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Kokousaika 11.01.2021 16:00 - 18:19

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) esteellinen: 11 §
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
poistui 17:45, läsnä: 3 - 12 §

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

Sarvilinna, Sami (etänä) kansliapäällikkö
esteellinen: 12 §

Aho, Mikko (etänä) kaupunkiympäristön toimialajohtaja
poistui 18:13, läsnä: 3 - 36 §

Jolkkonen, Juha (etänä) sosiaali- ja terveystoimialan toimia-
lajohtaja

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

Pohjolainen, Liisa (etänä) kasvatuksen ja koulutuksen toimia-



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2/2021
Kaupunginhallitus

11.01.2021

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

lajohtaja
Gros, Nina (etänä) henkilöstöjohtaja
Kivelä, Liisa (etänä) viestintäjohtaja
Kühn, Markus (etänä) strategiajohtaja
Rinkineva, Marja-Leena (etänä) elinkeinojohtaja
Rope, Jenni (etänä) kaupunginlakimies
Saxholm, Tuula (etänä) rahoitusjohtaja

esteellinen: 13 §
Summanen, Juha (etänä) hallintojohtaja

poistui 17:35, läsnä: 3 - osa 13 §:ää
Hopeakunnas, Maisa viestintäasiantuntija
Ainola, Pilvi hallintoasiantuntija
Vennelä, Asta hallintoasiantuntija
Manninen, Rikhard (etänä) maankäyttöjohtaja

asiantuntija
saapui 16:30, poistui 17:50, läsnä: 
13 - 15 §

Haapasaari, Ville (etänä) Helsingin Satama Oy:n toimitusjoh-
taja
asiantuntija
saapui 16:30, poistui 17:50, läsnä: 
13 - 15 §

Jäntti, Sanna-Mari (etänä) yhteysjohtaja
asiantuntija
saapui 16:30, poistui 17:50, läsnä: 
13 - 15 §

Kurki-Issakainen, Kerttu (etänä) johtava arkkitehti
asiantuntija
saapui 16:59, poistui 17:50, läsnä: 
osa 15 §:ää

Puheenjohtaja

Jan Vapaavuori pormestari
3 - 36 §

Esittelijät

Jan Vapaavuori pormestari
3 - 4 §, 13 - 14 §, 16 §

Juha Summanen hallintojohtaja
5 - 9 §

Sami Sarvilinna kansliapäällikkö
10 - 11 §,15 §, 17 - 36 §

Tuula Saxholm rahoitusjohtaja
12 §
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Pöytäkirjanpitäjä

Asta Vennelä hallintoasiantuntija
3 - 36 §
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§ Asia

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

4 Asia/2 V 20.1.2021/ Eräiden vuoden 2020 talousarvioon merkittyjen määrä-
rahojen ylittäminen, toimintakatteiden alittaminen ja määrärahan siir-
täminen

5 Asia/3 V 20.1.2021, Käräjäoikeuden lautamiehen valinta

6 Asia/4 V 20.1.2021, Käräjäoikeuden lautamiehen valinta

7 Asia/5 V 20.1.2021 Käräjäoikeuden lautamiehen valinta

8 Asia/6 V 20.1.2021 Kaupunkiympäristölautakunnan varajäsenen valinta

9 Asia/7 V 20.1.2021 Kasvatus- ja koulutuslautakunnan varajäsenen valinta

10 Asia/8 V 20.1.2021, Kiinteistökaupan esisopimuksen tekeminen ja alueen 
myyminen (Laajasalo, Kruunuvuorenranta, asuin- ja liiketilojen kortteli 
49331)

11 Asia/9 V 3.2.2021 Kauppalantie 9-11 asemakaavan muuttaminen (nro 12638)

12 Asia/10 V 20.1.2021 Länsi-Helsingin raitioteiden yleissuunnitelman hyväksy-
minen

13 Asia/11 V 3.2.2021 Periaatepäätös satamatoimintojen uudelleenjärjestelyistä 
ja satama-alueiden maankäytön lähtökohdista Eteläsatamassa, Kata-
janokalla ja Länsisatamassa

14 Asia/12 Kaupunkistrategian kärkihankkeen kävelykeskustan laajentaminen ja 
maanalainen kokoojakatu jatkosuunnitteluperiaatteet

15 Asia/13 Helsingin keskustavisio -linjauksia maankäytön ja liikenteen suunnitte-
lulle kantakaupungissa

16 Asia/14 Kaupunginhallituksen aamukoulukokoukset kevätkaudella 2021

17 Asia/15 Helsingin kaupungin Climate-KIC Nordic -verkoston jäsenyyden jat-
kaminen

18 Asia/16 Helsingin kaupungin liittyminen MyData Global yhdistyksen jäseneksi

19 Asia/17 Virkojen perustaminen kaupunkiympäristön toimialalle 11.1.2021 lu-
kien

20 Asia/18 Virkojen lakkauttaminen
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21 Asia/19 Kaupunkipyöräjärjestelmän laajentaminen

22 Asia/20 Rautatieaseman pyöräpysäköinnin hankesuunnitelma

23 Asia/21 Alueen vuokraaminen Myllypuron voimistelu- ja liikuntahallin rakenta-
mista varten

24 Asia/22 Alueen vuokraaminen Laajasalon liikuntapuiston alueelta Kiinteistö Oy 
Laajasalon palloiluhalleille

25 Asia/23 Valtuutettujen Otto Meri ja Björn Månsson toivomusponnet jääurheilun 
ja jalkapallon harrastusmahdollisuuksien turvaamisesta Helsinki Gar-
den - hankkeen yhteydessä

26 Asia/24 Valtuutettu Maija Anttilan toivomusponsi mahdollisuudesta tehdä kau-
pungin strategian keskeisestä tavoitteesta alueiden eriarvoistumisen ja 
hyvinvointierojen vähentämiseksi valtuustokauden lopussa syvällinen 
arviointi

27 Asia/25 Valtuutettu Ville Jalovaaran toivomusponsi myönteisen erityiskohtelun 
rahoituksen kokeilun tuloksien raportoinnista kulttuuri- ja vapaa-ajan 
lautakuntaan

28 Asia/26 Valtuutettu Ville Jalovaaran toivomusponsi mahdollisuuksista yhteis-
työhön kaupungin oman palvelutuotannon lisäksi alueen muiden toimi-
joiden ja yhteisöjen kanssa

29 Asia/27 Valtuutettu Katju Aron toivomusponsi riittävien oppimis- ja työrauhaa 
turvaavien tilojen huomioimisesta Pakilanpuiston allianssihankkeen 
yhteydessä

30 Asia/28 Valtuutettu Eva Biaudetin toivomusponsi tilojen akustisesta suunnitte-
lusta Pakilanpuiston allianssihankkeen yhteydessä

31 Asia/29 Valtuutettu Sami Muttilaisen toivomusponsi Mannerheimin lastensuo-
jeluliiton toiminnan turvaamiseksi Pakilanpuiston allianssihankkeen 
yhteydessä

32 Asia/30 Hankintaoikaisuvaatimus, pehmopapereiden yhteishankinta

33 Asia/31 Kaupunginhallituksen myöntämät asukasosallisuusavustukset vuonna 
2021

34 Asia/32 Anonyymin rekrytoinnin pilotoinnin kokemukset

35 Asia/33 Alueen varaaminen Alppilan pohjoisosasta NCC:lle toimitila- ja asun-
tohankkeen suunnittelua varten (Savonkadun alue)
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36 Asia/34 Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen
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§ 3
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöy-
täkirjan tarkastajien valinta

Päätös

Kaupunginhallitus päätti todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja 
päätösvaltaiseksi.

Samalla kaupunginhallitus päätti valita pöytäkirjantarkastajiksi Pia Pa-
karisen ja Wille Rydmanin sekä varatarkastajiksi Ozan Yanarin ja Da-
niel Sazonovin.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti puheenjohtajan ehdotuksesta 
valita varatarkastajaksi Marcus Rantalan sijasta Daniel Sazonovin. 

Esittelijä
pormestari
Jan Vapaavuori

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi 
ja päätösvaltaiseksi.

Samalla kaupunginhallitus päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi Pia 
Pakarisen ja Wille Rydmanin sekä varatarkastajiksi Ozan Yanarin ja 
Marcus Rantalan.

Esittelijä
pormestari
Jan Vapaavuori

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 4
V 20.1.2021/ Eräiden vuoden 2020 talousarvioon merkittyjen määrä-
rahojen ylittäminen, toimintakatteiden alittaminen ja määrärahan 
siirtäminen

HEL 2020-011512 T 02 02 00

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää oikeuttaa kaupunginkanslian, kasvatus- ja 
koulutuslautakunnan, kaupunkiympäristölautakunnan, kulttuuri- ja va-
paa-ajan lautakunnan ja sosiaali- ja terveyslautakunnan ylittämään 
vuoden 2020 talousarvioon merkityt määrärahat sekä alittamaan toi-
mintakatteet seuraavasti:

Käyttötalouden määrärahojen ylitykset ovat yhteensä 85 735 000 euroa 
ja toimintakatteen alitukset ovat yhteensä 4 644 000 euroa.

Ta-kohta 1 50 03 Maksuosuudet, korvaukset ja jäsenmaksut, kaupun-
ginkanslian käytettäväksi
määräraha talousarviossa 38 140 000 euroa
määrärahan ylitys 450 000 euroa

Ta-kohta 1 50 05 Työmarkkinatuen kuntaosuus, kaupunginkanslian 
käytettäväksi
määräraha talousarviossa 62 000 000 euroa
määrärahan ylitys 13 285 000 euroa

Ta-kohta 2 10 01 Kasvatus ja koulutus
määräraha talousarviossa 1 237 586 000 euroa
määrärahan ylitys 9 000 000 euroa

Ta-kohta 4 10 01 Kulttuuri ja vapaa-aika
toimintakate talousarviossa 232 901 000 euroa
toimintakatteen alitus 4 644 000 euroa

Ta-kohta 5 10 01 Sosiaali- ja terveyspalvelut
määräraha talousarviossa 1 498 098 000 euroa
määrärahan ylitys 24 000 000 euroa

Ta-kohta 5 10 05 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri
määräraha talousarviossa 665 700 000 euroa
määrärahan ylitys 39 000 000 euroa
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Investointien määrärahojen ylitykset ovat yhteensä 42 600 000 euroa.

Ta-kohta          euroa
8 01 02 Projektialueiden esirakentaminen, 

täyttötyöt, kaupunginhallituksen 
käytettäväksi

 

8 01 02 03 Kalasataman esirakentaminen +19 100 000
   
8 02 Rakennukset  
8 02 02 Korjaushankkeet, kaupunkiympäris-

tölautakunnan käytettäväksi
 

8 02 02 06 Muut korjausrakennushankkeet +10 000 000
   
8 03 Kadut ja liikenneväylät  
8 03 01 Uudisrakentaminen ja perusparan-

taminen sekä muut investoinnit, 
kaupunkiympäristölautakunnan käy-
tettäväksi

 

8 03 01 02 Perusparantaminen ja liikennejär-
jestelyt

 

 siltojen peruskorjaukset +2 500 000
 liikennejärjestelyt +5 000 000
 jalankulun ja pyöräilyn väylät +6 000 000

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättää tehdä siirrot vuoden 2020 talousar-
vioon merkittyihin määrärahoihin, käyttötarkoitusta muuttaen, seuraa-
vasti:

Talousarviokohdalta
8 01 03 Esirakentaminen, täyttötyöt, rakentamiskelpoiseksi saattami-
nen, 
kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi
8 01 03 01 Muu esirakentaminen, alueiden käyttöönotto ja tonttien ra-
kentamiskelpoiseksi saattaminen - 6 000 000 euroa

Talousarviokohdalle
8 03 01 Uudisrakentaminen, perusparantaminen, liikennejärjestelyt ja 
muut investoinnit, kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi
8 03 01 01 Uudisrakentaminen
läntinen suurpiiri +3 000 000 euroa
8 03 01 01 Uudisrakentaminen
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koillinen suurpiiri + 3 000 000 euroa

Talousarviokohdalta
8 02 01 Rakennukset, uudis- ja lisärakennushankkeet, kaupunkiympä-
ristölautakunnan käytettäväksi
8 02 01 02 Kasvatus- ja koulutustoimialan uudis- ja lisärakennushank-
keet -15 000 000 euroa
8 02 01 04 Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimialan uudis- ja lisärakennus-
hankkeet -4 000 000 euroa
8 02 01 05 Sosiaali- ja terveystoimialan uudis- ja lisärakennushankkeet 
-1 000 000 euroa

Talousarviokohdalle
8 02 02 Rakennukset, korjaushankkeet, kaupunkiympäristölautakunnan 
käytettäväksi
8 02 02 06 Muut korjausrakennushankkeet + 20 000 000

Talousarviokohdalta 
8 03 02 Projektialueiden kadut, kaupunginhallituksen käytettäväksi
8 03 02 07 Kruunusillat - 3 100 000 euroa

Talousarviokohdalle
8 03 01 Uudisrakentaminen, perusparantaminen, liikennejärjestelyt ja 
muut investoinnit, kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi
8 03 01 01 keskinen suurpiiri +3 100 000 euroa

Esittelijä
pormestari
Jan Vapaavuori

Lisätiedot
Markku Riekko, hankepäällikkö, puhelin: 310 39900

markku.riekko(a)hel.fi

Liitteet

1 Kasvatus ja koulutuslautakunta24112020
2 Kaupunginkanslia kirje_määrärahan ylitys18122020
3 Kaupunkiymparistölautakunta1_15122020
4 Kaupunkiymparistölautakunta2_15122020
5 Kaupunkiympäristön toimiala_toimialajohtajan kirje18122020
6 Kaupunkiympäristön toimiala_toimialajohtajan kirje23112020
7 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta17112020
8 Sosiaali- ja terveyslautakunta17112020
9 Soten toimialajohtajan kirje 31.12.2020 koskien lisäylitysoikeusesitystä
10 Soten toimialajohtajan kirje 21.12.2020 koskien Helsingin ja Uuden-

maan sairaahoitopiiri -talousarviokohdan lisäylitysoikeusesitys

Muutoksenhaku
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Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Käyttötalousosan ylitykset

1 50 03 Maksuosuudet, korvaukset ja jäsenmaksut, kaupunginkanslian 
käytettäväksi

Talousarviokohdan vuoden 2020 määräraha oli 38 140 000 euroa, joka 
ylittyy 450 000 euroa. Kohdassa kaupungin maksuosuus verotuksen to-
teuttamisen kustannuksiin ylittää talousarviossa varatun tason. Valtion 
veloittamat verohallintolain 11 § mukaiset verotuksen toteuttamisesta 
aiheutuneet kustannukset vuonna 2020 ovat 17 434 000 euroa. Näissä 
kustannuksissa nousua on edelliseen vuoteen nähden 760 000 euroa 
ja vuoteen 2018 nähden lähes 2 700 000 euroa. Tähän kaupungille 
kohdentuvaan maksuosuuteen kaupunki ei voi itse toimillaan vaikuttaa.

Määrärahaa tulisi saada ylittää 450 000 euroa.

1 50 05 Työmarkkinatuen kuntaosuus, kaupunginkanslian käytettäväksi

Talousarviokohdan vuoden 2020 määräraha oli 62 000 000 euroa, joka 
ylittyy 13 285 000 euroa. Vuoden 2020 määrärahavaraus työmarkkina-
tuen kuntaosuusmaksuun perustui oletukseen, että tuen saajien määrä 
vuonna 2020 pysyy vuoden 2019 tasolla tai laskee hieman. Keväällä 
2020 alkaneen Covid 19 –epidemian vuoksi tuensaajien määrä on 
kääntynyt nousuun. Tähän on vaikuttanut pääosin koronatilanteesta 
seuraava työllistymismahdollisuuksien puute ja työmarkkinatilanteen 
heikentyminen sekä keväällä keskeytyksissä olleet aktivointipalvelut ja 
yleinen aktivointiasteen lasku. Tämä on nopeuttanut työttömyyspäivien 
kertymiä ja sitä myöten siirtymiä työmarkkinatuen kuntaosuudelle.

Määrärahaa tulisi saada ylittää 13 285 000 euroa.

2 10 01 Kasvatus ja koulutus

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan käyttötalouden menot ylittävät ta-
lousarvion 9 000 000 eurolla. Esityksen perusteena on kaupungin 
saamat käyttötarkoitussidonnaiset valtionavustukset ja muu ulkopuoli-
nen rahoitus, joita ei ole pystytty huomioimaan talousarviossa 2020.

Määrärahaa tulisi saada ylittää 9 000 000 euroa.

4 10 01 Kulttuuri ja vapaa-aika
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Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan toimintakate alittuu 4 644 000 euroa. 
Esityksen perusteena on museoiden uusi aluevastuumuseotoiminta 
(281 000 euroa), kohdennetun nuorisotyön Luotsi-toiminnan siirtyminen 
toimialalle (200 000 euroa), Helsinki-apu-toiminta (200 000 euroa) sekä 
taiteen ja kulttuurin lisäavustus (3 000 000 euroa). Lisäksi koronaepi-
demian vaikutus toimintakatteen alitukseen arvioidaan olevan 963 000 
euroa.

Toimintakatetta tulisi saada alittaa 4 644 000 euroa.

5 10 01 Sosiaali- ja terveyspalvelut

Sosiaali- ja terveyspalvelujen määrärahat ylittyvät 24 000 000 euroa. 
Ylityksestä 3 000 000 euroa koostuu valtionperinnöistä jaettavista 
avustuksista (2 400 000 euroa) ja valtionavustuksista (600 000 euroa), 
jotka ovat kirjautuneet talousarviokohdalle tuloina. 21 000 000 euroa 
ylityksestä koostuu koronapandemian aiheuttamista lisäkustannuksista. 
Ilman koronapandemian aiheuttamia lisäkustannuksia ja teknisiä ylityk-
siä sosiaali- ja terveyspalvelujen arvioitaisiin alittavan budjetin noin 17 
100 000 eurolla.

Määrärahaa tulisi saada ylittää 24 000 000 euroa.

5 10 05 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) määrärahat ylittyvät 
39 000 000 euroa. Koronapandemiasta johtuva HUS:n alijäämä on en-
nusteiden mukaan noin 116 miljoonaa euroa. Valtio on myöntänyt sai-
raanhoitopiireille valtionavustusta koronakustannuksiin. HUS on saanut 
valtionavusta yhteensä noin 87 500 000 euroa. Jäsenkunnille jää katet-
tavaksi koronasta johtuvaa alijäämää noin 29 000 0000 euroa, josta 
Helsingin osuuden arvioidaan olevan noin 11 000 000 euroa. Lisäksi 
HUS:n vuoden 2020 palvelutuotannon kustannukset ylittävät Helsingin 
talousarviossa arvioidut kustannukset noin 26 000 000 euroa. HUS:n 
vuoden 2020 talousarvio on laadittu 40 000 000 euroa alijäämäiseksi ja 
tämän kattamista ei ole huomioitu ylitysoikeusesityksessä. Ylitysoikeut-
ta haetaan hieman arvioitua ylitystä suurempana, koska HUS:n alijää-
män suuruus, ja Helsingin osuus siitä, on koronapandemiatilanteesta 
johtuen vielä epävarmaa.

Määrärahaa tulisi saada ylittää 39 000 000 euroa.

Investointiosan ylitykset

8 01 02 Projektialueiden esirakentaminen
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Projektialueiden esirakentamisen määrärahan ylitys johtuu Kalasata-
man Verkkosaaren pohjoisosan urakan arvioitua nopeammasta etene-
misestä. Ylitysesitys on tarkentunut toimialan esityksestä.

Verkkosaaren pohjoisosa on maaperäolosuhteiltaan erittäin vaikea. 
Alueella on pilaantuneen maaperän lisäksi puujätettä, ja alueen stabili-
teetti varmistetaan rakentamalla porapaaluseinä alueen rantaan. Lisäk-
si lähes kaikki alueen kadut rakennetaan paalulaatoille. Urakoitsija on 
työn toteutuksen hyvällä suunnittelulla pystynyt aikatauluttamaan töi-
den valmistumisen alkuperäisiä suunnitelmia nopeammaksi. Tämän li-
säksi poikkeuksellisen leuto talvi ja lämmin syksy ovat mahdollistaneet 
urakan jatkumisen keskeytyksettä ilman pakkasta ja routaa. Verkko-
saaren pohjoisosan esirakentamisurakka on edennyt nopeammin, kuin 
urakan valmistelun yhteydessä arvioitiin. Määrärahat ylittyvät 25 milj. 
eurolla. Urakan valmistuminen nopeammassa aikataulussa ei lisää 
kaupungin kokonaiskustannuksia, vaan ne ajoittuvat lyhyemmälle aika-
välille. Ilman urakka-asiakirjoihin asetettua vuotuista laskutuskattoa 
urakoitsija on pystynyt vapaasti suunnittelemaan työt mahdollisimman 
kustannustehokkaasti. Urakan arvioitua nopeampi eteneminen mahdol-
listaa Verkkosaaren asuntotuotannon käynnistämisen viimeistään syk-
syllä 2022.

8 02 Rakennukset

Kohdentamattomille korjaustöille osoitettu määrärahaa käytetään ra-
kennusosien ja laitteiden ennakoiviin korjauksiin, vaurioituneiden tilojen 
korjaamiseen ja väistötilojen rakentamiseen sekä välttämättömiin toi-
minnallisiin muutostöihin palveluverkkoa kehitettäessä. Kohdentamat-
tomiin korjauksiin käytetään 64 milj. euroa, joka ylittää talousarviomää-
rärahan 10 milj. eurolla. Vuonna 2019 kohdentamattomiin korjaushank-
keisiin käytettiin n. 65 milj. euroa. 

8 03 Kadut ja liikenneväylät

Talousarviokohdan 8 03 01 Uudisrakentaminen, perusparantaminen, 
liikennejärjestelyt ja muut investoinnit, kaupunkiympäristölautakunnan 
käytettäväksi, määräraha ylittyy 13,5 milj. eurolla. Määrärahaa on käy-
tetty ennakoitua enemmän mm. asuntotuotannon edellytysinvestointei-
hin, kuten Raide-Jokerin liittyviin hankkeisiin, jossa nopeutettu aikatau-
lu on nostanut määrärahatarvetta suunnitellusta. Myöskään Kruunusil-
tojen kehitysvaiheen kustannuksiin ei talousarviossa oltu varauduttu 
täysimääräisesti. Hämeentien urakan rakentamisvaiheessa esiin tullei-
den poikkeamien johdosta määräraha ylittyy arvioidusta merkittävästi. 
Lauttasaaren sillan urakka ylittää varatun määrärahan 2,5 milj. eurolla, 
koska sillan alapuolisten töiden tekeminen on edennyt arvioitua no-
peammin leudon talven johdosta. Määrärahasiirtojen jälkeen talousar-
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viokohdan 8 03 01 02 Perusparantaminen ja liikennejärjestelyt määrä-
raha ylittyy 13,5 milj. euroa.

Määrärahasiirrot

8 01 03 Esirakentaminen, täyttötyöt, rakentamiskelpoiseksi saattami-
nen, kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi

Kaupunkiympäristölautakunnan käyttöön osoitetusta määrärahasta jää 
käyttämättä noin 6,5 milj. euroa. Määrärahaa jää käyttämättä mm. Ha-
kaniemen hallin huoltopihan toteutuksen viivästyksestä johtuen, josta 
määrärahasta jää käyttämättä 3,5 milj. euroa. Myös Oulunkylän Gasu-
min johtosiirtoon varattu määräraha alittuu merkittävästi. 

8 02 01 Uudis- ja lisärakennushankkeet

Uudis- ja lisärakennushankkeiden kaikki aloitusedellytykset eivät toteu-
du suunnitellun aikataulun mukaisesti ja käyttämättä jäävät määrärahat 
20 milj. euroa siirretään talousarviokohtaan 8 02 02 Rakennukset, kor-
jaushankkeet ja ohjelmoidaan uudelleen kohdentamattomille korjaus-
töille.

Lasten päiväkoti Kaarelanraitin korvaava uudisrakennushankkeen han-
ke- ja toteutussuunnittelu on resurssipulan vuoksi kestänyt arvioitua 
kauemmin. Hankkeen rakentamisvaihe alkaa alkuvuonna 2021 noin 
vuoden alkuperäisestä aikataulusta myöhässä. 

Lasten päiväkoti Vaapukan korvaava uudisrakennushankkeen raken-
tamisen edellytykset eivät toteutuneet talousarviossa ilmoitetussa aika-
taulussa. Päiväkoti Vaapukan korvaava uudisrakennus valmistuu vuo-
den 2021 lopussa ja vasta 2022 keväällä päästään aloittamaan päivä-
kodin pihan rakentamista. Hanke valmistuu noin vuoden alkuperäisestä 
aikataulusta myöhässä.

Lasten päiväkoti Isoniitty korvaava uudisrakennushankkeen rakennus-
luvasta tehty valitus on siirtänyt rakentamisen aikataulua. Hankkeen 
rakentamisvaihe alkoi syyskuussa 2020 noin vuoden alkuperäisestä ai-
kataulusta myöhässä.

Oodi Helsingin keskuskirjaston uudisrakennushanke on valmistunut 
2018. Hankkeen jälkityöt oli tarkoitus saattaa valmiiksi vuonna 2020. 
Kameravalvontajärjestelmän rakennus on valmistunut vuonna 2020 
mutta 1. kerroksen aurinkosuojaverhojen suunnittelu jatkuu vuonna 
2021.

Pirkkolan liikuntapuiston korvaavan jäähallin uudisrakennushankkeen 
aloitus on kestänyt arvioitua kauemmin. Hankkeen rakentamisvaihe on 
alkanut noin kaksi kuukautta alkuperäisestä aikataulusta myöhässä to-
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teutusvaiheen suunnitelmapuutteista johtuen. Hanke valmistuu 2021 
syksyllä.

Hyvösen lastenkodin korvaavan uudisrakennushankkeen hanke- ja to-
teutussuunnittelu on kestänyt resurssipulan vuoksi arvioitua kauemmin. 
Hankkeen rakentamisvaihe alkaa mahdollisesti 2021 tammikuun aika-
na, noin kaksi kuukautta alkuperäisestä aikataulusta myöhässä. Hyvö-
sen lastenkodin korvaava uudisrakennus valmistuu vuoden 2022 huhti-
kuussa. Hanke valmistuu noin vuoden alkuperäisestä aikataulusta 
myöhässä.

Talousarviokohtaan 8 02 03 Kaupungintalokorttelien kehittäminen vuo-
delle 2020 myönnetty määräraha on 1,868 milj. euroa, josta arvioidaan 
jäävän käyttämättä 1,668 milj. euroa. Kaupungintalokorttelien kehittä-
mishanke on pääosin saatu valmiiksi, mutta julkisivuvalaistushanke jat-
kuu vuonna 2021

Talousarvioesityksessä vuodelle 2021 em. hankkeet on ohjelmoitu uu-
delleen ja hankkeiden rahoitustarpeet on päivitetty vastaamaan uutta 
rakentamisaikataulua.

8 03 02 Projektialueiden kadut, kaupunginhallituksen käytettäväksi

Kaupunginhallituksen käyttöön osoitetusta talousarviokohdan 8 03 02 
Projektialueiden kadut määrärahasta osa jää käyttämättä mm. kaava- 
ja vesilupavalituksien aiheuttamasta viiveestä johtuen.

Merkittävimmät poikkeamat koskevat talousarviokohtia 8 03 02 01 
Kamppi-Töölönlahti sekä 8 03 02 07 Kruunusillat. Talousarviokohtaan 
Kamppi-Töölönlahti on talousarviossa osoitettu 5,1 milj. euroa. Töölön-
lahden tulvasuojelun vesiluvan jatkosta on valitettu, jolloin urakkaa ei 
ole voitu käynnistää suunnitellusti. Kamppi-Töölönlahti projektialueen 
katujen määrärahaa jää käyttämättä 4,9 milj. euroa. Talousarviokoh-
taan 8 03 02 07 Kruunusillat on talousarviossa varattu 5,4 milj. euroa. 
Hankkeen kehitysvaihe on käynnissä ja määrärahasta jää käyttämättä 
3,1 milj. euroa. Käyttämättä jäävä määräraha esitetään siirrettäväksi ta-
lousarviokohtaan 8 03 01 01 Keskinen suurpiiri, Kruunusillat -hankkeen 
kehitysvaiheen kustannuksista aiheutuneen ylityksen kattamiseen.

Esittelijä
pormestari
Jan Vapaavuori

Lisätiedot
Markku Riekko, hankepäällikkö, puhelin: 310 39900

markku.riekko(a)hel.fi

Liitteet
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1 Kasvatus ja koulutuslautakunta24112020
2 Kaupunginkanslia kirje_määrärahan ylitys18122020
3 Kaupunkiymparistölautakunta1_15122020
4 Kaupunkiymparistölautakunta2_15122020
5 Kaupunkiympäristön toimiala_toimialajohtajan kirje18122020
6 Kaupunkiympäristön toimiala_toimialajohtajan kirje23112020
7 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta17112020
8 Sosiaali- ja terveyslautakunta17112020
9 Soten toimialajohtajan kirje 31.12.2020 koskien lisäylitysoikeusesitystä
10 Soten toimialajohtajan kirje 21.12.2020 koskien Helsingin ja Uuden-

maan sairaahoitopiiri -talousarviokohdan lisäylitysoikeusesitys

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
Kaupunginkanslia
Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala
Kaupunkiympäristön toimiala
Sosiaali- ja terveystoimiala
Taloushallintopalvelu liikelaitos
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§ 5
V 20.1.2021, Käräjäoikeuden lautamiehen valinta

HEL 2020-009158 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa: 

Kaupunginvaltuusto

 myöntää Anna Jungner-Nordgrenille eron käräjäoikeuden lautamie-
hen luottamustoimesta ja

 valitsee Tyko Hertzbergin käräjäoikeuden lautamieheksi vuoden 
2021 toukokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi. 

Samalla kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta 
heti. 

Esittelijä
hallintojohtaja
Juha Summanen

Lisätiedot
Asta Vennelä, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

asta.vennela(a)hel.fi

Liitteet

1 Eroilmoitus 22.7.2020

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Esitysteksti

Kunnallisvalitus, valtuusto
Helsingin käräjäoikeus Esitysteksti

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut
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Kaupunginvaltuusto valitsi 21.6.2017 § 294 Anna Jungner-Nordgrenin 
(RKP) käräjäoikeuden lautamieheksi vuonna 2017 alkavaksi toimikau-
deksi. Anna Jungner-Nordgren pyytää 22.7.2020 eroa käräjäoikeuden 
lautamiehen luottamustoimesta paikkakunnalta poismuuton vuoksi. 

Käräjäoikeuden lautamiehistä annetun lain (675/2016) mukaan valtuus-
to valitsee käräjäoikeuden lautamiehet valtuuston toimikautta vastaa-
vaksi ajaksi. Käräjäoikeuden lautamiehestä on soveltuvin osin voimas-
sa, mitä kunnan luottamushenkilöstä säädetään. 

Kuntalain (410/2015) 70 §:n 3 momentin mukaan luottamustoimesta voi 
erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön 
valinnut toimielin. Kesken toimikautta avoimeksi tulleeseen luottamus-
toimeen valitaan toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi uusi luottamushen-
kilö.

Käräjäoikeuden lautamieheksi valittavan tulee täyttää käräjäoikeuden 
lautamiehistä annetun lain 2 §:n mukaiset kelpoisuusvaatimukset. 

Esittelijä
hallintojohtaja
Juha Summanen

Lisätiedot
Asta Vennelä, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

asta.vennela(a)hel.fi

Liitteet

1 Eroilmoitus 22.7.2020

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Esitysteksti

Kunnallisvalitus, valtuusto
Helsingin käräjäoikeus Esitysteksti

Kunnallisvalitus, valtuusto
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§ 6
V 20.1.2021, Käräjäoikeuden lautamiehen valinta

HEL 2020-009788 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto

 myöntää Suvi Erikssonille eron käräjäoikeuden lautamiehen luotta-
mustoimesta ja

 valitsee Taru Vuorion käräjäoikeuden lautamieheksi vuoden 2021 
toukokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi. 

Samalla kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta 
heti.

Esittelijä
hallintojohtaja
Juha Summanen

Lisätiedot
Asta Vennelä, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

asta.vennela(a)hel.fi

Liitteet

1 Eroilmoitus 27.8.2020

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Esitysteksti

Kunnallisvalitus, valtuusto
Helsingin käräjäoikeus Esitysteksti

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2/2021 14 (196)
Kaupunginhallitus

Asia/4
11.01.2021

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

Kaupunginvaltuusto valitsi 21.6.2017 § 294 Suvi Erikssonin (Kok.) kä-
räjäoikeuden lautamieheksi vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi. Suvi 
Eriksson pyytää 27.8.2020 eroa käräjäoikeuden lautamiehen luotta-
mustoimesta paikkakunnalta poismuuton vuoksi.

Käräjäoikeuden lautamiehistä annetun lain (675/2016) mukaan valtuus-
to valitsee käräjäoikeuden lautamiehet valtuuston toimikautta vastaa-
vaksi ajaksi. Käräjäoikeuden lautamiehestä on soveltuvin osin voimas-
sa, mitä kunnan luottamushenkilöstä säädetään.

Kuntalain (410/2015) 70 §:n 3 momentin mukaan luottamustoimesta voi 
erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön 
valinnut toimielin. Kesken toimikautta avoimeksi tulleeseen luottamus-
toimeen valitaan toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi uusi luottamushen-
kilö.

Käräjäoikeuden lautamieheksi valittavan tulee täyttää käräjäoikeuden 
lautamiehistä annetun lain 2 §:n mukaiset kelpoisuusvaatimukset.

Esittelijä
hallintojohtaja
Juha Summanen

Lisätiedot
Asta Vennelä, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

asta.vennela(a)hel.fi

Liitteet

1 Eroilmoitus 27.8.2020

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Esitysteksti

Kunnallisvalitus, valtuusto
Helsingin käräjäoikeus Esitysteksti

Kunnallisvalitus, valtuusto
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§ 7
V 20.1.2021 Käräjäoikeuden lautamiehen valinta

HEL 2020-011441 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto

 toteaa, että käräjäoikeuden lautamies Carl-Mikael Johansso-
nin luottamustoimi on päättynyt ja

 valitsee Otto Meren käräjäoikeuden lautamieheksi vuoden 2021 
toukokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi. 

Samalla kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta 
heti.

Esittelijä
hallintojohtaja
Juha Summanen

Lisätiedot
Pilvi Ainola, hallintoasiantuntija, puhelin: 09 310 33128

pilvi.ainola(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Esitysteksti

Kunnallisvalitus, valtuusto
Helsingin käräjäoikeus Esitysteksti

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuusto valitsi 21.6.2017 § 294 Carl-Mikael Johanssonin 
(Kok.) käräjäoikeuden lautamieheksi vuoden 2021 toukokuun lopussa 
päättyväksi toimikaudeksi. Carl-Mikael Johansson on kuollut 15.6.2020.
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Käräjäoikeuden lautamiehistä annetun lain (675/2016) mukaan valtuus-
to valitsee käräjäoikeuden lautamiehet valtuuston toimikautta vastaa-
vaksi ajaksi. Käräjäoikeuden lautamiehestä on soveltuvin osin voimas-
sa, mitä kunnan luottamushenkilöstä säädetään. 

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

Käräjäoikeuden lautamieheksi valittavan tulee täyttää käräjäoikeuden 
lautamiehistä annetun lain 2 §:n mukaiset kelpoisuusvaatimukset.

Esittelijä
hallintojohtaja
Juha Summanen

Lisätiedot
Pilvi Ainola, hallintoasiantuntija, puhelin: 09 310 33128

pilvi.ainola(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Esitysteksti

Kunnallisvalitus, valtuusto
Helsingin käräjäoikeus Esitysteksti

Kunnallisvalitus, valtuusto



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2/2021 17 (196)
Kaupunginhallitus

Asia/6
11.01.2021

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

§ 8
V 20.1.2021 Kaupunkiympäristölautakunnan varajäsenen valinta

HEL 2020-012930 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto

 myöntää Mika Välipirtille eron kaupunkiympäristölautakunnan vara-
jäsenen luottamustoimesta ja

 valitsee___________ varajäseneksi (Mia Haglun-
din henkilökohtainen varajäsen) kaupunkiympäristölautakuntaan 
vuoden 2021 toukokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi. 

Samalla kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta 
heti.

Esittelijä
hallintojohtaja
Juha Summanen

Lisätiedot
Pilvi Ainola, hallintoasiantuntija, puhelin: 09 310 33128

pilvi.ainola(a)hel.fi

Liitteet

1 Eroilmoitus 24.11.2020

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Esitysteksti

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuusto valitsi Mika Välipirtin (Vas.) 7.6.2017 § 267 varajä-
seneksi kaupunkiympäristölautakuntaan vuonna 2017 alkavaksi toimi-
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kaudeksi. Mika Välipirtti pyytää 24.11.2020 eroa kaupunkiympäristölau-
takunnan varajäsenen luottamustoimesta henkilökohtaisten syiden 
vuoksi.

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

Kesken toimikautta avoimeksi tulleeseen luottamustoimeen valitaan 
toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi uusi luottamushenkilö. Valittavan 
henkilön tulee olla vaalikelpoinen lautakuntaan kuntalain 74 §:n mukai-
sesti.

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

Esittelijä
hallintojohtaja
Juha Summanen

Lisätiedot
Pilvi Ainola, hallintoasiantuntija, puhelin: 09 310 33128

pilvi.ainola(a)hel.fi

Liitteet

1 Eroilmoitus 24.11.2020

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Esitysteksti

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Kaupunkiympäristölautakunta
taloushallintopalveluliikelaitos
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§ 9
V 20.1.2021 Kasvatus- ja koulutuslautakunnan varajäsenen valinta

HEL 2020-010423 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto

 myöntää Hanna Lähteenmäelle eron kasvatus- ja koulutuslautakun-
nan varajäsenen luottamustoimesta ja

 valitsee Nea Nättisen varajäseneksi (Dani Niskasen henkilökohtai-
nen varajäsen) kasvatus- ja koulutuslautakuntaan vuoden 2021 
toukokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi. 

Samalla kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta 
heti.

Esittelijä
hallintojohtaja
Juha Summanen

Lisätiedot
Pilvi Ainola, hallintoasiantuntija, puhelin: 09 310 33128

pilvi.ainola(a)hel.fi

Liitteet

1 Eroilmoitus 11.9.2020

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Esitysteksti

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuusto valitsi Hanna Lähteenmäen (Kok.) 7.6.2017 § 264 
varajäseneksi kasvatus- ja koulutuslautakuntaan vuonna 2017 alka-
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vaksi toimikaudeksi. Hanna Lähteenmäki pyytää 11.9.2020 eroa kasva-
tus- ja koulutuslautakunnan varajäsenen luottamustoimesta työhön liit-
tyvistä syistä johtuen.

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

Kesken toimikautta avoimeksi tulleeseen luottamustoimeen valitaan 
toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi uusi luottamushenkilö. Valittavan 
henkilön tulee olla vaalikelpoinen lautakuntaan kuntalain 74 §:n mukai-
sesti.

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

Esittelijä
hallintojohtaja
Juha Summanen

Lisätiedot
Pilvi Ainola, hallintoasiantuntija, puhelin: 09 310 33128

pilvi.ainola(a)hel.fi

Liitteet

1 Eroilmoitus 11.9.2020

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Esitysteksti

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Kasvatus- ja koulutuslautakunta
Taloushallintopalveluliikelaitos
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§ 10
V 20.1.2021, Kiinteistökaupan esisopimuksen tekeminen ja alueen 
myyminen (Laajasalo, Kruunuvuorenranta, asuin- ja liiketilojen kort-
teli 49331)

HEL 2020-009924 T 10 01 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa: 

Kaupunginvaltuusto päättää:

 tehdä liitteenä 2 olevan kiinteistökaupan esisopimuksen YIT Suomi 
Oy:n (y-tunnus 1565583-5) kanssa sekä

 myydä liitteen 2 mukaisen alueen YIT Suomi Oy:lle (y-tunnus 
1565583-5) tai tämän perustamalle/määräämälle yhtiölle taikka pe-
rustettavan yhtiön lukuun noudattaen kauppa- ja lisäkauppahinnan 
määräytymisen osalta ja muilta osin liitteenä 2 olevan kiinteistökau-
pan esisopimuksen ehtoja, kaupungin käyttämiä kiinteistökaupan 
tavanomaisia ehtoja ja toimivaltaisen viranhaltijan mahdollisesti 
päättämiä lisäehtoja. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1 Varausaluekartta Kruunuvuorenranta 49331
2 Esisopimusluonnos Kruunis
3 Hakuohje
4 Arviointimuistio
5 YIT Suomi Oyn päivitetty projektisuunnitelma Kruunis
6 Asemakaava- ja asemakaavan muutos nro 12580

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hakumenettelyn osallistujat Esitysteksti

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

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Ilmoittautumis- ja neuvottelumenettely

Kaupunginhallitus on 28.11.2016 § 1081 päättänyt varata Laajasalon 
Kruunuvuorenrannan korttelin 49331 luovutettavaksi erillisellä ilmoittau-
tumis- ja neuvottelumenettelyllä keskustatoimintojen korttelin ja siihen 
sisältyvien liike- ja asuntotonttien suunnittelua varten.

Samalla kaupunginhallitus oikeutti kiinteistölautakunnan järjestämään 
ilmoittautumis- ja neuvottelumenettelyn (hakumenettely), päättämään 
sen ehdoista sekä valitsemaan hakumenettelyn perusteella alueen va-
rauksensaajat ja toteuttajat.

Kiinteistölautakunta on 4.5.2017 § 224 päättänyt Kruunuvuorenrannan 
keskustakorttelin ilmoittautumis- ja neuvottelumenettelyä koskevan ha-
kuohjeen hyväksymisestä ja hakumenettelyn järjestämisestä.

Kaupunki järjesti ilmoittautumis- ja neuvottelumenettelyn kiinteistölau-
takunnan 4.5.2017 hyväksymän hakuohjeen mukaisesti ja Kruunuvuo-
renrannan asemakaavan muutosluonnokseen pohjautuen. Hakumenet-
tely päättyi 30.11.2017.

Hakumenettelyn tarkoituksena oli tuottaa sen kohteena olevalle kes-
kustatoimintojen korttelialueelle hakumenettelyn ilmoittautumisvaihees-
sa esitettävän alustavan viite- ja konseptisuunnitelman perusteella ja 
myöhempien neuvottelujen kautta lopullinen projektisuunnitelma, joka 
tulee osaksi korttelin luovutussopimusta ja jonka mukaisesti kortteli to-
teutetaan.

Hakumenettely oli avoin kaikille kelpoisuusehdot täyttäville hakijoille tai 
hakijayhteenliittymille. Hakumenettelyyn ei voinut ilmoittautua vain kort-
telin joiltakin osin, vaan ilmoittautumisen ja alustavan suunnitelman tuli 
koskea korttelia kokonaisuudessaan. Hakijalla tuli olla käytettävissään 
kohteen rakentamisen edellyttävä riittävä tekninen taito, kokemus, ta-
loudelliset ja muut edellytykset kaupunkikuvallisesti ja toiminnallisesti 
keskeiselle paikalle sijoittuvan niin sanotun hybridikorttelin toteuttami-
seksi.
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Hakuohje on liitteenä 3. 

Hakemukset ja hakumenettelyn ratkaiseminen

Hakumenettelyn päättymisaikaan mennessä saatiin viisi ehdotusta:

 YIT Rakennus Oy (nyk. YIT Suomi Oy) yhteistyökumppaneineen 
ehdotuksella ”Brygga”

 Keva yhteistyökumppaneineen ehdotuksella ”Kolmisointu”
 NREP Oy yhteistyökumppaneineen ehdotuksella ”Kruunu”
 Fira Oy yhteistyökumppaneineen ehdotuksella ”Maininki”
 Oulun Rakennusteho Oy ehdotuksella ”Vaahtopäät”.

Arviointiryhmä arvioi kilpailuehdotukset keväällä 2018 liitteenä 4 olevan 
arviointimuistion mukaisesti. Arviointiin osallistui asiantuntijoita kaupun-
kiympäristön toimialalta sekä kaupunginkansliasta. 

Yleisesti todettiin, että kilpailun taso oli varsin korkea ja ehdotukset loi-
vat hyvät edellytykset arviointiryhmän työlle. Yksikään ehdotus ei ollut 
valmis sellaisenaan, vaan kaikkia ehdotuksia oli kehitettävä edelleen. 
Arviointiryhmä pohti näin ollen myös ehdotuksien kehityskelpoisuutta. 

YIT Suomi Oy:n ehdotus ”Brygga” arvioitiin täyttävän kokonaisuutena 
parhaiten asetetut arviointi- ja valintakriteerit. Se oli ehdotuksista vah-
vin useimmilla arviointikriteereillä mitattuna. Siten ”Brygga” valittiin par-
haaksi alustavaksi viite- ja konseptisuunnitelmaksi ja YIT Suomi Oy va-
littiin neuvottelukumppaniksi.

Parhaan alustavan viite- ja konseptisuunnitelman kehittäminen ja neuvottelut

YIT Suomi Oy:n ehdotukselle ”Brygga” annettiin jatkosuunnitteluohjeet.

Lopullisessa projektisuunnitelmassa on huomioitu kaupungin edellyt-
tämät jatkosuunnitteluohjeet. Suunnitelmaa on kehitetty erityisesti kau-
punkikuvallisten seikkojen osalta sekä energia- ja ekotehokkuuteen liit-
tyvien aihioiden osalta. Hankkeen nimi on sittemmin vaihtunut ”Kruu-
nikseksi”. 

Lopullinen projektisuunnitelma on liitteenä 6.

Asemakaava

Hankeen perusteella on laadittu aluetta koskeva asemakaava- ja ase-
makaavan muutosehdotus. Kaupunginvaltuusto on 25.11.2020 § 327 
hyväksynyt Kruunuvuorenrannan keskuskortteleiden asemakaavan ja 
asemakaavan muutoksen (nro 12580).

Hakumenettelyn ratkaiseminen ja korttelin varauksensaajan valitseminen
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Kaupunkiympäristölautakunta on 20.10.2020 § 614 päättänyt varata 
korttelin 49331 YIT Suomi Oy:lle. Päätös tehtiin ehdolla, että kaupun-
ginvaltuusto hyväksyy varausaluetta koskevan kiinteistökaupan esiso-
pimuksen.

Asemakaavan ote on liitteenä 6.

Rahoitus- ja hallintamuoto

Kortteliin tulee toteuttaa vähintään noin 60 % prosenttia vapaarahoit-
teista ja sääntelemätöntä omistusasuntotuotantoa sekä enintään noin 
40 % vapaarahoitteista ja sääntelemätöntä vuokra-asuntotuotantoa. 
Omistusasuntotuotannossa asuinhuoneistojen yhteenlasketusta pinta-
alasta vähintään noin 30 % tulee toteuttaa perheasuntoina (kaksi ma-
kuuhuonetta tai enemmän), joiden keskipinta-ala on vähintään 70 h-m².

Kiinteistökaupan esisopimus ja alueen myyminen

Hakuohjeen (kiinteistölautakunta 4.5.2017 § 224) mukaan kortteli luo-
vutetaan myymällä käyvästä arvosta edellyttäen, että kaupunki vahvis-
taa korttelille myyntiperiaatteet. Kaupunginhallitus on 1.4.2019 § 220 
hyväksynyt Helsingin tontinluovutusta koskevat linjaukset sekä niitä 
tarkentavat soveltamisohjeet. Siirtymäsäännösten mukaan linjaukset ja 
soveltamisohjeet koskevat niiden hyväksymisen jälkeen vireille tulleita 
tontin- ja kehittämisvarauksia sekä tontinluovutuksia. Ennen päätöstä 
vireille tulleiden hankkeiden osalta noudatetaan aiemmin voimassa ol-
leita käytäntöjä ja periaatteita.

Asemakaavassa ja asemakaavan muutoksessa nro 12580 kortteliin on 
osoitettu asuinrakennusoikeutta yhteensä 18 390 k-m² ja liikerakennu-
soikeutta yhteensä 6 850 k-m².

Esisopimuksen mukaiset yksikköhinnat ovat:

 asuintilat 900 euroa / k-m²
 päivittäistavarakaupan tilat sekä muut liiketilat 480 euroa / k-m².

Asemakaavan merkittyjen pääkäyttötarkoitusten (asuin- ja liiketilat) se-
kä yksikköhintojen perusteella arvioitu kauppahinta (ilman mahdollisia 
korotuksia) on noin 19 839 000 euroa.  

Kauppahinta on markkinaehtoinen ottaen huomioon ulkopuolisen ar-
vioitsijan laatima arviolausunto kohteen markkina-arvoista, vertailu-
kauppahinnat sekä markkinaolosuhteet. Arviolausunto on oheismateri-
aalissa.

Esisopimuksen mukaan kortteli on tarkoitus toteuttaa viidessä vaihees-
sa. Kiinteistön kauppa on tehtävä ennen korttelin rakentamisen aloitta-
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mista. Kortteli tulee ostaa kokonaisuudessaan kerralla viimeistään 
30.6.2022 mennessä. Kortteli myydään yhdellä kaupalla ja korttelin 
omistus- ja hallintaoikeus siirtyy ostajalle kauppakirjan allekirjoituksin. 
Kaupantekotilaisuudessa ostaja suorittaa kaupungille ensimmäisessä 
toteutusvaiheessa käytettävää rakennusoikeutta vastaavan osan kaup-
pahinnasta. Loppukauppahinnan tulee olla kokonaisuudessaan mak-
settu viimeistään 30.6.2024 mennessä. 

Mikäli mainittuihin määräaikoihin myönnetään pidennystä, ostaja on 
velvollinen suorittamaan kauppahinnalle sen nykyarvon säilyttämistä 
varten laskettavan ja kauppahintaan lisättävän kahden ja puolen (2,5) 
prosentin vuotuisen korotuksen. Koko kauppahinnan tulee kuitenkin ol-
la kokonaisuudessaan maksettu viimeistään 31.12.2026 mennessä. 

Ostajan on rakennettava kaupallisen keskuksen päivittäistavarakaup-
pojen liiketilat kokonaan valmiiksi viimeistään 11/2026 ja kaupallisen 
toiminnan tulee alkaa tiloissa viimeistään vuoden 2026 loppuun men-
nessä. Edelleen ostajan on rakennettava kortteli kokonaan valmiiksi 
viimeistään 12/2027.

Mikäli korttelin toteuttamisen edetessä tai muutoin käy ilmeiseksi, ettei 
ostaja pysty noudattamaan määräaikaa siitä, milloin kauppahinnan tu-
lee viimeistään kokonaisuudessaan olla maksettu (31.12.2026) ja/tai 
määräaikoja koskien korttelin valmistumista, kaupunki voi perustellusta 
syystä myöntää kauppahinnan maksamisen ja korttelin valmistumisen 
määräaikoihin pidennystä. Määräajan pidentämisen tarvehankinta suo-
ritetaan tällöin aina määräaikakohtaisesti. Mikäli kaupungin myöntää 
tällöin kauppahinnan maksamisen määräaikaan pidennystä, ostaja on 
velvollinen suorittamaan kauppahinnalle sen nykyarvon säilyttämistä 
varten laskettavan ja kauppahintaan lisättävän kolmen (3) prosentin 
vuotuisen korotuksen.

Ostaja on esittänyt, että se tulee luovuttamaan kaupungille kaupungin 
hyväksymän vakuuden siten, että vakuuden arvo on yhteenlaskettuna 
aina maksamatta oleva kauppahinta ja siihen laskennallisesti lisätty 25 
% määrä maksamattomasta kauppahinnasta.

Esisopimukseen sisältyy sopimussakkoa, vahingonkorvausta sekä so-
pimuksen purkamista ja voimassaoloa koskevat ehdot sekä Kruunu-
vuorenrannan alueelliset lisäehdot, jotka koskevat muun muassa jät-
teen putkikeräystä, palveluyhtiötä ja valotaidetta.

