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Kokousaika 01.02.2021 16:00 - 17:22

Kokouspaikka Kaupungintalon terassikabinetti / sähköinen kokous

Läsnä

Jäsenet

Vapaavuori, Jan (etänä) pormestari
Sevander, Tomi (etänä) kaupunginhallituksen 2. varapu-

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

Muut

Kivekäs, Otso (etänä) kaupunginvaltuuston puheenjohtaja
saapui 16:03, poissa: 73-75 §

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

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

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

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

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

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

esteellinen: 84 §
Summanen, Juha (etänä) hallintojohtaja
Jänönen, Jukka (etänä) vs. viestintäjohtaja
Hopeakunnas, Maisa viestintäasiantuntija
Ainola, Pilvi hallintoasiantuntija
Vennelä, Asta hallintoasiantuntija

Puheenjohtaja

Jan Vapaavuori pormestari
73 - 95 §

Esittelijät

Jan Vapaavuori pormestari
73 §

Sami Sarvilinna kansliapäällikkö
74 - 95 §

Pöytäkirjanpitäjä

Asta Vennelä hallintoasiantuntija
73 - 95 §
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§ Asia

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

74 Asia/2 V 17.2.2021 Pakilantie 54, 71, 76, 77 ja 78 asemakaavan muuttami-
nen (nro 12631)

75 Asia/3 V 17.2.2021, Vuokrausperiaatteiden määrittäminen asuinkerrostalo-
tonteille (Sörnäinen, Kalasatama tontit 10575/6 ja 10592/2)

76 Asia/4 V 17.2.2021, Avoimen puolueen valtuustoryhmän ryhmäaloite arkki-
tehti Eliel Saarisen suunnitelman huomioon ottamisesta Elielinaukion 
suunnittelukilpailussa

77 Asia/5 V 17.2.2021, Valtuutettu Abdirahim (Husu) Husseinin aloite Rosa Emi-
lia Clayn huomioon ottamisesta Helsingin nimistössä

78 Asia/6 V 17.2.2021, Valtuutettu Mai Kivelän aloite kierrätysmahdollisuuksien 
parantamisesta ja mini-Sortti-aseman perustamisesta kantakaupunkiin

79 Asia/7 V 17.2.2021, Valtuutettu Johanna Laisaaren aloite Aino Acktén huvilan 
muuttamisesta Suomen jännien naisten museoksi

80 Asia/8 V 17.2.2021, Valtuutettu Pauliina Saareksen aloite uusperheiden tuen 
tarpeen kartoituksesta ja perhevalmennuksen kokeilusta

81 Asia/9 V 17.2.2021 Laajasalon Koirasaarentien ja Ilomäentien alueiden ase-
makaavan muuttaminen (nro 12548)

82 Asia/10 V 17.2.2021, Valtuutettu Suldaan Said Ahmedin aloite uimarantojen 
turvallisuuden parantamisesta

83 Asia/11 Kaupunginvaltuuston 26.8.2020 § 181 tekemän päätöksen täytän-
töönpano

84 Asia/12 Tonttien varaaminen asuntohankkeita varten

85 Asia/13 Perusopetuksen poikkeusjärjestelyjen mahdollistaminen

86 Asia/14 Valtuutettu Ville Jalovaaran aloite maksuttoman pysäköinnin palaut-
tamisesta Hietaniemen hautausmaalle

87 Asia/15 Valtuutettu Ville Jalovaaran aloite vapaaehtoisen pyörärekisterin pe-
rustamisesta Helsinkiin

88 Asia/16 Valtuutettu Terhi Koulumiehen aloite pitkäaikaiskoronaan erikoistu-
neesta terveysasemasta
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89 Asia/17 Valtuutettu Anna Vuorjoen toivomusponsi mielenterveyskuntoutujien 
asumispalvelujonojen purkamisen toimenpidesuunnitelmasta

90 Asia/18 Valtuutettu Sirpa Asko-Seljavaaran toivomusponsi aikarajojen poista-
misesta 70 vuotta täyttäneiden kertalipusta

91 Asia/19 Erään valtionperinnön hakuperusteen ja käyttötarkoituksen vahvista-
minen

92 Asia/20 Virkojen perustaminen sosiaali- ja terveystoimialalle 1.3.2021 lukien

93 Asia/21 Hankintaoikaisuvaatimus, digitaalinen oppimisalusta

94 Asia/22 Valtuutettu Mia Haglundin toivomusponsi yliopistotasoisesta tutkimuk-
sesta terveysasemapalvelujen hankintakokeilun vaikutuksista palvelu-
jen saatavuuteen ja toimivuuteen

95 Asia/23 Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen
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§ 73
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 Sanna 
Vesikansan ja Pia Pakarisen sekä varatarkastajiksi Tomi Sevanderin ja 
Mika Raatikaisen.

Esittelijä
pormestari
Jan Vapaavuori

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
pormestari
Jan Vapaavuori

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 74
V 17.2.2021 Pakilantie 54, 71, 76, 77 ja 78 asemakaavan muuttami-
nen (nro 12631)

HEL 2018-013370 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy 34. kaupunginosan (Pakila, Länsi-Pakila) 
korttelin 34083 tontin 23, korttelin 34145 tontin 21, korttelin 34154 ton-
tin 30, korttelin 34155 tonttien 11 ja 12 sekä katualueiden asemakaa-
van muutoksen 27.10.2020 päivätyn piirustuksen nro 12631 mukaisena 
ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaavan muutoksen nro 12631 kartta, päivätty 27.10.2020
2 Asemakaavan muutoksen nro 12631 selostus, päivätty 27.10.2020, 

päivitetty Kylk:n 27.10.2020 päätöksen mukaiseksi
3 Vuorovaikutusraportti 3.8.2020, täydennetty 27.10.2020 ja kaavapäivys-

tyksen muistio 16.9.2019
4 Päätöshistoria
5 Havainnekuvat

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Helen Oy Esitysteksti
Helen Sähköverkko Oy Esitysteksti
Helsingin seudun liikenne -
kuntayhtymä

Esitysteksti

Helsingin seudun ympäris-
töpalvelut -kuntayhtymä

Esitysteksti

Uudenmaan elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristökes-
kus

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

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

Hyväksymispäätöksestä 
tiedon pyytäneet

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaa-
van, rakennusjärjestyksen hyväksyminen

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaavaratkaisun keskeinen sisältö

Pakilantien ympäristöä kehitetään yhteistyössä tonttien omistajien 
kanssa Länsi-Pakilan eläväksi keskuskaduksi, jonka varrella on ympä-
ristöä tiiviimpää rakentamista, palveluita ja asumista.

Asemakaavan muutos (kaavaratkaisu) koskee viittä tonttia, jotka sijait-
sevat Länsi-Pakilassa Pakilantien varrella, Kehä I:n etelä- ja pohjois-
puolella. Kaavaratkaisu mahdollistaa enintään nelikerroksisten asuin-
kerrostalojen rakentamisen Pakilantien varteen. Tonttien käyttötarkoi-
tus muuttuu asuinkerrostalojen korttelialueeksi ja kaikilla tonteilla noste-
taan tonttitehokkuutta. Autopaikoitus järjestetään tonttiratkaisusta riip-
puen joko rakenteellisesti maantasossa, maanalaisesti pysäköintihallis-
sa tai maantasopaikoituksena. Pakilantien varren asuinkerrostalojen 
maantasokerrokseen tulee sijoittaa Pakilantielle avautuvia liike-, toimis-
to- tai työtiloja. Asemakaavamuutoksen toteuttaminen edellyttää ole-
massa olevien rakennusten purkamista. 

Asemakaavamuutos sisältää 7 585 k-m2 kerrosalaa, josta asumista on 
6 845 k-m2 ja liike-, toimisto- ja ympäristöhäiriötä aiheuttamatonta työti-
laa 740 k-m2.  Uutta kerrosalaa muodostuu 5 698 k-m2. Laskennalli-
nen tehokkuus asuinkerrostalojen korttelialueella on e = 1,0 ja lasken-
nallinen asukasmäärän lisäys noin 130 uutta asukasta.

Päätökset kaavaratkaisun pohjana

Kaavaratkaisu edesauttaa kaupungin strategisten tavoitteiden toteutu-
mista mahdollistamalla uutta ja asuntotyypiltään monipuolista asunto-
tuotantoa sekä yrityksille monipuolisia sijaintipaikkoja keskeisen alueel-
lisen keskuskadun, Pakilantien varrelle. 
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Helsingin yleiskaava 2016:ssa kaava-alueen tontit kuuluvat asuntoval-
taiseen alueeseen merkinnällä A3, jossa tonttitehokkuus on pääosin 
e=0,4-1,2 ja perustellusti korkeampikin. Maanlaisessa yleiskaavassa 
nro 11830 alue on  esikaupunkialueiden pintakallioaluetta. Kaavarat-
kaisu on em. yleiskaavojen mukainen.

Asemakaavan muutos on laadittu kaupunkisuunnittelulautakunnan 
11.11.2014 hyväksymien Pakilantien varren maankäytön suunnittelupe-
riaatteiden mukaisesti.

Alueen lähtökohdat ja nykytilanne

Kaavamuutos koskee viittä tonttia. Tontilla 34155/11 on kaksi yksiker-
roksista pientaloa. Tontilla 34155/12 on neljän perheen yksikerroksinen 
rivitalo. Tontilla 34154/30 sijaitsee yksikerroksinen tasakattoinen liike-
rakennus. Tontilla 34145/21 sijaitsee kaksikerroksinen, pääosin tiiliver-
hoiltu toimistorakennus. Tontilla 34083/23 sijaitsee puolitoistakerroksi-
nen puuverhoiltu asuintalo. 

Alueella on voimassa kaksi asemakaavaa vuosilta 1982 ja 1988.

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

Kaavaratkaisun kustannukset

Kaavaratkaisun toteuttamisesta ei aiheudu kaupungille kustannuksia. 
Kaavaratkaisu nostaa alueen arvoa. Kaupunkiympäristötoimialalta on 
25.11.2020 ilmoitettu ettei arvonnousu tarkempien selvitysten perus-
teella ole niin merkittävää, että maanomistajien ja kaupungin välillä tuli-
si tehdä maankäyttösopimus.

Vuorovaikutus kaavan valmisteluaikana

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

Viranomaisyhteistyö

Kaavaratkaisun valmistelun yhteydessä on tehty yhteistyötä kaupun-
kiympäristön toimialan eri tahojen lisäksi seuraavien viranomaistahojen 
kanssa: Helen Oy, Helen Sähköverkko Oy, Helsingin seudun liikenne -
kuntayhtymä (HSL) , Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) vesi-
huolto. 
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Viranomaisten kannantotot osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä 
valmisteluaineistosta kohdistuivat vesihuoltolinjojen huomioimiseen 
kaavamuutoksen valmistelussa. Helen Oy:llä ja Helen Sähköverkko 
Oy:llä ei ollut huomautettavaa osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta. 

Kannanotoissa esitetyt asiat on otettu huomioon kaavoitustyössä siten, 
että johtokujamerkintä on osoitettu tontille 34155/29 olemassa olevien 
johtokujien mukaan.

Mielipiteet

Mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä valmisteluai-
neistosta kohdistuivat asemakaavamuutoksen lainmukaisuuteen, 
suunnitteluperiaatteiden ohjausvaikutukseen, kerrostalorakentamisen 
vastustamiseen ja vaikutuksiin, kaupunkikuvaan, liikenteeseen ja pysä-
köintipaikkojen järjestämiseen, liiketilojen tarpeellisuuteen, luontoarvoi-
hin, kaavamuutoksen taloudellisiin vaikutuksiin, viitesuunnitelmien in-
formatiivisuuteen, toteutussuunnitteluun ja rakennusaikaiseen häiriöön.

Mielipiteet on otettu huomioon kaavoitustyössä siten, että asemakaa-
vamuutosta on ohjattu suunnitteluperiaatteiden mukaisesti. Kaupunki-
kuvallisia ja toiminnallisia tavoitteita ohjataan kaavamääräyksin. Par-
vekkeiden suuntausta rajoitetaan kaavamääräyksin niillä rakennuksen 
julkisivuilla, jotka ovat lähellä pientalotonttien rajaa.

Kirjallisia mielipiteitä saapui 8 kpl.

Kaavaehdotuksen julkinen nähtävilläolo

Kaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä 3.8.– 1.9.2020, mistä ilmoitettiin 
maankäyttö- ja rakennusasetuksessa säädetyllä tavalla ja ehdotuksen 
nähtäville asettamisesta lähetettiin kirje ulkokuntalaiselle maanomista-
jalle.

Kaavaehdotuksesta tehtiin 7 muistutusta. 

Muistutuksissa esitetyt huomautukset kohdistuivat pääosin samoihin 
aiheisiin, joita asemakaavan muutosalueen lähiasukkaat toivat esiin jo 
mielipiteissään. Muistutuksissa kyseenalaistettiin muutoksen lainmu-
kaisuus ja suhde kaupungin rakennusjärjestykseen. Asemakaavan 
mahdollistamaa laskennallista tehokkuuslukua e = 1,0 ja nelikerroksista 
rakentamista vastustettiin ja vaadittiin muuttamaan kaavaehdotusta vä-
hemmän tehokkaaksi ja kerrosluvultaan alemmaksi. Muistutuksissa 
myös kritisoitiin sitä, että asemakaavamuutos hyödyntää taloudellisesti 
muutoskohteita mutta toteutuessaan laskee lähitonttien ja -asuntojen 
arvoa. Muutos koettiin kaupunkilaisten tasa-arvoisen kohtelun vastai-
sena ja kaavamuutoksen vaikutuksia naapurustoon pidettiin kohtuutto-
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mina. Asemakaavan mahdollistavien rakennusten parvekkeiden suun-
taamisesta oltiin edelleen huolissaan ja niihin liittyvän asemakaava-
määräyksen ja havainnekuvan ristiriitaa kritisoitiin.  Lisäksi koettiin, et-
tei osallistumis- ja arviointivaiheessa jätettyihin mielipiteisiin ollut vas-
tattu kaikilta osin. Myös lintujen elinoloista oltiin huolissaan, koska uu-
siin toteutettaviin rakennuksiin on tulossa heijastavia ikkunoita ja mah-
dollisesti lasitettuja parvekkeita. Myös joukkoliikenteen riittävyydestä ol-
tiin huolissaan.

Kaavaehdotuksesta saatiin viranomaislausunnot edellä mainituilta yh-
teistyötahoilta. Lausunnoissa esitetyt huomautukset kohdistuivat vesi-
huoltolinjojen huomioimiseen kaavamuutoksen valmistelussa sekä li-
säksi siihen, että kaavamääräyksenä tulee mainita, että johtokuja-
alueelle ei saa sijoittaa kiinteitä eikä raskaita rakenteita eikä istuttaa 
puita tai pensaita. Maankäytön tiivistämistä pidettiin kannatettavana 
vanhoilla asuinalueilla, joilla on jo olemassa palvelut. Pakilantie on 
suunnittelualueen keskeinen joukkoliikenneväylä, missä on jo valmiiksi 
hyvät joukkoliikenneyhteydet kantakaupungin suunnan lisäksi myös 
poikittaisliikenteessä. Suunnittelualueen ympäristössä on myös ole-
massa olevat kävely- ja pyöräily-yhteydet lähialueelle sekä kantakau-
pungin suuntaan ja Kehä I:n suuntaisesti. Ajoneuvoliittymien sijoittumis-
ta sivukaduille pidettiin tärkeänä kävelijöiden ja pyöräilijöiden turvalli-
suuden sekä Pakilantien joukkoliikenteen sujuvuuden varmistamiseksi.

Toimenpiteet julkisen nähtävilläolon jälkeen

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

Kaavan tavoitteet huomioon ottaen, kaavaehdotusta ei ole ollut tarkoi-
tuksenmukaista muuttaa julkisen nähtävilläolon yhteydessä esitettyjen 
huomautusten johdosta. 

Kaavakartan merkintöihin tai määräyksiin ei ole tehty muutoksia julki-
sen nähtävilläolon jälkeen. Aineistoon tehdyt muut täydennykset on esi-
tetty kaavaselostuksen viimeisessä luvussa.

