaa-
ren alueella.

Tavoite 9. Projektialueet

Keskeisimmät aluerakentamiskohteet seuraavina vuosina ovat Kalasa-
tama, Länsisatama, Kruunuvuorenranta, Pasila, Kuninkaantammi sekä 
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Malmin lentokentän alue. Tulevan asuntotuotannon näkökulmasta 
suunnittelun etenemistä edistetään uusien aluerakentamisprojektien 
varmistamiseksi. Näiden alueiden osuus asuntotuotannosta on noin 
50  prosenttia.

Tavoite 10. Täydennysrakentaminen

Vuosittaisesta asuntorakentamisesta noin 50 prosenttia toteutuu täy-
dennysrakentamisena esikaupunkivyöhykkeellä (mukaan lukien kau-
punkiuudistusalueet). Tuotantotavoitteen turvaamiseksi täydennysra-
kentamisen koordinaatiota vahvistetaan, kehitetään prosesseja ja kan-
nustimia sekä poistetaan täydennysrakentamisen esteitä muun muassa 
yhteistyössä valtion kanssa. Keskitetään täydennysrakentamista hyvien 
joukkoliikenneyhteyksien päähän ja huolehditaan alueiden saavutetta-
vuudesta.

Edistetään kestävää kaupunkikehitystä tiedostaen alueiden erilaisuus 
ja eriytymiskehitys. Alueilla, joiden asuntokanta on yksipuolista ja uu-
distuotanto vähäistä, uusi asuntokantaa monipuolistava täydennysra-
kentaminen on tärkein tavoite. Peruskorjaussuunnitelmia tehtäessä si-
jaan tulee tutkia, onko tarkoituksenmukaisempaa valita uudistava lisä-
rakentaminen ja tontin käytön tehostaminen.

Kehitetään pysäköintipaikkojen tarpeen arviointia täydennysrakentami-
sen yhteydessä sekä edistetään sähköautojen ja yhteiskäyttöautojen 
yleistymisen tuomia vaatimuksia pysäköinnin suunnittelulle.

Täydennysrakentamisen toteutumiseksi asunto-osakeyhtiöiden tonteilla 
kaupunkiympäristön toimiala voi edistää purkavaa uusrakentamista tai 
muuta täydennysrakentamista hyvien joukkoliikenneyhteyksien äärellä 
esim. maankäyttömaksua alentamalla. Asia valmistellaan maapoliittis-
ten linjausten osana.

Segregaatiokehitystä torjutaan edistämällä tasapainoista hallintamuoto-
jakaumaa niillä kaupungin alueilla, joilla hallintamuotojakauma ei tällä 
hetkellä ole tasapainoinen.

Päämäärä IV Asuntokanta ja asunto-omaisuus

Tavoite 11. Asuntokannan kehittäminen

Edistetään vanhan rakennuskannan uusiokäyttöä sekä ullakko- ja lisä-
kerrosrakentamista. Hissien rakentamisen edistämisessä keskitytään 
nykyistä vahvemmin hissiasiamiestoimintaan ja valtionavustusten ha-
kemisen tukemiseen. 

Tavoite 12. Kaupungin oma asuntokanta
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Kaupungin omistaman asuntokannan ylläpidosta, arvon ja kunnon säi-
lymisestä sekä vuokran ja käyttövastikkeen kohtuullisena pitämisestä 
huolehditaan. Vuokra-asuntojen asukasvalinnassa pyrkimyksenä on 
monipuolinen ja alueellisesti tasapainoinen asukasrakenne. Erityisesti 
painotetaan asunnottomuuden torjuntaa kohdentamalla tarkoitukseen 
riittävästi kaupungin asuntokantaa.

Asuntokannan peruskorjaustoiminnassa sitoudutaan Hiilineutraali Hel-
sinki 2035 -toimenpideohjelman tavoitetasoihin. Kaupungin asunto-
omaisuuden hallinnan kehittämistä jatketaan.

Käsittely

11.11.2020 Ehdotuksen mukaan äänestyksin

Valtuutettu Jussi Halla-aho ehdotti valtuutettu Mika Ebelingin kannat-
tamana, että kaupunginvaltuusto päättää palauttaa AM-ohjelman kau-
punginhallitukselle uudelleenvalmisteltavaksi siitä lähtökohdasta, että 
kaupungin väestönkasvu pidetään määrällisesti hallittuna ja laadullises-
ti edullisena, ja että tällä tavoin edistetään kaupungin houkuttelevuutta 
asuinpaikkana ja muuttokohteena lapsiperheille, työssäkäyville, yrittäjil-
le ja eläkeläisille.

1 äänestys

Asian käsittelyn jatko JAA, palautus EI

JAA-ehdotus: Asian käsittelyä jatketaan
EI-ehdotus: Kaupunginvaltuusto päättää palauttaa AM-ohjelman val-
misteltavaksi siitä lähtökohdasta, että kaupungin väestönkasvu pide-
tään määrällisesti hallittuna ja laadullisesti edullisena, ja että tällä ta-
voin edistetään kaupungin houkuttelevuutta asuinpaikkana ja muutto-
kohteena lapsiperheille, työssäkäyville, yrittäjille ja eläkeläisille.

Jaa-äänet: 75
Zahra Abdulla, Alviina Alametsä, Maija Anttila, Ted Apter, Pentti Ara-
järvi, Paavo Arhinmäki, Katju Aro, Sirpa Asko-Seljavaara, Eva Biaudet, 
Harry Bogomoloff, Silja Borgarsdottir Sandelin, Jussi Chydenius, Fatim 
Diarra, Laura Finne-Elonen, Mia Haglund, Juha Hakola, Jasmin Hamid, 
Atte Harjanne, Joel Harkimo, Eveliina Heinäluoma, Perttu Hillman, Mari 
Holopainen, Veronika Honkasalo, Abdirahim Husu Hussein, Ville Jalo-
vaara, Kati Juva, Jukka Järvinen, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Otso 
Kivekäs, Mai Kivelä, Tapio Klemetti, Dan Koivulaakso, Laura Kolbe, 
Vesa Korkkula, Kauko Koskinen, Heimo Laaksonen, Otto Meri, Sami 
Muttilainen, Seija Muurinen, Björn Månsson, Jarmo Nieminen, Dani 
Niskanen, Johanna Nuorteva, Hannu Oskala, Matias Pajula, Jenni Pa-
junen, Pia Pakarinen, Matti Parpala, Terhi Peltokorpi, Petrus Penna-
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nen, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Nasima 
Razmyar, Laura Rissanen, Wille Rydman, Mirita Saxberg, Daniel 
Sazonov, Satu Silvo, Anni Sinnemäki, Osmo Soininvaara, Leo Stra-
nius, Johanna Sydänmaa, Ilkka Taipale, Kaarin Taipale, Pilvi Torsti, Ul-
la-Marja Urho, Thomas Wallgren, Reetta Vanhanen, Laura Varjokari, 
Sinikka Vepsä, Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki, Ozan Yanar

Ei-äänet: 7
Mika Ebeling, Jussi Halla-aho, Nuutti Hyttinen, Pia Kopra, Mari Ranta-
nen, Matias Turkkila, Paavo Väyrynen

Tyhjä: 1
Sampo Terho

Poissa: 2
Atte Kaleva, Suldaan Said Ahmed

Kaupunginvaltuusto päätti jatkaa asian käsittelyä.

Valtuutettu Mika Ebeling ehdotti valtuutettu Nuutti Hyttisen kannatta-
mana, että kaupunginvaltuusto hyväksyy kaupunginhallituksen esityk-
sen siten muutettuna, että Tavoite 9. Projektialueet muutetaan seuraa-
vaan muotoon:

Keskeisimmät aluerakentamiskohteet seuraavina vuosina ovat Kalasa-
tama, Länsisatama, Kruunuvuorenranta, Pasila, Kuninkaantammi sekä 
mahdollisesti Malmin lentokentän alue. Mikäli Malmin lentokentän 
aluetta koskeva kansalaisaloite neuvoa-antavasta kansanäänestykses-
tä tuodaan valtuuston käsittelyyn, valtuusto hyväksyy kansalaisaloit-
teen ja kansanäänestyksen tuloksen perusteella ratkaisee kysymyksen 
Malmin alueen rakentamisesta tai säilyttämisestä lentokenttänä.

Valtuutettu Laura Kolbe ehdotti valtuutettu Terhi Peltokorven kannat-
tamana hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen: 

 Hyväksyessään asuntopoliittisen ohjelman valtuusto edellyttää, 
että selvitetään keinoja, joilla entistä tasapuolisemmin kohden-
netaan asunto- ja toimitilatuotannossa pysäköinnistä aiheutuvia 
kustannuksia sekä suunnataan ne nykyistä paremmin paikkojen 
käyttäjille

2 äänestys

Kaupunginhallituksen ehdotus JAA, vastaehdotus EI

JAA-ehdotus: Kaupunginhallitus
EI-ehdotus: Kaupunginvaltuusto hyväksyy kaupunginhallituksen esityk-



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 45/2020 61 (120)
Kaupunginhallitus

Asia/8
07.12.2020

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1 Pohjoisesplanadi 11-13 +358 9 310 1641 0201256-6 FI0680001200062637
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 17 Faksi Alv.nro
helsinki.kirjaamo@hel.fi http://www.hel.fi/kaupunginhallitus +358 9 655 783 FI02012566

sen siten muutettuna, että Tavoite 9. Projektialueet muutetaan seuraa-
vaan muotoon: Keskeisimmät aluerakentamiskohteet seuraavina vuo-
sina ovat Kalasatama, Länsisatama, Kruunuvuorenranta, Pasila, Ku-
ninkaantammi sekä mahdollisesti Malmin lentokentän alue. Mikäli Mal-
min lentokentän aluetta koskeva kansalaisaloite neuvoa-antavasta 
kansanäänestyksestä tuodaan valtuuston käsittelyyn, valtuusto hyväk-
syy kansalaisaloitteen ja kansanäänestyksen tuloksen perusteella rat-
kaisee kysymyksen Malmin alueen rakentamisesta tai säilyttämisestä 
lentokenttänä.

Jaa-äänet: 65
Zahra Abdulla, Alviina Alametsä, Maija Anttila, Ted Apter, Pentti Ara-
järvi, Paavo Arhinmäki, Katju Aro, Sirpa Asko-Seljavaara, Eva Biaudet, 
Harry Bogomoloff, Silja Borgarsdottir Sandelin, Jussi Chydenius, Fatim 
Diarra, Laura Finne-Elonen, Mia Haglund, Juha Hakola, Jasmin Hamid, 
Atte Harjanne, Eveliina Heinäluoma, Mari Holopainen, Veronika Hon-
kasalo, Abdirahim Husu Hussein, Ville Jalovaara, Kati Juva, Jukka Jär-
vinen, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Otso Kivekäs, Mai Kivelä, Tapio 
Klemetti, Dan Koivulaakso, Vesa Korkkula, Otto Meri, Seija Muurinen, 
Björn Månsson, Jarmo Nieminen, Johanna Nuorteva, Hannu Oskala, 
Matias Pajula, Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, Matti Parpala, Marcus 
Rantala, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Laura 
Rissanen, Wille Rydman, Mirita Saxberg, Daniel Sazonov, Satu Silvo, 
Anni Sinnemäki, Osmo Soininvaara, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, 
Ilkka Taipale, Kaarin Taipale, Pilvi Torsti, Ulla-Marja Urho, Thomas 
Wallgren, Reetta Vanhanen, Laura Varjokari, Sanna Vesikansa, Anna 
Vuorjoki, Ozan Yanar

Ei-äänet: 14
Mika Ebeling, Jussi Halla-aho, Joel Harkimo, Perttu Hillman, Nuutti Hyt-
tinen, Pia Kopra, Kauko Koskinen, Sami Muttilainen, Petrus Pennanen, 
Mari Rantanen, Sampo Terho, Matias Turkkila, Sinikka Vepsä, Paavo 
Väyrynen

Tyhjä: 3
Laura Kolbe, Heimo Laaksonen, Terhi Peltokorpi

Poissa: 3
Atte Kaleva, Dani Niskanen, Suldaan Said Ahmed

Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen ehdotuksen.

3 äänestys

Valtuutettu Laura Kolben ehdottama toivomusponsi JAA, vastustus EI
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JAA-ehdotus: Hyväksyessään asuntopoliittisen ohjelman valtuusto 
edellyttää, että selvitetään keinoja, joilla entistä tasapuolisemmin koh-
dennetaan asunto- ja toimitilatuotannossa pysäköinnistä aiheutuvia 
kustannuksia sekä suunnataan ne nykyistä paremmin paikkojen käyttä-
jille
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 9
Maija Anttila, Katju Aro, Mai Kivelä, Laura Kolbe, Pia Kopra, Vesa 
Korkkula, Sami Muttilainen, Terhi Peltokorpi, Petrus Pennanen

Ei-äänet: 1
Otto Meri

Tyhjä: 73
Zahra Abdulla, Alviina Alametsä, Ted Apter, Pentti Arajärvi, Paavo Ar-
hinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, Eva Biaudet, Harry Bogomoloff, Silja 
Borgarsdottir Sandelin, Jussi Chydenius, Fatim Diarra, Mika Ebeling, 
Laura Finne-Elonen, Mia Haglund, Juha Hakola, Jussi Halla-aho, Jas-
min Hamid, Atte Harjanne, Joel Harkimo, Eveliina Heinäluoma, Perttu 
Hillman, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Abdirahim Husu Hus-
sein, Nuutti Hyttinen, Ville Jalovaara, Kati Juva, Jukka Järvinen, Arja 
Karhuvaara, Emma Kari, Otso Kivekäs, Tapio Klemetti, Dan Koivulaak-
so, Heimo Laaksonen, Seija Muurinen, Björn Månsson, Jarmo Niemi-
nen, Dani Niskanen, Johanna Nuorteva, Hannu Oskala, Matias Pajula, 
Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, Matti Parpala, Marcus Rantala, Mari 
Rantanen, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Laura 
Rissanen, Wille Rydman, Suldaan Said Ahmed, Mirita Saxberg, Daniel 
Sazonov, Satu Silvo, Anni Sinnemäki, Osmo Soininvaara, Leo Stra-
nius, Johanna Sydänmaa, Ilkka Taipale, Kaarin Taipale, Sampo Terho, 
Pilvi Torsti, Matias Turkkila, Ulla-Marja Urho, Thomas Wallgren, Reetta 
Vanhanen, Laura Varjokari, Sinikka Vepsä, Sanna Vesikansa, Anna 
Vuorjoki, Paavo Väyrynen, Ozan Yanar

Poissa: 2
Atte Kaleva, Kauko Koskinen

Kaupunginvaltuusto ei hyväksynyt valtuutettu Laura Kolben ehdotta-
maa toivomuspontta.

Valtuutettu Jussi Halla-aho esitti eriävän mielipiteensä, johon yhtyivät 
valtuutetut Matias Turkkila, Nuutti Hyttinen, Mari Rantanen ja Pia Kop-
ra, seuraavin perusteluin:

Perussuomalaisten valtuustoryhmä jättää eriävän mielipiteen asumisen 
ja maankäytön ohjelmasta sillä ohjelman hyväksyminen ei ole kaupun-
gin tai kaupunkilaisten kokonaisedun mukaista. 
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Asuntotuotannon liialliset kasvutavoitteet eivät mahdollista maankäytön 
suunnittelutavoitteena mainittua virkistys-, luonto- ja kulttuuriympäristön 
arvojen säilyttämistä, vaan kasvu tapahtuu keskeisiltä osin kaupungin 
viihtyisyyden ja luontoarvojen kustannuksella. Hiilineutraali Helsinki -
toimenpideohjelman toteuttaminen perustuu epärehelliseen osaopti-
mointiin, jos kasvupolitiikan osana pyritään asuinrakentamiseen esi-
merkiksi Malmin lentokenttäalueen kaltaisille alueille, joissa esiraken-
tamisesta aiheutuvat ilmastopäästöt ovat valtavat. Malmin lentokenttä-
alue tulisi säästää myös ympäristö- ja kulttuuriarvojen näkökulmasta, 
lentokenttäalueen sekä siihen liittyvien työpaikkojen, ilmailukoulutuksen 
sekä tulevaisuuden sähköisen lentoliikenteen mahdollistamiseksi.

Helsingin nk. muuttovoitosta 3/4 tulee vuosittain ulkomailta, ja Helsin-
kiin muuttavien keskimääräiset verotulot ovat olleet lukuisina vuosina 
pienemmät kuin Helsingistä pois muuttavilla. Tämänkaltainen muuttolii-
ke on rasite kaupungin taloudelle ja heikentää edellytyksiä kaupungin 
sekä sen palveluiden tasapainoiselle kehittämiselle. Jotta kaupunki säi-
lyisi elinvoimaisena ja haluttuna asuinkuntana, kaupungin tulisi panos-
taa kaupunkiin muuttavien laatuun ja pyrkiä hillitsemään kaupungin lii-
an nopeaa kasvua. Mikäli kaupungista muuttaa pois merkittävissä mää-
rin nettoveronmaksajia ja tilalle muuttaa sosiaalitukien varassa asuvia 
henkilöitä, kaupungin jo ennestään koronavirusepidemian seurauksena 
heikentynyt taloudellinen tilanne heikentyy entisestään ja kaupungin 
mahdollisuudet järjestää palveluita nykyiselle väestölleen heikkenevät.