Kortteli ja osa sitä ympäröivistä kaduista edellyttävät louhintaa. Esiso-
pimukseen on sisällytetty ehdot koskien kaupungin vastuulle kuuluvaa, 
myöhemmin toteutettavaa korttelin ja sitä ympäröivien katujen louhin-
taa. 
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Toimivalta ja päätöksen täytäntöönpano

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 kiinteistökaupan esisopimus ja sen perusteella tehtä-
vät 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 Varausaluekartta Kruunuvuorenranta 49331
2 Esisopimusluonnos Kruunis
3 Hakuohje
4 Arviointimuistio
5 YIT Suomi Oyn päivitetty projektisuunnitelma Kruunis
6 Asemakaava- ja asemakaavan muutos nro 12580

Oheismateriaali

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

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hakumenettelyn osallistujat Esitysteksti

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

Tiedoksi
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Kaupunkiympäristölautakunta
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§ 11
V 3.2.2021 Kauppalantie 9-11 asemakaavan muuttaminen (nro 
12638)

HEL 2019-007372 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian viikoksi pöydälle.

Käsittely

Esteelliset: Marcus Rantala
Esteellisyyden syy: yhteisöjääviys (hallintolaki 28.1 § 5 kohta) 

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian viikoksi pöydälle 
Daniel Sazonovin ehdotuksesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaavan muutoksen nro 12638 kartta, päivätty 3.11.2020
2 Asemakaavan muutoksen nro12638 selostus, päivätty 3.11.2020, päivi-

tetty Kylk:n 3.11.2020 päätöksen mukaiseksi
3 Vuorovaikutusraportti 1.6.2020, täydennetty 3.11.2020 ja kaavapäivys-

tyksen muistio 11.11.2019
4 Osa päätöshistoriaa

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy 29. kaupunginosan (Haaga, Etelä-
Haaga) korttelin 29018 tonttia 2 ja osaa puistoaluetta koskevan ase-
makaavan muutoksen 3.11.2020 päivätyn piirustuksen nro 12638 mu-
kaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein (muodostuu 
uusi kortteli 29266). 

Esittelijän perustelut
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Kaavaratkaisun keskeinen sisältö

Asemakaavan muutos (kaavaratkaisu) koskee tontti- ja puistoaluetta, 
joka sijaitsee Etelä-Haagassa Kauppalantien ja Kauppalanpuiston vä-
lissä. Kaavaratkaisu mahdollistaa vanhusten palvelutalon uudisraken-
tamisen nykyistä laajempana. Uudisrakennukseen yhdistetään kahden 
Etelä-Haagan alueella toimivan vanhusten palvelukodin toiminnot. Ta-
voitteena on toteuttaa etelähaagalaiseen ympäristöön sopiva raken-
nuskokonaisuus ja säilyttää tontin vehreä ilme. Kauppalanpuiston länsi-
reunasta liitetään palvelutalon tonttiin n. 495 m2:n kokoinen alue ja pal-
velutalon tontin eteläinen osa (n. 175 m2) liitetään osaksi Kauppalan-
puistoa. Toimenpiteellä varaudutaan pitkällä aikajänteellä Kauppalan-
puiston reitistöä koskeviin mahdollisiin muutostarpeisiin. Toistaiseksi 
puistoon liitettävä alue on tarkoitus säilyttää ennallaan puustoisena.

Uutta asuntokerrosalaa on noin 3 000 k-m2. Tontin tehokkuusluku on 
e=2,26.  Asukasmäärän lisäys on noin 50 vanhusasukasta.

Päätökset kaavaratkaisun pohjana

Kaavaratkaisu edesauttaa kaupungin strategisten tavoitteiden toteutu-
mista mahdollistamalla palveluasuntorakentamista hyvien liikenneyh-
teyksien varrella ja tarjoamalla ikääntyneille asuntoja virikkeellisessä ja 
viihtyisässä ympäristössä Kauppalanpuiston välittömässä läheisyydes-
sä. 

Helsingin yleiskaavan 2016 mukaan alue on osin kantakaupunkialuetta 
merkinnällä C2 ja osin asuntovaltaista aluetta merkinnällä A3. Alueen 
vierestä kulkee viheryhteys. Maanalaisessa yleiskaavassa nro 11830 
alue on  esikaupungin pintakallioaluetta. Nyt laadittu kaavaratkaisu on 
em.  yleiskaavojen mukainen.

Alueen lähtökohdat ja nykytilanne

Alueella on voimassa kaksi asemakaavaa; palvelutalon tontilla kaava 
nro 5721 vuodelta 1965 ja Kauppalanpuistossa kaava nro 10505 vuo-
delta 1999. Palvelutalon tontti on kaavassa vanhusten asuntolan kortte-
lialuetta, jonka tonttitehokkuusluku on e=1,0. Kauppalanpuisto puoles-
taan on osoitettu puistoksi merkinnällä VP. Kaavamuutos koskee ase-
makaavan mukaista tonttia 29018/2 sekä pientä osaa tontin itäpuolella 
sijaitsevasta Kauppalanpuistosta. Vehreällä tontilla sijaitsee 1960–
1970-lukujen taitteessa rakennettu nelikerroksinen palvelutaloraken-
nus, jonka on suunnitellut arkkitehti Matti Lieto. Tontin maasto laskee 
voimakkaasti Kauppalankadulta Kauppalanpuistoon, korkeuseroa on 
enimmillään noin 5 metriä. Tontilla on paljon rehevää ja kookasta kas-
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villisuutta, kuten Kauppalantien eteläpään ympäristössä muutenkin. 
Ympäristön rakennukset ovat pääosin 3–5 -kerroksisia. 

Kauppalanpuisto on yksi Haagan harvoja suurempia rakennettuja puis-
toja. Puiston perusominaisuksiin kuuluvat laajat, avoimet nurmikentät 
sekä runsaat istutusvyöhykkeet. Kaavamuutosalueen tontinrajan tun-
tumassa puiston puolella on kulkenut ennen puukujanne, josta on jäljel-
lä puiston puoleinen puurivi. Kauppalanpuistossa virtaavassa tulvaher-
kässä Haaganpurossa elää taimenpopulaatio.

Kauppalanpuiston itäpuolella kulkee hyvin vilkkaasti liikennöity Hä-
meenlinnanväylä.

Kaavaratkaisun kustannukset

Helsingin kaupunki omistaa tontin ja puistoalueen. Kaavaratkaisu on 
tehty hakemuksen johdosta (Samfundet Folkhälsan) ja kaavaratkaisun 
sisältö on neuvoteltu hakijan kanssa.

Kaavaratkaisun toteuttamisesta aiheutuu kaupungille kustannuksia, mi-
käli Kauppalantien ja Kauppalanpuiston väliin toteutetaan uusi porra-
syhteys. Porrasyhteyden rakentaminen ei ole ajankohtainen eikä tar-
kempia kustannuksia ole sen vuoksi tarpeen arvioida tässä vaiheessa. 
Kaavaratkaisu nostaa alueen arvoa ja kaupunki saa tuloja uuden vuok-
rattavan tai myytävän rakennuskerrosalan myötä.

Vuorovaikutus kaavan valmisteluaikana

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

Viranomaisyhteistyö

Kaavaratkaisun valmistelun yhteydessä on tehty yhteistyötä kaupun-
kiympäristön toimialan eri tahojen lisäksi seuraavien viranomaistahojen 
kanssa: Helen Oy, Helen Sähköverkko Oy, Helsingin seudun ympäris-
töpalvelut (HSY) vesihuolto, kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan kaupun-
ginmuseo sekä sosiaali- ja terveystoimiala.

Viranomaisten kannantotot osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä 
valmisteluaineistosta kohdistuivat kaupunkikuvaan ja vesihuollon tilava-
rauksiin. Kannanotoissa esitetyt asiat on otettu huomioon kaavoitus-
työssä siten, että uudisrakennuksen massoittelua, arkkitehtuuria ja ton-
tin järjestelyitä ohjattiin mm. rakennuksen korkeutta, ulkoasua, raken-
nusalojen rajoja, istutusalueita ja säilytettävää puustoa koskevin kaa-
vamääräyksin. Kauppalanpuistoon merkittiin viemärille 6 metriä leveä 
johtokuja.
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Mielipiteet

Mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä valmisteluai-
neistosta kohdistuivat uudisrakentamisen vaikutuksiin nykyisten naapu-
reiden olosuhteisiin, Kauppalanpuistoon, puustoon, luontoarvoihin, tai-
meniin ja kaupunkilintuihin, tontinrajojen muutoksiin, kulkureitteihin, uu-
disrakennuksen korkeuteen ja tyyliin. Vanhusten palveluasuminen näh-
tiin alueelle sopivana toimintona, mutta rakennuksen koettu massiivi-
suus häiritsi useita mielipiteen jättäjiä. Yhdessä mielipiteessä oltiin kui-
tenkin myös sitä mieltä, että hanke on esimerkki hyvästä ja järkevästä 
täydennysrakentamisesta. Myös ajatusta kahtena erillisenä rakennuk-
sena hahmottuvasta uudisrakennuksesta pidettiin hyvänä. 

Mielipiteet on otettu huomioon kaavoitustyössä siten, että kaavassa on 
useita rakennuksen ulkonäköön, kaupunkikuvallisesti merkittävään 
kasvillisuuteen sekä hulevesiin ja vihertehokkuuteen vaikuttavia kaa-
vamääräyksiä. Lisäksi on määrätty, ettei rakentaminen saa aiheuttaa 
haittaa säilytettävälle puuriville eikä Haaganpurolle taimenineen. Kirjal-
lisia mielipiteitä saapui 11 kpl.

Kaavaehdotuksen julkinen nähtävilläolo

Kaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä 1.-30.6.2020, mistä ilmoitettiin 
maankäyttö- ja rakennusasetuksessa säädetyllä tavalla. 

Kaavaehdotuksesta tehtiin 2 muistutusta. 

Muistutuksissa esitetyt huomautukset kohdistuivat uudisrakennuksen 
korkeuteen, massoitteluun ja ulkonäköön sekä naapureiden asumisolo-
suhteiden oletettuun huonontumiseen ja kadulla kulkijoiden näkymiin. 
Lisäksi todettiin, ettei OAS-vaiheen mielipiteitä oltu riittävästi huomioitu 
asemakaavaehdotuksessa ja huomautettiin, että OAS-vaiheen mielipi-
teistä vain yhdessä suhtauduttiin täysin positiivisesti hankkeeseen, ja 
että sen vuoksi vuorovaikutusraportista saattoi saada tästä asiasta vää-
rän kuvan.

Kaavaehdotuksesta saatiin viranomaisten lausunnot seuraavilta tahoil-
ta: 
Helen Sähköverkko Oy, kaupunginmuseo ja sosiaali- ja terveystoimia-
la. Viranomaisilla ei ollut huomautettavaa kaavaehdotuksesta. Kaupun-
ginmuseo totesi, että OAS-vaiheessa esiintuodut tavoitteet rakennetun 
kulttuuriympäristön osalta on asemakaavamääräyksissä otettu riittäväl-
lä tavalla huomioon.

Toimenpiteet julkisen nähtävilläolon jälkeen
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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.

Tarkemmat perustelut

Kaavaratkaisun vaikutukset ja tarkemmat perustelut ilmenevät liitteenä 
olevasta asemakaavaselostuksesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaavan muutoksen nro 12638 kartta, päivätty 3.11.2020
2 Asemakaavan muutoksen nro12638 selostus, päivätty 3.11.2020, päivi-

tetty Kylk:n 3.11.2020 päätöksen mukaiseksi
3 Vuorovaikutusraportti 1.6.2020, täydennetty 3.11.2020 ja kaavapäivys-

tyksen muistio 11.11.2019
4 Osa päätöshistoriaa

Oheismateriaali

1 Sijaintikartta
2 Ilmakuva
3 Muistutukset
4 Tehdyt muutokset
5 Kaavamuutoshakemus 20.6.2019

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen hy-
väksyminen

Otteet

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

Esitysteksti

Uudenmaan elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristö-
keskus

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

Kaavamuutoksen haki-
ja

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen hyväksyminen

Tiedoksi

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

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunta 03.11.2020 § 649

HEL 2019-007372 T 10 03 03

Hankenumero 0740_62

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle

 3.11.2020 päivätyn asemakaavan muutosehdotuksen nro 12638 
hyväksymistä. Asemakaavan muutos koskee 29. kaupunginosan 
(Haaga, Etelä-Haaga) korttelin 29018 tonttia 2 ja osaa puistoaluetta 
(muodostuu uusi kortteli 29266). 

Lisäksi lautakunta päätti

 ettei ehdotusta aseteta uudelleen nähtäville

 antaa vuorovaikutusraportista ilmenevät vastineet valmisteluaikana 
esitettyihin mielipiteisiin, kannanottoihin sekä julkisena nähtävillä-
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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

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

o Samfundet Folkhälsan: 6 000 euroa

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Leena Paavilainen, arkkitehti, puhelin: 310 64424

leena.paavilainen(a)hel.fi
Tiina Falck, maisema-arkkitehti, puhelin: 310 20764

tiina.uusitalo(a)hel.fi
Taina Toivanen, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37433

taina.toivanen(a)hel.fi

Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus Kaupunkimit-
tauspalvelut Kartat ja paikkatiedot Yksikön päällikkö 31.03.2020 § 18

HEL 2019-007372 T 10 03 03

Päätös

Yksikön päällikkö päätti hyväksyä asemakaavan 12638 pohjakartan 
kaupunginosassa 29 Haaga. 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: 12638
Kaupunginosa: 29 Haaga
Kartoituksen työnumero: 53/2019
Pohjakartta valmistunut: 3.12.2019

https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi/paatoksenteko/
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Tasokoordinaatisto: ETRS-GK25
Korkeusjärjestelmä: N2000

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

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

Lisätiedot
Merja Kyyrö, vastaava kartoittaja, puhelin: 310 31911

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

timo.tolkki(a)hel.fi
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§ 12
V 20.1.2021 Länsi-Helsingin raitioteiden yleissuunnitelman hyväk-
syminen

HEL 2018-002298 T 08 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy Länsi-Helsingin raitioteiden yleissuunni-
telman ja hankkeen toteuttamisen siten, että

 Raitiotien ja sen edellyttämän katuinfrastruktuurin kokonaiskustan-
nusarvio on 160 miljoonaa euroa (MAKU 106,41 huhtikuu 2019, 
2015=100) 

 Hankkeesta laaditaan hyväksytyn yleissuunnitelman ja kokonais-
kustannusarvion mukainen tarkempi hankesuunnitelma. Hanke-
suunnitelmassa voidaan tehdä jatkosuunnittelun edellyttämiä muu-
toksia ja tarkistuksia, jotka eivät olennaisesti muuta yleissuunnitel-
man sisältöä. 

 Kaupunki neuvottelee valtion kanssa hankkeen kustannusjaosta. 
Kustannusjakoneuvotteluissa hyödynnetään Helsingin seudun ja 
valtion maankäytön, asumisen ja liikenteen MAL-sopimuksen 2020-
2031 neuvottelutulosta (2.6.2020). 

 Jatkosuunnittelussa varmistetaan, että Helsingin keskusta on saa-
vutettavissa eri kulkumuodoilla. Jatkosuunnittelussa kiinnite-
tään erityisesti huomiota näille väylille jäävän bussiliikenteen toimi-
vuuteen siten, että bussiliikenteen toimintaedellytykset eivät ratkai-
sevasti heikkene nykyisestä.

Käsittely

Esteelliset: Sami Sarvilinna
Esteellisyyden syy: puolueettomuuden vaarantuminen (hallintolaki 28 § 
1 mom 7 kohta) 

Vastaehdotus:
Reetta Vanhanen: Muutetaan päätösesitys kaupunkiympäristölauta-
kunnan kaupunginhallitukselle esittämän päätösesityksen mukaiseksi:

"Kaupunginhallitus hyväksyy Länsi-Helsingin raitioteiden yleissuunni-
telman ja hankkeen toteuttamisen siten, että
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- Raitiotien ja sen edellyttämän katuinfrastruktuurin kokonaiskustannu-
sarvio on 160 miljoonaa euroa (MAKU 106,41 huhtikuu 2019, 
2015=100)

- Hankkeesta laaditaan hyväksytyn yleissuunnitelman ja kokonaiskus-
tannusarvion mukainen tarkempi hankesuunnitelma.  Hankesuunnitel-
massa voidaan tehdä jatkosuunnittelun edellyttämiä muutoksia ja tar-
kistuksia, jotka eivät olennaisesti muuta yleissuunnitelman sisältöä.

- Kaupunki neuvottelee valtion kanssa hankkeen kustannusjaosta. Kus-
tannusjakoneuvotteluissa hyödynnetään Helsingin seudun ja valtion 
maankäytön, asumisen ja liikenteen MAL-sopimuksen 2020-2031 neu-
vottelutulosta (2.6.2020).

- Jatkosuunnittelussa varmistetaan, että Helsingin keskusta on saavu-
tettavissa eri kulkumuodoilla. Jatkosuunnittelussa kiinnitetään erityisesti 
huomiota näille väylille jäävän bussiliikenteen toimivuuteen siten, että 
bussiliikenteen toimintaedellytykset eivät ratkaisevasti heikkene nykyi-
sestä."

Edellä olevasta päätöksestä seuraten poistetaan seuraavat kappaleet 
58 ja 59:

"Kaupunginhallituksen kanta yleissuunnitelmaan

Viitaten lautakunnan esitykseen, sen perusteluihin ja valmisteluaineis-
toon, saatuihin lausuntoihin sekä kaupunginhallituksen hyväksymään ja 
muuhun kaupungin sisäiseen hankeohjeistukseen, kaupunginhallitus 
esittää, että yleissuunnitelma hyväksytään jatkosuunnittelun pohjaksi 
alustavine kokonaiskustannusarvioineen. Lopullinen päätös toteuttami-
sesta ja kokonaiskustannuksista, nk. enimmäishintapäätös, tehdään 
vasta myöhemmin koko hanketta koskevan hankesuunnitelman valmis-
tuttua.

Päätöksenteon kaksivaiheisuutta koskevan esityksen perusteena ovat 
maankäytön suunnittelun, kunnallisteknisen ja geoteknisen sekä silta- 
ja taitorakenteiden suunnittelun alustava vaihe, raitiotiehankkeen ja 
bussiliikenteen sujuvuuden vaatimat lisätarkastelut sekä pelastusturval-
lisuuden varmistaminen raitiotien rakentamisen myötä eräillä kaduilla ja 
katuosuuksilla."

Edellä olevasta päätöksestä seuraten muutetaan kappaleen 67 viimei-
nen lause seuraavasti:

"Kaupunginhallitus toteaa, että nyt kysymyksessä olevan yleissuunni-
telman hyväksyminen JA HANKKEEN TOTEUTTAMISESTA PÄÄT-
TÄMINEN on pohjana valtion ja Helsingin jatkoneuvotteluille."
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Kannattaja: Tomi Sevander

Äänestys

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

Jaa-äänet: 4
Pia Pakarinen, Wille Rydman, Daniel Sazonov, Jan Vapaavuori

Ei-äänet: 11
Veronika Honkasalo, Terhi Koulumies, Mika Raatikainen, Marcus Ran-
tala, Nasima Razmyar, Tomi Sevander, Anni Sinnemäki, Reetta Van-
hanen, Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki, Ozan Yanar

Kaupunginhallitus hyväksyi Reetta Vanhasen vastaehdotuksen mukai-
sesti muutetun ehdotuksen äänin 4 - 11.

Esittelijä
Vs. kansliapäällikkö
Tuula Saxholm

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

tanja.sippola-alho(a)hel.fi
Saara Kanto, hankepäällikkö, puhelin: 310 25531

saara.kanto(a)hel.fi
Katariina Baarman, projektinjohtaja, puhelin: 310 37125

katariina.baarman(a)hel.fi

Liitteet

1 Länsi-Helsingin raitioteiden yleissuunnitelma-raportti
2 Länsi-Helsingin raitioteiden yleiskartta
3 Liikenteen yleissuunnitelmat
4 Laajennettu hankearviointi
5 Kaupunkitaloudellinen arviointi
6 Yritysvaikutusten arviointi
7 Käyttötalousvaikutukset
8 Vuorovaikutusmuistio
9 Tarkentavat selvitykset ja kustannusarvio
10 Läntisen kantakaupungin raitioteiden simulointi
11 Lausunnot
12 Pro Haaga r.y. - Pro Haga r.f. kirje 7.10.2020 ilman henkilötietoja

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet
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Ote Otteen liitteet
Helsingin kaupunginosayhdis-
tykset ry Helka

Esitysteksti

Helsingin seudun kauppakamari Esitysteksti
Helsingin seudun liikenne -
kuntayhtymä

Esitysteksti

Helsingin seudun ympäristöpal-
velut -kuntayhtymä/Vesihuolto

Esitysteksti

Helsingin Yrittäjät r.y. Esitysteksti
Liikenneliikelaitos Esitysteksti
Linja-autoliitto Esitysteksti
Pro Haaga r.y. - Pro Haga r.f. Esitysteksti
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskus

Esitysteksti

Väylävirasto Esitysteksti

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy Länsi-Helsingin raitioteiden yleissuunni-
telman jatkosuunnittelun pohjaksi siten, että

 Raitiotien ja sen edellyttämän katuinfrastruktuurin alusta-
va kokonaiskustannusarvio on 160 miljoonaa euroa (MAKU 106,41 
huhtikuu 2019, 2015=100) 

 Hankkeesta laaditaan yleissuunnitelman pohjal-
ta hankesuunnitelma, jonka hyväksymisen yhteydessä kaupungin-
valtuusto tekee lopullisen enimmäishintapäätöksen. 

 Kaupunki neuvottelee valtion kanssa hankkeen kustannusjaosta. 
Kustannusjakoneuvotteluissa hyödynnetään Helsingin seudun ja 
valtion maankäytön, asumisen ja liikenteen MAL-sopimusta 2020-
2031, jonka kaupunginhallitus on osaltaan hyväksynyt 21.9.2020 ja 
valtioneuvosto osaltaan 8.10.2020. 

 Jatkosuunnittelussa varmistetaan, että Helsingin keskusta on saa-
vutettavissa eri kulkumuodoilla. Jatkosuunnittelussa kiinnite-
tään erityisesti huomiota  bussiliikenteen toimivuuteen siten, että 
bussiliikenteen toimintaedellytykset eivät ratkaisevasti heikkene ny-
kyisestä.

Esittelijän perustelut

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle 15.9.2020:
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Kaupunginhallitus hyväksyy Länsi-Helsingin raitioteiden yleissuunni-
telman ja hankkeen toteuttamisen siten, että

- Raitiotien ja sen edellyttämän katuinfrastruktuurin  kokonaiskustannu-
sarvio on 160 miljoonaa euroa (MAKU 106,41 huhtikuu 2019, 
2015=100)

- Hankkeesta laaditaan hyväksytyn yleissuunnitelman ja kokonaiskus-
tannusarvion mukainen tarkempi hankesuunnitelma.  Hankesuunnitel-
massa voidaan tehdä jatkosuunnittelun edellyttämiä muutoksia ja tar-
kistuksia, jotka eivät olennaisesti muuta yleissuunnitelman sisältöä. 

- Kaupunki neuvottelee valtion kanssa hankkeen kustannusjaosta. Kus-
tannusjakoneuvotteluissa hyödynnetään Helsingin seudun ja valtion 
maankäytön, asumisen ja liikenteen MAL-sopimuksen 2020-2031 neu-
vottelutulosta (2.6.2020).

- Jatkosuunnittelussa varmistetaan, että Helsingin keskusta on saavu-
tettavissa eri kulkumuodoilla. Jatkosuunnittelussa kiinnitetään erityisesti 
huomiota näille väylille jäävän bussiliikenteen toimivuuteen siten, että 
bussiliikenteen toimintaedellytykset eivät ratkaisevasti heikkene nykyi-
sestä.

Kaupunkiympäristölautakunnan esityksen perustelut ovat seuraavat:

Suunnitelman tausta ja aiemmat päätökset

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 26.10.2016 yleiskaavan, jossa Huopa-
lahdentien ja Vihdintien alueelle osoitetaan kantakaupungin maankäyt-
tö, kaupunkibulevardi sekä joukkoliikenteen nopea runkoyhteys. 

Kaupunginvaltuuston 27.9.2017 hyväksymässä kaupunkistrategiassa 
2017-2021 todetaan, että yleiskaavan toteuttamisen suunnittelu aloite-
taan Vihdintien bulevardista ja alueen pikaraitiotien suunnittelu etenee 
päätösvaiheeseen valtuustokauden aikana.

Kaupunginhallitus hyväksyi 4.6.2018 yleiskaavan toteuttamisohjelman, 
jossa Huopalahdentien ja Vihdintien bulevardi sekä pikaraitiotie kuulu-
vat ensimmäisessä toteutusvaiheessa 2020-luvun aikana suunnitelta-
viin ja toteutettaviin hankkeisiin.

HSL:n hallituksen 26.3.2019 ja Helsingin seudun yhteistyökokouksen 
28.3.2019 hyväksymässä MAL 2019-suunnitelmassa Vihdintien pikarai-
tiotie kuuluu ensimmäisessä vaiheessa 2020-2023 aloitettaviin liiken-
neinvestointeihin. Helsingin seudun MAL-sopimusta 2020-2031 koske-
vassa neuvottelutuloksessa 2.6.2020 esitetään, että valtio osallistuisi 
yleissuunnitelman mukaisen hankekokonaisuuden toteuttamiseen 30 % 
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osuudella. MAL–sopimuksessa valtio osoittaa Vihdintien pikaraitiotien 
(ns. Länsi-Helsingin raitiotiet) yleissuunnitelmaluonnoksen mukaisen 
hankekokonaisuuden toteuttamiseen (sis. suunnittelun ja rakentami-
sen) ja siihen sekä muihin kestävää liikkumista edistäviin hankkeisiin 
liittyviin kustannuksiin kaikkiaan 105 miljoonaa euroa.

Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi 11.6.2019 Huopalahdentien ja 
Vihdintien bulevardikaupungin kaavarungon, jossa määritellään alueen 
maankäytön kokonaiskuva ohjeellisena jatkosuunnittelun pohjaksi.

Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi 21.1.2020 Länsi-Helsingin rai-
tioteiden yleissuunnitelman liikenteelliset periaatteet ja valitsi yleis-
suunnitelman pohjaksi vaihtoehdon, joka sisältää Vihdintien pikaraitio-
tien sekä läntisen kantakaupungin kaupunkiraitiotien. Päätöksenteon 
yhteydessä tehdyt vastaesitykset on huomioitu yleissuunnitelman val-
mistelussa.

Kaupunginvaltuuston 27.11.2019 hyväksymän vuoden 2020 talousar-
vion yhteydessä käydyissä budjettineuvotteluissa lisättiin liikenneliike-
laitoksen investointeja koskien kirjaus, jonka mukaisesti vuodesta 2025 
eteenpäin on suunniteltu rakennettavan Vihdintien pikaraitiotie ja länti-
sen kantakaupungin kaupunkiraitiotiet.

Yleistä

Vihdintien pikaraitiotie on uusi säteittäinen joukkoliikenteen runkoyh-
teys. Sen rooli joukkoliikennejärjestelmässä on laajentaa raideliiken-
teen verkostoa, muodostaa joukkoliikenteen solmukohtia ja mahdollis-
taa uutta kantakaupunkimaista maankäyttöä. Pikaraitiotie yhdistää kan-
takaupungin raitioverkon, Raide-Jokeri -pikaraitiotien, Rantaradan ja 
Kehäradan. 

Pikaraitiotien uusi, n. 5,5 km pitkä rataosuus kulkee Munkkiniemenau-
kiolta Huopalahdentietä, Vihdintietä ja Kaupintietä pitkin Kantelettaren-
tielle Kannelmäkeen. Keskustan päätepysäkki on Erottajalla Kolmikul-
massa. Pikaraitiotien uusi rataosuus suunnitellaan pikaraitioteiden 
suunnitteluperiaattein siten, että syntyy edellytykset linjan nopealle, su-
juvalle ja luotettavalle liikennöinnille. Munkkiniemenaukiolta Erottajalle 
pikaraitiotie hyödyntää olemassa olevaa raitiotieverkkoa, joka peruskor-
jauksen yhteydessä parannetaan pikaraitiotielle sopivaksi.

Pikaraitiolinjaa Erottajan ja Kannelmäen välillä liikennöidään ruuhka-
aikoina 6 minuutin vuorovälillä. Matka-aika päätepysäkkien välillä on 
noin 30 min ja linjan keskinopeus on noin 20 km/h. Pikaraitiolinjan ka-
lustona on noin 35 metrin pituinen kaksisuuntainen pikaraitiovaunu ja 
liikennejärjestelyissä varaudutaan pidemmän 45 metrin pituisen kalus-
ton käyttöön. Linjan alustava kalustotarve on 15 vaunua.
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Läntisen kantakaupungin raitiotiet ovat kantakaupungin raitioverkon 
laajennuksia, jotka sijaitsevat Fredrikinkadulla, Topeliuksenkadulla se-
kä Nordenskiöldinkadulla. Niiden yhteispituus on n. 2,5 km. Osuudet 
suunnitellaan nykyisiä kaupunkiraitioverkon suunnitteluperiaatteita 
noudattaen. Kantakaupungin uusien rataosuuksien avulla varmistetaan 
myös pikaraitiolinjan hyvä palvelutaso, monipuolistetaan raitiolinjastoa, 
parannetaan raitioverkon luotettavuutta ja korvataan kantakaupungin 
bussiliikennettä.

Linjastosuunnittelu tarkentuu jatkosuunnittelussa. Yleissuunnitelman 
vaikutusarvioinneissa on tarkasteltu erilaisia vaihtoehtoja kantakau-
pungin raitioliikenteen järjestämiseksi. Vaikutukset on tutkittu sellaisella 
vaihtoehdolla, jossa linjat 2 ja 4 siirretään nykyisiltä reiteiltä liikennöi-
mään kantakaupungin uusia rataosuuksia. Lisäksi on arvioitu vaikutuk-
sia Länsi-Helsingin bussilinjojen liikennöintiin. Esimerkiksi linjojen 18, 
37 ja 39 reittiä voidaan lyhentää, jolloin ne palvelevat liityntää raidelii-
kenteeseen. Varsinainen linjastosuunnitelma ja päätökset näihin liittyen 
tehdään myöhemmässä vaiheessa ja se on HSL:n vastuulla.

Jalankulkijoille luodaan viihtyisää, turvallista ja kaupunkimaista katu-
ympäristöä. Suunnitelma sisältää pyöräliikenteen tavoiteverkkojen mu-
kaiset pyöräliikenteen järjestelyt lukuun ottamatta Fredrikinkatua, jolla 
ei ole tilaa erilliselle pyöräilyjärjestelylle. Autoliikenteelle varataan kan-
takaupungin osuuksilla pääasiassa yksi ja Huopalahdentiellä sekä Vih-
dintiellä kaksi läpiajon mahdollistavaa ajokaistaa suuntaansa. Tulevai-
suudessa olisi edelleen sama periaate kuin nykyisin henkilöautoliiken-
teen läpiajon mahdollistavien kaistojen osalta. Kantakaupungin osuuk-
silla on esitetty poistettavaksi bussi- ja ryhmittymiskaistoja.

Kustannukset, kannattavuus ja liittyvät investoinnit

Raitiotiehankkeen alustava kustannusarvio on 160 miljoonaa euroa 
(MAKU-indeksi 106,41, 2015=100). Kustannus sisältää raitiotien sekä 
sen edellyttämät katuinfrastruktuurin muutokset, taitorakenteet, pohjan-
vahvistukset, ja johtosiirrot uusilla rataosuuksilla. Kustannusarvioon si-
sältyy 15 % riskivaraus. Tunnistetut kustannusriskit liittyvät mm. taito-
rakenteisiin, raitiotien teknisten järjestelmien ratkaisuihin ja pohjaolo-
suhteisiin. Lisäksi arvio sisältää suunnittelun ja rakennuttamisen sekä 
työmaatehtävien (sis. työmaa-aikaiset liikennejärjestelyt) kustannukset.

Bulevardikaupungin maankäytön ja siihen liittyvien katujärjestelyjen to-
teuttaminen ovat edellytyksiä raitiotien toteuttamiselle. Maankäytön 
muutokset perustuvat kaavarunkoon ja niistä päätetään asemakaavo-
jen hyväksymisen yhteydessä. Uuden maankäytön edellyttämät katuin-
vestoinnit toteutetaan raitiotiehankkeen liittyvinä investointeina. 
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Raitiolinjojen liikennöinti tukeutuu Ruskeasuolle toteutettavaan raitio-
vaunuvarikkoon, jonka hankesuunnitelman on tarkoitus valmistua pää-
töksentekoon vuoden 2020 aikana. Kalusto- ja varikkoinvestointien 
pääomakustannukset sisältyvät tämän yleissuunnitelman hankear-
vioinnin liikennöintikustannuksiin.

Hankkeen yhteiskuntataloudellinen kannattavuus on noin 0,60, mikäli 
MAL 2019-suunnitelman mukaiset liikenteen hinnoittelutoimenpiteet 
otetaan käyttöön. Ilman hinnoittelutoimenpiteitä hyöty-kustannussuhde 
on 0,79. Hankkeen toteuttaminen on kuitenkin perusteltua kaupunkita-
loudellisten vaikutusten sekä laajennetussa hankearvioinnissa (liite 4) 
esitettyjen muiden suotuisien vaikutusten vuoksi. Raitioliikenne mah-
dollistaa joukkoliikenteen kapasiteetin lisäämisen siten, että liikenteen 
luotettavuus säilyy, ja sen matkustusmukavuus sekä esteettömyys ovat 
bussiliikennettä parempia. 

Raitiotiehankkeen toteutus edellyttää suunnitelman kustannusarvion si-
sältämien investointien lisäksi liittyvien investointien toteuttamista. Liit-
tyvien hankkeiden kokonaissumman arvioidaan olevan noin 260 mil-
joonaa euroa ja niiden toteutuksesta päätetään erikseen. Liittyviä 
hankkeita ovat:

 Huopalahdentien ja Vihdintien kaupunkibulevardin uutta maankäyt-
töä palvelevat katujärjestelyt, noin 41 miljoonaa euroa,

 Turunväylän tiealueen järjestelyt, noin 5,5 miljoonaa euroa,
 Mannerheimintien pyöräilyjärjestelyiden ja raitiotien parantamistoi-

menpiteiden toteuttaminen välillä Postikatu-Reijolankatu. Raitiotien 
parantamisen osuus on noin 15 miljoonaa euroa. (Kadun peruskor-
jauksen on kokonaisuudessaan arvioitu maksavan noin 36 miljoo-
naa euroa.)

 Vihdintien pikaraitiolinjan kalustohankinta, noin 53 miljoonaa euroa 
(sisältyy liikennöintikustannuksiin), ja

 Ruskeasuon raitiovaunuvarikko ja sen ratayhteydet, noin 150 mil-
joonaa euroa (sisältyy liikennöintikustannuksiin).   

Mikäli Länsi-Helsingin raitiotiehanketta ei toteuteta, Huopalahdentien ja 
Vihdintien bulevardikatujen sekä muiden vaihtoehtoisten investointien 
summa on noin 59 miljoonaa euroa. Lisäksi Ruskeasuon raitiovaunuva-
rikko tarvitaan joka tapauksessa.

Vaikutukset kaupungin käyttötalouteen, lipputuloihin ja lipunhintaan

Hankkeen arvioidaan nostavan HSL:n lipputuloja 0,5 miljoonaa euroa 
vuodessa liikenteen alkaessa. Hankkeella on matkalippujen hintoihin 
noin 1,5 % korotusvaikutus. Helsingin HSL-maksuosuuden arvioidaan 
kasvavan käyttöönottoa seuraavan vuoden osalta noin 2,6 miljoonaa 
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euroa. Tämä vastaa noin 1,3 %:n korotusta vuoden 2020 talousarvion 
mukaiseen HSL:n maksuosuuteen. Hankkeen vaikutus kaupungin 
HKL:lle maksamaan infratukeen on käyttöönottoa seuraavan vuoden 
osalta 2,5 miljoonaa euroa. Tämä vastaa noin 6 %:n korotusta vuoden 
2020 talousarvion mukaiseen HKL:n infratukeen.

Hankkeen kokonaisvaikutus kaupungin käyttötalouteen on raitioteiden 
käyttöönottoa seuraavan vuoden osalta yhteensä 5,1 miljoonaa euroa. 
Vaikutus pienenee seuraavina vuosina poistettavan pääoman korkoku-
lujen pienentymisen myötä.

Mikäli hanketta tuetaan 30 % valtionosuudella, on korotusvaikutus mat-
kalippujen hintoihin 1,2 % ja kokonaisvaikutus kaupungin käyttötalou-
teen ensimmäisenä vuonna 3,6 miljoonaa euroa. 

Joukkoliikenteen liikennöintikustannukset

Vihdintien pikaraitiolinjan liikennöintikustannus on noin 7,4 miljoonaa 
euroa vuodessa sisältäen kaluston ja varikon kustannukset. Linjan lii-
kennöintikustannus on 0,80 euroa/nousu, kun kantakaupungin nykyi-
sessä raitioliikenteessä kustannus on noin 0,90 euroa/nousu.

Suunnitelmassa esitetyillä raitio- ja bussilinjaston muutoksilla koko rai-
tioliikenteen liikennöintikustannukset kasvaisivat noin 7,2 miljoonaa eu-
roa ja bussiliikenteen kustannukset laskisivat noin 5,2 miljoonaa euroa, 
jolloin joukkoliikenteen liikennöintikustannukset kasvaisivat kokonai-
suudessaan noin 2,0 miljoonaa euroa vuodessa.

Vaikutukset

Hankkeen vaikutusten arviointi perustuu asiantuntija-arvioihin, seudulli-
seen Helmet 3.0-liikennemalliin sekä muilla menetelmillä tehtyihin eril-
listarkasteluihin. Vaikutusten arvioinnin kohteena on raitiotieinvestoin-
nista syntyvät vaikutukset, joten bulevardikaupungin maankäytön ja 
sen edellyttämien katujärjestelyiden toteutuminen on lähtökohtana kai-
kissa vaihtoehdoissa. Vaikutusten arviointia ei ole tehty nykyisten katu-
järjestelyiden suhteen. Vertailuvaihtoehdossa (VE 0+) joukkoliikenne 
järjestetään tehostetulla bussiliikenteellä. Muissa tarkastelluissa vaih-
toehdoissa (VE 1, VE 2 ja VE 2+) on tutkittu erilaisia pikaraitiotien ja 
läntisen kantakaupungin rataosuuksien toteutuslaajuuksia. Tarkastelu-
vuosi on 2030, ja bulevardikaupungin suunniteltu maankäyttö oletetaan 
tilanteessa toteutuneeksi. Hankkeen toteuttamiseksi on valittu vaih-
toehto VE 2+, jonka liikenteelliset periaatteet hyväksyttiin Kaupunkiym-
päristölautakunnassa yleissuunnittelun lähtökohdaksi 21.1.2020.

Seuraavassa esitetyt vaikutukset kuvaavat eroja valitun toteutusvaih-
toehdon ja tehostetun bussiliikennevaihtoehdon välillä tilanteessa, jos-
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sa seudulliset liikenteen hinnoittelutoimenpiteet ovat käytössä, ellei toi-
sin mainita. Vaikutukset on arvioitu herkkyystarkasteluna myös tilan-
teessa, jossa hinnoittelutoimenpiteet eivät ole käytössä. Autoliikenteelle 
tehdyt tarkennetut toimivuustarkastelut on arvioitu tilanteessa, jossa ei 
ole käytössä seudullisia liikenteen hinnoittelutoimenpiteitä. Vaikutusar-
vioinnit herkkyystarkasteluineen on esitetty yleissuunnitelmaraportissa 
ja liiteaineistossa.

Vihdintien pikaraitiolinjan matkustajamääräksi vuonna 2030 on arvioitu 
noin 39 000 matkustajaa vuorokaudessa ja kantakaupungin uusia ra-
taosuuksia käyttävän raitiolinjan matkustajamääräksi myös 39 000 
matkustajaa vuorokaudessa. Näiden raitiolinjojen korvaamilla bussilin-
joilla on arvioitu olevan yhteensä 36 500 matkustajaa vuorokaudessa. 
Erotus ei kuitenkaan ole vain lisäystä, sillä pikaraitiotie ja kantakaupun-
gin kaupunkiraitiotie houkuttelevat myös muilta linjoilta matkustajia kyy-
tiinsä. Helsingistä alkavien joukkoliikennematkojen määrä kasvaa rai-
tioteiden toteuttamisen myötä noin 1600 matkalla vuorokaudessa, ja-
lankulkumatkojen määrä kasvaa noin 460 matkalla vuorokaudessa, 
pyörämatkojen määrä vähenee noin 270 matkalla vuorokaudessa ja 
automatkojen määrä vähenee noin 1300 matkalla vuorokaudessa. 

Kaupunkitaloudellisten vaikutusten arvioinnin (liite 5) perusteella raitio-
teiden toteuttaminen nopeuttaa ja tiivistää maankäytön toteutumista ja 
nostaa kaupungin tuloja maaomaisuudesta. Kaupungin maaomaisuus-
tulojen nykyarvo 30 vuoden ajalta kasvaa noin 123 miljoonaa euroa, 
yritysten kasautumishyödyt noin 8,6 miljoonaa euroa ja kaupungin ve-
rotulot noin 4,4 miljoonaa euroa suhteessa bussiliikennevaihtoehtoon.

Yritysvaikutusten arvioinnin (liite 6) perusteella uudet raitiotiet paranta-
vat joukkoliikenneyhteyksiä useilla yritys- ja työssäkäyntialueilla. Hanke 
voi parantaa erikoisliikkeiden saavutettavuutta ja toimintamahdollisuuk-
sia edellyttäen, että asiointi- ja jakeluliikenteen tarpeet pystytään huo-
mioimaan. Haittavaikutuksia syntyy keskustan alueella pääasiassa py-
säköintipaikkojen vähenemisen ja jakeluliikenteen vaikeutumisen seu-
rauksena. Yritysvaikutusten arvioinnissa korostuivat rakentamisen ai-
kaiset haitat. Näiden arvioitiin heikentävän kantakaupungin kadunvar-
sien yritysten asiakasvirtoja ja liikevaihtoa.

Autoliikenteen toimivuutta on arvioitu ilman seudullisia liikenteen hin-
noittelutoimenpiteitä, jotka pienentäisivät liikennemääriä (liitteet 1 ja 
10). Huopalahdentien ja Vihdintien alueella liikenteen sujuvuus on 
ruuhkaisimmissa kohdissa heikko. Arviointien mukaan risteysten väli-
tyskyky riittää siihen, ettei jonoista aiheudu heijastusvaikutuksia seu-
raaviin liittymiin. Läntisen kantakaupungin raitioteiden ja pyöräinfran to-
teuttaminen vähentää autoliikenteen kaistakapasiteettia risteyksissä ja 
niiden välillä, kun oikealle kääntyvien ajokaista, joka toimii myös suo-
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raan ajavien bussikaistana, poistuu. Autoliikennettä siirtyy Töölön ko-
koojakaduilta rinnakkaisille pääkatureiteille Mannerheimintielle, Meche-
lininkadulle ja Nordenskiöldinkadulle. Viiveet kasvavat Tukholmanka-
dulla ja Topeliuksenkadun pohjoisosalla. Runeberginkadulla ja Fredri-
kinkadulla ajoaikojen muutokset ovat pieniä. Kokonaisuutena liikenteen 
viiveet kantakaupungin läntisen raitiotien liikennejärjestelyiden vuoksi 
kasvavat noin 1,5 % (liite 10).

Kadunvarsipysäköintipaikkojen määrä vähenee kaikkiaan noin 180:lla. 
Suurimmat muutokset kadunvarsipysäköintiin kohdistuvat Fredrikinka-
dulle, Topeliuksenkadulle ja Huopalahdentielle.

Raitioteiden toteuttaminen tukee liikennejärjestelmän päästövähennyk-
siä. Kaupunkiraideliikenne on päästötöntä ja hankkeen aiheuttamat 
kulkutapamuutokset vähentävät ajoneuvoliikenteen päästöjä arviolta 
430-1400 hiilidioksidiekvivalenttitonnia vuodessa.

Raitioliikenne voi lisätä melua kaarteissa, vaihteiden kohdalla ja raide-
risteyksissä. Auto- ja bussiliikenteen muutokset vaikuttavat kokonais-
melun määrään. Runkomelun syntyminen ja tärinä ehkäistään eristys-
rakentein ja pohjanvahvistuksella.

Uusia raitioteitä sijoittuu kaupunkikuvan ja kulttuuriympäristön kannalta 
merkittäville alueille kantakaupungissa. Raitiotiet suunnitellaan niin, et-
teivät ne aiheuta haittaa arvoympäristöille. Raitioteiden ja katujen ra-
kentamisella on vaikutuksia luonnonympäristöön erityisesti Huopalah-
dentien-Vihdintien kaupunkibulevardin osuudella sekä Mätäjokivarrella. 
Raitioteiden vaikutus virkistyskäyttöön on vähäinen. Raiteet on suunni-
teltu nykyiselle katu- ja tieverkolle.

Vuorovaikutus ja viranomaisyhteistyö

Tiivistelmä vuorovaikutuksesta ja saaduista kannanotoista sekä vasti-
neet niihin on esitetty vuorovaikutusmuistiossa (liite 8). Suunnitelmaa 
on vuorovaikutettu mm. työpajoin, internet-kyselyin, yleisötilaisuuksin ja 
maastokävelyin vuosina 2018-2019.

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL) ja Helsingin kaupungin 
liikenneliikelaitos (HKL) ovat osallistuneet suunnitelman valmisteluun ja 
ohjaamiseen. Valmistelun yhteydessä on tehty yhteistyötä Uudenmaan 
elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskuksen (Uudenmaan ELY-keskus),  
Väyläviraston, Helsingin pelastuslaitoksen sekä Helsingin seudun ym-
päristöpalvelut –kuntayhtymän (HSY) kanssa.

Lausunnot
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Yleissuunnitelmasta on saatu lausunnot (7 kpl) Helsingin kaupungino-
sayhdistykset ry:ltä (Helka), Helsingin seudun kauppakamarilta, Hel-
singin seudun liikenne -kuntayhtymältä (HSL), Helsingin Yrittäjiltä, Lin-
ja-autoliitolta, Uudenmaan elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskukselta 
(Uudenmaan ELY-keskus) sekä Väylävirastolta. Lausunnot ovat liit-
teessä 11 ja vastineet lausuntoihin on esitetty vuorovaikutusmuistiossa 
(liite 8).

Helka toteaa lausunnossaan mm, että uudet raideyhteydet ovat kanna-
tettavia, mutta Riistavuoren täydennysrakentaminen ei ole hyväksyttä-
vissä, uuden maankäytön ja liikennejärjestelyjen vaikutukset luonto- ja 
ympäristöarvoihin tulee huomioida suunnittelussa paremmin ja joukko-
liikenteen suoria yhteyksiä tulisi säilyttää.

Helsingin seudun kauppakamari toteaa lausunnossaan mm., että se 
suhtautuu kielteisesti kaupunkibulevardien toteutukseen, esittää huo-
lensa Helsingin keskustan saavutettavuuden heikkenemisestä sekä 
huoltoliikenteen toimivuudesta ja pitää tärkeänä, että kaupunki tekee 
kaikkensa vähentääkseen rakentamisesta aiheutuvaa haittaa.

HSL toteaa lausunnossaan mm., että se tukee raideliikenteen verkos-
ton toteuttamista ja edellyttää panostamista raitioliikenteen palvelutaso-
tavoitteiden saavuttamiseen ja solmukohtien toimivuuteen. Samalla esi-
tetään huoli bussiliikenteen sujuvuuden mahdollisesta heikkenemises-
tä.

Helsingin yrittäjät toteaa lausunnossaan mm, että he pitävät tärkeänä 
Helsingin ja sen keskustan saavutettavuutta kaikilla liikennemuodoilla, 
mikä vaikuttaa yritysten toimintamahdollisuuksiin. Katutöistä aiheutuvia 
haittoja tulee minimoida huolellisella suunnittelulla. 

Linja-autoliitto toteaa lausunnossaan mm., että suunnitelma vaikeuttaa 
Topeliuksenkadun ja Runeberginkadun käyttöä linja-autoliikenteen va-
rareittinä Kampin terminaaliin poikkeustilanteissa. Lisäksi matkailulii-
kenteen pysäköinti tulee säilyttää Runeberginkadulla ja Mäntymäen 
kentällä.

Uudenmaan ELY-keskus toteaa lausunnossaan mm., että pikaraitiotei-
den rakentaminen on kannatettavaa, mutta suunnittelussa on otettava 
huomioon maantieliikenteen sekä pitkämatkaisen bussiliikenteen tar-
peet. Vaikutukset Kehä I:n liittymiin ja Vihdintien eteläosaan tulisi selvit-
tää ennen päätöksentekoa. Työnaikaisiin ratkaisuihin ja viestintään tu-
lee kiinnittää huomiota. 

Väylävirasto toteaa lausunnossaan mm., että Valimon aseman jatko-
suunnittelu on tehtävä yhteistyössä Väyläviraston kanssa ja siinä on 
huolehdittava, että junaliikenteen ja opastimien näkemävaatimukset 
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sekä ratasuunnitteluohjeiden mukaiset esteettömyysvaatimukset ym. ti-
latarpeet täyttyvät. 

Lausuntojen vastineissa tuotiin muun muassa esiin, että maankäytöstä 
päätetään kaavoitusprosesseissa. Bulevardikaupungin hankekokonai-
suuden viestintä monipuolistuu vielä vuoden 2020 aikana, kun projek-
tialueelle perustetaan Uutta Helsinkiä-verkkosivuille oma osio, johon 
kootaan tietoa alueen suunnittelusta ja rakentumisesta. Joukkoliiken-
teen linjastosuunnittelusta päätetään HSL:n hallituksen toimesta, kun 
suunnitelmat ja niiden vaikutukset ovat tarkentuneet ja raitiotien liiken-
nöinnin aloituksesta on sovittu tarkemmin. Länsi-Helsingin raitioteiden 
yleissuunnittelun tavoitteena on ollut järjestää kaikille liikennemuodoille 
toimivat edellytykset. Hankkeen liikennejärjestelyt heikentävät autolii-
kenteen sujuvuutta kantakaupungissa. Viiveiden on arvioitu kasvavan 
noin 1,5 %. Vaikutukset autoliikenteelle on arvioitu ennustetilanteessa, 
jossa ei ole tiemaksuja. Työmaa-aikaisiin järjestelyihin tullaan kiinnittä-
mään huomiota käynnissä olevan työmaiden kehittämisprojektin mu-
kaisesti. Suunnitelmilla ei ole tunnistettu merkittävää vaikutusta HSL:n 
bussien linjaliikenteeseen, sillä bussikaistat säilyvät linjaston mukaisilla 
pääreiteillä kuten Mannerheimintiellä ja Paciuksenkadulla. Liikenteen 
yleissuunnitelmassa on esitetty Runeberginkadulle tilaa Temppeliau-
kion kirkon läheisyyteen matkailuliikenteen lyhytaikaista pysäköintiä 
varten. Kehä I:n liittymiin ei ole esitetty yleissuunnitelmassa autoliiken-
teen järjestelyihin muutoksia. Kun suunnitelmat tarkentuvat jatkossa, 
tehdään samalla tarkemmat vaikutustarkastelut autoliikenteen toimi-
vuuteen Kehä I:llä. Myös tarkempien suunnitelmien valmistelussa jatke-
taan yhteistyötä kumppaniemme kanssa ja suunnittelussa huomioidaan 
siihen kohdistuva ohjeistus.

Jatkosuunnittelu ja toteutus

Liikenneliikelaitos vastaa raitiotieinfrastruktuurin toteutuksesta sekä ka-
lustohankinnasta ja laatii hankesuunnitelman, jossa selvitetään hank-
keen toteutustapa ja -aikataulu sekä tarvittaessa tarkennetaan hank-
keen ratkaisuja, vaikutusten arviointia ja kustannusarviota.