Tarkemmat perustelut

Kaavaratkaisun vaikutukset ja tarkemmat perustelut ilmenevät liitteenä 
olevasta asemakaavaselostuksesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
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Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36154
tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaavan muutoksen nro 12631 kartta, päivätty 27.10.2020
2 Asemakaavan muutoksen nro 12631 selostus, päivätty 27.10.2020, 

päivitetty Kylk:n 27.10.2020 päätöksen mukaiseksi
3 Vuorovaikutusraportti 3.8.2020, täydennetty 27.10.2020 ja kaavapäivys-

tyksen muistio 16.9.2019
4 Päätöshistoria
5 Havainnekuvat

Oheismateriaali

1 Sijaintikartta
2 Ilmakuvat
3 Muistutukset

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen hy-
väksyminen

Otteet

Ote Otteen liitteet
Helen Oy Esitysteksti
Helen Sähköverkko Oy Esitysteksti
Helsingin seudun liikenne -
kuntayhtymä

Esitysteksti

Helsingin seudun ympäris-
töpalvelut -kuntayhtymä

Esitysteksti

Uudenmaan elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristökes-
kus

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

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

Hyväksymispäätöksestä 
tiedon pyytäneet

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaa-
van, rakennusjärjestyksen hyväksyminen

Tiedoksi

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

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunta 27.10.2020 § 628

HEL 2018-013370 T 10 03 03

Hankenumero 0741_28

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle

 27.10.2020 päivätyn asemakaavan muutosehdotuksen nro 12631 
hyväksymistä. Asemakaavan muutos koskee 34. kaupunginosan 
(Pakila, Länsi-Pakila) korttelin 34083 tonttia 23, korttelin 34145 tont-
tia 21, korttelin 34154 tonttia 30, korttelin 34155 tontteja 11 ja 12 
sekä katualueita.

Lisäksi lautakunta päätti

 ettei ehdotusta aseteta uudelleen nähtäville

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

www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi

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

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

********** 

Käsittely

https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi/paatoksenteko/
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27.10.2020 Ehdotuksen mukaan

Asian aikana kuultavana oli arkkitehti Ann Charlotte Roberts. Asiantun-
tija poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Ann Charlotte Roberts, arkkitehti, puhelin: 310 37033

anncharlotte.roberts(a)hel.fi

Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus Kaupunkimit-
tauspalvelut Kartat ja paikkatiedot Yksikön päällikkö 10.06.2020 § 34

HEL 2018-013370 T 10 03 03

Päätös

Yksikön päällikkö päätti hyväksyä asemakaavan 12631 pohjakartan 
kaupunginosassa 34 Pakila. 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: 12631
Kaupunginosa: 34 Pakila
Kartoituksen työnumero: 13/2020
Pohjakartta valmistunut: 16.4.2020
Tasokoordinaatisto: ETRS-GK25
Korkeusjärjestelmä: N2000

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

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

Lisätiedot
Merja Kyyrö, vastaava kartoittaja, puhelin: 310 31911

merja.kyyro(a)hel.fi
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Suvi Uotila, kiinteistöinsinööri, puhelin: 09 310 29076
suvi.uotila(a)hel.fi
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§ 75
V 17.2.2021, Vuokrausperiaatteiden määrittäminen asuinkerrostalo-
tonteille (Sörnäinen, Kalasatama tontit 10575/6 ja 10592/2)

HEL 2020-012968 T 10 01 01 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto vahvistaa asuinkerrostalotonttien (AK) 10575/6 ja 
10592/2 tai niistä muodostettavien tonttien vuokrausperiaatteet liittei-
den 1 ja 2 mukaisesti.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1 Tontin 10575/6 vuokrausperiaatteet
2 Tontin 10592/2 vuokrausperiaatteet
3 Asemakaavan muutos nro 12628
4 Asemakaavan muutos nro 12390

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Asemakaava- ja tonttitiedot

Kaupunkiympäristölautakunta on 25.2.2020 § 106 hyväksynyt asema-
kaavan muutoksen nro 12628, joka on tullut voimaan 16.4.2020. Tontti 
10575/6 on asemakaavan mukaan kuusikerroksisten asuinkerrostalo-
jen korttelialuetta (AK VI). Tontille on merkitty asuintilaa 1990 k-m² ja 
liiketilaa vähintään 100 k-m². 

Tontin pinta-ala on 600 m² ja osoite Työpajankatu 4. Tontti on merkitty 
3.7.2020 kiinteistörekisteriin.
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Kaupunginvaltuusto on 19.4.2017 § 195 hyväksynyt asemakaavan 
muutoksen nro 12390, joka on tullut voimaan 2.6.2017. Asemakaavan 
mukaan tontti 10592/2 on 2–13 -kerroksisten asuinkerrostalojen kortte-
lialuetta (AK II, V, VIII ja XIII). Tontille on merkitty asuintilaa 10 350 k-
m² sekä liiketilaa yhteensä vähintään 550 k-m².

Tontin pinta-ala on 3 179 m² ja osoite Vanha talvitie 7. Tontti on merkit-
ty 19.6.2020 kiinteistörekisteriin.

Otteet asemakaavoista ovat liitteenä 3 ja 4.

Tonttien varaaminen ja lyhytaikainen vuokraaminen

Kaupunginhallitus on 16.9.2019 § 623 päättänyt varata tontin 10575/6 
Lehto Asunnot Oy:lle ja Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätio sr:lle 
(HOAS) opiskelija-asuntojen suunnittelua varten 31.12.2020 saakka 
päätöksessä mainituin ehdoin. 

Lehto Asunnot Oy on sittemmin ilmoittanut vetäytyvänsä hankkeesta ja 
HOAS on ilmoittanut jatkavansa hankkeen suunnittelua uuden kump-
panin kanssa. Tontit-yksikön päällikkö on 13.11.2020 § 312 päättänyt 
vuokrata tontin 10575/6 lyhytaikaisesti rakennusluvan hakemista ja 
maanrakennustöiden suorittamista varten Helsingin opiskelija-
asuntosäätiö sr:lle 15.11.2021 saakka.

Kaupunginhallitus on 9.12.2019 § 847 päättänyt varata tontin 10592/2 
Bassotalo Oy:lle Hitas I-omistusasuntojen ja Kehittyvä kerrostalo -
hankkeen suunnittelua ja toteutusta varten 31.12.2021 saakka päätök-
sessä mainituin ehdoin.

Maaperätiedot

Molempien tonttien alueilla sekä niiden ympäristössä on harjoitettu toi-
mintaa, joka on aiheuttanut maaperän ja/tai pohjaveden pilaantumista. 
Tonttien maaperä kunnostetaan rakentamisen yhteydessä rakennutta-
jan toimesta asuntorakentamisen edellyttämään tasoon. Kaupunki kor-
vaa rakennuttajalle maaperän puhdistamisesta aiheutuvat tavanomai-
siin maanrakennuskustannuksiin nähden ylimääräiset kulut. Puhdista-
mistoimenpiteiden ja kustannusjaon osalta noudatetaan kaupungin 
noudattamia vakiintuneita periaatteita.

Vuokrausperiaatteet

Vuokrausperiaatteiden määrittelyssä on huomioitu Sörnäisten Kalasa-
taman alueelle aiemmin vahvistetut vuokrausperiaatteet, tonttien sijainti 
sekä Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) tonttien enim-
mäishintaa koskeva ennakkoratkaisu. Tällä tavoin on pyritty mahdolli-
simman yhdenmukaiseen ja johdonmukaiseen hinnoitteluun.
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Vertailutiedot

Kaupunginvaltuusto on 15.6.2016 § 181 vahvistanut Sompasaaren Hi-
tas-asuntojen ja/tai valtion tukeman vuokra-asuntotuotantoon osoitetta-
vien tonttien vuokrausperiaatteet seuraavasti:

 Asuinkerrostalotonttien (AK) 10630/1 ja 3, 10632/1 ja 3, 10634/1 ja 
4, 10636/3 ja 6 sekä 10637/1 ja 3 vuosivuokra määrätään pitäen 
perusteena virallisen elinkustannusindeksin "lokakuu 1951 = 100" 
pistelukua 100 vastaavana asuinkerrosneliömetrihintana Hitas-
asuntojen ja/tai ARA:n tukemien asuntojen osalta 42 euroa.

 Asuinkerrostalo- (AK) ja erityisasuntojen tonttien (AKS) 10630/2 ja 
4, 10632/2 ja 4, 10634/2 ja 3, 10636/1, 4 ja 5 sekä 10637/2 ja 4 
vuosivuokra määrätään pitäen perusteena virallisen elinkustannu-
sindeksin "lokakuu 1951 = 100" pistelukua 100 vastaavana asuin-
kerrosneliömetrihintana Hitas-asuntojen ja/tai ARA:n tukemien 
asuntojen osalta 37 euroa.

Kaupunginvaltuusto on 20.1.2021 (asia 13) vahvistanut Nihdin laatukil-
pailuun liittyen vuokrausperiaatteet seuraavasti:

 Asuinkerrostalotontin (AK) 10668/1 osalta vuosivuokra määrätään 
pitäen perusteena virallisen elinkustannusindeksin "lokakuu 1951 = 
100" pistelukua 100 vastaavana asuinkerrosneliömetrihintana Hitas-
asuntojen osalta 50 euroa.

 Asuinkerrostalotontin (AK) 10668/2 osalta vuosivuokra määrätään 
pitäen perusteena virallisen elinkustannusindeksin "lokakuu 1951 = 
100" pistelukua 100 vastaavana asuinkerrosneliömetrihintana 
ARA:n tukemien asuntojen osalta 43 euroa.

Verkkosaaren pohjoisosan vähähiilisen viherkorttelin laatukilpailuun liit-
tyen kaupunkiympäristölautakunta on 3.11.2020 § 647 hyväksynyt 
osana kilpailuohjelmaa vuokrausperiaatteita koskevan esityksen seu-
raavasti:

 Asuinkerrostalotontin (AK) 10656/1 osalta vuosivuokra määrätään 
pitäen perusteena virallisen elinkustannusindeksin "lokakuu 1951 = 
100" pistelukua 100 vastaavana asuinkerrosneliömetri-hintana Hi-
tas-asuntojen osalta 48 euroa.

Vuosivuokra ja vuokra-aika

Asuinkerrostalotontin (AK) 10575/6 tai siitä muodostettavien tonttien 
vuosivuokra määrätään pitäen perusteena virallisen elinkustannusin-
deksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 vastaavana asuinkerrosne-
liömetrihintana valtion tukeman asumisoikeusasuntotuotannon osalta 
vähintään 35 euroa.
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Tontille mahdollisesti toteutettavista nk. kivijalkaliike, -myymälä, - näyt-
tely, -toimisto tai muista vastaavista tiloista esitetään perittävän asunto-
kerrosalaa vastaavaa maanvuokraa. 

Asuinkerrostalotontin (AK) 10592/2 tai siitä muodostettavien tonttien 
vuosivuokra määrätään pitäen perusteena virallisen elinkustannusin-
deksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 vastaavana kerrosneliö-
metrihintana Hitas-asuntojen osalta vähintään 46 euroa ja liiketilojen 
osalta vähintään 26 euroa.

Asemakaavaan merkityn kerrosalan lisäksi rakennettavien asuntojen 
ulkopuolisten asuntoja palvelevien tilojen osalta ei perittäisi maanvuok-
raa.

Kaupunginvaltuuston päätöksen 1.10.1980 (asia 18) mukaan asunto-
tontin vuosivuokra on 4 % ja muiden tonttien 5 % tontin laskennallises-
ta hinnasta, mikä määräytyy tontin pääasiallisen käyttötarkoituksen 
mukaisesti. 

Tontin 10575/6 laskennallinen k-m² -hinta hintatasossa 9/2020 (ind. 
1977) olisi esitetyn mukaisesti noin 692 euroa ilman ns. ARA-alennusta 
ja ARA-alennuksella noin 554 euroa. Tontin maanvuokran teoreettinen 
vaikutus asumiskustannuksiin olisi mainitussa hintatasossa ja ARA-
alennus huomioon ottaen noin 2,21 euroa/as-m²/kk. 

Tontin 10592/2 laskennallinen k-m² -hinta hintatasossa 9/2020 (ind. 
1977) olisi esitetyn mukaisesti asuintilan osalta noin 909 euroa ja liiketi-
lan osalta noin 514 euroa. Tontin maanvuokran teoreettinen vaikutus 
asumiskustannuksiin olisi mainitussa hintatasossa noin 3,64 euroa/as-
m²/kk.

Tontit on tarkoitus vuokrata noin 60 vuodeksi. Näin ollen vuokra-aika 
päättyy 31.12.2080.

Toimivalta

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

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet
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1 Tontin 10575/6 vuokrausperiaatteet
2 Tontin 10592/2 vuokrausperiaatteet
3 Asemakaavan muutos nro 12628
4 Asemakaavan muutos nro 12390

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Kaupunkiympäristölautakunta
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§ 76
V 17.2.2021, Avoimen puolueen valtuustoryhmän ryhmäaloite arkki-
tehti Eliel Saarisen suunnitelman huomioon ottamisesta Elielinau-
kion suunnittelukilpailussa

HEL 2020-010637 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa ryhmäaloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 32174

suvi.ramo(a)hel.fi

Liitteet

1 Avoimen puolueen valtuustoryhmän ryhmäaloite
2 Kaupunkiympäristön toimialan lausunto 14.12.2020

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Avoimen puolueen valtuustoryhmä esittää ryhmäaloitteessaan 
23.9.2020, että Eliel Saarisen suunnittelemalla, rakentamatta jääneellä 
Chicago Tribune Tower -rakennuksella voisi osallistua  Elielinaukion ja 
Asema-aukion alueen suunnittelukilpailuun. Rakennuksen tulisi olla ny-
kysäännösten mukainen ja vähintään sen alimman kerroksen tulisi olla 
julkista tilaa.

Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi Elielinaukion ja Asema-aukion 
asemakaavan muutoksen suunnitteluperiaatteet 17.11.2020 Elielin au-
kion suunnittelukilpailun ohjeeksi. Periaatteiden tavoitteena on ohjata 
suunnittelua siten, että alueen ominaispiirteet toimivat lähtökohtina alu-
een kehittämisessä. Keskeisimmät alueen suunnittelua ohjaavat ele-
mentit ovat arvokas ympäristö ja liikenteelliset lähtökohdat, erityisesti 
alueen kävely-ympäristö. 
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Eliel Saarisen Chicagon arkkitehtikilpailuun vuonna 1922 osallistunut 
ehdotus on 29-kerroksinen, noin 140 metriä korkea ja pohjapinta-altaan 
noin 1 200 m². Arkkitehtuurikilpailun tontti sijoittui pohjoisamerikkalai-
sen suurkaupungin keskustaan. Kilpailun tavoitteena oli suunnitella 
toimistotalo ja löytää arkkitehtoninen ilme uudelle rakennustyypille. 
Suunnitelma on sittemmin toiminut esikuvana useille 1900-luvun alku-
puolen pilvenpiirtäjä-rakennuksille Yhdysvalloissa.

Kaupunginhallitus katsoo kaupunkiympäristön toimialan tapaan, että 
ryhmäaloitteessa esitetty suunnitelmavaihtoehto ei ole alueen kaavoi-
tuksen lähtökohtien eikä alueelle hyväksyttyjen suunnitteluperiaatteiden 
mukainen, ja se poikkeaa myös yleiskaavan ja korkean rakentamisen 
periaatteista. Suunnitelma muodostaisi alueelle uuden merkittävän 
maamerkin, joka ei olisi kilpailun lähtökotien mukainen. Rakennus olisi 
valmistuessaan keskustan ja kantakaupungin korkein rakennus. Vain 
mahdolliset Pasilan ratapihan Trigoni-tornit olisivat korkeampia nykyis-
ten suunnitelmien mukaisina.

Keskeinen tavoite alueen suunnittelussa on ympäristön arvojen huo-
mioiminen. Saarisen suunnitelma sijoittui toiseen paikkaan, jossa 
suunnittelun lähtökohdat olivat erilaiset. Elielin- ja Asema-aukion suun-
nittelun kaupunkikuvalliset lähtökohdat muodostuvat eri lähtökohdista; 
päärautatieasema kellotorneineen tulee säilyä alueen maamerkkinä ja 
merkittävimpänä rakennuksena. Lisäksi uudisrakentaminen tulee sovit-
taa alueen ympäröivään rakennuskantaan.

Elielin- ja Asema-aukion ympäristön rakennukset ovat myös ajallisesti 
eri vaiheissa rakentuneita ja edustavat rakentamisajankohtansa tyyliä 
ja rakentamisen tapaa. Aloitteessa esitetty Eliel Saarisen suunnitelma 
oli vuonna 1922 moderni ja uutta luovaa arkkitehtuuria. Nykyään ra-
kennus edustaisi sata vuotta vanhaa amerikkalaista arkkitehtuurin tyy-
liä, eikä liity Helsingin tämän päivän rakentamisen ominaispiirteisiin.

Aloitteesta on saatu kaupunkiympäristön toimialan lausunto. Kaupun-
ginhallituksen vastaus on lausunnon mukainen.