Uusimman, viime toukokuun tilaston mukaan kolmen edeltävän vuoden 
aikana asukasluku kasvoi 20 000:lla. Kasvusta lähes 70% oli äidinkie-
leltään muita kuin suomen- tai ruotsinkielisiä. Vieraskielisiä oli vuoden 
2019 alusta 16% asukasluvusta. Tämä heijastaa myös pitkäaikaista 
trendiä. Vieraskielisten määrä on kymmenkertaistunut 30 vuodessa. 
Sen ennustetaan edelleen lähes kaksinkertaistuvan nykyisestä 26%:iin 
vuoteen 2035 mennessä.

Kun näiden lukujen lisäksi huomioidaan asumistukien ja toimeentulotu-
kien kasvu Helsingissä, on kehityssuunta karu. Yli puolet perustoi-
meentulotuesta maksetaan pääkaupunkiseudulla ulkomaalaistaustaisil-
le. Tällä hetkellä nopeimmin kasvavat ne kieliryhmät, joissa työllistymi-
nen ja integraatio on heikointa.

Viime päivien uutisointi Helsingissä esiintyvistä väkivaltaisista katujen-
geistä on osoitus siitä, että Helsinki ei ole tähänkään mennessä onnis-
tunut auttamaan kotoutumisessa jo täällä olevia maahanmuuttajia.  
Helsingin kehitys kulkee Ruotsin viitoittamalla tiellä. Tämä am-ohjelma 
vain syventää näitä ongelmia.
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Puheiden tasolla kaikki valtuustossa edustetut puolueet ovat huolis-
saan kaupungin segregaatiokehityksestä. Silti tämä am-ohjelma pi-
kemminkin kiihdyttää jo ennestään huonoa kehitystä lisäämällä asunto-
jen rakentamista ja vuokra-asuntojen osuutta rakennuskannasta. Vuok-
ra-asuntojen täydennysrakentamista tehdään sinne, missä niitä ei vielä 
juurikaan ole, eli ns. "paremmille alueille". Monikulttuurin ja monimuo-
toisuuden iloista saavat siis osansa muutkin kuin nykyisissä ongelmalli-
sissa lähiöissä asuvat. Jos epäedullinen muuttoliike jatkuu, tämä ns. 
sosiaalinen sekoittaminen ei ehkäise ongelmalähiöiden syntymistä. Se 
ainoastaan levittää ongelmia eikä ainakaan lisää Helsingin houkuttele-
vuutta uusien veronmaksajien silmissä.

Perussuomalaiset ei hyväksy sitä, että Malmin lentokenttä on sovittu 
yhdeksi keskeisistä aluerakentamiskohteista. Sen lisäksi, että hyllyvälle 
savimaalle rakentaminen on kallista ja kaikkea muuta kuin ilmastoystä-
vällistä, hukataan samalla kulttuuriperintöä, lentokoulutusta, varalasku-
kenttä ja osa huoltovarmuutta. 

Am-ohjelman tavoite jopa 8000 asunnon rakentamisesta vuodessa on 
ylimitoitettu eikä mahdollista kaupungin hallittua kasvua. Vuokra-
asuntotuotannon suhteellisen osuuden samanaikainen kasvattaminen 
johtaa siihen, että segregaatio ei vähene vaan lisääntyy. Ohjelman ta-
voite sekoittaa tulotasoa rakentamalla ara-vuokra-asuntoja alueille, joil-
le hyväosaisuus on tiivistynyt, ei vähennä segregaatiota vaan voi pi-
kemminkin johtaa siihen, että työssäkäyvät lapsiperheet muuttavat pois 
Helsingistä. Niille, jotka voivat äänestää lompakollaan, tärkein priori-
teetti on varmistaa lapsilleen turvallinen kasvuympäristö ja häiriötön 
oppimisympäristö.
Helsinki on ollut vuosia Suomen vetovoimaisimpia kuntia, mutta tänä 
vuonna ennakkotietojen mukaan Helsinki on pudonnut 20 kärjestä Es-
poon kanssa tuoreen Tilastokeskuksen muuttovetovoimatutkimuksen 
ennakkotietojen mukaan. Tämä viesti on syytä ottaa vakavasti. Helsinki 
ei enää houkuttele, kuten ei Espookaan. Syyt ovat kummassakin kau-
pungissa samanlaisia.

Edellisellä valtuustokaudella asuntojen rakentamistavoite oli 6000 
asuntoa vuodessa. Nyt asuntotuotanto nostetaan 8000 asuntoon vuo-
dessa. Koronakriisi ja sumeat talousnäkymät yhdistettynä ylimitoitet-
tuun rakentamiseen yhä lisääntyvällä velalla ei ole vastuullista toimin-
taa eikä veronmaksajan etu. Nykyisten kaupunkilaisten luontoalueet, 
viihtyvyys ja palvelut tulee olla tärkeämpää kuin kaupungin väkimäärän 
lisääminen. 

Edellä esitetyn väestökehityksen oloissa lisääntyvä asuntorakentami-
nen ei laske asumisen hintaa vaan hyötyjinä ovat lähinnä asuntosijoit-
tajat.
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Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se päättäisi 
seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä Helsingin kaupungin asumisen 
ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelmana (AM-ohjelma) 2020 
seuraavat asunto- ja maapoliittiset tavoitteet:

Päämäärä I Asuntotuotannon määrä

Tavoite 1. Asuntotuotannon määrä

Helsingissä rakennetaan uudistuotantona ja käyttötarkoituksen muu-
toksilla vuosittain vähintään 7 000 asuntoa ja vuodesta 2023 alkaen 
vähintään 8 000 asuntoa. Asuntotuotanto toteutetaan kestävästi, luon-
toa ja viheralueita säilyttäen. Kaupungin oman asuntotuotannon tavoite 
on 1 500 asuntoa vuodessa ja vuodesta 2023 25 % toteutuvasta asun-
totuotannosta.

Asuntotuotannon korkean tason saavuttamiseksi tulee kaupungin ko-
konaisprosessia sujuvoittaa. Rakentamiskelpoisten tonttien määrän tu-
lee vastata 1,5 vuoden asuntotuotannon määrää.

Virkavalmisteluna arvioidaan asuntotuotannon kasvattamisen vaatimat 
lisäresurssit budjettiraamia 2022 varten ja siitä eteenpäin.

Tavoite 2. Maankäytön suunnittelu

Yleiskaavan toteuttamisohjelmaa tarkistetaan valtuustokausittain ja sii-
tä luodaan vakiintunut työkalu maankäytön ohjelmointiin.

Asemakaavavarannon on mahdollistettava vähintään viiden vuoden 
asuntotuotanto määritellyn hallinta- ja rahoitusmuotojakauman mukaan. 
Vuosittain laaditaan asemakaavoja asuntotuotantoon vähintään 
700 000 kerrosalaneliömetriä (k-m²). Asemakaavojen tulee mahdollis-
taa tavoitteiden mukainen hallinta- ja rahoitusmuotojakauma sekä tu-
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kea kohtuuhintaisen asuntotuotannon edellytyksiä. Asemakaavojen to-
teuttamiskelpoisuuteen tulee kiinnittää erityistä huomiota. 

Asuntotuotannon sujuvoittamiseksi asemakaavavaatimusten yksityis-
kohtaisuutta tulee välttää, jotta poikkeamispäätöksiä voidaan vähentää.

Virkistys-, luonto- ja kulttuuriympäristön arvot yhteensovitetaan kestä-
västi kasvavan kaupungin tarpeita palvelevan asuntotuotantotavoitteen 
ja maankäytön tehostumisen kanssa.

Maankäytön suunnittelussa tulee varmistaa pientaloasumisen mahdol-
lisuudet Helsingissä.

Jatketaan strategiassa linjatun mukaisesti markkinaehtoisen pysäköin-
tipolitiikan systemaattista laajentamista tähän soveltuvilla alueilla.

Laajoja viheralueita ja lähiluontoa tarvitaan korostetusti kaupungin kas-
vaessa. Laajennetaan edelleen viherkertoimen käyttöä työkaluna joko 
asemakaavoituksessa tai tontinluovutuksessa.

Palveluiden saatavuus turvataan asukkaiden määrän kasvaessa, niin 
uusilla alueilla kun täydennysrakentamisalueilla.

Tavoite 3. Maapolitiikka

Kaupunki luovuttaa vuosittain asuntotuotantoon tontteja vähintään 
4 900 asunnon rakentamisen verran vuosina 2021-2022 ja vuodesta 
2023 alkaen 5 600 asunnon rakentamiseksi.

Tontinluovutusta käytetään aktiivisena työkaluna asuntotuotannon laa-
tutason ja hallinta- ja rahoitusmuotojen toteutuksen ohjauksessa. Asun-
torakentamisen hiilineutraalisuutta edistetään tontinluovutuksessa Hiili-
neutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelman mukaisesti. Tontinvaraus-
kanta pysyy tasolla, joka mahdollistaa vähintään neljän vuoden asunto-
rakentamisen kaupungin omalla maalla ohjelmassa määritellyn hallinta- 
ja rahoitusmuotojakauman mukaan. Tontinluovutusta, maanhankintaa 
ja maankäyttösopimuskäytäntöjä ohjataan lisäksi erillisten maapoliittis-
ten linjausten ja soveltamisohjeiden kautta.

Kaupunki hankkii aktiivisesti yhdyskuntarakenteeseen soveltuvaa maa-
ta omistukseensa vapaaehtoisin kaupoin kohtuulliseen käypään hinta-
tasoon. Tarvittaessa kaupunki voi turvautua myös muihin lainsäädän-
nön suomiin maanhankintakeinoihin kuten etuosto-oikeuteen ja lunas-
tukseen. 

Asemakaavojen muutosalueilla tehdään tarvittaessa maankäyttösopi-
muksia. Asemakaavoittamattomilla alueilla maankäyttösopimuksia teh-
dään vain poikkeustapauksissa, esimerkiksi tilanteissa, joissa merkittä-
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vä osa sopimuskorvauksesta suoritetaan kaupungille tärkeänä raaka-
maana.

Edistetään pienempien kokonaisuuksien tarjoamista rakentamishank-
keissa ja tontinluovutuksessa, jotta useampien pienempien ja keski-
suurten toimijoiden olisi mahdollista osallistua tarjouskilpailuihin ja toi-
mia pääurakoitsijana Helsingissä.

Ohjelmakauden puolivälissä arvioidaan tehtyjen selvitysten perusteella 
tonttirahastojen toiminta ja tarkoituksenmukaisuus Helsingin asunto-
markkinoilla.

Päämäärä II Asuntotuotannon laatu

Tavoite 4. Hallinta- ja rahoitusmuodot

Hallinta- ja rahoitusmuototavoite on vuosina 2021-2022 seuraava:

25 prosenttia pitkäaikaisesti säänneltyjä ARA-vuokra-asuntoja (1 750 
asuntoa, joista 300 opiskelija- ja nuorisoasuntoja)

30 prosenttia välimuodon asuntoja (2 100 asuntoa, joista pitkäaikaisesti 
säänneltyjä ARA-asumisoikeusasuntoja 700 asuntoja ja lyhytaikaisesti 
säänneltyä ARA-vuokra-asuntoja, Hitas- ja hintakontrolloituja omistu-
sasuntoja ja muita asuntoja 1 400 asuntoa)

45 prosenttia sääntelemättömiä omistus- ja vuokra-asuntoja (3 150 
asuntoa).

Hallinta- ja rahoitusmuototavoite on vuodesta 2023 alkaen seuraava:

 30 prosenttia pitkäaikaisesti säänneltyjä ARA-vuokra-asuntoja (jois-
ta 500 opiskelija- ja nuorisoasuntoja)

 20 prosenttia välimuodon asuntoja 
 50 prosenttia sääntelemättömiä omistus- ja vuokra-asuntoja (4 000 

asuntoa, joista kaupunki toteuttaa keskimäärin 250 omistusasuntoa 
omana rakennuttamisena niillä alueilla, joille omistusasuntotuotan-
toa ei muuten synny. Tämä mahdollistaa nykymuotoisesta puoli-
hitaksesta luopumisen.) 

Kaupunki huolehtii määrätietoisesti asetetun ARA-tavoitteen saavutta-
misesta. Kaupunki selvittää eri tapoja varmistaa ohjelmakaudelle ase-
tetun hallintamuotojakauman mukaisen tuotannon toteutuminen. Asias-
ta raportoidaan säännöllisesti kaupunkiympäristölautakunnalle.

Kehitetään kohtuuhintaisen asumisen toteutumisen analysointiin mitta-
risto, joka mittaa tulojen ja asumismenojen suhdetta. Verrataan asu-
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mismenojen ja tulojen keskinäistä suhdetta eri kokoisissa kotitalouksis-
sa sekä eri asumismuodoissa. 

Hallinta- ja rahoitusmuototavoitetta noudatetaan kaupungin, valtion ja 
yksityisten tahojen omistamalla ja luovuttamalla maalla. Hallinta- ja ra-
hoitusmuotojakauman toteutumista ohjataan tontinluovutuksella ja 
maankäyttösopimuksilla. Alueellisesta hallinta- ja rahoitusmuotojakau-
masta päätetään tontinluovutus- ja maankäyttösopimusvaiheessa siten, 
että huomioidaan alueellinen tasapaino. Yksipuolisia asuinalueita välte-
tään. Vuokrakerrostaloissa sijaitsevien asuntojen osuus alueen asunto-
kannasta tulee olla pääsääntöisesti korkeintaan 50 prosenttia.   

Kaupungin omassa asuntotuotannossa on tavoitteena rakennuttaa 
vuosina 2021 ja 2022 750 pitkäaikaisesti säänneltyä ARA- vuokra-
asuntoa (50 prosenttia tuotannosta) ja 750 Hitas- tai hintakontrolloitua 
omistusasuntoa sekä asumisoikeusasuntoa vuodessa ja vuodesta 
2023 alkaen 1000 pitkäaikaisesti säänneltyä ARA-vuokra-asuntoa (50 
prosenttia tuotannosta), 250 omistusasuntoa alueille, joille omistusa-
suntoja muuten ei synny sekä 750 välimuodon asuntoa.  

Käynnistetään valmistelu mallista, joka turvaa kohtuuhintaisen omistu-
sasumisen eri helsinkiläisillä asuinalueilla nykyiseen järjestelmään liit-
tyvät ongelmat välttäen. Valmistelun tavoitteena on nykymuotoisesta 
Hitas-järjestelmästä luopuminen ja sen korvaaminen ohjelmakauden 
puolivälissä. Välimuodon tuotannon rakenne tarkentuu uudistuksen 
myötä.

Tavoite 5. Huoneistotyyppijakauman ohjaaminen

Perheasunnoiksi soveltuvien eli vähintään kahden makuuhuoneen 
asuntojen riittävä osuus omistusasuntotuotannosta turvataan. Varmis-
tetaan omistustuotannon perheasuntojen määrä ja tuotannon laatu.

Kerrostalotuotannossa Hitas-omistusasuntotuotantona toteutettavien 
tonttien asuinrakennusoikeudesta keskimäärin 60-70 prosenttia toteu-
tetaan perheasuntoina. Kerrostalotuotannossa sääntelemättömään 
omistusasuntotuotantoon luovutettavilla tonteilla tontin asuinrakennu-
soikeudesta keskimäärin 40-50 prosenttia toteutetaan perheasuntoina. 
Perustelluista syistä tavoitteesta voidaan poiketa alueilla, joilla perhea-
suntojen määrä on jo riittävä. Vuokra- ja asumisoikeusasuntotuotannon 
osalta varmistetaan riittävä huoneistotyyppien monipuolisuus. Tarvit-
taessa voidaan käyttää lisäksi keskipinta-alatavoitetta.  

Huoneistotyyppijakauman ohjaus perustuu ensisijaisesti tontinluovutu-
sehtoihin ja arvioidaan suhteessa alueen nykyiseen asuntojakaumaan. 
Valtion ja yksityisten tahojen omistamalla maalla voidaan käyttää ase-
makaavamääräyksiin perustuvaa ohjausta.
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Tavoite 6. Asuntorakentamisen kehittäminen

Jatketaan monipuolisen kerrostalorakentamisen ja -asumisen kehittä-
mistä. Edistetään kestävää rakentamista muun muassa Hiilineutraali 
Helsinki 2035 -toimenpideohjelman mukaisesti. 

Kun rakentamisen hiilijalanjäljen laskenta tulee lakisääteiseksi vuonna 
2025, ovat Helsingin kattoarvot kansallista lakia kunnianhimoisemmat. 
Kokonaisuudessaan rakentamisen ja rakennusten hiilijalanjälkeen liitty-
vät tavoitteet päivittyvät Hiilineutraali Helsinki 2035-ohjelman päivit-
tyessä siten, että varmistetaan hiilineutraalisuustavoitteen saavuttami-
nen.

Puurakentamisen osuutta kaikesta rakentamisesta kasvatetaan vuosit-
tain.

Edistetään kaupunkimaisten pientalojen rakentamista ja rakennuttamis-
ta. Edistetään asukaslähtöistä rakentamista ja rakennuttamista, muun 
muassa ryhmärakennuttamista sekä uusien toimijoiden tuloa asuntora-
kentamismarkkinoille.

Tavoite 7. Asukasrakenne ja erityisryhmät

Lapsiperheille sopivia asuntoja rakennetaan riittävästi uusille alueille 
sekä täydennysrakentamiskohteisiin. Huoneistotyyppiohjauksella var-
mistetaan perheasuntojen rakentaminen. Varmistetaan erilaisissa elä-
mäntilanteissa olevien asuntokuntien mahdollisuudet alueellisten asu-
mispolkujen toteuttamiseen. 