Bulevardikaupungin jatkosuunnittelun tavoitteena on alueen toteutuk-
sen aloitusvalmius vuonna 2025. Alueen asemakaavojen laatiminen 
etenee osuuksittain ja kaavoituksen yhteydessä tarkennetaan liikenne-
suunnitelmia. Ensimmäisten joukossa suunnittelu aloitetaan Haagan 
ympyrän, Vihdintien katualueen, Munkkivuoren ostoskeskuksen sekä 
Niemenmäen alueista. Nämä asemakaavat tulevat vireille vuoden 2020 
aikana. Asemakaavojen jälkeen laaditaan katusuunnitelmat.

HSL laatii joukkoliikenteen linjastosuunnitelman. Linjastosuunnitteluun 
kuuluu oma vuorovaikutusprosessinsa.
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Suunnittelussa huomioidaan yleissuunnitelmassa mainitut jatkoselvitys-
tarpeet, mm. avainristeysten toimivuustarkasteluiden jatkaminen, jotta 
yksityiskohtaisempi suunnittelu vastaa myös autoliikenteen toimivuus-
tarpeisiin, raitioteiden melumallinnus sekä työnaikaisten haittavaikutus-
ten ehkäiseminen Helsingin katutöiden kehittämishankkeen suositusten 
mukaisesti. 

Edellä on kuvattu lautakunnan esitys kaupunginhallitukselle jatkotoi-
menpide-ehdotuksineen ja sen perustelut.

Käsittely kaupunginhallituksessa

Kaupunginhallitukselle saapunut kirje

Lautakunnan käsittelyn jälkeen Pro Haaga r.y. on lähettänyt 7.10.2020 
kaupunginhallitukselle kirjeen, jossa ehdotetaan että Länsi-Helsingin 
raitioteiden yleissuunnitelman pohjaksi valittaisiin vaihtoehto 0+, jossa 
uusi raitiotie rakennettaisiin Huopalahdentielle Haagan liikenneympy-
rään Raide-Jokerin pysäkille saakka ja joukkoliikenne Vihdintiellä hoi-
dettaisiin busseilla nykyiseen tapaan, jo lähitulevaisuudessa sähköbus-
seilla. Tällöin myös raitiolinja 4 voitaisiin säilyttää nykyisellä reitillään. 
Kirjeessä ilmaistaan myös huoli Vihdin pikaraitiotien arvokkaalle luon-
nonympäristölle ja asukkaiden virkistyspuistoille aiheuttamista epäsuo-
tuisista vaikutuksista, kyseenalaistetaan pikaratikan linjauksen yleis-
kaavan mukaisuus, pikaratikkaa käyttävien matkustajien määrä tulevai-
suudessa jo olemassa olevien hyvien juna- ja myös bussiyhteyksien 
vuoksi ja pidetään kyseenlaisena sitä, että ratikasta päätetään ennen 
kuin bulevardikaupungin asemakaavat ovat lainvoimaisia.

Kaupunginhallitus toteaa, että Vihdintien pikaraitiotien rooli joukkolii-
kennejärjestelmässä on raideliikenteeseen tukeutuvan verkostokau-
pungin muodostaminen. Se yhdistää kantakaupungin raitiotieverkon 
Raide-Jokeriin ja Ranta- ja Kehäratoihin ja tarjoaa itsessään laaduk-
kaan, autoliikenteen ruuhkista riippumattoman keskustayhteyden, jota 
voi pitää ensisijaisena Munkkivuoren ja Etelä-Haagan tasalle asti. Lin-
jan pohjoisosissa Pitäjänmäen, Lassilan ja Kannelmäen alueella pika-
raitiotielinja palvelee liityntäyhteyksiä rautateille. Seudullisen työmatka- 
ja asiointiliikenteen kannalta pikaraitiotie tarjoaa yhteyden Ranta- ja 
Kehäradoilta Meilahden terveyspalvelu- ja työpaikkakeskittymään. Ar-
vioidut liikennemäärät perustuvat HSL:n  julkaisemaan seudulliseen 
Helmet-liikennemalliin, jossa lähtötietona on alueen ennustetut asukas- 
ja työpaikkamäärät. Tilanne, jossa pikaraitiotie toteutettaisiin vain Haa-
gan ympyrään asti jättäisi suuren osan Vihdintien varren uudesta 
maankäytöstä raitiotien palvelualueen ulkopuolelle. Kaupunginhallitus 
toteaa vielä, että raitiotien suunnittelu jatkuu hankesuunnitelman laati-
misella ja samaan aikaan laaditaan alueen asemakaavoja, jotka tarjoa-
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vat uusia vuorovaikutusmahdollisuuksia osallisille. Lopulliset kaavarat-
kaisut tulevat arvioitaviksi maankäyttö- ja rakennuslain sisältövaatimus-
ten mukaisesti. 

Kaupunginhallituksen kanta yleissuunnitelmaan

Viitaten lautakunnan esitykseen, sen perusteluihin ja valmisteluaineis-
toon, saatuihin lausuntoihin sekä kaupunginhallituksen hyväksymään ja 
muuhun kaupungin sisäiseen hankeohjeistukseen, kaupunginhallitus 
esittää, että yleissuunnitelma hyväksytään jatkosuunnittelun pohjaksi 
alustavine kokonaiskustannusarvioineen. Lopullinen päätös toteuttami-
sesta ja kokonaiskustannuksista, nk. enimmäishintapäätös, tehdään 
vasta myöhemmin koko hanketta koskevan hankesuunnitelman valmis-
tuttua. 

Päätöksenteon kaksivaiheisuutta koskevan esityksen perusteena ovat 
maankäytön suunnittelun, kunnallisteknisen ja geoteknisen sekä silta- 
ja taitorakenteiden suunnittelun alustava vaihe, raitiotiehankkeen ja 
bussiliikenteen sujuvuuden vaatimat lisätarkastelut sekä pelastusturval-
lisuuden varmistaminen raitiotien rakentamisen myötä eräillä kaduilla ja 
katuosuuksilla. 

Hankkeen kustannukset

Kaupunginhallitus on 21.5.2018 hyväksynyt katu-, liikenneväylä-, rata- 
ja puistohankkeiden käsittelyohjeen, jossa todetaan mm. seuraavaa: 
Mikäli yleissuunnittelun aikana todetaan, että hanke vaatii yksityiskoh-
taisempaa suunnittelua sen vaikuttavuuden, toteuttamiskelpoisuuden ja 
kannattavuuden varmistamiseksi, esitetään sen hyväksymisen yhtey-
dessä, että suunnittelua jatketaan hankesuunnitelman laatimisella. 

Länsi-Helsingin raitiotiet -hankkeen yleissuunnitelman mukainen kus-
tannusarvio on 160 milj. euroa ja nk. liittyvät hankkeet, jotka lautakun-
nan esityksen taulukossa on mainittu edellytyksiksi pikaraitiotiehank-
keelle, ovat noin 265 milj. euroa. Yleissuunnitelman liitteestä 9 (Sitowi-
se, mm. kohdat 2.4.-2.6) käy ilmi, että varsinaista katu- ja kunnallistek-
nistä suunnittelua ei ole vielä tehty ja että geotekninen suunnittelu on 
vielä alkuvaiheessa. Samoin, tarkempaa silta- ja taitorakennesuunnitte-
lua ei ole toistaiseksi tehty. Lisäksi rakennusaikaisista kustannuksista 
voi aiheutua ennakoitua suurempia lisäkustannuksia. 

Yleissuunnitelman mukaan hankkeen alustava toteutusajankohta on 
vuosina 2025-2027, mutta hankkeen eri osien toteutusajankohta ja –
järjestys on suunniteltava niiden laajuuden, suunnittelutilanteen ja mui-
den investointihankkeiden ajoituksesta johtuvien syiden perusteella. 
Hankkeen toteuttamiseen on tällä hetkellä varauduttu talousarvioon 
2021 sisältyvässä HKL:n 10-vuotisessa investointiohjelmassa yleis-
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suunnitelman mukaisesti vuosina 2025-2027. Alueen asemakaavoitus 
on käynnistynyt, mutta kestänee useampia vuosia, ja vaikuttaa kiin-
teästi nk. liittyvien hankkeiden katu- ym. infrastruktuuriratkaisuihin. 
Asemakaavoituksen etenemisen varmistamiseksi hankkeen suunnitte-
lua on perusteltua viedä eteenpäin ja ajoittaa hankkeen enimmäishin-
tapäätös lähemmäksi alueen tarkemmassa suunnittelussa tarkoituk-
senmukaiseksi ja mahdolliseksi katsottua aloitusajankohtaa.

Ottaen huomioon hankkeen laajuuden ja haastavuuden, lautakuntakä-
sittelyssä esiin tulleet jatkosuunnittelutarpeet sekä kaupungin ohjeis-
tuksen edellyttämät vaatimukset enimmäishintapäätökseltä, kaupun-
ginhallitus pitää perusteltuna, että lautakunnan esittämä yleissuunni-
telma hyväksytään tässä vaiheessa jatkosuunnittelun pohjaksi.  Näin 
sitoutuminen toteutukseen voidaan tehdä riittävän pitkälle vietyjen 
suunnitelmien pohjalta. Kaupungin aiempien kokemusten perusteella 
liian varhainen hintaan sitoutuminen on epävarmalla pohjalla ja johtaa 
myöhemmin kustannusylityksiin, joihin ei ole osattu hankkeen yleis-
suunnitteluvaiheessa varautua. 

Jatkosuunnitteluun liittyvät liikenteelliset huomiot

HSL ilmaisi lausunnossaan huolen bussiliikenteen sujuvuuden mahdol-
lisesta heikkenemisestä. HSL on lisäksi todennut, että vaikka bussilin-
jastoista päätetään myöhemmin sen toimesta, se, millaiseksi katuinf-
rastruktuuri rakennetaan, vaikuttaa merkittävästi mahdollisuuksiin jär-
jestää sujuvaa bussiliikennettä kaupungissa. Myös Uudenmaan ELY-
keskus totesi lausunnossaan, että on otettava huomioon pitkämatkai-
sen bussiliikenteen tarpeet sekä vaikutukset Kehä I:n liittymiin ja Vih-
dintien eteläosaan. Sama huoli bussiliikenteen asemasta ja etenkin no-
peista, suorista bussiyhteyksistä sekä valtakunnallisen pitkän matkan 
bussiliikenteen tilanteesta on luettavissa myös muista kaupunkiympä-
ristötoimialan pyytämistä lausunnoista, kuten Linja-autoliiton ja Helka 
r.y:n lausunnoista.

Lautakunta on käsitellessään esitystä kaupunginhallitukselle hyväksy-
nyt yksimielisesti jatkosuunnittelua ohjaavan vastaehdotuksen, jonka 
mukaan "Jatkosuunnittelussa on varmistettava, että Helsingin keskusta 
on saavutettavissa eri kulkumuodoilla. Erityisesti tulee kiinnittää huo-
miota näille väylille jäävän bussiliikenteen toimivuuteen siten, että bus-
siliikenteen toimintaedellytykset eivät ratkaisevasti heikkene nykyises-
tä."

Kaupunginhallitus pitää täydennystä perusteltuna, koska bussiliiken-
teen toimivuus voi heiketä nykyisestä, jos suunnitellun Länsi-Helsingin 
raitiotiereitin kantakaupungin osuuksilta poistuu paikoin bussi- ja ryh-
mittymiskaistoja ja samalla toteutetaan auto- ja joukkoliikenteen yhteis-
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kaistoja, pyöräkaistoja ja hidastinpysäkkejä. Hankkeen toteuttaminen 
voi siirtää bussi- ja autoliikennettä rinnakkaisille pääkaduille. Manner-
heimintie on yksi kaupungin pääsisääntuloväylistä ja sen toimivuuden 
varmistaminen on etenkin keskustan elinvoimaisuuden, hankealueen 
sisältämän bussiliikenteen sekä Meilahden sairaala-alueen läheisyyden 
näkökulmasta tärkeää. Jatkosuunnittelussa on tärkeää kiinnittää huo-
miota liikenteen sujuvuuteen liittymissä, jotka vaikuttavat Kehä I:n auto-
liikenteeseen ja Turunväylän bussiliikenteeseen. Myös kadunvarsipy-
säköinnin olosuhteet on syytä huomioida jatkosuunnittelussa. 

Lopuksi

Kaupunkistrategian 2017-2021 mukaan Vihdintien bulevardin pikarati-
kan suunnittelu etenee päätösvaiheeseen kuluvan valtuustokauden ai-
kana. Helsingin seudun kuntien ja valtion välisessä maankäytön, asu-
misen ja liikenteen MAL-sopimuksessa 2020-2031 on kohta, jonka mu-
kaan "valtio osoittaa Vihdintien pikaraitiotien (ns. Länsi-Helsingin raitio-
tiet) yleissuunnitelmaluonnoksen mukaisen hankekokonaisuuden to-
teuttamiseen (sis. suunnittelun ja rakentamisen) ja siihen sekä muihin 
kestävää liikkumista edistäviin hankkeisiin liittyviin kustannuksiin 105 
miljoonaa euroa. Rahoituksen edellytyksenä on, että Helsingin kaupun-
ki tekee hankkeen toteuttamisesta päätöksen, joka on vähintään yleis-
suunnitelmaluonnoksen hyöty-kustannus -laskelman mukainen tai sitä 
kannattavampi. Helsinki tekee hankkeen toteuttamisesta päätöksen 
syksyllä 2020. Valtio ja Helsingin kaupunki sopivat erikseen rahoituk-
sen kohdentumisen yksityiskohdista ja rahoituksen aikataulusta." Kau-
punginhallitus toteaa, että nyt kysymyksessä olevan yleissuunnitelman 
hyväksyminen on pohjana valtion ja Helsingin jatkoneuvotteluille.

Koska raitiotien toteutustapa ja aloitusajankohta riippuvat alueen 
maankäytön suunnittelun etenemisestä ja investointien kokonaisohjel-
moinnista, kaupunginhallitus pitää tärkeänä, että hankesuunnittelua ja 
alueen toteutuksen suunnittelua jatketaan laajassa yhteistyössä kau-
punkiympäristön toimialan, kaupunginkanslian ja muiden sidosryhmien 
kesken. 

Esittelijä
Vs. kansliapäällikkö
Tuula Saxholm

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

tanja.sippola-alho(a)hel.fi
Saara Kanto, hankepäällikkö, puhelin: 310 25531

saara.kanto(a)hel.fi
Katariina Baarman, projektinjohtaja, puhelin: 310 37125

katariina.baarman(a)hel.fi
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Liitteet

1 Länsi-Helsingin raitioteiden yleissuunnitelma-raportti
2 Länsi-Helsingin raitioteiden yleiskartta
3 Liikenteen yleissuunnitelmat
4 Laajennettu hankearviointi
5 Kaupunkitaloudellinen arviointi
6 Yritysvaikutusten arviointi
7 Käyttötalousvaikutukset
8 Vuorovaikutusmuistio
9 Tarkentavat selvitykset ja kustannusarvio
10 Läntisen kantakaupungin raitioteiden simulointi
11 Lausunnot
12 Pro Haaga r.y. - Pro Haga r.f. kirje 7.10.2020 ilman henkilötietoja

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Helsingin kaupunginosayhdis-
tykset ry Helka

Esitysteksti

Helsingin seudun kauppakamari Esitysteksti
Helsingin seudun liikenne -
kuntayhtymä

Esitysteksti

Helsingin seudun ympäristöpal-
velut -kuntayhtymä/Vesihuolto

Esitysteksti

Helsingin Yrittäjät r.y. Esitysteksti
Liikenneliikelaitos Esitysteksti
Linja-autoliitto Esitysteksti
Pro Haaga r.y. - Pro Haga r.f. Esitysteksti
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskus

Esitysteksti

Väylävirasto Esitysteksti

Tiedoksi

Kaupunkiympäristölautakunta
Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto
Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto
Liikenneliikelaitoksen johtokunta
Kaupunkiympäristön toimiala/Like

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 14.12.2020 § 883
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HEL 2018-002298 T 08 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle 11.1.2021 kokoukseen.

Käsittely

14.12.2020 Pöydälle

Esteelliset: Sami Sarvilinna

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Reetta 
Vanhasen ehdotuksesta 11.1.2021 kokoukseen.

Esittelijä
Vs. kansliapäällikkö
Tuula Saxholm

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

tanja.sippola-alho(a)hel.fi
Saara Kanto, hankepäällikkö, puhelin: 310 25531

saara.kanto(a)hel.fi
Katariina Baarman, projektinjohtaja, puhelin: 310 37125

katariina.baarman(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 15.09.2020 § 512

HEL 2018-002298 T 08 00 02

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle Länsi-
Helsingin raitioteiden yleissuunnitelman hyväksymistä ja hankkeen to-
teuttamista siten, että

 raitiotien ja sen edellyttämän katuinfrastruktuurin kokonaiskustan-
nusarvio on 160 miljoonaa euroa (MAKU 106,41 huhtikuu 2019, 
2015=100)

 hankkeesta laaditaan hyväksytyn yleissuunnitelman ja kokonaiskus-
tannusarvion mukainen tarkempi hankesuunnitelma. Hankesuunni-
telmassa voidaan tehdä hankkeeseen vähäisiä muutoksia ja tarkis-
tuksia, jotka eivät olennaisesti muuta yleissuunnitelman sisältöä

 kaupunki neuvottelee valtion kanssa hankkeen kustannusjaosta 
syksyn 2020 aikana. Kustannusjakoneuvotteluissa hyödynnetään 
Helsingin seudun ja valtion MAL-sopimuksen 2020-2031 neuvotte-
lutulosta (2.6.2020).



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2/2021 55 (196)
Kaupunginhallitus

Asia/10
11.01.2021

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

 Jatkosuunnittelussa varmistetaan, että Helsingin keskusta on saa-
vutettavissa eri kulkumuodoilla. Jatkosuunnittelussa kiinnitetään eri-
tyisesti huomiota näille väylille jäävän bussiliikenteen toimivuuteen 
siten, että bussiliikenteen toimintaedellytykset eivät ratkaisevasti 
heikkene nykyisestä.

Käsittely

15.09.2020 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Risto Rautava: Jatkosuunnittelussa varmistetaan, että Helsingin kes-
kusta on saavutettavissa eri kulkumuodoilla. Jatkosuunnittelussa kiinni-
tetään erityisesti huomiota näille väylille jäävän bussiliikenteen toimi-
vuuteen siten, että bussiliikenteen toimintaedellytykset eivät ratkaise-
vasti heikkene nykyisestä.

Kannattaja: Sirpa Asko-Seljavaara

Kaupunkiympäristölautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä Risto Rau-
tavan vastaehdotuksen.

Vastaehdotus:
Sirpa Asko-Seljavaara: Hyväksyessään Vihdintien pikaratikan lautakun-
ta esittää, että se ei saa vaikuttaa linjastoon niin, että 100 vuotta vanha 
Nelosen raitiotie ei enää voi kulkea Ylioppilastalolle.

Sirpa Asko-Seljavaaran vastaehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.

08.09.2020 Pöydälle

01.09.2020 Pöydälle

21.01.2020 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

14.01.2020 Pöydälle

10.12.2019 Pöydälle

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Anton Silvo, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37489

anton.silvo(a)hel.fi

Liikenneliikelaitoksen johtokunta 19.03.2020 § 41

HEL 2018-002298 T 08 00 02
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Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti merkitä tiedoksi asiasta saa-
mansa informaation.

Esittelijä
yksikön johtaja
Artturi Lähdetie

Lisätiedot
Artturi Lähdetie, yksikön johtaja, puhelin: 310 35245

artturi.lahdetie(a)hel.fi
Anton Silvo, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37489

anton.silvo(a)hel.fi



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2/2021 57 (196)
Kaupunginhallitus

Asia/11
11.01.2021

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

§ 13
V 3.2.2021 Periaatepäätös satamatoimintojen uudelleenjärjestelyistä 
ja satama-alueiden maankäytön lähtökohdista Eteläsatamassa, Ka-
tajanokalla ja Länsisatamassa

HEL 2020-014049 T 10 00 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian kahdeksi viikoksi pöydälle.

Käsittely

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

Asian käsittelyn aikana kuultavana olivat maankäyttöjohtaja Rikhard 
Manninen ja Helsingin Satama Oy:n toimitusjohtaja Ville Haapasaari. 
Paikalla oli myös yhteysjohtaja Sanna-Mari Jäntti. Asiantuntijat poistui-
vat kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian kahdeksi viikoksi 
pöydälle Anna Vuorjoen ehdotuksesta.

Esittelijä
pormestari
Jan Vapaavuori

Lisätiedot
Rikhard Manninen, Maankäyttöjohtaja, puhelin: 09 310 37160

rikhard.manninen(a)hel.fi
Ville Haapasaari, Toimitusjohtaja, puhelin: 040 709 8798

vile.haapasaari(a)portofhelsinki.fi

Liitteet

1 Helsingin Sataman skenaarioselvitys julkinen loppuraportti 29062020
2 HESARAMA loppuraportti 30.6.2020 logscale Oy
3 Satamatoimintojen skenaariotarkastelu_ vaikutukset kaupunkikehityk-

seen ja -talouteen
4 Keskittämisskenaarion vaihtoehdot liikennemallinnuksessa b

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
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Eteläsataman maankäytön suunnittelua jatketaan nk. Keskittämisske-
naarion pohjalta siten, että matkustaja-autolauttaliikenteeseen liittyvä 
rekkaliikenne on mahdollista lopettaa Eteläsatamassa. Edellytyksenä 
on, että koko matkustaja-autolauttaliikenne loppuu Eteläsataman puo-
lella. Tukholman matkustaja-autolauttaliikenne keskitetään Katajano-
kalle ja Tallinnan matkustaja-autolauttaliikenne Länsisatamaan. Etelä-
sataman (ml. Katajanokan), Länsisataman, Jätkäsaaren, Ruoholahden 
ja Salmisaaren maankäytön kehittämistä jatketaan tähän periaattee-
seen perustuen Sataman toimintaedellytysten sekä järjestelyn tuotta-
mien kokonaishyötyjen turvaamiseksi.

Länsisatamasta Länsiväylälle suunnitellaan satamatunneli, joka mah-
dollistaa Länsisataman toimintojen laajentamisen ja satamaliikenteen 
sujuvan järjestämisen.

Esittelijän perustelut

Periaatepäätöksen tarve ja tavoitteet

Periaatepäätöksen tarve on syntynyt tavoitteesta luoda edellytykset 
Helsingin Sataman toimintojen uudelleen järjestelyille siten, että maan-
käytön kehittämiselle syntyy selkeät puitteet, jotka toimivat lähtökohta-
na myös Eteläsataman aluetta koskevassa laatu- ja konseptikilpailus-
sa. 

Eteläsatama muodostaa kaupungin pääjulkisivun meren suuntaan, 
mutta alueelta on puuttunut arvoisensa kokonaisvisio. Periaatepäätök-
sen tavoitteena on rakentaa Helsingistä maailman toimivinta kaupunkia 
kehittäen ydinkeskustan ja Eteläsataman alueesta monimuotoista, viih-
tyisää ja houkuttelevaa kaupunkitilaa meren äärellä helsinkiläisille ja 
täällä vieraileville, turvaten samalla kilpailukykyiset ja toimivat satama-
palvelut. 

Eteläsatamassa maankäytön tavoitteena on, että nykyistä merkittä-
vämpi osa alueesta voitaisiin kehittää osaksi aktiivista ja elävää jalan-
kulkuympäristöä. Tämä edellyttää, että maankäytön suunnittelua voi-
daan tehdä ilman satama-aluevarausten aiheuttamia rajoitteita ja sa-
tamatoimintojen ajoneuvoliikenteen vaikutuksia. Samanaikaisesti Hel-
singin Sataman toimintaedellytykset ja kehittämismahdollisuudet lyhyel-
lä ja pitkällä aikavälillä on pystyttävä turvaamaan toimintaansa jatkavis-
sa satamanosissa.

Periaatepäätös tukeutuu skenaariotyöhön ja tietopohjaan, joka on saa-
tu seuraavista vuosien 2019-2020 aikana laadituista selvityksistä:

- Helsingin Sataman kolme skenaariota (Helsingin Satama 29.6.2020)
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- Helsingin Sataman rahti- ja matkustajaliikenteen vaihtoehtoiset järjes-
telyt (Hesarama-tutkimus). Loppuraportti 30.6.2020. Logscale Oy.

- Satamatoimintojen skenaariotarkastelu. Satamaskenaarioiden vaiku-
tukset kaupunkikehitykseen ja –talouteen (29.6.2020). 
Kymp/Kaupunkitutkimusta Oy.

Eteläsataman laatu- ja konseptikilpailun käynnistäminen

Kaupunginhallitus on varannut Eteläsatamasta alueen laatu- ja konsep-
tikilpailua varten 9.11.2020. Kaupungin tavoitteena on muuttaa tällä 
hetkellä pääasiassa sataman terminaalitoimintoihin ja pysäköintiin käy-
tössä oleva alue julkiseksi ja viihtyisäksi käveltäväksi kaupunkitilaksi, 
joka yhdistää Kauppatorin ja Kaivopuiston sekä mahdollistaa pääsyn 
meren äärelle. Kilpailu käsittää myös arkkitehtuuri- ja designmuseolle 
suunnitellun alueen, jolla pyritään muun ohella varmistamaan museon 
liittyminen luontevaksi osaksi alueen korkeatasoista kokonaisuuta. Laa-
tu- ja konseptikilpailun keskeisenä tavoitteena on tuottaa kaupungin 
maankäytöllisiä ja kaupunkikuvallisia sekä muita tavoitteita toteuttava, 
laadullisesti ja toiminnallisesti erittäin korkeatasoinen maankäytön ko-
konaissuunnitelma, joka toimii alueen tulevan kehittämisen, asemakaa-
voituksen sekä toteutuksen pohjana. Tavoitteena on, että kilpailu vie-
dään läpi vuosien 2021–2022 aikana. Kilpailun valmistelu jatkuu siten, 
että kilpailuohjelma voitaisiin hyväksyä ja kilpailu aloittaa viimeistään 
tammikuussa 2021. 

Kilpailun valmistelun ja alueen tulevan kehittämisen kannalta on erittäin 
tärkeää, että kaupungilla ja Satamalla on selkeä kuva kilpailualueella 
tällä hetkellä olevien satamatoimintojen tulevaisuudesta. Alueen raken-
taminen voisi alkaa tämän hetken arvion mukaan vuoden 2025 aikana. 

Eteläsataman maankäytölle asetetut tavoitteet

Eteläsataman suunnittelun tavoitteena on vahvistaa keskustan merelli-
syyttä sekä liittää ranta-alueet ja matkustajasatamat tiiviimmin osaksi 
kävelypainotteista keskustaa. Tarkoituksena on luoda uutta merellistä 
kaupunkitilaa rantabulevardeineen ja vetovoimaisine toimintoineen. 
Osana kokonaisuutta tutkitaan uudisrakentamisen paikkoja. 

Eteläsatama muodostaa kaupungin pääjulkisivun meren suuntaan. 
Alue on osa merellisen Helsingin kansallismaisemaa ja suurelta osin 
valtakunnallisesti merkittävää rakennettua kulttuuriympäristöä. Paikka 
on keskeinen ja symbolisesti erittäin arvokas ja on osa Helsingin histo-
riallisen keskustan merellistä julkisivua. Suunnitteluratkaisun tulee ottaa 
huomioon paikan merkitys ja identiteetti osana valtakunnallisesti mer-
kittävää kansallismaisemaa ja arvokasta kulttuuriympäristöä. Tavoit-
teena on alueen merellisen julkisivun luonteen säilyttäminen.
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Eteläsatama on keskeinen osa kaupunkia kiertävää rantareittiä. Suun-
nittelun tavoitteena on luoda korkealaatuisten merellisten kaupunkitilo-
jen sarja rantabulevardeineen ja –puistoineen rantareitin kohokohdaksi. 
Eteläsatamassa rantareitti yhdistyy osaksi ydinkeskustan kävelyalueita.

Makasiinirantaa on tarkoitus kehittää uuden arkkitehtuuri- ja designmu-
seon sijoittumispaikkana. Lisäksi alueelle tavoitellaan museotoimintaa 
tukevaa kulttuuri-, palvelu-, liike- ja muuta toimitilarakentamista. Toi-
minnallisuus on koko rannan ydin: rannan tulee palvella ja houkutella 
ihmisiä – konseptin tulee tuottaa kaupunkielämää ja vahvistaa yhteyttä 
mereen. Rannan tulee olla julkisessa käytössä siltä osin kuin sitä ei ole 
varattu sataman käyttöön. 

Katajanokanlaituria kehitetään julkisten toimintojen, toimitilan ja kau-
punkistrategian mukaisten merellisten toimintojen alueena. Katajano-
kanrannan kaupunkirakenteen uudistuminen käynnistyi tilapäishank-
keiden rakennuttua puretun kanavaterminaalin paikkeille vuosien 2015-
2017 aikana. Alueen ensimmäinen uusi asemakaava Stora Enson uu-
den puurakenteisen pääkonttorin ja hotellin rakentamiseksi K6-
varastorakennuksen paikalle on kaavaehdotusvaiheessa. Kaavaehdo-
tus on laadittu arkkitehtuurikutsukilpailun voittaneen edotuksen perus-
teella. Hanke käynnistää Katajanokan meren suuntaan avautuvan kau-
punkijulkisivun uudistumisen.

Katajanokanrannan asemakaavoituksen tavoitteena on uuden asuinra-
kentamisen mahdollistaminen, ja ranta-alueen avaaminen yleiselle käy-
tölle. Nykyisin alue on osittain Helsingin Sataman hallussa satamakent-
tänä, osittain yleisenä puistona sekä osittain Katajanokan ns. uuden 
puolen asuintalojen pysäköintialueina. Sataman toimintojen uudelleen-
järjestelyt ja tiivistäminen sekä pysäköintialueiden järjestelyt ovat edel-
lytyksenä alueen täydennysrakentamiselle.

Kauppatorin alueen suunnitteluperiaatteet hyväksyttiin kaupunkisuun-
nittelulautakunnassa vuonna 2016 ja asemakaavaluonnos oli nähtävillä 
loppuvuodesta 2019. Alueen yleissuunnittelua edistetään saman aikai-
sesti asemakaavahankkeen kanssa. Alueella on tehty useita pieniä 
toiminnallisia muutoksia ja kokeiluita suunnitteluratkaisuiden testaami-
seksi. Suunnittelun tavoitteena on alueen viihtyisyyden ja toiminnalli-
suuden parantaminen. Riittävät ja oikein sijoitetut reitit ja yhteydet pa-
rantavat alueen käytettävyyttä ja turvallisuutta. Suunnittelussa uudet 
ratkaisut sovitetaan osaksi kulttuurihistoriallisesti arvokasta ympäristöä.

Yhteiset toimenpiteet ja aikataulu

Tavoitteisiin pääsemiseksi tarvitaan toimenpiteitä, joista tärkein on sa-
tamatoimintojen osittainen keskittäminen Länsisatamaan ns. Keskittä-
misskenaarion mukaisesti. Länsisatamaan suunnitellaan satamatunneli 
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Länsisatamasta Länsiväylälle, jotta sataman toimintavarmuus voidaan 
turvata ja varautua satamaliikenteen kasvuun Länsisatamassa. 

Helsingin Satama Oy valmistelee Keskittämisskenaarion mukaisen yh-
tiön Kehitysohjelman tarvittavista investoinneista. 

Toimenpiteiden tulee olla toteutettavissa 10 vuoden aikana siten, että 
arkkitehtuuri- ja designmuseo on mahdollista toteuttaa Eteläsataman 
alueelle arviolta viiden vuoden kuluessa.

Satamatunneli

Satamatunneli on Länsiväylän ja Länsisataman tontin välille rakennettu 
autoliikenteen syvätunneli. Sitä käyttäisi Länsisataman rekkaliikenne 
kokonaisuudessaan sekä Länsiväylän kautta ohjautuva sataman henki-
löautoliikenne. Jätkäsaaren muu moottoriajoneuvoliikenne hyödyntäisi 
katuverkkoa kuten tähänkin asti. 

Satamatunneli toteutettaisiin Helsingin sataman investointina Helsingin 
Sataman taseeseen. Satamatunneli ei olisi hallinnollisesti ja juridisesti 
katu eikä maantie, vaan verrattavissa esimerkiksi keskustan huoltotun-
neliin. Satamatunneli olisi yksityisessä omistuksessa oleva kulkuyh-
teys, joka toteutettaisiin maanvuokraoikeuksin ja soveltaen rasitteita. 

Länsisataman toimintavarmuuden, kokonaisliiketoiminnan (satama ja 
varustamot) ja saavutettavuuden kehittämismahdollisuuksien vuoksi 
maanalainen yhteys Länsisataman ja Länsiväylän välille on Keskittä-
misskenaariossa liikenteen lisääntyessä välttämätön. 

Katuverkon häiriöherkkyys vaikuttaa jo nykyisellään Länsisataman pur-
kuliikenteen ja laivojen aikataulujen toimivuuteen ja tilanne vaikeutuisi, 
mikäli lisäliikennettä siirrettäisiin Länsisatamaan.

Jätkäsaaren ja Ruoholahden alueella on kaupungin kanssa tutkittu 
useita satamaliikenteen parantamisvaihtoehtoja, jotka eivät ole osoit-
tautuneet toteuttamiskelpoisiksi. Satamatunneli yksityisenä investointi-
hankkeena, ja Helsingin Satama Oy:n rahoittamana, mahdollistaa liike-
toiminnan kasvun tulevina vuosikymmeninä, ja lisää liikennehankkeena 
sataman liikenteen sujuvuutta sekä vähentää satamatoiminnan koko-
naisuuden häiriöherkkyyttä.

Satamatunnelin alustava kustannusarvio perustuen skenaariotyön yh-
teydessä teetettyyn rakennettavuusselvitykseen on noin 180 miljoonaa 
euroa. Se olisi osa sataman infrastruktuuria ja rahoitettaisiin satama-
maksuilla. Alustavissa taloudellisissa tarkasteluissa investointi on kan-
nattava.
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Keskittämisskenaariossa liikenteen on ennakoitu kasvavan. Satama-
tunneli liittää sataman valtakunnan tieverkkoon, ja siten edistää tavara-
liikenteen toimivuutta ja toimintavarmuutta, turvaa ja kehittää aktiivisesti 
elinkeino- ja liike-elämän kilpailukykyä sekä sujuvoittaa liikenteen kan-
sainvälisiä, valtakunnallisia ja paikallisia logistisia yhteyksiä.

Satamatunnelin toteuttaminen edellyttää tarkemman tunnelisuunnitte-
lun lisäksi myös aluevarausta maanalaisessa yleiskaavassa ja asema-
kaavan laatimista.

Sataman sijoittumisvaihtoehtojen skenaariot ja niiden liiketoiminnalliset edellytykset

Helsingin Satama on Euroopan vilkkain matkustajasatama. Helsingin 
Satama Oy luo sujuvat puitteet merimatkailulle Viroon, Ruotsiin, Sak-
saan ja Venäjälle. Vuonna 2019 Helsingin Sataman kautta kulki 12,2 
miljoonaa matkustajaa.

Helsingin Satama on myös Suomen johtava ulkomaankaupan yleissa-
tama. Kaikkiaan tavaraa sataman kautta kulki vuonna 2019 yhteensä 
14,4 miljoonaa tonnia. Viennin pääartikkeleita ovat metsäteollisuustuot-
teet, koneet ja laitteet, tuonnissa korostuvat päivittäistavarakaupan 
tuotteet.

Helsingin Sataman vahvuuksia ovat tiheä linjaliikenne, tehokas infra-
struktuuri, hyvät tie- ja rautatieyhteydet sekä erinomaiset yhteistyö-
kumppanien kanssa tuotetut palvelut. Vuonna 2019 Helsingin Satama 
Oy:n liikevaihto oli 95,6 miljoonaa euroa ja yhtiö maksoi tuloksestaan 
50 % osinkoa (4,1 miljoonaa euroa).

Helsingin Satama palvelee pääkaupunkiseudun ja koko maan elinkei-
noelämää ja hyvinvointia ja sillä on huomattavat positiiviset vaikutukset 
talouteen ja työllisyyteen. Helsingin Sataman ja sen kautta kulkevan lii-
kenteen taloudellinen kokonaisvaikutus on arvioitu vaikuttavuustutki-
muksessa (Turun Yliopiston Brahea keskus 2019) noin 4,1 miljardiksi 
euroksi vuodessa. Helsingin Satamalla on suuri merkitys Suomen ulko-
maankaupan logistiikan toimivuudelle ja huoltovarmuudelle ja Helsingin 
Sataman kautta kuljetetun tavaran arvon osuus on noin 40–50 prosent-
tia koko Suomen merikuljetusten arvosta. Helsingin Sataman kautta 
kulkeneiden matkustajien tuomat tulot pääkaupunkiseudulle ovat noin 
689 miljoonaa euroa vuodessa. 

Talouden kehitys tukee pitkällä aikavälillä meriliikenteen kasvua ja Hel-
sinki hyötyy tästä eniten erinomaisen sijaintinsa ansiosta niin tavaralii-
kenteessä kuin matkustajaliikenteessä.

Toimiohjeena annetussa skenaarioselvityksessä haettiin näkemystä sii-
tä, miten eri vaihtoehtoiset ratkaisumallit eri satamanosissa vaikuttavat 
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tulevaisuudessa Helsingin Satama Oy:n kykyyn yrityksenä sekä toteut-
taa kannattavaa ja kestävää satamatoimintaa että vahvistaa omistaja-
arvoa Helsingin kaupungille.

Skenaariotyötä varten toteutettiin lukusia yhtiön sisäisiä ja asiantunti-
joilla teetettyjä selvityksiä vuosien 2019 ja 2020 aikana. 

Skenaariotyössä muodostettiin todennäköisimmät vaihtoehtoiset tule-
vaisuuskuvat eli skenaariot eri satamanosille vuodelle 2040 perustuen 
eri liikenne- ja matkustusennusteisiin, asiakasnäkemyksiin sekä näke-
myksiin investointimahdollisuuksista ja teknologisesta kehityksestä. Ne 
olivat:

0) skenaario: Toiminta jatkuu nykyisissä satamanosissa (nk. perusske-
naario), 

1) skenaario: Keskustasatamien liikenteen keskittäminen (nk. Länsisa-
tamaskenaario, myöhemmin nimeltään Keskittämisskenaario) ja

2) skenaario: Vuosaaren laajentaminen matkustaja-autolauttaliikenteen 
satamaksi (nk. Vuosaariskenaario).

Rahdin ja matkustajaliikenteen eriyttämistä on tutkittu aikaisemmassa, 
taustoittavassa skenaariotyössä ja todettu se epätodennäköiseksi tule-
vaisuuskuvaksi sen johtaessa matkustajaliikenteen merkittävään vähe-
nemiseen. Hesarama- tutkimus (Logscale Oy) tukee tätä johtopäätöstä. 

Skenaarioiden kautta arvioitiin Helsingin Satama Oy:n liiketoiminnalli-
suutta, satamanosien toimivuutta varustamo-, logistiikka- ja matkustaja-
asiakkaiden näkökulmasta. Lisäksi arvioitiin Helsingin kaupungin, eli 
omistajan näkökulmasta Helsingin Satama Oy:n liiketaloudellista suo-
riutumista ja skenaarioiden vaikutuksia maailman toimivin kaupunki -
vision tavoitteisiin.

Skenaarioiden tarkastelujakso oli 2020-2040. Laivatekniikan kehitys ja 
merenkulkua koskeva tuleva sääntely tulevat lähivuosikymmeninä vai-
kuttamaan vahvasti myös Helsingin Sataman kautta kulkevaan liiken-
teeseen. Tässä erityisesti digitalisaatio ja kansainvälisen merenkulku-
järjestö IMO:n sekä EU:n säädökset tulevat muovaamaan alaa. Tämän 
kehityksen ei kuitenkaan nähdä tuovan merkittäviä eroja skenaarioiden 
välille tarkastelujaksolla.

Skenaario 0:ssa keskustan satamanosien raskaan liikenteen kasvua 
ohjataan Vuosaareen hinnoittelulla ja muilla Helsingin Sataman käytös-
sä olevilla keinoilla. Liikenteen sujuvuuden haasteet keskustasatamissa 
säilyvät nykyisen kaltaisena ja edellyttävät katuverkossa sujuvoittamis-
toimenpiteitä.
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Skenaario 1:ssa kasvatetaan Länsisataman satama -alueen kapasi-
teettia uudistamalla ja laajentamalla satama-aluetta sekä toteuttamalla 
liikenteen sujuvoittamiseksi erillinen maanalainen liikenneratkaisu, nk. 
Satamatunneli. Tämä mahdollistaa Katajanokan tai Eteläsataman mat-
kustaja-autolauttaliikenteen merkittävän osan siirtämisen Länsisata-
maan.

Tehdyn Hesarama-tutkimuksen mukaan liikenteen keskittämisellä Län-
sisatamaan on yhtäältä epäsuotuisia, noin -6 %, vaikutuksia matkusta-
jamääriin, mutta toisaalta liikenne sujuvoituu Katajanokan ja Länsisa-
taman osalta ja mahdollistaa kaupungille Eteläsataman alueen laa-
jemman kehittämisen.

Skenaario 1:n edellyttämiin toimenpiteisiin vaadittava aika on yhden-
mukainen Eteläsataman Makasiinirannan konsepti- ja laatukilpailulle 
sekä sen toteuttamiselle asetettujen aikataulujen kanssa, eli noin 10 
vuotta.

Tehtyjen skenaarioselvitysten perusteella skenaario 0 on sataman 
kannalta suositeltavin ja liiketaloudellisesti kannattavin, mutta myös 
skenaario 1 olisi mahdollinen. 

Skenaario 2 ei ole tarkoituksenmukainen, koska siihen liittyy eniten 
haasteita ja epävarmuuksia. Se vaatisi merkittävästi investointeja, lii-
kennemäärä olisi selvästi alempi ja ympäristövaikutuksiltaan se olisi 
myös etenkin CO2-päästöjen suhteen huonoin skenaario. Skenaario 2 
olisi sekä sataman että varustamojen kannalta liiketaloudellisesti hei-
koin skenaario ja vähentäisi merkittävästi sataman ja sen kautta kulke-
van liikenteen tuottamia hyötyjä.

Lähtökohtaisesti skenaarioilla 0 ja 1 ei ole eroa toiminnan aikaisissa hii-
lidioksidipäästöissä.

Keskittämisskenaario perustuu skenaarioon 1. Sen mukaisesti Länsisa-
tamaan toteutetaan sataman tunneli, satama-alueen laajennus meri-
täyt-töineen sekä uusi matkustajaterminaali korvaamaan nykyistä mat-
kustaja-terminaalia T1.

Keskittämisskenaarion mukainen Länsisataman kehittäminen edellyttää 
Länsisatamassa sekä satama-alueen että satamatunnelin asemakaa-
voitusta ja lisäksi vesilupaa satama-alueen laajennuksen osalta.

Keskittämisskenaarion mukainen eteneminen edellyttää Helsingin Sa-
tama Oy:ltä Kehitysohjelman käynnistämistä, missä valmistellaan ja to-
teutetaan Keskittämisskenaariossa tarvittava investointiohjelma. Hel-
singin Satama Oy:lle ja sen asiakkaille tärkeintä on saada pitkän aika-
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välin näkymä, mitä vasten yhtiö ja sen asiakkaat voivat kehittää omaa 
liiketoimintaansa. 

Keskittämisskenaariosta on tehty Helsingin Satama Oy:ssä alustavat 
taloudelliset mallinnukset, joita tarkennetaan kehitysohjelman valmiste-
lussa. Tehtyjen alustavien taloudellisten mallinnusten mukaan Kehity-
sohjelman toteuttaminen on yhtiön kannalta mahdollista kannattavasti.

Koronapandemia on vaikuttanut negatiivisesti etenkin satamien kautta 
kulkevaan matkustajaliikenteeseen ja aiheuttanut epävarmuutta mat-
kailusektorilla lähivuosille. Tämän hetken näkymä merimatkailussa on 
se, että lähimatkailu tulee palautumaan lähivuosina kriisiä edeltävälle 
tasolle ja sen jälkeen jatkaa kasvuaan. Keskittämisskenaarioon tarvit-
tavat investoinnit tehdään kymmeniksi vuosiksi, ja yhtiön ja sen asiak-
kaiden kannalta merkityksellisintä on, että skenaario turvaa satamien 
toimintaedellytykset pitkällä aikavälillä ja mahdollistaa sekä matkustaja- 
että tavaraliikenteen kasvattamisen. Matkustajaliikenteen lähivuosien 
epävarmuuteen pystytään reagoimaan Kehitysohjelmassa vaiheittaisel-
la toteuttamisella.

Satamaskenaarioiden vaikutukset kaupunkikehitykseen ja -talouteen

Satamaskenaariotyön tueksi laadittiin keväällä ja kesällä 2020 selvitys 
satamaskenaarioiden vaikutuksista kaupunkikehitykseen ja –talouteen 
(Kymp/Kaupunkitutkimusta Oy). Siinä tutkittiin vaihtoehtoisten skenaa-
rioiden vaikutuksia Eteläsatamassa, Katajanokalla, Länsisatamassa ja 
Vuosaaressa. Tutkittuja vaikutuksia olivat vaihtoehtojen mahdollistamat 
maankäyttöpotentiaalit satamissa ja niiden lähiympäristössä, satamien 
kehittämisestä aiheutuvat liikenteelliset vaikutukset, vaikutukset mai-
semaan ja kulttuuriympäristöön, teknistaloudellisiin lähtökohtiin sekä 
kaupunkitalouteen. Kaupunkitalousvaikutukset sisälsivät satamatoimin-
tojen muutosten suorat ja välilliset vaikutukset maankäyttöön, työmat-
ka- ja työ-asialiikkumiseen, matkailuun sekä mahdollisuuksia ja riskejä 
Helsingin työpaikkoihin ja kaupungin nettotuloihin.

Selvityksen johtopäätöksinä alueittain todettiin, että Länsisataman tun-
neli poistaisi sataman raskaan liikenteen haitat Jätkäsaaren ja Ruoho-
lahden katuverkolta. Länsisataman kehittämisellä ei ennakoida olevan 
merkittäviä vaikutuksia Jätkäsaaren maankäytölle. Katajanokalla näh-
tiin merkittävää maankäyttöpotentiaalia, mikäli satamatoimintoja järjes-
tellään alueella uudelleen. Eteläsataman maankäyttöpotentiaalin täy-
simääräinen hyödyntäminen edellyttäisi satamatoimintojen merkittävää 
siirtämistä pois alueelta ja rekkaliikenteen poistumista. Vuosaaressa 
maankäyttöpotentiaali keskittyy työpaikka-alueisiin. Satamaa on Vuo-
saaressa mahdollista laajentaa rajoitetusti, johtuen ympäristön asetta-
mista reunaehdoista.
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Selvityksen tuloksena voitiin todeta, että kaupunkikehityksen ja –talou-
den näkökulmista on suositeltavaa harkita satamatoimintojen kokonaan 
tai osittain siirtämistä Eteläsatamasta ja/tai Katajanokalta sekä sata-
mien roolijaon uudelleen ajattelua ja mahdollisuuksia kehittää Länsisa-
tamaa liikenneyhteyksineen.

Keskittämisskenaarion liikenteelliset vaikutukset

Satamatunnelin liikenteellisiä vaikutuksia on arvioitu seudun liikenne-
mallin avulla verraten kahta keskittämisskenaarion vaihtoehtoa keske-
nään. Vaihtoehdot ovat muuten samat, mutta toisessa vaihtoehdossa 
on Länsisatamasta Länsiväylälle kaksisuuntainen ajotunneli sisältäen 
yhdet ajokaistat suuntaansa. Molemmat vaihtoehdot ovat vuoden 2030 
ennustetilanteessa. Mallissa ei ole käytössä tiemaksuja. Vuosaaren on 
oletettu vaikuttavan kysyntään siten, että 330 000 rekkaa ja 140 000 
henkilöautoa käyttäisi vuosittain Vuosaaren kautta kulkevia laivoja 
2030. (Luvut kuvaavat Vuosaaren koko rekka- ja perävaunuliikennettä 
vuonna 2030). Satamatunnelin sisältävässä vaihtoehdossa Länsisata-
man rekkaliikenteen reitti kulkee tunnelin kautta. Henkilöautoliikentees-
tä mukaan lukien myös saattoliikenne tunnelia käyttävät liikennemallis-
sa ne, jotka kokevat sen tuovan matka-aika- ja liikenteen sujuvuushyö-
tyä. Liikennemallissa Jätkäsaaren muun autoliikenteen oletetaan käyt-
tävän katuverkkoa. Satamatunneli on näin ollen liikennemallissa Länsi-
satamaan saapuvan ja sieltä lähtevän autoliikenteen käytössä.

Liikennemallissa Länsisataman henkilöautoliikennematkojen suuntau-
tuminen on Helsinkiin 42%, Espooseen ja Kauniaisiin 16 %, Vantaalle 
15 %, muihin Helsingin seudun kuntiin 15 % ja seudun ulkopuolelle 12 
%. Henkilöautoliikenteestä tunnelia käyttää iltahuipputunnin aikana 35 
%, aamuhuipputunnin aikana 25 % ja päivällä 12 %. Tunnelia käyttivät 
pääosin Länsiväylän, Turunväylän, Vihdintien ja Hämeenlinnanväylän 
kautta kulkevat autoilijat. Muille reiteille katuverkko tarjoaa houkuttele-
vamman vaihtoehdon.

Satamatunneli vähentää ruuhkaa iltahuipputunnin aikana. Satamatun-
nelilla on sujuvoittava vaikutus Länsisataman liikenteeseen. Keskimää-
rin matka Länsisatamaan tai Länsisatamasta sujuvoituu. Satamatunneli 
lisää 240 automatkaa vuorokaudessa, joka on määränä vähäinen suh-
teutettuna seudun kokonaismatkamäärään vuodessa. Tämän siirtymän 
ei oleteta tapahtuvan laivaan saapuvien matkustajien kulkumuotovalin-
nassa.

Helsingin seudun liikennemalli ei ole riittävän tarkka arvioimaan sata-
ma-tunnelin hyötyjä laivojen tiheän aikataulun vaatimaan toimintaan 
Länsisataman satamaan rajoittuvalla tontilla. Tämän arviointi edellyttäi-
si tarkempia lähtötietoja laivojen aikatauluista ja operointiin liittyvistä te-
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kijöistä vuoden 2030 tilanteessa Tallinnan autolautta on Länsisatamas-
sa tunnin ja sinä aikana laiva tyhjentyy Helsinkiin saapuvista autoista ja 
lastataan Tallinnaan menevillä autoilla. Laivaliikenteen tiukka aikataulu 
ei ole mahdollinen, jos satama-aluetta ei saada tyhjennettyä riittävän 
nopeasti. Katuverkon häiriöherkkyys vaikuttaa laivaliikenteen luotetta-
vuuteen, kun laivojen aikataulu on tiukka.

Arvioinnin johtopäätöksenä on, että satamatunneli parantaa Tyynenme-
renkadun viihtyisyyttä ja houkuttelevuutta, kun sataman rekkaliikenne 
ja merkittävä osa henkilöautoliikenteestä siirtyy kokonaan satamatun-
neliin. Liikenteestä aiheutuvat kielteiset vaikutukset, melu, onnetto-
muusriski, päästöt, tilankäyttö, vähenevät. Haittavaikutukset korostuvat 
nykytilanteessa erityisesti ruuhkatuntien aikana. Sataman henkilöauto-
liikenne korvautunee katuverkolla osittain muulla henkilöautoliikenteel-
lä, mutta tätä koskevaa selvitystä ei ole toistaiseksi tehty.                   