Hallintosäännön 30 luvun 12 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus 
esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi ryhmäaloitteen, jonka on al-
lekirjoittanut enemmän kuin puolet valtuustoryhmän jäsenistä, ja joka 
otsikoidaan ryhmäaloitteeksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 32174

suvi.ramo(a)hel.fi
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Liitteet

1 Avoimen puolueen valtuustoryhmän ryhmäaloite
2 Kaupunkiympäristön toimialan lausunto 14.12.2020

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 77
V 17.2.2021, Valtuutettu Abdirahim (Husu) Husseinin aloite Rosa 
Emilia Clayn huomioon ottamisesta Helsingin nimistössä

HEL 2020-010207 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 32174

suvi.ramo(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Abdirahim Husu Husseinin aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Abdirahim Husu Hussein ja 14 muuta valtuutettua esittävät 
aloitteessaan, että ensimmäisenä afrikkalaistaustaisena Suomen kan-
salaisuuden saaneen, namibialaissyntyisen Rosa Emilia Clayn (1875–
1959) elämänvaiheita kunnioitetaan nimeämällä jokin katu tai paikka 
hänen mukaansa Helsingin nimistössä. 

Kaupunginhallitus toteaa kaupunkiympäristön toimialan nimistötoimi-
kunnan tapaan, että Rosa Emilia Clayn oma henkilökohtainen elämän-
historia ei liity erityisesti Helsinkiin, mutta Sortavalan opettajaseminaa-
rin käyneenä ammattikuntansa varhaisena edustajana hänet voitaisiin 
ottaa huomioon esimerkiksi jollain nimettäväksi tulevalla alueella, jonne 
ryhmänimistön aihepiiriksi valikoituu suomalainen koululaitos ja sen 
saavutukset. Rosa Emilian Clayn nimi on hyväksytty niin sanottuun ni-
mipankkiin mahdollista myöhempää käyttöä varten.
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Kaupunginhallitus pitää tärkeänä, että Rosa Emilian Clayn elämäntyötä 
tehtäisiin näkyväksi niillä paikkakunnilla, joihin hänen elämänkaarensa 
ja aktiivinen toimintansa olennaisesti liittyy. 

Aloitteesta on saatu kaupunkiympäristön toimialan nimistötoimikunnan 
lausunto. Kaupunginhallituksen vastaus on lausunnon mukainen. 

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

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 32174

suvi.ramo(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Abdirahim Husu Husseinin aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Nimistötoimikunta 07.10.2020 § 48

HEL 2020-010207 T 00 00 03

Nimistötoimikunta antoi lausunnon kaupunkiympäristön toimialalle:

Nimistötoimikunta toteaa vakiintuneista nimeämisperiaatteista, että jon-
kin kohteen nimeämistä henkilön muistoksi voidaan harkita, mikäli hen-
kilö on kansallisesti ja kansainvälisesti merkittävän elämäntyön tehnyt 
suomalainen, tai henkilö on syntynyt tai asunut osan elämästään tai 
tehnyt elämäntyönsä Helsingissä, tai henkilö liittyy positiivisella tavalla 
nimettävään paikkaan tai edustaa sen historiallista kerrostuneisuutta. 
Helsingin muistonimisuositukset noudattavat YK:n ja kielilautakunnan 
suosituksia. 

Namibialaisyntyisen opettajan, kuoron- ja näyttämönjohtaja Rosa Emi-
lia Clayn (sittemmin Lemberg, 1875–1959) elämäntyö on tehty pääosin 
muualla kuin Helsingissä. Clay toimi opettajana muun muassa Kuopion 
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maalaiskunnassa, Urjalassa ja Tampereella ennen muuttamistaan lo-
pullisesti Yhdysvaltoihin vuonna 1904. Suomen kansalaisuuden hän oli 
saanut vuonna 1899, ensimmäisenä afrikkalaistaustaisena.

Nimistötoimikunta katsoo, että Rosa Emilia Clayn oma henkilökohtai-
nen elämänhistoria ei liity erityisesti Helsinkiin, mutta Sortavalan opet-
tajaseminaarin käyneenä ammattikuntansa varhaisena edustajana hä-
net voitaisiin ottaa huomioon esimerkiksi jollain nimettäväksi tulevalla 
alueella, jonne ryhmänimistön aihepiiriksi valikoituu suomalainen koulu-
laitos ja sen saavutukset. Nimistötoimikunta kiittää aloitteesta ja päät-
tää hyväksyä Rosa Emilian Clayn nimen niin sanottuun nimipankkiin 
mahdollista myöhempää käyttöä varten. 

Nimistötoimikunta pitää tärkeänä, että Rosa Emilian Clayn elämäntyötä 
tehtäisiin näkyväksi niillä paikkakunnilla, joihin hänen elämänkaarensa 
ja aktiivinen toimintansa olennaisesti liittyy. Nimistötoimikunta suosit-
taakin selvittämään vaikkapa nimikkotapahtuman järjestämistä tai mui-
ta, kaavanimeä ketterämpiä muistamisen ja tunnetuksi tekemisen tapo-
ja.

Lisätiedot
Johanna Lehtonen, nimistönsuunnittelija, puhelin: 310 37386

johanna.lehtonen(a)hel.fi
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§ 78
V 17.2.2021, Valtuutettu Mai Kivelän aloite kierrätysmahdollisuuk-
sien parantamisesta ja mini-Sortti-aseman perustamisesta kanta-
kaupunkiin

HEL 2020-010630 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 32174

suvi.ramo(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Mai Kivelän aloite
2 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (HSY) lausunto 

14.12.2020

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Mai Kivelä ja 18 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, 
että kaupunki etsii lisäkeinoja kierrätysmahdollisuuksien parantamisek-
si ja lisää kierrätystä koskevaa viestintää. Konkreettisena toimena kau-
punki selvittää mahdollisuudet edesauttaa mini-Sortti-aseman perus-
tamista kantakaupunkiin.

Toimenpiteet kierrätyksen edistämiseksi

Kaupunginhallitus toteaa Helsingin seudun ympäristöpalvelut -
kuntayhtymän (HSY) lausuntoon viitaten, että HSY on tiedostanut 
asukkaiden halun lajitella jätteensä entistä paremmin. Kierrätyksen 
edistämiseksi HSY tarjoaa autottomille asukkaille isojen esineiden kier-
rättämiseen Nouto-Sortti-palvelua. Palvelun voi tilata yksityishenkilö tai 
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taloyhtiö. Lisäksi HSY:n Sortti-keräysautot kiertävät pääkaupunkiseu-
dulla kerran vuodessa. Sortti-keräysautoissa vastaanotetaan metalli-
romua, sähkölaitteita sekä vaarallista jätettä. Niillä on Helsingissä 116 
pysähdyspaikkaa, joista lähes 60 on kantakaupungin alueella. 

HSY laajentaa asukkaiden lajittelumahdollisuuksia ja erilliskeräystä jä-
tehuoltomääräysten avulla sekä varustamalla asuinkiinteistöt monipuo-
lisesti jätteiden keräysastioilla. Jätteiden lajittelu helpottuu monissa kiin-
teistöissä tänä vuonna, kun vähintään viiden asunnon kiinteistöiltä ke-
rätään biojäte, pienmetalli sekä kartonki-, lasi- ja muovipakkaukset. 
HSY kannustaa jätehuollon hinnoittelulla asukkaita jätteiden lajitteluun 
ja kierrätykseen.

HSY:n pyrkii kannustamaan asukkaita lajittelemaan jätteensä entistä 
paremmin myös kampanjoinnin keinoin. Lisäksi sen tavoitteena on in-
nostaa lajitteluun erilaisten osallistavien ja elämyksellisten keinojen, ku-
ten tapahtumissa kiertävän pakojätehuoneen ja mobiililaitteella pelatta-
van pakopeliseikkailun avulla. HSY:n sosiaalisen median kanavilla jae-
taan myös aktiivisesti tietoa kierrätyksestä.

Sortti-pienasemapalvelut

Ensimmäinen HSY:n Sortti-pienasema (nk. mini-Sortti) avataan syksyl-
lä 2021 Vantaan Koivukylään, missä aseman toimivuutta pilotoidaan 
loppuvuoden ajan ja kerätään kokemuksia tulevia mini-Sortti-hankkeita 
varten. Konseptilla tavoitellaan ns. yhden luukun palvelua, jossa asia-
kas voi samalla käynnillä toimittaa käytöstä poistamansa tavarat uudel-
leen käyttöön, kierrätettäväksi tai jätteeksi. Palvelulla helpotetaan asia-
kasta, kun tämän ei tarvitse ajaa useampaan eri paikkaan eikä tehdä 
etukäteen päätöstä siitä, kelpaako tarpeettomaksi jäänyt tavara vielä 
uudelleenkäyttöön vai päätyykö se hyötykäyttöön materiaalina tai ener-
giana. Toisaalta Sortti-pienasema jo itsessään tuo tarpeellisia vastaa-
nottopalveluja lähemmäs asukkaita. Pienasema-konseptin rinnalla HSY 
selvittää edelleen uusia Sortti-palvelumuotoja, kuten Sortti-
kortteliasemien toteuttamista ja Sortti-noutopalvelutoiminnan monipuo-
listamista. 

Uusien Sortti-pienasemien tarve kantakaupungin alueella on HSY:n 
tiedossa. Kaupunki on selvittänyt yhteistyössä HSY:n kanssa mahdolli-
suuksia sijoittaa mini-Sortti-asema väliaikaisesti Kyläsaareen Kierrätys-
keskuksen läheisyyteen tai vaihtoehtoisesti Koskelan varikkoalueelle. 
Sorttipienaseman väliaikainen sijoittaminen Kyläsaaren alueelle on läh-
tökohtaisesti kannatettava ratkaisu. Toiminta istuu luontevasti osaksi 
Kyläsaaren kierrätyskeskuksen toimintaa.

Jos HSY päättää edetä suunnitelmissaan sijoittaa Sortti-pienaseman 
Kyläsaareen, tulee hanketta valmisteltaessa ottaa huomioon kaupun-
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kiympäristölautakunnan lausunnossa mainittuja seikkoja liittyen mm. 
maaperän ja kunnallisteknisiin olosuhteisiin, aseman toiminnan väliai-
kaisuuteen, rakennus- ja ympäristölupa-asioihin sekä Kalasatama-
Pasila-raitiotien rakentamisen aikaisiin liikennejärjestelyihin. Kyläsaa-
ren asemakaavoitus on käynnistymässä tulevien vuosien aikana, mutta 
rakentaminen alueella alkaa aikaisintaan 2020-luvun lopulla. Sortti-
pienasema voisi toimia Kyläsaaressa siihen asti, kunnes alueen esira-
kentaminen alkaa.

Aloitteesta on saatu HSY:n ja kaupunkiympäristölautakunnan lausun-
not. Kaupunginhallituksen vastaus on lausuntojen mukainen.

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

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 32174

suvi.ramo(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Mai Kivelän aloite
2 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (HSY) lausunto 

14.12.2020

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunta 15.12.2020 § 739

HEL 2020-010630 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Kaupunkiympäristölautakunta toteaa, että Helsinkiin on suunnitteilla 
HSY:n Sortti-pienasema, jonka yksi mahdollinen sijoituspaikka voisi ol-
la Kyläsaaressa, nykyisen kierrätyskeskuksen kupeessa. Sortti-
pienaseman väliaikainen sijoittaminen Kyläsaaren alueelle on lähtökoh-
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taisesti kannatettava ratkaisu. Toiminta istuu luontevasti osaksi Kylä-
saaren kierrätyskeskuksen toimintaa. Sortti-pienaseman toteuttamises-
sa Kyläsaareen on huomioitava tässä lausunnossa mainittuja seikkoja.

Tässä yhteisvalmistelussa on selvitetty Sortti-pienaseman sijoittamista 
Kyläsaareen kierrätyskeskuksen toimipisteen lähelle. Lisäksi on esitetty 
vaihtoehtoinen sijoitusmahdollisuus Koskelan varikoille ja kuvailtu 
HSY:n tällä hetkellä tarjoamia jätehuollon palveluita.

Esitys on valmisteltu palvelut ja luvat –palvelukokonaisuuden ympäris-
töpalveluiden ja rakennusvalvontapalveluiden sekä maankäyttö ja kau-
punkirakenne palvelukokonaisuuden asemakaavoituspalvelun sekä 
maaomaisuus ja tontit -palvelun yhteistyönä.

Sortti-pienaseman kuvaus

Mini-Sortin nykyinen termi on Sortti-pienasema. Termillä tarkoitetaan 
HSY:n Sortti-asemaa, joka on pinta-alaltaan ja vastaanottamiltaan jäte-
jakeilta pienempi kuin normaali Sortti-asema, Sortti-pienasemilla ei 
esimerkiksi vastaanoteta risuja ja kiviaineksia. HSY:n mukaan Sortti-
pienasemat tulee sijoittaa kierrätyskeskusten yhteyteen synergiaetujen 
toteuttamiseksi. HSY:n mukaan Sortti-pienasema tarvitsee noin 2000 
neliötä tilaa, sähköliittymän ja mahdollisesti tietoliikenneyhteyden, sekä 
joko viemäröinnin tai umpisäiliön ja hulevesijärjestelmän.

HSY:n suunnitelma on sijoittaa Sortti-pienasemia kierrätyskeskusten 
yhteyteen, ja siten luoda yhden luukun periaatteella toimivan palvelun 
kuluttajille. Toimintaperiaatteen mukaisesti asiakkaan ei tarvitse tietää, 
onko asiakkaalle tarpeeton huonekalu tai tavara uudelleen käyttöön 
kelpaava, jolloin tavara otetaan vastaan kierrätyskeskukseen, vai ei, 
jolloin tavara ohjataan Sortti-pienasemalle.

HSY:n mukaan Kyläsaaren mahdollinen Sortti-pienasema olisi saman-
tyylinen kuin Vantaan Koivukylään suunniteltu Sortti-pienasema. Koi-
vukylän Sortti-pienasemalla on ajoramppi, jonka kautta asiakkaat voivat 
ajaa jätelavojen luokse. Jätelavat ovat kannellisia. Seitsemän jätelavan 
lisäksi Koivukylän Sortti-pienasemalla on kaksi lukittavaa konttia sähkö- 
ja elektroniikkaromulle sekä vastaanottokoppi ja tilaa vaihtolavoille. 
Sortti-pienasema rakennetaan moduuleista, joten se on siirrettävissä.

Helsingin kantakaupungin tällä hetkellä ainoa kierrätyskeskus sijaitsee 
Kyläsaaressa Kyläsaarenkadun varrella. HSY:n mukaan Sortti-
pienasema kannattaa rakentaa vain, jos se voi toimia vähintään 5 vuot-
ta. Kierrätyskeskuksen tulee toimia paikalla samaan aikaan.

Sortti-pienasema Kyläsaaressa
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Kyläsaaressa on todettu laajasti maaperän pilaantumista. Mikäli Sortti-
pienasema sijoittuisi alueelle, tulee maaperän kantavuus, pilaantumi-
nen ja puhdistustarve selvittää tarkemmin. Tarkastelussa on otettava 
huomioon myös Sortti-pienaseman edellyttämä kunnallistekniikka ja 
sen rakentamisesta mahdollisesti aiheutuva kaivu- ja kunnostustarve.

Kyläsaaren asemakaavoitus on käynnistymässä tulevien vuosien aika-
na, mutta rakentaminen alueella käynnistynee aikaisintaan 2020-luvun 
lopulla. Tällöin Sortti-pienasema voisi toimia alueella siihen asti, kun-
nes esirakentaminen alueella käynnistyy. Sortti-pienasema tulee suun-
nitella yhteistyössä Kalasataman aluerakentamisprojektin ja rakenta-
mislogistiikan kanssa. 

Sortti-pienasemaa suunniteltaessa tulisi väliaikaisuus huomioida siten, 
että rakenteet olisivat pääosin siirrettävissä olevia, ja näin ollen hyö-
dynnettävissä myöhemmin uudessa sijainnissa.

Kalasatamasta-Pasilaan raitiotien rakentaminen Hermannin rantatien 
osuudella käynnistyy vuonna 2022, jolloin liikennettä tullaan ohjaamaan 
nykyisen Kyläsaarenkadun kautta. Työmaan aikaiset liikennejärjestelyt 
tulee huomioida ja yhteensovittaa mahdollisen Sortti-pienaseman toi-
minnan kanssa huolellisesti. Sortti-pienasema ei saa aiheuttaa turhaa 
haittaa Kalasatamasta-Pasilaan raitiotietyömaan työnaikaisille järjeste-
lyille. Sortti-pienasemaan liittyviin opasteisiin tulee myös kiinnittää eri-
tyistä huomiota.