Edistetään ikäihmisille kohdennettujen asumisvaihtoehtojen toteutta-
mista kaikkiin hallinta- ja rahoitusmuotoihin. Turvataan erityisryhmien 
eli päihde- ja mielenterveyskuntoutujien, kehitysvammaisten ja vam-
maisten, lastensuojeluasiakkaiden, asumisessaan tukea tarvitsevien 
nuorten, hoivapalveluja tarvitsevien vanhusten, kuntapaikan saaneiden 
pakolaisten sekä pitkäaikaisasunnottomien asuminen tavalla, jossa 
asumiseen liittyvä hoiva tai asumisen tuki vastaa palvelun tarpeeseen. 
Varmistetaan erityisryhmien asumisen polut kevyempään tai tehoste-
tumpaan tukiasumiseen palvelutarpeen muuttuessa. Turvataan asu-
misneuvonnan saatavuus asumismuodosta riippumatta.

Päämäärä III Elinvoimaiset alueet ja segregaation ehkäiseminen

Tavoite 8. Kaupunkiuudistus

Asuinalueiden elinvoimaisuuden vahvistamiseksi kehitetään poikkitoi-
mialainen kaupunkiuudistuksen malli. Ohjelmakaudella kaupunkiuudis-
tusalueet ovat Malminkartano-Kannelmäki, Malmi ja Mellunkylä.  
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Varmistetaan edellytykset rakentaa kolmannes lisää asuntoja kaupun-
kiuudistusalueille vuoteen 2035 mennessä niin, että alueiden asunto-
kannan hallinta- ja rahoitusmuotojakauma kehittyy kohti kaupungin hal-
linta- ja rahoitusmuototavoitetta.

Kaupunkiuudistusalueilla käytettäviä toimia hyödynnetään myös muis-
sa segregaatiohaasteita kohtaavissa kaupunginosissa, kuten Vuosaa-
ren alueella.

Tavoite 9. Projektialueet

Keskeisimmät aluerakentamiskohteet seuraavina vuosina ovat Kalasa-
tama, Länsisatama, Kruunuvuorenranta, Pasila, Kuninkaantammi sekä 
Malmin lentokentän alue. Tulevan asuntotuotannon näkökulmasta 
suunnittelun etenemistä edistetään uusien aluerakentamisprojektien 
varmistamiseksi. Näiden alueiden osuus asuntotuotannosta on noin 50 
prosenttia.

Kokeillaan markkinaehtoista pysäköintiä.

Tavoite 10. Täydennysrakentaminen

Vuosittaisesta asuntorakentamisesta noin 50 prosenttia toteutuu täy-
dennysrakentamisena esikaupunkivyöhykkeellä (mukaan lukien kau-
punkiuudistusalueet). Tuotantotavoitteen turvaamiseksi täydennysra-
kentamisen koordinaatiota vahvistetaan, kehitetään prosesseja ja kan-
nustimia sekä poistetaan täydennysrakentamisen esteitä muun muassa 
yhteistyössä valtion kanssa. Keskitetään täydennysrakentamista hyvien 
joukkoliikenneyhteyksien päähän ja huolehditaan alueiden saavutetta-
vuudesta.

Edistetään kestävää kaupunkikehitystä tiedostaen alueiden erilaisuus 
ja eriytymiskehitys. Alueilla, joiden asuntokanta on yksipuolista ja uu-
distuotanto vähäistä, uusi asuntokantaa monipuolistava täydennysra-
kentaminen on tärkein tavoite. Peruskorjaussuunnitelmia tehtäessä si-
jaan tulee tutkia, onko tarkoituksenmukaisempaa valita uudistava lisä-
rakentaminen ja tontin käytön tehostaminen.

Kehitetään pysäköintipaikkojen tarpeen arviointia täydennysrakentami-
sen yhteydessä sekä edistetään sähköautojen ja yhteiskäyttöautojen 
yleistymisen tuomia vaatimuksia pysäköinnin suunnittelulle.

Täydennysrakentamisen toteutumiseksi asunto-osakeyhtiöiden tonteilla 
kaupunkiympäristön toimiala voi edistää purkavaa uusrakentamista tai 
muuta täydennysrakentamista hyvien joukkoliikenneyhteyksien äärellä 
esim. maankäyttömaksua alentamalla. Asia valmistellaan maapoliittis-
ten linjausten osana.



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 45/2020 71 (120)
Kaupunginhallitus

Asia/8
07.12.2020

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

Segregaatiokehitystä torjutaan edistämällä tasapainoista hallintamuoto-
jakaumaa niillä kaupungin alueilla, joilla hallintamuotojakauma ei tällä 
hetkellä ole tasapainoinen.

Päämäärä IV Asuntokanta ja asunto-omaisuus

Tavoite 11. Asuntokannan kehittäminen

Edistetään vanhan rakennuskannan uusiokäyttöä sekä ullakko- ja lisä-
kerrosrakentamista. Hissien rakentamisen edistämisessä keskitytään 
nykyistä vahvemmin hissiasiamiestoimintaan ja valtionavustusten ha-
kemisen tukemiseen. 

Tavoite 12. Kaupungin oma asuntokanta

Kaupungin omistaman asuntokannan ylläpidosta, arvon ja kunnon säi-
lymisestä sekä vuokran ja käyttövastikkeen kohtuullisena pitämisestä 
huolehditaan. Vuokra-asuntojen asukasvalinnassa pyrkimyksenä on 
monipuolinen ja alueellisesti tasapainoinen asukasrakenne. Erityisesti 
painotetaan asunnottomuuden torjuntaa kohdentamalla tarkoitukseen 
riittävästi kaupungin asuntokantaa.

Asuntokannan peruskorjaustoiminnassa sitoudutaan Hiilineutraali Hel-
sinki 2035 -toimenpideohjelman tavoitetasoihin. Kaupungin asunto-
omaisuuden hallinnan kehittämistä jatketaan.

Käsittely

05.11.2020 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Palautusehdotus:
Mika Raatikainen:

Kaupunginhallitus päättää palauttaa asumisen ja siihen liittyvän maan-
käytön toteutusohjelman valmisteltavaksi uudelleen. Ohjelmaluonnok-
sessa esitetyt tavoitteet eivät ole sellaisia, että niillä päästäisiin tarkoi-
tuksenmukaisiin lopputuloksiin sen enempää esitettyjen päämäärien 
kuin kaupungin kokonaisedunkaan kannalta. 

Esitetty asuntotuotannon tavoitemäärä on liiallinen eikä edistä päämää-
rää segregaation ehkäisemisestä. Helsingin muuttovoitosta suurehko 
osa tulee vuosittain ulkomailta, ja Helsinkiin muuttavien keskimääräiset 
verotulot ovat olleet lukuisina vuosina pienemmät kuin Helsingistä pois 
muuttavilla. Tämänkaltainen muuttoliike on rasite kaupungin taloudelle 
ja heikentää edellytyksiä kaupungin sekä sen palveluiden tasapainoi-
selle kehittämiselle. Jotta kaupunki säilyisi elinvoimaisena ja haluttuna 
asuinkuntana, kaupungin tulisi panostaa heikosti koulutettujen maa-
hanmuuttajien houkuttelun sijasta korkeasti koulutettujen lapsiperhei-
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den houkutteluun. Mikäli kaupungista muuttaa pois merkittävissä mää-
rin nettoveronmaksajia ja tilalle muuttaa sosiaalitukien varassa asuvia 
henkilöitä, kaupungin jo ennestään koronavirusepidemian seurauksena 
heikentynyt taloudellinen tilanne heikentyy entisestään ja kaupungin 
mahdollisuudet järjestää palveluita nykyiselle väestölleen heikkenevät. 

Asuntotuotannon liialliset kasvutavoitteet eivät mahdollista maankäytön 
suunnittelutavoitteena mainittua virkistys-, luonto- ja kulttuuriympäristön 
arvojen säilyttämistä, vaan kasvu tapahtuu keskeisiltä osin kaupungin 
viihtyisyyden ja luontoarvojen kustannuksella. Hiilineutraali Helsinki -
toimenpideohjelman toteuttaminen perustuu epärehelliseen osaopti-
mointiin, jos kasvupolitiikan osana pyritään asuinrakentamiseen esi-
merkiksi Malmin lentokenttäalueen kaltaisille alueille, joissa esiraken-
tamisesta aiheutuvat ilmastopäästöt ovat valtavat. Myöskään maahan-
muuttajien houkuttelu Suomeen sellaisista maista, joissa eläessään 
muuttajien henkilökohtaiset ilmastopäästöt olisivat merkittävästi pie-
nemmät kuin Suomessa, ei ole kestävää myöskään ilmastopolitiikan 
näkökulmasta. 

Vuokra-asuntojen osuuden nostaminen hallinto- ja rahoitusmuotoja-
kaumassa ei myöskään omalta osaltaan edistä segregaation torjuntaa 
tai kaupungin kokonaisetua. Merkittävä osa Suomen asumistuista 
maksetaan pääkaupunkiseudulle ja nimenomaan Helsingissä vuokralla 
asuville henkilöille. On todennäköistä, että vuokra-asuntotuotannon 
merkittävän kasvattamisen seurauksena myös yhteiskunnalle aiheutu-
vat asumistukimenot tulevat kasvamaan merkittävästi. 

Huoneistotyyppijakauman sääntely ja erityisesti keskipinta-
alatavoitteen käyttö johtaa tehottomuuteen, markkinahäiriöihin ja asu-
miskustannusten kasvuun. Helsingissä ei ole pulaa perheasunnoiksi 
soveltuvista asunnoista, vaan maksukykyisistä asukkaista nykyisiin 
asuntoihin. Segregaatiokehityksen edetessä nykyisellään ja pahen-
tuessaan epäonnistuneen maahanmuuttopolitiikan seurauksena on to-
dennäköistä, että hyvätuloisten lapsiperheiden muuttoliike ympäryskun-
tiin tulee kiihtymään, koska vanhemmat haluavat lapsilleen turvallisen 
ja oppimista edistävän koulu- ja kasvuympäristön. 

Tavoitteena esitetty kaupunkiuudistus on laadittu vääristä lähtökohdis-
ta, kun tavoitteeksi on asetettu ainoastaan asuinalueiden tiivistäminen 
kolmanneksella sekä hallinta- ja rahoitusmuotojakauman kehittäminen 
kohti asetettua, jo itsessään väärää tavoitetta. Tässä muodossa toteu-
tettuna kaupunkiuudistus heikentää uudistusalueiden viihtyisyyttä ja 
edistää haitallista segregaatiokehitystä kohteena olevilla alueilla.

Myös tavoite vanhan rakennuskannan uusiokäytöstä ja lisäkerrosra-
kentamisesta tulisi suhteuttaa kohteena olevan rakennuskannan kun-
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toon ja aluetehokkuuteen. Alueilla, jotka on rakennettu tehottomasti ja 
joissa rakennuskannan kunto tai laatu on heikko, tarkoituksenmukai-
sempaa olisi edistää purkavaa täydennysrakentamista.

Mika Raatikaisen palautusehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.

Vastaehdotus:
Daniel Sazonov: Teen vastaehdotuksen, joka on sisällöltään kaupun-
ginhallituksen enemmistön sopiman neuvottelutuloksen mukainen. Ko-
konaisuus on toimitettu kaupunginhallituksen jäsenille sähköpostilla 
kaupunginhallituksen sihteerin kautta.

Kannattaja: Anni Sinnemäki

Äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Daniel Sazonovin vastaehdotuksen mukaisesti muutettuna

Jaa-äänet: 1
Mika Raatikainen

Ei-äänet: 14
Anna Vuorjoki, Veronika Honkasalo, Tomi Sevander, Nasima Razmyar, 
Fatim Diarra, Reetta Vanhanen, Sanna Vesikansa, Anni Sinnemäki, 
Jan Vapaavuori, Pia Pakarinen, Daniel Sazonov, Terhi Koulumies, Wil-
le Rydman, Marcus Rantala

Kaupunginhallitus hyväksyi Daniel Sazonovin vastaehdotuksen mukai-
sesti muutetun ehdotuksen äänin 1 - 14.

Mika Raatikainen jätti päätöksestä eriävän mielipiteen. 

Mika Raatikainen jätti eriävään mielipiteeseensä seuraavat perustelut:

Esitetyn asumisen ja maankäytön toteutusohjelman hyväksyminen ei 
ole kaupungin tai kaupunkilaisten kokonaisedun mukaista. Ohjelma-
luonnoksessa esitetyt tavoitteet eivät ole sellaisia, että niillä päästäisiin 
tarkoituksenmukaisiin lopputuloksiin sen enempää esitettyjen päämää-
rien kuin kaupungin kokonaisedunkaan kannalta. 

Esitetty asuntotuotannon tavoitemäärä on liiallinen eikä edistä päämää-
rää segregaation ehkäisemisestä. Helsingin muuttovoitosta suurehko 
osa tulee vuosittain ulkomailta, ja Helsinkiin muuttavien keskimääräiset 
verotulot ovat olleet lukuisina vuosina pienemmät kuin Helsingistä pois 
muuttavilla. Tämänkaltainen muuttoliike on rasite kaupungin taloudelle 
ja heikentää edellytyksiä kaupungin sekä sen palveluiden tasapainoi-
selle kehittämiselle. Jotta kaupunki säilyisi elinvoimaisena ja haluttuna 
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asuinkuntana, kaupungin tulisi panostaa heikosti koulutettujen maa-
hanmuuttajien houkuttelun sijasta korkeasti koulutettujen lapsiperhei-
den houkutteluun. Mikäli kaupungista muuttaa pois merkittävissä mää-
rin nettoveronmaksajia ja tilalle muuttaa sosiaalitukien varassa asuvia 
henkilöitä, kaupungin jo ennestään koronavirusepidemian seurauksena 
heikentynyt taloudellinen tilanne heikentyy entisestään ja kaupungin 
mahdollisuudet järjestää palveluita nykyiselle väestölleen heikkenevät. 

Asuntotuotannon liialliset kasvutavoitteet eivät mahdollista maankäytön 
suunnittelutavoitteena mainittua virkistys-, luonto- ja kulttuuriympäristön 
arvojen säilyttämistä, vaan kasvu tapahtuu keskeisiltä osin kaupungin 
viihtyisyyden ja luontoarvojen kustannuksella. Hiilineutraali Helsinki -
toimenpideohjelman toteuttaminen perustuu epärehelliseen osaopti-
mointiin, jos kasvupolitiikan osana pyritään asuinrakentamiseen esi-
merkiksi Malmin lentokenttäalueen kaltaisille alueille, joissa esiraken-
tamisesta aiheutuvat ilmastopäästöt ovat valtavat. Myöskään maahan-
muuttajien houkuttelu Suomeen sellaisista maista, joissa eläessään 
muuttajien henkilökohtaiset ilmastopäästöt olisivat merkittävästi pie-
nemmät kuin Suomessa, ei ole kestävää myöskään ilmastopolitiikan 
näkökulmasta. 

Vuokra-asuntojen osuuden nostaminen hallinto- ja rahoitusmuotoja-
kaumassa ei myöskään omalta osaltaan edistä segregaation torjuntaa 
tai kaupungin kokonaisetua. Merkittävä osa Suomen asumistuista 
maksetaan pääkaupunkiseudulle ja nimenomaan Helsingissä vuokralla 
asuville henkilöille. On todennäköistä, että vuokra-asuntotuotannon 
merkittävän kasvattamisen seurauksena myös yhteiskunnalle aiheutu-
vat asumistukimenot tulevat kasvamaan merkittävästi.  

Huoneistotyyppijakauman sääntely ja erityisesti keskipinta-
alatavoitteen käyttö johtaa tehottomuuteen, markkinahäiriöihin ja asu-
miskustannusten kasvuun. Helsingissä ei ole pulaa perheasunnoiksi 
soveltuvista asunnoista, vaan maksukykyisistä asukkaista nykyisiin 
asuntoihin. Segregaatiokehityksen edetessä nykyisellään ja pahen-
tuessaan epäonnistuneen maahanmuuttopolitiikan seurauksena on to-
dennäköistä, että hyvätuloisten lapsiperheiden muuttoliike ympäryskun-
tiin tulee kiihtymään, koska vanhemmat haluavat lapsilleen turvallisen 
ja oppimista edistävän koulu- ja kasvuympäristön. 

Tavoitteena esitetty kaupunkiuudistus on laadittu vääristä lähtökohdis-
ta, kun tavoitteeksi on asetettu ainoastaan asuinalueiden tiivistäminen 
kolmanneksella sekä hallinta- ja rahoitusmuotojakauman kehittäminen 
kohti asetettua, jo itsessään väärää tavoitetta. Tässä muodossa toteu-
tettuna kaupunkiuudistus heikentää uudistusalueiden viihtyisyyttä ja 
edistää haitallista segregaatiokehitystä kohteena olevilla alueilla. 
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Myös tavoite vanhan rakennuskannan uusiokäytöstä ja lisäkerrosra-
kentamisesta tulisi suhteuttaa kohteena olevan rakennuskannan kun-
toon ja aluetehokkuuteen. Alueilla, jotka on rakennettu tehottomasti ja 
joissa rakennuskannan kunto tai laatu on heikko, tarkoituksenmukai-
sempaa olisi edistää purkavaa täydennysrakentamista.