Johtopäätökset ja perustelut päätösehdotukselle

Skenaariotöiden, niihin liittyvien liikenteellisten arviointien ja sataman 
liiketoiminnallisten edellytysten arvioinnin yhteisenä johtopäätöksenä 
on, että Eteläsataman maankäytöllisten tavoitteiden edistämiseksi ta-
voitellussa aikataulussa on perusteltua jatkaa Länsisataman suunnitte-
lua satamatunnelin sisältävän Keskittämisskenaarion pohjalta.

Satamatunnelin toteuttamisen tärkeimmät perusteet syntyvät Helsingin 
Satama Oy:n liiketoiminnan edellytyksistä. Ilman satamatunnelia Kes-
kittämisskenaarion toiminnalliset riskit ovat liian suuret Helsingin Sata-
man liiketoiminnan edellytysten turvaamiseksi. Myös Vuosaaren roolin 
merkittävämpi kasvattaminen Viron liikenteessä olisi niin riskialtis ske-
naario, ettei se toisi riittävää varmuutta, jonka varassa voitaisiin mah-
dollistaa Eteläsataman alueen laajempi vapauttaminen satamatoimin-
nasta. Vuosaaren sataman laajenemiselle on myös merkittäviä ympä-
ristöllisiä reunaehtoja, jotka lisäävät riskin merkittävyyttä.

Keskittämisskenaario mahdollistaa Helsingin Satama Oy:n liiketoimin-
nan kannattavan kasvun ja satamien sekä niiden kautta kulkevan lii-
kenteen tuottaman kokonaistaloudellisen hyödyn kasvattamisen pk-
seudulle ja Suomelle. Keskittämisskenaariossa Helsingin Satama Oy:n 
liikevaihto ja -voitto ovat alustavien talousmallinnusten perusteella hy-
väksyttävällä tasolla. 

Satamaliikenteen (rekat ja länteen suuntaavat henkilöautot) poistumi-
nen suurelta osin katuverkosta parantaa myös Jätkäsaaren viihtyisyyttä 
ja kaupunkiympäristön laatua.

Jatkotoimenpiteet
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Kaupunginhallitus toteaa, että mikäli kaupunginvaltuusto hyväksyy pää-
tösehdotuksen, kaupunginhallitus tulee täytäntöönpanopäätöksessään 
kehottamaan Helsingin Satama Oy:n hallitusta, kaupunkiympäristön 
toimialaa ja kaupunginkansliaa jatkosuunnittelemaan asiat kokonaisuu-
tena, johon sisältyvät Eteläsataman vapauttaminen matkustaja-
autolauttaliikenteen satamatoiminnasta ja matkustaja-
autolauttaliikenteen keskittäminen Katajanokalle ja Länsisatamaan se-
kä sen edellyttämät Helsingin Satama Oy:n investoinnit mukaan lukien 
satamatunneli sellaisessa yhteisessä aikataulussa, joka mahdollistaa 
Eteläsataman arkkitehtuuri- ja design-museoon liittyvässä kilpailussa 
etenemisen. 

Esittelijä
pormestari
Jan Vapaavuori

Lisätiedot
Rikhard Manninen, Maankäyttöjohtaja, puhelin: 09 310 37160

rikhard.manninen(a)hel.fi
Ville Haapasaari, Toimitusjohtaja, puhelin: 040 709 8798

vile.haapasaari(a)portofhelsinki.fi

Liitteet

1 Helsingin Sataman skenaarioselvitys julkinen loppuraportti 29062020
2 HESARAMA loppuraportti 30.6.2020 logscale Oy
3 Satamatoimintojen skenaariotarkastelu_ vaikutukset kaupunkikehityk-

seen ja -talouteen
4 Keskittämisskenaarion vaihtoehdot liikennemallinnuksessa b

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Helsingin Satama Oy Esitysteksti

Tiedoksi

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto
Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto
Kaupunkiympäristölautakunta
Kaupunkiympäristön toimiala
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta
Kaupunginmuseo

Päätöshistoria
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Keskushallinto Pormestari 28.12.2020 § 114

HEL 2020-014049 T 10 00 00

Päätös

Pormestari otti esittelyynsä päätöksenteon, joka koskee periaatepää-
töstä satamatoimintojen uudelleenjärjestelyistä ja satama-alueiden 
maankäytön lähtökohdista Eteläsatamassa, Katajanokalla ja Länsisa-
tamassa.

Päätöksen perustelut

Hallintosäännön 19 luvun 1 §:n 2 momentin mukaan pormestari voi ai-
na ottaa kaupunginhallituksen tai sen jaoston toimivaltaan kuuluvan 
asian esiteltäväkseen tai määrätä viranhaltijan asian esittelijäksi.

Kuntalain 38 §:n 1 momentin mukaan kunnan toimintaa johdetaan val-
tuuston hyväksymän kuntastrategian mukaisesti. Pykälän 3 momentin 
mukaan pormestari johtaa kunnanhallituksen alaisena kunnan hallin-
toa, taloudenhoitoa ja muuta toimintaa. 

Kaupunkistrategia on keskeisimpiä kaupungin johtamisen välineitä. 
Pormestari on 16.8.2017 (§ 40) ottanut esittelyynsä kaupunkistrategiaa 
sekä 24.10.2018 (§ 151) kaupunkistrategian kärkihankkeita ja Hiilineut-
raali Helsinki 2035 -toimenpideohjelmaa koskevan päätöksenteon.

Kaupunginvaltuuston 27.9.2019 § 321 hyväksymän kaupunkistrategian 
mukaan "Olympiaterminaalilta Kauppatorille ulottuvaa rantavyöhykettä 
kehitetään tavoitteena keskustan elinvoimaisuutta tukevan toiminnalli-
sen kokonaisuuden aikaansaaminen". Satamatoiminnot ja satama-
alueiden maankäyttö liittyvät lisäksi keskeisesti kaupunkistrategiassa 
mainittuihin ydinkeskustan viihtyisyyden ja toiminnallisuuden edistämi-
seen sekä Helsingin merellisen strategian laadintaan ja toteutuksen 
käynnistämiseen. 

Periaatepäätös satamatoimintojen uudelleenjärjestelyistä ja satama-
alueiden maankäytön lähtökohdista on kaupungin saavutettavuuden ja 
liike-elämän toimintaedellytysten sekä kaupunkikonserniin kuuluvan 
Helsingin Satama Oy:n kannalta erityisen merkittävä. Näin ollen on tar-
koituksenmukaista, että pormestari esittelee asian kaupunginhallituk-
selle.

Lisätiedot
Henri Kähönen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36027

henri.kahonen(a)hel.fi
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§ 14
Kaupunkistrategian kärkihankkeen kävelykeskustan laajentaminen 
ja maanalainen kokoojakatu jatkosuunnitteluperiaatteet

HEL 2019-006243 T 08 00 04

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian kahdeksi viikoksi pöydälle.

Käsittely

Asian käsittelyn aikana kuultavana oli maankäyttöjohtaja Rikhard Man-
ninen. Paikalla olivat myös Helsingin Satama Oy:n toimitusjohtaja Ville 
Haapasaari ja yhteysjohtaja Sanna-Mari Jäntti. Asiantuntijat poistuivat 
kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian kahdeksi viikoksi 
pöydälle Anna Vuorjoen ehdotuksesta.

Esittelijä
pormestari
Jan Vapaavuori

Lisätiedot
Mikko Aho, toimialajohtaja, puhelin: 09 310 36014

mikko.aho(a)hel.fi
Rikhard Manninen, Maankäyttöjohtaja, puhelin: 09 310 37160

rikhard.manninen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää kaupunkistrategian 2017-2021 kärkihank-
keen Kävelykeskustan laajentaminen ja maanalainen kokoojakatu jat-
kosuunnittelun osalta seuraavaa:

Kaupunginhallitus hyväksyy esityslistalta ilmenevät periaatteet ja toi-
menpiteet kävelykeskustan laajentamiseen tähtäävän jatkosuunnittelun 
pohjaksi.

Kaupunginhallitus toteaa, ettei maanalaisen kokoojakadun suunnittelua 
jatketa. 

Kantakaupungin satamien liikenteellisiä järjestelyjä koskevat jatko-
suunnitteluperiaatteet esitellään kaupunginvaltuustolle erillisen satama-
toimintojen uudelleenjärjestelyitä ja satama-alueiden maankäytön läh-
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tökohtia Eteläsatamassa, Katajanokalla ja Länsisatamassa koskevan 
periaatepäätöksen yhteydessä.

Esittelijän perustelut

Aiemmat päätökset

Maailman toimivin kaupunki – Helsingin kaupunkistrategiassa 2017-
2021 todetaan: “Kaupunki selvittää ydinkeskustan viihtyisyyttä ja toi-
minnallisuutta edistävän kävelykeskustan merkittävämmän laajentami-
sen sekä keskustan läpiajoliikennettä ja satamien raskasta liikennettä 
katutilassa vähentävän maanalaisen kokoojakadun edellytykset. Toteu-
tuessaan kokoojakatu rahoitetaan isolta osin tienkäyttömaksuin.”

Kaupunkistrategiaa edistetään kärkihankkein. Kävelykeskustan laajen-
taminen ja maanalainen kokoojakatu on yksi kaupunkistrategian mää-
rittelemistä seitsemästä kärkihankkeesta. Sen päätöksenteosta on to-
dettu seuraavaa: 

Päätöstaso ja aikataulu:

Ideavaiheen tulokset tiedoksi ja yleissuunnitteluvaiheen ratkaisut vie-
dään päätöksentekoon kaupungin johtoryhmään ja kaupunkiympäristö-
lautakuntaan.

Yleissuunnittelun vaihtoehtojen arviointi ja etenemistavat viedään kau-
pungin johtoryhmään.

Yleissuunnittelun tulosten ja edellytysten arviointi, sekä päätös jatko-
toimenpiteistä vuonna 2020 kaupungin johtoryhmään, kaupunkiympä-
ristölautakuntaan, kaupunginhallitukseen ja kaupunginvaltuustoon.

Päätöksellään 24.10.2018 §151 pormestari on ottanut käsittelyynsä 
kaupunkistrategian kärkihankkeita sekä HNH-2035 eli Hiilineutraali 
Helsinki 2035 -toimenpideohjelmaa koskevat asiat.

Kaupunkiympäristölautakunta käsitteli 8.10.2019 esitystä kävelykes-
kustan laajentamisen ja siihen liittyvän maanlaisen kokoojakadun yleis-
suunnitelman periaatteista. Kaupunkiympäristön toimialan esitys perus-
tui suunnitelmaan laajentaa keskustan käveltävyyden edellytyksiä 
maanpäällisessä katuverkossa käynnistäen samalla maanalaisen ko-
koojakadun rakennusteknisen yleissuunnittelun, jolla mm. kantakau-
punkiin sijoittuvien satamien liikennettä voitaisiin merkittävästi siirtää 
maanalaiseen katuverkkoon.

Lautakunta esitti (äänestyksin) kaupunginhallitukselle seuraavaa:
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”Kaupunkiympäristölautakunta toteaa, että esitetty vaihtoehto maana-
laisesta kokoojakadusta ei tehtyjen selvitysten mukaan toisi Helsingin 
keskustaan lisää käyntejä ja elinvoimaa, olisi selvityksen mukaan kus-
tannuksiltaan liian raskas ja kasvattaisi päästöjä verrattuna skenaarioi-
hin ilman tunnelia. Tunnelin kustannukset ovat mittaluokkaa, jossa 
merkittävää osaa investoinnin kustannuksista on mahdotonta periä 
käyttäjämaksuilla. Kaupunkiympäristölautakunta toteaa, että tehdyn 
selvityksen perusteella maanalainen kokoojakatu ei tarjoa edellytyksiä 
strategiassa määritellyille tavoitteille. Kaupunkiympäristölautakunta kui-
tenkin katsoo, että suunnittelua keskustan vetovoiman, keskustan lii-
kenteen kokonaisuuden ja keskustan viihtyisyyden parantamiseksi on 
välttämätöntä jatkaa."

Kaupunkiympäristölautakunta päätti:

- merkitä saadun selvityksen maanalaisesta kokoojakadusta tiedoksi ja 
katsoi asian sen osalta loppuun käsitellyksi. 

-että tulee laatia olennaiseen keskittyvä selvitys Helsingin ydinkeskus-
tan nykytilan elinvoimasta ja tulevaisuuden vetovoimasta, maankäytön 
tiivistymisen potentiaalista ja tähän liittyen analysoida parhaat ja tehok-
kaimmat keinot parantaa keskustan saavutettavuutta kaikki kulkumuo-
dot huomioiden.

-että selvitystä ja suunnittelua kävelykeskustan laajentamisesta jatke-
taan siten, että otetaan huomioon kokonaisuuden kannalta tarpeellisten 
selvitysten huomiot, ja laaditaan kävelykeskustan laajentamisesta 
suunnitelma, joka voidaan toteuttaa ilman maanlaista kokoojakatua ja 
joka on toteutettavissa useissa eri vaiheissa asteittain.

Pormestari päätti 18.10.2019 § 199 ottaa kaupunginhallituksen käsitel-
täväksi kaupunkiympäristölautakunnan 8.10.2019 § 492 päätöksen 
koskien kävelykeskustan laajentamista ja maanalaista kokoojakatua. 
Päätöksen perusteena oli kaikkien kaupunkistrategian kärkihankkeiden 
käsitteleminen samalla päätöstasolla. 

Edellä esitettyihin päätöksiin viitaten ja asiassa tehdyn kokonaisharkin-
nan  perusteella esittelijä toteaa, ettei maanalaisen kokoojakadun jat-
kosuunnittelulle ole tällä hetkellä edellytyksiä. Lautakunnan esitykseen 
perustuen on jatkettu kävelykeskustan laajenemiseen tähtäävää suun-
nittelua ilman maanalaisen kokoojakadun tarjoamia mahdollisuuksia. 
Hanketta on jatkovalmisteltu työnimellä ”Käveltävä keskusta”. Jatko-
valmisteluun perustuen esittelijä esittää seuraavien periaatteiden hy-
väksymistä tarkemman jatkosuunnittelun ja tulevan päätöksenteon 
pohjaksi. 

Käveltävän keskustan yleiset tavoitteet
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Helsingin ydinkeskusta on maan suurin työpaikkakeskittymä yli 110 
000 työpaikallaan. Samaan aikaan koko Helsingissä oli hieman yli 397 
000 työpaikkaa.  Alueella on noin kolmannes koko kaupungin ja noin 
viisi prosenttia koko maan työpaikoista. Erityisesti kaikkein korkeimman 
tuottavuuden yritykset, kuten erilaiset liikkeenjohdon palvelut, ovat si-
joittuneet ydinkeskustaan. Helsingin ydinkeskusta on myös maan mer-
kittävin kaupan, kulttuurin ja vapaa-ajan palveluiden keskittymä. Etelä-
sataman alueen kehittäminen tulee vaikuttamaan merkittävästi koko 
eteläisen keskustan dynamiikkaan, ihmisvirtoihin ja saavutettavuuteen. 

Tavoitteena on, että Helsingin ydinkeskustan kävelypainotteinen alue 
mielletään myös tulevaisuudessa valtakunnan vetovoimaisimmaksi työ-
, asiointi- ja oleskeluympäristöksi. On tärkeää, että keskustan työpaik-
kaklusteri voi kasvaa sekä työpaikkojen määrän että tuottavuuden osal-
ta. 

Ydinkeskustan roolia kulttuuritoimintojen ja uusien toimitilojen sijoittu-
mispaikkana vahvistetaan entisestään. Ydinkeskustan kehittymisen ris-
kinä voi olla vetovoimatekijöiden kapeus. Jos profiili jää vain muutaman 
alan varaan, kaupunki ei hyödynnä kaikkia potentiaalejaan. Samanai-
kaisesti tulee turvata monipuolisuus ja volyymin kasvattaminen. 

Koko maailmaa vuonna 2020 koetelleella koronapandemialla on ollut  
vaikutuksia myös Helsingin keskustan taloudelliseen toimeliaisuuteen. 
Pandemian aiheuttamat rajoitukset, erityisesti etätyö ja ravintoloiden 
sulkeminen, ovat vaikuttaneet merkittävästi juuri ydinkeskustan elävyy-
teen ja mm. jakeluliikenteen määrään. Myös kuluttajakäyttäytymisen 
muutoksilla ja verkkokaupan lisääntymisellä on vaikutusta ydinkeskus-
tan toimintoihin. Osalla näistä muutoksista arvioidaan olevan myös py-
syvämpiä vaikutuksia: etätyön lisääntymisen myötä yritykset voivat te-
hostaa entisestään tilankäyttöään. Samalla on todettava, että koronan 
vaikutuksia etätyön pysyvään lisääntymiseen tai kaupan siirtymiseen 
verkkokauppaan laajemmin on vielä liian aikaista arvioida. 

Jotta pystytään varmistamaan keskusta-alueen lisääntyvä houkuttele-
vuus ja selviämään koronakriisistä sekä vahvistamaan sen erityispiirtei-
tä verrattuna muihin työpaikka-alueisiin, tulee keskustaan lisätä merkit-
tävästi uutta liike- ja toimistotilaa erityisesti korkean tuottavuuden toi-
mialoilla. Helsingin ydinkeskustan alueella on vireillä poikkeuksellisen 
monta hanketta, jotka toteutuessaan lisäävät keskustan kiinnostavuutta 
ja sitä kautta elinvoimaa. Uusi Ylioppilastalo ja entinen hotelli Seura-
huone ovat muuttumassa uudeksi viiden tähden hotelliksi. Niiden naa-
purissa uudistuu Kaivopiha ja Sokos Hotelli Vaakunan laajennus Kai-
vokadulla. Myös Helsingin päärautatieasemalle on tullut ja on tulossa 
uusia palveluja kaupunkilaisille ja matkailijoille. Uusia korkean luokan 
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toimitilojen rakentamismahdollisuuksia syntyy Elielin aukiolle ja edelly-
tyksiä kartoitetaan parhaillaan myös Eteläisen Rautatiekadun varrella.

Elintärkeää uudistuvalle keskustalle on houkutteleva ympäristö. Kau-
pungin keskustan tulee olla helposti saavutettava ja houkutteleva paik-
ka pysähtyä, viettää aikaa ja tehdä työtä sekä nauttia kulttuurista ja 
palveluista. Tämän tavoitteen edistämiseksi ydinkeskustan kävelypai-
notteista aluetta laajennetaan monipuolistamalla toimintoja ja paranta-
malla kaupunkitilan koettua laatua. 

Kävelypainotteisen alueen julkista kaupunkitilaa täydentävät tulevai-
suudessa nykyistä selkeämmin kortteleiden sisäiset jalankulkuyhteydet, 
liiketiloja yhdistävät kauppakujat sekä joukkoliikenteen maanalaisille 
asemille johtavat kävelyreitit. On tarpeen parantaa keskustan jalankul-
kuverkoston jatkuvuutta suunnittelemalla ja toteuttamalla uusia houkut-
televia yhteyksiä ja kehittämällä ydinkeskustan kävelypainotteista aluet-
ta ilman, että ne edellyttävät merkittäviä muutoksia keskustan liikenne-
järjestelmässä. Sujuva huoltoliikenne ja tavarantoimitus takaavat yritys-
ten ja palveluiden edellytykset toimia tiiviissä ydinkeskustassa. Lisäksi 
sujuva tavarantoimitus edellyttää jakeluliikenteen edellytysten paran-
tamista.

Mainittujen tavoitteiden saavuttamiseksi:

- edellytetään hankkeisiin ryhtyviltä, että toimitila- ja kulttuurihankkeiden 
sekä olemassa olevien kiinteistöjen merkittävän lisärakentamisen yh-
teydessä parannetaan jalankulun olosuhteita ja korttelien sisäisiä yh-
teyksiä

- edistetään kortteleiden sisäisten jalankulun yhteyksien rakentamista 
siten, että niitä saa rakentaa asemakaavassa määritellyn rakennusoi-
keuden lisäksi

-mahdollistetaan katettujen pihatilojen rakentaminen siten, että niitä voi 
käyttää ravintola- ja kahvilatyyppisessä käytössä

-mahdollistetaan soveltuvissa paikoissa ravintoloiden ja kahviloiden 
paviljonkityyppisten terassiosien toteuttaminen

- parannetaan käveltävän verkoston koettua jatkuvuutta uusimalla ja 
yhtenäistämällä jalankulkualueiden pinnoitteita ja kalusteita siten, että 
ne viestivät kävelijöille verkoston priorisoiduista kohdista

-parannetaan ydinkeskustan jalankulkuympäristön laatua, esteettö-
myyttä ja jalankulun ensisijaisuutta suhteessa muihin kulkumuotoihin

Toimenpiteet alueittain
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Pohjoisesplanadin ja Aleksanterinkadun alue

- lisätään kadulle avautuvien tilojen määrää erityisesti Aleksanterinka-
dulla

- parannetaan Pohjoisesplanadin ja Aleksanterinkadun poikittaisten kä-
vely-yhteyksien olosuhteita

- kehitetään Fabianinkadusta käveltävämpää ympäristöä

Eteläesplanadin eteläpuoli

- parannetaan kävely-yhteyttä Kasarmitorin suuntaan Fabianinkadulla 
sekä Kasarmikadulla

-pienennetään Unioninkadun liikenteen haittavaikutusta Eteläesplana-
din ja Pohjoisen Makasiinikadun välillä. Hyödynnetään sataman rekka-
liikenteen poistuminen alueelta.

- parannetaan Kasarmitorin viihtyisyyttä ja liikeyritysten toimintaedelly-
tyksiä sekä kävelijöiden yhteyttä toriin Fabianinkadun tai Pohjoisen 
Makasiinikadun autoliikennettä rajoittamalla

- parannetaan jalankulun yhteyksiä tulevaan Makasiinirantaan Arkkiteh-
tuuri- ja Designmuseon alueelle

- kehitetään rantareittiä sekä muita kävelyreittejä Eteläsataman ympä-
ristössä ja Katajanokalla satamatoimintojen siirtämistä ja keskittämistä 
koskevien, valtuustossa hyväksyttävien periaatteiden mukaisesti.  

- levennetään Laivasillankadun jalkakäytäviä

Käveltävän keskustan edistäminen hankkeissa

Merkittäviä käveltävää keskustaa laajentavia tai parantavia maankäy-
tön suunnittelussa vireillä olevia kiinteistökehityshankkeita ovat Elieli-
naukio ja Kaivokatu, Kampin terveys- ja hyvinvointikeskus, Hietalahden 
altaan ympäristö, Katajanokanlaiturin korttelit sekä Eteläsataman län-
siosa. Lisäksi Eteläisen Rautatiekadun alueella tutkitaan edellytyksiä 
toimitilarakentamiselle. Näiden suunnittelun ja toteuttamisen yhteydes-
sä:

- luodaan edellytykset julkisen ympäristön kehittämiselle 

- edellytetään kävely-ympäristöä parantavia ratkaisuja. Näitä ovat esi-
merkiksi maantasokerroksen avoimuus ja korkeus, tilojen avautuminen 
kadulle, huollon integroiminen rakennukseen tai maanalaisiin tiloihin ja 
ajoramppien sijoittaminen rakennukseen
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- otetaan huomioon julkisen tilan mitoituksessa maantasokerroksen 
toiminnot ja tilatarpeet kuten varaukset ulkotarjoilualueille ja kävely-
yhteyksien sujuva jatkuvuus tontilta muuhun ympäristöön

Yhteisvaikutuksiltaan edellä luetellut yksittäiset hankkeet ja kokonai-
suudet lisäävät merkittävästi keskustan käveltävyyttä ja luovat edelly-
tyksiä elävän kaupunkitilan tarjoamiselle kaupunkilaisten ja yritysten 
käyttöön. 

Ydinkeskustan torit ja puistot

Ydinkeskustan torialueita kehitetään, joita ovat Senaatintori, Kasarmito-
ri ja Kauppatori. Kaisaniemen puiston suunnitelman pohjalta käynniste-
tään puiston uudistaminen. Samanaikaisesti toteutetaan Helsingin ylio-
piston metroaseman pohjoinen sisäänkäynti sekä parannetaan kävely-
yhteyksiä Kruununhakaan. 

Erityiset toimenpiteet

Keskustan huoltotunneli

Keskustan huoltotunnelin laajamittaisempaa käyttöä edistetään. Val-
mistelu tapahtuu vuorovaikutuksessa tunnelin vaikutuspiirissä olevien 
kiinteistönomistajien ja muiden toimijoiden kanssa. Esitys edistämis-
toimenpiteistä saatetaan kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi vuoden 
2021 aikana

Maanalaiset kävely-yhteydet

Täydennetään keskusta-alueen maanalaisia kävely-yhteyksiä ja niihin 
liittyviä palvelukeskittymiä osana käveltävän keskustan kokonaisuutta. 
Kytketään maanalaisen kävely-ympäristön kehittäminen keskustan ke-
hittämishankkeisiin, millä edistetään kaupungin ja yksityisten toimijoi-
den sekä maanomistajien yhteistyötä hankkeiden toteuttamisessa. 
Maanalaisen kävely-ympäristön kehittämisen periaatteet määritetään 
maanalaisessa yleiskaavassa, joka esitellään päätöksentekoon vuoden 
2021 aikana. Toimenpiteitä toteutetaan asemakaavoituksen ja hanke-
suunnittelun yhteydessä.

Toimenpideohjelma

Valmistellaan ydinkeskustan elinvoiman kasvuun tähtäävä toimenpi-
deohjelma, jossa valitut toimenpiteet määritellään ja aikataulutetaan. 
Lähtökohtana selvitetään erilaisia syitä tulla ydinkeskustaan. Toimenpi-
deohjelmaan kirjataan työpaikkojen ja toimitilojen kasvutavoitteet. Aika-
taulutuksessa otetaan huomioon jo käynnissä olevat ja käynnistyvät ra-
kennus- ja liikennehankkeet, jotta mahdolliset rakennusaikaiset haitat 
voidaan minimoida.
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Esittelijä
pormestari
Jan Vapaavuori

Lisätiedot
Mikko Aho, toimialajohtaja, puhelin: 09 310 36014

mikko.aho(a)hel.fi
Rikhard Manninen, Maankäyttöjohtaja, puhelin: 09 310 37160

rikhard.manninen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Helsingin Satama Oy Esitysteksti

Tiedoksi

Kaupunkiympäristölautakunta
Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto
Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta
Kaupunginmuseo

Päätöshistoria

Keskushallinto Pormestari 18.10.2019 § 199

HEL 2019-006243 T 08 00 04

Päätös

Pormestari otti kaupunginhallituksen käsiteltäväksi kaupunkiympäristö-
lautakunnan 8.10.2019 § 492 tekemän päätöksen koskien kävelykes-
kustan laajentamista ja maanalaista kokoojakatua.

Päätöksen perustelut

Pormestari katsoo, että kävelykeskustan laajentamista ja maanalaista 
kokoojakatua koskeva asia on syytä saattaa kaupunginhallituksen käsi-
teltäväksi, jotta strategiassa määritellyn kärkihankkeen käsittely toteu-
tuu samalla päätöstasolla muiden strategian kärkihankkeiden kanssa.

Kaupunkiympäristölautakunta on 8.10.2019 § 492 päättänyt kävelykes-
kustan laajentamisen yleissuunnitelman ja maanalaisen kokoojakadun 
rakenneteknisen yleissuunnitelman laadinnan pohjaksi esitetyistä vaih-
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toehdoista sekä jatkosuunnittelun tavoitteista. Lautakunta päätti äänes-
tyksen jälkeen sisällöltään esittelijän ehdotuksesta merkittävästi eroa-
vasta etenemisestä. Päätöksestä jätettiin kaksi eriävää mielipidettä. 

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 27.9.2017 § 321 Helsingin kaupunkistra-
tegian. Kaupunkistrategiaa toteutetaan muun muassa seitsemällä kär-
kihankkeella, joista yksi on kävelykeskusta ja maanalainen kokoojaka-
tu.

Kaupunkistrategian mukaan ”kaupunki selvittää ydinkeskustan viihtyi-
syyttä ja toiminnallisuutta edistävän kävelykeskustan merkittävämmän 
laajentamisen sekä keskustan läpiajoliikennettä ja satamien raskasta 
liikennettä katutilassa vähentävän maanalaisen kokoojakadun edelly-
tykset. Toteutuessaan kokoojakatu rahoitetaan isolta osin tienkäyttö-
maksuin.” 

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

Lisätiedot
Henri Kähönen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36027

henri.kahonen(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 08.10.2019 § 492

HEL 2019-006243 T 08 00 04

Päätös

Kaupunkistrategiassa todetaan: “Kaupunki selvittää ydinkeskustan viih-
tyisyyttä ja toiminnallisuutta edistävän kävelykeskustan merkittäväm-
män laajentamisen sekä keskustan läpiajoliikennettä ja satamien ras-
kasta liikennettä katutilassa vähentävän maanalaisen kokoojakadun 
edellytykset. Toteutuessaan kokoojakatu rahoitetaan isolta osin tien-
käyttömaksuin.”
 
Kaupunkiympäristölautakunta toteaa, että esitetty vaihtoehto maanalai-
sesta kokoojakadusta ei tehtyjen selvitysten mukaan toisi Helsingin 
keskustaan lisää käyntejä ja elinvoimaa, olisi selvityksen mukaan kus-
tannuksiltaan liian raskas ja kasvattaisi päästöjä verrattuna skenaarioi-
hin ilman tunnelia. Tunnelin kustannuksen ovat mittaluokkaa, jossa 
merkittävää osaa investoinnin kustannuksista on mahdotonta periä 
käyttäjämaksuilla.
 
Kaupunkiympäristölautakunta toteaa, että tehdyn selvityksen perusteel-
la maanalainen kokoojakatu ei tarjoa edellytyksiä strategiassa määritel-
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lyille tavoitteille.
 
Kaupunkiympäristölautakunta kuitenkin katsoo, että suunnittelua kes-
kustan vetovoiman, keskustan liikenteen kokonaisuuden ja keskustan 
viihtyisyyden parantamiseksi on välttämätöntä jatkaa.
 
Kaupunkiympäristölautakunta päätti:

-merkitä saadun selvityksen maanalaisesta kokoojakadusta tiedoksi ja 
katsoo asian sen osalta loppuun käsitellyksi 

-että tulee laatia olennaiseen keskittyvä selvitys Helsingin ydinkeskus-
tan nykytilan elinvoimasta ja tulevaisuuden vetovoimasta, maankäytön 
tiivistymisen potentiaalista ja tähän liittyen analysoida parhaat ja tehok-
kaimmat keinot parantaa keskustan saavutettavuutta kaikki kulkumuo-
dot huomioiden

 -että selvitystä ja suunnittelua kävelykeskustan laajentamisesta jatke-
taan siten, että otetaan huomioon kokonaisuuden kannalta tarpeellisten 
selvitysten huomiot, ja laaditaan kävelykeskustan laajentamisesta 
suunnitelma, joka voidaan toteuttaa ilman maanlaista kokoojakatua ja 
joka on toteutettavissa useissa eri vaiheissa asteittain 

-analysoida, millä joukkoliikenteen laatutason parannustoimilla tarvetta 
keskustan läpiajoon entisestään vähennetään 

-edellyttää, että keskustan huoltotunnelin osalta valmistellaan toimet, 
jotka nostavat sen käyttöä huoltoliikenteen tarpeisiin selvästi nykyisestä 

-esittää, että yhteistyössä Helsingin sataman kanssa selvitetään toi-
menpiteitä ja niihin liittyviä vaikutuksia raskaan liikenteen nykyistä suu-
remman osuuden siirtymiseksi Vuosaareen 

-että Jätkäsaaren liikenteen toimivuuden varmistamiseksi laaditaan 
suunnitelma sisältäen erilaisia skenaarioita sataman auto- ja rekkalii-
kennemääristä 

-että kaikkien edellä mainittujen toimien suunnittelun tulee huomioida 
liikenteen päästövähennystavoitteet 

Käsittely

08.10.2019 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Anni Sinnemäki: Kaupunkistrategiassa todetaan: “Kaupunki selvittää 
ydinkeskustan viihtyisyyttä ja toiminnallisuutta edistävän kävelykeskus-
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tan merkittävämmän laajentamisen sekä keskustan läpiajoliikennettä ja 
satamien raskasta liikennettä katutilassa vähentävän maanalaisen ko-
koojakadun edellytykset. Toteutuessaan kokoojakatu rahoitetaan isolta 
osin tienkäyttömaksuin.”
 
Kaupunkiympäristölautakunta toteaa, että esitetty vaihtoehto maanalai-
sesta kokoojakadusta ei tehtyjen selvitysten mukaan toisi Helsingin 
keskustaan lisää käyntejä ja elinvoimaa, olisi selvityksen mukaan kus-
tannuksiltaan liian raskas ja kasvattaisi päästöjä verrattuna skenaarioi-
hin ilman tunnelia. Tunnelin kustannuksen ovat mittaluokkaa, jossa 
merkittävää osaa investoinnin kustannuksista on mahdotonta periä 
käyttäjämaksuilla.
 
Kaupunkiympäristölautakunta toteaa, että tehdyn selvityksen perusteel-
la maanalainen kokoojakatu ei tarjoa edellytyksiä strategiassa määritel-
lyille tavoitteille.
 
Kaupunkiympäristölautakunta kuitenkin katsoo, että suunnittelua kes-
kustan vetovoiman, keskustan liikenteen kokonaisuuden ja keskustan 
viihtyisyyden parantamiseksi on välttämätöntä jatkaa.
 
Kaupunkiympäristölautakunta päättää:

-merkitä saadun selvityksen maanalaisesta kokoojakadusta tiedoksi ja 
katsoo asian sen osalta loppuun käsitellyksi 

-että tulee laatia olennaiseen keskittyvä selvitys Helsingin ydinkeskus-
tan nykytilan elinvoimasta ja tulevaisuuden vetovoimasta, maankäytön 
tiivistymisen potentiaalista ja tähän liittyen analysoida parhaat ja tehok-
kaimmat keinot parantaa keskustan saavutettavuutta kaikki kulkumuo-
dot huomioiden

 -että selvitystä ja suunnittelua kävelykeskustan laajentamisesta jatke-
taan siten, että otetaan huomioon kokonaisuuden kannalta tarpeellisten 
selvitysten huomiot, ja laaditaan kävelykeskustan laajentamisesta 
suunnitelma, joka voidaan toteuttaa ilman maanlaista kokoojakatua ja 
joka on toteutettavissa useissa eri vaiheissa asteittain 

-analysoida, millä joukkoliikenteen laatutason parannustoimilla tarvetta 
keskustan läpiajoon entisestään vähennetään 

-edellyttää, että keskustan huoltotunnelin osalta valmistellaan toimet, 
jotka nostavat sen käyttöä huoltoliikenteen tarpeisiin selvästi nykyisestä 

-esittää, että yhteistyössä Helsingin sataman kanssa selvitetään toi-
menpiteitä ja niihin liittyviä vaikutuksia raskaan liikenteen nykyistä suu-
remman osuuden siirtymiseksi Vuosaareen 
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-että Jätkäsaaren liikenteen toimivuuden varmistamiseksi laaditaan 
suunnitelma sisältäen erilaisia skenaarioita sataman auto- ja rekkalii-
kennemääristä 

-että kaikkien edellä mainittujen toimien suunnittelun tulee huomioida 
liikenteen päästövähennystavoitteet 

Kannattaja: Eveliina Heinäluoma

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Kaupunkistrategiassa todetaan: “Kaupunki selvittää ydin-
keskustan viihtyisyyttä ja toiminnallisuutta edistävän kävelykeskustan 
merkittävämmän laajentamisen sekä keskustan läpiajoliikennettä ja sa-
tamien raskasta liikennettä katutilassa vähentävän maanalaisen kokoo-
jakadun edellytykset. Toteutuessaan kokoojakatu rahoitetaan isolta 
osin tienkäyttömaksuin.”
 
Kaupunkiympäristölautakunta toteaa, että esitetty vaihtoehto maanalai-
sesta kokoojakadusta ei tehtyjen selvitysten mukaan toisi Helsingin 
keskustaan lisää käyntejä ja elinvoimaa, olisi selvityksen mukaan kus-
tannuksiltaan liian raskas ja kasvattaisi päästöjä verrattuna skenaarioi-
hin ilman tunnelia. Tunnelin kustannuksen ovat mittaluokkaa, jossa 
merkittävää osaa investoinnin kustannuksista on mahdotonta periä 
käyttäjämaksuilla.
 
Kaupunkiympäristölautakunta toteaa, että tehdyn selvityksen perusteel-
la maanalainen kokoojakatu ei tarjoa edellytyksiä strategiassa määritel-
lyille tavoitteille.
 
Kaupunkiympäristölautakunta kuitenkin katsoo, että suunnittelua kes-
kustan vetovoiman, keskustan liikenteen kokonaisuuden ja keskustan 
viihtyisyyden parantamiseksi on välttämätöntä jatkaa.
 
Kaupunkiympäristölautakunta päättää: -merkitä saadun selvityksen 
maanalaisesta kokoojakadusta tiedoksi ja katsoo asian sen osalta lop-
puun käsitellyksi  -että tulee laatia olennaiseen keskittyvä selvitys Hel-
singin ydinkeskustan nykytilan elinvoimasta ja tulevaisuuden vetovoi-
masta, maankäytön tiivistymisen potentiaalista ja tähän liittyen analy-
soida parhaat ja tehokkaimmat keinot parantaa keskustan saavutetta-
vuutta kaikki kulkumuodot huomioiden  -että selvitystä ja suunnittelua 
kävelykeskustan laajentamisesta jatketaan siten, että otetaan huo-
mioon kokonaisuuden kannalta tarpeellisten selvitysten huomiot, ja 
laaditaan kävelykeskustan laajentamisesta suunnitelma, joka voidaan 
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toteuttaa ilman maanlaista kokoojakatua ja joka on toteutettavissa 
useissa eri vaiheissa asteittain  -analysoida, millä joukkoliikenteen laa-
tutason parannustoimilla tarvetta keskustan läpiajoon entisestään vä-
hennetään  -edellyttää, että keskustan huoltotunnelin osalta valmistel-
laan toimet, jotka nostavat sen käyttöä huoltoliikenteen tarpeisiin sel-
västi nykyisestä  -esittää, että yhteistyössä Helsingin sataman kanssa 
selvitetään toimenpiteitä ja niihin liittyviä vaikutuksia raskaan liikenteen 
nykyistä suuremman osuuden siirtymiseksi Vuosaareen  -että Jätkä-
saaren liikenteen toimivuuden varmistamiseksi laaditaan suunnitelma 
sisältäen erilaisia skenaarioita sataman auto- ja rekkaliikennemääristä  
-että kaikkien edellä mainittujen toimien suunnittelun tulee huomioida 
liikenteen päästövähennystavoitteet 

Jaa-äänet: 5
Sirpa Asko-Seljavaara, Nuutti Hyttinen, Atte Kaleva, Risto Rautava, 
Laura Rissanen

Ei-äänet: 8
Mia Haglund, Eveliina Heinäluoma, Noora Laak, Jape Lovén, Amanda 
Pasanen, Tuomas Rantanen, Anni Sinnemäki, Osmo Soininvaara

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Risto Rautava: ERIÄVÄ MIELIPIDE
Kaupunkistrategiassa on puolueiden kesken sovittu ja kaupunginval-
tuustossa hyväksytty: “Kaupunki selvittää ydinkeskustan viihtyisyyttä ja 
toiminnallisuutta edistävän kävelykeskustan merkittävämmän laajenta-
misen sekä keskustan läpiajoliikennettä ja satamien raskasta liikennet-
tä katutilassa vähentävän maanalaisen kokoojakadun edellytykset. To-
teutuessaan kokoojakatu rahoitetaan isolta osin tienkäyttömaksuin.”
Kaupunkiympäristölautakunta on keskeyttänyt asian valmistelun ko-
kouksessaan 8.10. kesken yhteisesti sovitun selvitysprosessin. En hy-
väksy päätöstä, mikä on yhdessä sovitun prosessin vastainen.
Päätöksen seurauksena jäävät lisäksi selvittämättä osittain tai koko-
naan esimerkiksi seuraavat oleelliset kokonaisuudet:
• ydinkeskustan viihtyisyyden ja houkuttelevuuden, sekä kävelyn, pyö-
räilyn ja joukkoliikenteen olosuhteiden parantaminen,
• ydinkeskustan kehittämisen mahdollisuuksien lisääntyminen sekä 
toimivuus ja saavutettavuuden parantuminen,
• ympäristövaikutukset, ml. vaikutukset päästöihin,
• vaikutukset ilmanlaatuun ja meluun katutasolla,
• vaikutukset liikenneturvallisuuteen,
• vaikutus autoliikenteen määrään katutilassa (läpiajoliikenne, satama-
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liikenne ja liikenne keskustan, sekä lännen, että idän suuntien välillä)
• satamien saavutettavuus,
• olemassa olevan, jo rakennetun maanalaisen infran tehokas hyödyn-
täminen (maanalaiset pysäköintilaitokset, huoltotunneli),
• rahoitusmallien tarkastelu, mukaan lukien erilaiset tienkäyttömaksu-
mallinnukset,
• yhteiskuntataloudellinen vaikutusanalyysi (ml. esim. työllisyysvaiku-
tukset, vero- ym. tulovaikutukset).
Pidän lautakunnan päätöstä vastuuttomana, asukkaille, yrityksille ja 
koko seudulliselle elinkeinoelämälle vahingollisena sekä Helsingin kes-
kustan ja sataman elinvoimaisuudelle ja saavutettavuudelle haitallise-
na.
Merkittävän, kaupunkistrategiassa yhdessä sovitun asian käsittelyn 
keskeyttäminen ennen perusteellisia selvityksiä on Helsingin poliittises-
sa toimintakulttuurissa huolestuttava, päätöksentekokulttuuria rapaut-
tava ilmiö.
Tähän eriävään mielipiteeseen yhtyivät Sirpa Asko-Seljavaara, Atte Ka-
leva ja Laura Rissanen.

Nuutti Hyttinen Eriävä mielipide: Vastaehdotuksen mukainen päätös on 
omiaan heikentämään Helsingin ydinkeskustan saavutettavuutta pitkäl-
lä tähtäimellä, kannustamaan yrityksiä siirtämään toimintojaan ja sa-
malla työpaikkoja pois ydinkeskusta-alueelta, sekä kiihdyttää vähittäis-
kaupan asioinnin siirtymistä ydinkeskustasta kehäteiden varrella ole-
viin, monesti Helsingin rajojen ulkopuolella sijaitseviin kauppakeskuk-
siin, joiden saavutettavuus on lähiöistä sekä Helsingin ulkopuolelta 
merkittävästi parempi. 

Tämä päätös ei vähennä liikenteen päästöjä tai liikenneturvallisuutta, 
vaan lukitsee satamaliikenteen katutason päästöt suurin piirtein nykyi-
selle tasolle vuosikymmeniksi ja heikentää siten kaupungin ilmanlaatua 
ja kaupunkilaisten terveyttä. Automäärän merkittävä vähentäminen 
keskustassa ei onnistu ilman kohtuuttoman haitan aiheuttamista kau-
punkilaisten liikkumiselle. 

Maanalaisen kokoojakadun rakentamatta jättäminen aiheuttaa uusiin 
eteläisiin kaupunginosiin merkittävän saavutettavuusongelman liiken-
nemuodosta riippumatta ja lisää sekä työmatka-autoilua Helsingin ul-
kopuolelle siirtyviin työpaikkakeskittymiin että asiointimatkoja keskusta-
alueen ulkopuolella sijaitseviin kauppakeskuksiin, joihin ei ole toimivia 
julkisen liikenteen yhteyksiä. Vastaehdotuksen mukaisella päätöksellä 
eteläisistä kaupunginosista, erityisesti rakenteilla olevasta Jätkäsaares-
ta ja Hernesaaresta, tehdään asukkaille erittäin epämiellyttävät sumput, 
joista ei pääse ruuhka-aikaan järkevässä ajassa muihin kaupunginosiin 
tai Helsingin ulkopuolelle töihin. Syntyvä tilanne on omiaan heikentä-
mään uusien, merellisten kaupunginosien houkuttelevuutta asukkaiden 
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silmissä ja ongelman ratkaiseminen jälkikäteen kohtuullisessa ajassa ei 
tunnelin päätöksentekoprosessiin, suunnitteluun ja rakentamiseen ku-
luva aika huomioiden onnistu.

Estäessään maanalaisen kokoojakadun jatkosuunnittelun ideologisen 
haitanteon autoilulle nimissä vihervasemmisto heikentää helsinkiläisten 
liikkumismahdollisuuksia, vähentää Helsingin vetovoimaa sekä tulevia 
verotuloja aiheuttamalla työpaikka- ja yritysvuodon pääkaupunkiseudun 
muihin kuntiin. Tämä todennäköinen lopputulema ei vähennä autoilua 
eikä päästöjä, vaan lisää molempia, eikä ole missään muussakaan 
mielessä Helsingin edun mukaista.

Suomi on vajoamassa muun Euroopan mukana lähivuosina taantu-
maan ja korot ovat tällä hetkellä ennätyksellisen alhaalla. Jos maana-
lainen kokoojakatu on tarpeen joskus rakentaa, hankkeen rahoitus olisi 
kannattanut hankkia sekä toteutus aloittaa sekä kustannus- että talous- 
ja työllisyysnäkökulmasta juuri nyt, taantuman alla. Tällöin vältyttäisiin 
myös lähitulevaisuudessa merkittäviltä, eteläisiä kaupunginosia koske-
vilta liikenneongelmilta.

Asian aikana kuultavana oli projektinjohtaja Katariina Baarman. Asian-
tuntija poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

01.10.2019 Pöydälle

17.09.2019 Pöydälle

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Katariina Baarman, projektinjohtaja, puhelin: 310 37125

katariina.baarman(a)hel.fi
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§ 15
Helsingin keskustavisio -linjauksia maankäytön ja liikenteen suun-
nittelulle kantakaupungissa

HEL 2020-006830 T 10 00 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian kahdeksi viikoksi pöydälle.

Käsittely

Asian käsittelyn aikana kuultavana oli toimialajohtaja Mikko Aho. Pai-
kalla olivat myös johtava arkkitehti Kerttu Kurki-Issakainen, yhteysjoh-
taja Sanna-Mari Jäntti, maankäyttöjohtaja Rikhard Manninen ja Helsin-
gin Satama Oy:n toimitusjohtaja Ville Haapasaari. Asiantuntijat poistui-
vat kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian kahdeksi viikoksi 
pöydälle Anna Vuorjoen ehdotuksesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Liitteet

1 Helsingin keskustavisio - Linjauksia maankäytön ja liikenteen suunnitte-
lulle kantakaupungissa

2 Millainen on tulevaisuuden kantakaupunki? Keskustavision vuorovaiku-
tuksen kuvaus (2019)

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus hyväksyy liitteen (nro 1) mukaisen 29.9.2020 päivä-
tyn Helsingin keskustavision - Linjauksia maankäytön ja liikenteen 
suunnittelulle kantakaupungissa maankäytön ja liikkumisen jatkosuun-
nittelun pohjaksi. Ohjeellisina noudatettavat linjaukset toimivat maan-
käytön suunnittelun lähtökohtana koskien kantakaupungin ja keskustan 
kortteleita sekä puisto- ja katualueita. 

Esittelijän perustelut
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Maankäytön ja liikenteen keskustavisio on yhdessä kaupunkilaisten, 
elinkeinoelämän ja muiden sidosryhmien sekä eri alojen asiantuntijoi-
den kanssa luotu kehityskuva Helsingin liikekeskustan ja kantakaupun-
gin alueelle. Visio pitää sisällään taustoituksen, tavoitteen kuvauksen 
sekä 20 kehittämisen linjausta, jotka ohjaavat pitkäjänteisesti vetovoi-
maisen keskustan kehittämistä. Keskustan roolia, menestyksen tekijöi-
tä sekä potentiaalia kuvataan urbaanin ympäristön laadullisiin ja toi-
minnallisiin ominaisuuksiin painottuen. 

Visiota, sen tietopohjaa ja vuorovaikutuksen tuloksia hyödynnetään 
kantakaupungin asemakaavojen ajantasaistamisessa sekä muissa 
meneillään olevissa ja tulevissa maankäyttöön liittyvissä hankkeissa, 
mikä sujuvoittaa hankkeiden prosesseja ja viitoittaa yhteisen polun tu-
levaan. 

Vision tiivistelmä

Helsingin keskusta, sen käyttäjämäärät ja vaikutusalue kasvavat. Pää-
kaupungin ydin on tulevaisuudessa sekä kansainvälisesti houkutteleva 
elinkeinoelämän keskus ja Suomen merkittävin työpaikka-alue, että 
Pohjoismaiden johtava kulttuurikeskittymä.

Sesonkikaupungin meren ympäröimä keskusta tarjoaa elämykselliset 
puitteet arkeen ja juhlaan. Helsingin keskusta on yhteiseksi koettu koh-
taamispaikka, joka palvelee omaa reviiriään laajempaa joukkoa. Kanta-
kaupunki kutsuu viihtymään ja elämää löytyy vuoden jokaiselle tunnille.

Käveltävä keskusta kytkeytyy raitein vähähiilisesti sekä lähelle että 
kauas osaksi kansainvälisten kaupunkien verkostoa. Keskustasijainti 
tuottaa lisäarvoa toimijoilleen. Elinkeinoelämä löytää monipuolisia 
mahdollisuuksia, asiakasvirtoja ja osaavaa työvoimaa kantakaupungin 
saavutettavien yritysverkostojen ääreltä. Rikkaasta tilarakenteesta löy-
tyy yksilöllisiä tiloja, jotka mahdollistavat monipuolista ja uutta luovaa 
elinkeinotoimintaa sekä kaupunkielämää elävöittäviä toimintoja. Kanta-
kaupungin luonteikkaiden kaupunginosien täydentyvä kokonaisuus ve-
tää puoleensa yhä lisää kävijöitä, yrityksiä ja matkailijoita. Maailman 
parhaat ruuhkavuodet houkuttelevat kansainvälisen tason huippuosaa-
jia asettumaan Helsinkiin, jonka keskustassa asukkaiden, työpaikkojen, 
palveluiden ja tapahtumien määrä kasvaa. Raikkaan urbaani turvallinen 
ympäristö toimii ja tarjoaa monipuolisesti vaihtoehtoja.

Kantakaupunki uudistuu tasapainoisesti ja ottaa askeleen kohti merta. 
Rannat avautuvat kaupunkilaisten käyttöön, muodostavat yhtenäisen 
kulkureitin ja lähettävät vesille. Ne saavat uusia julkisivuja, jotka täy-
dentävät tasapainoisesti perinteisiä merellisiä maisemia. Uutta kehittä-
misen potentiaalia löytyy lisäksi alueiden välisistä saumakohdista, kes-
keisten reittien varsilta ja maan alta. Myös olemassa olevat korttelit ja-
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lostuvat ja liikekeskusta tiivistyy. Uusi rakentaminen on taidokkaasti so-
vitettu osaksi ympäristöään.

Kulttuuri ja matkailun palvelut levittäytyvät yhä laajemmalle aina saaria 
myöten. Keskusta houkuttelee jalkautumaan, toiminnot kytkeytyvät tii-
viisti toisiinsa ja liikkuminen on sujuvaa. Helsingin keskusta erottuu 
edukseen hyödyntämällä omia ominaispiirteitään ja vahvuuksiaan. Se 
kasvaa ja uudistuu mahdollistaen modernit elämäntavat historiallista 
rakennettaan ja kerrostumiaan säilyttäen. Kantakaupungin urbaani ve-
tovoima koostuu tiiviin rakenteen toiminnallisesta monipuolisuudesta ja 
laadusta, elävästä katutasosta kivijalkoineen, julkisista tiloista, kaikille 
avoimista aukioista ja puistoista sekä viihtyisistä rannoista. Keskustan 
identiteetti ja ainutlaatuisuus muodostuvat hallitun kaupunkirakenteen 
jatkumosta. Siihen kuuluvat urbaanin korttelikaupungin matala siluetti, 
jonka ylle kohoavat sirot maamerkit, omaleimaiset kaupunginosat ajalli-
sine kerrostumineen, katseenkorkeudelta koettu rikkaus, vihreys, meri 
ja kalliot sekä sisäänrakennettu laatu.