Lisäksi nykyisen kierrätyskeskuksen kohdalla kulkee kunnallisteknisiä 
putkia, joiden kunnostustarpeet on Sortti-pienasemaa sijoitettaessa 
otettava huomioon. On todennäköistä, että putkiin liittyviä kunnostustöi-
tä on tarpeen suorittaa raitiotietyömaan yhteydessä jo ennen Kyläsaa-
ren alueen varsinaista rakentamista. Putkien kunnostustarpeet saatta-
vat vaikuttaa sekä kierrätyskeskuksen että mahdollisen Sortti-
pienaseman toimintaan. Putkien kunnostustarpeet ja vaikutukset alu-
eella on siis selvitettävä ennen Sortti-pienaseman sijoittamista Kyläsaa-
reen.

Sortti-pienaseman sijoittuminen Kyläsaareen nykyisen kierrätyskeskuk-
sen läheisyyteen on mahdollista maanvuokraajan puolesta. Alueella on 
useita lyhyellä irtisanomisajalla olevaa vuokrausta sekä rakentamaton-
ta aluetta. On huomioitava, että irtisanomisajan päättymisen jälkeen 
vuokralaisella on 3 kuukautta aikaa viedä omaisuutensa pois sekä sii-
vottava alue ja vastattava mahdollisesti pilaantuneen maaperän puh-
distamisesta. Hankkeen aikataulun, vuokraajan ja laajuuden tarkennet-
tua, vuokraus voidaan tehdä voimassa olevan johtosäännön mukaises-
ti. 

Kyläsaaren mahdollisen Sortti-pienaseman rakennuslupa-asiat
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Sortti-pienasema tarvitsee rakennusluvan. Rakennuslupa voidaan 
myöntää tilapäisenä enintään 5 vuodeksi, koska toiminta ei ehdotetus-
sa sijainnissa ole asemakaavan mukaista.  Alue on nykyisessä asema-
kaavassa virkistysaluetta (VU). Kaavoittajan poikkeamispäätöstä ei kui-
tenkaan tarvittaisi. Rakennuslupavaiheessa pyydetään lausunto kaa-
voittajalta ja tarvittaessa ympäristöpalveluilta. Jos rakennusluvalle hae-
taan jatkoaikaa 5 vuoden jälkeen, silloin poikkeamispäätös tulisi saada. 

Sortti-pienaseman ympäristölupa-asiat

Helsingin Sortti-asemilla Kivikossa ja Konalassa on aluehallintoviraston 
myöntämät ympäristöluvat. Sortti-pienasema tarvitsee joko ympäristö-
luvan, tai jätelain 100 §:n mukaisen ilmoituksen jätteen keräystoimin-
nasta. Ympäristöluvallisuus riippuu toiminnan laajuudesta, varastointi-
kapasiteetista ja siitä, sisältyykö toimintaan keräyksen ohella jätteen 
pitkäaikaista varastointia tai alustavaa lajittelua laajamittaisempaa val-
mistelua hyödyntämistä tai loppukäsittelyä varten.

Mikäli toiminta tarvitsee ympäristöluvan, sen myöntää joko valtion vi-
ranomainen tai Helsingin kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen, 
riippuen Sortti-pienaseman toiminnan laajuudesta, varastointikapasi-
teetista, ja siitä, tuleeko toiminnasta päästöjä vesistöön. Mahdollisen jä-
telain mukaisen rekisteröinnin ympäristönsuojelujärjestelmään merkit-
see Helsingin kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen. Kyläsaari ei 
sijaitse pohjavesialueella.

Koskelan varikko Sortti-pienaseman vaihtoehtoisena sijoituspaikkana

Koskelan varikon kortteliin suunnitellaan uutta suurempaa raitiovaunu-
varikkoa. Katolle on mahdollista sijoittaa muita toimintoja ja parhaillaan 
selvitetään, voisivatko Staran varikot Arabianrannasta ja / tai Kyläsaa-
resta siirtyä sinne. Korttelissa on säilytettävä kaarihallirakennus, enti-
nen bussivarikko. Siihen tutkitaan yhtenä vaihtoehtona kiertotalouskort-
telia, jossa voisi olla kierrätyskeskus ja sitä tukevia muita toimintoja. 
Sortti-pienasema voisi sijaita kaarihallin vieressä raitiovaunuvarikon ka-
tolla ulkotilassa. HKL on arvioinut alustavasti, että raitiovaunuvarikon 
rakentaminen voisi alkaa vuosikymmenen puolivälissä. 

HSY:n järjestämä jätehuolto kantakaupungissa

Kantakaupunkilaiset kerrostalokiinteistöt ovat suurelta osin HSY:n jär-
jestämän asuinkiinteistöjen jätehuollon piirissä. Asuinkiinteistöillä syn-
tyy myös sellaista yhdyskuntajätettä, joka ei suuren kokonsa, poik-
keuksellisen laatunsa tai määränsä vuoksi sovellu kuljetettavaksi kiin-
teistön jätteenkuljetuksessa. HSY:n jätehuollon piirissä oleville asuin-
kiinteistöille toimittamat jäteastiat eivät tyypillisesti ole tarpeeksi suuria 
suurikokoisille tavaroille kuten huonekaluille. Jätteen haltijan on toimi-
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tettava tällaiset jätteet ensisijaisesti HSY:n Sortti-asemille. Käyttökel-
poiset tavarat on toimitettava ensisijaisesti uudelleenkäyttöön.

HSY:llä on lisäksi maksullinen Nouto-Sortti –palvelu yksityishenkilöiden 
ja asunto-osakeyhtiöiden isoille esineille. Nouto-Sortin esineet kuljete-
taan joko kierrätettäväksi tai uusioraaka-aineeksi tai energiahyödyn-
nykseen. HSY:ltä voi myös vuokrata peräkärryn suurikokoisten tavaroi-
den kuljettamiseksi Sortti-asemalle. 

08.12.2020 Pöydälle

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Carita Kuparinen, ympäristötarkastaja, puhelin: 310 25927

carita.kuparinen(a)hel.fi
Janni Backberg, arkkitehti, puhelin: 310 26891

janni.backberg(a)hel.fi
Henna Vennonen, tonttiasiamies, puhelin: 310 36464

henna.vennonen(a)hel.fi
Minna Soukka, arkkitehti, puhelin: 310 29940

minna.soukka(a)hel.fi
Sari Ruotsalainen, arkkitehti, puhelin: 310 37373

sari.ruotsalainen(a)hel.fi



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2021 29 (138)
Kaupunginhallitus

Asia/7
01.02.2021

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

§ 79
V 17.2.2021, Valtuutettu Johanna Laisaaren aloite Aino Acktén huvi-
lan muuttamisesta Suomen jännien naisten museoksi

HEL 2020-010197 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Johanna Laisaaren aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Johanna Laisaari ja 21 muuta valtuutettua esittävät aloit-
teessaan, että Aino Acktén huvilasta tehdään Suomen historian jännien 
naisten elävä museo.

Kaupunginhallitus katsoo, että Aino Acktén huvilan suunnittelua tulee 
jatkaa vuoden 2019 osallistuvan budjetoinnin ehdotuksen pohjalta, eikä 
siitä ole perusteltua tehdä aloitteessa ehdotettua museota. 

Rakennus- ja kulttuurihistoriallisilta arvoiltaan ainutlaatuisen huvilan tu-
levaisuutta tulee suunnitella ensisijaisesti rakennuksen ja sen ympäris-
tön omilla ehdoilla ja niitä kunnioittaen. Huvila olisi toivottavaa saada 
kaupunkilaisten käyttöön esimerkiksi kulttuuri- ja taidetapahtumien 
näyttämönä.

Huvilan kunnostaminen ja suunnittelu Kaakkois-Helsingin kulttuuripai-
kaksi sai alueella eniten ääniä OmaStadi-äänestyksessä vuonna 2019. 
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Ehdotuksen mukaan huvilassa voitaisiin kunnostuksen jälkeen järjestää 
konsertteja ja erilaisia asukkaiden tapaamistilaisuuksia.

Kunnostuksen suunnitteluun varattiin 100 000 euroa, jolla on teetetty 
laaja kuntotutkimus vuoden 2020 aikana. Sen mukaan rakennus on 
saatettavissa kuntoon vain laajamittaisella peruskorjauksella, jossa jo 
syntyneet vauriot poistetaan ja rakenteita muutetaan turvallisemmiksi. 
Oleellisena osana on rakenteiden kosteuskuormituksen pienentäminen.

Kuntotutkimuksen pohjalta arvioidaan huvilan rakenteiden korjattavuut-
ta, korjausten laajuutta ja samalla myös sitä, millaista käyttöä ja mitä 
toimintoja huvilaan voidaan sijoittaa. Asiaa lähestytään ensisijaisesti 
rakennuksen ja sitä ympäröivän puiston ehdoilla. Vaihtoehdoista käy-
dään keskustelua myös OmaStadi-ehdotuksen tekijöiden ja alueen 
muiden toimijoiden kanssa.

Rakennus on asemakaavassa suojeltu siten, ettei sen sisätiloissakaan 
saa tehdä sellaisia korjaus- tai muutostöitä, jotka turmelevat sen ra-
kennustaiteellista tai kulttuurihistoriallista arvoa tai tyyliä.

Nykyajan vaatimukset täyttävien museo-, ravintola- ja kokoustilojen si-
joittaminen huvilaan on mielenkiintoinen mutta erittäin hankalasti toteu-
tettava, monessa suhteessa riskialtis ja kallis vaihtoehto, joka väistä-
mättä johtaisi myös hyvin korkeaan vuokraan ja suuriin käyttökustan-
nuksiin.

Museotoiminta vaatii kokoelmien kannalta hallittuja olosuhteita mm. si-
säilman lämpötilan, kosteuden ja valaistuksen osalta. Niiden toteutta-
minen vaatii massiivista koneellista järjestelmää konehuoneineen ja 
kanavineen. Ympärivuotisesti vakaiden olosuhteiden luominen kesähu-
vilaksi suunniteltuun vanhaan hirsirakennukseen on erittäin vaikeaa ja 
myös riski sekä rakennukselle että sen kokoelmille. Myös ravintolan ja 
kokoustilojen rakentaminen säädösten mukaisesti on raskas toimenpi-
de rakennukselle eikä tue sen suojeluarvoja.

Museon perustaminen ja ylläpito vaatii omistajataholta pitkäjänteistä si-
toutumista vähintään vuosikymmeniksi. Resursseja on tarjolla rajalli-
sesti, ja kaupungin omat museotyön voimavarat sitoutuvat nykyisistä 
palveluista ja kokoelmasta huolehtimiseen ja kulttuuriympäristön vaali-
miseen. Vapaaehtoisvoimin hoidettujen museoiden ongelma on usein 
jatkuvuuden turvaaminen ja museon sekä kokoelman ylläpito perusta-
misvaiheen alkuinnostuksen jälkeen.

Vastaus on kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan ja kaupunkiympäristö-
lautakunnan lausuntojen mukainen.
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Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus 
esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoit-
tanut vähintään 15 valtuutettua.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Johanna Laisaaren aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunta 19.01.2021 § 10

HEL 2020-010197 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Valtuustoaloite koskee Arkkitehti Theodor Deckerin kauppaneuvos 
Henrik Borgströmille Laajasalon Tullisaareen suunnittelemaa, vuonna 
1877 valmistunutta kesähuvilaa. Huvila siirtyi 1904 oopperalaulaja Aino 
Acktén hallintaan ja edelleen Helsingin kaupungille vuonna 1944.

1980- luvulla rakennus on muutettu pienkonsertti ja yksityistilaisuus 
käyttöön. Rakennuksessa on toteutettu peruskorjaustoimenpiteitä 
1980-luvulla sekä pienimuotoisempia korjaustoimenpiteitä 2000-luvulla, 
mutta ne ovat olleet korjaustarpeisiin nähden liian suppeita. Kokonais-
valtaista peruskorjausta ei rakennukselle ole tehty.

Voimassa olevassa asemakaavassa rakennus on suojeltu sr-1 merkin-
nällä, jolloin sisätiloissakaan ei saa tehdä sellaisia korjaus- tai muutos-
töitä, jotka turmelevat sen rakennustaiteellista tai kulttuurihistoriallista 
arvoa tai tyyliä.  
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OmaStadi-hankkeen kautta tulleen ehdotuksen perusteella huvilan 
kunnostuksen suunnitteluun on varattu 100 000 euroa. Tällä summalla 
on teetetty laaja 20.10.2020 päivätty kuntotutkimus. 

Tutkimuksessa on todettu, että ”…rakennuksen vaurioituminen on laa-
ja-alaista, mutta eriasteista. Rakennus on saatettavissa kuntoon vain 
laajamittaisella peruskorjaamisella, jossa jo syntyneet rakenteiden vau-
riot poistetaan ja rakenteita muutetaan rakennusfysikaalisesti turvalli-
semmiksi. Oleellisena osana on rakenteiden kosteuskuormituksen pie-
nentäminen.” 

Museotoiminnan edellyttämien tarkkaan säädeltyjen ympärivuotisten 
lämpötila- ja kosteusolosuhteiden aikaansaaminen ja ylläpitäminen 
vanhassa, kesähuvilaksi suunnitellussa ja sisätiloiltaan suojellussa ra-
kennuksessa on erittäin haastava tehtävä ja lisäksi myös riski sekä ra-
kennukselle että sen kokoelmille. Myöskään ravintolan ja kokouskäytön 
edellyttämän nykyvaatimukset täyttävän tekniikan sijoittaminen histo-
rialliseen sisältä suojeltuun rakennukseen ei tue sen suojeluarvoja.

Aino Acktén huvilaa koskevan OmaStadi- hankkeen suunnitelman tii-
vistelmässä todetaan:

 ”Tullisaaren puistoalueella oleva historiallinen Aino Acktén huvila pitää 
kunnostaa kasvavan Kaakkois-Helsingin kulttuuripaikaksi. Huvilassa 
voidaan järjestää konsertteja ja erilaisia asukkaiden tapaamistilaisuuk-
sia. Laajasaloon muuttaa koko ajan uusia asukkaita. Huvilan käyttöö-
notto vahvistaisi heille Laajasalon identiteettiä. Saisi viihtymään pa-
remmin uusillakin alueilla. Kaunis ja hyvin hoidettu Tullisaaren puisto 
vahvistaisi osaltaan myös uusien asuinalueiden kiinnostavuutta.”

Nykyajan vaatimukset täyttävien museo-, ravintola- ja kokoustilojen si-
joittaminen Aino Acktén huvilaan on mielenkiintoinen mutta erittäin 
hankalasti toteutettava, monessa suhteessa riskialtis ja kallis vaihtoeh-
to, joka väistämättä johtaisi myös hyvin korkeaan vuokraan ja suuriin 
käyttökustannuksiin.

Rakennushistoriallisilta arvoiltaan ainutlaatuisen Aino Acktén huvilan 
tulevaisuutta ja tulevaa käyttöä tulee suunnitella ensisijaisesti Laajasa-
lolaisille tärkeän historiallisen rakennuksen ja sen ympäristön omilla 
ehdoilla ja niitä kunnioittaen sekä löytää sinne erityisesti rakennuksen 
sisätilojen suojeluarvoihin hyvin sopivaa ja näitä arvoja vaarantamaton-
ta toimintaa. 

Kaupunkiympäristölautakunta viittaa myös Kulttuuri- ja vapaa-
aikalautakunnan samasta aiheesta kaupunginhallitukselle antamaan 
lausuntoon ja toteaa, että Aino Acktén huvilan tulevan käytön suunnit-
telua tulee jatkaa OmaStadi hankkeen ehdotuksen pohjalta, eikä siitä 
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siten ole perustelua tehdä Suomen historian jännien naisten elävää 
museota.

12.01.2021 Pöydälle

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Kari Pudas, tekninen johtaja, puhelin: 310 15291

kari.pudas(a)hel.fi
Sari Hilden, rakennetun omaisuuden hallintapäällikkö, puhelin: 310 40315

sari.hilden(a)hel.fi
Eero Nuotio, kehityspäällikkö: 310 71239

eero.nuotio(a)hel.fi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 01.12.2020 § 196

HEL 2020-010197 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta katsoo, että Aino Acktén huvilasta ei 
ole perusteltua tehdä Suomen historian jännien naisten museota.

OmaStadi -hankkeen puitteissa toteutettava Tullisaaressa sijaitsevan 
Aino Acktén huvilan kunnostamisselvitys on käynnissä. Käsillä olevas-
sa aloitteessa ehdotetaan, että huvilasta tehtäisiin Suomen historian 
jännien naisten museo.