02.11.2020 Pöydälle

26.10.2020 Pöydälle

29.09.2020 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

22.09.2020 Pöydälle

15.09.2020 Pöydälle

Sosiaali- ja terveystoimiala 25.9.2020

22.09.2020 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

08.09.2020 Pöydälle

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Mari Randell, asunto-ohjelmapäällikkö, puhelin: 310 25823

mari.randell(a)hel.fi
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§ 854
Virkojen perustaminen kaupunkiympäristön toimialalle 1.1.2021 lu-
kien

HEL 2020-012927 T 01 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus perusti kaupunkiympäristön toimialalle viisi tiimipääl-
likön virkaa 1.1.2021 lukien.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

helena.wendorf(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

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

Kaupunkiympäristön toimialalla on käynnissä organisaatiouudistus, 
jonka tavoitteena on muodostaa rakennukset ja yleiset alueet -
palvelukokonaisuuteen nykyisen viiden palvelun sijaan kolme prosessi-
lähtöistä palvelua siten, että tilat, yleiset alueet ja asuntotuotanto muo-
dostavat jatkossa omat palvelunsa. Organisaatiomuutoksen tavoitteena 
on sujuvoittaa prosesseja ja vahvistaa projekti- ja asiakaslähtöisyyttä 
sisäisten roolien selkiytyksen kautta. Asiakasnäkökulma on toiminut 
lähtökohtana koko organisaatiorakenteen tarkistamiselle. Organisaa-
tiomuutoksen avulla selkiytetään johtamista ja parannetaan edellytyksiä 
yhteistyön sekä toimintojen ja prosessien kehittämiselle.

Virkojen täyttämisessä otetaan huomioon kunnallisesta viranhaltijasta 
annetun lain (304/2003) 4 § 3 momentti ja 24 § 1 momentti, joiden pe-
rusteella henkilö voidaan ottaa ilman julkista hakumenettelyä sellaiseen 
virkasuhteeseen, johon henkilö on tarkoituksenmukaista ottaa hänen 
palvelussuhdettaan koskevien uudelleenjärjestelyjen vuoksi.



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 45/2020 77 (120)
Kaupunginhallitus

Asia/9
07.12.2020

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

Esitettyjen virkojen tehtäviin liittyy julkisen vallan käyttöä, minkä vuoksi 
tehtävät edellyttävät virkasuhdetta. Tehtäviin liittyy kaupungin delegoi-
tua päätösvaltaa, taloudellista vastuuta sekä laajat hankintavaltuudet. 
Viranhaltijat toimivat toisten viranhaltijoiden sijaisina.

Perustettaviksi esitettäville viroille on varattu määräraha toimialan ta-
lousarviossa.

Hallintosäännön 12 luvun 3 §:n 1 momentin 3 kohdan mukaan henki-
löstöjohtaja päättää tehtävien vaativuusluokittelusta ja tarkastusjohta-
jaa lukuun ottamatta siihen perustuvasta palkasta, ellei toimivallasta ole 
muutoin säädetty tai määrätty tai ellei henkilöstöjohtaja ole määrännyt 
tehtävää muulle viranhaltijalle.  

Perustettaviksi esitettävien virkojen palkat on määritelty kunnallisen vir-
ka- ja työehtosopimuksen määräysten ja tehtävien vaativuuden ar-
vioinnin perusteella. Kuukausipalkoista on päätetty seuraavasti:

-tiimipäällikkö (Isännöintitiimi 2): 4 100,00 euroa 

-tiimipäällikkö (isännöintitiimi 3): 4 100,00 euroa 

-tiimipäällikkö (isännöintitiimi 4): 4 100,00 euroa 

-tiimipäällikkö (sisäilmatiimi): 4 399,05 euroa 

-tiimipäällikkö (sähkötekniikkatiimi): 4 292,17 euroa. 

Kaupunginhallitus päättää viran perustamisesta ja lakkauttamisesta 
hallintosäännön 8 luvun 1 §:n 1 momentin 13 kohdan mukaan.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

helena.wendorf(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Kaupunkiympäristön toimiala
Taloushallintopalveluliikelaitos
Kaupunginkanslian henkilöstöosasto
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Käsiteltävä tässä kokouksessa

§ 855
Perusopetuksen poikkeusjärjestelyjen mahdollistaminen

HEL 2020-009208 T 12 01 01

Päätös

Kaupunginhallitus päätti määrätä tartuntatautilain 58 §:n nojalla, että 
Helsingin kaupungin alueella sijaitsevien perusopetuslain mukaista pe-
rusopetusta antavien oppilaitosten tiloja voidaan käyttää perusopetuk-
sen antamiseen seuraavin edellytyksin.

Tiloja käytettäessä tulee tartuntatautilain 1 §:ssä säädetty tartuntatauti-
lain tarkoitus huomioon ottaen noudattaa opetus- ja kulttuuriministeriön 
sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 4.8.2020 antamaa liitteenä 
olevaa suositusta (liite 1).

Päätös on voimassa ajan 11.12.-31.12.2020 tai kunnes asiasta toisin 
päätetään.

Samalla kaupunginhallitus tarkasti pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Käsittely

Asian käsittelyn ajan paikalla oli kaupunginsihteeri Katja Rimpilä. 
Asiantuntija poistui tämän jälkeen kokouksesta. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Katja Rimpilä, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36256

katja.rimpila(a)hel.fi
Timo Korhonen, yksikönpäällikkö, puhelin: 09 310 21012

timo.korhonen(a)hel.fi
Anna Kukkola, kaupunginasiamies, puhelin: 09 310 36554

anna.kukkola(a)hel.fi
Kustaa Piha, johtava ylilääkäri, puhelin: 09 310 27043

kustaa.piha(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Hallintovalitus, tavallinen tiedoksianto
Hallintovalitus, todisteellinen tiedoksianto

Otteet
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Ote Otteen liitteet
Opetushallitus Esitysteksti

Hallintovalitus, tavallinen tiedoksianto
Opetus- ja kulttuuriministeriö Esitysteksti

Hallintovalitus, tavallinen tiedoksianto
Sosiaali- ja terveysministeriö Esitysteksti

Hallintovalitus, tavallinen tiedoksianto
Terveyden ja hyvinvoinnin lai-
tos

Esitysteksti
Hallintovalitus, tavallinen tiedoksianto

Helsingin ja Uudenmaan sai-
raanhoitopiiri

Esitysteksti
Hallintovalitus, tavallinen tiedoksianto

Etelä-Suomen aluehallintovi-
rasto

Esitysteksti
Hallintovalitus, tavallinen tiedoksianto

Yksityiset sopimuskoulut Esitysteksti
Hallintovalitus, tavallinen tiedoksianto
Hallintovalitus, todisteellinen tiedok-
sianto

Yksityiset ja valtion peruskou-
lut

Esitysteksti
Hallintovalitus, tavallinen tiedoksianto
Hallintovalitus, todisteellinen tiedok-
sianto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Tässä päätöksessä määrätään oppilaitosten tilojen turvallisesta käytös-
tä perusopetukseen.

Opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 
antaman suosituksen tarkoitus on tukea kouluja toteuttamaan koulun-
käynti koronaepidemian aikana siten, että se on turvallista lapsille ja 
henkilökunnalle. Suositusta noudattamalla voidaan hallita tartuntariskiä 
eli vähentää tartuntoja ja rajata mahdollisissa altistustilanteissa altistu-
neiden joukko mahdollisimman pieneksi. Toimintaa suunniteltaessa on 
tärkeää sovittaa yhteen lapsen etu ja oikeudet ja tartuntatautien torjun-
nan periaatteet. Helsingissä tilojen turvallinen käyttö tarkoittaa muun 
muassa, että oppilaat opiskelisivat etäyhteyksiä hyödyntävän ja lähio-
petuksen yhdistelmämallin mukaisesti, jossa osa luokista työskentelee 
kukin vuorollaan ja lyhytaikaisesti etäopetuksessa. Oppilaiden oikeus 
opetukseen turvataan myös poikkeuksellisten opetusjärjestelyiden ai-
kana. Päätös koskee lähtökohtaisesti kaikkea Helsingissä annettavaa 
perusopetusta. Poikkeukselliset opetusjärjestelyt eivät kuitenkaan kos-
ke esiopetuksen oppilaita, perusopetuksen 1 - 3 vuosiluokkien oppilai-
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ta, erityisen tuen päätöksen saaneita oppilaita, pidennetyn oppivelvolli-
suuden oppilaita eikä valmistavan opetuksen oppilaita. Näiden oppilai-
den opetus järjestetään lähiopetuksena.

Perusopetus järjestetään lähtökohtaisesti lähiopetuksena. Mahdollinen 
siirtyminen poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin tapahtuu opetuksen 
järjestäjän päätöksellä. Kaupunginhallitus teki edelliset tätä asiaa kos-
kevat päätökset 10.8.2020 § 411, 31.8.2020 § 495, 5.10.2020 § 627 ja 
9.11.2020 § 760.

Opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 
4.8.2020 antama suositus koskee silti myös varhaiskasvatusta ja esio-
petusta ja niiden tilankäyttöä, mutta mahdollisuutta ja tarvetta etäyh-
teyksien hyödyntämisen ja läsnäolon yhdistelmämalliin ei toiminnan 
luonteen vuoksi ole.

Säädösperusta

Tartuntatautilain (1227/2016) 1 §:n mukaan lain tarkoituksena on eh-
käistä tartuntatauteja ja niiden leviämistä sekä niistä ihmisille ja yhteis-
kunnalle aiheutuvia haittoja. Tartuntatautilain 9 §:n mukaan kunnan 
velvollisuutena on järjestää alueellaan tartuntatautilaissa tarkoitettu tar-
tuntatautien vastustamistyö osana kansanterveystyötä siten kuin kan-
santerveyslaissa (66/1972), terveydenhuoltolaissa (1326/2010) ja tar-
tuntatautilaissa säädetään. Tartuntatautien vastustamistyöhön kuuluu 
tartuntatautilaissa tartuntatautien ehkäisy, varhaistoteaminen ja seuran-
ta, epidemian selvittämiseksi tai torjumiseksi tarvittavat toimenpiteet 
sekä tartuntatautiin sairastuneen tai sairastuneeksi epäillyn tutkimus, 
hoito ja lääkinnällinen kuntoutus sekä hoitoon liittyvien infektioiden tor-
junta.

Tartuntatautilain 58 §:n 1 momentin mukaan, kun laajaa tartunnan vaa-
raa aiheuttava yleisvaarallinen tai yleisvaaralliseksi perustellusti epäilty 
tartuntatauti on todettu tai sen esiintyminen on perustellusti odotetta-
vissa, kunnan tartuntatautien torjunnasta vastaava toimielin voi päättää 
alueellaan sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköiden, oppilaitos-
ten, päiväkotien, asuntojen ja vastaavien tilojen sulkemisesta sekä 
yleisten kokousten tai yleisötilaisuuksien kieltämisestä. Edellytyksenä 
on lisäksi, että toimenpide on välttämätön yleisvaarallisen tai yleisvaa-
ralliseksi perustellusti epäillyn tartuntataudin leviämisen estämiseksi.

Perusopetuslain (682/1998) 29 § mukaan opetukseen osallistuvalla on 
oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön. Nyt tehtävällä päätöksellä tilo-
jen turvallisesta käytöstä turvataan lasten oikeutta turvalliseen opetu-
sympäristöön.
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Perusopetuslain 20 a §:n 1 momentin mukaan, jos opetusta ei tartunta-
tautilain 58 §:n nojalla annettavan päätöksen johdosta voida järjestää 
turvallisesti lähiopetuksena koulussa tai muussa opetuksen järjestä-
mispaikassa, voidaan opetuksessa siirtyä opetuksen järjestäjän pää-
töksellä poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin enintään yhden kuukau-
den ajaksi kerrallaan, jos se opetuksen järjestämiseksi on välttämätön-
tä. Oppilaan oikeus opetukseen tulee turvata myös poikkeuksellisten 
opetusjärjestelyiden aikana. Perusopetuslain muutos, jolla 20 a § lisät-
tiin lakiin, tuli voimaan 1.8.2020 ja se on voimassa määräaikaisesti 
vuoden 2020 loppuun. Muutoksen tarkoituksena on mahdollistaa pai-
kallinen päätöksenteko, jolla varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen 
järjestäminen voidaan hoitaa turvallisesti epidemian aikanakin.

Perusopetuslain 20 a §:n säätämiseen johtaneen hallituksen esityksen 
(HE 86/2020 vp) mukaan aluehallintovirastot ovat tehneet päätökset 
opetustilojen käyttämisestä 12.5.2020. Aluehallintovirastojen päätök-
sissä edellytetään, että huomioidaan tartuntatautilain 1 §:ssä säädetty 
tartuntatautilain tarkoitus ehkäistä tartuntatauteja ja niiden leviämistä 
sekä noudatetaan opetus- ja kulttuuriministeriön sekä Terveyden ja hy-
vinvoinnin laitoksen antamaa suositusta opetuksen järjestäjille korona-
virusepidemian aikana. Hallituksen esityksessä arvioidaan, että vas-
taavia päätöksiä saattaa olla välttämätön tarve tehdä myös syysluku-
kaudella 2020 eli 1.8.-31.12. välisen ajanjakson aikana. Edelleen halli-
tuksen esityksessä todetaan, että mikäli opetuksen järjestämisessä ei 
pystyttäisi noudattamaan tartuntatautiviranomaisen päätökseen sisälty-
vää ohjeistusta opetustilojen turvallisesta käyttämisestä tai opetustilat 
suljettaisiin osittain tai kokonaan tartuntatautilain 58 §:n nojalla, voitai-
siin opetuksessa siirtyä poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin (HE 
86/2020 vp, s. 16-17). Muussa julkaistussa lainvalmisteluaineistossa ei 
ole esitetty tästä poikkeavia kantoja. Niinpä lain esitöistä saadaan tu-
kea sille, että tällainen päätös voidaan tarvittaessa tehdä. Tartuntatauti-
lain 58 § soveltuu siis sanamuodostaan huolimatta kokonaan tai osit-
tain sulkemista koskevan päätöksen lisäksi myös päätöksiin, joilla an-
netaan velvoittavia ohjeita tai määräyksiä pykälän tarkoittamien tilojen 
käytöstä.

Edellytyksenä poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin siirtymiselle on li-
säksi se, että se on välttämätöntä. Mahdollinen siirtyminen poikkeuk-
sellisiin opetusjärjestelyihin tehdään tästä päätöksestä erillisessä pää-
töksenteossa. Siirtyminen poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin edellyt-
tää aina välttämättömyysharkintaa, joka tehdään lain esitöiden mukaan 
yhteistyössä kunnan epidemiologisen toiminnan kanssa.

Epidemiologinen arviointi

Suomen tilanne
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Tartuntataudeista annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:n 1 momen-
tin 14 kohdan mukaan uuden SARS-CoV-2:n aiheuttama infektio on 
yleisvaarallinen tartuntatauti. Maailman terveysjärjestö WHO on julista-
nut SARS-CoV-2 -viruksen aiheuttaman Covid-19 -taudin pandemiaksi 
11.3.2020. Toinen aalto on tavoittanut Suomen ja edellisten 14 vrk ai-
kana uusien koronavirustapausten lukumäärä on ollut voimakkaassa 
kasvussa Suomessa. Helsingissä on noin 32 % Suomen Covid-19 -
tapauksista. Helsingin ja Suomen väestöstä valtaosa on yhä altis tar-
tuntariskille.

Helsingin kaupungin alueen tilanne

Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimialan epidemiologinen toi-
minta seuraa alueen epidemiatilannetta jatkuvasti. Seurannassa on ha-
vaittu, että 1) Helsingin kaupungin eri kanavia pitkin tulevien oireperus-
teisten yhteydenottojen määrä on säilynyt suurena, kuten myös tehty-
jen koronatestien lukumäärä päivässä. 2) Covid-19-tapausten määrä 
14 vrk aikana on kasvanut viimeisen kahden viikon ajan nopeasti ja on 
nyt tasolla 210/100 000 asukasta tasolla Helsingissä. 3) Erilaisten jouk-
koaltistustilanteiden lukumäärä on kasvanut, joukkoaltistusten lähteinä 
korostuvat koulut ja opistot, työpaikat, vapaa-ajan harrastukset, päivä-
kodit ja yksityiset juhlat. Koulualtistusten lukumäärä on noussut yhdes-
sä tautitapausten määrien kanssa. Sairaalahoidon tarve on selvässä 
kasvussa ja sairaalat ovat varautuneet koronapotilaiden määrän kas-
vuun. Koronavirustestien näytteenottoon pääsyssä ja analytiikassa ei 
ole merkittäviä viiveitä. Tartunnanjäljitys on ruuhkautunut ja viiveet ovat 
yli kolme vuorokautta. Koronaepidemia on pääkaupunkiseudulla leviä-
misvaiheessa. On odotettavissa, että tapausmäärät edelleen kasvavat, 
ennen kuin käyttöönotetut rajoitustoimet niihin vaikuttavat.

Helsingin alueen koulujen tilanne

Helsingin kaupungin alueella on syksyn aikana todetuissa koulualtistus-
tapahtumissa altistunut ala-asteilla yhteensä 3067 lasta ja 316 aikuista, 
yläasteilla yhteensä 2097 lasta ja 266 aikuista. Todettuja jatkotartuntoja 
oli ala-asteilla 18 ja yläasteilla 20. Suurimmassa osassa tartunnat ovat 
olleet henkilökunnan välisiä tai, altistajana on ollut koulun aikuinen. 
Voidaan edelleen todeta, että jatkotartuntojen määrät ovat olleet pieniä, 
huolimatta altistuneiden suurista määristä. Yläasteilla ja henkilöstön 
osalta on otettu käyttöön maskisuositus, jonka vaikutuksia altistumisten 
ja jatkotartuntojen määriin ei voida vielä arvioida.