Muutostrendeihin sekä ilmastoriskeihin osataan varautua ennakoidusti. 
Helsingin kantakaupungin ja sen osien elinkaaret ovat pitkiä. Olemassa 
olevaa rakennetta pyritään käyttämään mahdollisimman tehokkaasti. 
Keskustan rakenne tukee ja priorisoi ympäristöystävällisiä elämäntapo-
ja. Keskusta on avoin kaikille, toimiva, turvallinen, puhdas ja älykkäästi 
säädetty perillä olon paikka.

Taustaa

Maankäytön ja liikkumisen keskustavisio edesauttaa kaupungin strate-
gisten tavoitteiden toteutumista ja pohjaa laajaan vuorovaikutukseen. 
Keskustavisio kokoaa ja kohdentaa päätöksenteossa asetettuja tavoit-
teita keskustaan ja kantakaupunkiin. Visio tukee Helsingin yleiskaavan 
2016 ja kaupunkistrategian toteutumista ja on linjassa jo aiemmin tehty-
jen maankäytön suunnittelua ohjaavien ohjelmien kanssa. 

Visio luo edellytyksiä ja positiivista tahtotilaa kasvavasta ja kehittyvästä 
kantakaupungista antaen tavoitteellisen lähtökohdan maankäytön 
suunnittelulle. Se tuo myös esiin keskustan erityisroolia ja merkitystä 
sekä antaa taustatietoa kehittämisen tueksi. Varsinaiset hankkeita kos-
kevat päätökset tehdään tarkempaan suunnitteluun liittyvässä päätök-
senteossa.

Pääkaupungin ytimen menestyksestä hyötyy koko Suomi ja sen kehit-
tämiseen liittyy runsaasti erilaisia intressejä. Johdonmukainen kehitys 
vaatii kokonaiskuvan ja tavoitteiden sanoittamista. Keskustan menes-
tyminen riippuu siitä, miten hyvin pystymme vastaamaan uusien kehi-
tyskulkujen asettamiin haasteisiin, kestävää ja houkuttelevaa laatuta-
soa ylläpitäen. 
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Kantakaupungille tyypillisiä ovat jopa sadat rinnakkaiset erillishankkeet, 
jotka yhdessä muokkaavat alueen tulevaisuutta ja sen painopisteitä. 
Yksittäisten hankkeiden vuorovaikutus toteutetaan niiden omassa mit-
takaavassa -kantakaupungin kokonaisuutta koskien oli tarpeen mah-
dollistaa laaja vuorovaikutus. Kantakaupungin käyttäjiä ovat asukkai-
den lisäksi monenlaiset erilaiset toimijat, elinkeinoelämän eri osapuolet, 
alueella asioivat, työskentelevät, opiskelevat sekä vapaa-aikaansa viet-
tävät ja matkailijat. Kohdekohtaisissa hankkeissa näin laajaa vuorovai-
kutusta ei ole mahdollista käydä. Vuorovaikutuksen pohjalta laadittu, 
kokonaisuutta koskeva tavoiteasiakirja tarjoaa yhteisen suunnan erilai-
sille maankäytön kehityshankkeille. 

Keskustavisio on myös kommunikoinnin väline, jolla välitetään tietoa 
keskustan merkityksestä ja sen vahvuuksista. Visiotyön yhteydessä on 
viestitty meneillään olevista hankkeista, sillä ne muodostavat sen tule-
vaisuuden, johon uudet hankkeet sovitetaan. 

Vision vuorovaikutukseen osallistui lähes 10 000 ihmistä kaupunkilai-
sista elinkeinoelämän edustajiin ja asiantuntijoihin. Vuorovaikutus on 
kuvattu tarkemmin erillisessä raportissa. Vuorovaikutuksen lisäksi visio-
työn tietopohjaa muodostettiin monipuolisen tausta-aineiston ja selvi-
tysten avulla. 

Visio ja sen vuorovaikutus toteutettiin ennen kevään 2020 koronavirus-
pandemiaa. Äkillisesti muuttunut globaali tilanne muutti kaupunkien 
toimintaa kaikkialla. Keskustat hiljenivät, mutta samalla poikkeusolot 
nostivat esiin kaupunkikeskustojen sosiaalisen, taloudellisen ja kulttuu-
risen merkityksen. Usko siihen, että keskustojen tarjoamat elämykset, 
palvelut, kohtaamiset sekä yhdessä tekeminen palaavat kaikkien nau-
tittavaksi, on vahva.  Vaikka koronapandemia tuleekin muuttamaan joi-
takin asioita pysyvästi, on se samalla nähtävä myös osana kaupun-
kiympäristöjen historiallisten muutosten ketjua. Kaupungit ovat koh-
danneet historiansa aikana monia kriisejä, jotka eivät ole kuitenkaan 
pysäyttäneet kaupungistumista. Koronakriisin arvellaan kiihdyttävän joi-
takin jo meneillään olevia, visiossakin kuvattuja muutostrendejä, kuten 
digitalisaatiota sekä monipaikkaista asumista ja työntekoa. Monipuoli-
sen, laadukkaan ja turvallisen urbaanin ympäristön merkitys vetovoima-
tekijänä korostuu niin nykytilanteessa kuin työnteon ja kaupan murrok-
sessakin. Pitkälle tähtäävä kaupunkisuunnittelu katsoo tätä hetkeä pi-
demmälle ja tunnistaa sen, että hitaita ja nopeita muutosvoimia tulee 
olemaan jatkossakin.

Jatkosuunnittelua ohjaavat lausumat ja muut keskustan kehittämiseen liittyvät periaatepäätök-
set
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Esittäessään keskustavision hyväksymistä kaupunginhallitukselle lau-
takunta hyväksyi yksimielisesti seuraavat jatkosuunnittelua koskevat 
lausumat:

Helsingin tavoitteena on keskustan houkuttelevuuden lisääminen siten, 
että keskustassa asuu, työskentelee ja viihtyy tulevaisuudessa merkit-
tävästi enemmän ihmisiä kuin nykyään..

Helsingin keskustan työpaikkaklusteri ja sen menestyminen on strate-
gisesti tärkeä asia Helsingille, koko seudulle ja Suomelle. Kaupunkiym-
päristölautakunta katsoo, että keskustan työpaikkaklusterin kehittämi-
sen tulee olla merkittävä painopistealue Helsingille. Keskustavision jat-
kotyönä tulee selvittää millä keinoilla keskustan työpaikkaklusteri voi 
kasvaa nopeasti sekä työpaikkojen määrän että tuottavuuden osalta.

Keskustan saavutettavuutta parantavissa hankkeissa keskitytään ta-
poihin lisätä keskustaan eri kulkumuodoilla saapuvaa ihmismäärää 
kustannustehokkaasti ja ympäristöystävällisesti.

Lisäksi lautakunta toteaa, että Helsingin keskustavisiota on todennä-
köisesti tarpeen päivittää ensi valtuustokaudella niin, että otetaan huo-
mioon olennaiset muutokset, jotka aiheuttavat päivittämisen tarvetta. 
On hyvä myös arvioida päivittämisen tarve sekä yllä olevan lautakun-
nan lisäyksen  näkökulmasta että niiden tämän valtuustokauden lopulla 
tehtävien ratkaisujen perusteella, jotka koskevat muun muassa Arkki-
tehtuuri- ja designmuseon hanketta ja sitä ympäröivää aluetta ja sen 
mahdollisia seurannaisratkaisuja.

Esittelijä pitää lautakunnan esittämiä jatkosuunnittelun suuntaviivoja 
perusteltuina ja kannatettavina. Keskustan saavutettavuutta paranta-
vien hankkeiden osalta esittelijä kuitenkin toteaa, että ydinkeskustan 
elinvoimaisuuden ja toiminnallisuuden säilyttämiseksi keskustan saavu-
tettavuuteen on kiinnitettävä huomiota myös autoliikenteen näkökul-
masta, vaikka keskitytäänkin edistämään kustannustehokasta ja ympä-
ristöystävällistä liikkumista. Keskustan ja kantakaupungin elinkeinoe-
lämän kuljetusten ja henkilöautoilla tapahtuvan asiointiliikenteen toimi-
vuus tulee jatkossakin turvata. Näkökulman painokkuutta lisää se, ettei 
keskustavisiosta ole tehty erillistä yritysvaikutusten arviointia kaupun-
ginhallituksen hyväksymän periaatelinjauksen mukaisesti. Tässä ta-
pauksessa selvityksen puuttumisen voidaan kuitenkin katsoa korvautu-
van sillä, että visiota on valmisteltu laajassa, myös elinkeinoelämän 
edustajia osallistavassa vuorovaikutuksessa ja niin, että myös kaupun-
ginkanslian elinkeino-osaston edustajat ovat olleet tiiviisti mukana val-
mistelussa. Hyvää yhteistyötä kaupungin sisällä ja asukkaiden kanssa 
edellyttää myös tavoite lisätä asumista kantakaupungissa, ottaen huo-
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mioon mm. julkiselle palvelurakentamiselle osoitetun tonttivarannon 
niukkuuden.

Jonkin verran keskustavision vaikutusten arviointia haittaa se, ettei sii-
nä ole määritelty vision toteuttamisen aikajännettä eikä myöskään sen 
yhtymäkohtia kaikkiin valmisteilla oleviin ohjelmiin, kuten kestävän 
matkailun ohjelmaan. Samoin, keskustavision hyväksymisellä on liitty-
mäkohtia sekä kaupunkistrategian 2017-2021 kärkihankkeen "Kävely-
keskustan laajentaminen ja maanalainen kokoojakatu" johdosta tehtä-
viin linjauksiin että periaatepäätökseen koskien satamatoimintojen uu-
delleenjärjestelyitä ja satama-alueiden maankäytön lähtökohtia Etelä-
satamassa, Katajanokalla ja Länsisatamassa. Esittelijä kuitenkin kat-
soo, että nämä linjaukset ja periaatteet yhdessä muodostavat kokonai-
suuden, jotka hyvällä tavalla täydentävät tosiaan Helsingin keskustan 
tulevassa kehittämisessä.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Liitteet

1 Helsingin keskustavisio - Linjauksia maankäytön ja liikenteen suunnitte-
lulle kantakaupungissa

2 Millainen on tulevaisuuden kantakaupunki? Keskustavision vuorovaiku-
tuksen kuvaus (2019)

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Helsingin Satama Oy Esitysteksti

Liite 1
Helsingin seudun liikenne -
kuntayhtymä

Esitysteksti
Liite 1

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskus

Esitysteksti
Liite 1

Tiedoksi

Kaupunkiympäristölautakunta
Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto
Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto
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Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta
Liikenneliikelaitoksen johtokunta
Kaupunginmuseo

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunta 29.09.2020 § 563
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§ 16
Kaupunginhallituksen aamukoulukokoukset kevätkaudella 2021

HEL 2021-000184 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti kokoontua kevätkaudella 2021 aamukouluiksi 
kutsuttuihin kokouksiinsa kaupunginhallituksen istuntosalissa kaupun-
gintalolla torstaisin klo 8.00 seuraavasti:

 21.1.2021
 4.3.2021

Esittelijä
pormestari
Jan Vapaavuori

Lisätiedot
Asta Vennelä, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

asta.vennela(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus päätti 17.8.2020 § 439 vuoden 2021 kokousajois-
taan. Tämän lisäksi pidetään aamukouluiksi kutsuttuja kokouksia, jois-
sa käsitellään kaupungin yleiseen kehitykseen, hallintoon tai muuhun 
ajankohtaiseen asiaan liittyviä laajoja kokonaisuuksia. 

Helsingin kaupungin hallintosäännön 29 luvun 2 §:n mukaan toimielin 
kokoontuu päättäminään aikoina sekä lisäksi puheenjohtajan kutsusta. 
Puheenjohtaja voi asioiden vähäisen määrän tai muun erityisen syyn 
vuoksi peruuttaa kokouksen tai muuttaa kokouksen alkamisaikaa pää-
tettynä kokouspäivänä. Muutoksista ilmoitetaan ennen kokouskutsun 
lähettämistä. 

Kaupunginhallituksen kokouskutsu lähetetään sähköisesti neljä päivää 
ennen kokousta, samalla julkaistaan kokouksen esityslista yleisessä 
tietoverkossa. Hallintosäännön 29 luvun 3 §:n mukaan toimielimen ko-
kouskutsu on lähetettävä vähintään neljä päivää ennen kokousta, jollei 
toimielin toisin päätä.
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Kaupunginhallituksen pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjei-
neen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävä-
nä yleisessä tietoverkossa kuntalain 140 §:n mukaisesti.

Esittelijä
pormestari
Jan Vapaavuori

Lisätiedot
Asta Vennelä, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

asta.vennela(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginkanslia
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§ 17
Helsingin kaupungin Climate-KIC Nordic -verkoston jäsenyyden jat-
kaminen

HEL 2020-013529 T 04 03 01

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, että Helsingin kaupunki jatkaa Climate-KIC 
Nordic -verkoston jäsenenä.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Kajsa Rosqvist, erityissuunnittelija, puhelin: 310 32058

kajsa.rosqvist(a)hel.fi
Mikko Martikka, erityissuunnittelija, puhelin: 310 15022

mikko.martikka(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutti (EIT) on Euroopan unionin 
vuonna 2008 perustama Euroopan innovointikykyä tukeva Euroopan 
unionin elin. Se tukee yritysosaamista ja uusia ideoita yhdistämällä joh-
tavat yritykset, yliopistot ja tutkimuskeskukset ”osaamisen kolmioksi”, 
jolla voidaan muodostaa dynaamisia rajat ylittäviä kumppanuuksia eli 
innovointiyhteisöjä (KIC – Knowledge and Innovation Community). 
EIT:n alainen Climate-KIC Nordic sijaitsee Kööpenhaminassa ja ver-
kostossa ovat mukana mm. Kööpenhaminan, Göteborgin ja Malmön 
kaupungit, Aalto-yliopisto, Technical University of Denmark ja Chal-
mersin yliopisto sekä useita yrityksiä. Climate-KIC Nordic tarjoaa clean-
tech -alan start-upeille kiihdyttämötoimintaa, rahoitusta sekä yhteistyö-
hankkeita partnereiden välillä.

Kaupunginhallitus on päätöksellään 30.5.2016 § 539 päättänyt Helsin-
gin kaupungin osallistumisesta Climate-KIC Nordic -verkostoon vuosille 
2016-2020.
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Syksyn 2020 aikana tehdyn panos-tuotos-arvioinnin perusteella Hel-
singin etuna on jatkaa Climate-KIC Nordic -verkostossa. Verkoston jä-
senenä Helsinki pystyy osallistumaan tuleviin uusiin rahoitushakuihin 
niiden soveltuessa kaupungin innovaatiokehitykseen ja ilmastotyöhön. 
Tarpeen mukaan verkostojäsenyyden jatkumista voidaan harkita uudel-
leen vuoden 2021 loppupuolella esimerkiksi arvioimalla vuoden 2021 
aikana syntynyttä uutta yhteistyötä, hankerahan kotiuttamisen määrää 
ja uusien mielekkäiden hakujen valmistelua ja avautumista. Arvioon 
vaikuttavat erityisesti vuoden 2021 aikana tarkentuvat Euroopan unio-
nin uuden ohjelmakauden (2021-2027) tuomat muutokset.

Climate-KIC Nordic -verkoston vuosimaksu on 12 500 euroa.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Kajsa Rosqvist, erityissuunnittelija, puhelin: 310 32058

kajsa.rosqvist(a)hel.fi
Mikko Martikka, erityissuunnittelija, puhelin: 310 15022

mikko.martikka(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Kaupunginkanslia
Kaupunkiympäristöntoimiala
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§ 18
Helsingin kaupungin liittyminen MyData Global yhdistyksen jäse-
neksi

HEL 2020-010524 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, että Helsingin kaupunki liittyy MyData Global 
yhdistyksen jäseneksi vuoden 2021 alusta. 

Samalla kaupunginhallitus päätti valtuuttaa kaupunginkansliassa vuo-
den 2021 alusta toimintansa aloittavan digitalisaatioyksikön edusta-
maan kaupunkia verkostossa ja allekirjoittamaan yhteistyön toteuttami-
seksi tarvittavat asiakirjat.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Kimmo Karhu, Tiedolla johtamisen päällikkö, puhelin: 040 7576871

kimmo.karhu(a)hel.fi
Mika Leivo, ICT-arkkitehti, puhelin: 040 6497779

mika.leivo(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
MyData Global Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Mitä MyData on?

MyDatalla (myös omadata) tarkoitetaan yhtäältä ihmiskeskeisiä henki-
lötiedon hallinta- ja hyödyntämismalleja, joissa ihmisille annetaan oi-
keus omaan dataansa ja toisaalta tällaisten mallien mukaisesti hallin-
noitua henkilötietoa. Lähtökohtana on, että ihmiset itse voivat hyödyn-
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tää, hallita ja luvittaa eteenpäin heistä kerättyä dataa kuten liikkumis-, 
talous- tai terveystietoja. 

Ihmiskeskeisellä datan hallinnalla luodaan yhteentoimivuutta ja mini-
moidaan palvelulukkojen syntymistä dataa hyödyntävien alustojen ke-
hittyessä. Malli sovittaa yksilön oikeudet ja korkeat tietosuojavaatimuk-
set yhteen datan saatavuuden edistämisen kanssa.

MyData on tunnustettu mm. Euroopan komission datastrategiassa yh-
tenä kiinnostavana aloitteena, joka tarjoaa kansalaisille merkittäviä 
hyötyjä liittyen mm. oikeuksien toteutumiseen ja sähköisen asioinnin 
helpottumiseen. Mallin yleistyminen voi merkittävästi nopeuttaa datata-
louden kehitystä ja avointen ekosysteemien syntymistä erityisesti vah-
van tietosuojan ympäristöissä. 

MyData Global ry

MyData Global ry on vuonna 2018 MyData-liikkeen ympärille perustettu 
voittoa tavoittelematon, kansainvälinen järjestö, jonka kotipaikka on 
Helsinki. Järjestön tavoitteena on edistää yksilöiden oikeuksia liittyen 
heidän omien henkilötietojensa käsittelyyn, levitykseen ja uudelleen-
käyttöön.

Järjestö jäseninä on yli 100 yhteisöjäsentä ja 400 yksityishenkilöä yli 50 
maasta ja kuudesta maanosasta. Järjestön yhteisöjäseninä on mm. yri-
tyksiä, yliopistoja ja tutkimuslaitoksia, julkishallinnon elimiä ja järjestöjä.

MyData Helsingin strategiassa

Helsinki on allekirjoittanut MyData-periaatteiden julistuksen jo vuonna 
2017.

Vuoden 2019 digitalisaatio-ohjelma linjaa, että "kaupunkilainen voi vai-
kuttaa siihen, miten hänestä kerättyä dataa hyödynnetään". Jokainen 
saa näkyvyyden siihen, millaista henkilökohtaista dataa hänestä on ke-
rätty ja voi vaikuttaa siihen, miten Helsinki tuota dataa hyödyntää.

Kaupungin vuonna 2020 julkaistussa datastrategiassa, periaatteessa 
IX, sitoudutaan MyData-periaatteisiin: "Asiakas voi MyData-
periaatteiden mukaisesti vaikuttaa siihen, miten hänestä kertynyttä da-
taa hyödynnetään."

Vuonna 2020 käynnistyi myös valtiovarainministeriön rahoittama oma-
dataoperaattorihanke Helsingin ja kolmen muun suomalaisen kaupun-
gin yhteistyönä.

Jäsenyyden hyödyt kaupungille
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Helsinki pystyy vaikuttamaan MyData-periaatteiden kehitykseen.

Tukemalla järjestöä ja omalla esimerkillään kaupunki edistää ihmiskes-
keistä ja eettistä henkilötiedon käyttöä globaalisti.

Tukee Helsingin ryhtymistä MyData operaattoriksi.

Verkosto parantaa osaamista vertaisoppimisen kautta ja edistää yhteis-
työtä Suomessa ja maailmalla.

Helsinki saa äänestää vuosittaisissa avoimissa hallitusvaaleissa sekä 
asettaa edustajansa ehdolle vuosittain valittavaan ohjausryhmän jäse-
neksi.

Liittyminen MyData Global yhdistykseen

Päätösesitys kaupungin liittymisestä MyData Global yhdistykseen on 
valmisteltu kaupunginkanslian muutostoimiston ja tietohallinnon yhteis-
työnä. Päätösesitys on käsitelty ja hyväksytty digitaalisessa johtoryh-
mässä 26.8.2020.

Kaupunginkansliassa vuoden 2021 alusta toimintansa aloittava digitali-
saatioyksikkö toimii Helsingin kaupungin vastuuyksikkönä MyData Glo-
bal jäsenyyden hyödyntämisessä ja siihen liittyvässä yhteistyössä.

MyData Global jäsenyyden arvonlisäveroton jäsenmaksu on 2500 eu-
roa vuodessa.  

Vuoden 2019 talousarvion noudattamisohjeen (Khs 17.12.2018) mu-
kaan toimialan tai liikelaitoksen esityksestä kaupunginhallitus päättää 
kaupungin liittymisestä järjestöihin. Järjestöistä eroamisesta voi päättää 
toimialan tai liikelaitoksen päällikkö. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Kimmo Karhu, Tiedolla johtamisen päällikkö, puhelin: 040 7576871

kimmo.karhu(a)hel.fi
Mika Leivo, ICT-arkkitehti, puhelin: 040 6497779

mika.leivo(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
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MyData Global Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus
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§ 19
Virkojen perustaminen kaupunkiympäristön toimialalle 11.1.2021 
lukien

HEL 2020-014070 T 01 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti perustaa kaupunkiympäristön toimialalle lupa-
arkkitehdin, rakennuslakimiehen ja johtavan tarkastajan virat 11.1.2021 
lukien.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

helena.wendorf(a)hel.fi
Eeva Heikkilä, johtava henkilöstöasiantuntija, puhelin: 09 310 40343

eevam.heikkila(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 toimialalle esitetään perustettavaksi palvelut ja lu-
vat -palvelukokonaisuuden rakennusvalvontapalveluihin lupa-
arkkitehdin ja rakennuslakimiehen virat sekä palvelut ja luvat -
palvelukokonaisuuden asukas- ja yrityspalveluihin alueiden käyttö ja 
valvonta -yksikön alueidenkäytön tiimiin johtavan tarkastajan virka. 

Virkojen perustamista edellytetään, koska tehtäviin sisältyy julkisen val-
lan käyttöä, kuten mm. toisen etuun ja velvollisuuksiin vaikuttavien pää-
tösten tekemistä sekä valmistelutoimenpiteitä, joilla on merkittävää vai-
kutusta julkisen vallan käyttöä koskevaan päätöksentekoon:

- Lupa-arkkitehdin tehtäviin kuuluu maankäyttö- ja rakennuslain 
(132/1999) 21 §:n mukaisten päätösten tekeminen rakennuslupa-
asioissa, 
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- rakennuslakimiehen tehtäviin kuuluu perustaa rakennusrasitteita ja 
yhteisjärjestelyjä kiinteistöjen välille sekä valmistella uhkasakkovelvoi-
tepäätöksiä kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaoston 
päätettäväksi, ja 

- johtavan tarkastajan tehtäviin kuuluu kadun ja eräiden yleisten aluei-
den kunnossa- ja puhtaanapidosta annetun lain (669/1978) 14 a §:ssä 
tarkoitetun työn aloittamista koskevasta suostumuksesta sekä työn 
suorittamista koskevien määräysten antamisesta päättäminen sekä li-
säksi14 b §:n 2 ja 3 momenttien mukaisten maksujen perimisestä päät-
täminen.

Perustettavaksi 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 esitettyjen virkojen palkat on määritelty kunnallisen vir-
ka- ja työehtosopimuksen määräysten ja tehtävien vaativuuden ar-
vioinnin perusteella. Tehtäväkohtaisiksi palkoiksi on päätetty:

- lupa-arkkitehdin virka: 3 531,93 euroa kuukaudessa, 

- rakennuslakimiehen virka: 4 430,67 euroa kuukaudessa ja 

- johtavan tarkastajan virka: 3 340,26 euroa kuukaudessa. 

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
Eeva Heikkilä, johtava henkilöstöasiantuntija, puhelin: 09 310 40343

eevam.heikkila(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi
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Kaupunkiympäristön toimiala
Kaupunginkanslian henkilöstöosasto
Taloushallintopalveluliikelaitos
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§ 20
Virkojen lakkauttaminen

HEL 2020-013909 T 01 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian viikoksi pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian viikoksi pöydälle 
Anna Vuorjoen ehdotuksesta. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

helena.wendorf(a)hel.fi

Liitteet

1 Sote Lakkautettavat virat tammikuu 2021
2 Kymp Lakkautettavat virat tammikuu 2021
3 Kanslia Lakkautettavat virat tammikuu 2021
4 Kasko Lakkautettavat virat tammikuu 2021

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus lakkauttaa liitteiden 1-4 mukaiset virat 11.1.2021 al-
kaen.

Esittelijän perustelut

Lakkautettaviksi on esitetty yhteensä 63 virkaa: sosiaali- ja terveystoi-
mialalta 46 virkaa, kaupunkiympäristön toimialalta 12 virkaa, kaupun-
ginkansliasta 4 virkaa ja kasvatuksen ja koulutuksen toimialalta 1 virka.

Lakkautettaviksi esitettävät avoimet virat ovat tulleet tarpeettomiksi 
toiminnan uudelleen järjestelyjen tai organisaatiomuutoksien seurauk-
sena ja kun tehtävissä ei enää käytetä julkista valtaa. Kun virka, jossa 
ei käytetä julkista valtaa, tulee avoimeksi, se lakkautetaan kuntalain 88 
§:n 2 momentin mukaisesti. 
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Virka tulee lakkauttaa myös, jos virkasuhde on muutettu työsuhteeksi. 
Mikäli virkatehtäviin ei enää kuulu julkisen vallan käyttöä, työnantaja ja 
viranhaltija voivat ensisijaisesti sopia virkasuhteen muuttamisesta työ-
suhteeksi, tai virkasuhde muutetaan työsuhteeksi työnantajan yksipuo-
lisella päätöksellä kuntalain 89 §:ssä mainituin edellytyksin.

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

Liitteet

1 Sote Lakkautettavat virat tammikuu 2021
2 Kymp Lakkautettavat virat tammikuu 2021
3 Kanslia Lakkautettavat virat tammikuu 2021
4 Kasko Lakkautettavat virat tammikuu 2021

Oheismateriaali

1 Taustatietoa virkojen lakkauttamisesta

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Sosiaali- ja terveystoimiala
Kaupunkiympäristön toimiala
Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
Kaupunginkanslia
Taloushallintopalveluliikelaitos
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§ 21
Kaupunkipyöräjärjestelmän laajentaminen

HEL 2020-013315 T 02 08 02 01

Päätös

Kaupunginhallitus oikeutti liikenneliikelaitoksen (HKL) tekemään kau-
punkipyöräpalvelun laajennusta koskevan lisäsopimuksen Kaupunki-
Pyörä Suomi Oy:n (KaupunkiPyörä) kanssa ja tilaamaan kaupunkipyö-
räpalvelun laajennuksen nykyisen hankintasopimuksen voimassaolon 
ajaksi vuoden 2025 loppuun asti seuraavasti:

 laajennus käsittää 105 uutta pyöräasemaa ja 1050 uutta pyörää,
 laajennus toteutetaan aikaisintaan kauden 2021 alusta lukien, 
 HKL maksaa palvelun laajennuksen toteuttamisesta yhteensä enin-

tään 1.295.000 euroa/kausi (alv 0 %) toteutuneiden kausien mukai-
sesti, jolloin laajennuksen kokonaishinta viiden vuoden sopimus-
kaudelta on enintään 6.475.000 euroa ja 

 palvelusta maksettavien mahdollisten bonusten ja perittävien sank-
tioiden enimmäismäärät mukautetaan asemien ja pyörien määrän 
mukaisesti samassa suhteessa kuin alkuperäisessä hankintasopi-
muksessa niin, että bonusten enimmäismäärä laajennuksen osalta 
on 181.667,00 euroa, aiemmin sovitun enintään 396.667,00 euron 
lisäksi. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunkipyöräpalvelun hankinta perustuu HKL:n tarjouskilpailuun 
44H/14, jossa konsortion Moventia & Smoove SAS (Clear Channel 
Suomi Oy sekä Helkama Velox Oy) tarjous oli kokonaistaloudellisesti 
edullisin. HKL ja konsortio solmivat hankinnasta hankintasopimuksen 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2/2021 106 (196)
Kaupunginhallitus

Asia/19
11.01.2021

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

16.12.2015. HKL, konsortio ja KaupunkiPyörä siirsivät 5.7.2016 hankin-
tasopimuksen HKL:n ja KaupunkiPyörän väliseksi sopimukseksi.

HKL:n johtokunta hyväksyi kaupunkipyöräpalvelun hankesuunnitelman 
11.9.2014 § 142 siten, että kaupunkipyöräpalvelun ja ylläpidon enna-
koitu kokonaisarvo kymmeneksi (10) vuodeksi on yhteensä 20,0 mil-
joonaa euroa ilman arvonlisäveroa.

Alkuperäisen sopimuksen jälkeen

 HKL:n johtokunta 3.5.2018 § 71 pidensi vuosittaista käyttökautta 
yhdellä kuukaudella vuodesta 2018 alkaen, yhteensä 118.750 eu-
ron vuosittaisella kustannuksella

 HKL:n johtokunta päätti 14.6.2018 § 103 palvelualueen laajentami-
sesta kauden 2019 alusta alkaen 88 asemalla ja 880 pyörällä noin 
Kehä I:n säteelle ulottuen, yhteensä 979.000 euron vuosittaisella 
kustannuksella. 

Kaupunkipyöräpalvelun laajentamiselle on todettu selkeä tarve ja tä-
män vuoksi HKL teetti selvityksen mahdollisuuksista laajentaa sopi-
musta.

Esitetty laajennus tulee Kehä III:n ulkopuolelle jääviä alueita lukuun ot-
tamatta kattamaan koko Helsingin. Laajennus sisältää 105 uutta pyö-
räasemaa ja 1050 kaupunkipyörää. Palvelun laajennuksen kustannus 
on enintään 6,475 milj. euroa, jonka lisäksi alkuperäisen sopimuksen 
mukaisia bonuksia sovelletaan myös laajennukseen, joka nostaa vuo-
sittaisten bonusten enimmäismäärää 181.667 eurolla (yhteensä 
593.750 euroa/vuosi laajennuksen jälkeen).

Vuosittaisten korvausten lisäksi pyöräasemien yhteydessä olevien 
mainoslaitesijaintien käyttöoikeutta jatketaan vuodella alkuperäisestä 
sopimuksesta, jotta laajennuksen uusien mainoslaitesijaintien käyttöö-
noton mahdollisten viiveiden vuoksi toteutumatta jääviä mainostuloja 
saadaan kompensoiduksi.

Laajennuksessa on kyse hankintasopimuksen muuttamisesta sopimus-
kauden aikana. Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista an-
netun lain (hankintalaki 1397/2016) olennaisia sopimusmuutoksia kos-
kevan 136 §:n 2 momentin mukaan hankintasopimukseen voidaan teh-
dä muutos ilman uutta hankintamenettelyä, jos:

- alkuperäisen sopimuskumppanin on tarpeen suorittaa lisätöitä tai -
palveluja taikka ylimääräisiä tavarantoimituksia, jotka eivät sisältyneet 
alkuperäiseen sopimukseen, ja jos sopimuskumppanin vaihtaminen ei 
ole mahdollista taloudellisista tai teknisistä syistä ja aiheuttaisi merkit-
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tävää haittaa tai kustannusten merkittävää päällekkäisyyttä hankintayk-
sikölle; 

- muutoksen tarve johtuu olosuhteista, joita huolellinen hankintayksikkö 
ei ole voinut ennakoida eikä muutos vaikuta hankintasopimuksen ylei-
seen luonteeseen. 

Kyseessä on ensimmäinen Suomessa käyttöönotettu palveluna hankit-
tu kaupunkipyöräpalvelu, joka on kilpailutettu vuosien 2014
–2015 aikana ja alkuperäinen hankintasopimus on tehty kymmenen 
vuoden sopimuskaudelle 16.12.2015 alkaen. Kaupunkipyöräpalvelu on 
osoittautunut paljon ennakoitua suositummaksi ja sillä on ollut kansain-
välisestikin verrattuna paljon käyttäjiä, minkä lisäksi palvelun käyttö-
maksut ovat kattaneet suunniteltua selkeästi suuremman osan palvelun 
kustannuksista. Näitä voidaan pitää olosuhteina, joita hankintayksikkö 
ei ole voinut ennakoida hankintasopimusta tehdessään ottaen erityises-
ti huomioon sopimuskauden pituuden. Palvelun laajentaminen ei 
myöskään muuta hankintasopimuksen yleistä luonnetta.

Edellisen palvelun laajennuksen tapaan nyt tehtävän laajennuksen to-
teuttaminen tarkoituksenmukaisella ja käyttäjäystävällisellä tavalla 
edellyttää, että laajennus on kaikilta osin yhteentoimiva olemassa ole-
van järjestelmän kanssa. Kyse on olemassa olevan palvelun laajen-
nuksesta, ja laajennuksen toteuttajan vaihtaminen tarkoittaisi teknisiltä 
ominaisuuksiltaan erilaisen palvelun hankkimista, mikä aiheuttaisi yh-
teensopimattomuutta ja merkittäviä teknisiä vaikeuksia järjestelmän 
toiminnan osalta. Hankintayksikön kannalta toisen päällekkäisen järjes-
telmän tai palvelun kilpailuttaminen ei ole tarkoituksenmukaista ottaen 
huomioon erityisesti taloudelliset seikat ja käyttäjäkokemuksen. Jäljellä 
oleva sopimuskausi on myös lyhyt ajatellen uuden, rinnakkaisen järjes-
telmän kilpailuttamista ja siihen vaadittavia investointeja.

Edellä mainituilla perusteilla tehtävän muutoksen arvo saa olla enin-
tään 50 % alkuperäisen sopimuksen arvosta (hankintalain 136.3 §). Al-
kuperäisen hankintasopimuksen arvo mukaan lukien sopimuksen mu-
kaisten bonusten enimmäismäärä on noin 15,45 milj. euroa, josta 50 % 
on noin 7,725 milj. euroa. Nyt tehtävän palvelun laajennuksen arvo on 
6,475 milj. euroa ja vuosittaisten bonusten lisäys enimmillään 908.335 
euroa jäljellä olevalle sopimuskaudelle (5 x 181.667 euroa), jolloin so-
pimusmuutoksen kokonaisarvoksi muodostuu 7.383.335 euroa.

Mainoslaitesijaintien käyttöoikeuden yhden vuoden jatko on huomioitu 
sopimusmuutoksen arvon laskemisessa vertaamalla KaupunkiPyörän 
alkuperäisen sopimuksen perusteella saamia mainostuloja niihin mai-
nostuloihin (liikevaihto), joita KaupunkiPyörän arvioidaan saavan laa-
jennuksen myötä.
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Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Liikenneliikelaitos

Päätöshistoria

Liikenneliikelaitoksen johtokunta 17.12.2020 § 198

HEL 2020-013315 T 02 08 02 01

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta esitti kaupunginhallitukselle, että lii-
kenneliikelaitos (HKL) oikeutetaan tekemään kaupunkipyöräpalvelun 
laajennusta koskeva lisäsopimus KaupunkiPyörä Suomi Oy:n (Kau-
punkiPyörä) kanssa ja tilaamaan kaupunkipyöräpalvelun laajennus ny-
kyisen hankintasopimuksen voimassaolon ajaksi vuoden 2025 loppuun 
asti siten, että

 laajennus käsittää 105 uutta pyöräasemaa ja 1050 uutta pyörää,
 laajennus toteutetaan aikaisintaan kauden 2021 alusta lukien, 
 HKL maksaa palvelun laajennuksen toteuttamisesta yhteensä enin-

tään 1.295.000,00 euroa/kausi (alv 0 %) toteutuneiden kausien mu-
kaisesti, jolloin laajennuksen kokonaishinta viiden vuoden sopimus-
kaudelta on enintään 6,475 milj. euroa ja 

 palvelusta maksettavien mahdollisten bonusten ja perittävien sank-
tioiden enimmäismäärät mukautetaan asemien ja pyörien määrän 
mukaisesti samassa suhteessa kuin alkuperäisessä hankintasopi-
muksessa niin, että bonusten enimmäismäärä laajennuksen osalta 
on 181.667,00 euroa, aiemmin sovitun enintään 396.667,00 euron 
lisäksi. 

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus hyväksyi 11.6.2018, 428 §, kaupunkipyöräpalvelun 
laajennuksen hankesuunnitelman, joka salli palvelun laajentamisen 
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Kehä I säteelle. Kaupunginhallituksen päätös perustui HKL:n valmiste-
lemaan laajempaan selvitykseen palvelun laajentamismahdollisuuksis-
ta, ml. nyt päätettäväksi tuotava laajuus.

HKL:n johtokunta päätti 19.11.2020, 177 §, kaupunkipyöräpalvelun 
kausimaksujen korottamisesta ja verkoston laajentamisen rajoista.

Toimivalta

Kaupunginhallituksen 12.6.2017, 665 §, vahvistamien HKL:n toimivalta-
rajojen mukaisesti yli 5 milj. euron (alv 0 %) pitkävaikutteisista menoista 
päättää kaupunginhallitus.

Nyt päätettävän olevan kaupunkipyöräpalvelun laajennuksen kokonai-
sarvon ollessa n. 7,38 milj. euroa, HKL:n johtokunta esittää kaupungin-
hallitukselle laajennuksen hyväksymistä.

Käsittely

17.12.2020 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Esityksen muutos: 
Rajakallio Karoliina

Päätösehdotuksen ensimmäinen kappale muutetaan muotoon:

Liikenneliikelaitoksen johtokunta esittää kaupunginhallitukselle, että lii-
kenneliikelaitos (HKL) oikeutetaan tekemään kaupunkipyöräpalvelun 
laajennusta koskeva lisäsopimus KaupunkiPyörä Suomi Oy:n (Kau-
punkiPyörä) kanssa ja tilaamaan kaupunkipyöräpalvelun laajennus ny-
kyisen hankintasopimuksen voimassaolon ajaksi vuoden 2025 loppuun 
asti siten, että…

Esittelijän perusteluihin lisätään uudet kolmas ja neljäs kappale seu-
raavasti:

Kaupunginhallitus hyväksyi 11.6.2018, 428 §, kaupunkipyöräpalvelun 
laajennuksen hankesuunnitelman, joka salli palvelun laajentamisen 
Kehä I säteelle. Kaupunginhallituksen päätös perustui HKL:n valmiste-
lemaan laajempaan selvitykseen palvelun laajentamismahdollisuuksis-
ta, ml. nyt päätettäväksi tuotava laajuus.

HKL:n johtokunta päätti 19.11.2020, 177 §, kaupunkipyöräpalvelun 
kausimaksujen korottamisesta ja verkoston laajentamisen rajoista.

Esittelijän perusteluihin lisätään loppuun uusi väliotsikko ja sen alle 
kappaleet seuraavasti:

Toimivalta
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Kaupunginhallituksen 12.6.2017, 665 §, vahvistamien HKL:n toimivalta-
rajojen mukaisesti yli 5 milj. euron (alv 0 %) pitkävaikutteisista menoista 
päättää kaupunginhallitus.

Nyt päätettävän olevan kaupunkipyöräpalvelun laajennuksen kokonai-
sarvon ollessa n. 7,38 milj. euroa, HKL:n johtokunta esittää kaupungin-
hallitukselle laajennuksen hyväksymistä.

Esittelijä
yksikön johtaja
Karoliina Rajakallio

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

samuli.makinen(a)hel.fi
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§ 22
Rautatieaseman pyöräpysäköinnin hankesuunnitelma

HEL 2019-011564 T 08 00 04

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian viikoksi pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian viikoksi pöydälle 
Daniel Sazonovin ehdotuksesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1 Hankesuunnitelman korotusraportti_päärautatieaseman pyöräpysäköin-
ti

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus hyväksyy rautatieaseman pyöräpysäköintilaitoksen 
hankesuunnitelman siten, että hankkeen kokonaishinta on yhteensä 
enintään 5 600 000 euroa (alv 0 %) marraskuun 2020 kustannustasos-
sa.

Esittelijän perustelut

Helsingin päärautatieasemalle Kansalaistorilta Kaisaniemeen rakennet-
tavan kevyen liikenteen alikulkuyhteyden yhteyteen toteutettavalla pyö-
räpysäköintilaitoksella vastataan kasvaneeseen rautatieaseman ympä-
rivuotiseen pyöräpysäköintitarpeeseen sekä parannetaan merkittävästi 
ydinkeskustan pyöräilyyn liittyviä palveluita.

Liikenneliikelaitoksen johtokunta hyväksyi 21.11.2019, 195 §, rautatie-
aseman pyöräpysäköintilaitoksen hankesuunnitelman siten, että hank-
keen kokonaishinta on enintään 4,4 milj. euroa (alv 0 %).
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Hankkeen toteutussuunnittelun yhteydessä on ilmennyt, että pyöräpy-
säköintilaitos voidaan toteuttaa suurempikapasiteettisena kuin hanke-
suunnitteluvaiheessa. Kapasiteetin lisäys on mahdollista pienin muu-
toksin. Hankesuunnitelman kokonaishinnan korottaminen laajemman 
pyöräpysäköintilaitoksen toteuttamiseksi on tarkoituksenmukaista, kos-
ka vastaava laajentaminen pysäköintilaitoksen valmistuttua olisi merkit-
tävästi kalliimpaa ja vaikeampaa.

Päärautatieaseman pyöräpysäköinnistä teetettiin laaja tarveselvitys 
vuonna 2019. Nykyisellään päärautatieasemalla ja sen lähiympäristös-
sä on 567 pyöräpaikkaa ja 2019 tehdyssä laskennassa niissä oli pysä-
köitynä 728 polkupyörää. Selvityksen mukaan lyhyen aikavälin kysyntä 
tulee olemaan huipputunteina 1450 pysäköityä pyörää. Laadukkaan 
pyöräpysäköinnin täyttöastesuositus on 80%, jolloin todellisen kapasi-
teetin tulisi olla 1800 pyöräpaikkaa. Tätä ei voida toteuttaa maanpäälli-
senä pyöräpysäköintinä niin, etteivät alueen muut toiminnot kärsi pyö-
räpysäköinnistä. Pidemmän aikavälin kysynnän oletetaan kasvavan en-
tisestään, jolloin ennustettu kapasiteetti tarve tulee olemaan jopa 3300 
uutta pyöräpysäköintipaikkaa. Laajennuksella vastataan lähitulevaisuu-
den pyöräpysäköintitarpeeseen, sillä maanpäälliset pyöräpysäköintirat-
kaisujen mahdollisuudet alueella ovat rajalliset. Helsinki tavoittelee kor-
keampaa kulkumuoto-osuutta pyöräliikenteelle ja yksi merkittävimmistä 
tekijöistä pyöräliikenteen lisäämiseksi on turvallinen ja laadukas pyörä-
pysäköinti. Turvaton ja huono pyöräpysäköinti on noussut vuosina 
2016, 2018 ja 2020 pyöräilybarometrin suurimmaksi yksittäiseksi syyk-
si, etteivät helsinkiläiset pyöräile.

Pyöräliikenteen kehittämisohjelmaan on kirjattu, että HKL:n tulee ra-
kentaa joukkoliikenneasemille 2200 uutta pyöräpysäköintipaikkaa ja 
uusia 2500 nykyistä turvatonta telinettä. Nämä luvut eivät sisällä suuria 
hankkeita, kuten päärautatieaseman pyöräpysäköintikeskus. Nykyiset 
päärautatieaseman telineet ovat siirtyneet HKL:n vastuulle kesällä 
2020. Osa näistä telineistä tullaan uusimaan tulevaisuudessa. Alueella  
on kysyntää myös maanpäälliselle pyöräpysäköinnille. Tarvitaan paik-
koja maanpäällä raiteiden läheltä sekä turvallisempia sisäpaikkoja. Ny-
kyinen pyöräpysäköinti ei ole kokonaisuudessaan edes runkolukittavaa, 
mikä ei houkuttele jättämään pyörää säilöön kadulle esimerkiksi työpäi-
vän ajaksi. Romupyörien poistoon etsitään ratkaisua pysäköinninval-
vonnan kanssa. 

Hankkeen strategiasidonnaisuus

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

Hankkeen toteuttaminen tukee myös Helsingin kaupungin pyöräilyn 
edistämisohjelman, hiilineutraali Helsinki -ohjelman sekä HKL:n tavoi-
teohjelman mukaisia tavoitteita.

Hankkeen lähtökohdat

Helsingin päärautatieasema on ydinkeskustan vilkkain joukkoliikenteen 
solmukohtia, jossa kohtaavat metro, raitiolinjat, rautatie ja lukuisat linja-
autolinjat. Päärautatieasema on myös yksi kaukoliikenteen tärkeimmis-
tä asemista. Lisäksi rautatieaseman läheisyydessä on merkittävä mää-
rä palveluja sekä työpaikkoja. Päärautatieaseman ympäristössä on täl-
lä hetkellä laadukkaita pyöräpysäköintipaikkoja huomattavan vähän.

Kansalaistorilta Kaisaniemeen kulkevan kävelyn ja pyöräilyn alikulkuyh-
teys tulee parantamaan alueen kävely- ja pyöräilyolosuhteita huomat-
tavasti. Rakennettava alikulku on Helsingin polkupyöräliikenteen 2025 
tavoiteverkon sekä Helsingin pyöräilyn edistämisohjelman mukainen 
toimi. HKL yhteistyössä kaupunkiympäristön toimialan  kanssa selvitti 
polkupyöräpysäköinnin tarvetta ja kysyntäennustetta sekä pyöräpysä-
köintilaitoksen mahdollisia toteuttamismahdollisuuksia.

Päärautatieaseman pyöräpysäköintiselvityksen mukaan rautatiease-
malla olisi kysyntää lähes 4000 pyöräpysäköintipaikalle. Tällä hetkellä 
rautatieaseman ympäristössä on noin 600 pyöräpysäköintipaikkaa, jois-
ta harvat ovat laatukriteereiltään nykyaikaisia. Tämä kapasiteetti ei riitä 
täyttämään tarvetta.

Alikulun yhteyteen rakennettava pyöräpysäköintilaitos tekee liityntäpyö-
räliikenteestä houkuttelevamman vaihtoehdon. Pyöräpysäköintiä on 
syytä edistää samassa tahdissa kuin muuta pyöräilyä. Lisäksi pyöräpy-
säköintilaitos palvelee keskustaan suuntautuvia asiointi- ja työmatkoja. 

Uuden pyöräpysäköintikeskuksen turvallisuus on yksi pääasiallisista 
suunnitteluperiaatteista. Tilaan on tulossa laadukas valaistus ja video-
valvonta. Palvelupisteen toiminta tuo osaltaan tilaan sosiaalista kontrol-
lia sen aukioloaikoina. Pyöräpysäköintikeskuksen tunnelin vastainen 
seinä tulee olemaan lasia, jolloin tilaan näkee aina sisään ja sieltä nä-
kee ulos. Tila lisätään myös päärautatieaseman vartiointipiiriin eli var-
tiointi tulee olemana aktiivista. Turvallisuus otetaan erittäin vahvasti 
huomioon koko Kaisantunneli-hankkeessa. 

Hanke parantaa kaupunkitilan laatua, kun polkupyörät voidaan pysä-
köidä keskitetysti sisätiloihin, jolloin esimerkiksi epämääräisesti pysä-
köityjen polkupyörien määrä vähenee. Rautatieaseman ympäristöön ei 
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ole mahdollista toteuttaa maanpäällisin ratkaisuin yhtä laajakapasiteet-
tista ja laadukasta pyöräpysäköintiratkaisua.

Hankkeen toteuttaminen

Pyöräpysäköintilaitoksen toteuttaminen ratapihan alikulun rakentami-
sen yhteydessä on tarkoituksenmukaista, sillä muutoin laitoshankkeen 
aloittaminen siirtyisi väistämättä vuoden 2023 jälkeiseen aikaan ja olisi 
merkittävästi haastavampi toteuttaa sekä teknisesti että taloudellisesti. 

Alikulun ja pyöräpysäköintilaitoksen urakat on yhdistetty niin, että kau-
punkiympäristön toimiala toimii hankekokonaisuuden tilaajana ja HKL 
vastaa pyöräpysäköintilaitoksen toteutuksen kustannuksista.

Alkuperäisen hankesuunnitelman pyöräpysäköintilaitokseen olisi tullut 
noin 900 pyöräpaikkaa sekä pyöräkeskuspalvelu. Pyöräpysäköintilaitos 
sijoittuisi uuden alikulun ja vanhan kävelytunnelin väliin, ja sinne olisi 
pääsy hissillä, pyörällä sekä kävellen.

Hankkeen toteutussuunnittelussa on todettu, että pyöräpysäköintilai-
tokselle suunnitellussa kohdassa maan alla olisi mahdollista louhia si-
jainnin länsipäähän isompi tila kuin hankesuunnitteluvaiheessa oli ar-
vioitu. Tällöin pyöräpysäköintitilaan voisi keskittää yhteensä 430–570 
paikkaa arvioitua enemmän telinetyypistä riippuen. Yhteensä sisätiloi-
hin olisi mahdollista siis sijoittaa jopa 1370 pyöräpaikkaa. Laajennuk-
sen myötä pyöräpysäköintikeskuksen palvelutila sijoittuisi alkuperäises-
tä suunnitelmasta poiketen tilan länsipäähän.

Suuremman tilan louhiminen nostaa hankkeen kustannuksia n. 0,94 
milj. eurolla.

Rakennuskustannusten lisäksi pysäköintilaitoksen varustamisen ja tek-
niikan kustannukset nousevat suuremman paikkamäärän takia, jolloin 
laajennuksen kustannukset ovat yhteensä 1,2 milj. euroa. Paikkakoh-
tainen kustannus toisaalta laskee samalla 4000–5000 eurosta/paikka 
enintään 4000 euroon.

Hanke toteutetaan STK-urakkamallilla, jolloin se on sisältänyt myös ke-
hitysvaiheen. Tämä kehitysvaihe on päättymässä kuluvan vuoden lo-
pussa. Tämän jälkeen alkaa suunnittelu- ja toteutusvaihe. Päärautatie-
asemalla on tehty jo alustavia rakennustöitä, esimerkiksi raiteiden pus-
kimia on siirretty ja laiturialueita lyhennetty.  Tämän hetkinen aikataulun 
mukaan hanke valmistuu keväällä 2023. Aikataulu voi kuitenkin elää 
hieman, sillä rakennuskohde on äärimmäisen haastava ja täynnä rajoit-
teita. 
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Uuden pyöräpysäköintikeskuksen palvelupisteen on tarkoitus olla ai-
empaa enemmän markkinaehtoinen ja sen yhteyteen on tarkoitus tuo-
da omatoimihuoltomahdollisuus. Tämä mahdollistaa toimijan työpanok-
sen ohjautumisen enemmän liiketoimintaan ja sitä tukeviin toimintoihin. 
Pyöräpysäköintikeskuksen hankesuunnitteluvaiheessa HKL haastatteli 
kahta suurta pyöräalan toimijaa liittyen palvelupisteen houkuttelevuu-
teen. Näiden keskustelujen ja pyöräpysäköintikeskuksen sijainnin pe-
rusteella on arvioitu, että tila on tarpeeksi houkutteleva toimijan saami-
seksi. Vastaava pyörähuoltopiste löytyy esimerkiksi Triplasta, jossa 
pyöräpysäköintimäärät ja ihmisvirrat ovat pienempiä. On mahdollista, 
että HKL velvoittaa toimijan pitämään palveluaan auki tiettyinä aikoina, 
jota voidaan kompensoida vuokrassa tai muissa vuokraehdoissa. Sa-
manlainen menettely on käytössä Triplan pyöräkeskuksessa. 