Keski-Uudellamaalla museotoimintaa ohjaa ja koordinoi Keski-
Uudenmaan alueellisena vastuumuseona toimiva Helsingin kaupun-
ginmuseo, jonka tehtävä perustuu museolakiin. Aino Acktén huvilan ot-
tamisessa museokäyttöön vaikuttavat sekä suojelumääräykset että 
museotoiminnan yleiset reunaehdot. 

Parhaillaan on meneillään huvilan kuntoon liittyvät tutkimukset, joiden 
pohjalta arvioidaan sen rakenteiden korjattavuutta sekä korjausten laa-
juutta. Tämän rinnalla arvioidaan sitä, minkä tyyppistä käyttöä ja mitä 
toimintoja huvilaan voidaan sijoittaa. Asiaa lähestytään ensisijaisesti 
rakennuksen ja sitä ympäröivän puiston ehdoilla. Huvilan kunnostami-
nen sekä talon suunnittelu kaupunginosan kulttuuritaloksi sai alueella 
eniten ääniä osallistuvan budjetoinnin äänestyksessä vuonna 2019. 
Kunnostustarpeen arvioinnin jälkeen käydään keskustelua talon mah-
dollisesta käytöstä aloitteen tekijöiden sekä alueen toimijoiden kanssa.
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Huvilan tulevaa korjausta ja käyttöä ohjaa vuonna 1999 vahvistetun 
lainvoimaisen asemakaavan suojelumääräys sr-1 ”Kulttuurihistorialli-
sesti, rakennustaiteellisesti ja historiallisen puistokokonaisuuden kan-
nalta arvokas rakennus. Rakennuslain 135 §:n 1 momentin nojalla 
määrätään, että rakennusta ei saa purkaa eikä siinä saa tehdä sellaisia 
korjaus- ja muutostöitä, jotka turmelevat julkisivujen, vesikaton tai sisä-
tilojen rakennustaiteellista tai kulttuurihistoriallista arvoa tai tyyliä.”

Yleisesti ottaen museotoiminta vaatii kokoelmien kannalta täysin hallit-
tuja olosuhteita mm. sisäilman lämpötilan, kosteuden ja valaistuksen 
osalta. Niiden toteuttaminen vaatii massiivista koneellista järjestelmää 
konehuoneineen ja kanavineen. Vanhaan hirsirakennukseen on erittäin 
vaikeaa luoda ympärivuotisesti vakaita olosuhteita. Myöskin ravintolan 
vaatiman keittiön rakentaminen säädösten mukaisesti on raskas toi-
menpide rakennukselle. 

Naishistorian ja sukupuolen tutkimus on 1980-luvulta lähtien laajentu-
nut ja voimistunut. Silti Suomenkin historiasta löytyy edelleen runsaasti 
erityisesti taloushistorian ja hyvinvointivaltion historian muodostumisen 
kannalta tärkeitä naisia, joiden historiaa ja merkitystä suuri yleisö tun-
tee huonosti jos ollenkaan. Sen lisäksi on Aino Acktén kaltaisia merkit-
täviä toimijoita, joiden vaiheet tunnetaan paremmin, mutta joiden elä-
mäntyötä silti voitaisiin perustellusti nostaa enemmän näkyville. Tällai-
nen historia paikantuisi luontevasti esimerkiksi aloitteessa mainittuun 
Aino Acktén huvilaan Tullisaaressa. Yleisemmälläkin tasolla voi todeta, 
että kiinnostavia teemoja sekä tutkimuksen että näyttelyiden aiheiksi 
olisi tarjolla runsaasti.

Toisaalta naishistorian voi katsoa valtavirtaistuneen myös museotyössä 
viimeistään 2000-luvulla yhdessä sukupuolentutkimuksen kanssa, ja on 
vaikea osoittaa suomalaista museota, joka ei huomioisi tätä paradig-
man muutosta toiminnassaan. 

Kansainvälinen museoneuvosto ICOM (International Council of Mu-
seums) määrittelee museon seuraavasti:

"Museo on pysyvä, taloudellista hyötyä tavoittelematon, yhteiskuntaa ja 
sen kehitystä palveleva laitos, joka on avoinna yleisölle ja joka tutki-
musta ja opetusta edistääkseen ja mielihyvää tuottaakseen hankkii, 
säilyttää, tutkii, käyttää tiedonvälitykseen ja pitää näytteillä aineellisia ja 
aineettomia todisteita ihmisestä ja hänen ympäristöstään.” 

Museon perustaminen ja ylläpito vaatii omistajataholta aina pitkäjän-
teistä sitoutumista vähintäänkin vuosikymmeniksi. Näyttelytoiminnan li-
säksi museotyö edellyttää kokoelmia, kokoelmanhallintaa, asiakaspal-
velua ja pedagogista toimintaa. Resursseja on tarjolla rajallisesti, ja 
Helsingin kaupungin museotyövoimavarat sitoutuvat kaupungin kulttuu-
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rihistoriallisista museopalveluista, kulttuurihistoriallisesta kokoelmasta 
sekä taidemuseotyöstä ja taidekokoelmasta huolehtimiseen ja kulttuu-
riympäristön vaalimiseen. Vapaaehtoisvoimin hoidettujen museoiden 
ongelma on usein jatkuvuuden turvaaminen ja museon sekä kokoel-
man ylläpito perustamisvaiheen alkuinnostuksen jälkeen. Kaupungin-
museon tiedossa ei ole nimenomaan naishistoriaan keskittynyttä ja 
museon perustamisesta ja rahoittamisesta kiinnostunutta taustayhtei-
söä.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta pitää Aino Acktén huvilaa kulttuuri-
historiallisesti arvokkaana ja toivoo, että se saataisiin korjauksen jäl-
keen helsinkiläisten käyttöön esim. kulttuuri- ja taidetapahtumien näyt-
tämönä.

Käsittely

01.12.2020 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Sami Muttilainen: Lisätään lausunnon loppuun:

Lautakunta pitää Aino Acktén huvilaa kulttuurihistoriallisesti arvokkaana 
ja toivoo, että se saataisiin korjauksen jälkeen helsinkiläisten käyttöön 
esim. kulttuuri- ja taidetapahtumien näyttämönä.

Kannattaja: Pauliina Saares

Vastaehdotus:
Johanna Nuorteva: Lisätään kappaleen 5 loppuun:

Huvilan kunnostaminen sekä talon suunnittelu kaupunginosan kulttuuri-
taloksi sai alueella eniten ääniä osallistuvan budjetoinnin äänestykses-
sä vuonna 2019. Kunnostustarpeen arvioinnin jälkeen käydään keskus-
telua talon mahdollisesta käytöstä aloitteen tekijöiden sekä alueen toi-
mijoiden kanssa.

Kannattaja: Sami Muttilainen

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Sami Muttilaisen vastaehdotuksen mukaisesti muutettuna

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

Ei-äänet: 10
Silja Borgarsdóttir Sandelin, Tuomas Finne, Heimo Laaksonen, Sami 
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Muttilainen, Johanna Nuorteva, Terhi Peltokorpi, Nasima Razmyar, 
Pauliina Saares, Johanna Sydänmaa, Laura Varjokari

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta hyväksyi Sami Muttilaisen vastaeh-
dotuksen mukaan muutetun ehdotuksen äänin 3–10. 

2 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Johanna Nuortevan vastaehdotuksen mukaisesti muutet-
tuna.

Jaa-äänet: 4
Mika Ebeling, Arja Karhuvaara, Otto Meri, Laura Varjokari

Ei-äänet: 9
Silja Borgarsdóttir Sandelin, Tuomas Finne, Heimo Laaksonen, Sami 
Muttilainen, Johanna Nuorteva, Terhi Peltokorpi, Nasima Razmyar, 
Pauliina Saares, Johanna Sydänmaa

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta hyväksyi Johanna Nuortevan vas-
taehdotuksen mukaan muutetun ehdotuksen äänin 4–9. 

Esittelijä
kulttuurijohtaja
Mari Männistö

Lisätiedot
Minna Sarantola-Weiss, tutkimuspäällikkö, puhelin: 310 36488

minna.sarantola-weiss(a)hel.fi
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§ 80
V 17.2.2021, Valtuutettu Pauliina Saareksen aloite uusperheiden 
tuen tarpeen kartoituksesta ja perhevalmennuksen kokeilusta

HEL 2020-010202 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Reetta 
Vanhasen ehdotuksesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Pauliina Saareksen aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi. 

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Pauliina Saares ja 18 muuta valtuutettua esittävät aloittees-
saan uusperheiden tuen tarpeen kartoittamista ja perhevalmennuksen 
kokeilun käynnistämistä.  

Kaupunginhallitus toteaa, että perheille suunnatuissa palveluissa ote-
taan lähtökohtaisesti huomioon perheiden erilaiset elämäntilanteet. Eri-
laisiin perhetilanteisiin on jo nykyisin saatavissa tukea ja tästä syystä 
erillisen kartoituksen tekemistä ja kokeilun käynnistämistä ei voida pi-
tää tarkoituksenmukaisena.  
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Kaupungin Perheentuki-sivustolla ja Naistalo-sivustolla on kattavasti 
tietoa, tukea ja perhevalmennusmateriaalia eri elämäntilanteissa olevil-
le ja kaikille lasta odottaville perheille. Sivustoilla on tietoa synnytyk-
seen, imetykseen ja vastasyntyneen hoitoon, vauvan isän tai puolison 
rooliin sekä vanhemmuuteen valmistautumiseen. Sosiaali- ja terveys-
lautakunnan lausunnon mukaisesti sivustoja täydennetään uusperhei-
den tarpeet huomioon ottaviksi. Myös Väestöliitolla, Uusperheiden liitol-
la, Mannerheimin lastensuojeluliitolla ja HUSilla on internetissä katta-
vasti vauvan syntymään, vanhemmuuteen ja parisuhteeseen liittyvää 
tietoa sekä erilaisia neuvonta-, ja chattipalveluja sekä vertaisryhmätoi-
mintaa.        

Mikäli perheellä on lisätuen tarvetta, tarjolla on mm. lapsiperheiden so-
siaaliohjaajan tai perheneuvolan tukea.  

Asiasta on saatu sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto. Vastaus on 
lausunnon mukainen. 

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

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Pauliina Saareksen aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Sosiaali- ja terveyslautakunta 08.12.2020 § 264

HEL 2020-010202 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi seuraavan lausunnon kaupungin-
hallitukselle valtuutettu Pauliina Saareksen ja 18 muun valtuutetun 
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aloitteesta uusperheiden tuen tarpeen kartoituksesta ja uusperheille 
suunnatun perhevalmennuksen kokeilusta: 

"Aloitteessa todetaan, että ensimmäistä yhteistä lastaan odottavat uus-
perheet jäävät usein vaille neuvoloiden perhevalmennuksen palveluja 
ja neuvolan kautta tulisi tarjota uusperheille räätälöityä perhevalmen-
nusta tai perheneuvontaa sekä aktiivisesti tarjota tukea uusperheille. 
Aloitteessa esitetään, että sosiaali- ja terveystoimiala toteuttaa kartoi-
tuksen uusperheiden tuen tarpeesta ja käynnistää kokeilun uusperheil-
le suunnatusta perhevalmennuksesta.

Perhevalmennus ryhmävalmennuksena tai etävalmennuksena on koh-
dennettu ensisynnyttäjälle. Valmennuskokonaisuus koostuu helsinkiläi-
sille ensisynnyttäjille ennen vauvan syntymää fysioterapiaryhmästä 
raskausviikoilla 15–25, neuvolan toteuttamista etäperhevalmennuksista 
raskausviikon 20 jälkeen sekä synnytyksen jälkeen leikkipuistoissa pi-
dettävästä vauvaperhetoiminnasta. Perhevalmennuksen teemoina ovat 
vanhemmuus, vauvaperheen arki sekä synnytys ja siihen mahdollisesti 
liittyvä kivunlievitys. 

Vauvan syntymä on ensisynnyttäjälle merkittävä, uusi kokemus, ja per-
hevalmennuksella pyritään tukemaan ensisynnyttäjän ja hänen puoli-
sonsa valmistautumista vauvan syntymään. Perhevalmennukseen voi 
myös osallistua, mikäli perheen toinen vanhemmista on tulossa van-
hemmaksi ensimmäistä kertaa. Uusperheissä ensimmäisen, yhteisen 
vauvan syntymä on uusi tilanne vanhemmille uuden parisuhteen myö-
tä, ja myös heillä on mahdollisuus osallistua perhevalmennukseen. 

Kaikkien perheiden kanssa keskustellaan äitiys- ja lastenneuvolakäyn-
neillä parisuhteesta ja vanhemmuudesta ja selvitetään vastaanotto-
käynneillä vanhempien ja perheen tuen tarvetta. Tämän lisäksi sosiaali- 
ja terveystoimen neuvolatoiminnalla on kaikille vauvaperheille tai pikku-
lapsiperheille tarkoitettu Helsingin neuvolan chat sekä Tarvitsen apua -
nappi perheille, jotka kokevat tarvitsevansa tukea vanhemmuuteen tai 
arjen haasteisiin. 

Mikäli perheellä on lisätuen tarvetta, heille voidaan tarjota muun muas-
sa lapsiperheiden sosiaaliohjaajan tai perheneuvolan tukea. Perheneu-
vola järjestää uusperheiden vanhemmille, lasten iästä riippumatta, hy-
vin matalan kynnyksen tukea avoimilla uusperheluennoilla, jotka on 
tarkoitus saada videotallenteena Perheentuki -sivustolle tai muulle digi-
taaliselle alustalle.

Helsingin kaupungin Perheentuki-sivustolla ja Naistalo-sivustoilla on 
kattavasti tietoa ja tukea eri elämäntilanteissa oleville perheille, jossa 
on perhevalmennusmateriaalia kaikille lasta odottaville perheille. Sivus-
toilla on tietoa synnytykseen, imetykseen ja vastasyntyneen hoitoon liit-
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tyen, vauvan isän tai puolison rooliin sekä vanhemmuuteen valmistau-
tumiseen. Myös Väestöliitolla, Uusperheiden liitolla, Mannerheimin las-
tensuojeluliitolla ja HUSilla on internetissä kattavasti tietoa vauvan syn-
tymään, vanhemmuuteen ja parisuhteeseen liittyen sekä erilaisia neu-
vonta- ja chattipalveluja ja vertaisryhmätoimintaa.

Kaupungin sivuille kootaan keskitetysti listaus uusperheille tarjottavista 
palveluista ja tukimuodoista ja kirjataan myös perhevalmennuksen 
kohdalle, että tähän voivat osallistua myös uusperheet, vaikka kyse ei 
olisi ensisynnyttäjästä. Neuvolan asiakaskyselyn yhteydessä kerätään 
tietoa, onko perheiden erilaisiin tilanteisiin ja perhemuotoon liittyvät ky-
symykset huomioitu riittävästi tuessa ja palveluihin ohjauksessa.

Perheille suunnatuissa palveluissa huomioidaan lähtökohtaisesti per-
heiden erilaiset elämäntilanteet ja tukea erilaisiin perhetilanteisiin on jo 
nyt saatavissa, mistä syystä sosiaali- ja terveyslautakunta ei näe tar-
peellisina tehdä erillistä kartoitusta uusperheiden tuen tarpeesta tai ko-
keilua heille suunnatusta perhevalmennuksesta.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Perhevalmennuksella pyritään tukemaan ensimmäistä kertaa van-
hemmaksi tulevien vanhempien valmistautumista vauvan syntymään ja 
vanhemmuuteen. Myös uusperheissä, joissa on lapsia aiemmista pari-
suhteista uuden vauvan syntymä vaikuttaa vanhemmuuteen ja parisuh-
teeseen. Uusperheille on tarjolla monipuolisesti ja kattavasti tukea sekä 
vastaanottokäynteinä, että erilaisia neuvonta- chat- ja verkkopalveluja. 
Kaikilla uusperheille tarjotulla tuella edistetään perheen ja vanhempien 
hyvinvointia ja vanhemmuutta."

Käsittely

08.12.2020 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Asiassa tehtiin seuraava vastaehdotus:

Vastaehdotus 1:
Jäsen Kati Juva: Lisätään lausuntoehdotuksen toiseksi viimeisen kap-
paleen ennen terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointia loppuun: 
"Kaupungin sivuille kootaan keskitetysti listaus uusperheille tarjottavista 
palveluista ja tukimuodoista ja kirjataan myös perhevalmennuksen 
kohdalle, että tähän voivat osallistua myös uusperheet, vaikka kyse ei 
olisi ensisynnyttäjästä. Neuvolan asiakaskyselyn yhteydessä kerätään 
tietoa, onko perheiden erilaisiin tilanteisiin ja perhemuotoon liittyvät ky-
symykset huomioitu riittävästi tuessa ja palveluihin ohjauksessa."