Suositeltavat toimenpiteet epidemian rajaamiseksi kouluissa

Syksyn aikana on voitu todeta, että turvavälien pitäminen, hygieniava-
rotoimet ja kohdennetut rajoitustoimenpiteet ovat olleet keinoja ta-
pausmäärien pitämisessä maltillisina. Tilanteet, joissa oleskellaan pitkiä 
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aikoja sisätiloissa ilman, että turvavälejä voidaan ylläpitää, ovat omiaan 
lisäämään altistus- ja tartuntatapauksia. Helsingin kaupungin alueen 
päiväkodeista ja kouluista tehdyn analyysin perusteella päiväkoti-, esi-
koulu- ja ala-asteikäiset lapset ovat sekä pienemmässä riskissä saada 
Covid-19 -tautia että vähäisemmin levittävät SARS-CoV-2 -virusta. 
Yläasteikäisten kohdalla riski on suurempi ja maskien käyttö on perus-
teltua.

Syyskauden aikana on peruskoulun opetus järjestetty lähiopetuksessa, 
joskin opetusta on pyritty järjestämään luokkahuoneiden ja koulutilojen 
ulkopuolella. Ruokailutilanteita on porrastettu ja hygieniatoimia on te-
hostettu. Yläasteiden kohdalla on otettu käyttöön maskisuositus. Nämä 
keinot ovat olleet tärkeitä rajaamaan jatkotartuntojen määriä. Kouluikäi-
set tulee ohjata lievissäkin oireissa koronavirustestiin ja heidän tulee 
jäädä välittömästi pois koulusta.

Mikäli tapausmäärät kasvavat nykyisestä merkittävästi, voi pääsääntöi-
sesti sisätiloissa annettava lähiopetus muodostaa selvän riskin Covid-
19 -tapausten leviämiselle, ilman erityisiä toimenpiteitä riittävän ilman-
vaihdon, turvavälien ja hygieniavarotoimien varmistamiseksi.

Opetus- ja kulttuuriministeriön sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitok-
sen 4.8.2020 antaman suosituksen tarkoituksena on tukea kouluja ja 
varhaiskasvatuksen toimintayksiköitä toteuttamaan koulunkäynti tai 
varhaiskasvatus lapsille ja henkilökunnalle koronaepidemian aikana si-
ten, että se on turvallista lapsille ja henkilökunnalle.

Epidemiologisen toiminnan näkemyksen mukaan suosituksen mukaiset 
toimenpiteet ovat Helsingin kaupungin alueella vallitsevan epidemiati-
lanteen vuoksi välttämättömiä. Suosituksen mukaisten toimenpiteiden 
soveltaminen tulee tapahtua koulu- ja toimipistekohtaisesti harkiten ja 
huomioiden epidemiatilanteen kehitys. On myös huomioitava, että ala- 
ja yläasteikäisten tartunnoista valtaosa tulee samassa taloudessa asu-
vien ja vapaa-ajan kontaktien kautta, jolloin hygieniatoimiltaan ja tartun-
tariskiltään matala kouluympäristö voi olla turvallisempi kuin muu ym-
päristö.

Terveellinen ja turvallinen oppimisympäristö Helsingissä

Kaupunginhallituksen tartuntatautilain 58 §:n 1 momentin mukainen 
päätös on edellytys sille, että opetuksen järjestäjä voi tarvittaessa päät-
tää perusopetuslain 20 a §:n 1 momentin nojalla poikkeuksellisiin ope-
tusjärjestelyihin siirtymisestä. Poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin siir-
ryttäessä lähiopetusta kuitenkin aina annetaan 1-3 -luokkalaisille, eri-
tyisen tuen ja valmistavan opetuksen oppilaille sekä pidennetyn oppi-
velvollisuuden oppilaille. Oppilaiden yhdenvertaisuus huomioon ottaen 
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opetus järjestetään niin, että oppilas saa pääsääntöisesti lähiopetusta, 
ja etäyhteyksiä hyödyntävät opetusjaksot ovat mahdollisimman lyhyitä.

Mikäli poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin joudutaan opetuksen järjes-
täjän päätöksellä siirtymään, mahdollistaa nyt tehtävä päätös Helsingin 
kaupungille opetuksen järjestäjänä sen, että opiskelu voidaan tehdyn 
suunnittelun perusteella järjestää siten, että vuosiluokkien 4-10 oppilaat 
opiskelevat etäyhteyksiä hyödyntävän ja lähiopetuksen yhdistelmämal-
lin mukaisesti. Vuosiluokkien 4-6 ja 7-10 opetus järjestettäisiin pää-
sääntöisesti kolmen viikon jaksoissa siten, että 1 tai 2 vuosiluokkaa on 
viikon etäopetuksessa ja kaksi viikkoa lähiopetuksessa. Mikäli koulun 
tilat mahdollistavat, niin opetus järjestetään 4-5 -luokkalaisille lähiope-
tuksena. Rehtori ja koulun johto suunnittelevat oppilaiden lukujärjestyk-
sen siten, että taito- ja taideaineiden opetus tapahtuu pääsääntöisesti 
lähiopetusjaksoilla.

Poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin siirtymisessä opetuksen järjestä-
minen etäyhteyksiä hyödyntäen suunnitellaan koulu- ja toimipistekoh-
taisesti. Suunnittelussa otetaan huomioon miten suosituksen mukaisia 
toimenpiteitä voidaan noudattaa ja mistä syystä poikkeukselliset ope-
tusjärjestelyt toteutetaan edellä mainittuja pääperiaatteita noudattamal-
la järjestelyt koulukohtaisesti räätälöiden. Suomen- ja ruotsinkielisen 
perusopetuksen osalta laaditaan koulukohtaiset taulukot, joista ilmenee 
luokat, jotka ovat kunakin viikon jaksona etäopetuksessa. Alustavien 
tarkastelujen perusteella 88 suomenkielisestä koulusta 7 erityiskoulua 
ja 21 koulua olisi kokonaan lähiopetuksessa ja 14 ruotsinkielisestä kou-
lusta yksi on kokonaan lähiopetuksessa. Muissa kouluissa opiskeltai-
siin yhdistelmämallin mukaisesti. Päätös poikkeuksellisista opetusjär-
jestelyistä on voimassa enintään kuukauden ajan, mutta poikkeusjär-
jestelyjen tarpeellisuutta tarkastellaan jatkuvasti.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala päättää mahdollisesta poikkeuk-
sellisiin opetusjärjestelyihin siirtymisestä yhteistyössä epidemiologisen 
toiminnan kanssa. 

Tartuntatautilain 58 §:n 3 momentin mukaan edellä 1 momentissa tar-
koitetut päätökset tehdään enintään yhden kuukauden ajaksi. Toimen-
piteet on heti lopetettava, kun tartunnan vaaraa ei enää ole. Kaupun-
ginhallitus seuraa tilannetta ja tarvittaessa muuttaa päätöstä tai kumo-
aa päätöksen, jos osoittautuu, että tartunnan vaaraa ei enää ole.

Yksityisille sopimuskouluille ja valtion kouluille on varattu hallintolain 34 
§:n mukainen mahdollisuus lausua mielipiteensä koskien valmistelussa 
olevaa Helsingin kaupunginhallituksen tartuntatautilain 58 §:n mukaista 
päätöstä oppilaitosten tilojen käyttämisestä ja siihen liittyvästä peruso-
petuksen poikkeusjärjestelyiden mahdollistamisesta edellistä päätöstä 
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valmisteltaessa. Kuulemiskirjeet on lähetettiin 11.9.2020 ja määräai-
kaan 18.9.2020 mennessä saatiin saatu yksi vastaus. Tässä vastauk-
sessa todetaan, että kaupunginhallituksen päätös on tarpeellinen tai 
tarkemmin ottaen välttämätön turvallisen opetuksen järjestämiseksi tar-
tuntatautialtistuksen tai -karanteenin kohdistuessa koulun henkilöstöön 
tai oppilaisiin.

Helsingissä kaupunginhallitus toimii hallintosäännön 8 luvun 1 §:n 8b 
kohdan mukaan tartuntatautien torjunnasta vastaavana toimielimenä. 
Kaupunginhallituksen tartuntatautilain 58 §:n 1 momentin mukainen 
päätös on edellytys sille, että opetuksen järjestäjä voi tarvittaessa päät-
tää perusopetuslain 20 a §:n 1 momentin nojalla poikkeuksellisiin ope-
tusjärjestelyihin siirtymisestä. Jotta mahdollinen päätös poikkeukselli-
siin opetusjärjestelyihin siirtymisestä voitaisiin perustaa aina uusim-
paan tilannetietoon, joudutaan päätös todennäköisesti tekemään kii-
reellisellä aikataululla. Päätöksenteon mahdollinen viivästyminen saat-
taisi aiheuttaa huomattavaa haittaa ihmisten terveydelle, minkä vuoksi 
viivytyksettömän käsittelyn takaamiseksi on tarkoituksenmukaista siir-
tää poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin siirtämisestä päättäminen ope-
tuksen järjestäjälle. Myös Espoon ja Vantaan kaupunginhallituksissa on 
tehty vastaavat päätökset.

Kaupunginhallitus päätti edellisen kerran poikkeuksellisten opetusjär-
jestelyjen mahdollistamisesta 10.8.2020 § 411 ajalle 10.8-10.9.2020, 
31.8.2020 § 495 ajalle 11.9.−10.10.2020, 5.10.2020 § 627 ajalle 
11.10.-10.11.2020 ja 9.11.2020 § 760 ajalle 11.11.-10.12.2020.

Päätös on valmisteltu kasvatuksen ja koulutuksen toimialan, sosiaali- ja 
terveystoimialan ja kaupunginkanslian yhteistyönä.

Tämä päätös pannaan täytäntöön heti mahdollisesta muutoksenhausta 
huolimatta tartuntatautilain 91 §:n 1 momentin nojalla.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Katja Rimpilä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36256

katja.rimpila(a)hel.fi
Timo Korhonen, yksikönpäällikkö, puhelin: 09 310 21012

timo.korhonen(a)hel.fi
Anna Kukkola, kaupunginasiamies, puhelin: 09 310 36554

anna.kukkola(a)hel.fi
Kustaa Piha, johtava ylilääkäri, puhelin: 09 310 27043

kustaa.piha(a)hel.fi

Muutoksenhaku
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Hallintovalitus, tavallinen tiedoksianto
Hallintovalitus, todisteellinen tiedoksianto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Opetushallitus Esitysteksti

Hallintovalitus, tavallinen tiedoksianto
Opetus- ja kulttuuriministeriö Esitysteksti

Hallintovalitus, tavallinen tiedoksianto
Sosiaali- ja terveysministeriö Esitysteksti

Hallintovalitus, tavallinen tiedoksianto
Terveyden ja hyvinvoinnin lai-
tos

Esitysteksti
Hallintovalitus, tavallinen tiedoksianto

Helsingin ja Uudenmaan sai-
raanhoitopiiri

Esitysteksti
Hallintovalitus, tavallinen tiedoksianto

Etelä-Suomen aluehallintovi-
rasto

Esitysteksti
Hallintovalitus, tavallinen tiedoksianto

Yksityiset sopimuskoulut Esitysteksti
Hallintovalitus, tavallinen tiedoksianto
Hallintovalitus, todisteellinen tiedok-
sianto

Yksityiset ja valtion peruskou-
lut

Esitysteksti
Hallintovalitus, tavallinen tiedoksianto
Hallintovalitus, todisteellinen tiedok-
sianto

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 09.11.2020 § 760

HEL 2020-009208 T 12 01 01

Päätös

Kaupunginhallitus päätti määrätä tartuntatautilain 58 §:n nojalla, että 
Helsingin kaupungin alueella sijaitsevien perusopetuslain mukaista pe-
rusopetusta antavien oppilaitosten tiloja voidaan käyttää perusopetuk-
sen antamiseen seuraavin edellytyksin.

Tiloja käytettäessä tulee tartuntatautilain 1 §:ssä säädetty tartuntatauti-
lain tarkoitus huomioon ottaen noudattaa opetus- ja kulttuuriministeriön 
sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 4.8.2020 antamaa liitteenä 
olevaa suositusta (liite 1).
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Päätös on voimassa ajan 11.11.-10.12.2020 tai kunnes asiasta toisin 
päätetään.

Samalla kaupunginhallitus tarkasti pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Käsittely

09.11.2020 Ehdotuksen mukaan

Asian käsittelyn ajan paikalla oli kaupunginsihteeri Katja Rimpilä. 
Asiantuntija poistui tämän jälkeen kokouksesta.

05.10.2020 Ehdotuksen mukaan äänestyksin

31.08.2020 Ehdotuksen mukaan äänestyksin

10.08.2020 Ehdotuksen mukaan äänestyksin

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Katja Rimpilä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36256

katja.rimpila(a)hel.fi
Timo Korhonen, yksikön päällikkö, puhelin: 09 310 21012

timo.korhonen(a)hel.fi
Anna Kukkola, kaupunginasiamies, puhelin: 09 310 36554

anna.kukkola(a)hel.fi
Kustaa Piha, johtava ylilääkäri, puhelin: 09 310 27043

kustaa.piha(a)hel.fi
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§ 856
Oikaisuvaatimus kansliapäällikön päätöksestä 29.10.2020 § 238 
koskien varautumisen toimeenpanoa koronavirustilanteessa 21.10-
28.10.2020

HEL 2020-011648 T 00 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus hylkäsi kansliapäällikön päätöksestä 29.10.2020 § 
238 tehdyn oikaisuvaatimuksen, koska oikaisuvaatimuksessa esitetyt 
perusteet eivät anna aihetta päätöksen kumoamiseen. 

Oikaisuvaatimus kohdistui päätöksen siihen osaan, joka koskee kas-
vomaskin käytön edellyttämistä 15-vuotiailta ja sitä vanhemmilta kau-
pungin hallinnoimissa sisäliikuntatiloissa.

Käsittely

Asian käsittelyn ajan paikalla oli kaupunginsihteeri Katja Rimpilä. 
Asiantuntija poistui tämän jälkeen kokouksesta. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Katja Rimpilä, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36256

katja.rimpila(a)hel.fi
Anna Kukkola, kaupunginasiamies, puhelin: 09 310 36554

anna.kukkola(a)hel.fi
Anna Koskinen, kaupunginasiamies, puhelin: 09 310 36142

anna.koskinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Oikaisuvaatimus 6.11.2020, täydennys 9.11.2020 edit

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Oikaisuvaatimuksen tekijä Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen joh-
dosta annettu päätös
Liite 1
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Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Oikaisuvaatimus

********** on tehnyt kuntalain mukaisen oikaisuvaatimuksen koskien 
kansliapäällikön päätöstä 29.10.2020 § 238.

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

Kuntalain 138 §:n mukaan oikaisuvaatimus tulee tehdä 14 päivän ku-
luessa päätöksen tiedoksisaannista. Kuntalain 140 §:n 3 momentin 
mukaan kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seit-
semän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tie-
toverkossa. 

Päätöspöytäkirja on ollut nähtävänä yleisessä tietoverkossa 
29.10.2020 ja oikaisuvaatimus on saapunut kaupungin kirjaamoon 
6.11.2020. Oikaisuvaatimusta on täydennetty 9.11.2020. Oikaisuvaati-
mus on osoitettu oikealle viranomaiselle ja se on saapunut säädetyssä 
määräajassa.

Oikaisuvaatimuksessa esitetyt vaatimukset ja perusteet

Oikaisuvaatimuksen tekijä vaatii 6.11.2020 jättämässään oikaisuvaati-
muksessa, että kansliapäällikön päätös 29.10.2020 § 238 kumotaan 
maskipakon osalta. Vaatimuksen mukaan päätökselle ei ole perusteita 
Suomen laista. Päätös on vaatimuksen mukaan perustuslain vastainen, 
joka takaa yksilönvapauden esimerkiksi pukeutumisen osalta. Kaupun-
ki ei vaatimuksen mukaan voi myöskään syrjintäkiellon johdosta estää 
maskittomien pääsyä liikuntatiloihin.  

Oikaisuvaatimuksessa todetaan päätöksen perustuvan pääkaupunki-
seudun koronakoordinaatioryhmän suositukseen. Ryhmällä ei vaati-
muksen mukaan kuitenkaan ole asiaan toimivaltaa, eikä se toimi virka-
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vastuulla. Kaupunki on oikaisuvaatimuksen mukaan ottanut olennaisia 
ihmisten oikeuksia rajoittavat suositukset sellaisenaan, vaikka päätök-
sen tarkkoja perusteluja ei löydy mistään. Vaatimuksen mukaan vain 
eduskunta voi määrätä maskipakon julkisiin tiloihin poikkeuslailla huo-
mioiden perustuslailliset yksilönvapaudet.  

Oikaisuvaatimuksen mukaan Suomessa tai maailmalla ei löydy tutki-
musta tai muuta todistetta, joka voisi osoittaa kiistatta juuri sisäliikunta-
tiloihin menemisen, poistumisen tai oleskelun olevan merkittävästi tar-
tuttavampaa ilman maskia kuin maskin kanssa. Vaatimuksen mukaan 
yleisesti maskien hyödyllisyydestä tartuntojen estämisessä löytyy myös 
vastakkaista näyttöä, eikä yksilönvapauksien rajoittamista voi tehdä 
yleistyksen perusteella ilman riittävää konkreettista näyttöä.  