Hankkeen vaikutukset käyttötalouteen

HKL on varautunut toteuttamaan hankkeen kaupunginvaltuuston hy-
väksymän HKL:n talousarvion ja taloussuunnitelman 2021-2023 rahoi-
tussuunnitelman puitteissa. Hankkeeseen on varattu 5,6 M€ vuosille 
2021-2023.

Hankkeen käyttömenot korvataan HKL:n infratuen kautta. HKL:n infra-
tukeen Rautatientorin pyöräpysäköinti alkaa vaikuttamaan siinä vai-
heessa kun hanke valmistuu ja pyöräpysäköinnin poisto- ja hoitomenoa 
alkaa kertymään vuonna 2023.

Hanke aiheuttaa 20 vuoden poistoajalla tasapoistoina 0,28 milj. euron 
vuotuisen lisäyksen poistokustannuksiin.

Pysäköintilaitoksen valmistuttua laitoksen käyttökustannusselvitys laa-
ditaan kun lopulliset urakka-asiakirjat laaditaan. Tässä vaiheessa voi-
daan arvioida, että käyttökustannukset asettuvat Kaisatunnelin käyttö-
kustannusten tasolle eli noin 15 000 euroa vuodessa (valaistus, lämmi-
tys, siivous, valvonta). Pyöräkeskustoiminnasta on mahdollista saada 
vuokratuloja.

Hankkeelle haetaan 2021 liikenne- ja viestintäviraston kävelyn ja pyö-
räilyn edistämisen investointiohjelmasta rahoitusta. Mahdollinen avus-
tus pienentää hankkeen käyttötalousvaikutuksia.

Toimivalta

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

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1 Hankesuunnitelman korotusraportti_päärautatieaseman pyöräpysäköin-
ti

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Liikenneliikelaitos

Päätöshistoria

Liikenneliikelaitoksen johtokunta 19.11.2020 § 176

HEL 2019-011564 T 08 00 04

Esitys

Liikenneliikelaitoksen johtokunta esitti kaupunginhallitukselle rautatiea-
seman pyöräpysäköintilaitoksen hankesuunnitelman korottamista ja 
hyväksymistä niin, että hankkeen korotettu arvonlisäveroton kokonais-
hinta on yhteensä enintään 5,6 milj. euroa.

21.11.2019 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
yksikön johtaja
Karoliina Rajakallio

Lisätiedot
Eeropekka Lehtinen, palveluasiantuntija, puhelin: 310 22977

eeropekka.lehtinen(a)hel.fi
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§ 23
Alueen vuokraaminen Myllypuron voimistelu- ja liikuntahallin raken-
tamista varten

HEL 2019-001774 T 10 01 01 02

Päätös

Kaupunginhallitus muutti 9.9.2019 § 599 tekemäänsä päätöstä, jolla se 
on myöntänyt kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalle oikeuden vuokrata 
osoitteessa Ratasmyllynkuja 3 sijaitsevan maa-alueen K Oy Helsingin 
Liikunta- ja voimistelusalille siten, että vuokra-alueelle voidaan sijoittaa 
5 500 kerrosneliömetrin suuruinen liikuntahalli aiemman 3 600 kerros-
neliömetrin sijaan.

Vuokrausehtoa 1 muutettiin seuraavasti:

Täysimääräinen vuosivuokra, joka vastaa elinkustannusindeksin vuo-
den 2019 keskimääräistä pistelukua 1968, on arvonlisäverottomana 64 
944 euroa. Täysimääräinen vuosivuokra määrätään pitäen perusteena 
virallisen elinkustannusindeksin "lokakuu 1950=100" pistelukua vastaa-
vaa 3 300 euron suuruista perusvuosivuokraa. Vuokra on laskettu 
suunnitteilla olevan liikunta- ja voimisteluhallin 5 500 kerrosneliömetrin 
mukaan.

Vuokraukseen liittyvät muut ehdot säilyvät kaupunginhallituksen aiem-
man päätöksen mukaisina.

Samalla kaupunginhallitus oikeutti liikuntajohtajan allekirjoittamaan 
vuokrasopimuksen ja tekemään siihen tarvittaessa vähäisiä muutoksia 
sopimuskauden aikana. Alue vuokrataan liikuntajohtajan myöhemmin 
päättämästä ajankohdasta lukien 31.12.2043 saakka.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1 K Oy Helsingin Liikunta- ja voimistelusalin vuokrahakemus 21.9.2020
2 Hallihankkeen esittely
3 Maanvuokrasopimus
4 Vuokra-alueen kartta

Muutoksenhaku
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Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
K Oy Helsingin Liikunta- ja 
voimistelusali

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallituksen aiempi päätös ja uusi vuokrahakemus

Kaupunginhallitus on 9.9.2019 § 599 oikeuttanut kulttuuri- ja vapaa-
aikalautakunnan vuokraamaan Vartiokylässä osoitteessa Ratasmyllyn-
kuja 3 sijaitsevan 9 738 neliömetrin suuruisen maa-alueen perustetta-
valle kiinteistöyhtiölle K Oy Helsingin Liikunta- ja voimistelusali 
31.12.2043 saakka.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta ei kiinteistöyhtiön pyynnöstä kuiten-
kaan tehnyt vuokrasopimusta, koska yhtiö on kaupunginhallituksen 
päätöksen jälkeen muuttanut suunnitelmiaan. Sen tarkoituksena on 
käyttää koko asemakaavan sallima rakennusoikeus ja rakentaa 5 500 
kerrosneliömetrin suuruinen liikunta- ja voimisteluhalli aiemman pää-
töksen 3 600 kerrosneliömetrin sijaan. Yhtiön hakemus vuokrauksen 
muuttamiseksi ja hallihankkeen esittely ovat liitteinä 1 ja 2.

Vuokranmäärittely

Vuokran määrittelyssä noudatetaan liikuntalautakunnan 22.1.2015 § 4 
hyväksymiä maa-alueiden vuokrauksen yleisperiaatteita. Koska vuok-
ran suuruus perustuu rakennettavan liikuntahallin kerrosneliömetreihin, 
suuremman hallin rakentaminen edellyttää kaupunginhallituksen ai-
emman päätöksen muuttamista.

Vuokra määritellään rakennettavan liikuntahallin 5 500 kerrosneliömet-
rin mukaan. Maan pääoma-arvona pidetään elinkustannusindeksin pis-
telukua 100 vastaavaa 12 euron kerrosneliömetrihintaa, joka vuoden 
2019 keskiarvoindeksillä on 236,16 euroa/kerrosneliömetri. Vuosivuok-
rana peritään viisi prosenttia alueen pääoma-arvosta. Täysimääräinen 
vuosivuokra on siten 5 500 kem² x 12 euroa/kem² x 19,68 x 5 % = 64 
944 euroa.
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Täysimääräisestä vuokrasta peritään 50 prosenttia niin kauan kuin 
aluetta käytetään yksinomaan liikuntaan tai siihen välittömästi liittyvään 
toimintaan, kuitenkin kauintaan 31.12.2028 asti. Perittävä vuosivuokra 
on arvonlisäverottomana 32 472 euroa.

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

Vuokraukseen liittyvät muut ehdot säilyvät kaupunginhallituksen aiem-
man päätöksen mukaisina.

Valtiontukisäännösten soveltaminen

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

K Oy Helsingin Liikunta- ja voimistelusalin vuokrahakemuksen käsitte-
lyn yhteydessä on arvioitu, sisältyykö toimenpiteeseen SEUT 107(1) ar-
tiklan mukaista valtiontukea. Maanvuokrasopimus sisältää vuokratu-
kea.

Rakennettavan liikuntahallin pääasiallisia käyttäjiä ovat paikalliset ur-
heiluseurat, yksittäiset harrastajat ja koulut. Maanvuokrasopimukseen 
sisältyvä vuokratuki ei ole SEUT 107(1) mukaista valtiontukea, koska 
kyse on urheilutilasta, joka palvelee ensisijaisesti paikallisia asukkaita 
ja joka ei todennäköisesti houkuttele asiakkaita tai investointeja muista 
EU:n jäsenvaltioista. Toimenpide ei näin ollen ole omiaan vaikuttamaan 
jäsenvaltioiden väliseen kauppaan. (Komission tiedonanto valtiontuen 
käsitteestä 2016/C 262/01 kohta 197)

Toimivalta alueiden vuokrauksessa

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

Kaupunginhallituksen aiemman päätöksen aikaan on ollut käytäntönä, 
että maanvuokra-asiat palaavat kaupunginhallituksen päätöksen jäl-
keen vielä kulttuuri- ja vapaa-aikalautakuntaan vuokrasopimuksen te-
kemistä varten. Käytännöstä on sittemmin luovuttu. Liikuntajohtaja alle-
kirjoittaa sopimuksen kaupunginhallituksen päätöksen jälkeen ja voi 
tarvittaessa tehdä siihen vähäisiä muutoksia sopimuskauden aikana. 
Vuokrasopimus on liitteenä 3.
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Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1 K Oy Helsingin Liikunta- ja voimistelusalin vuokrahakemus 21.9.2020
2 Hallihankkeen esittely
3 Maanvuokrasopimus
4 Vuokra-alueen kartta

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
K Oy Helsingin Liikunta- ja 
voimistelusali

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus

Tiedoksi

Liikuntajohtaja

Päätöshistoria

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 01.12.2020 § 194

HEL 2019-001774 T 10 01 01 02

Esitys

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta esitti kaupunginhallitukselle seuraa-
vaa:

Kaupunginhallitus päättää muuttaa 9.9.2019, § 599 tekemäänsä maa-
alueen vuokrausta koskevaa päätöstä, jolla  kaupunginhallitus on 
myöntänyt kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalle oikeuden vuokrata Hel-
singin kaupungin 45. kaupunginosasta (Vartiokylä) osoitteessa Ratas-
myllynkuja 3 sijaitsevan maa-alueen K Oy Helsingin Liikunta- ja voimis-
telusalille. Vuokrattava maa-alue on 9 738 neliömetriä. Vuokra-alueelle 
myönnetään oikeus sijoittaa 5 500 kerrosneliömetrin suuruinen liikun-
tahalli aiemman päätöksen mukaisen 3 600 kerrosneliömetrin suurui-
sen hallin sijasta.
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Vuokraus astuu voimaan liikuntajohtajan myöhemmin päättämästä 
ajankohdasta lukien 31.12.2043 saakka.

Vuokrausehtoa 1 muutetaan seuraavasti:

Täysimääräinen vuosivuokra, joka vastaa elinkustannusindeksin vuo-
den 2019 keskimääräistä pistelukua 1968 on arvonlisäverottomana 64 
944,99 euroa. Täysimääräinen vuosivuokra määrätään pitäen perus-
teena virallisen elinkustannusindeksin "lokakuu 1950=100" pistelukua 
vastaavaa 3 300 euron suuruista perusvuosivuokraa. Vuokra on lasket-
tu suunnitteilla olevan liikunta- ja voimisteluhallin 5 500 kerrosneliömet-
rin mukaan.  

Vuokrausehtoa 3 muutetaan seuraavasti:

Muutoin noudatetaan kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan määräämiä 
lisäehtoja.

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

Vuokraukseen liittyvät muut ehdot säilyvät kaupunginhallituksen aiem-
man päätöksen mukaisina.

18.06.2019 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen

Lisätiedot
Petteri Huurre, liikuntapaikkapäällikkö, puhelin: 310 87791

petteri.huurre(a)hel.fi

Kaupunginhallitus 09.09.2019 § 599

HEL 2019-001774 T 10 01 01 02

Päätös

Kaupunginhallitus myönsi kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalle oikeu-
den vuokrata 45. kaupunginosassa (Vartiokylä) osoitteessa Ratasmyl-
lynkuja 3 sijaitsevan karttaliitteeseen merkityn 9 738 neliömetrin suu-
ruisen alueen perustettavalle kiinteistöyhtiölle K Oy Helsingin Liikunta- 
ja voimistelusali (Y-tunnus 3004407-1).
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Alue vuokrataan liikuntatoimintaa varten kulttuuri- ja vapaa-
aikalautakunnan myöhemmin päättämästä ajankohdasta lukien 
31.12.2043 saakka seuraavin ehdoin:

1

Täysimääräinen vuosivuokra, joka vastaa elinkustannusindeksin vuo-
den 2018 keskiarvon pistelukua 1948, on arvonlisäverottomana 42 
076,80 euroa. Täysimääräinen vuosivuokra määrätään pitäen perus-
teena virallisen elinkustannusindeksin "lokakuu 1950=100" pistelukua 
vastaavaa 2 160 euron suuruista perusvuosivuokraa. Vuokra on lasket-
tu suunnitteilla olevan voimistelu- ja liikuntahallin 3 600 kerrosneliömet-
rin mukaan. Jos hallia myöhemmin laajennetaan, vuokra määritellään 
rakennetun alueen mukaiseksi.

2

Vuokrasta peritään 50 prosenttia niin kauan kuin vuokra-aluetta käyte-
tään yksinomaan liikuntatoimintaan tai siihen välittömästi liittyvään toi-
mintaan, kuitenkin kauintaan 31.12.2028 asti. Vuokranmääräytymispe-
rusteista vuoden 2028 jälkeen päätetään viimeistään kaksi vuotta en-
nen subventoidun vuokrakauden päättymistä. Vuokranmaksuvelvoite 
alkaa sen kuukauden alusta, jolloin hallin rakennustyöt alkavat.

3

Muutoin noudatetaan kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan määräämiä 
lisäehtoja.

26.08.2019 Pöydälle

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2/2021 123 (196)
Kaupunginhallitus

Asia/22
11.01.2021

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

§ 24
Alueen vuokraaminen Laajasalon liikuntapuiston alueelta Kiinteistö 
Oy Laajasalon palloiluhalleille

HEL 2020-013219 T 10 01 01 02

Päätös

Kaupunginhallitus hyväksyi Laajasalon liikuntapuistossa sijaitsevan 
karttaliitteeseen merkityn 7 935 neliömetrin suuruisen alueen vuokraa-
misen Kiinteistö Oy Laajasalon palloiluhalleille liitteenä olevan vuokra-
sopimuksen mukaisesti 1.1.2021–31.12.2040. Vuokrattavalle alueelle 
sijoitetaan 1 409 kerrosneliömetrin suuruinen mailapelihalli ja 3 030 ne-
liömetrin ulkotennis- ja -padelkenttäalueet.

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

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1 Kiinteistö Oy Laajasalon palloiluhallien vuokrahakemus
2 Laajasalon mailapelihallin hankesuunnitelma
3 Maanvuokrasopimus
4 Vuokra-alueen kartta

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Kiinteistö Oy Laajasalon palloi-
luhallit

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut
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Laajasalon palloiluhallien nykyinen vuokrasopimus ja uusi hakemus

Kiinteistö Oy Laajasalon palloiluhallit on vuokrannut kaupungilta Laaja-
salon liikuntapuistosta 17 155 neliömetrin suuruisen alueen ajalle 
1.1.2009–31.12.2033. Alueella sijaitsee 5 653 kerrosneliömetrin suu-
ruinen palloiluhalli ja tennis- ja padelkenttiä. Yhtiö on hakenut vuokra-
sopimukseen muutosta siten, että alueelle voitaisiin rakentaa uusi 1 
409 kerrosneliömetrin suuruinen mailapelihalli ja osittain uusia, ulkona 
sijaitsevia tennis- ja padelkenttiä. Hakemus ja uuden hallin hankesuun-
nitelma ovat liitteinä 1 ja 2.

Kiinteistö Oy Laajasalon palloiluhallit on kaupungin osakkuusyhtiö. 
Kaupunki omistaa 40 prosenttia yhtiön osakkeista ja Laajasalon Ten-
nishallit Oy 60 prosenttia.

Nykyinen vuokra-alue jaetaan kahteen osaan siten, että uuden maila-
pelihallin tarvitsemasta alueesta (7 935 m²) tehdään uusi vuokrasopi-
mus ajalle 1.1.2021–31.12.2040 ja jäljelle jäävän alueen (8 640 m²) 
osalta voimassa olevaa vuokrasopimusta muutetaan vastaamaan pie-
nenevää neliömäärää. Samassa yhteydessä alueen luoteiskulmasta 
siirtyy 580 neliömetrin suuruinen alue kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan 
hallintaan. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta on 15.12.2020 § 202 hy-
väksynyt vuokrasopimuksen muuttamisen jäljelle jäävän alueen osalta.

Alueen asemakaava ja sisäinen vuokraus

Liikuntapuiston alueella on voimassa 24.5.1971 lainvoiman saanut 
asemakaava nro 6420. Alue on asemakaavassa urheilukeskusaluetta 
(UK), johon saa rakentaa urheilutoimintaa palvelevia rakennuksia ja 
laitteita. Liikuntalautakunta on vuokrannut alueen sisäisin vuokrauspe-
rustein kiinteistölautakunnalta vuoden 2043 loppuun saakka.

Vuokranmäärittely

Vuokran määrittelyssä noudatetaan liikuntalautakunnan 22.1.2015 § 4 
hyväksymiä maa-alueiden vuokrauksen yleisperiaatteita. Vuokra määri-
tellään rakennettavan mailapelihallin kerrosneliömetrien (1 409 kem²) ja 
alueella sijaitsevien tennis- ja padelkenttäalueiden neliömetrien (3 030 
m²) mukaan. Ylläpitoalueen (3 500 m²) osalta ei peritä vuokraa.

Mailapelihallin osalta maan pääoma-arvona pidetään virallisen elinkus-
tannusindeksin pistelukua 100 vastaavaa 12 euron kerrosneliömetrihin-
taa ja ulkotennis- ja -padelkenttien osalta 1 euron neliömetrihintaa. 
Vuosivuokrana peritään viisi prosenttia alueen pääoma-arvosta.

Hallin osalta täysimääräinen vuosivuokra on siten 1 409 kem² x 12 eu-
roa/kem² x 19,68 x 5 % = 16 637 euroa. Tennis- ja padelkenttien osalta 
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täysimääräinen vuosivuokra on 3 030 m² x 1 euro/m² x 19,68 x 5 % = 2 
982 euroa.

Hallin osalta täysimääräisestä vuokrasta peritään 50 prosenttia niin 
kauan kuin aluetta käytetään yksinomaan liikuntaan tai siihen välittö-
mästi liittyvään toimintaan, kuitenkin tämän sopimuksen puitteissa 
kauintaan 31.12.2028 saakka. Vuokranmääräytymisperusteista vuoden 
2028 jälkeen päätetään viimeistään kaksi vuotta ennen subventoidun 
vuokrakauden päättymistä.

Perittävä vuosivuokra on sopimuksen alkaessa arvonlisäverottomana 
11 300 euroa.

Vuokranmaksuvelvoite alkaa sen kuukauden alussa, jolloin mailapeli-
hallin rakennustyöt alkavat.

Valtiontukisäännösten soveltaminen

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

Kiinteistö Oy Laajasalon palloiluhallin vuokrahakemuksen käsittelyn yh-
teydessä on arvioitu, sisältyykö vuokrasopimukseen SEUT 107(1) ar-
tiklan mukaista valtiontukea. Maanvuokrasopimus sisältää vuokratu-
kea.

Rakennettavan hallin pääasiallisia käyttäjiä ovat paikalliset urheiluseu-
rat sekä lähialueiden asukkaat. Maanvuokrasopimukseen sisältyvä 
vuokratuki ei ole SEUT 107(1) mukaista valtiontukea, koska kyse on 
urheilutilasta, joka palvelee ensisijaisesti paikallisia asukkaita ja joka ei 
todennäköisesti houkuttele asiakkaita tai investointeja muista EU:n jä-
senvaltioista. Toimenpide ei näin ollen ole omiaan vaikuttamaan jäsen-
valtioiden väliseen kauppaan. (Komission tiedonanto valtiontuen käsit-
teestä 2016/C 262/01 kohta 197)

Toimivalta alueiden vuokrauksessa

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

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
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Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1 Kiinteistö Oy Laajasalon palloiluhallien vuokrahakemus
2 Laajasalon mailapelihallin hankesuunnitelma
3 Maanvuokrasopimus
4 Vuokra-alueen kartta

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Kiinteistö Oy Laajasalon palloi-
luhallit

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus

Tiedoksi

Liikuntajohtaja

Päätöshistoria

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 15.12.2020 § 203

HEL 2020-013219 T 10 01 01 02

Esitys

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta esitti kaupunginhallitukselle Helsingin 
kaupungin 49. kaupunginosassa (Laajasalo) sijaitsevalta Laajasalon lii-
kuntapuiston alueelta karttaliitteeseen merkityn 7 935 neliömetrin suu-
ruisen maa-alueen vuokraamista Kiinteistö Oy Laajasalon palloiluhal-
leille.  Vuokra-alueelle sijoitetaan 1 409 kem² suuruinen palloiluhalli. 
Vuokra-alueella tulee olemaan 3 030 m²:n suuruiset tennis- ja padel-
kenttäalueet. Vuokrakohde sijaitsee kiinteistön 91-412-1-1080 alueella.

Vuokrasopimus esitetään solmittavaksi ajalle 1.1.2021–31.12.2040 liit-
teenä olevan vuokrasopimusluonnoksen mukaisesti.

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

15.12.2020 Ehdotuksen mukaan

Asian aikana kuultavana oli liikuntapaikkapäällikkö Petteri Huurre.

Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen

Lisätiedot
Petteri Huurre, liikuntapaikkapäällikkö, puhelin: 310 87791

petteri.huurre(a)hel.fi
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§ 25
Valtuutettujen Otto Meri ja Björn Månsson toivomusponnet jääurhei-
lun ja jalkapallon harrastusmahdollisuuksien turvaamisesta Helsinki 
Garden - hankkeen yhteydessä

HEL 2020-001941 T 00 00 03

HEL 2020-001938

Päätös

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 
12.2.2020 hyväksymien toivomusponsien johdosta tehdyistä toimenpi-
teistä ja toimittaa selvityksen ponsien ehdottajille sekä tiedoksi muille 
valtuutetuille.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 32174

suvi.ramo(a)hel.fi

Liitteet

1 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto 8.9.2020 valtuutettu 
Månssonin toivomusponnesta

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Toivomusponsien ehdotta-
jat

Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täy-
täntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Hyväksyessään Helsinki Gardenin asemakaavan muutoksen 12.2.2020 
kaupunginvaltuusto hyväksyi seuraavat valtuutettu Otto Meren ja val-
tuutettu Björn Månssonin toivomusponnet:
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"Kaupunginvaltuusto edellyttää, että selvitetään mahdollisuudet raken-
nustöiden aikana turvata jääurheilun ja jalkapallon harrastamisen toi-
mintaedellytykset kaupungissa." (Otto Meri)

"Hyväksyessään Garden-projektin valtuusto edellyttää, että selvitetään 
kuinka harjoitusjäähallien verkostoa voidaan uudistaa ja laajentaa niin 
että se vastaa nykyisiä laatu- ja turvallisuusvaatimuksia." (Björn Måns-
son)

Kaupunginhallitus toteaa kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan ja kau-
punkiympäristölautakunnan lausuntoihin viitaten, että jalkapallon peli- 
ja harrastusolosuhteet ovat Helsingissä hyvällä tasolla eikä Garden 
Helsinki -hankkeen toteutuminen vaikuta niihin merkittävästi. Suunnitte-
luvarauksessa hankkeelta edellytettiin, että jalkapalloilun toimintamah-
dollisuudet alueella eivät saa hankkeen vaikutuksesta heikentyä. Jää-
urheilun osalta kaupunki on niin ikään huomioinut sen määrällisten ja 
laadullisten harrastusolosuhteiden säilymisen Garden Helsinki -
hankkeen päätösten yhteydessä. Jääurheilun harrastusmahdollisuudet 
eivät heikkene hankkeen rakennusaikana. 

Jalkapallon toimintaedellytykset säilyvät Töölön alueella vähintään ny-
kyisellä tasolla, talviharjoitteluolosuhteiden jopa parantuessa. Nykyisin 
pallokentällä numero 7 HJK:n käytössä oleva ylipainehalli poistuu käy-
töstä. Se korvataan uudella täysimittaisella ylipainehallilla, joka sijoite-
taan kaupungin liikuntapalveluiden hallinnassa olevalle viereiselle pal-
lokentälle numero 6. Uusi ylipainehalli on nykyistä hallia suurempi, mi-
kä lisää tilojen laatua ja mahdollistaa niiden monipuolisemman käytön. 
Pallokentälle numero 7 on mahdollista sijoittaa hiukan pienempi 40 m x 
60 m kokoinen pelikenttä Garden Helsinki -hankkeen valmistuttua. Pal-
lokentälle numero 1 rakennetaan uusi lämmitettävä tekonurmi, joka 
korvaa nykyisen luonnonnurmen. Pallokentän 1 rakentaminen on 
käynnissä ja kentän arvioidaan valmistuvan kesäkuun 2021 loppuun 
mennessä. Näiden muutostöiden seurauksena alueelta poistuisi yksi 
58 m x 88 m kokoinen tekonurmikenttä. Koska uusi ylipainehalli on 
merkittävästi nykyistä ylipainehallia suurempi, paranevat talviharjoituso-
losuhteet kuitenkin huomattavasti ja kesäolosuhteet säilyvät vähintään 
ennallaan. 

Jääurheilun toimintaedellytysten turvaamiseksi kaupunki on mm. edel-
lyttänyt tontinvarausehdoissa, että Garden Helsinki -hanke on velvolli-
nen yhdessä Jääkenttäsäätiön kanssa suunnittelemaan ja toteutta-
maan varausalueelle tilat harjoitusjäähallia varten ja vuokraamaan tilat 
tavanomaisin ehdoin ja hinnoin Jääkenttäsäätiölle, ellei Jääkenttäsäätiö 
päätä olla vuokraamatta tiloja. 
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Vanhan jäähallin (Nordis) toiminta voi jatkua Garden Helsinki -
hankkeen rakentamisen alkuvaiheessa. Kun varausalueelle tulevat uu-
det harjoitusjäähallin tilat valmistuvat, pysyy harjoitusjääkenttien saata-
vuus vähintään nykyisen tasoisena. Harjoitusjäiden määrä alueella vä-
henee tilapäisesti nykyisten harjoitusjääkenttien poistuessa käytöstä ja 
uusien kenttien ollessa rakenteilla. Jääurheilun harrastamismahdolli-
suudet onkin pyritty turvamaan siten, että Jääkenttäsäätiölle on myön-
netty suunnitteluvaraus uudelle jäähallille Herttoniemeen Abraham 
Wetterin tien, Linnanrakentajantien ja Johan Sederholmintien kulmaan. 
Jäähalli käsittäisi kaksi täysimittaista kenttää. Sen suunnittelu on aloi-
tettu ja tavoitteena on, että halli valmistuu vuoden 2022 syyskaudeksi. 
Lisäksi selvitetään mahdollisuuksia toteuttaa korvaavia harjoitusjää-
kenttiä yksityisinä hankkeina tai vaihtoehtoisesti Jääkenttäsäätiön tai 
kaupungin erillisenä hankkeena.

Kaupunginhallitus toteaa lopuksi, että Helsinki Garden -hankkeen 
mahdollistavan asemakaavan muutoksen valitusprosessin käsittely on 
kesken Helsingin hallinto-oikeudessa.

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

Tällä kaupunkiympäristölautakunnan ja kulttuuri- ja vapaa-
aikalautakunnan lausuntoihin perustuvalla vastauksella toimitetaan sel-
vitys kahteen saman sisältöiseen kaupunginvaltuuston hyväksymään 
toivomusponteen. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 32174

suvi.ramo(a)hel.fi

Liitteet

1 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto 8.9.2020 valtuutettu 
Månssonin toivomusponnesta

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet
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Ote Otteen liitteet
Toivomusponsien ehdotta-
jat

Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täy-
täntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginvaltuusto

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunta 27.10.2020 § 635

HEL 2020-001941 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Kaupunkiympäristölautakunta toteaa, että jääurheilun ja jalkapallon pe-
li- ja harrastusmahdollisuudet säilyvät nykyisellä tasolla Garden Helsin-
ki -hankkeen rakennustöiden aikana.

Jalkapallo

Suunnitteluvarauksessa hankkeelta edellytettiin, että jalkapalloilun toi-
mintamahdollisuudet alueella eivät saa hankkeen vaikutuksesta hei-
kentyä.

Garden Helsinki -hankkeen toteuttaminen edellyttää, että nykyinen 
vuokrasopimus Helsinki Stadion Management Oy:n (HSM Oy) kanssa 
Pallokentästä 7 puretaan, jolloin kentällä 7 sijaitseva ylipainehalli pois-
tuu käytöstä. Tilalle HSM Oy:lle vuokrataan viereinen Pallokenttä 6, jo-
ka mahdollistaa 60 m x 100 m:n kokoisen kentän sijoittumisen uuteen 
ylipainehalliin. Nykyistä Pallokentän 6 lämmitettävää tekonurmea vas-
taava kenttä rakennetaan Pallokentälle 1:lle. Pallokentän 1:n suunnitte-
lutyöt on aloitettu ja kentän arvioidaan valmistuvan vuoden 2021 ke-
väällä tai alkukesästä. Lisäksi Pallokentälle 7 voidaan sijoittaa noin 40 
m x 60 m oleva kenttä Garden Helsinki -hankkeen valmistuttua. Koska 
uusi ylipainehalli on merkittävästi nykyistä ylipainehallia suurempi talvi-
harjoitusolosuhteet paranevat huomattavasti ja kesäolosuhteet säilyvät 
vähintään ennallaan.      

Jääurheilu
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Jääurheilun harrastaminen on pyritty turvamaan siten, että Jääkenttä-
säätiölle on myönnetty suunnitteluvaraus uudelle jäähallille Herttonie-
meen Abraham Wetterintien, Linnanrakentajantien ja Johan Sederhol-
mintien kulmaan. Jäähalli käsittäisi kaksi täysimittaista kenttää. Jäähal-
lin suunnittelu on aloitettu ja tavoitteena on, että halli valmistuu vuoden 
2022 syyskaudeksi. 

On ilmeistä, että vanhan jäähallin (Nordis)  voi jatkua Garden Helsinki -
hankkeen rakentamisen alkuvaiheessa.

Lisäksi Garden Helsinki -hankkeen varausehdoissa edellytetään, että 
Jääkenttäsäätiöllä halutessaan on oikeus vuokrata Garden Helsinki -
hankkeen tiloista kenttiä normaalein vuokrin ja ehdoin. 

Näin ollen jääurheilun harrastusmahdollisuudet ei Garden Helsinki -
hankkeen rakennusaikana heikkene. 

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Tom Qvisén, projektipäällikkö: 09 310 34201

tom.qvisen(a)hel.fi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 08.09.2020 § 141

HEL 2020-001941 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta toteaa, että jalkapallon peli- ja har-
rastusolosuhteet ovat Helsingissä hyvällä tasolla eikä Garden Helsingin 
toteutuminen vaikuta näihin merkittävästi. Jalkapallon toimintaedelly-
tykset säilyvät Töölön alueella vähintään nykyisellä tasolla, talviharjoit-
teluolosuhteiden jopa parantuessa. 

Pallokentällä numero 7 HJK:n käytössä oleva ylipainehalli korvataan 
uudella täysimittaisella ylipainehallilla ja siirretään kaupungin liikunta-
palveluiden hallinnassa olevalle viereiselle kentälle. Uusi ylipainehalli 
on nykyistä hallia suurempi, mikä lisää tilojen laatua ja mahdollistaa 
monipuolisemman käytön. Tämän johdosta käytöstä poistuvan lämmi-
tettävän tekonurmen tilalle rakennetaan uusi vastaava Pallokentälle 
numero 1 (korvaa nykyisen luonnonnurmen), mikä valmistuu suunni-
telmien mukaan keväällä 2021. Kokonaisuutena käytöstä poistuisi alu-
eelta yksi 58 m x 88 m kokoinen tekonurmikenttä, mutta sen sijaan Pal-
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lokentälle numero 7 on mahdollista sijoittaa hiukan pienempi 40 m x 60 
m kokoinen pelikenttä. 

Jääurheilun olosuhteiden säilyminen on myös huomioitu Garden Hel-
sinki –päätösten yhteydessä. Helsingin kaupunki on edellyttänyt tontin-
varausehdoissa, että Garden Helsinki -hanke on velvollinen yhdessä 
Jääkenttäsäätiön kanssa suunnittelemaan ja toteuttamaan varausalu-
eelle tilat harjoitusjäähallia varten ja vuokraamaan tilat tavanomaisin 
ehdoin ja hinnoin Jääkenttäsäätiölle, ellei Jääkenttäsäätiö päätä olla 
vuokraamatta tiloja. Kun tilat harjoitusjäähallia varten on rakennettu, 
niin harjoitusjääkenttien tilanne pysyy vähintään nykyisen tasoisena. 
Ennen kuin uudet harjoitusjääkentät ovat valmiit, eivätkä nykyiset har-
joitusjääkentät ole enää käytettävissä, syntyy tilanne, jossa harjoitus-
jäiden määrä tilapäisesti vähenee. Tämän takia selvitellään korvaavien 
harjoitusjääkenttien rakentamista ensivaiheessa Herttoniemeen ja Gar-
den Helsingin rakennusajan osalta mahdollisesti toteutuviin yksityisiin 
hankkeisiin tai vaihtoehtoisesti Jääkenttäsäätiön/Helsingin kaupungin 
erillisenä hankkeena.

Esittelijä
vs. liikuntajohtaja
Petteri Huurre

Lisätiedot
Petteri Huurre, liikuntapaikkapäällikkö, puhelin: 310 87791

petteri.huurre(a)hel.fi
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§ 26
Valtuutettu Maija Anttilan toivomusponsi mahdollisuudesta tehdä 
kaupungin strategian keskeisestä tavoitteesta alueiden eriarvoistu-
misen ja hyvinvointierojen vähentämiseksi valtuustokauden lopus-
sa syvällinen arviointi

HEL 2020-001163 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 
29.1.2020 hyväksymän toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpi-
teistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille 
valtuutetuille.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Riikka Henriksson, erityissuunnittelija, puhelin: 310 25543

riikka.henriksson(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Ponnen ehdottaja Esitysteksti

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Hyväksyessään SDP:n valtuustoryhmän ryhmäaloitteen myönteisen 
erityiskohtelun rahoituksen laajentamisesta kaupunginvaltuusto hyväk-
syi valtuutettu Maija Anttilan ehdottaman toivomusponnen: ”Hyväk-
syessään kaupunginhallituksen vastauksen valtuusto edellyttää, että 
selvitetään mahdollisuudet tehdä kaupungin strategian keskeisestä ta-
voitteesta alueiden eriarvoistumisen ja hyvinvointierojen vähentämisek-
si valtuustokauden lopussa syvällinen arviointi, missä arvioidaan eri 
hallintokunnittain tavoitteen toteutuminen ja siihen tarvittavien rahojen 
riittävyys. Arviointi antaa pohjaa seuraavalle valtuustokaudelle laaditta-
vaan strategiaan.”
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Kaupunginhallitus toteaa kasvatus- ja koulutuslautakunnan, kaupun-
kiympäristölautakunnan, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan ja sosiaali- 
ja terveyslautakunnan lausuntoihin viitaten, että kaupunkistrategian to-
teutumista seurataan kaupunkitasoilla strategiamittareilla talouden ja 
toiminnan seurannan yhteydessä kolme kertaa vuodessa, jonka lisäksi 
toimialoilla seurataan strategian tavoitteiden toteutumista erilaisilla toi-
minnan ja talouden määrällisillä ja laadullisilla mittareilla. Toimialojen 
toiminnan keskiössä on monella tavalla alueiden eriarvoistumisen ja 
hyvinvointierojen vähentäminen. Eriarvoisuuden vähentämisen ja nuor-
ten syrjäytymisen ehkäisyn kaupunkiyhteinen strategiahanke Mukana-
ohjelma sisältää oman seurantarakenteensa ja hankkeesta laaditaan 
loppuraportti vuoden 2021 keväällä. Kaupungin hyvinvointisuunnitel-
malla sekä Asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelman 
(AM-ohjelman) tavoitteiden toteuttamisella edistetään alueiden eriar-
voistumisen ja hyvinvointierojen vähentämistä. Myönteisen erityiskohte-
lun rahoitus on yksi monista käytössä olevista välineistä eriarvoistumi-
sen ja hyvinvointierojen vähentämiseen. Myönteisen erityiskohtelun ra-
hoitusta käytetään kasvatuksen ja koulutuksen, kulttuuri- ja vapaa-ajan 
sekä sosiaali- ja terveystoimialla. Myönteisen erityiskohtelun rahoituk-
sen kohdentamisen kriteerejä on kehitetty yhteistyössä kaupunginkans-
lian kaupunkitutkimus ja -tilastot -yksikön kanssa. 

Kaupunginkanslian strategiaosastolla laaditaan parhaillaan yhteistyös-
sä kaupunginkanslian muiden osastojen, toimialojen ja kaupunkiyhteis-
ten strategiahankkeiden kanssa arviointia strategiakauden 2017−2021 
tavoitteiden ja kaupunkitasoisten strategiamittareiden toteutumisesta. 
Arviointi tullaan esittelemään kaupunginvaltuustolle valtuustoseminaa-
rissa alkuvuodesta 2021. Samanaikaisesti strategiaosastolla laaditaan 
laajassa yhteistyössä strategian tietopohjaa seuraavan strategian val-
mistelua varten. 

Alueiden eriarvoistumisen ja hyvinvointierojen vähentäminen vaatii pit-
käjänteistä työtä, jonka vuoksi on tärkeää seurata kehitystä pitkällä ai-
kavälillä eri näkökulmista. Kaikkien toimialojen toiminnan keskiössä on 
hyvinvointierojen vähentäminen. Kaupunginvaltuusto hyväksyi 
11.11.2020 Asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelman, 
jonka tavoitteilla vähennetään osaltaan alueiden eriarvoistumiskehitys-
tä esimerkiksi hallintamuotojakauman ja kaupunkiuudistuksen avulla. 
Kaupungin hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyö sekä hyvinvointi-
suunnitelman toteuttaminen ja seuranta ovat merkittäviä hyvinvointiero-
jen esille tuomisessa ja vähentämisessä. 

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

Lisätiedot
Riikka Henriksson, erityissuunnittelija, puhelin: 310 25543

riikka.henriksson(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Ponnen ehdottaja Esitysteksti

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunta 05.05.2020 § 257

HEL 2020-001163 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Helsingin kaupunkistrategian yhtenä tavoitteena on Helsingin alueiden 
välisen eriytymisen väheneminen ja kaupunginosien välisten hyvinvoin-
tierojen kaventuminen. Kaupunkiympäristön toimiala suunnittelee ja to-
teuttaa kaupunkiuudistusalueilla kehittämistoimia, joiden tavoitteena on 
saada aikaan positiivista kehitystä esimerkiksi täydennysrakentamisen 
ja kaupunkiympäristön uudistamisen avulla ja vaikuttaa sitä kautta 
alueiden väliseen eriytymiseen. 

Kestävään kasvuun ja segregaatioon liittyen strategian toimenpiteinä 
kaupunkiympäristön toimialalla mm. toteutetaan asumisen ja maankäy-
tön ohjelmaa (AM) ja varmistetaan monipuolinen hallintamuotojakauma 
asuntotarjonnassa. Samoin kaupungin vuokratalojen segregaatiokehi-
tystä seurataan ja asia huomioidaan asukasvalintoja tehtäessä. Toimia-
la vähentää toimintaansa liittyvän osallistumisen esteitä ja parantaa 
tiedonsaantia keskeisimmistä palveluistaan. Ylläpidon laatu on ylläpito-
luokituksen mukaista alueen sosioekonomisesta rakenteesta riippumat-
ta sekä palvelutilaverkkojen ja palvelutilojen suunnittelussa huomioi-
daan segregaation ehkäisy. Mittareina näille tavoitteille on määritelty 
hallintamuotojakauma alueittain, kaupungin yhteinen segregaatiomittari 
sekä tiedonsaannin paraneminen toimialan palveluista.
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Kaupunkiympäristön toimialalla suunnitellaan ja toteutetaan jatkuvasti 
eri kaupunginosien yleisten alueiden laatua kohentavia investointeja. 
Uudisrakentaminen keskittyy suurten asuntotuotantokohteiden puisto-
hankkeisiin ja peruskorjausinvestoinnit taas turvallisuuspuutteiden kor-
jaamiseen. Yleisten alueiden kehittämisperiaatteita ja kuntoa tarkastel-
laan eri alueille säännöllisesti valmisteltavilla aluesuunnitelmilla ja ver-
kostotarkastelujen ja palvelulinjausten avulla edistetään ulkotilojen laa-
dun tasapuolista toteutumista kaikkialla kaupungissa.

Talousarviossa rahoitus kohdistetaan katujen osalta alueellisesti suur-
piireittäin ja aluerakentamisessa projektialueittain. Puistojen ja liikunta-
alueiden suhteen ei ole vastaavaa alueellista kohdistusta lukuun otta-
matta aluerakentamisen projektialueita. Liikunta-alueiden määrärahat 
on kaupunkiympäristön toimialalla, mutta tarvekartoitus ja kehittäminen 
tehdään kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla. Osallistuvassa budjetoin-
nissa asukkaat voivat ehdottaa hankkeita ja äänestää rahoitusta aluei-
den hankkeille. Investointiohjelman laadinnassa otetaan huomioon 
kaupunkiuudistusalueet, joille kaupunki kohdentaa sekä lisärakentamis-
ta että muita investointeja. 

Kaupunkistrategian mukaan hyvinvointieroja ja eriytymiskehitystä sekä 
niihin kohdistuvia toimenpiteitä toteutetaan ja seurataan kaupunkitasoi-
sena kokonaisuutena. Helsingin kaupunkistrategian mittareita ja indi-
kaattoreita seurataan kaupunkitasolla keskitetysti Kaupunkitutkimus- ja 
tilastot yksikössä. Kaupunkiympäristön toimialalla strategian toimenpi-
teiden toteutumista seurataan toimialan johtoryhmässä ja kaupunkiym-
päristölautakunnassa neljännesvuosittain talousarvion toteutumisen-
nusteen yhteydessä. 

Tarvittavien rahojen riittävyyttä alueiden tasapainoisen kehityksen nä-
kökulmasta on järkevää seurata näiden jo tehtävien strategiaseuranto-
jen ja arviointien yhteydessä.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Anne Karlsson, tiimipäällikkö: 310 37444

anne.karlsson(a)hel.fi
Jouni Heinänen, tiimipäällikkö, puhelin: 310 37257

jouni.heinanen(a)hel.fi

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 14.04.2020 § 86

HEL 2020-001163 T 00 00 03

Lausunto
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Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi seuraavan lausunnon valtuutettu 
Maija Anttilan toivomusponnesta syvällisen arvioinnin tekemisestä 
alueiden eriarvoistumisen ja hyvinvointierojen vähentämisen tavoittees-
ta:

Yleistä

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan toiminta tähtää kokonaisuudes-
saan lasten ja nuorten hyvinvointieroja vähentämiseen. Tällä valtuusto-
kaudella erityisesti syrjäytymisriskiä vähentävinä kehittämiskohteina 
ovat inklusiivinen koulu, kiusaamisen vastainen ohjelma sekä maa-
hanmuuttajien kasvatuksen ja koulutuksen kehittämissuunnitelma. Il-
man toisen asteen tutkintoa jääminen kasvattaa huomattavasti nuorten 
syrjäytymisriskiä. Helsingin järjestämässä toisen asteen koulutuksessa 
on usein eri tavoin pyritty ottamaan huomioon erilaiset opiskelijat ja 
luomaan tukijärjestelmiä, jotka auttaisivat nuoria opiskeluvaikeuksissa. 

Toimialan toimintaa seurataan toimialan omilla ja koko kaupungin toi-
minta- ja strategiamittareilla sekä taloudellisilla seurantamittareilla. Op-
pilaiden hyvinvointia seurataan joka toinen vuosi tehtävillä kouluter-
veyskyselyillä ja jatkuvalla opiskelijapalautteella sekä oppilashuollon 
omilla seurannoilla. 

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla perustetaan keväällä 2020 tasa-
arvo- ja yhdenvertaisuusverkosto, jonka tehtävänä on arvioida toimia-
lalla asetettuja tavoitteita tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämi-
seksi sekä tunnistaa kehittämiskohteita tulevaisuudessa. Verkoston 
tehtävänä on myös arvioinnin avulla rakentaa ehdotuksia kehittämis-
kohteille ja rahoitustarpeelle.

Myönteisen erityiskohtelun määräraha

Myönteisen erityiskohtelun määrärahaa on jaettu kasvatuksen ja koulu-
tuksen toiminnoissa vuodesta 1999 ja määrärahan jakamismallia on 
vuosien varrella kehitetty. Erityiskohtelun määräraha oli ensin käytössä 
perusopetuksessa ja on myöhemmin laajentunut koskemaan myös 
varhaiskasvatusta ja toista astetta. Resurssienjakomallilla on pyritty tu-
kemaan palveluiden tasa-arvoisuuden toteutumista ja tasoittamaan 
kaupunkirakenteesta johtuvia alueellisia hyvinvointieroja.

Helsingin varhaiskasvatuksessa on myönteisen erityiskohtelun alueilla 
saatu suunnattua resursseja lapsille perusmitoitusta enemmän. Re-
surssien jaossa on käytetty seuraavia indikaattoreita: ilman peruskou-
lun jälkeistä tutkintoa olevien aikuisten prosenttiosuus, keskimääräinen 
vuositulo asukasta kohden ja vieraskielisten lasten prosenttiosuus. 
Kaupungin oman erityismäärärahan lisäksi Helsingin varhaiskasvatus 
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sai Opetushallituksen myöntämää positiivista diskriminaatiorahaa 1,28 
miljoonaa euroa ajalle 5.8.2019–31.12.2020.

Molemmilla tuilla on palkattu lisää työntekijöitä varhaiskasvatukseen. 
Lisäresurssilla on ollut mahdollista tukea lasten vertaistaitoja ja kielitai-
toja, mahdollistaa pedagogisesti perusteltuja ja suunniteltuja pienryh-
miä ja antaa enemmän aikaa lapsille. 

Perusopetuksessa myönteisen erityiskohtelun jako perustuu oppilaak-
siottoalueiden aikuisväestön koulutus- ja tulotasoon, koulun oppilaiden 
vieraskielisten osuuteen sekä koulun asemaan oppilaiden kouluvalin-
noissa. Rehtorit päättävät koulutasolla pd-rahan kohdentamisesta. 
Suurin osa rahasta käytetään henkilöstön palkkaukseen eli opettajien 
ja koulunkäyntiavustajien lisäresurssiin.

Stadin ammatti- ja aikuisopistossa myönteisen erityiskohtelun rahoitus-
ta suunnataan toimipaikkoihin, joissa vieraskielisten ja erityistä tukea 
tarvitsevien oppijoiden osuus on erityisen suuri. Myönteisen erityiskoh-
telun rahoituksella lisätään toimipaikkojen tukipalvelujen henkilöstöre-
surssia sekä vahvistetaan toimintamalleja, jotka tukevat oppijan kiinnit-
tymistä opintoihin. Myönteisen erityiskohtelun rahoituksen vaikuttavuut-
ta arvioidaan Stadin ammatti- ja aikuisopistossa sekä määrällisesti että 
laadullisesti. Määrällisinä mittareina toimivat tukipalveluja saavien oppi-
joiden määrä, läsnäolo opinnoissa sekä negatiivisten keskeyttämisten 
väheneminen. Laadullisena mittarina on tavoitteena olevien toiminta-
mallien vakiintuminen. 

Lukiokoulutuksessa myönteisen erityiskohtelun rahoitusta suunnataan 
niihin kaupungin lukioihin, joissa vieraskielisten oppijoiden osuus on 
suuri. Myönteisen erityiskohtelun rahoituksella vahvistetaan oppijoiden 
sitoutumista opintoihin sekä lisätään lukioiden tukiresurssia.

Myönteisen erityiskohtelun rahoituksella on tutkimuksellisesti osoitettu 
olevan syrjäytymistä ehkäisevää vaikutusta ja kansainväliset esimerkit 
kuten Amsterdam osoittavat tarveharkintaisen budjetoinnin edistävän 
alueellista tasa-arvoa. Syrjäytymisen ehkäisyn ja alueellisen eriarvoi-
suuden vähentämisen näkökulmasta olisi hyödyllistä laajentaa myön-
teisen erityskohtelun budjetointia määrällisesti sekä kasvattaa sitä käyt-
täviä palveluita. Ennen laajentamista kaupungin tulisi kuitenkin selvittää 
kansallisten tahojen kanssa mahdollisuudet erityiskohtelun laskennan 
kriteerien siirtämistä alueelliselta tasolta henkilötasolle, jolloin rahoitus 
kohdistuisi entistä paremmin.

Oppimisen ja koulunkäynnin tuen kehittäminen perusopetuksessa

Oppimisen ja koulunkäynnin tukea sekä lähikouluperiaatetta kehitetään 
yhteistyössä kaupungin koulujen kanssa. Vuosina 2017 – 2020 on jär-
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jestetty ja järjestetään edelleen alueellisia oppimisen tuen kehittämis-
päiviä, joihin on osallistunut jokaisesta koulusta rehtoreita, opettajia ja 
oppilashuollon työntekijöitä. Kouluissa on kehitetty uusia toimintatapoja 
järjestää opetusta niin, että koulu voi toimia lähikouluna kaikille oppilail-
le tuen tarpeesta riippumatta. Tämä edellyttää muun muassa koulun 
rakenteiden, toimintakulttuurin, oppimisympäristön, prosessien, resurs-
sien ja oppimistapojen tarkastelua ja kehittämistä.

Kaikille sopiva varhaiskasvatus ja perusopetus -kehittämishanke

Edellä kuvatun lisäksi kaikille sopivaa päiväkotia ja koulua kehitetään 
Helsingissä 9 pilottikoulussa ja 18 pilottipäiväkodissa. Tarkoituksena on 
kehittää inklusiivisia opetusjärjestelyitä lähipäiväkodeissa ja -kouluissa. 
Lähipäiväkoteja ja -kouluja kehitetään niin, että rakennus ja sen ympä-
ristö soveltuvat kaikkien oppijoiden käyttöön, mukaan lukien oppijat, 
joilla on enemmän tuen tarpeita. Kaikille sopivassa päiväkodissa ja 
koulussa oppija saa sopivan tuen hänen tarpeisiinsa ja palvelut ovat 
siellä, missä oppijakin. Toimintakulttuuria, oppimisympäristöjä ja peda-
gogisia ratkaisuja mukautetaan oppijoiden tarpeisiin. Kehittämistyössä 
mallinnetaan kaikille sopivaa varhaiskasvatusta ja koulua kaikille kau-
pungin päiväkodeille ja kouluille. Mallinnettuja toimintatapoja jaetaan 
alueellisissa oppimisen tuen kehittämispäivissä.

Esi- ja perusopetuksen erityisen tuen päätösprosessin leanaus

Marraskuussa 2019 aloitettiin esi- ja perusopetuksen erityisen tuen 
päätösprosessin leanaus. Tässä tavoitteena on ollut tarkastella pää-
tösprosessia asiakkaan näkökulmasta sekä selkiyttää ja sujuvoittaa 
prosessia. Leanausta varten koottiin ydinryhmä, johon kutsuttiin rehtori-
, päiväkodin johtaja-, perusopetuksen erityisopettaja-, varhaiskasvatuk-
sen erityisopettaja- ja asiantuntija-edustus. Ryhmä kokosi toimenpide-
ehdotukset prosessin selkiinnyttämiseksi ja sujuvoittamiseksi. Toimen-
pide-ehdotukset on käyty läpi varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelui-
den johdon kanssa ja kevään 2020 aikana sovitaan toimenpiteiden 
eteenpäin viemisestä.