Kannattaja: jäsen Riia Järvenpää
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Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto syntyi seuraavan äänestyksen 
tuloksena:

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus 1 (jäsen Kati Juva)

Jaa-äänet: 2
Sanna-Mari Oranen, Karita Toijonen

Ei-äänet: 10
Katju Aro, Cecilia Ehrnrooth, Sami Heistaro, Maritta Hyvärinen, Kati 
Juva, Riia Järvenpää, Seija Muurinen, Touko Niinimäki, Reko Ravela, 
Sanna Vesikansa

Tyhjä: 1
Aleksi Niskanen

Poissa: 0

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi jäsen Kati Juvan vastaehdotuk-
sen äänin 10 - 2 (tyhjää 1).

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi asiasta hyväksytyn vastaehdotuk-
sen osalta esittelijän ehdotuksesta poikkeavan lausunnon.

01.12.2020 Pöydälle

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Maria Kahila, suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 43087

maria.kahila(a)hel.fi
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§ 81
V 17.2.2021 Laajasalon Koirasaarentien ja Ilomäentien alueiden 
asemakaavan muuttaminen (nro 12548)

HEL 2016-000535 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa: 

Kaupunginvaltuusto hyväksyy 49. kaupunginosan (Laajasalo, Yliskylä) 
korttelin 49003 tontin 11, korttelin 49020 tontin 5, korttelin 49029 tont-
tien 5 ja 6, korttelin 49033 tontin 2, korttelin 49036 tontin 5, korttelin 
49037 tontin 1, korttelin 49051 tonttien 3 ja 18, korttelin 49056 tonttien 
12 ja 13, korttelin 49059 tonttien 1 ja 2, korttelin 49072 tontin 1 sekä 
puisto-, lähivirkistys- ja katualueiden asemakaavan muutoksen 
29.1.2019 päivätyn ja 5.11.2019 muutetun piirustuksen nro 12548 mu-
kaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein (muodostuu 
uudet korttelit 49091, 49097 ja 49098). 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaavan muutoksen nro 12548 kartta 1/3, päivätty 29.1.2019, 
muutettu 5.11.2019

2 Asemakaavan muutoksen nro 12548 kartta 2/3, päivätty 29.1.2019, 
muutettu 5.11.2019

3 Asemakaavan muutoksen nro 12548 kartta 3/3, päivätty 29.1.2019, 
muutettu 5.11.2019

4 Asemakaavan muutoksen nro 12548 selostus, päivätty 29.1.2019, muu-
tettu 5.11.2019, päivitetty Kylk:n 5.11.2019 päätöksen mukaiseksi

5 Vuorovaikutusraportti 29.1.2019, täydennetty 5.11.2019
6 Osa päätöshistoriaa
7 Liikennesuunnitelma piir.nro 6995
8 Liikennesuunnitelma piir.nro 6996
9 Havainnekuvat 29.1.2019

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2021 43 (138)
Kaupunginhallitus

Asia/9
01.02.2021

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

Helsingin seudun lii-
kenne -kuntayhtymä

Esitysteksti

Helsingin seudun ym-
päristöpalvelut -
kuntayhtymä

Esitysteksti

Kaavamuutoksen haki-
jat

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen hyväksyminen

Helen Sähköverkko Oy Esitysteksti
Uudenmaan elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristö-
keskus

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen hyväksyminen
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4
Liite 5
Liite 6
Liite 7
Liite 8

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaavaratkaisun keskeinen sisältö

Asemakaavan muutos koskee Koirasaarentien ja Ilomäentien alueita 
pohjoisessa Yliskylässä, Laajasalossa. Kaavaratkaisu mahdollistaa 
Kruunusillat-pikaraitiotien rakentamisen edelleen Yliskylään sekä pika-
raitiotien varren täydennysrakentamisen. Kaupungin omistamalla maal-
la täydennysrakentaminen sijoittuu pääasiassa nykyisille katu- puisto- 
ja virkistysalueille ja yksityisten taloyhtiöiden osalta tonttien nykyisille 
piha- ja paikoitusalueille sekä asuintonteille. Neljä pientalotonttia muut-
tuu asuinkerrostalojen korttelialueeksi. 

Kaavaratkaisulla luodaan tiivistä, elävää ja katupuin istutettua katuym-
päristöä Koirasaarentien ja Ilomäentien alueille. Uutta asuntokerrosalaa 
esitetään  59 748 k-m2, josta 42 100 k-m2 sijoittuu Koirasaarentien 
alueelle ja 19 660 k-m2 Ilomäentien alueelle. Asukasmäärän lisäys on 
noin 1 400 henkilöä. Liiketiloja on osoitettu 650 k-m2 Koirasaarentien 
varteen sekä 150 k-m2 Ollinraition ja Marunapolun risteykseen. Asun-
totonttien tehokkuudet vaihtelevat välillä e=0,36 (AP) – e=1,31 (AK). 
Keskimääräinen asuintonttien tonttitehokkuus on e=1,26. Asemakaa-
van muutos koostuu kolmesta osasta: Kahdesta kaavakartasta, joista 
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toinen käsittää Koirasaarentien ympäristön ja toinen Ilomäentien ympä-
ristön, sekä kolmannesta kaavan osasta, joka sisältää molempia muita 
osia koskevat kaavamerkinnät ja määräykset.

Kaavaratkaisun yhteydessä on laadittu liikennesuunnitelmat (piir.nrot 
6995 ja 6996). Liikennesuunnitelmissa on esitetty liikennejärjestelyt, 
jotka sisältävät pikaraitiotien ja alueen täydentymisen vaatimat järjeste-
lyt jalankulun, pyöräliikenteen, joukkoliikenteen ja autoliikenteen järjes-
tämiseksi. Asemakaavamuutosalueella liikennejärjestelyt muutetaan 
vastaamaan paremmin kehittyvän kaupunkirakenteen tarpeita. Kruunu-
sillat-hankkeen mukaiset raitiotiejärjestelyt on esitetty kaava-alueen 
osalta. Jalankulun ja pyöräilyn järjestelyitä parannetaan ja nykyaikaiste-
taan. Marunapolku avataan kaikelle liikenteelle.

Kaavaratkaisun toteuttaminen vaikuttaa erityisesti siten, että olemassa 
olevaan rakenteeseen syntyy pikaraitiotiehen tukeutuva uusi kaupunki-
rakenteellinen kerrostuma, ja että Koirasaarentien ja Ilomäentien kadun 
varsia erinomaisine raideyhteyksineen voidaan täydennysrakentaa 
kaupungin tavoitteiden mukaisesti. 

Ratkaisussa on otettu huomioon suunnittelualueiden ympäristön omi-
naisluonne. Rakentaminen muodostaa uuden ja näkyvän ajallisen ker-
rostuman Laajasalon Yliskylässä. Yliskylän länsipuolen kerrostaloalu-
een kokonaisuuteen sekä Ilomäentien ja Marunakujan itäpuolen kerros-
talokortteleihin liittyy rakennetun kulttuuriympäristön arvoja, ja nämä 
ehjät, ympäröivään maisemaan huolellisesti sommitellut torni-ja lamelli-
talojen kokonaisuudet säilyvät. Uudisrakentaminen on pyritty sovitta-
maan materiaaleiltaan, muodoltaan, mittakaavaltaan ja tonteille sijoitte-
lujen osalta lähiympäristöön, jotta rakentaminen ei heikennä alkuperäi-
sen rakennuskannan kaupunkikuvallisia ja ympäristöllisiä arvoja.

Päätökset kaavaratkaisun pohjana

Kaavaratkaisu edesauttaa kaupungin strategisten tavoitteiden toteutu-
mista mahdollistamalla uutta asuinrakentamista uuden raideyhteyden 
välittömään läheisyyteen. Helsingin yleiskaavassa 2016 alue kuuluu lii-
ke- ja palvelukeskustan alueeseen merkinnällä C1 ja asuntovaltaiseen 
alueeseen merkinnöin A2 ja A3. Maanalaisessa yleiskaavassa nro 
11830 alue on esikaupunkialueiden pintakallioaluetta. Kaavaratkaisu 
on em. yleiskaavojen mukainen.

Alueen lähtökohdat ja nykytilanne

Kaavamuutoksen sisältämät alueet ovat liikenteellisesti sekä palvelui-
den ja asutuksen kannalta saaren keskeisimmällä paikalla. Koirasaa-
rentien ja Ilomäentien alueiden ympäristöt ovat eri aikakausina ja eri 
kaupunkisuunnittelun tavoitteiden mukaan rakentuneita. Niillä on pitkä 
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historia ja vahva oma identiteetti. Alueelle mahtuu niin pientaloja kuin 
10-kerroksisia kerrostaloja sekä kallioiden päälle sijoitettuja kerrostalo-
lamelleja. Koirasaarentien alueen alueidentiteetin keskeinen ominais-
piirre on rakennusten ja luonnonympäristön vaikuttava suhde, joka syn-
tyy pitkien rakennusmassojen ja niiden väliin jäävän kallioisen metsä-
maaston vuorovaikutuksesta. 

Kaavamuutosalueella sijaitsee nykyisin katu- ja viheralueita, kaksi pien-
taloa Laajasalontien varren tonteilla, nelikerroksisia asuinkerrostaloja 
Koirasaarentien pohjoispuolella, pientaloja Koirasaarentien eteläpuolel-
la, 5–10-kerroksisia asuinkerrostaloja Ilomäentien, Marunakujan ja Ma-
runapolun varrella, 3–6-kerroksisia asuinkerrostaloja Ollinraition varrel-
la ja niiden lisäksi myös maantason pysäköintialueita, pysäköintilaitos-
rakennuksia sekä päiväkotirakennus.

Kaava-alueella on voimassa 11 eri asemakaavaa vuosilta 1969–2010.

2010 voimaan tulleessa asemakaavassa Koirasaarentien ja Henrik 
Borgströmin tien risteyksen koillispuolen kerrostalokorttelit on arvotettu 
paikallishistoriallisesti, kaupunkikuvallisesti ja rakennustaiteellisesti ar-
vokkaiksi, joiden ympäristö säilytetään (AK/s). Myös osa rakennuksista 
on asemakaavassa suojeltuja ja ne ovat osa Yliskylän länsipuolen ker-
rostaloalueen kokonaisuutta, jonka kaavasuunnittelusta vastasi profes-
sori Olli Kivinen vuosina 1960–65. 

Koirasaarentien eteläpuoli on pientalovaltaista aluetta.

Myös Ilomäentien kaava-alueella Ilomäentien ja Marunakujan itäpuolen 
kerrostalokortteleihin liittyy rakennetun kulttuuriympäristön arvoja. Ra-
kennukset muodostavat ehjän, ympäröivään maisemaan huolellisesti 
sommitellun tornitalojen ja lamellitalojen kokonaisuuden, jonka on 
suunnitellut Erkki Karvinen vuosina 1973–76. Laajasalontien ja Isosaa-
rentien välisellä alueella sijaitsee yksityisessä omistuksessa oleva, Viljo 
Revellin 1949 suunnittelema asuintalo Villa Ranta, joka kuitenkin on 
suunniteltu korvattavaksi asuntokerrostalolla. 

Helsingin kaupunki omistaa suunnittelualueen pääosin. Korttelin 49003 
tontti 11, korttelin 49020 tontti 5, korttelin 49029 tontit 5 ja 6, korttelin 
49051 tontit 3 ja 18 ja korttelin 49059 tontit 1 ja 2 sekä korttelin 49072 
tontti 1 ovat yksityisomistuksessa. Kaupunki on vuokrannut korttelin 
49056 tontit 12 ja 13 yksityisille taloyhtiöille.

Asemakaavamuutos on tehty sekä kaupungin että yksityisten maano-
mistajien aloitteesta ja kaavaratkaisun sisältö on neuvoteltu kaavamuu-
tosta hakeneiden kanssa.  

Kaavaratkaisun kustannukset
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Kaavaratkaisun toteuttamisesta aiheutuu kaupungille kustannuksia il-
man arvonlisäveroa (11/2018) seuraavasti:

Liikennejärjestelyt                  23  milj. euroa
Kunnallistekniikan järjestelyt 12  milj. euroa
Puistot    0,3 milj. euroa
  
Yhteensä                            n. 35 milj. euroa

Kaavaratkaisu nostaa alueen arvoa. Kaupungille kertyvän uuden kaa-
voitettavan kerrosalan rakennusoikeuden arvo on noin 30 milj. euroa. 

Ilomäentien kaava-alueella sijaitsevien kahden tontin maankäyttösopi-
mukset on allekirjoitettu 1.12.2020 ja 25.1.2021. Muiden yksityisten 
tonttien osalta kaavaratkaisusta ei synny niin merkittävää hyötyä, että 
se olisi edellyttänyt maankäyttösopimusmenettelyä.

Kaavaehdotuksen julkinen nähtävilläolo

Kaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä 20.2.–21.3.2019. Kaavaehdotuk-
sesta tehtiin 18 muistutusta, joista kolme oli keskenään saman sisältöi-
siä adresseja (allekirjoittajia yhteensä 18). Adressien sisältö oli sama 
kuin aiemmin saapuneiden kirjeiden.  Lisäksi julkisen nähtävilläoloajan 
ulkopuolella saapui 6 kirjettä. 

Muistutuksissa ja kirjeissä esitetyt huomautukset kohdistuivat olemassa 
olevaan ympäristöön suhteessa uuteen täydennysrakentamiseen, 
maanomistajien yhdenvertaiseen ja tasapuoliseen kohteluun, menette-
lytapoihin ja päätöksenteon laillisuuteen. Muistutuksissa huomautettiin 
lisäksi viheryhteyksiin, luontoarvoihin, liikenteeseen ja liikenneturvalli-
suuteen liittyvistä asioista. Erityisesti muistutuksissa kiinnitettiin huo-
miota uusien korkeiden asuntokerrostalojen rakentamiseen Koirasaa-
rentien eteläpuolelle, joka nykyisin on pienimittakaavaisempaa.

Kaavaehdotuksesta saatiin viranomaisten lausuntoja seuraavilta tahoil-
ta: 
Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL),  Helsingin seudun ym-
päristöpalvelut (HSY) ja Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristö-
keskus (ELY-keskus). Lausunnoissa esitetyt huomautukset kohdistui-
vat liikenteen sujuvuuteen ja turvallisuuteen, nykyisiin ja suunniteltuihin 
vesihuoltolinjoihin ja viemäreihin, jätevesipumppaamon tilavaraukseen 
sekä jätteiden kierrätykseen.  Uudenmaan ELY-keskus kannatti alueen 
asuntorakentamisen tiivistämistä raideliikenteen vaikutusalueella, mutta 
piti valitettavana Viljo Revellin suunnitteleman asuinrakennuksen pur-
kamista. 
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Kaupunginmuseolle varattu lausuntomahdollisuus ei ollut tavoittanut si-
tä julkisen nähtävillä olon aikana, joten museolle varattiin uusi lausun-
tomahdollisuus kaavaehdotuksesta. 8.1.2021 saadun lausunnon mu-
kaan museolla ei ole tehtyjen muutosten jälkeen huomautettavaa. 

Lisäksi Helen Sähköverkko Oy ilmoitti, ettei sillä ole lausuttavaa.

Toimenpiteet julkisen nähtävilläolon jälkeen

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

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

Kaavakartan merkintöihin tai määräyksiin ja muuhun aineistoon tehtiin 
julkisen nähtävilläolon jälkeen muutoksia, jotka on esitetty yksityiskoh-
taisesti kaavaselostuksen viimeisessä luvussa. Ne on myös koottu  
tehdyt muutokset -liitteeseen. 

Julkisen nähtävilläolon jälkeen tehdyistä muutoksista on neuvoteltu 
asianomaisten tahojen kanssa. 

Tarkemmat perustelut

Kaavaratkaisun tarkemmat perustelut ilmenevät liitteenä olevasta ase-
makaavaselostuksesta.