Vaatimuksessa todetaan, että mikäli maskin käyttö olisi hyödyllistä, olisi 
maskipakko varmasti samalla määrätty muihin julkisiin tiloihin, kuten 
kirjastoihin, virastoihin, terveysasemille, julkiseen liikenteeseen sekä 
yksityisten toimijoiden sisätiloihin. Mikään vertaisarvioitu tutkimus ei 
vaatimuksen mukaan osoita liikuntatiloissa olevan muita suurempaa 
riskiä saada tartunta.  

Vaatimuksessa vedotaan myös siihen, ettei tartuntoja voida tieteellises-
ti todistaa tapahtuneen tietyssä tilanteessa tietyllä hetkellä, vaan kyse 
on vain todennäköisyyksistä. Oikaisuvaatimuksen tekijä toteaa lisäksi, 
että kokonaisuutena väitetyt tartunnat sisäliikuntatiloissa tai joukkueur-
heilussa ovat todennäköisimmin tapahtuneet liikuntasuorituksen aikana 
kuin liikuntatiloissa oleskelusta johtuen, joten maskipakko oleskeluun 
on tarpeeton. 

Oikaisuvaatimuksen mukaan kyse on yksilönvapauteen puuttumisesta, 
kun maskia ei vaadita liikuntasuorituksessa, vaan maskin käyttämisen 
edellytys kohdistuu liikuntatiloihin. Vaatimuksen mukaan kaupunki ei 
voi vedota pukeutumisvaatimuksiin, koska niitä voidaan oikaisuvaati-
muksen tekijän mukaan asettaa vain liikuntasuoritukseen, ei liikuntati-
loihin saapumiseen.  

Viitaten yksityisten toimijoiden asettamiin maskin käyttövelvoitteisiin 
edellytykseksi tiloihin pääsylle, vaatimuksessa todetaan, ettei julkisia ja 
yksityisiä palveluita voida verrata toisiinsa, ja että yksityiset toimijat 
ovat joutuneet julkisen vallan painostuksen kohteeksi maskiasiassa, 
jotta toiminta ylipäätään voi jatkua.

Oikaisuvaatimuksen kohteena oleva päätös

Pääkaupunkiseudun (PKS) koronakoordinaatioryhmä on sosiaali- ja 
terveysministeriön toimintasuunnitelman mukainen alueellinen ryhmä 
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viranomaisyhteistyön koordinoimiseksi. Ryhmässä tehdyt linjaukset 
toimeenpannaan toimivaltaisten viranomaisten päätöksillä.

Kansliapäällikkö kehotti päätöksellään 29.10.2020 § 238 toimialoja, vi-
rastoja ja liikelaitoksia toimeenpanemaan koordinaatioryhmän ja johto-
ryhmän 21.10-28.10.2020 tekemät linjaukset.  

Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 
(THL) ovat 23.10.2020 antaneet suosituksen harrastustoiminnasta ja 
korkeasta tartuntariskistä. Oikaisuvaatimus koskee päätöksen linjausta, 
jonka mukaan Helsinki toimeenpanee omalta osaltaan PKS-
koordinaatioryhmässä tehdyn päätöksen kasvomaskin käytön edellyt-
tämisestä 15-vuotiailta ja sitä vanhemmilta kaupungin hallinnoimissa 
sisäliikuntatiloissa (aulatilat, saapumis- ja kokoontumistilat, pukuhuo-
neet, katsomot ja vastaavat tilat).  

Päätöksen mukaan kasvomaskin käyttöä ei edellytetä urheilu- tai liikun-
tasuorituksen aikana eikä sellaisilta henkilöiltä, jotka eivät terveydenti-
lansa vuoksi voi käyttää maskia. Käyttäjät hankkivat kasvomaskinsa it-
se. Samaa velvoitetta käyttää kasvomaskia suositellaan yksityisille toi-
mijoille. Lisäksi todettiin, että velvoite käyttää maskia sisäliikuntatiloissa 
koskee myös henkilöstöä ja tiloissa toimivia ulkopuolisia toiminnanhar-
joittajia. 

Päätös perustuu koronaviruksen alueelliseen epidemiologiseen tilan-
nekuvaan ja tietoihin siitä, missä altistuksia ja jatkotartuntoja on tapah-
tunut sekä näiden perusteella tehtyyn harkintaan tilannekuvan perus-
teella oikeasuhtaisista toimenpiteistä. Velvoite on THL:n kasvomaskien 
käytöstä kansalaisille antaman suosituksen mukaisesti rajattu koske-
maan 15-vuotiaita ja sitä vanhempia. Urheilu- tai liikuntasuorituksen ai-
kana maskin käyttöä ei edellytetä, koska THL suosittelee maskin käyt-
töä liikuntaan tai urheiluun sekä niiden seuraamiseen käytettävissä ti-
loissa käsittäen vähintään yleiset tilat ja pukeutumistilat. Lisäksi THL:n 
suosituksen mukaan maskia ei tule käyttää silloin, kun se kohtuutto-
masti vaikeuttaa hengitystä.

Oikaisuvaatimuksen käsittely ja päätöksen perustelut

Valtakunnallinen ohjaus paikallisista ja alueellisista toimenpiteistä koronaepidemian 
leviämisen estämiseksi

Tartuntatautilain 7 §:n mukaan tartuntatautien torjunnan yleinen suun-
nittelu, ohjaus ja valvonta kuuluvat valtakunnalliselle tasolle. Saman 
lain 9 §:n nojalla kunnan velvollisuutena on ryhtyä tarpeellisiin toimen-
piteisiin taudin leviämisen estämiseksi. 
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Valtioneuvosto on antanut 23.10.2020 periaatepäätöksen 
(STM/2020/192) hybridistrategian toimintasuunnitelman toimeenpa-
noon liittyvistä suosituksista. Valtioneuvosto suosittelee, että alueellisia 
rajoitustoimenpiteitä ja tartuntatautien leviämisen ennaltaehkäisyyn pe-
rustuvia suosituksia sekä muuta informaatio-ohjausta kohdennetaan 
tartuntatautilain edellyttämällä tavalla ennakoivasti ja vaikuttavasti. 
Käyttöönotettavat toimenpiteet on asetettava alueellisen epidemiologi-
sen tilanteen ja käytännön toteutusmahdollisuuksien mukaisesti tarkoi-
tuksenmukaiseen järjestykseen. Päätösten tulee perustua alueen vi-
ranomaisten harkinnan mukaisesti siihen, mikä on tehokkainta ja oi-
keasuhtaisinta alueellisen epidemiologisen tilannekuvan, tartunnan läh-
teitä ja tartuntariskiä koskevan yleisen ja alueellisen asiantuntijatiedon 
sekä muiden käytettävissä olevien tietojen perusteella.  

Periaatepäätöksen mukaan kohdistettaessa tällaisia omaehtoisia rajoi-
tuksia julkisten tilojen käyttöön, on huomioitava, että toimenpiteet eivät 
saa rajoittaa oikeutta lakisääteisiin palveluihin, oikeutta saada asiansa 
käsitellyksi toimivaltaisessa viranomaisessa tai estää virkamiestä suo-
rittamasta virkatehtäviään. Muutoinkin on tarkasti arvioitava toimenpi-
teiden taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä vaikutuksia sekä tämän 
perusteella kohdennettava ja rajattava toimenpiteitä niin asiallisesti, 
alueellisesti kuin ajallisesti.  

Edelleen valtioneuvosto suosittelee, että kiihtymisvaiheessa kunnat ja 
kuntayhtymät voivat suositella aikuisväestön (18-vuotiaat ja sitä van-
hemmat) sisätiloissa tapahtuvan ryhmäharrastustoiminnan keskeyttä-
mistä ja mahdollisuuksien mukaan etämuotoisena toteuttamista kor-
kean riskin tilanteissa ja toimintamuodoissa ja että kunnat noudattavat 
omaehtoisesti näitä suosituksia hallinnassaan olevissa tiloissa ja järjes-
tämässään toiminnassa.  

Tartuntatautilain 7 §:n mukaisena tartuntatautien torjunnan kansallise-
na asiantuntijalaitoksena toimiva THL on 13.8.2020 antanut suosituk-
sen kasvomaskien käytöstä kansalaisille, jota on päivitetty 24.9.2020. 
THL suosittelee kasvomaskien käyttöä kiihtymisvaiheessa olevilla 
alueilla julkisissa sisätiloissa ja yleisötilaisuuksissa, joissa lähikontakte-
ja ei voida aina välttää. Tällaisina sisätiloina THL pitää muun muassa 
liikuntaan tai urheiluun sekä niiden seuraamiseen käytettäviä tiloja kä-
sittäen vähintään yleiset tilat ja pukeutumistilat. 

OKM ja THL ovat antaneet 23.10.2020 valtioneuvoston periaatepäätös-
tä tarkentavan, koronaviruksen tartuntariskiä sisätiloissa järjestettäväs-
sä liikunta- ja kulttuuritoiminnassa koskevan suosituksen. Suosituksen 
mukaan perusperiaatteena on, että tartuntariski kasvaa, jos ei ole 
mahdollista säilyttää riittäviä turvaetäisyyksiä (vähintään 2 m henkilöi-
den välillä jatkuvasti), maskia ei voida käyttää ja harrastukseen liittyy 
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hengästymistä tai voimakasta äänenkäyttöä. Suosituksen mukaan pää-
töksen harrastustoimintaan käytettävien tilojen mahdollisista rajoituksis-
ta tekee kukin kunta.

Kaupungin oikeus antaa tiloja koskevia erityismääräyksiä asiakkaiden turvallisuu-
den takaamiseksi

Kaupungin tulee julkiseen valtaan kuuluvana tahona palveluja järjes-
täessään turvata muun ohella asiakkaidensa oikeus yhdenvertaiseen 
kohteluun sekä turvalliseen oleskeluun. Järjestyslaissa, liikuntalaissa 
tai muussakaan laissa ei ole säännöstä, jonka perusteella kunta voisi 
liikuntalaitosten järjestyksen ja turvallisuuden turvaamiseksi antaa jär-
jestyssääntöjä tai muita määräyksiä. Oikeutta antaa tiloja koskevia 
määräyksiä on kuitenkin arvioitu oikeuskäytännössä. 

Eduskunnan oikeusasiamies on ratkaisussaan EOAK 2504/4/2010 ar-
vioinut kaupungin oikeutta kieltää valokuvaaminen uimahalleissa ja ui-
mastadionilla. Ratkaisun mukaan viranomainen voi tilan haltijana tai 
omistajana asiakkaiden viihtyvyyden ja turvallisuuden turvaamiseksi 
antaa käyttäytymisohjeita ja suosituksia. Nämä suositukset ja ohjeet ei-
vät kuitenkaan oikeusasiamiehen mukaan ole oikeudellisesti sitovia, el-
lei niiden antaminen ole perustunut laissa säädettyyn valtuutukseen. 
Ohjeita annettaessa ja niitä sovellettaessa tulee kiinnittää huomiota 
hallintolaissa säädettyihin hallinnon oikeusperiaatteisiin, joihin kuuluu 
asiakkaiden yhdenvertainen kohtelu, viranomaisten toimien oikeasuh-
taisuus ja asiakkaiden oikeutettujen odotusten suojan turvaaminen. Oh-
jeistuksen tulee olla siinä määrin yksityiskohtaisia ja tarkkarajaisia, ettei 
niiden soveltamisessa synny erilaisia käytäntöjä eri toimipisteissä.  

Korkein hallinto-oikeus on ratkaisussaan 13.12.2006/3426 katsonut, et-
tä kunnan viranomaisella oli oikeus antaa koirakuria koskevia mää-
räyksiä kaupungin rakentamille ja kunnossapitämille kuntoradoille, kun 
sellaiset olivat tarpeen alueen erityisolosuhteiden vuoksi. Ratkaisun 
mukaan kunnan päätöksessä asetetut rajoitukset eivät olleet epäsuh-
teessa asetettuihin tavoitteisiin nähden. 

Oikaisuvaatimuksen mukaan kaupunki ei voi vedota pukeutumisvaati-
muksiin, koska niitä voidaan oikaisuvaatimuksen tekijän mukaan aset-
taa vain liikuntasuoritukseen, ei liikuntatiloihin saapumiseen. 

Käyttäjien tilojen turvallisuuteen liittyvien oikeutettujen odotusten vuoksi 
kaupunki katsoo, ettei velvoitetta ole perustetta rajoittaa oikaisuvaati-
muksen tekijän kuvaamalla tavalla vain itse suorituspaikkaan. Palvelun 
käyttäjillä on vastaavasti oikeus odottaa, että myös esimerkiksi sisälii-
kuntapaikkojen aulatilat, pukuhuoneet ja katsomotilat on järjestetty si-
ten, että käyttäjien terveysturvallisuus ei vaarannu. Näin ollen kaupun-
gilla on oikeus antaa myös muita kuin suorituspaikkoja koskevia käyt-
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täytymisohjeita. Kaupunki on menetellyt samoin myös muissa yhteyk-
sissä, esimerkiksi ohjeistaessaan uimahalleissa, että saunassa tulee 
käydä ilman uima-asua.

Epidemiologinen arvio kasvomaskin käytön edellyttämisestä 15-vuotiailta ja sitä 
vanhemmilta kaupungin hallinnoimissa sisäliikuntatiloissa

Oikaisuvaatimuksen käsittelyä varten on hankittu Helsingin kaupungin 
epidemiologisesta yksiköstä erillinen kirjallinen arvio toimenpiteen epi-
demiologisista perusteista. 

Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimialan epidemiologinen toi-
minta seuraa 16.11.2020 antamansa arvion mukaan alueen epidemiati-
lannetta jatkuvasti. Seurannassa on havaittu, että Helsingin kaupungin 
eri kanavia pitkin tulevien oireperusteisten yhteydenottojen määrä on 
säilynyt suurena, kuten myös tehtyjen koronatestien lukumäärä päiväs-
sä. Covid-19-tapausten määrä 14 vrk aikana on pysynyt viimeisen kah-
den viikon ajan korkealla, noin 103/100 000 asukasta tasolla Helsingis-
sä. Myös erilaisten joukkoaltistustilanteiden lukumäärä on pysynyt kor-
kealla tasolla. Joukkoaltistusten lähteinä korostuvat koulut ja opistot, 
vapaa-ajan harrastukset, päiväkodit ja yksityiset juhlat. 

Arvion mukaan vapaa-ajan harrastukset ovat kuudenneksi yleisin epäil-
ty tai varmennettu tartunnanlähde. Viikoittain selvitetään noin 20 va-
paa-ajan harrastuksiin liittyvää joukkoaltistustilannetta, joissa on vähin-
tään 10 tunnettua lähikontaktia. Vapaa-ajan harrastuksissa joukkoaltis-
tumisissa korostuvat urheilulajit, joissa liikutaan sisätiloissa. Joukkoal-
tistustilanteita on todettu muun muassa ryhmäliikunnassa, jääkiekossa, 
karatessa, judossa, taitoluistelussa, voimistelussa ja tanssissa, näihin 
kuitenkaan rajoittumatta. Joukkoaltistustilanteissa on tapahtunut myös 
todennettuja jatkotartuntoja.  

Sisäliikunnassa on edellä esitetyn perusteella tarpeen noudattaa tar-
peellisia toimenpiteitä, joilla voidaan vähentää altistumistilanteita sekä 
jatkotartuntoja. Tarpeellisia toimenpiteitä ovat esimerkiksi hygieniatoi-
met, turvavälien noudattaminen, käytön porrastaminen ja kasvomas-
kien käytön edellyttäminen. Tartuntariskiä lisääviä tekijöitä ovat liikun-
tasuorituksen ohella myös ahtaissa pukutiloissa oleminen ilman mah-
dollisuutta turvavälien ylläpitämiseen. Suojautumiseen on siten syytä 
kiinnittää huomiota myös muissa kuin tosiasialliseen urheiluun suunni-
telluissa tiloissa, kuten urheiluhallien pukukopeissa, auloissa ja käytä-
villä. 

Toimenpiteiden arvioinnissa tulee myös ottaa huomioon sisäliikunnan 
hyvinvointia ja terveyttä edistävät vaikutukset, josta syystä toiminnan 
kieltäminen tai toimitilojen asettaminen käyttökieltoon ovat viimesijaisia 
toimenpiteitä. 
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Sosiaali- ja terveystoimialan epidemiologisen toiminnan näkemyksen 
mukaan kaupungin linjaamat toimenpiteet, mukaan lukien kasvomas-
kien käytön edellyttäminen sisäliikuntapaikoissa, ovat Helsingin kau-
pungin alueella vallitsevan epidemiatilanteen vuoksi välttämättömiä.

Toimenpiteen oikeasuhtaisuuden arviointi

Eduskunnan oikeusasiamiehen ratkaisukäytäntö huomioiden kaupun-
gilla on oikeus asettaa liikuntatilojen käyttäjiä koskevia käyttäytymisoh-
jeita, mikäli ohjeita antaessa huomioidaan asiakkaiden yhdenvertainen 
kohtelu, viranomaisten toimien oikeasuhtaisuus ja asiakkaiden oikeu-
tettujen odotusten suojaaminen. Lisäksi ohjeistuksen tulee olla siinä 
määrin yksityiskohtaista ja tarkkarajaista, ettei sen soveltamisessa 
synny erilaisia käytäntöjä eri toimipisteissä. 