Oppimisen tuki toisella asteella

Stadin ammatti- ja aikuisopiston oppimisen tuen palvelujen rakenteita 
ja prosesseja on kehitetty vastaamaan uutta pedagogista toimintata-
paa. Lisäksi Stadin AO:ssa on kehitetty oppimisen tuen tarpeen tunnis-
tamista osana hakeutumisvaiheen henkilökohtaistamista. Henkilöstön 
osaamista oppimisen tuen toteuttamisessa vahvistetaan muun muassa 
sisäisillä koulutuksilla. Oppimisen tuen palveluja kuvataan vuosittain 
päivitettävässä oppimisen tuen suunnitelmassa. Suunnitelmassa kuva-
taan myös erityisen tuen sekä suomi toisena kielenä opetuksen vuosit-
taiset tavoitteet. Tavoitteiden toteutumista arvioidaan vuosittain oppilai-
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toksen asiantuntijafoorumeissa määrällisten ja laadullisten mittareiden 
kautta. Määrällisiä mittareita ovat erityistä tukea saavien opiskelijoiden 
määrä, opiskelijoiden määrä erilaisissa tukipalveluissa sekä järjestetty-
jen koulutusten määrä. Laadullisia mittareita ovat muun muassa läpäi-
syn tehostuminen, tavoitteena olevien toimintojen ja palvelujen synty-
minen, erityisen tuen suunnitelmien laatu sekä saatu opiskelijapalaute. 

Lukiokoulutuksen erityisopetuksessa on koottu ja kehitetty erityisopet-
tajan ja aineenopettajan yhteistyön käytänteitä sekä oppimista tukevia 
toimintamalleja. Suomenkielisten lukioiden erityisopetuksen palveluja 
on lisätty. Osana lukion uuden opetussuunnitelman käyttöönottoa lu-
kion henkilöstölle tarjotaan koulutusta oppimisen tuen kysymyksiin liit-
tyen. Toimenpiteiden vaikuttavuutta arvioidaan määrällisillä ja laadulli-
silla mittareilla. Määrällisiä mittareita ovat oppimisen tukea saavien 
opiskelijoiden määrä, opiskelijamäärä oppiainerajat ylittävillä kursseilla 
ja osallistujamäärä oppimisen tukeen liittyvissä koulutuksissa. Laadulli-
sina mittareina ovat tavoitteena olevien toimintojen syntyminen sekä 
toimenpiteistä saatu palaute.

Maahanmuuttajien kasvatuksen ja koulutuksen kehittämissuunnitelma

Toimialalla on voimassa Helsingin kaupunkistrategian ja Helsingin ko-
touttamisohjelman alainen Maahanmuuttajien kasvatuksen ja koulutuk-
sen kehittämissuunnitelma (Make). Kehittämissuunnitelman tavoitteena 
on, että kaikilla helsinkiläisillä on yhdenvertaiset mahdollisuudet kasva-
tukseen, koulutukseen ja työelämään. Suunnitelma sisältää kolme 
teemaa ja 18 toimenpidekokonaisuutta. 

Suunnitelman vaikuttavuutta seurataan kymmenen ilmiömittarin kehit-
tymisen kautta. Ilmiömittarit seuraavat muun muassa sitä, miten ulko-
maalaistaustaisten varhaiskasvatukseen osallistumisaste, oppimistu-
lokset, koulutuksen ja työn ulkopuolisten osuus ja koulukiusaamista ko-
keneiden osuus kehittyy. Tuloksia seurataan osana Helsingin kotout-
tamisohjelman seurantaa. Suunnitelman toimenpiteiden toteutumiselle 
on lisäksi luotu oma seurantajärjestelmä. Vuonna 2020 tehdään vaikut-
tavuuden arviointi monikielinen ohjaaja-mallista. Henkilöstön osaami-
sen kehittymistä seurataan palautteella, joka sisällytetään kaikkiin uu-
siin koulutuksiin sekä seuraamalla koulutuksiin osallistuneiden määriä 
vuosittain.  Suunnitelmasta tehdään loppuraportti loppuvuonna 2021.

Eriarvoisuuden vähentämisen ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyn kaupunkistrate-
giahankeen arviointi ja seuranta

Helsingin kaupungin strategiahanke eriarvoisuuden vähentämiseen ja 
nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn eli Mukana-ohjelma on ottanut tavoit-
teekseen syrjäytymisen juurisyihin pureutumisen ja systeemisten rat-
kaisujen löytämisen toimialoja ylittävässä ilmiössä. 
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Ohjelmalla on oma seurantarakenne, jossa seurataan toimenpiteiden 
tuotoksia ja vaikutuksia sekä toimenpidekokonaisuuksien vaikuttavuut-
ta. Ohjelman pitkäkestoista vaikuttavuutta seurataan nuorten syrjäyty-
mistä mittaavilla koko kaupungin yhteisillä strategiamittareilla. Ihmisen 
hyvinvointiin vaikuttavien tekijöiden mittaaminen ja erotteleminen toisis-
taan on kuitenkin vaikeaa. Mukana-ohjelmassa vaikuttavuutta mitataan 
yleisillä hyvinvoinnin mittareilla, joissa seurataan ajassa tapahtuvaa 
mahdollista muutosta eri väestöryhmillä. Valtuustokauden keston aika-
na muutoksia pitkäkestoisilla hyvinvoinnin mittareilla on vaikea toden-
taa. Sen sijaan lyhyen aikavälin muutoksia voidaan mitata, ja ohjelman 
tuloksia ja vaikutuksia todennetaan valtuustokauden lopuksi toimenpi-
dekohtaisten toiminta- ja vaikutusmittareiden avulla. Ohjelmasta teh-
dään loppuraportti keväällä 2021.

Alueellisten toimenpiteiden vaikutuksia seurataan Mukana!-kyselyllä, 
joka toteutetaan kolme kertaa ohjelman kohdealueiden 3.,4. ja 8.-
luokkalaisille. Useiden toimenpiteiden vaikuttavuutta seurataan kysely-
tutkimuksilla (esim. Minun silmin, sinun silmin-koulutus, Kulttuurin 
kummilapset ja Me-koulu kehittäminen). Osaan ohjelman toimenpiteistä 
on rakennettu pitkäkestoinen vaikuttavuuden seurannan rakenne, esi-
merkiksi SIB-rahoiteperusteista Perheen Mukana -palvelun kustannus-
vaikutuksia seurataan vuoteen 2032 asti. 

Nuoristutkimusseura ry. tekee ohjelman kohdealueilta tutkimuksen, 
jossa kartoitetaan lasten ja nuorten syrjäytymisen ja ylisukupolvisen 
syrjäytymisen lähtötilannetta. Tavoitteena on syrjäytymistä ehkäisevien 
ja vähentävien vaikutusten tutkimuksellinen todentaminen ja osoittami-
nen. Mittavaa rekisteriaineistoa hyödyntäen luodaan myös mittareita, 
joiden avulla syrjäytymisen ehkäisevän työn vaikutuksia ja vaikuttavuut-
ta voidaan seurata ja tutkia. Mittarit mahdollistavat myös toiminnan kus-
tannusvaikutusten ja -hyödyn mittaamisen. Raportti valmistuu kesällä 
2020.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Katja Rajaniemi, projektipäällikkö, puhelin: 310 23625

katja.rajaniemi(a)hel.fi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 31.03.2020 § 55

HEL 2020-001163 T 00 00 03

Lausunto
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Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta suhtautuu myönteisesti toivomuspon-
teen, jossa edellytetään arvioinnin tekemistä kaupunkistrategian kes-
keisestä tavoitteesta alueiden eriarvoistumisen ja hyvinvointierojen vä-
hentämiseksi.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla erityisesti kirjasto- ja nuorisopalve-
lukokonaisuudet ovat aloittaneet lisämäärärahojen turvin kokeiluja 
omien palvelujensa vahvistamiseksi myönteisen erityiskohtelun alueilla. 
Voimavaroja kohdistetaan vuoden 2020 aikana Mukana-ohjelman koh-
dealueille: Kontula-Mellunmäkeen, Malmille, Kannelmäki-
Malminkartanoon ja Meri-Rastilaan. Kirjastoissa varmistetaan etenkin 
lasten kirjastopalvelujen resurssit ja maahanmuuttajavaltaisilla alueilla 
parannetaan digiopastuksen edellytyksiä. Lisäksi nuorisopalvelut sovel-
taa omassa palvelusuunnittelussaan ja toimintojen resursoinnissaan 
myönteisen erityiskohtelun mallia, joka on tuotettu yhdessä kaupungin-
kanslian kaupunkitutkimus ja -tilastot -yksikön kanssa.

Tasavertaisia osallistumismahdollisuuksia edistetään myös palvelustra-
tegiavalmistelulla ja kaupungin tilojen saamisella helposti ja turvallisesti 
kaupunkilaisten ja heidän yhteisöjensä käyttöön.  

Kaupunkistrategian keskeisen tavoitteen toimenpidekokonaisuus on jä-
sentynyt Mukana-ohjelman ja Hyte-ohjelman myötä. Tavoitteet aluei-
den eriarvoistumisen ja hyvinvointierojen vähentämiseksi vaatii kuiten-
kin pitkäkestoisia toimenpiteitä. Eri toimialojen toteuttamien toimenpi-
teiden ja resursoinnin kokonaisarvioinnilla voidaan todentaa kaupun-
kistrategian keskeisen tavoitteen toteutumisaste ja antaa tarvittavaa tie-
topohjaa uuden strategiakauden tavoitteiden valmistelulle.

Esittelijä
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Tommi Laitio

Lisätiedot
Mervi Smahl-Laurikainen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 89016

mervi.smahl-laurikainen(a)hel.fi
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§ 27
Valtuutettu Ville Jalovaaran toivomusponsi myönteisen erityiskoh-
telun rahoituksen kokeilun tuloksien raportoinnista kulttuuri- ja va-
paa-ajan lautakuntaan

HEL 2020-001164 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 
29.1.2020 hyväksymän toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpi-
teistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille 
valtuutetuille.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Riikka Henriksson, erityissuunnittelija, puhelin: 310 25543

riikka.henriksson(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Ponnen ehdottaja Esitysteksti

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Hyväksyessään SDP:n valtuustoryhmän ryhmäaloitteen myönteisen 
erityiskohtelun rahoituksen laajentamisesta kaupunginvaltuusto hyväk-
syi valtuutettu Ville Jalovaaran ehdottaman toivomusponnen: ”Hyväk-
syessään päätöksen kaupunginvaltuusto edellyttää, että selvitetään 
mahdollisuudet raportoida kokeilun tuloksista kulttuuri- ja vapaa-ajan 
lautakuntaan vuoden 2020 syyskuuhun mennessä.”

Kaupunginhallitus toteaa kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausun-
toon viitaten, että kirjasto- ja nuorispalveluiden erityiskohtelun rahoituk-
sen kokeilu jatkuu vuoden 2020 loppuun asti ja tulosten arviointi teh-
dään kokeilun päätyttyä.
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Kirjasto- ja nuorispalvelukokonaisuuksissa aloitettiin vuonna 2020 ko-
keilu palvelujen vahvistamiseksi myönteisen erityiskohtelun kohdea-
lueilla. Kirjastopalvelujen myönteisen erityiskohtelun määrärahalla var-
mistetaan lasten kirjastopalvelujen resurssit sekä digiopastuksen edel-
lytyksiä. Nuorisopalveluissa myönteisen erityiskohtelun rahoituksella 
vahvistetaan palveluja suurimman palvelutarpeen alueilla sekä sovelle-
taan palvelusuunnittelussa ja toimintojen resursoinnissa myönteisen 
erityiskohtelun mallia.

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

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Riikka Henriksson, erityissuunnittelija, puhelin: 310 25543

riikka.henriksson(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Ponnen ehdottaja Esitysteksti

Päätöshistoria

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 31.03.2020 § 56

HEL 2020-001164 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta kannattaa kokeilun väliraportointia 
kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalle vuoden 2020 syyskuuhun men-
nessä myöhemmin täsmennettävällä tavalla. Kirjasto- ja nuorisopalve-
luiden erityiskohtelun rahoituksen kokeilu jatkuu vuoden 2020 loppuun 
asti. Kokeilun tulosten varsinainen arviointi tehdään osana kaupunkita-
soista arviointia kokeilun päätyttyä. 
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Eriarvoisuuden vähentäminen ja eriytymisen hillitseminen on asetettu 
kestävän kasvun turvaamisen elinehdoksi Helsingin kaupunkistrate-
giassa 2017–2021. Kaupunkistrategiassa todetaan, että ”hyvinvointie-
roja ja eriytymiskehitystä sekä niihin kohdistuvia toimenpiteitä toteute-
taan ja seurataan kaupunkitasoisena kokonaisuutena.”

Kirjastopalvelukokonaisuus ja nuorisopalvelukokonaisuus aloittivat 
vuonna 2020 lisämäärärahalla kokeilun omien palvelujensa vahvista-
miseksi myönteisen erityiskohtelun kohdealueilla. 

Vuoden 2020 talousarvioehdotuksessa kohdennettiin kirjastolle myön-
teisen erityiskohtelun kokeilun toteuttamiseen 250 000 euroa. Lisämää-
rärahalla varmistetaan kokeilualueilla etenkin lasten kirjastopalvelujen 
resurssit. Maahanmuuttajavaltaisilla alueilla parannetaan digiopastuk-
sen edellytyksiä.

Nuorisopalveluille talousarvioehdotuksessa osoitettiin lisärahoitusta nii-
den alueiden palvelujen vahvistamiseen, joilla on suuri palvelutarve. Li-
säksi nuorisopalvelut soveltaa omassa palvelusuunnittelussaan ja toi-
mintojen resursoinnissaan myönteisen erityiskohtelun mallia. Malli on 
kehitetty yhdessä kaupunginkanslian kaupunkitutkimus- ja -tilastot -
yksikön kanssa. Mallissa kaupungin alueita tarkastellaan neljää muuttu-
jaa hyödyntäen. Muuttujat ovat ulkomaalaistaustaisuus, pienituloisuus, 
yksinhuoltajuus ja vanhempien pääasiallinen toiminta. Lisäksi vuoden 
2020 aikana nuorisopalvelut vakiinnuttavat kulttuurisen nuorisotyön 
toimintojen alueellistamisen myönteisen erityiskohtelun mallin mukaan.

Eriarvoisuuden vähentäminen on myös yksi Helsingin hyvinvointisuun-
nitelman 2019–2021 painopisteistä. Kaupunkistrategiakaudella 2017–
2021 toteutettavassa Mukana-ohjelmassa kaupungin toimialat kump-
paneineen etsivät ratkaisuja nuorten syrjäytymishaasteeseen. Hank-
keessa vahvistetaan nykyisiä palveluja ja kehitetään uusia innovaatioita 
syrjäytymisen juurisyihin pureutuen ja erityisesti asuinalueilla, joilla on 
tarvetta erityiskohtelulle ja tuelle.

Esittelijä
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Tommi Laitio

Lisätiedot
Inari Penttilä, kehittämisasiantuntija, puhelin: 310 21606

inari.penttila(a)hel.fi
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§ 28
Valtuutettu Ville Jalovaaran toivomusponsi mahdollisuuksista yh-
teistyöhön kaupungin oman palvelutuotannon lisäksi alueen mui-
den toimijoiden ja yhteisöjen kanssa

HEL 2020-001165 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 
29.1.2020 hyväksymän toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpi-
teistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille 
valtuutetuille.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Riikka Henriksson, erityissuunnittelija, puhelin: 310 25543

riikka.henriksson(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Ponnen ehdottaja Esitysteksti

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Hyväksyessään SDP:n valtuustoryhmän ryhmäaloitteen myönteisen 
erityiskohtelun rahoituksen laajentamisesta kaupunginvaltuusto hyväk-
syi valtuutettu Ville Jalovaaran ehdottaman toivomusponnen: ”Hyväk-
syessään päätöksen kaupunginvaltuusto edellyttää, että tehokkuuden 
ja vaikuttavuuden takaamiseksi selvitetään mahdollisuudet yhteistyö-
hön kaupungin oman palvelutuotannon lisäksi myös alueen muiden 
toimijoiden ja yhteisöjen kanssa.”

Kaupunginhallitus toteaa kasvatus- ja koulutuslautakunnan, kaupun-
kiympäristölautakunnan, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan ja sosiaali- 
ja terveyslautakunnan lausuntoihin viitaten, että kaikilla toimialoilla teh-
dään yhteistyötä alueen toimijoiden ja yhteisöjen kanssa esimerkiksi 
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palvelutoiminnassa, suunnitteluhankkeissa ja erillishankkeissa. Myön-
teisen erityiskohtelun rahoitus on toimialoilla kohdennettu pääosin hen-
kilöstöresurssien lisäämiseen. 

Kaupunkiyhteisen strategiahankkeen Mukana-ohjelman kohdealueilla 
alueellisten palvelujen toteuttamisessa ovat mukana järjestöt ja yhdis-
tykset. Yhteistyötä tehdään esimerkiksi urheiluseurojen, kulttuurialan 
toimijoiden sekä kolmannen sektorin palvelutuottajien kanssa. Kasva-
tuksen ja koulutuksen toimialalla tehdään tiivistä yhteistyötä ulkopuolis-
ten toimijoiden kanssa. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla on vuoden 
2020 sitovana tavoitteena Me ja muut -hanke, jossa kartoitetaan toimia-
lan palveluiden toimijakenttää luoden toimintaperiaatteet ja mallin yh-
teistyölle toimialan palveluiden ekosysteemin kanssa. Kaupunkiympä-
ristön toimialalla tehdään yhteistyötä paikallistoimijoiden kanssa visio- 
ja suunnitteluhankkeissa, alueellisissa kehittämishankkeissa sekä kau-
punkiuudistusalueiden kehittämisessä. Sosiaali- ja terveystoimialalla 
yhteistyötä kolmannen sektorin kanssa tehdään monissa eri ikä- ja 
väestöryhmille suunnatuissa palveluissa. Sosiaali- ja terveystoimialan 
perhe- ja sosiaalipalveluissa on aloittanut syksyllä 2020 järjestökoordi-
naattori, jonka tehtävänä on vahvistaa järjestöjen kanssa tehtävää yh-
teistyötä. 

Yhteistyötä alueiden toimijoiden ja yhteisöjen kanssa tehdään laajasti 
ja yhteistyötä myös kehitetään aktiivisesti toimialoilla ja niiden erilaisis-
sa palveluissa.  

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

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Riikka Henriksson, erityissuunnittelija, puhelin: 310 25543

riikka.henriksson(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Ponnen ehdottaja Esitysteksti
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Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunta 05.05.2020 § 258

HEL 2020-001165 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Helsingin kaupunkistrategian yhtenä tavoitteena on Helsingin alueiden 
välisen eriytymisen väheneminen ja kaupunginosien välisten hyvinvoin-
tierojen kaventuminen. Kaupunkiympäristön toimiala osallistuu sellais-
ten kaupunkiuudistusalueiden kehittämistoimien suunnitteluun ja toteu-
tukseen, joiden tavoitteena on saada aikaan positiivista kehitystä esi-
merkiksi täydennysrakentamisen ja kaupunkiympäristön uudistamisen 
avulla ja vaikuttaa sitä kautta alueiden välisen eriytymisen ehkäisemi-
seen. Kaupunkiympäristön toimiala on tunnistanut vuonna 2018 yhdes-
sä kaupunginkanslian kanssa Helsingissä kaupunkiuudistusalueita, joi-
den kehittämiseen tulee erityisesti panostaa tulevina vuosina. Alueet 
ovat Mellunkylä, Malmi sekä Kannelmäki-Malminkartano. Lisäksi Meri-
Rastila ja Jakomäki vaativat edelleen huomiota.

Osana kaupunkikehittämisen prosesseja huomioidaan alueellinen yh-
teistyö myös kaupungin ulkopuolisten toimijoiden ja yhteisöjen kanssa. 
Tämän lisäksi kaupungilla on strategialähtöisiä kärkihankkeita kohden-
netumman osallisuuden ja yhteistyön toteuttamiseen. Kaupunkiuudis-
tusalueista esimerkiksi Malmin keskustan kehittäminen on käynnistetty 
laajan yhteistyöverkoston kautta, jossa on ollut kaupungin toimijoiden 
lisäksi mukana esimerkiksi valtion ja seudun toimijoita, tutkimuslaitok-
sia sekä paikallisia osallisia, kuten asukkaita, kiinteistönomistajia, maa-
nomistajia ja yrityksiä. Kaupunkiympäristölautakunnassa 3.3.2020 hy-
väksytyssä Malmin keskustavisiossa todetaan, että Malmin keskustan 
suuri kehittämiskokonaisuus tulee tehdä laajan ja koordinoidun yhteis-
työn kautta. Mellunkylässä kaupunki tekee säännöllistä yhteistyötä Ve-
toa ja Voimaa Mellunkylään -yhteistoimintaryhmän kanssa. Vetoa ja 
Voimaa Mellunkylään on yli 20 vuotta toiminut yhteisö, johon kuuluu 
paikallisia asukkaita, yrittäjiä ja järjestöjä ja on vuoden 2013 demokra-
tiapilotti. Yhteistoimintaryhmässä sekä sen järjestämissä aluefoorumi-
asukastilaisuuksissa käsitellään alueen ajankohtaisia asioita ja kehit-
tämistarpeita. Toimintaan ja tilaisuuksiin osallistuu aktiivisesti monipuo-
linen joukko kaupungin henkilöstöä kaikilta kaupungin toimialoilta sekä 
kaupunginkansliasta. Myös Meri-Rastilan suunnittelutyössä on koros-
tettu osallistumista esimerkiksi asukkaiden, taloyhtiöiden ja muiden 
toimijoiden kanssa.
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Paikallisen yhteistyön tarpeet ja toteutus tulee vaikuttavuuden paran-
tamiseksi määritellä alueiden lähtökohdista käsin. Kokemusten pohjalta 
on todettu, että paikallistoiminnalla voi olla valtava yhteisöllisyyttä ja 
paikallisidentiteettiä luova potentiaali, joka tukee myös hiljaisten ryh-
mien tavoittamista. Näiden tavoittaminen on tärkeää, jotta myös erityis-
ryhmien tarpeet tulevat huomioitua. Kokemusten perusteella paikallis-
toimijoiden kanssa tehtävä yhteistyö on erityisen merkityksellistä laa-
jemmissa visio- ja suunnitteluhankkeissa. Kaupungin pitkäjänteinen ja 
määrätietoinen työ paikallisen yhteistyön kehittämisessä on tärkeää, 
mutta vaatii resursseja toteutuakseen.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Susa Eräranta, tiimipäällikkö, puhelin: 310 32057

susa.eraranta(a)hel.fi

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 14.04.2020 § 87

HEL 2020-001165 T 00 00 03

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi seuraavan lausunnon Ville Jalo-
vaaran toivomusponnesta selvittää yhteistyötä eri tahojen kanssa 
myönteisen erityiskohtelun rahoituksen laajentamisen yhteydessä:

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla toteutetaan myönteisen erityis-
kohtelun rahoitusta varhaiskasvatuksessa, perusopetuksessa, lukio-
koulutuksessa ja ammatillisessa koulutuksessa. 

Eri kouluasteilla käytetään erilaisia jakokriteereitä myönteisen erityis-
kohtelun rahoituksessa. Mallilla on pyritty tukemaan palveluiden tasa-
arvoisuuden toteutumista ja tasoittamaan kaupunkirakenteesta johtuvia 
alueellisia hyvinvointieroja. Myönteisen erityiskohtelun rahaa on vuon-
na 2020 suomenkielisessä perusopetuksessa 3 345 098 euroa ja ruot-
sinkielisessä perusopetuksessa 365 000 euroa. Perusopetuksessa ra-
hoituksen jakokriteereinä on aikuisten koulutustaso oppilaaksiottoalu-
eella, keskimääräinen vuositulo asukasta kohden oppilaaksiottoalueella 
ja vieraskielisten oppilaiden osuus koulun kokonaisoppilasmäärästä. 
Suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa rahaa on 1 300 000 euroa ja 
ruotsinkielisessä 67 400 euroa. Varhaiskasvatuksessa pääosa määrä-
rahoista on jaettu perusopetuksen kriteereillä. Suomenkielisissä lu-
kioissa myönteisen erityiskohtelun rahaa on yhteensä 317 000 euroa. 
Lukiokoulutuksessa kriteerinä on lukioiden vieraskielisten opiskelijoiden 
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suhteellinen määrä. Stadin ammatti- ja aikuisopistossa myönteisen eri-
tyiskohtelun raha on vuonna 2020 yhteensä 564 000 euroa. Ammatilli-
sessa koulutuksessa määräraha on käytetty heikolla keskiarvolla opin-
tonsa aloittavien, erityistä tukea tarvitsevien ja maahanmuuttajien ope-
tuksen tukemiseen palkkaamalla muun muassa S2-opettajia ja työelä-
mäpedagogeja.

Myönteisen erityiskohtelun vaikuttavuudesta Helsingin kaupungin peru-
sopetuksessa on tehty tutkimuksia. Positiivisen diskriminaation määrä-
rahan on todettu vähentäneen koulupudokkuutta toisen asteen opintoi-
hin siirryttäessä (Silliman 2017). Lisäksi Tarkastusvirasto (2019) on ar-
vioinut perusopetuksen alueellista tasa-arvoisuutta. Arvioinnissa tar-
kasteltiin myös perusopetuksen tukitoimien eli positiivisen diskriminaa-
tion määrärahan vaikuttavuutta ja todettiin, että rahan käytöllä oli myön-
teisiä vaikutuksia. Määrärahalla oli mm. saatu lisättyä pienryhmäope-
tusta ja oppimisen tukea, mahdollistettu joustavia opetusratkaisuja, 
vahvistettu oppijoiden positiivisia oppimiskokemuksia, hankittu moni-
puolisia opetusvälineitä ja palkattu lisää henkilökuntaa.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla tehdään tiivistä yhteistyötä sekä 
kaupungin sisäisesti että ulkopuolisten toimijoiden kanssa. Mukana-
ohjelmassa kaupungin toimialat kumppaneineen etsivät ratkaisuja ja 
kohdistavat toimia ja rahoitusta nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi. 
Hankkeessa vahvistetaan nykyisiä palveluja ja kehitetään uusia inno-
vaatioita syrjäytymisen juurisyihin pureutuen ja erityisesti asuinalueilla, 
joilla on tarvetta erityiskohtelulle ja tuelle. Ohjelman kohdealueilla kehi-
tetään alueellisia palveluita yhteistyössä järjestöjen ja yhdistysten 
kanssa. Jotta lapsille saataisiin lisättyä mielekkäitä vapaa-ajan mahdol-
lisuuksia, tehdään ohjelmassa tiivistä yhteistyötä mm. urheiluseurojen, 
kulttuurialan toimijoiden ja kolmannen sektorin palveluntuottajien kans-
sa.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla nähdään, että tehokkuuden ja 
vaikuttavuuden takaamiseksi on tärkeää selvittää yhteistyön mahdolli-
suuksia kaupungin toimialojen ja alueen muiden toimijoiden kanssa. 
Kasvatus- ja koulutuslautakunta kannattaa toivomusponnessa esitettyä 
selvityksen tekemistä yhteistyölle eri tahojen kanssa myönteisen eri-
tyiskohtelun rahoituksen laajentamisen yhteydessä.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Heidi Halkilahti, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 22889

heidi.halkilahti(a)hel.fi
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Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 31.03.2020 § 57

HEL 2020-001165 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta pitää toivomuspontta kannatettava-
na. Vuoden 2020 sitovana tavoitteena (Me ja muut -hanke) kulttuurin ja 
vapaa-ajan toimiala kartoittaa toimialansa palveluiden toimijakenttää 
luoden toimintaperiaatteet ja mallin yhteistyölle toimialan palveluiden 
ekosysteemin kanssa. Me ja muut -hankkeen osana selvitetään toimia-
lan palveluiden ohjauskeinot suunnata tarvittaessa palveluiden toimija-
kentän toimintaa myönteisen erilliskohtelun mallin mukaisesti.

Eriarvoisuuden vähentäminen ja eriytymisen hillitseminen asetetaan 
kestävän kasvun turvaamisen elinehdoksi Helsingin kaupunkistrate-
giassa 2017–2021. Kaupunkistrategiassa todetaan, että ”hyvinvointie-
roja ja eriytymiskehitystä sekä niihin kohdistuvia toimenpiteitä toteute-
taan ja seurataan kaupunkitasoisena kokonaisuutena.”

Kirjastopalvelukokonaisuus ja nuorisopalvelukokonaisuus aloittivat 
vuonna 2020 lisämäärärahojen avulla kokeiluja omien palvelujensa 
vahvistamiseksi myönteisen erityiskohtelun kohdealueilla. 

Vuoden 2020 talousarvioehdotuksessa kohdennettiin kirjastolle myön-
teisen erityiskohtelun kokeilun toteuttamiseen 250 000 euroa. Lisämää-
rärahalla varmistetaan kokeilualueilla etenkin lasten kirjastopalvelujen 
resurssit. Maahanmuuttajavaltaisilla alueilla parannetaan digiopastuk-
sen edellytyksiä.

Nuorisopalveluille talousarvioehdotuksessa osoitettiin lisärahoitusta nii-
den alueiden palvelujen vahvistamiseen, joilla on suuri palvelutarve. Li-
säksi nuorisopalvelut soveltaa omassa palvelusuunnittelussaan ja toi-
mintojen resursoinnissaan myönteisen erityiskohtelun mallia. Malli on 
kehitetty yhdessä kaupunginkanslian kaupunkitutkimus ja -tilastot -
yksikön kanssa. Mallissa kaupungin alueita tarkastellaan neljää muuttu-
jaa hyödyntäen. Muuttujat ovat ulkomaalaistaustaisuus, pienituloisuus, 
yksinhuoltajuus ja vanhempien pääasiallinen toiminta. Lisäksi vuoden 
2020 aikana nuorisopalvelut vakiinnuttavat kulttuurisen nuorisotyön 
toimintojen alueellistamisen myönteisen erityiskohtelun mallin mukaan.

Eriarvoisuuden vähentäminen on myös yksi Helsingin hyvinvointisuun-
nitelman 2019–2021 painopisteistä. Kaupunkistrategiakaudella 2017–
2021 toteutettavassa Mukana-ohjelmassa kaupungin toimialat kump-
paneineen etsivät ratkaisuja nuorten syrjäytymishaasteeseen. Hank-
keessa vahvistetaan nykyisiä palveluja ja kehitetään uusia innovaatioita 
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syrjäytymisen juurisyihin pureutuen ja erityisesti asuinalueilla, joilla on 
tarvetta erityiskohtelulle ja tuelle. 

Kulttuurin ja vapaa-ajan palveluverkkosuunnittelulla tuetaan kaupun-
kiyhteistä eriarvoisuutta vähentävää työtä. Palveluverkon suunnittelus-
sa ja sitä ohjaavassa tarveharkinnassa tunnistetaan eriarvoisuuteen liit-
tyviä ilmiöitä, kuten alueiden välisiä sosioekonomisia ja väestöraken-
teellisia eroja sekä erilaisia osallistumisen esteitä. Yhtenä tavoitteena 
on suunnata suunnittelussa resursseja niille alueille ja sellaisiin toi-
menpiteisiin, joilla voidaan tehokkaasti ja vaikuttavasti vähentää kau-
punkilaisten välistä eriarvoisuutta.  Kaupungin tehtävä on huolehtia sii-
tä, että myös heikommassa asemassa olevat pääsevät osallistumaan. 
(Kulttuurin ja vapaa-ajan palveluverkon suunnitteluperiaatteet, kulttuuri- 
ja vapaa-aikalautakunta 14.1.2020, § 3)

Esittelijä
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Tommi Laitio

Lisätiedot
Inari Penttilä, kehittämisasiantuntija, puhelin: 310 21606

inari.penttila(a)hel.fi



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2/2021 154 (196)
Kaupunginhallitus

Asia/27
11.01.2021

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

§ 29
Valtuutettu Katju Aron toivomusponsi riittävien oppimis- ja työrau-
haa turvaavien tilojen huomioimisesta Pakilanpuiston allianssi-
hankkeen yhteydessä

HEL 2020-000527 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 
15.1.2020 hyväksymän toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpi-
teistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille 
valtuutetuille.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Ponnen ehdottaja Esitysteksti

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Hyväksyessään Pakilanpuiston allianssin hankesuunnitelman kaupun-
ginvaltuusto hyväksyi seuraavan valtuutettu Katju Aron ehdottaman toi-
vomusponnen: 

"Kaupunginvaltuusto edellyttää, että selvitetään mahdollisuudet sito-
vasti taata hankkeen jatkosuunnittelussa ala-asteen luokille 3.–6. omat 
kotiluokat ja yläasteen luokille 7.–9. riittävät, työrauhan turvaavat eli hil-
jaisen työskentelyn mahdollistavat ja näkö- ja meluärsykkeiden osalta 
rauhoitetut aineopetus- ja muut tilat."

Kaupunginhallitus toteaa kaupunkiympäristölautakunnan lausuntoon 
viitaten, että kaupunginvaltuuston hyväksymän hankesuunnitelman 
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valmistumisen jälkeen suunnittelussa on tehty ponnen edellyttämät sel-
vitykset. Suunnitelmia on kehitetty edelleen yhteistyössä käyttäjien 
kanssa säilyttäen kuitenkin hankesuunnitelman mukainen perusratkai-
su ennallaan.

Alustavan lukujärjestystarkastelun perusteella toimipisteellä on halu-
tessaan mahdollisuus toimia kotiluokkaperiaatteella ala-asteen luokkien 
osalta edellyttäen, että ryhmäkoot ja sarjaisuudet pysyvät nykyisen kal-
taisina. Hankkeen perusparannettavassa osassa tilarakenne säilyy 
pääosin perinteisenä, jolloin luokkahuoneita rajaavat umpinaiset seinät. 
Joistakin luokkatiloista voidaan palje- tai taiteseinällä erottaa pienryh-
mätila. Nykyiset aulatilat otetaan opetuskäyttöön monikäyttöisinä oppi-
mistiloina.

Laajennusosaan tulee erillisiä luokkahuoneita, mutta myös muunnelta-
vaa oppimisympäristöä, jossa luokkatiloja voidaan yhdistää ja jakaa 
opetustilanteen tarpeen mukaisesti siirtoseinillä ja palje- tai taiteovilla. 
Lasiseiniin, oviin ja siirtoseiniin toteutetaan kokonaisratkaisu, joka on 
toteutettavuudeltaan ja käytettävyydeltään hyvä, kustannuksiltaan jär-
kevä ja akustisesti riittävä hyvään oppimisympäristöön. Suunnittelurat-
kaisuja kehitetään edelleen suunnitteluryhmän yhteistyönä. Akustiikka-
suunnittelija on mukana äänieristykseen ja huoneakustiikkaan vaikutta-
vien rakenteiden ja pintamateriaalien suunnittelussa ja valinnassa.

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

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Ponnen ehdottaja Esitysteksti

Tiedoksi

Kaupunginvaltuusto
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Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 29.10.2020 
§ 122

HEL 2020-000527 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Hankesuunnitelman valmistumisen jälkeen suunnittelussa on tehty 
ponnen edellyttämät selvitykset ja suunnitelmia on kehitetty edelleen 
käyttäjien kanssa yhteistyössä säilyttäen kuitenkin hankesuunnitelman 
perusratkaisu ennallaan. Alustavan lukujärjestystarkastelun perusteella 
toimipiste voi halutessaan toimia kotiluokkaperiaatteella ala-asteen 
luokkien osalta edellyttäen, että ryhmäkoot ja sarjaisuudet pysyvät ny-
kyisen kaltaisina.

Peruparannettavassa osassa tilarakenne säilyy pääosin perinteisenä, 
jolloin luokkahuoneita rajaavat umpinaiset seinät. Joistakin luokkatilois-
ta voi palje- tai taiteseinällä erottaa pienryhmätilan. Nykyiset aulatilat 
otetaan opetuskäyttöön monikäyttöisenä oppimaisemana. Laajennuso-
sassa on erillisiä luokkahuoneita, mutta myös muunneltavaa oppimi-
sympäristöä, jossa luokkatiloja voi yhdistää ja jakaa opetustilanteen 
tarpeen mukaan siirtoseinillä ja palje- tai taiteovilla.

Lasiseiniin, oviin ja siirtoseiniin on haettu kokonaisratkaisu, joka on to-
teutettavuudeltaan ja käytettävyydeltään hyvä, kustannuksiltaan järke-
vä ja akustisesti riittävä hyvään oppimisympäristöön. Suunnitteluratkai-
suja kehitellään suunnitteluryhmässä yhteistyönä. Akustiikkasuunnitteli-
ja on mukana mm. äänieristykseen ja huoneakustiikkaan vaikuttavien 
rakenteiden ja pintamateriaalien suunnittelussa ja valinnassa. Ruoka-
lan vaimennus on tarkasteltu akustisen mallin avulla.

Käsittely

29.10.2020 Ehdotuksen mukaan

Asian aikana kuultavana oli projektinjohtaja Reetta Amper. Asiantuntija 
poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Esittelijä
tekninen johtaja
Kari Pudas

Lisätiedot
Reetta Amper, projektinjohtaja: 310 38283
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reetta.amper(a)hel.fi
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§ 30
Valtuutettu Eva Biaudetin toivomusponsi tilojen akustisesta suun-
nittelusta Pakilanpuiston allianssihankkeen yhteydessä

HEL 2020-000528 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 
15.1.2020 hyväksymän toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpi-
teistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille 
valtuutetuille.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Ponnen ehdottaja Esitysteksti

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Hyväksyessään Pakilanpuiston allianssin hankesuunnitelman kaupun-
ginvaltuusto hyväksyi seuraavan valtuutettu Eva Biaudetin ehdottaman 
toivomusponnen: 

"Kaupunginvaltuusto edellyttää selvitettävän mahdollisuudet hankkeen 
jatkosuunnittelussa kiinnittää riittävää huomiota tilojen akustiseen 
suunnitteluun sekä opiskeluympäristöjen että ruokailutilojen rauhalli-
suuden ja viihtyvyyden turvaamiseksi".

Kaupunginhallitus toteaa kaupunkiympäristölautakunnan lausuntoon 
viitaten, että hankkeen jatkosuunnittelussa on kiinnitetty huomiota tilo-
jen akustiseen suunnitteluun muun muassa seuraavasti. 
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Hankkeen suunnitteluryhmään kuuluu akustiikkasuunnittelija, joka on 
laatinut hanketta varten Akustiset vaatimukset -asiakirjan, jota käyte-
tään suunniteltaessa tilojen välisiä rakenteita, valittaessa tilojen sisäisiä 
vaimennusmateriaaleja ja jonka avulla huomioidaan LVIS-laitteiden ai-
heuttamaa taustameluatasoa sekä suunnitellaan ulkoa kantautuvaa 
melua vaimentavia ulkoseinärakenteita. Akustiset vaatimukset perustu-
vat ympäristöministeriön asetukseen rakennuksen ääniympäristöstä 
(796/2017) sekä sitä täydentävään ympäristöministeriön ohjeeseen ra-
kennuksen ääniympäristöstä ja valtioneuvoston päätökseen 993/1992 
melun ohjearvoista.

Käyttäjän mukaan koulu toimii ns. kengättömänä kouluna, mikä
vähentää sisätilojen meluisuutta vähentämällä muun muassa liikkumi-
sesta syntyviä ääniä. Osaan tiloista tulee tekstiilimatto, jonka avulla 
voidaan vaimentaa syntyviä ääniä. Rakennuksen toteutuksesta vastaa-
vassa allianssissa rakennushankkeeseen ryhtyvä ja käyttäjä ovat yh-
teisesti linjanneet, että opetustilojen välinen avattavuus ja visuaalinen 
yhdistettävyys on pedagogisesti, tilojen joustavan käytön sekä valvot-
tavuuden kannalta tärkeää. 

Ratkaisu mahdollistaa luonnonvalon ulottumisen myös syvärunkoisen 
laajennusosan keskellä oleviin tiloihin. Tämän vuoksi opetustilojen välil-
lä on paljon lasiseiniä, jotka ovat osittain avattavia kääntö- tai liukuovilla 
taikka kokonaan avattavia siirtoseiniä. Lasiseiniin, oviin ja siirtoseiniin 
on haettu kokonaisratkaisu, joka on toteutettavuudeltaan ja käytettä-
vyydeltään hyvä, kustannuksiltaan järkevä sekä akustisesti riittävä hy-
vään oppimisympäristöön. Suunnitteluratkaisuja kehitellään jatkuvasti 
suunnitteluryhmän yhteistyönä. Akustiikkasuunnittelija on mukana ää-
nieristykseen ja huoneakustiikkaan vaikuttavien rakenteiden ja pinta-
materiaalien suunnittelussa ja valinnassa. 

Akustiikkasuunnittelu korostuu akustiikan kannalta vaativissa tiloissa, 
kuten musiikkiluokassa ja teknisen työn tiloissa, joissa on tarve sekä 
rajoittaa äänen kuulumista muualle, että luoda tilan sisällä opetukselle 
miellyttävä ääniympäristö. Tilojen rakenteet, äänieristävät väliovet sekä 
ääntä vaimentavat alakatto ja/tai seinäpinnat ovat osa tätä kokonai-
suutta. 

Ruokailutiloissa, auloissa ja opetustiloissa painotus on miellyttävän ja 
toimintaan optimoidun ääniympäristön luomisessa, mikä tarkoittaa 
muun muassa katon ja seinien vaimentavien pintojen suunnittelua sekä 
akustiikan huomioimista avautuvien rakennusosien valinnassa. 

Hyvin perusakustoiduissa (vaimennetuissa) tiloissa äänen etenemistä 
avoimien tilaryhmien välillä on mahdollista hallita pedagogisin (mm. 
ryhmäkoot, tilan käyttö, ohjeistus, aikataulutus) keinoin. Tiloille on ase-
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tettu niiden käytön ja toiminnan mukaisesti huoneakustiikan tavoiteta-
sot ja valittu niitä tukevat ratkaisut. Tiloissa, joissa on ääntä tuottavaa 
toimintaa pyritään alakattoon sijoittamaan riittävästi ääntä vaimentavaa 
materiaalia. Opetustiloissa, joissa on paljon ryhmä yms. työskentelyä, 
alakaton vaimennuksella pyritään vähentämään tiloissa samanaikai-
sesti toimivien pienryhmien aiheuttamaan melua. Toisaalta tiloissa, 
joissa toteutetaan selkeästi ns. perinteisempää opetusta pyritään ala-
katossa osa pinnoista luomaan osittain heijastavaksi, jolloin saadaan 
riittävä tuki puheelle sekä musiikille musiikkipainotteisen opetuksen ko-
tiluokissa. Keittiössä alakatossa kauttaaltaan ääntä vaimentavaa mate-
riaalia, jonka avulla saadaan keittiössä syntyvä melu vaimennettua. 
Ruokalan vaimennus on suunniteltu akustisen mallin avulla. Ruokalas-
sa ja aulassa vaimennusta toteutetaan kattopinnan lisäksi myös seinä-
pinnoille.

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

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Ponnen ehdottaja Esitysteksti

Tiedoksi

Kaupunginvaltuusto

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 29.10.2020 
§ 123

HEL 2020-000528 T 00 00 03
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Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Pakilanpuiston allianssin ensimmäisessä vaiheessa suunnitellaan tilat 
Pakilan ala-asteen luokille 3. - 6. ja Pakilan yläasteelle sekä nuorisotilat 
ja tilat TOI-erityisryhmälle. Toisessa vaiheessa suunnitellaan uudisra-
kennus lpk Havukan korvaavalle päiväkodille, Pakilan ala-asteen al-
kuopetusluokille 1. - 2. sekä MOVA- ja TOI-erityisryhmille.

Hankkeen suunnitteluryhmään kuuluu akustikko, joka on laatinut Akus-
tiset vaatimukset -asiakirjan, jota käytetään suunniteltaessa tilojen väli-
siä rakenteita, tilojen sisäisiä vaimennusmateriaaleja, LVIS-laitteiden 
aiheuttamaa taustameluatasoa sekä ulkoa kantautuvaa melua vaimen-
tavia ulkoseinärakenteita. Akustiset vaatimukset perustuvat Ympäris-
töministeriön Asetukseen rakennuksen ääniympäristöstä (796/2017) 
sekä edellistä täydentävään Ympäristöministeriön ohjeeseen raken-
nuksen ääniympäristöstä, standardiin SFS 5907 (Rakennusten akusti-
nen luokitus) ja Valtioneuvoston päätökseen 993/1992 melun ohjear-
voista.

Käyttäjä on linjannut, että koulu toimii ns. kengättömänä kouluna, mikä 
osaltaan vähentää sisätilojen meluisuutta mm. liikkumisesta syntyviä 
ääniä. Osaan tiloista tulee tekstiilimatto.

Rakennuksen toteutuksesta vastaavassa allianssissa rakennushank-
keeseen ryhtyvä ja käyttäjä ovat yhteisesti linjanneet, että opetustilojen 
välinen avattavuus ja visuaalinen yhdistettävyys on pedagogisesti ja 
valvottavuuden sekä tilojen joustavan käytön kannalta tärkeää. Ne 
myös mahdollistavat luonnonvalon saannin syvärunkoisen laajennuso-
san keskellä oleviin tiloihin. Tämän ratkaisun vuoksi opetustilojen välillä 
on paljon lasiseiniä, jotka ovat osittain avattavia kääntö- tai liukuovilla, 
tai kokonaan avattavia siirtoseiniä. Lasiseiniin, oviin ja siirtoseiniin on 
haettu kokonaisratkaisu, joka on toteutettavuudeltaan ja käytettävyydel-
tään hyvä, kustannuksiltaan järkevä ja akustisesti riittävä hyvään oppi-
misympäristöön. Suunnitteluratkaisuja kehitellään suunnitteluryhmässä 
yhteistyönä. Akustiikkasuunnittelija on mukana mm. äänieristykseen ja 
huoneakustiikkaan vaikuttavien rakenteiden ja pintamateriaalien suun-
nittelussa ja valinnassa.

Akustiikkasuunnittelu koulurakennuksessa korostuu akustiikan kannalta 
vaativissa tiloissa, kuten esim. musiikkiluokassa tai teknisen työn tilois-
sa, joissa on tarve sekä rajoittaa äänen kuulumista muualle, että luoda 
tilan sisällä opetukselle miellyttävä ääniympäristö. Sekä tilojen raken-
teet, äänieristävät väliovet, että ääntä vaimentavat alakatto ja/tai seinä-
pinnat ovat osa tätä kokonaisuutta. Ruokailutiloissa, auloissa ja opetus-



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2/2021 162 (196)
Kaupunginhallitus

Asia/28
11.01.2021

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

tiloissa painotus on miellyttävän ja toimintaan optimoidun ääniympäris-
tön luomisessa - Pakilassa tämä tarkoittaa mm. katon ja seinien akus-
toivien pintojen suunnittelua sekä akustiikan huomioimista avautuvien 
rakennusosien (taiteseinät yms.) valinnassa. Hyvin perusakustoiduissa 
(vaimennetuissa) tiloissa äänen eteneminen avoimien tilaryhmien välil-
lä on mahdollista hallita pedagogisin (ryhmäkoot, tilan käyttö, ohjeistus, 
aikataulutus) keinoin.

Tilojen käytön ja toiminnan mukaisesti on asetettu huoneakustiikan ta-
voitetasot ja niitä tukevat ratkaisut: Tiloissa, joissa on ääntä tuottavaa 
toimintaa, esim. tekninen työ, pyritään alakattoon sijoittamaan riittävästi 
ääntä vaimentavaa materiaalia. Opetustiloissa, joissa on paljon ryhmä- 
yms. työskentelyä, alakaton vaimennuksella pyritään vähentämään ti-
loissa samanaikaisesti toimivien pienryhmien aiheuttamaan melua. 
Toisaalta tiloissa, joissa selkeästi ns. perinteisempää opetusta (yksi 
ryhmä tekee samaa toimintaa) pyritään alakatossa osa pinnoista luo-
maan osittain heijastavaksi, jolloin saadaan riittävä tuki puheelle, sa-
moin musiikille musiikkipainotteisen opetuksen kotiluokissa. Keittiössä 
alakatossa on kauttaaltaan ääntä vaimentavaa materiaalia, jonka avulla 
saadaan jo keittiössä syntyvä melu vaimennettua. Ruokalassa ja au-
lassa vaimennusta tarvitaan kattopinnan lisäksi myös seinäpinnoille. 
Ruokalan vaimennus on tarkasteltu akustisen mallin avulla.

Käsittely

29.10.2020 Ehdotuksen mukaan

Asian aikana kuultavana oli projektinjohtaja Reetta Amper. Asiantuntija 
poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Esittelijä
tekninen johtaja
Kari Pudas

Lisätiedot
Reetta Amper, projektinjohtaja: 310 38283

reetta.amper(a)hel.fi
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§ 31
Valtuutettu Sami Muttilaisen toivomusponsi Mannerheimin lasten-
suojeluliiton toiminnan turvaamiseksi Pakilanpuiston allianssihank-
keen yhteydessä

HEL 2020-000529 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian viikoksi pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian viikoksi pöydälle 
Anna Vuorjoen ehdotuksesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 
15.1.2020 hyväksymän toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpi-
teistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille 
valtuutetuille.

Esittelijän perustelut

Hyväksyessään Pakilanpuiston allianssin hankesuunnitelman kaupun-
ginvaltuusto hyväksyi seuraavan valtuutettu Sami Muttilaisen ehdotta-
man toivomusponnen: 

"Kaupunginvaltuusto edellyttää, että selvitetään miten Mannerheimin 
lastensuojeluliiton toiminta pystyttäisiin turvaamaan alueella myös jat-
kossa."

Kaupunginhallitus toteaa kaupunkiympäristölautakunnan lausuntoon 
viitaten, että Mannerheimin lastensuojeluliiton toiminnalle on mahdollis-
ta löytää alueelta tilat jatkossakin.
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Mannerheimin lastensuojeluliiton Pakilan yhdistys toimii osoitteessa 
Lepolantie 19 samoissa vuokratiloissa kaupungin kulttuurin ja vapaa-
ajan toimialan nuorisopalvelujen kanssa. Pakilanpuiston allianssi han-
keen myötä nuorisopalvelut luopuu nykyisistä vuokratiloista ja nuoriso-
talotoiminta siirtyy Pakilan ala- ja yläasteen kanssa yhteisiin tiloihin 
vuoden 2022 aikana. Koulun tilojen asukas-, yhdistys- ja muu ulkopuo-
linen käyttö on mahdollista pääsääntöisesti arkisin kello 17 jälkeen se-
kä viikonloppuisin ja koulujen loma-aikoina. Mannerheimin lastensuoje-
luliiton Pakilan yhdistyksellä on lisäksi toimintaa Helsingin NMKY:n 
kerhotalossa Palosuontiellä. Helsingin NMKY rakennuttaa vapautuvalle 
yläasteen tontille vanhan kerhotalon korvaavan toimintakeskuksen 
Namika Areenan. Liikuntatilojen lisäksi toimintakeskukseen on suunni-
teltu monikäyttöisiä toimistotiloja, joissa on mahdollista järjestää myös 
kerhotoimintaa.

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

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Ponnen ehdottaja Esitysteksti

Tiedoksi

Kaupunginvaltuusto

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 29.10.2020 
§ 124

HEL 2020-000529 T 00 00 03
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Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Mannerheimin lastensuojeluliiton paikallisyhdistys toimii nykyisin osoit-
teessa Lepolantie 19 samoissa vuokratiloissa kulttuurin ja vapaa-ajan 
toimialan nuorisopalvelujen kanssa. Pakilanpuiston allianssihankkeen 
myötä nuorisopalvelut luopuu vuokratiloista ja nuorisotalotoiminta siir-
tyy Pakilan ala- ja yläasteen kanssa yhteisiin tiloihin vuonna 2022. Kou-
lurakennuksen tilat on mitoitettu näille toiminnoille, ja tilojen asukas-, 
yhdistys- ja muu ulkopuolinen käyttö on mahdollista pääsääntöisesti klo 
17 jälkeen sekä viikonloppuisin ja koulujen loma-aikoina.