Lautakunnan Laajasalon jatkokaavoitusta koskeva lausuma

Käsitelleessään esitystä kaupunginhallitukselle lautakunta hyväksyi yk-
simielisesti seuraavan jatkosuunnittelua koskevan ohjeen: Hyväksyes-
sään Koirasaarentien ja Ilomäentien kaavan lautakunta pyytää huo-
mioimaan koko Laajasalon jatkokaavoituksessa asukkaiden terveys- ja 
sosiaalipalvelut.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaavan muutoksen nro 12548 kartta 1/3, päivätty 29.1.2019, 
muutettu 5.11.2019

2 Asemakaavan muutoksen nro 12548 kartta 2/3, päivätty 29.1.2019, 
muutettu 5.11.2019
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3 Asemakaavan muutoksen nro 12548 kartta 3/3, päivätty 29.1.2019, 
muutettu 5.11.2019

4 Asemakaavan muutoksen nro 12548 selostus, päivätty 29.1.2019, muu-
tettu 5.11.2019, päivitetty Kylk:n 5.11.2019 päätöksen mukaiseksi

5 Vuorovaikutusraportti 29.1.2019, täydennetty 5.11.2019
6 Osa päätöshistoriaa
7 Liikennesuunnitelma piir.nro 6995
8 Liikennesuunnitelma piir.nro 6996
9 Havainnekuvat 29.1.2019

Oheismateriaali

1 Sijaintikartta
2 Ilmakuva
3 Muistutukset ja kirjeet
4 Tehdyt muutokset
5 Maankäyttösopimus allekirjoitettu 1.12.2020, nro 12548
6 Asemakaavan muutoshakemus 29.11.2017
7 Kaavamuutoshakemus, Svanströmintie 2a
8 Kaavamuutoshakemus, Svanströmintie 2b
9 Maankäyttösopimus allekirjoitettu 25.1.2021, ED 4120

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen hy-
väksyminen

Otteet

Ote Otteen liitteet
Helsingin seudun lii-
kenne -kuntayhtymä

Esitysteksti

Helsingin seudun ym-
päristöpalvelut -
kuntayhtymä

Esitysteksti

Kaavamuutoksen haki-
jat

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen hyväksyminen

Helen Sähköverkko Oy Esitysteksti
Uudenmaan elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristö-
keskus

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen hyväksyminen
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4
Liite 5
Liite 6
Liite 7
Liite 8
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Tiedoksi

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

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 25.01.2021 § 58

HEL 2016-000535 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

25.01.2021 Pöydälle

Esittelijä muutti ehdotustaan seuraavasti: kappaleen 19 tekstiä muute-
taan siten, että maankäyttösopimuksia on allekirjoitettu yhden sijaan 
kaksi. Myös toinen allekirjoitettu maankäyttösopimus lisätään oheisma-
teriaaliin.

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän muutetun ehdotuksen.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Marcus 
Rantalan ehdotuksesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala Kulttuuripalvelukokonaisuus Kaupunginmuseo 
Kulttuuriperintöyksikkö 8.1.2021

HEL 2016-000535 T 10 03 03
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Asemakaavan muutos koskee Koirasaarentien ja Ilomäentien alueita 
pohjoisessa Yliskylässä, Laajasalossa. Kaavaratkaisu mahdollistaa 
Kruunusiltoja pitkin tulevan pikaraitiotien rakentamisen edelleen Ylisky-
lään sekä pikaraitiotien varren täydennysrakentamisen. Kaupunginmu-
seo tarkastelee hanketta perustehtävänsä mukaisesti kulttuuriympäris-
tön vaalimisen näkökulmasta.

Kaupunginmuseo on antanut lausuntonsa kaavahankkeen osallistumis- 
ja arviointisuunnitelmasta 1.4.2016 ja 15.2.2018. Vuonna 2018 anne-
tussa lausunnossa museon kriittiset huomiot kohdistuivat Koirasaaren-
tien pohjois- ja eteläpuoliseen rakentamiseen sekä Ilomäentien 7:n ton-
tille ehdotettuun lisärakentamiseen.

Koirasaarentien pohjoispuolisia rakennusmassoja on museon lausun-
non mukaisesti linjattu suoraviivaisemmaksi, jolloin ne noudattavat pa-
remmin alueen hallitsevaa koordinaatistoa.  Koirasaarentien eteläpuo-
lella pitkät lamellikokonaisuudet puolestaan noudattavat kadun poh-
joispuoleisten kortteleiden periaatteita ja luovat Koirasaarentien varren 
rakennuksille yhtenäisen ilmeen sekä katutilan. Tälle on löydetty perus-
telu mm. sillä, että ne suojaavat parhaiten eteläpuoleisia pihoja ja pien-
taloaluetta liikennemelulta ja pienhiukkasilta.

Kaupunginmuseolla ei ole huomauttamista Koirasaarentietä koskevista 
kaavaehdotuksista.

Ilomäentien 7:n tontille ehdotetulle lisärakentamiselle on varattu 4000 
kerrosneliömetriä. Vuorovaikutusraportin vastineessa todetaan että; 
”Kaupunkisuunnittelun näkökulmasta kokonaisuuden ja sen keskeisten 
ominaispiirteiden katsotaan säilyvän yhtenäisenä uudisrakentamisen 
sijoittuessa raitiotien varteen ikään kuin ehjän kokonaisuuden ”reuna-
malle”. Kokonaisuus tulee edelleen säilymään Yliskylän suurmaise-
massa selkeästi erottuvana maamerkkinä. Kaavamääräykset ohjaavat 
uudisrakennuksen hillittyä olemusta, ja estävät rakennuksen kohoamis-
ta erityiseksi elementiksi suurmaisemassa”.

Kaupunginmuseon näkemyksen mukaan kaava-aineisto ei täysin tue 
Ilomäentiestä annetun vastineen näkemystä, eikä aineisto todenna ra-
kennushankkeen vaikutuksia Yliskylän suurmaisemaan. Suhteuttaessa 
tämän osahankkeen vaikutusten selvitystarkastelun osittaista puutetta 
kaavan kokonaisvaikutukseen, museon näkemykseen mukaan vaiku-
tukset eivät tule olemaan sellaisia, että museolla olisi erityistä syytä ja 
tarvetta huomauttaa kaavaehdotuksesta.

Lisätiedot
Juha Vuorinen, tutkija, puhelin: 310 36940

juha.h.vuorinen(a)hel.fi
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Kaupunkiympäristölautakunta 05.11.2019 § 549

HEL 2016-000535 T 10 03 03

Hankenumero 4388_1, 4388_9

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle 

 29.1.2019 päivätyn ja 5.11.2019 muutetun asemakaavan muuto-
sehdotuksen nro 12548 hyväksymistä. Asemakaavan muutos kos-
kee 49. kaupunginosan (Laajasalo, Yliskylä) korttelin 49003 tonttia 
11, korttelin 49020 tonttia 5, korttelin 49029 tontteja 5 ja 6, korttelin 
49033 tonttia 2, korttelin 49036 tonttia 5, korttelin 49037 tonttia 1, 
korttelin 49051 tontteja 3 ja 18, korttelin 49056 tontteja 12 ja 13, 
korttelin 49059 tontteja 1 ja 2, korttelin 49072 tonttia 1 sekä puisto-, 
lähivirkistys- ja katualueita (muodostuu uudet korttelit 49091, 49097 
ja 49098)

 hyväksyessään Koirasaarentien ja Ilomäentien kaavan lautakunta 
pyytää huomioimaan koko Laajasalon jatkokaavoituksessa asuk-
kaiden terveys- ja sosiaalipalvelut.

Lisäksi lautakunta päätti

 ettei ehdotusta aseteta uudelleen nähtäville
 antaa vuorovaikutusraportista ilmenevät vastineet saatuihin lausun-

toihin ja muistutuksiin sekä nähtävilläoloajan ulkopuolella kirjallisesti 
esitettyihin mielipiteisiin. Päätösasiakirjat ja vuorovaikutusraportti 
ovat luettavissa kaupunkiympäristön toimialan asiakaspalvelussa, 
Sörnäistenkatu 1, sekä internet-sivuilla: Päätöksenteko

www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi

  

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

Käsittely

05.11.2019 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Asian aikana kuultavina olivat arkkitehti Maria Isotupa, arkkitehti Tyko 
Saarikko, liikennesuunnittelija Markus Ahtiainen, maisema-arkkitehti 
Niina Strengell ja tiimipäällikkö Anu Kuutti. Asiantuntijat poistuivat kuu-
lemisensa jälkeen kokouksesta.

http://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi
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Vastaehdotus:
Sirpa Asko-Seljavaara: Hyväksyessään Koirasaarentien ja Ilomäentien 
kaavan lautakunta pyytää huomioimaan koko Laajasalon jatkokaavoi-
tuksessa asukkaiden terveys- ja sosiaalipalvelut.

Kannattaja: Anni Sinnemäki

Kaupunkiympäristölautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä Sirpa As-
ko-Seljavaaran vastaehdotuksen.

05.02.2019 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

29.01.2019 Pöydälle

Esittelijä
vs. kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Silja Hyvärinen

Lisätiedot
Maria Isotupa, arkkitehti, puhelin: 310 37303

maria.isotupa(a)hel.fi
Tyko Saarikko, arkkitehti, puhelin: 310 37441

tyko.saarikko(a)hel.fi
Markus Ahtiainen, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37088

markus.ahtiainen(a)hel.fi
Jouni Kilpinen, diplomi-insinööri, (teknistaloudelliset asiat), puhelin: 310 37251

jouni.kilpinen(a)hel.fi
Niina Strengell, maisema-arkkitehti, puhelin: 310 37072

niina.strengell(a)hel.fi

Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus Kaupunkimit-
tauspalvelut Kartat ja paikkatiedot Yksikön päällikkö 26.08.2019 § 48

HEL 2016-000535 T 10 03 03

Päätös

Yksikön päällikkö päätti hyväksyä asemakaavan 12548 pohjakartan 
kaupunginosassa 49 Laajasalo. Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja ra-
kennuslain (132/1999) 54a §:n asettamat vaatimukset.

Päätöksen perustelut

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

Asemakaavan numero: 12548
Kaupunginosa: 49 Laajasalo
Kartoituksen työnumero: 29/2018A,  29/2018B
Pohjakartta valmistunut: 16.8.2019, 19.8.2019  Uusinnat (ensi tilaukset 
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2018)
Tasokoordinaatisto: ETRS-GK25
Korkeusjärjestelmä: N2000

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

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

Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus 
Kaupunkimittauspalvelut Kartat ja paikkatiedot Yksikön päällikkö 
22.11.2018 § 47

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

Nimistötoimikunta 14.11.2018 § 73

HEL 2016-000535 T 10 03 03

Arkkitehti Maria Isotupa esitteli.

Nimistötoimikunta päätti esittää alueelle seuraavia uusia nimiä:

Etanakulma–Snigelhörnet

(puisto)

Perustelu: Ryhmänimi (nilviäiset ja niveljalkaiset); liitynnäinen, Etana-
polun mukaan.

Ollinpolku–Olstigen

(polku)

Perustelu: Liitynnäinen, Ollinraition mukaan.

Ollinraitio–Olspåret

(katu)
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Perustelu: Vanhan paikannimen Olåker mukaan; tiennimi Ollinvainion-
tie–Olåkersvägen on ollut käytössä alueella vuosina 1953–1970. 

Nimistötoimikunta oli esittänyt alueelle nimeä Ollinvainio–*Olaåkern 
16.9.2015 (24. §), mutta pöytäkirjaan oli jäänyt virhe ruotsinkieliseen 
nimeen (po. Olåkern). Alueen vanhoissa kartoissa kyseisellä paikalla 
on muun muassa nimet Olåker (1933) ja Ölåker (1877).

Lisätiedot
Johanna Lehtonen, nimistönsuunnittelija, puhelin: 310 37386

johanna.lehtonen(a)hel.fi

Rakennusvirasto 7.4.2016

HEL 2016-000535 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluvirasto pyytää rakennusviraston kannanottoa osal-
listumis- ja arviointisuunnitelmasta 1234-00/16, Laajasalon (49.ko) 
asemakaavan muutoksesta koskien Koirasaarentien ja Ilomäentien 
alueita 8.4.2016 mennessä.

Rakennusvirastolla ei ole lausuttavaa osallistumis- ja arviointisuunni-
telmasta. Rakennusviraston edustajat Birgitta Rossing ja Silja Hurskai-
nen osallistuvat asemakaavan valmistelutyöhön yleisten alueiden nä-
kökulmasta.  

Lisätiedot
Birgitta Rossing, aluesuunnittelija, puhelin: 310 38640

birgitta.rossing(a)hel.fi
Silja Hurskainen, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38939

silja.hurskainen(a)hel.fi

Kiinteistövirasto 7.4.2016

HEL 2016-000535 T 10 03 03

Lausunto

Kiinteistövirasto antaa seuraavan lausunnon Koirasaarentien ja Ilo-
mäentien alueiden asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointi-
suunnitelmasta.

Ottaen huomioon, että alue tulee sijaitsemaan julkisen liikenteen kan-
nalta edullisesti, kaupungin keskustasta tulevan uuden raitiolinjan var-
rella, kiinteistövirasto puoltaa alueen tehokasta täydennysrakentamista 
ja innovatiivisia, kustannustehokkaita pysäköintiratkaisuja. Ratkaisu-



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2021 55 (138)
Kaupunginhallitus

Asia/9
01.02.2021

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

malli lisäisi myös edellytyksiä kaupungin AM-ohjelman haasteellisten 
asuntotuotantotavoitteiden toteutumiselle.

Myös muualle Laajasaloon kaavaillaan mittavia täydennysrakentami-
seen tähtääviä kaavamuutoksia, joissa pysäköintiratkaisut monin pai-
koin edellyttäisivät keskitettyjä, useiden tontinomistajien käytössä ole-
via pysäköintilaitoksia (nimeämättömät autopaikat). Tämän vuoksi kiin-
teistövirasto esittää, että selvitettäisiin mahdollisuus koordinoida näiden 
ratkaisujen toteuttaminen kaupungin taholta. Tarvittaessa tulee koordi-
noida mittavan lisärakentamisen vaatimat oikea-aikaiset panostukset 
myös kunnallisiin palveluihin ja yleisten alueiden toteuttamiseen.

Lisäksi kiinteistövirasto katsoo, että täydennysrakentamisalueen liittä-
minen jollain muotoa Kruunuvuorenrannan projektialueeseen voisi olla 
eduksi niin alueen imagon kuin sen rakentamisen vaatimien julkisten 
investointien (kustannus)tehokkaan ja toiminnallisesti mielekkään to-
teuttamisen kannalta.

Lopuksi kiinteistövirasto pyytää huomioimaan, että kaava-alueilla sijait-
sevat asuntotontit ovat pääosin yksityisessä omistuksessa. Tämän 
vuoksi mahdolliset maankäyttösopimusneuvottelut tulee myös huo-
mioida kaavoitusprosessissa.

Lisätiedot
Katarina Nordberg, kiinteistölakimies, puhelin: 310 31800

katarina.nordberg(a)hel.fi

Kaupunginmuseo Kulttuuriympäristöyksikkö 1.4.2016

HEL 2016-000535 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluviraston lausuntopyyntö 26.2.2016

Kaupunginmuseo tarkastelee hanketta kulttuuriympäristön vaalimisen 
näkökulmasta ja on päättänyt antaa seuraavan lausunnon.

Koirasaarentielle ja Ilomäentielle suunnitellaan raitiotietä ja niiden var-
sille uudisrakentamista. Samalla selvitetään yksityisten kiinteistöjen 
tarvetta lisärakentaa tonteilleen. Molemmat suunnittelualueet liittyvät 
Laajasalontien muuttamiseen kaikkien liikkumistapojen katualueeksi. 
Asemakaavamuutoksen tavoitteena on myös uudistaa kaupunkikuvaa, 
sekä luoda edellytyksiä hulevesien hallinnalle.

Yleiskaava 2002:ssa alue on merkitty kerrostalovaltaiseksi alueeksi 
asuminen/toimitila, keskustatoimintojen alueeksi tai pääkaduksi. Hel-
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singin uudessa yleiskaavaehdotuksessa (2015) alue on merkitty liike- 
ja palvelukeskustaksi C1 ja asuntovaltaiseksi alueeksi A2.

2010 voimaan tulleessa asemakaavassa Koirasaarentien ja Henrik 
Borgströmin tien risteyksen koillispuolen kerrostalokorttelit ovat arvotet-
tu paikallishistoriallisesti, kaupunkikuvallisesti ja rakennustaiteellisesti 
arvokkaaksi, joiden ympäristö säilytetään. Myös Kirkkosalmentien var-
ren kerrostalokortteleihin liittyy rakennetun kulttuuriympäristön arvoja. 
Siellä sijaitsevat lamellitalot ovat arkkitehti Erkki Karvisen suunnittele-
mia. Ne ovat osa Laajasalon 1960-luvun rakentumista. Rakennusten ja 
luonnonympäristön suhde on vaikuttava. Alueelle leimallinen ominais-
luonne syntyy pitkien rakennusmassojen ja niiden väliin jäävän kallioi-
sen maaston vuorovaikutuksesta. 