Oikaisuvaatimuksen kohteena olevassa päätöksessä edellytetään kas-
vomaskin käyttöä 15-vuotiailta ja sitä vanhemmilta kaupungin hallin-
noimissa sisäliikuntatiloissa (aulatilat, saapumis- ja kokoontumistilat, 
pukuhuoneet, katsomot ja vastaavat tilat). Kasvomaskin käyttöä ei 
edellytetä urheilu- tai liikuntasuorituksen aikana eikä sellaisilta henkilöil-
tä, jotka eivät terveydentilansa vuoksi voi käyttää maskia. Päätös koh-
distuu yhdenvertaisesti kaikkiin 15-vuotiaisiin ja sitä vanhempiin palve-
luiden käyttäjiin. Maskin käyttövelvollisuudesta on THL:n suosituksen 
nojalla perusteltua vapauttaa alle 15-vuotiaat ja ne, jotka eivät tervey-
dentilansa vuoksi voi käyttää maskia.  

Asiassa on punnittavana kaksi eri suuntiin vaikuttavaa oikeutta: yhtääl-
tä oikaisuvaatimuksen tekijän kuvaama yksilönvapaus ja oikeus muun 
muassa pukeutua valitsemallaan tavalla ja toisaalta palvelun käyttäjien 
oikeus terveyteen ja turvallisuuteen, joka on johdettavissa perustuslain 
7 §:ssä suojatusta oikeudesta elämään. Oikeuskirjallisuudessa on ar-
vioitu, että jonkin oikeuden vähäinen loukkaus voi olla oikeutettua, jos 
sillä saavutetaan huomattava etu toiselle oikeudelle.  

Päätöksellä suojataan palveluiden käyttäjien oikeutettuja odotuksia 
palvelun ja tilojen terveysturvallisuudesta. Päätöksen tarkoittamat toi-
menpiteet on kohdennettu niin yksityiskohtaisesti ja tarkkarajaisesti, 
kun se on käytettävissä olevan tiedon perusteella mahdollista. Päätök-
sen mukaiset toimenpiteet ovat myös sosiaali- ja terveystoimialan epi-
demiologisen arvion mukaan välttämättömiä.  

Epidemiologisen arvion perusteella voidaan todeta, että asettamalla si-
säliikuntatilojen käyttäjille velvoite käyttää kasvomaskia, saavutetaan 
huomattava etu muiden käyttäjien terveydelle. Vaikka toimenpiteellä ra-
joitetaan lievästi sisäliikuntatilojen käyttäjien yksilönvapautta, rajoitus 
on niin lievä, että oikeuden loukkaus on pandemiatilanteesta johtuvissa 
erityisolosuhteissa oikeutettu.  
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Valtioneuvoston periaatepäätöksen mukaan kiihtymisvaiheessa oleval-
la alueella olisi tarpeen tarkastella jopa harrastustoiminnan keskeyttä-
mistä yli 18-vuotiailta. Sosiaali- ja terveystoimialan epidemiologisen 
toiminnan arvion mukaan toiminnan kieltäminen tai toimitilojen asetta-
minen käyttökieltoon ovat viimesijaisia toimenpiteitä, sillä huomioon tu-
lee ottaa myös sisäliikunnan hyvinvointia ja terveyttä edistävät vaiku-
tukset. Maskinkäyttövelvoitteen asettaminen on kaupungin näkemyk-
sen mukaan palvelun käyttäjien oikeuksiin lievemmin puuttuva keino 
kuin palvelun keskeyttäminen tai toimitilojen asettaminen käyttökiel-
toon. Yllä mainituin perustein toimenpiteen voidaan katsoa olevan oi-
keassa suhteessa sillä tavoiteltuun päämäärään nähden. 

Valtioneuvoston periaatepäätöksen mukaisesti on vielä arvioitava, että 
toimenpide ei rajoita oikeutta lakisääteisiin palveluihin. Liikuntalain 5 
§:n mukaan kunnan tehtävänä on luoda yleiset edellytykset liikunnalle 
paikallistasolla. Kunnan tulee järjestää liikuntapalveluja sekä terveyttä 
ja hyvinvointia edistävää liikuntaa eri kohderyhmät huomioon ottaen, 
tukea kansalaistoimintaa mukaan lukien seuratoiminta sekä rakentaa ja 
ylläpitää liikuntapaikkoja. Liikuntapaikkoja on lain esitöiden mukaan si-
säliikuntapaikkojen lisäksi ulkokentät ja ulkoreitit.  

Tässä yhteydessä arvioitavaksi tulee, täyttääkö kaupunki liikuntalain 5 
§:n mukaisen velvollisuutensa, jos sisäliikuntapaikoilla edellytetään 
maskin käyttöä. Kaupunki järjestää lapsille, nuorille, aikuisille, senioreil-
le, maahanmuuttajille ja erityisryhmille monipuolisia liikuntamahdolli-
suuksia. Liikuntakursseja ja ohjattua liikuntaa järjestetään koronaepi-
demian vuoksi tavallista enemmän ulkoliikuntapaikoilla. Hyvinvointia 
tukevista liikuntapalveluista tarjotaan alueliikuntaa, kuntotestausta, kun-
tosaliohjelmien laadintaa, laiteopastusta ja liikuntaneuvontaa. Myös 
edellä mainittuja palveluja tarjotaan sisätilojen lisäksi ulkotiloissa. Kau-
punki tukee lisäksi seuratoimintaa erilaisin avustuksin ja tarjoamalla lii-
kuntatiloja seurojen käyttöön. Kaupunki ylläpitää sisäliikuntapaikkojen 
lisäksi ulkokenttiä ja ulkoilureittejä. Näin ollen voidaan todeta, että kau-
punki täyttää liikuntalain 5 §:n mukaisen velvollisuutensa siitä huolimat-
ta, että edellyttää sisäliikuntatilojen käyttäjiltä maskin käyttämistä. Oi-
kaisuvaatimuksen kohteena oleva päätös ei siten ole myöskään liikun-
talain vastainen.

Lopuksi

Oikaisuvaatimuksen kohteena oleva toimenpide on kohdennettu ja ra-
jattu perustuen alueen viranomaisten harkinnan mukaisesti siihen, mikä 
on tehokkainta ja oikeasuhtaisinta alueellisen epidemiologisen tilanne-
kuvan, tartunnan lähteitä ja tartuntariskiä koskevan yleisen ja alueelli-
sen asiantuntijatiedon sekä toimenpiteiden taloudellisten, sosiaalisten 
ja sivistyksellisten vaikutusten arvioinnin perusteella.  
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Kasvomaskin käyttövelvoite perustuu asiakkaiden oikeuksien eli ter-
veyden ja turvallisuuden suojaamiseen ja siten hyväksyttävään tavoit-
teeseen. Oikaisuvaatimuksen kohteena olevassa päätöksessä on tur-
vattu mahdollisimman hyvin eri suuntiin vaikuttavien oikeuksien sama-
naikainen toteutuminen. Velvoite ei ole ehdoton, sillä se ei koske sellai-
sia henkilöitä, jotka eivät terveydentilansa vuoksi voi käyttää maskia. 
Toimenpide ei myöskään rajoita oikeutta lakisääteisiin palveluihin. Ra-
joitus ei siten ole epäsuhteessa sillä tavoiteltuun päämäärään ja rajoi-
tettavaan yksilönvapauteen nähden. Edellä esitetyn perusteella kau-
punki on voinut harkintavaltansa puitteissa edellyttää kasvomaskin 
käyttämistä hallinnoimissaan sisäliikuntatiloissa, eikä päätös ole lain-
vastainen. 

Oikaisuvaatimus tulee hylätä, sillä siinä ei ole esitetty sellaisia lailli-
suus- tai tarkoituksenmukaisuusperusteita, joiden johdosta kansliapääl-
likön päätös olisi kumottava tai joiden johdosta päätöstä olisi muutetta-
va.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Katja Rimpilä, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36256

katja.rimpila(a)hel.fi
Anna Kukkola, kaupunginasiamies, puhelin: 09 310 36554

anna.kukkola(a)hel.fi
Anna Koskinen, kaupunginasiamies, puhelin: 09 310 36142

anna.koskinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Oikaisuvaatimus 6.11.2020, täydennys 9.11.2020 edit

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Oikaisuvaatimuksen tekijä Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen joh-
dosta annettu päätös
Liite 1

Päätöshistoria
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Keskushallinto Kaupunginkanslia Kansliapäällikkö 29.10.2020 § 238

HEL 2020-011648 T 00 01 00

Päätös

Kansliapäällikkö kehottaa toimialoja, virastoja ja liikelaitoksia toimeen-
panemaan seuraavat koordinaatioryhmän ja johtoryhmän 21.10-
28.10.2020 tekemät linjaukset:

 Valtioneuvoston suosituksen mukaan asiakasmäärä julkisissa tilois-
sa tulisi rajata puoleen normaalimäärästä, kun alue on kiihtymisvai-
heessa. Kaupunkikonsernin toimipisteet pidetään lähtökohtaisesti 
avoinna. Asiakasmäärä rajataan turvaetäisyyksien perusteella eli 
asiakasmäärä arvioidaan tilakohtaisesti, ei kiinteistökohtaisesti. 
Henkilökunta seuraa ja tarvittaessa rajoittaa asiakasmäärää. Sosi-
aali- ja terveystoimialan avoinna olevissa asiakastiloissa tarjotaan 
välttämättömiä julkisia palveluita, eikä niihin tämän vuoksi tehdä 
asiakasmäärärajoituksia. Samoin perustein ei tehdä asiakasmäärä-
rajauksia myöskään kasvatuksen ja koulutuksen toimialan opetuk-
sessa ja varhaiskasvatuksessa käytettäviin tiloihin. Toimialojen, lii-
kelaitosten ja konsernin muiden toimijoiden tulee tarkastella tilanne 
omien julkisten tilojensa osalta. Tarkastelu tulee tehdä tilakohtaises-
ti, ei kiinteistökohtaisesti. Toimialojen, liikelaitosten ja konsernin 
muiden toimijoiden tulee toimittaa suunnitelmansa koordinaatioryh-
mään tiedoksi, jonka jälkeen päätetään kaupunkiyhteisestä viestin-
nästä.

 Opetus-ja kulttuuriministeriö (OKM) ja Terveyden ja hyvinvoinnin lai-
tos (THL) ovat 23.10.2020 antaneet suosituksen harrastustoimin-
nasta ja korkeasta tartuntariskistä. Helsinki toimeenpanee omalta 
osaltaan pääkaupunkiseudun (PKS) koordinaatioryhmässä tehdyt 
seuraavat päätökset:

o Pääkaupunkiseudun kaupungit edellyttävät 15-vuotiailta 
ja sitä vanhemmilta kasvomaskin käyttöä kaupunkien hal-
linnoimissa sisäliikuntatiloissa (aulatilat, saapumis- ja ko-
koontumistilat, pukuhuoneet, katsomot ja vastaavat tilat).

o Kasvomaskin käyttöä ei edellytetä urheilu- tai liikuntasuo-
rituksen aikana eikä sellaisilta henkilöiltä, jotka eivät ter-
veydentilansa vuoksi voi maskia käyttää. Käyttäjät hank-
kivat kasvomaskinsa itse.

o Samaa velvoitetta käyttää kasvomaskia suositellaan yksi-
tyisille toimijoille.

o Lisäksi todettiin, että velvoite käyttää maskia sisäliikunta-
tiloissa koskee myös henkilöstöä ja tiloissa toimivia ulko-
puolisia toiminnanharjoittajia. 
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 Leviämisvaiheessa kasvomaskien käyttöä suositellaan myös perus-
opetuksen yläluokkien oppilaille ja henkilöstölle. Kasvatuksen ja 
koulutuksen toimialalla on valmisteltu ennakoiva suunnitelma, joka 
erikseen toimeenpannaan, mikäli yläkoululaiset velvoitetaan käyt-
tämään maskeja lähiopetuksessa.

o Helsingin kaupungin ylläpitämien peruskoulujen 7–10-
luokkien oppilaille ja henkilöstölle hankitaan kasvomaske-
ja, jotka jaetaan kouluissa. 

o Oppilaille hankitaan aluksi kertakäyttömaskeja. Oppilaat 
siirtyvät kangasmaskien käyttöön 1–2 viikon kuluessa, 
kun maskien turvallinen käyttö on opittu. Henkilöstölle 
hankitaan lähtökohtaisesti kertakäyttömaskeja. Halukkail-
le voidaan tarjota myös kangasmaskit edellyttäen, että 
henkilö itse huolehtii maskien huoltamisesta. Oppilaat ja 
henkilöstö voivat käyttää halutessaan myös omia kasvo-
maskeja. 

o Sopimuskoulut tekevät maskihankintansa itse. Syntyvät 
kustannukset sisällytetään kaupungin sopimuskorvauksia 
laskettaessa korvauksien perusteeksi hyväksyttäviin kus-
tannuksiin. Muille yksityisille kouluille Helsinki ei maksa 
erillistä korvausta kasvomaskien hankkimisesta. 

 Linjattiin opetusjärjestelyjen vaihtoehdot muuttuvissa epidemiatilan-
teissa Helsingin kaupungin lukiokoulutuksessa, ammatillisessa kou-
lutuksessa ja vapaassa sivistystyössä käytettäväksi etäopetukseen 
siirtymisen ohjeena. 

 Kansainvälisen median edustajia voidaan tavata edellyttäen, että 
tapaamisten terveysturvallisuus varmistetaan. Tapaamisissa on 
mm. käytettävä kasvomaskeja.

Päätöksen perustelut

Hallintosäännön 12 luvun 1 §:n 1 momentin 3 kohdan mukaan kanslia-
päällikkö päättää varautumisen toimeenpanosta. Edellä todetut toi-
menpiteet on käsitelty ja linjattu kaupungin koronaviruskoordinaatio-
ryhmässä ja tarvittavilta osin kaupungin johtoryhmässä.

Kaupungin valmiutta on aikaisemmin kohotettu sosiaali- ja terveystoi-
mialalla ja kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla (Pormestarin päätös 
1.3.2020). Kansliapäällikkö on päättänyt 13.3.2020 § 57, 18.3.2020, § 
66, 20.3.2020 § 70, 25.3.2020 § 73, 29.3.2020 § 77, 4.4.2020 § 88, 
9.4.2020 § 92, 17.4.2020 § 95, 22.4.2020 § 98, 24.4.2020 § 101, 
4.5.2020 § 106, 12.5.2020 § 115, 16.5.2020 § 117, 25.5.2020 § 119, 
5.6.2020 § 138, 17.6.2020 § 157, 30.6.2020 § 175, 2.7.2020 § 177, 
6.8.2020 § 186, 13.8.2020 § 189, 26.8.2020 § 196, 3.9.2020 § 201, 
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10.9.2020 § 206, 17.9.2020 § 210, 2.10.2020 § 219, 7.10.2020 § 223, 
15.10.2020 § 227 ja 21.10.2020 § 231 edellisen kerran varautumisesta. 
Edellä todettujen toimenpiteiden tarkemmat perustelut kirjataan tarpeen 
mukaan myöhemmin valmistuvassa perustelumuistiossa.

Lisätiedot
Katja Rimpilä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36256

katja.rimpila(a)hel.fi
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§ 857
Helsingin kaupungin hankintastrategia 2020

HEL 2020-011582 T 02 08 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Anna 
Vuorjoen ehdotuksesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Jorma Lamminmäki, hankintajohtaja, puhelin: 310 31500

jorma.lamminmaki(a)hel.fi

Liitteet

1 Helsingin kaupungin hankintastrategia 2020

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä liitteenä olevan Helsingin kaupun-
gin hankintastrategian 2020 ja sen toimeenpanosuunnitelman.

Samalla kaupunginhallitus kehottaa toimialoja, virastoja ja liikelaitoksia 
käynnistämään tarvittavat toimenpiteet ja suuntaamaan toimintaansa 
strategian mukaisesti kulloinkin käytettävissä olevien määrärahojen 
puitteissa.

Esittelijän perustelut

Hankintastrategian uudistamisen tausta

Hankintastrategian tehtävä on tukea kaupungin palvelujen tuottamisen 
onnistumista ja kaupunkistrategian toteuttamista. Hankintoja voidaan 
hyödyntää kaupungin toiminnan ja palvelujen suuntaamisessa aiempaa 
tehokkaammin huomioimalla yhteiskunnan keskeiset muutosvoimat 
Helsingin ja koko kaupunkikonsernin erityistarpeita korostaen. Onnis-
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tumisen mahdollistamiseksi on hankintojen strategiset tavoitteet päivi-
tettävä kaupunkistrategiaa tukeviksi.

Helsingin toimintaympäristö ja sen myötä tarve julkisille hankinnoille 
muuttuvat nopeasti. Kestävä kehitys ja vastuullisuus, tuotteiden ja toi-
minnan innovatiivisuus, alustatalous, digitalisaatio sekä markkinoilla 
toimivien myyjien ja ostajien ammattitaidon kehittyminen ovat muutok-
sen keskeisiä ajureita. Kaupunkikonsernin palvelurakenteen muutoksiin 
ja palvelujen saavutettavuuteen sekä tietosuojaan liittyvät vaatimukset 
vaikuttavat vahvasti kaupungin toimintaan. Palvelujen laadun varmis-
taminen on yhä haastavampaa.