Mannerheimin lastensuojeluliiton paikallisyhdistyksellä on nykyisin toi-
mintaa myös Helsingin NMKYn kerhotalossa Palosuontiellä. Helsingin 
NMKY rakennuttaa vapautuvalle yläasteen tontille osoitteeseen Pilke-
kuja 10 vanhan kerhotalon korvaavan uuden toimintakeskuksen, Paki-
la-areenan. Koulut käyttävät liikuntatiloja  päiväaikaan. Liikuntatilojen li-
säksi rakennukseen on suunniteltu monikäyttöisiä toimistotiloja, joissa 
on mahdollista järjestää myös kerhotoimintaa.

Käsittely

29.10.2020 Ehdotuksen mukaan

Asian aikana kuultavana oli projektinjohtaja Reetta Amper. Asiantuntija 
poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Esittelijä
tekninen johtaja
Kari Pudas

Lisätiedot
Reetta Amper, projektinjohtaja: 310 38283

reetta.amper(a)hel.fi
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§ 32
Hankintaoikaisuvaatimus, pehmopapereiden yhteishankinta

HEL 2020-009360 T 02 08 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus totesi, että pehmopapereista 5.11.2020 tehtyyn han-
kintapäätökseen kohdistuvan hankintaoikaisuvaatimuksen käsittely 
raukeaa hankintamenettelyn keskeyttämisen vuoksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Marja Sarmela, hankintalakimies, puhelin: 310 31651

marja.sarmela(a)hel.fi

Liitteet

1 Oikaisuvaatimus 18.11.2020

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, hankintaoikaisupäätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asianosainen Esitysteksti

Liite 1
Muutoksenhakukielto, hankintaoikaisu-
päätös

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Hankintajohtaja on päätöksellään 3.12.2020 keskeyttänyt pehmopape-
reiden yhteishankinnan osa-alueen 1 (WC-paperit, käsipyyhkeet ja 
muut paperituotteet) hankintaa tekemättä. Hankinta on keskeytetty 
hankintamenettelyn sähköisessä huutokaupassa sattuneen järjestel-
mävirheen vuoksi. Hankintaoikaisuvaatimuksen kohteena olevaa han-
kinnan osa-aluetta 1 ei näin ollen toteuteta 5.11.2020 tehdyn hankinta-
päätöksen perusteella. Osa-alue on tarkoitus kilpailuttaa uudelleen.
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Helsingin kaupungin hallintosäännön 19 luvun 4 §:n mukaan kaupun-
ginhallituksen, sen jaoston ja sen alaisen viranomaisen päätöksestä 
tehdyn hankintaoikaisun käsittelee kaupunginhallitus.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Marja Sarmela, hankintalakimies, puhelin: 310 31651

marja.sarmela(a)hel.fi

Liitteet

1 Oikaisuvaatimus 18.11.2020

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, hankintaoikaisupäätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asianosainen Esitysteksti

Liite 1
Muutoksenhakukielto, hankintaoikaisu-
päätös

Päätöshistoria

Keskushallinto Kaupunginkanslia Talous- ja suunnitteluosasto Hankinnat ja kilpai-
luttaminen Hankintajohtaja 15.12.2020 § 215

HEL 2020-009360 T 02 08 01 00

Päätös

Hankintajohtaja päätti, että pehmopapereiden hankinnat tehdään vä-
liaikaisesti hankintalain 153 §:ssä tarkoitetulla tavalla seuraavien toimit-
tajien kanssa: 

- WC-paperit, käsipyyhkeet ja muut paperituotteet: Metsä                 
Tissue Oyj (1867831-1)

- Annos- ja lautasliinat: Pamark Oy (0601684-7)

Sopimus sopijapuolten välillä syntyy vasta myöhemmin erikseen allekir-
joitettavalla sopimuksella. 
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Hankinnan arvioitu arvonlisäveroton arvo väliaikaisjärjestelyn aikana on 
noin 560 000 euroa. Hankinnan arvoa arvioitaessa on otettu huomioon 
yhden vuoden käsittelyaika markkinaoikeudessa.

Päätöksen perustelut

Hankintajohtaja on tehnyt päätöksen 201 § 5.11.2020 pehmopaperei-
den yhteishankinnasta, joka perustui kaupunginkanslian tarjouspyyn-
töön H076-20 / HEL 2020-009360.  

Hankintajohtajan päätöksestä on tehty valitus markkinaoikeuteen. Han-
kintalain 153 §:n mukaan, jos hankinnasta on tehty valitus markkinaoi-
keuteen, hankintayksikkö voi järjestää hankinnan väliaikaisesti, jollei 
hankintaa voida sen luonteen vuoksi lykätä markkinaoikeuden käsitte-
lyn ajaksi.

Väliaikaisjärjestelyn tekeminen on hankinnan luonteen takia välttämä-
töntä Helsingin kaupungille.

Väliaikaisjärjestely on voimassa enintään siihen saakka, kun hankinta-
päätöstä 5.11.2020 koskeva valitus on markkinaoikeudessa ratkaistu ja 
kun mahdollinen virhe hankintamenettelyssä on markkinaoikeuden an-
taman ratkaisun perusteella korjattu.

Keskushallinto Kaupunginkanslia Talous- ja suunnitteluosasto Hankin-
nat ja kilpailuttaminen Hankintajohtaja 03.12.2020 § 210

Keskushallinto Kaupunginkanslia Talous- ja suunnitteluosasto Hankin-
nat ja kilpailuttaminen Hankintajohtaja 05.11.2020 § 201

Lisätiedot
Janina Riutta, Palvelupäällikkö, puhelin

janina.riutta(a)hel.fi
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§ 33
Kaupunginhallituksen myöntämät asukasosallisuusavustukset 
vuonna 2021

HEL 2020-012444 T 02 05 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti myöntää asukasosallisuuden avustuksia vuo-
den 2021 talousarvion kohdalta 1 30 02 seuraavasti:

Hakija euroa
Herttoniemenrannan asukastaloyhdistys Ankkuri ry 60 900 

Kaupungin myöntämä asukasosallisuuden avustus ei kuulu valtiontuki-
säännösten soveltamisalaan, koska kyse on vapaa-ajan tilasta, joka 
palvelee ensisijaisesti paikallisia asukkaita ja joka ei todennäköisesti 
houkuttele asiakkaita tai investointeja muista EU:n jäsenvaltioista (Ko-
mission tiedonanto valtiontuen käsitteestä 2016/C 262/01 kohta 197).

Kaupunginhallitus lisäsi 20 000 euroa Ankkurin vuokrakuluihin vuodelle 
2021 korvaamaan kaupungin nuorisotalon muutosta johtunutta asukas-
talon tilakustannusten nousua. Vuoden 2021 aikana tulee selvittää mi-
ten tilan hallinta ja mahdollinen toiminnallinen yhteistyö kaupungin 
kanssa voidaan järjestää pysyvälle pohjalle. Siirretään tämä pienavus-
tuksille varatusta määrärahasta.

Käsittely

Vastaehdotus:
Reetta Vanhanen: Muutetaan päätösehdotusta seuraavasti:
"Lisätään 20 000 euroa Ankkurin vuokrakuluihin vuodelle 2021 kor-
vaamaan kaupungin nuorisotalon muutosta johtunutta asukastalon tila-
kustannusten nousua. Vuoden 2021 aikana tulee selvittää miten tilan 
hallinta ja mahdollinen toiminnallinen yhteistyö kaupungin kanssa voi-
daan järjestää pysyvälle pohjalle. Siirretään tämä pienavustuksille vara-
tusta määrärahasta.”

Kannattaja: Daniel Sazonov

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti Reetta Vanhasen vastaehdo-
tuksen mukaisesti muutetun ehdotuksen.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
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Lisätiedot
Anu Markkola, vuorovaikutussuunnittelija, puhelin: 09-310 36547

anu.markkola(a)hel.fi

Liitteet

1 Helsingin kaupungin avustusten yleisohjeet
2 Yhteenveto asukasosallisuuden avustushakemuksista vuodelle 2021
3 Avustuskuulutus 4.12.2019

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hakijat Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää myöntää asukasosallisuuden avustuksia 
vuoden 2021 talousarvion kohdalta 1 30 02 seuraavasti:

Hakija euroa
Herttoniemenrannan asukastaloyhdistys Ankkuri ry 40 900 

Kaupungin myöntämä asukasosallisuuden avustus ei kuulu valtiontuki-
säännösten soveltamisalaan, koska kyse on vapaa-ajan tilasta, joka 
palvelee ensisijaisesti paikallisia asukkaita ja joka ei todennäköisesti 
houkuttele asiakkaita tai investointeja muista EU:n jäsenvaltioista (Ko-
mission tiedonanto valtiontuen käsitteestä 2016/C 262/01 kohta 197).

Esittelijän perustelut

MÄÄRÄRAHA 2021

1 096 000 euroa

ASUKASOSALLISUUDEN YLEIS- JA TOIMINTA-AVUSTUKSET YH-
TEENSÄ

994 500 euroa

PIENAVUSTUKSIIN JÄÄ

101 500 euroa
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Kaupunginhallitus päätti 28.9.2015 § 921, että yhteisöjen ylläpitämien 
asukastalojen vuokrat ja ylläpito sekä toiminnan koordinointi asukasta-
loilla ja kaupunginosissa keskitetään kaupunginhallitukselle vuodesta 
2017 alkaen. Kaupungin lautakunnat ja toimialat myöntävät edelleen 
avustuksia asukastaloilla järjestettävään lautakuntien omaan substans-
siin liittyvän ja täydentävän toiminnan tukemiseen.

Asukasosallisuuden avustusten avustuslajit vuonna 2021

- Asukasosallisuuden yleisavustus, joka on tarkoitettu muiden kuin 
kaupungin ylläpitämien asukastilojen ylläpitämiseen ja toiminnan koor-
dinointiin.

- Asukasosallisuuden toiminta-avustus, joka on tarkoitettu asukasosal-
lisuutta parantavien rakenteiden ja menetelmien kehittämiseen.

- Asukasosallisuuden pienavustus, joka on tarkoitettu asukasosallisuu-
savustusten kriteerien mukaisten alkavien tai kertaluonteisten hankkei-
den toteuttamiseen.

Asukasosallisuuden yleis- ja toiminta-avustukset valmistellaan vuosit-
tain kaupunginhallituksen päätettäväksi.

Kaupunginhallitus päätti 25.6.2018 § 460, että 1.6.2018 lukien kaupun-
ginkanslian viestintäjohtaja päättää asukasosallisuuden pienavustusten 
myöntämisestä, jos haettu avustus on enintään 3 000 euroa.

Pienavustukset ovat luonteeltaan erilaisia kuin yleis- ja toiminta-
avustuslajit, jotka kohdistuvat laajempiin ja vakiintuneempiin toiminta-
kokonaisuuksiin ja joissa on kiinteä rajoitettu hakuaika. Pienavustuksilla 
ei ole kiinteää hakuaikaa, mikä mahdollistaa vuoden kuluessa nopean 
ja ketterän reagoinnin kaupunkiyhteisöstä nouseviin tarpeisiin. Piena-
vustusten hakijoina voivat olla myös rekisteröitymättömät toimijat ja 
ryhmät.

Kaupunginkanslian viestintäosaston osallisuus ja neuvonta -yksikkö on 
valmisteluvastuussa kaikissa asukasosallisuuden avustuslajeissa.

Avustuskriteerit

Asukasosallisuuden avustuksia myönnetään Helsingin kaupungin stra-
tegian mukaiseen ja kaupungin toimintaa täydentävään, yleishyödylli-
seen, avoimeen ja pääsääntöisesti maksuttomaan, innovatiiviseen ja 
monipuolisesti eri väestöryhmille suunnattuun toimintaan. Avustettavan 
toiminnan tavoitteena tulee olla asukkaiden osallistumisen, vaikutus-
mahdollisuuksien, yhteisöllisyyden, alueen viihtyisyyden ja vetovoiman 
parantaminen.
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Avustusten hakijoina voivat olla rekisteröidyt yhteisöt, kuten asukas- 
sekä kaupunginosayhdistykset, muut yhdistykset, säätiöt, osuuskunnat, 
sosiaaliset yritykset, asukastaloja hallinnoivat pysäköintiyhtiöt ja muut 
yritykset, sikäli kun avustettava toiminta on yleishyödyllistä ja kohdistuu 
Helsingin kaupungin asukkaisiin. Yritysmuotoisiin hakijoihin sovelletaan 
kaupungin yleisiä ohjeita. Asukasosallisuuden pienavustuksia voivat 
hakea myös rekisteröitymättömät toimijat kuten kaupunginosaliikkeet ja 
erilaiset toimintaryhmät.

Toiminnan tulee edistää yhteistyötä alueen eri toimijoiden kanssa. Ta-
voitteena on alueellinen tasapaino ja tarveperustainen harkinta. Tukea 
voidaan priorisoida alueille, joissa toimintaa on ennestään vähemmän 
tai joiden katsotaan siitä eniten hyötyvän. 

Hakijalla tulee olla toimintaa varten muitakin resursseja, jotka voivat 
koostua varainhankinnasta, jäsenmaksuista, tiloista tai niiden edelleen 
vuokraamisesta saaduista tuloista, vapaaehtoistyöstä sekä muista 
avustuksista.

Hakijalta edellytetään toiminnan tulosten ja hyötyjen näkyväksi teke-
mistä ja niistä raportointia.

Nämä kriteerit täydentävät Helsingin kaupungin avustusten myöntämi-
sessä noudatettavia yleisohjeita, jotka kaupunginhallitus hyväksyi 
28.10.2019 § 723. Yleisohjeet ovat päätöksen liitteenä.

Hakuprosessi 2021

Avustuskuulutus julkaistiin kaupungin yhteisessä ilmoituksessa joulu-
kuussa 2019. Asukasosallisuuden avustuksia ja niiden hakemista esi-
teltiin maaliskuussa järjestetyssä avoimessa infotilaisuudessa. Toinen 
avoin avustusinfotilaisuus jouduttiin perumaan koronapandemian vuok-
si. Kaikille edellisenä vuonna avustusta saaneille lähetettiin sähköinen 
viesti asukasosallisuuden avustuksista helmikuussa ja maaliskuussa. 
Lisäksi pääasiallisesti aiemmin yleis- ja toiminta-avustusta saaneille 
toimijoille järjestettiin maaliskuussa tilaisuus, jossa keskusteltiin avus-
tusten myöntämisperusteista.

Kaupunginhallituksen asukasosallisuuden avustushakemuksia vuodelle 
2021 tuli määräaikaan 30.4.2020 mennessä 35 kappaletta. Föreningen 
Luckan i huvudstadsregionen r.f:n hakemus siirrettiin kaupunginhalli-
tuksen yleisavustuksen avustushakuprosessiin. Lisäksi Kalliolan Set-
lementti ry:n kaksi erillistä hakemusta yhdistettiin yhdeksi hakemuksek-
si.

Avustuksia haettiin yhteensä 1 754 261,27 euroa. Vuoden 2021 talous-
arvioon vahvistettiin asukasosallisuuden avustusmäärärahaksi 1 096 
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000 euroa. Määrärahaan sisältyvät asukasosallisuuden pienavustukset, 
jotka avataan haettavaksi tammikuussa 2021.

Hakemusten käsittelyn ja hakemuksia koskevan esityksen valmistelun 
yhteydessä on tehty yhteistyötä hakijoiden sekä kaupungin muita avus-
tuksia myöntävien hallintokuntien kanssa. Lisäselvitysten pyytämisessä 
on pyritty asukaslähtöisyyteen ja joustavuuteen. 1.12.2020 mennessä 
hakemuksia ja liitteitä on ehditty täydentää riittävästi.

Vuoden 2021 avustusten myöntämisen perusteet

Asukasosallisuuden avustuskriteerien mukaan yleisavustusta myönne-
tään asukastalojen ylläpitämiseen ja toiminnan koordinointiin sekä toi-
minta-avustusta asukasosallisuutta parantavien rakenteiden ja mene-
telmien kehittämiseen. Asukasosallisuuden avustusta myönnetään 
asukastiloille, jotka ovat pääsääntöisesti helsinkiläisten avoimesti ja 
maksutta käytettävissä, ja joita käytetään monipuolisesti ja yhteistyössä 
eri toimijoiden kanssa. Asukasosallisuuden avustuksissa pyritään alu-
eelliseen tasapainoon, yhdenvertaisuuteen ja tarveperusteiseen harkin-
taan.

Mikäli toiminnasta, johon avustusta haetaan, vain osa on kaikille avoin-
ta ja maksutonta, avustusta esitetään myönnettäväksi osittain. Avustus-
ta ei myönnetä yhdistysten perushallinnon toimeenpanoon tai yhdistyk-
sen hallinnon toimitiloihin.

Esityksen mukaisella määrärahan tasapuolisella kohdentamisella tavoi-
tellaan mahdollisimman oikeudenmukaista tilannetta hakijoiden kesken. 
Kuitenkaan hakijalle ei ole esitetty suurempaa avustusta, kuin hakija on 
hakemuksellaan hakenut.

Yleisavustus

Palkkakustannusten pääsääntönä on ollut, että palkka-avustusta esite-
tään enintään 35 000 euroa kaupunginosaa kohden. Yhtä täysipäiväis-
tä työntekijää kohden esitetään avustusta 35 000 euroa vuodessa, ja 
osa-aikaista työntekijää kohden esitetään enintään 17 500 euroa vuo-
dessa. Tavoitteena on saavuttaa hakijaa kohden määrärahojen mah-
dollistama palkka-avustuksen taso, jota voidaan pitää kokonaisuutta 
ajatellen tyydyttävänä. Yhtenevällä palkka-avustuksella vastataan 
myös asukasosallisuuden kriteeristön yhteisvalmistelussa yhteisöjen 
esiin nostamaan kritiikkiin avustusmäärärahojen epätasaisesta jakau-
tumisesta kaupunginosittain.

Asukastilojen vuokra- ja ylläpitokustannuksissa on pyritty tasapuolisuu-
teen ja tarveperusteisuuteen huomioimalla avustusten myöntämistä 
koskevassa esityksessä todelliset vuokrakustannukset. Asukastilojen 
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ylläpito- ja irtaimistokustannuksiin esitetään enintään 3 000 euroa lu-
kuun ottamatta Tapanilan Kylätila ry:tä. Tapanilan Kylätila ry omistaa 
asukastilana toimivan kiinteistön, ja sille esitetään avustusta 20 000 eu-
roa ylläpitokustannuksiin, jotka koostuvat maanvuokrasta ja kiinteistön 
ylläpitämisen kannalta välttämättömistä kuluista.

Vuodelle 2021 avustusta haki kaksi toimijaa, joille ei ole aiemmin 
myönnetty asukasosallisuuden yleisavustusta asukastilan vuokra-, 
palkka- tai ylläpitokustannuksiin. Yksi hakijoista on Suomen Venäjän-
kielisten Keskusjärjestö ry. Hakijalle ei esitetä avustusta koska kau-
pungin avustusten myöntämisessä noudatettavan yleisohjeiden kohdan 
2.5. mukaan avustuksia ei myönnetä keskusjärjestöille. Toinen uusista 
hakijoista, Kaarela-Seura ry, sekä vuodelle 2020 uutena hakijana avus-
tusta saanut Viihdepalvelu Esirippu Oy (Pohjois-Helsingin bändikoulu), 
eivät ylläpidä jo olemassa olevia asukastiloja. Viihdepalvelu Esirippu 
Oy:lle myönnettiin vuodelle 2020 avustusta asukastilan vuokra-, palk-
ka- ja ylläpitokustannuksiin. Niille hakijoille, joilla ei ole vielä asukastilaa 
ylläpidettävänä, esitetään avustusta puolet heidän arvioimistaan vuok-
rakustannuksista, 17 500 euroa palkkakustannuksiin ja 1 500 euroa yl-
läpitokustannuksiin. Esityksen lähtökohtana on se, että hakijoille esite-
tään avustusta puolet asukastilan vuokra-, palkka-, ja ylläpitokustan-
nuksista, koska asukastilojen ylläpitämisestä syntyvät kulut varmistuvat 
vasta sitten, kun hakijalla on asukastila. Asukastilan vuokra- ja ylläpito-
kustannuksiin kohdistuvaa avustusta maksetaan hakijoille sen jälkeen, 
kun asukastilan ylläpitämisen käynnistyminen on varmistunut.

Pääosa avustusmäärärahasta kohdentuu asukastilatoiminnan vuokra- 
ja palkkakustannuksiin. Avustusmäärärahoista 457 500 euroa kohden-
tuu asukastilojen vuokriin ja ylläpitoon. Avustuksilla tuetaan 23 asukas-
taloa ja -tilaa vuokra- ja ylläpitokustannusten kattamisessa. Palkka-
avustuksia esitetään yhteensä 507 500 euroa, mihin sisältyy sekä asu-
kastalojen työntekijöiden että asukasosallisuuskoordinaatiota tekevien 
työntekijöiden palkkakustannukset. Palkka-avustuksella tuetaan 21 
työntekijän palkkausta. Esitettävät avustussummat vaihtelevat 8 500 
eurosta 125 400 euroon.

Suurin avustus (125 400 euroa) esitetään Kalliolan Setlementti ry:lle, 
joka ylläpitää Naapuruustalo Pasilaa Pasilassa. Lisäksi Kalliolan Set-
lementti ry on hakenut avustusta Mellunmäessä sijaitsevan asukastila 
Mellarin vuokra-, ylläpito- ja palkkakustannuksiin, jota hakijan on tarkoi-
tus ryhtyä ylläpitämään vuonna 2021. Hakijalle esitetään avustusta 
Naapuruustalo Pasilan vuokra- ja ylläpitokustannuksiin sekä asukastila 
Mellarin vuokra-, ylläpito- ja palkkakustannuksiin.

Toiminta-avustus
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Asukasosallisuutta parantavien rakenteiden ja menetelmien kehittämi-
seen suunnattua toiminta-avustusta esitetään Kansan Radioliitto ry:lle 
kaupunginosaradion alueellisten lähetysten tuottamiseen, Metropolia 
Ammattikorkeakoulu Oy:lle Naapurikahvit-hankkeen palkkakustannuk-
siin sekä Yhteismaa ry:lle asukasosallisuuden ja alueellista osallistu-
mista edistävän Nappi Naapuri -verkkopalvelukonseptin kehittämiseen.

Edellä mainittujen hakijoiden hakemukset kohdistuvat laajamittaiseen 
alueellista osallistumista ja vaikuttamista parantavien menetelmien ja 
mallien kehittämiseen sekä yhteisöllisesti ja osallistavin menetelmin 
tuotetun alueellisen tiedonkulun parantamiseen.

Hakijoille, jotka hakivat toiminta-avustusta yksittäisten asukastilaisuuk-
sien järjestämiseen kohdistuviin kustannuksiin, ei esitetä avustusta. 
Avustusta hakeneet yhdistykset ohjataan hakemaan tammikuussa 
2021 avattavia pienavustuksia.

Vuodelle 2021 kohdennetaan määrärahaa 101 500 euroa asukasosalli-
suuden pienavustuksiin.

Hylkäysperusteet

Hakemuksista neljä esitetään hylättäviksi, koska ne eivät täytä hakueh-
toja tai ehdotettua toimintaa ei muusta perustellusta syystä ole mahdol-
lista avustaa asukasosallisuuden määrärahan puitteissa. 

Seuraavat hakemukset hylätään:

Eloa Herttoniemenrantaan ry:n hakemus hylätään, koska hakija on ha-
kenut avustusta yksittäisten pienimuotoisten asukasosallisuustapahtu-
mien tarvikkeiden hankintaan. Asukastilaisuuksiin avustusta hakeneet 
yhdistykset ohjataan hakemaan tammikuussa 2021 avattavia pienavus-
tuksia. 

FEMMA Planning Oy:n hakemus hylätään, koska hakija ei toimittanut 
pakollisia liitteitä.

Kontula-Seura ry:n hakemus hylätään, koska hakija ei toimittanut pa-
kollisia liitteitä.

Suomen Venäjänkielisten Keskusjärjestö ry:n hakemus hylätään, koska 
hakemus ei täytä kaupungin avustusten myöntämisessä noudatettavan 
yleisohjeiden kohtaa 2.5. Avustuksia ei myönnetä keskusjärjestöille.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
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Anu Markkola, vuorovaikutussuunnittelija, puhelin: 09-310 36547
anu.markkola(a)hel.fi

Liitteet

1 Helsingin kaupungin avustusten yleisohjeet
2 Yhteenveto asukasosallisuuden avustushakemuksista vuodelle 2021
3 Avustuskuulutus 4.12.2019

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hakijat Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 14.12.2020 § 867

HEL 2020-012444 T 02 05 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti myöntää asukasosallisuuden avustuksia vuo-
den 2021 talousarvion kohdalta 1 30 02 seuraavasti:

Hakija euroa
Arabian Asukastalot ry 17 500
Arabianranta-Toukola-Vanhakaupunki kulttuuri- ja kaupun-
ginosayhdistys ry

17 500

Hertsikan pumppu -osuuskunta 31 000
Kaarela-Seura ry 35 200
Kalliolan Setlementti ry 125 400
Kansan Radioliitto-Folkets radioförbund ry 12 500
Koillis Seura ry 8 500
Konala-Seura ry 30 000
Kruununhaan Asukasyhdistys - Föreningen för Invånarna i 
Kronohagen ry

25 000

Kumpula-Toukola Kylätilayhdistys ry 53 800
Kytösuontien Pysäköinti Oy 30 000
Käpylän Yhdyskuntaklubi ry 45 200
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Laajasalo - Degerö Seura ry 38 000
Lauttasaari-Seura ry 20 500
Malminkartanon asukasyhdistys ry 35 000
Maunula-Seura ry 9 500
Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy 17 500
Myllypuro-Seura ry 73 400
Pihlajisto-Viikinmäki asukasyhdistys PNV ry 30 400
Pohjois-Haaga Seura r.y. - Norra-Haga Förening r.f. 13 000
Pro Lapinlahti mielenterveysseura ry 24 400
Roihuvuori-seura ry 55 000
Tapanilan Kylätila ry 55 000
Toimintakeskus Semja ry 45 800
Töölön kaupunginosat – Töölö ry 38 000
Viihdepalvelu Esirippu Oy / Pohjois-Helsingin Bändikoulu 37 000
Yhteismaa ry 17 000
Östersundom-seura ry 12 500

Lisäksi kaupunginhallitus päätti hylätä seuraavien hakijoiden avustus-
hakemukset: Eloa Herttoniemenrantaan Oy, FEMMA Planning Oy, 
Kontula-Seura ry ja Suomen Venäjänkielisten Keskusjärjestö ry.

Kaupunginhallitus päätti 28.9.2015 § 921, että useasta virastosta avus-
tusta hakeville moniavusteisille kaksikielisille järjestöille myönnettävistä 
avustuksista päätetään kaupunginhallituksen yleisavustuksia koskevan 
päätöksenteon yhteydessä. Föreningen Luckan i huvudstadsregionen 
r.f:n jättämä avustushakemus kuuluu edellä mainitun päätöksen mukai-
sesti kaupunginhallituksen yleisavustuksen piiriin. 

Kaupungin myöntämä asukasosallisuuden avustus ei kuulu valtiontuki-
säännösten soveltamisalaan, koska kyse on vapaa-ajan tilasta, joka 
palvelee ensisijaisesti paikallisia asukkaita ja joka ei todennäköisesti 
houkuttele asiakkaita tai investointeja muista EU:n jäsenvaltioista (Ko-
mission tiedonanto valtiontuen käsitteestä 2016/C 262/01 kohta 197).

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle siltä osin, kun se koski 
avustusta Herttoniemenrannan asukastaloyhdistys Ankkuri ry:lle. Asia 
pantiin pöydälle 11.1.2021 kokoukseen.

Käsittely

14.12.2020 Pöydälle
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Asian aikana kysymyksiin olivat vastaamassa alueosallisuuspäällikkö 
Titta Reunanen ja vuorovaikutussuunnittelija Anu Markkola. Asiantunti-
jat poistuivat kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Anna 
Vuorjoen ehdotuksesta siltä osin, kun se koski avustusta Herttoniemen-
rannan asukastaloyhdistys Ankkuri ry:lle. Asia pantiin pöydälle 
11.1.2021 kokoukseen.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Anu Markkola, vuorovaikutussuunnittelija, puhelin: 09-310 36547

anu.markkola(a)hel.fi
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§ 34
Anonyymin rekrytoinnin pilotoinnin kokemukset

HEL 2020-010478 T 07 01 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi anonyymin rekrytoinnin pilotin 
kokemukset vuonna 2020.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Aino Lääkkölä-Pyykönen, HR-asiantuntija, puhelin: 09 310 36372

aino.laakkola-pyykonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Anonyymi rekrytointi 2020: Loppuraportti

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus päätti anonyymin rekrytoinnin pilotoinnin käynnistä-
misestä 12.12.2018 edellyttäen, että kokemuksista jatkotoimenpiteiden 
suunnittelun pohjaksi raportoidaan viimeistään vuonna 2020. Anonyymi 
rekrytointi on myös yksi henkilöstön yhdenvertaisuussuunnitelman vuo-
sitoimenpide yhdenvertaisen rekrytoinnin kokonaisuudessa.

Loppuraportointi on tehty poikkileikkaustietona lokakuun lopun tilan-
teesta, ja sen pohjalta nousseita jatkokehitystarpeita on käsitelty henki-
löstöosaston johtoryhmässä, henkilöstöpoliittisessa työryhmässä sekä 
henkilöstön saatavuuden ohjausryhmässä, joka on toiminut myös itse 
pilotin ohjausryhmänä.

Anonyymin rekrytoinnin pilotointi käynnistyi 1.2.2020, ja se päättyy 
vuoden lopussa. Pilottiin ilmoittautuivat toimialojen lisäksi kaupungin-
kanslia, HKL ja Palvelukeskus, ja rekrytointitapaa alettiin kokeilla 12 
tehtävänimikkeessä ja ammattiryhmässä. Pilotointi toteutui 12 eri teh-
tävä- ja ammattiryhmässä. 
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Palkansaajien tutkimuslaitos on tehnyt pilotin rinnalla soveltuvuusselvi-
tystä (PoC, proof of concept), jonka perusteella saadaan tärkeää ko-
kemusta käytännön toteutuksesta ja luodaan pohja vaikutusten laa-
jemmalle arvioinnille anonyymin rekrytoinnin vaikutuksista yhdenvertai-
suuteen ja rekrytoinnin onnistumiseen. Tutkimuslupa on myönnetty 
vuoteen 2025 asti.

1.6.2020 alkaen annettiin myös mahdollisuus lisätä kokeiluun muitakin 
tehtävä- ja ammattiryhmiä sekä toteuttaa yksittäisiä kokeiluja. Tätä en-
nen useampi pilottiin kuuluva rekrytointi oli peruuntunut Koronan vuoksi 
ja toisaalta soveltuvuusselvityksen edellyttämän satunnaistamismene-
telmä vaikutti siihen, että useampi rekrytointi kuuluikin verrokkiryhmään 
toteutuen normaalisti.

Lokakuun lopuilla anonyymejä rekrytointeja oli toteutunut yhteensä 41, 
joista reilusti yli puolet kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla.

Anonyymiä rekrytointia pidetään pilotin kokemusten perusteella tärkeä-
nä toimenpiteenä osana monimuotoista rekrytointia. Menetelmän näh-
dään vaikuttavan positiivisesti myös työnantajakuvaan sekä kannusta-
van kaikenlaisia ihmisiä hakemaan kaupungin avoinna olevia tehtäviä.

Tahtotila anonyymin rekrytoinnin jatkamiselle on laajasti jaettu. Ano-
nyymi rekrytointi auttoi rekrytoivia esihenkilöitä keskittymään hakijan 
osaamiseen ja kompetenssiin. Haastateltujen esihenkilöiden mukaan 
prosessi auttoi pohtimaan myös omaa arvomaailmaa ja tarkastelemaan 
omia asenteitaan ja toimintatapojaan. Hakijan näkökulmasta jokainen 
heistä koki hyvänä sen, että anonyymi rekrytointimenetelmä asettaa 
hakijan ns. samalle viivalle ja antaa jokaiselle yhdenvertaiset mahdolli-
suudet edetä työhaastatteluun.

Suurin haaste liittyi anonyymin rekrytoinnin toimintatapaan. Järjestel-
mätuesta (Helbit-rekrytointijärjestelmä) huolimatta anonyymi rekrytointi 
koettiin edelleen liian manuaaliseksi, ja moni manuaalinen työvaihe oli 
juuri anonymiteetin säilymisen edellytys. 

Projektiryhmän jatkotoimepide-ehdotusten pohjalta on päätetty selvittää 
anonyymin rekrytoinnin toiminnallisuuden käyttöönottoa rekrytointijär-
jestelmässä. Mikäli toiminnallisuus otetaan käyttöön vuoden 2021 aika-
na, toimialoilta, liikelaitoksilta ja virastoilta odotetaan anonyymin rekry-
toinnin käytön laajentamista sekä seurantaa ja arviointi siitä, lisääkö ai-
empaa vahvempi järjestelmätuki anonyymien rekrytointien määrää.

Järjestelmätuen lisäksi panostetaan vielä vahvemmin esihenkilöiden 
rekrytointiosaamiseen sekä lisätään tietoisuutta monimuotoisuuden joh-
tamisesta sekä monimuotoisesta rekrytoinnissa. Uusi Helvi-
kokonaisuus (virtuaalinen ryhmäkeskusteluohjaaja) monimuotoisesta 
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rekrytoinnista sekä saman teeman intrasivusto tukevat osaltaan tätä 
tavoitetta. 

Anonyymin rekrytoinnin osalta viestinnässä korostetaan sitä, mitä ano-
nyymillä rekrytoinnilla tavoitellaan ja mitä sillä halutaan edistää. Esi-
henkilöiden tietoon ja käytettäväksi tarjotaan myös muita monimuotois-
ta rekrytointia tukevia menetelmiä.

Anonyymi rekrytointi on osa yhdenvertaista rekrytointia, joka koostuu 
monista eri toimista. Tarvitaan tietoisuuden lisäämistä, asenteisiin vai-
kuttamista, ohjeistamista, osaamisen kehittämistä sekä toiminnan par-
haiten mahdollistavat työkalut ja järjestelmät.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Aino Lääkkölä-Pyykönen, HR-asiantuntija, puhelin: 09 310 36372

aino.laakkola-pyykonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Anonyymi rekrytointi 2020: Loppuraportti

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 14.12.2020 § 874

HEL 2020-010478 T 07 01 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle 11.1.2021 kokoukseen.

Käsittely

14.12.2020 Pöydälle

Asian käsittelyn aikana kuultavana olivat strategisen resursoinnin pääl-
likkö Tarja Näkki ja HR-asiantuntija Aino Lääkkölä-Pyykönen. Asiantun-
tijat poistuivat kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Reetta 
Vanhasen ehdotuksesta 11.1.2021 kokoukseen.
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Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Aino Lääkkölä-Pyykönen, HR-asiantuntija, puhelin: 09 310 36372

aino.laakkola-pyykonen(a)hel.fi
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§ 35
Alueen varaaminen Alppilan pohjoisosasta NCC:lle toimitila- ja 
asuntohankkeen suunnittelua varten (Savonkadun alue)

HEL 2020-009944 T 10 01 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus varasi Alppilan pohjoisosan Savonkadun alueen 
NCC Property Development Oy:lle (y-tunnus 1765519-3) toimitila- ja 
asuntoalueen suunnittelua varten (kehittämisvaraus) seuraavin ehdoin:

 Varausalue on liitekartan 1 mukainen.
 Alueen pinta-ala on noin 7 hehtaaria.
 Kehittämisvaraus on voimassa 31.12.2022 saakka.
 Varauksensaaja on velvollinen noudattamaan liitteen 2 mukaisia  

erityisiä ja yleisiä varausehtoja. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1 Kartta varausalueesta
2 Alppilan_pohjoisosa_varausehdot_200903

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Varauksensaaja Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täy-
täntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Savonkadun alue
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Savonkadun alue sijaitsee Alppilan pohjoisosassa muutaman sadan 
metrin päässä Pasilan asemalta. Varsinaista varattavaa viitesuunnitte-
lualuetta rajaa lännessä ratapiha, etelässä Viipurinkatu ja Karjalankatu, 
idässä Porvoonkatu ja Saimaankatu sekä pohjoisessa Aleksis Kiven 
katu. Alueen laajuus on noin seitsemän hehtaaria. Aluetta hallitsevat 
avokallioiset rakentamattomat alueet isoine korkeuseroineen. Alueella 
sijaitsee kaksi rakennusta, oppilaitosrakennus ja suojeltu kouluraken-
nus radan varressa. Kaupunki omistaa varausalueen maa-alueet ja ra-
kennukset.

Alueen eteläosassa sijaitseva teollisuuden tuotanto- ja toimistoraken-
nus Alppitalo sijaitsee yksityisen omistamalla tontilla. Yhteen sovitetta-
va viitesuunnittelualue ulottuu Alppitalon tontin lisäksi Senaatti-
kiinteistöjen omistamalle alueelle Pasilan aseman eteläpuolella sekä 
Ratapihantien ja radan välissä. Yhteen sovitettava viitesuunnittelualue 
näkyy tarkemmin liitteenä 1 olevalta kartalta.

Yleiskaavassa 2016 alue on kantakaupunkialuetta (C2), jota kehitetään 
toiminnallisesti sekoittuneena alueena. Alueelle on tarkoitus tehdä 
asemakaavamuutos, mikäli suunnittelu etenee varausehtojen mukai-
sesti.

Hakemus ja hankkeen kuvaus

NCC Property Development Oy (NCC) pyytää 15.6.2020 päivätyllä ha-
kemuksella kehittämisvarausta Savonkadun ympäristön kehittämiseksi.

Savonkadun liikenteellinen merkitys on muuttunut Keski-Pasilan katu-
järjestelyiden vuoksi. Liikenne tulee vähenemään ja nelikaistainen, osit-
tain kallioleikkauksessa oleva läpiajoväylä on tarkoitus muuttaa ka-
peammaksi kaduksi. Tavoitteena on rakentaa Savonkadusta aktiivinen 
ja viihtyisä keskustamainen katutila, johon toimistotalojen aulatilat, liik-
keet ja palvelutilat avautuvat. Savonkadun molemmille puolille ehdote-
taan toimitilarakentamista.

Alueelle tutkitaan myös asuinrakentamista. Asuinrakennusten massoit-
telu ja arkkitehtuuri liittyvät viereiseen Alppilan rakennuskantaan. 
Asuinkortteleiden ja toimitilakortteleiden väliin on tarkoitus jäädä viher-
vyöhyke ja -yhteys, jossa säilytetään keskeisimmät avokalliot. Vihera-
lue kallioineen on tarkoitus liittää asuintalojen pihoihin. Alueen läpi tulisi 
kulkemaan polkupyöräreitti vihervyöhykkeellä, joka yhdistäisi Pohjois-
baanan Vallilan baanaan. Kehittämisessä tutkitaan myös varausalueen 
ulkopuolelle, radan ylittävälle polkupyörä- ja jalankulkusillalle sijaintia, 
joka olisi suora jatke Savonkadun ylittävälle sillalle. Sillalta olisi yhteys 
myös veturitalleille.
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Pysäköinti olisi tarkoitus toteuttaa keskitettynä Savonkadun itäpuolen 
toimistorakennusten alle. Pysäköinti palvelisi kaikkia alueen uusien ra-
kennuksien käyttäjien pysäköintitarpeita. Pysäköintijärjestelyssä tutki-
taan lisäksi yhteiskäyttöautoilun ja sähköautoilun tarpeet. Savonkadun 
varren rakennuksien huolto toteutettaisiin maanalaiseksi keskitetyksi 
huolloksi. Elinkaaren aikana pysäköintitarpeen pienennys otetaan tilo-
jen muuntojoustavuutena huomioon, esimerkiksi muuntautuen harras-
te- ja liikuntatiloiksi.

Korkean alueellisen energiatehokkuuden saavuttamiseksi keskitytään 
paikallisten resurssien, kuten geoenergian, aurinkosähkön ja -lämmön 
hyödyntämiseen.

Alueen arkkitehtuurilla haetaan kestävää ja korkealaatuista arkkitehtuu-
ria. Kehityssuunnittelussa arkkitehtina toimii JKMM Arkkitehdit.

Kehittämissuunnittelun ja asemakaavamuutoksen tavoitteena on kehit-
tää keskeisellä paikalla sijaitseva alue kantakaupunkimaiseksi, aktiivi-
seksi ja monipuoliseksi kokonaisuudeksi uusine työpaikkoineen, asun-
toineen ja palveluineen huomioiden korkeatasoinen arkkitehtuuri sekä 
Hiilineutraali Helsinki 2035-ohjelman tavoitteet.

Varattavalle alueelle tutkitaan toimisto-, hotelli-, liiketila-, pysäköinti-, 
hybridi-, opetustila- ja asuinrakennuksien sijoittumista alustavasti yh-
teensä noin 160 000 k-m²:n verran, josta osa olisi asumista. Kaupungin 
maa-alueet ja yhteen sovitettavat kumppanuusalueet mukaan huomioi-
den alueen potentiaali on alustavasti arvioiden yhteensä noin 250 000–
300 000 k-m². Alueen rakentamisella tuetaan monimuotoisesti Pasilan 
aseman vaikutusalueen modernien toimistotyöpaikkojen ja asumisen 
kysynnän täyttämistä.

Hakemus ja esitys ovat oheismateriaalissa.

Varausehdot ja tontinluovutus

Alueen kehittämistä tehdään yhteistyössä kaupungin kanssa. Keskei-
simpinä varausehtoja ja suunnitteluperiaatteita ovat:

 Alue suunnitellaan kaupunkimaisena kantakaupungin laajenemisa-
lueena. 

 Uudisrakentaminen on pääosin toimistotilaa. 
 Viheryhteyksien säilyminen.
 Varauksensaajan tulee tehdä vähintään kolme erilaista viitesuunni-

telmaa.
 Riittävät selvitykset ja laaja vuorovaikutus.
 Yhteistyö lähialueiden muiden maanomistajien kanssa.
 Liikenneyhteyksien tutkiminen.
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 Keskitetyn maanlaisen pysäköinnin suunnittelu.
 Kaupunki laatii palveluverkkoselvityksen Alppilan ja Pasilan kouluis-

ta.
 Hiilineutraalius: esimerkiksi paikallinen energiatuotanto ja jakamista-

lous.
 NCC:lle varataan alustavasti mahdollisuus toteuttaa noin 45 000 k-

m² toimitilarakentamista, josta päätetään erikseen tonttivaraukses-
sa. 

Varausehdot ovat liitteessä 2. Kehittämisvarausaikana kaavoitettavat 
toimitilatontit tullaan luovuttamaan kaupunginhallituksen 1.4.2019 § 220 
hyväksymien linjausten mukaisesti. Luovutusmuodosta ja -ehdoista 
päätetään myöhemmin erikseen. 

Vuorovaikutus

Kehittämisvarausaikana järjestetään vuorovaikutusta eri suunnitelma-
vaihtoehdoista. Mikäli suunnitelmat johtavat asemakaavan muutospro-
sessiin, tehdään siinä yhteydessä vielä erikseen asemakaavan muu-
tosprosessin mukaiset vuorovaikutukset.

Vaihtoehtoinen suunnitelma

Myös toinen hakija oli kiinnostunut alueesta. Näiden kahden hakijan vä-
lillä järjestettiin kilpailutus, jonka tavoitteena oli löytää alueelle soveltu-
va toiminnallinen konsepti ja kehityskelpoinen suunnitteluratkaisu sekä 
arvioida yhteistyömahdollisuuksia alueen tulevassa suunnittelussa. 
Tästä syystä molemmilta toimijoista pyydettiin alustavat suunnitelmat, 
kehittämiskonsepti ja luonnos varaushakemuksesta.

Vaihtoehtoinen suunnitelma sekä ehdotuksia koskeva arviointimuistio 
ovat oheismateriaalissa.

Kaupunkiympäristön toimialan asemakaavapalvelun arvion mukaan 
NCC:n kokonaisvaltaista ehdotusta on pidettävä alueelle suunniteltu tu-
leva kehitys huomioiden erittäin lupaavana. Suunnitelma on sovitettu 
alueelle onnistuneesti huomioiden sekä kantakaupungin luonne että 
Pasilan tuleva rakentaminen, samalla luoden alueelle oman identiteet-
tinsä. Alueen vahvuudet ja mahdollisuudet on tunnistettu ansiokkaasti 
ja hyödynnetty ideasuunnitelman arkkitehtuurissa ja toiminnallisuudes-
sa hyvin. Näin ollen kehittämisvaraus ehdotetaan tehtäväksi NCC:n 
hakemukseen perustuen. 

Varauksen perustelut

Kehittämisvaraushakemuksessa esitetty toimitilojen ja asuntojen täy-
dennysrakentaminen vahvistaa kaupungin strategisten tavoitteiden 
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mukaista kehitystä. Elinkeinopolitiikan tavoitteena on, että yksityisen 
sektorin työpaikkamäärä kasvaa pitkällä aikavälillä vähintään yhtä no-
peasti kuin asukasluku. Kaupungin omistamat toimitilatontit Pasilassa 
ovat vähissä. Savonkadun kehittäminen on merkittävä laajentumis-
suunta Pasilan toimitilarakentamisessa.

Kaupunginhallituksen 1.4.2019 § 220 hyväksymien Helsingin tontinluo-
vutusta koskevien linjausten mukaan kaupunki voi varata asunto- ja yri-
tystontit suoravarauksena ilman julkista hakua tapauskohtaisesti arvioi-
tavin erityisin perustein. Savonkadun alue varataan hakijan aloitteesta 
kehittämishankkeelle, jolla on merkittävää uutuusarvoa. On todennä-
köistä, ettei kilpailuttamalla tai julkisella haulla olisi saavutettavissa 
kaupungin kannalta parempaa lopputulosta.

Asian käsittely kaupunkiympäristölautakunnassa

Kaupunkiympäristölautakunta on 29.9.2020 § 559 esittänyt alueelle ke-
hittämisvarausta NCC:lle. Lautakunta on kokouksessaan hyväksynyt 
yksimielisesti vastaehdotuksen, jonka mukaan lautakunta toteaa, että 
varausehtojen kohdassa 3 c) tulee huomioida seuraavat linjaukset:

 Kallioalueita säilytetään mahdollisimman laajoina painottaen sitä, 
miten asukkaat käyttävät suunnittelualueen kallioita ja puistoja. 

 Käyttäjien kokemuksia käytetään suunnittelun pohjana samoin kuin 
muuta käyttäjädataa – esimerkiksi matkapuhelindataa.

 Rakentamisessa tavoitellaan sitä, että rakennukset ovat kiinni ka-
dun varressa, mikä osaltaan auttaa priorisoimaan jo rakennettua tila 
rakentamisen alueena.

 Vuorovaikutus alueen asukkaiden kanssa tulee olla elimellinen osa 
suunnittelua ja suunnittelussa tulee huomioida ympäröivän alueen 
arkkitehtoninen luonne ja se, että uusi kerros toimii hyvin suhteessa 
vanhaan.

Lautakunnan hyväksymä vastaehdotus pitää sisällään linjauksia, jotka 
koskevat hanketta kokonaisvaltaisesti, eikä vastaehdotus sellaisenaan 
sovellu varausehdoksi. Lautakunnan vastaehdotusta on pidettävä 
hankkeen jatkosuunnitteluohjeena, joka on huomioitava, kun alueen 
kehittämistä tehdään yhteistyössä kaupungin ja varauksensaajan 
kanssa.

Toimivalta

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

Esittelijä
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kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1 Kartta varausalueesta
2 Alppilan_pohjoisosa_varausehdot_200903

Oheismateriaali

1 Hakemus 15.6.2020
2 Hakemus 15.6.2020, liite, UNIO52 esite
3 Savonkadun _kehittamisvaraus_Arviointi
4 Suunnitteluvaraushakemus-Savonkatu-Skanska
5 Esitys-Savonkatu-Skanska

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Varauksensaaja Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täy-
täntöönpano

Tiedoksi

Kaupunkiympäristölautakunta

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 14.12.2020 § 875

HEL 2020-009944 T 10 01 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle 11.1.2021 kokoukseen.

Käsittely

14.12.2020 Pöydälle

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Anna 
Vuorjoen ehdotuksesta 11.1.2021 kokoukseen.
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Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 29.09.2020 § 559

HEL 2020-009944 T 10 01 01 00

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle Alppilan poh-
joisosan Savonkadun alueen varaamista NCC Property Development 
Oy:lle (y-tunnus 1765519-3) toimitila- ja asuntoalueen suunnittelua var-
ten (kehittämisvaraus) seuraavin ehdoin:

 Varausalue on liitekartan 1 mukainen. Alueen pinta-ala on noin 7 
hehtaaria.

 Kehittämisvaraus on voimassa 31.12.2022 saakka.
 Varauksensaaja on velvollinen noudattamaan liitteen 2 erityisiä ja 

yleisiä varausehtoja.

(varaustunnus L1112-3)

Lautakunta toteaa, että kohdan varausehtojen kohdan 3 c tulee huo-
mioida seuraavat linjaukset: kallioalueita säilytetään mahdollisimman 
laajoina painottaen sitä, miten asukkaat käyttävät suunnittelualueen 
kallioita ja puistoja. Käyttäjien kokemuksia käytetään suunnittelun poh-
jana samoin kuin muuta käyttäjädataa – esimerkiksi matkapuhelinda-
taa. Rakentamisessa tavoitellaan sitä, että rakennukset ovat kiinni ka-
dun varressa mikä osaltaan auttaa priorisoimaan jo rakennettua tila ra-
kentamisen alueena. Vuorovaikutus alueen asukkaiden kanssa tulee 
olla elimellinen osa suunnittelua ja suunnittelussa tulee huomioida ym-
päröivän alueen arkkitehtoninen luonne ja se, että uusi kerros toimii 
hyvin suhteessa vanhaan.

Käsittely

29.09.2020 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Anni Sinnemäki: Lautakunta toteaa, että kohdan varausehtojen kohdan 
3 c tulee huomioida seuraavat linjaukset: kallioalueita säilytetään mah-
dollisimman laajoina painottaen sitä, miten asukkaat käyttävät suunnit-
telualueen kallioita ja puistoja. Käyttäjien kokemuksia käytetään suun-
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nittelun pohjana samoin kuin muuta käyttäjädataa – esimerkiksi matka-
puhelindataa. Rakentamisessa tavoitellaan sitä, että rakennukset ovat 
kiinni kadun varressa mikä osaltaan auttaa priorisoimaan jo rakennet-
tua tila rakentamisen alueena. Vuorovaikutus alueen asukkaiden kans-
sa tulee olla elimellinen osa suunnittelua ja suunnittelussa tulee huo-
mioida ympäröivän alueen arkkitehtoninen luonne ja se, että uusi ker-
ros toimii hyvin suhteessa vanhaan.

Kannattaja: Mia Haglund

Kaupunkiympäristölautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä Anni Sin-
nemäen vastaehdotuksen.

22.09.2020 Pöydälle

15.09.2020 Pöydälle

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Ilkka Aaltonen, tiimipäällikkö, kiinteistökehitys, puhelin: 09 310 36441

ilkka.aaltonen(a)hel.fi
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§ 36
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen asioita, joissa 
seuraavat viranomaiset ovat tehneet päätöksen viikoilla 53-1: 

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

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Henri Kähönen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36027

henri.kahonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Henri Kähönen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36027

henri.kahonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 22, 25, 26, 
27, 28, 29, 30, 31, 34, 35 ja 36 §:t.

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

2
OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Pöytäkirjan 17, 18, 19, 21, 23, 24 ja 33 §:t.

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

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

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

 kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi-
saannista.

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

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

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

Oikaisuvaatimusviranomainen

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

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

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

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

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

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

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

vaatimuksen
 oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot

Pöytäkirja

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

3
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 32 §.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta.
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Sovellettava lainkohta: Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopi-
muksista 134 § 1 mom, 163 §.
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Kaupunginhallitus

Jan Vapaavuori
puheenjohtaja

Asta Vennelä
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Pia Pakarinen Wille Rydman

Ozan Yanar

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa 
www.hel.fi 19.01.2021.