Kuvatuilla ilmiöillä on vaikutusta julkisiin hankintoihin. Sekä kansallisel-
la että kansainvälisellä tasolla hankintoihin kohdistetaan yhä enemmän 
painetta edistää kyseisiin ilmiöihin pohjautuvia tavoitteita. Tiedolla joh-
tamisen tarpeet sekä toimitusketjujen piteneminen ja pirstaloituminen 
vaikuttavat osaltaan hankintojen tekemiseen. Tapa tehdä hankintoja 
muuttuu, ja muiden muassa vaikuttavuusperusteiset hankinnat ja al-
lianssit ovat esimerkkejä julkisissa hankinnoissa käytetyistä uusista 
konsepteista.

Helsinki siirtyi vuonna 2017 tehdyn johtamisuudistuksen myötä toimia-
larakenteeseen, joka vaikuttaa merkittävästi kaupungin hankintojen te-
kemiseen ja ohjaamiseen. Vaikutukset heijastuvat sekä emokaupunkiin 
että kaupungin konserniyhteisöihin. Nykyinen organisaatiorakenne 
mahdollistaa hankintojen aiempaa tehokkaamman ja yhdenmukai-
semman ohjauksen. Yhteishankintasopimusten ja yhteisen hankintavo-
lyymin hyödyntäminen on niin ikään nykyisessä keskitetyssä organi-
saatiomallissa helpompaa.

Helsingin edellisen hankintastrategian linjausten sisältöä ja painotuksia 
on yllä esitetyistä syistä tarpeen ajantasaistaa. Päivitetyt linjaukset ja 
tavoitteet edellyttävät niitä edistävien toimenpiteiden uudistamista.

Helsingin kaupungin johtoryhmä päätti huhtikuussa 2020, että kaupunki 
uudistaa hankintastrategiansa vuoden 2020 aikana. Työssä hyödynnet-
tiin kaupungin toimialojen, liikelaitosten ja kaupunginkanslian edustajis-
ta koostuvaa Helsingin hankintojen ohjausryhmää. Se muodosti perus-
tan neljälle työpajalle, joissa luotiin merkittävä osa strategian raken-
teesta ja sisällöstä. Keskeisinä työkaluina käytettiin kesän 2020 aikana 
toteutettua verkkoaivoriihtä sekä SWOT- ja maturiteettianalyysejä.

Hankintastrategiassa on otettu huomioon kaupungin keskeiset strate-
gia-asiakirjat ja toimenpide- ja kehitysohjelmat kuten kaupunkistrategia, 
Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelma, ympäristöpolitiikka se-
kä digitalisaatio-ohjelma. Myös hankintoja koskevat tarkastustoimen 
suositukset on huomioitu.
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Strategiatyötä johtivat ja ohjasivat kaupungin johtoryhmä ja hankintojen 
kannalta keskeisten yksiköiden edustajista muodostettu hankintastra-
tegiahankkeen ohjausryhmä. Kumppanina toimi valtion ja kuntia edus-
tavan Suomen Kuntaliiton yhteishankintayhtiö Hansel Oy.

Helsingin hankintastrategia on uudistettu rinnan Suomen kansallisen 
julkisten hankintojen strategian laatimisen kanssa. Valtiovarainministe-
riö asetti 5.9.2019 yhteistyössä Suomen Kuntaliiton kanssa Vaikuttavat 
julkiset hankinnat -toimenpideohjelman (Hankinta-Suomi) kansallisen 
julkisten hankintojen strategian laatimiseksi, julkisten hankintojen toimi-
joiden yhteistyön lisäämiseksi ja hankintojen vaikuttavuuden kehittämi-
seksi. Toimenpideohjelmassa on laadittu Suomen ensimmäinen kan-
sallinen julkisten hankintojen strategia, joka julkaistiin 9.9.2020. Helsin-
gin hankintastrategiassa on hyödynnetty kyseisen strategian tietoai-
neistoa ja johtopäätöksiä.

Oheinen Helsingin kaupungin hankintastrategia 2020 -dokumentti on 
tuotettu käytettäväksi digitaalisena julkaisuna.

Hankintastrategian rooli kaupungin organisaatiossa ja johtamisessa

Hankinnoilla luodaan edellytyksiä toimivalle ja tehokkaalle palvelutuo-
tannolle. Hankintastrategiassa hankintatointa tarkastellaan tästä näkö-
kulmasta. Strategia kuvaa Helsingille hankintatoimen kehittämisen ja 
parantamisen keinot ja tehtävät. Kaupungin ydintoiminnan organisointia 
tai palvelujen tuotantotapoja koskevat palvelutuotannolliset linjaukset 
tehdään joko tulevassa kaupunkistrategiassa tai erillisissä palvelustra-
tegisia linjauksia koskevissa päätöksissä.

Helsingin kaupungin hallintosäännön mukaan kaupungin hankintayk-
sikköinä toimivat kaupunginkanslia, tarkastusvirasto, toimialat, liikelai-
tokset sekä pelastuslaitos. Hankintastrategia koskee linjaus- ja tavoite-
tasolla niin näitä kuin kaikkia muita Helsingin kaupunkikonserniin kuu-
luvia yhteisöjä. Luvuissa 1, 2 ja 3 kuvatuista toimenpiteistä suuri osa 
kohdistuu kuitenkin emokaupunkiin eli toimialoihin, liikelaitoksiin ja vi-
rastoihin. Kaupunkikonsernin yhteisöjen edellytetään noudattavan toi-
minnassaan hankintastrategian linjauksia ja edistävän sen tavoitteita 
oman yhteisölainsäädäntönsä puitteissa.

Strategia ei sisällä yksityiskohtaisia toimialojen eikä liikelaitosten toi-
mintaan kohdistuvia linjauksia. Kaupunkiorganisaation osat voivat laa-
tia omaa työtään tukevia hankintaohjelmia varmistamaan osaltaan 
kaupungin hankintastrategian tavoitteisiin pääsemisen. Näin on tehnyt 
esimerkiksi kaupunkiympäristön toimiala, joka julkaisi oman hankintast-
rategiansa vuonna 2019.
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Hankintastrategian linjaukset on viety tavoitteiksi, toimenpiteiksi ja mit-
tareiksi, jotka koskevat paitsi koko kaupunkikonsernia, myös kaikkia 
hankintoja. Strategiaa sovelletaan investoinneissa sekä palvelujen, ai-
neiden, tarvikkeiden ja tavaroiden hankinnoissa ja käyttöoikeussopi-
muksissa. Strategia ei sisällä tuoteryhmä- tai kategoriakohtaisia lin-
jauksia.

Hankintastrategian tavoitteiden toteuttamista koordinoi kaupungin han-
kintojen ohjausryhmä ja ohjaa kaupungin johtoryhmä.

Helsingin hankintojen nykytila

Hankinnat eli sisäiset ja ulkoiset palvelujen, aineiden, tarvikkeiden ja 
tavaroiden ostot sekä investoinnit muodostavat yli puolet Helsingin 
kaupungin menoista. Helsingin vuosittaisten hankintojen euromääräi-
nen volyymi on noin neljä miljardia euroa.

Suomen julkisten hankintojen vuosittainen euromääräinen volyymi on 
noin 35 miljardia euroa, josta kuntien osuus on noin 30 miljardia euroa. 
Helsinki on Suomen suurin julkisia hankintoja tekevä toimija.

Kaupungin hankintoja ja ostoja voi tutkia avoimen datan Tutkihankinto-
ja.fi sekä Helsinki Region Infoshare (HRI) -palveluissa.

Helsingissä hankintojen kilpailutus on keskitetty toimialoille, virastoille 
ja liikelaitoksille. Näillä kullakin on osana organisaatiotaan toimintaansa 
ja palveluihinsa keskittyvä oma hankintatoiminto. Ostotilausten tekemi-
nen on hajautettu koko kaupunkiorganisaatioon.

Yhteishankinnat valmistellaan ja päätetään keskitetysti kaupunginkans-
liassa ja sosiaali- ja terveystoimialalla. Toimialat, virastot ja liikelaitok-
set vastaavat omien erillishankintojensa valmistelusta ja päätöksen-
teosta. Kaupunkikonserniin kuuluvat muut yhteisöt valmistelevat han-
kintansa ja päättävät niistä itse. Ne voivat hyödyntää yhteishankintayh-
tiö Helsingin Konsernihankinta Oy:n sopimuksia.

Hankintojen yhteisestä ohjauksesta ja koordinoinnista vastaa kaupun-
ginkanslia yhteistyössä toimialojen ja liikelaitosten kanssa. Työvälinee-
nä on kaupungin hankintojen ohjausryhmä.

Hankintastrategian teemat ja päävalinnat

Helsingin hankintastrategia on jaettu kolmeen teemaan. Näistä kukin 
sisältää osaltaan hankintoja koskevat tavoitteet ja toimenpiteet, joilla 
Helsinki tukee kaupunkistrategiansa toteuttamista ja kehittää palvelu-
jaan yhä paremmin kaupunkilaisten ja yritysten tarpeita vastaaviksi. 
Teemakohtaisiin päävalintoihin tiivistyy se, mitä Helsinki haluaa hankin-
tojensa kautta saavuttaa.
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1. Toimivat markkinat ja innovaatioiden edistäminen

Toimivien markkinoiden ja innovaatioiden edistämisen teema sisältää 
tavoitteet ja toimenpiteet, joiden avulla kaupunki tekee kustannuste-
hokkaita hankintoja markkinoiden elinvoimaisuutta ja innovaatiomyön-
teisyyttä edistävällä tavalla. Helsinki on merkittävä markkinavaikuttaja, 
ja voi kysynnällään ja toiminnallaan luoda uusia markkinoita ja uuden-
laista liiketoimintaa.

Teeman päävalinta

Teemme kustannustehokkaita hankintoja markkinoiden elinvoimaisuut-
ta ja innovaatiomyönteisyyttä edistäen.

Teeman tavoitteiden toteutumisen tärkein mittari

Hankintakilpailutuksissa saatujen tarjousten määrän kehitys.

2. Vaikuttavuus ja vastuullisuus

Vaikuttavuuden ja vastuullisuuden teeman tavoitteet ja toimenpiteet 
auttavat Helsinkiä saavuttamaan ne kaupunkistrategiset tavoitteensa, 
jotka se on asettanut taloudellisesti, ympäristöllisesti ja sosiaalisesti 
kestävämmän kaupungin luomiseksi. Helsinki on edelläkävijä monissa 
teeman osista, ja tulevaisuudessa menestymisen edellytyksenä on tä-
män aseman parantaminen. Vastuullisilla hankinnoilla rakennetaan 
pohja vastuullisesti toimivalle pääkaupungille.

Teeman päävalinta

Hankintamme ovat vaikuttavia, vastuullisia ja ilmastoviisaita.

Teeman tavoitteiden toteutumisen tärkein mittari

HNH 2035 -toimenpideohjelman tavoitteiden saavuttamista edistävien 
hankintojen osuus hankinnoista.

3. Hankintojen johtaminen ja hankintataidot

Hankintojen johtamisen ja hankintataitojen teema kokoaa ne tavoitteet 
ja toimenpiteet, joiden toteuttamisen kautta kaupunki ohjaa omaa orga-
nisaatiotaan kohti yhtenäisempää ja ammattimaisempaa hankintaa. 
Jotta hankinta voi tukea kaupungin ydintoimintaa oikealla tavalla, on 
sen oltava strategisesti johdettu kokonaisuus, jonka osaamista kehite-
tään jatkuvasti.

Teeman päävalinta
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Hankintatoimintamme on strategisesti johdettu kokonaisuus, teemme 
hankinnat ammattimaisesti ja kehitämme osaamistamme jatkuvasti.

Teeman tavoitteiden toteutumisen tärkein mittari

Helsingin hankintatoiminnan mitatun kypsyystason parantuminen.

Hankintastrategian toimeenpanosuunnitelma ja mittarit

Hankintastrategian liitteenä olevassa toimeenpanosuunnitelmassa on 
esitetty strategian tavoitteet, niiden keskeiset mittarit ja toimenpiteet 
sekä vuositason aikataulu. Tavoitteille ja toimenpiteille laaditaan työ- tai 
projektisuunnitelmat, joissa työhön osallistujia ja aikatauluja tarkenne-
taan. Kaupungin hankintojen ohjausryhmä koordinoi hankintastrategian 
toimeenpanon suunnittelua, toteuttamista ja seurantaa.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Jorma Lamminmäki, hankintajohtaja, puhelin: 310 31500

jorma.lamminmaki(a)hel.fi

Liitteet

1 Helsingin kaupungin hankintastrategia 2020

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 30.11.2020 § 837

HEL 2020-011582 T 02 08 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

30.11.2020 Pöydälle

Asian käsittelyn aikana kuultavana oli hankintajohtaja Jorma Lammin-
mäki. Asiantuntija poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta. 
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Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Anna 
Vuorjoen ehdotuksesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Jorma Lamminmäki, hankintajohtaja, puhelin: 310 31500

jorma.lamminmaki(a)hel.fi
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§ 858
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen asioita, joissa 
seuraavat viranomaiset ovat tehneet päätöksen viikolla 49

kaupunginhallituksen jaostot  
- konsernijaosto  
- elinkeinojaosto  
  
tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta  
  
lautakunnat ja niiden jaostot  
kasvatus- ja koulutuslautakunta  
- suomenkielinen jaosto  
- ruotsinkielinen jaosto  
kaupunkiympäristölautakunta 1.12.2020
- ympäristö- ja lupajaosto 3.12.2020
- rakennusten ja yleisten alueiden jaosto  
pelastuslautakunta  
kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 1.12.2020
- kulttuuri- ja kirjastojaosto  
- liikuntajaosto  
- nuorisojaosto  
sosiaali- ja terveyslautakunta 1.12.2020
- sosiaali- ja terveyslautakunnan jaosto  
  
johtokunnat  
- palvelukeskusliikelaitos  
- taloushallintopalveluliikelaitos  
- työterveysliikelaitos  
- rakentamispalveluliikelaitos  
- liikenneliikelaitos 3.12.2020
  
keskusvaalilautakunta yleishallinnon osalta  
  
pormestari  
  
apulaispormestarit  
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- kasvatuksen ja koulutuksen toimiala  
- kaupunkiympäristön toimiala  
- kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala  
- sosiaali- ja terveystoimiala  
  
kaupunginkanslian viranhaltijat  
  
henkilöstökassatoimikunta  

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Henri Kähönen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36027

henri.kahonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Henri Kähönen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36027

henri.kahonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 857 ja 858 §:t.

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

2
OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Pöytäkirjan 854 §.

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

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

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

 kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi-
saannista.

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

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

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

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

Oikaisuvaatimusviranomainen

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

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

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

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

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

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

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

vaatimuksen
 oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot

Pöytäkirja

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

3
VALITUSOSOITUS

Pöytäkirjan 855 §.

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus
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Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistet-
tu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vai-
kuttaa ja se, jonka valitusoikeudesta laissa erikseen säädetään. Viran-
omainen saa hakea muutosta valittamalla myös, jos valittaminen on 
tarpeen viranomaisen valvottavana olevan yleisen edun vuoksi.

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

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

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan 
saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän 
kuluttua kirjeen lähettämisestä.

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

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

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:    helsinki.hao@oikeus.fi
Postiosoite: Radanrakentajantie 5
 00520 HELSINKI
Faksinumero: 029 56 42079
Käyntiosoite: Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero: 029 56 42000

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

Valituksen muoto ja sisältö

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

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

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

3. vaatimusten perustelut;

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

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

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

Valitukseen on liitettävä:

1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;

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

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

Oikeudenkäyntimaksu

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

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

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

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

4
VALITUSOSOITUS

Pöytäkirjan 855 §.

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistet-
tu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vai-
kuttaa ja se, jonka valitusoikeudesta laissa erikseen säädetään. Viran-
omainen saa hakea muutosta valittamalla myös, jos valittaminen on 
tarpeen viranomaisen valvottavana olevan yleisen edun vuoksi.

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

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

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jo-
na päätös on luovutettu asianosaiselle tai hänen lailliselle edustajal-
leen. Postitse saantitodistusta vastaan lähetetystä asiakirjasta katso-
taan asianosaisen saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aika-
na.

Käytettäessä todisteellista sähköistä tiedoksiantoa päätös katsotaan 
annetun tiedoksi, kun asiakirja on noudettu viranomaisen osoittamalta 
palvelimelta, tietokannasta tai muusta tiedostosta.

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

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoi-
te:    

helsinki.hao@oikeus.fi

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

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

Valituksen muoto ja sisältö

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

Valituksessa on ilmoitettava:

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

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

3. vaatimusten perustelut;

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

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos 
puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tä-
män yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on vali-
tuksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.
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Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu 
osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (pro-
sessiosoite).

Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, 
voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa 
oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valitukseen on liitettävä:

1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;

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

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

Oikeudenkäyntimaksu

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

Pöytäkirja

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

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

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

5
VALITUSOSOITUS

Pöytäkirjan 856 §.

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.
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Valitusoikeus

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

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

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

 kunnan jäsen.

Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi-
saannista.

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

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

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

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

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
 päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa
 päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet ennen valitusajan päätty-
mistä.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.
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Hallinto-oikeuden asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoi-
te:    

helsinki.hao@oikeus.fi

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

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

Valituksen muoto ja sisältö

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

Valituksessa on ilmoitettava:

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

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

3. vaatimusten perustelut;

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

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

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

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

Valitukseen on liitettävä:

1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;

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

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

Oikeudenkäyntimaksu

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

Pöytäkirja

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

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

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.
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Kaupunginhallitus

Jan Vapaavuori
puheenjohtaja

Asta Vennelä
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Mika Raatikainen Marcus Rantala

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa 
www.hel.fi 10.12.2020.