Koirasaarentien eteläpuolella on pientalovaltaista aluetta, minkä omi-
naispiirteet tulee ottaa huomioon kaavamuutosta suunniteltaessa.

Ilomäentien itäpuolella on 1970-luvulla rakennettujen kerrostalojen ko-
konaisuus. Rakennukset on suunnitellut arkkitehti Erkki Karvinen 1973 
ja -74. Elementtitalot olivat alun perin julkisivuiltaan pesubetonia. Yh-
deksänkerroksisten, autokannen päälle rakennettujen asuinkerrostalo-
jen ryhmä muodostaa komean kokonaisuuden suunnittelualueen poh-
joispuolella. Niihin liittyy alueen eteläosassa kolmen viisikerroksisen 
lamellitalon ryhmä. Kyseisen kerrostalokokonaisuuden mahdollisia suo-
jeluarvoja tulee arvioida kaavatyön yhteydessä yhdessä kaupunginmu-
seon kanssa.

Kaupunginmuseolla ei ole osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta muu-
ta huomautettavaa.

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

sari.saresto(a)hel.fi

Nimistötoimikunta 16.03.2016 § 28

HEL 2016-000535 T 10 03 03

Nimistötoimikunta jatkoi edellisessä kokouksessa aloittamaansa kes-
kustelua Laajasalon liikekeskukseen, Koirasaarentiehen ja Ilomäentie-
hen sekä Laajasalontien keski- ja pohjoisosaan liittyvistä kaavoitus-
suunnitelmista, joihin liittyy pohdinta Laajasalontien nykyisen moottori-
kadun pohjoisosan nimestä Koirasaarentien risteykseen asti. 

Nimi Laajasalontie–Degerövägen on otettu käyttöön vuonna 1953; tätä 
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ennen nimi oli käytössä asussa Degerööntie–Degerövägen.

Nimistötoimikunta päätti esittää asemakaavaosastolle, että nimeä Laa-
jasalontie–Degerövägen ei muuteta. Laajasalontien nimi on vakiintunut, 
yksilöivä ja helposti paikannettava sekä ollut käytössä yli kuusi vuosi-
kymmentä. Laajasalontiellä on myös runsaasti osoitteita. Helsingin ni-
mistönsuunnittelussa noudatettavan periaatteen mukaan vakiintuneita 
ja paikallishistoriallisesti merkittäviä nimiä ei tule muuttaa, ellei muut-
tamiseen ole pakottavaa, esimerkiksi pelastusturvallisuuteen liittyvää 
tarvetta. Vakiintuneiden kadunnimien muuttaminen aiheuttaisi myös 
kohtuuttomasti vaivaa ja kustannuksia kadunvarren asukkaille, yrityksil-
le ja yhteisöille sekä sekaannusta ja haittaa pitkälle tulevaisuuteen.

17.02.2016 Pöydälle

Lisätiedot
Johanna Lehtonen, nimistönsuunnittelija, puhelin: 310 37386

johanna.lehtonen(a)hel.fi
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§ 82
V 17.2.2021, Valtuutettu Suldaan Said Ahmedin aloite uimarantojen 
turvallisuuden parantamisesta

HEL 2020-010624 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Kaupunginhallitus edellyttää, että uimarannoille selvitetään mahdolli-
suutta löytää monikielisiä uimavalvojia sekä selvitetään muunkielisten 
uintikurssien järjestämistä aikuisille ja nuorille yhteistyössä maahan-
muuttajajärjestöjen kanssa.

Käsittely

Vastaehdotus:
Anna Vuorjoki: Lisäys vastauksen loppuun:
”Kaupunginhallitus edellyttää, että uimarannoille selvitetään mahdolli-
suutta löytää monikielisiä uimavalvojia sekä selvitetään muunkielisten 
uintikurssien järjestämistä aikuisille ja nuorille yhteistyössä maahan-
muuttajajärjestöjen kanssa.”

Kannattaja: Veronika Honkasalo

Äänestys

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

Jaa-äänet: 7
Terhi Koulumies, Pia Pakarinen, Mika Raatikainen, Wille Rydman, Da-
niel Sazonov, Tomi Sevander, Jan Vapaavuori

Ei-äänet: 8
Veronika Honkasalo, Marcus Rantala, Nasima Razmyar, Mikko Särelä, 
Reetta Vanhanen, Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki, Ozan Yanar

Kaupunginhallitus hyväksyi Anna Vuorjoen vastaehdotuksen mukaises-
ti muutetun ehdotuksen äänin 7 - 8.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
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Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731
maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Suldaan Said Ahmedin aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Suldaan Said Ahmed ja 18 muuta valtuutettua esittävät 
aloitteessaan, että uimarantojen turvallisuutta parannetaan rajaamalla 
alueita ja rakentamalla kahluualtaita sekä lisäämällä valvojia ja moni-
kielisiä varoituskylttejä.

Kaupunginhallitus toteaa, että kaikille äkkisyville uimarannoille on ke-
sän 2020 aikana sijoitettu uusia, näkyvämpiä kylttejä varoittamaan ui-
marannan pohjamuodoista. Syvyydestä varoitetaan sekä symbolikuval-
la että suomen, ruotsin, englannin, arabian ja somalin kielillä. Kaikkien 
valvottujen uimarantojen pohjaolosuhteet on kuvattu luotaamalla kesäl-
lä 2020. Kuvauksiin perustuvat uimarantojen profiilikuvat sijoitetaan tu-
levana kesänä rantojen ilmoitustauluille, kaupungin nettisivuille sekä 
suurimmilla rannoilla myös vesirajan läheisyyteen.

Liikuntapalvelujen hallinnassa on 26 uimarantaa, joista kahdellatoista 
on valvonta. Rantapelastajia on valvontavuorossa vähintään kaksi yhtä 
aikaa, suuremmilla rannoilla 3–6. Kesällä 2020 palkattiin yhteensä 38 
rantapelastajaa. Vuodelle 2021 ei ole varattu määrärahaa rantapelasta-
jien määrän lisäämiseksi.

Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliitto ei suosittele erillisen alu-
een rajaamista pienille lapsille, koska rajoitustoimenpiteet voivat luoda 
virheellisen tunteen alueen turvallisuudesta. Luonnonolosuhteissa ui-
minen vaatii pienten lasten vanhemmilta jatkuvaa valvontaa. Erityisesti 
Pikkukosken uimarannalla, joka aloitteessa mainitaan, veden korkeus 
voi vaihdella uimarantakauden aikana jopa yli metrin. Vaikka rannalta 
rajattaisiin alue pienille lapsille, sen syvyys voisi vaihdella merkittävästi 
lyhyelläkin ajanjaksolla.

Vastaus on kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunnon mukainen.
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Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus 
esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoit-
tanut vähintään 15 valtuutettua. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Suldaan Said Ahmedin aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 25.01.2021 § 61

HEL 2020-010624 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

25.01.2021 Pöydälle

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Anna 
Vuorjoen ehdotuksesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 17.11.2020 § 188

HEL 2020-010624 T 00 00 03

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

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta pitää tärkeänä uimarantojen turvalli-
suuden kehittämistä. Lautakunta ei kuitenkaan tue ehdotusta erillisten 
rakennelmien kautta rajata aluetta pienille lapsille Pikkukosken uima-
rannalta kuten Kuusijärven rannalla on tehty. 

Pikkukosken uimaranta sijaitsee Vantaanjoen varrella, jossa veden 
korkeus voi vaihdella uimarantakauden aikana jopa yli metrin, joten ra-
jatun alueen syvyys voi vaihdella merkittävästi lyhyelläkin ajanjaksolla. 
Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliitto ei myöskään suosittele, 
että lapsille rajataan erillinen alue uimarannoilta, koska rajaustoimenpi-
teet voivat luoda turvallisuuden tunteen alueesta. Kyseessä on kuiten-
kin luonnonolosuhde, joka vaatii pienten lasten vanhemmilta jatkuvaa 
valvontaa. 

Suomessa on tuhansia uimarantoja ja -paikkoja, joista suurin osa on 
valvomattomia. Valvotut uimarannat sijaitsevat pääsääntöisesti suu-
remmissa kaupungeissa. Liikuntapalvelut hallinnoi Helsingin alueella 
26:ta uimarantaa, joista 12 rannalla on valvonta. Valvontatehtävistä 
huolehtivia rantapelastajia on valvontavuorossa kaksi pelastajaa yhtä 
aikaa paikan päällä ja suuremmilla rannoilla, kuten Aurinkolahden ja 
Hietaniemen rannoilla, vuorossa on samaan aikaan 3–6 pelastajaa. 
Rantapelastajia palkataan määrärahan puitteessa. Kesällä 2020 palkat-
tiin yhteensä 38 rantapelastajaa. Ensi vuodelle 2021 ei ole budjetoitu li-
sämäärärahaa lisäämään rantapelastajien määrää rannoilla. 

Kaikille äkkisyville uimarannoille on kesän 2020 aikana on sijoitettu uu-
sia, näkyvämpiä varoitustauluja varoittamaan uimarannan pohjamuo-
doista. Syvyydestä varoitetaan symbolikuvalla sekä suomen, ruotsin, 
englannin, arabian ja somalin kielillä. Helsingin kaikkien valvottujen ui-
marantojen pohjaolosuhteet kuvattiin luotaamalla kesällä 2020. Ku-
vauksiin perustuvat uimarantojen profiilikuvat sijoitetaan kesäksi 2021 
rantojen ilmoitustauluille, kaupungin nettisivuille sekä suurimmilla ran-
noilla myös vesirajan läheisyyteen.

Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen

Lisätiedot
Stefan Fröberg, ulkoilupalvelupäällikkö, puhelin: 310 87901

stefan.froberg(a)hel.fi
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§ 83
Kaupunginvaltuuston 26.8.2020 § 181 tekemän päätöksen täytän-
töönpano

HEL 2020-006985 T 00 00 00

Päätös

Kaupunginhallitus teki vastikkeettoman 3 971 903 euron suuruisen si-
joituksen talousarvion kohdalta 8 06 02 Arvopaperit, muut kohteet, 
kaupunginhallituksen käytettäväksi, Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö 
Borgströminmäen sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon ja ke-
hotti kaupunkiympäristön toimialan maaomaisuuden kehittäminen ja 
tontit -palvelua huolehtimaan rakennuksen kaupan ja apporttisijoituk-
sen mukaisista tarpeellisista toimenpiteistä sekä oikeutti kaupunkiym-
päristön toimialan maaomaisuuden kehittäminen ja tontit -palvelun so-
pimukset ja toiminnanohjaustiimin tiimipäällikön allekirjoittamaan kaup-
paan ja apporttisijoitukseen liittyvät asiakirjat sekä tekemään niihin tar-
vittaessa vähäisiä muutoksia.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1 Apporttiomaisuuden luovutuskirja luonnos

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus on 22.6.2020 § 378 päättänyt perustaa Keskinäinen 
kiinteistöosakeyhtiö Borgströminmäki -nimisen yhtiön. Samalla kau-
punginhallitus on esittänyt kaupunginvaltuustolle korttelissa 49044 ton-
tilla 2 sijaitsevan päiväkotirakennuksen luovuttamista perustettavalle 
Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö Borgströminmäelle 5 309 424 eurolla 
siten, että yhtiö maksaa Helsingin kaupungille 1 337 521 euroa rahassa 
ja loppuosa rakennuksen arvosta 3 971 903 euroa on Helsingin kau-
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pungin tekemä apporttisijoitus yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman 
rahastoon (svop sijoitus). Kaupunginvaltuusto on päättänyt asiasta esi-
tyksen mukaisesti 26.8.2020 § 181.

Luonnos luovutuskirjasta on liitteenä 1.

Kaupunginhallitus ei ole päättänyt kaupunginvaltuuston päätöksen 
26.8.2020 § 181 täytäntöönpanotoimista, joten sen tulee päättää niistä. 
Päätösehdotus vastaa kaupunginvaltuuston päätöksen edellyttämiä 
täytäntöönpanotoimia. 

Kuntalain 39 §:n 2 kohdan mukaan kunnanhallituksen tulee vastata val-
tuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden val-
vonnasta. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1 Apporttiomaisuuden luovutuskirja luonnos

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Talous- ja suunnitteluosasto
Maaomaisuuden kehittäminen ja tontit

Päätöshistoria

Kaupunginvaltuusto 26.08.2020 § 181

HEL 2020-006985 T 00 00 00

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti luovuttaa yhtiön perustamisen jälkeen kortte-
lissa 49044 tontilla 2 sijaitsevan päiväkotirakennuksen perustettavalle 
Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö Borgströminmäelle 5 309 424 eurolla 
siten, että yhtiö maksaa Helsingin kaupungille 1 337 521 euroa rahassa 
ja loppuosa rakennuksen arvosta 3 971 903  euroa on Helsingin kau-
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pungin tekemä apporttisijoitus yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman 
rahastoon.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Kaupunginhallitus 22.06.2020 § 378

HEL 2020-006985 T 00 00 00

Päätös

A)

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

- perustaa Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö Borgströminmäki -nimisen 
yhtiön

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

- hyväksyä hallituksen jäsenten palkkioperusteeksi palkkioryhmän C

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

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

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

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

B)

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

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

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi
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§ 84
Tonttien varaaminen asuntohankkeita varten

HEL 2020-009840 T 10 01 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

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

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Anna 
Vuorjoen ehdotuksesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1 Tontinvaraustaulukko
2 Tontinvarausmuistio
3 Yhteenvetokartta
4 Yhteenveto saapuneista hakemuksista
5 Sijainti- ja tonttikartat, yksityiset toimijat
6 Hakijat, joiden hakemusten perusteella ei esitetä varausta
7 Sijainti- ja tonttikartat, Att
8 Sijainti- ja tonttikartat, kilpailut
9 Perustelumuistio
10 Katsaus asuntotonttien varaustilanteeseen
11 Varausesityksen kokonaisuus
12 Varausesityksen vaikutus tontinvarauskantaan
13 HNH 2035 tontinvarausehdoissa

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus varaa liitteenä 1 olevan taulukon mukaiset tontit 
asuntohankkeiden suunnittelua ja erillisiä tonttihakuja tai tonttikilpailuja 
varten liitteen 2 mukaisille tahoille liitteen 2 ja sen alaliitteiden mukaisin 
ehdoin. 
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Kaupunginhallitus kehottaa kaupunkiympäristölautakuntaa järjestä-
mään edellä mainitut erilliset tonttihaut ja kilpailut, päättämään niiden 
ehdoista sekä valitsemaan niiden perusteella tonteille varaajat ja toteut-
tajat.

Kaupunginhallitus toteaa, etteivät liitteen 6 luettelosta ilmenevien haki-
joiden hakemukset anna aihetta enempiin toimenpiteisiin.

Tiivistelmä

Helsingin kaupungin tontinluovutusta ja asuntohankkeiden toteutusta 
ohjaa Asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelma, Hiili-
neutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelma sekä Helsingin tontinluovu-
tuslinjaukset.

Tontinvarausesitys koostuu kolmesta osasta: 

1. Yleisen tonttihaun perusteella yksityisille rakennusalan toimijoille 
ja

2. Att:lle varattavaksi esitettävistä tonteista sekä
3. tonteista, jotka esitetään luovutettavaksi myöhemmin erillisellä 

kilpailulla tai tonttihauilla.

Pääperiaatteena on, että yksityisille toimijoille ja Helsingin kaupungin 
Asuntotuotantotoimistolle (Att) varattavat tontit osoitetaan säänneltyyn 
asuntotuotantoon ja ainoastaan myöhemmin erillisillä kilpailuilla tai tont-
tihauilla luovutettavia tontteja esitetään sääntelemättömään tuotantoon. 

Säänneltyyn asuntotuotantoon esitetään varattavaksi tontteja yksityisil-
le toimijoille noin 300 ja Att:lle noin 910 asunnon tuotantoa vastaava 
määrä. Lisäksi esitetään pääosin sääntelemättömään asuntotuotantoon 
kilpailuilla ja tonttihauilla myöhemmin luovutettavaksi noin 1.940 asun-
non tuotantoa vastaava määrä. 

Yhteensä tontteja esitetään varattavaksi noin 3.150 asunnon tuotantoa 
varten. Määrä on alle vuositavoitteen (4 900 as/vuosi). Tämä johtuu 
pääosin siitä, että rakentamiskelpoisia tai lähivuosina rakentamiskel-
poiseksi tulevia tontteja on niukasti. 

Säännellyn asuntotuotannon osuus on esityksessä noin 41 % (tavoite 
55 %). Sääntelemättömän tuotannon osuus on noin 59 % (tavoite 45 
%). Sääntelemättömän tuotannon korkeampi prosenttiosuus johtuu sii-
tä, että suuri määrä tontteja esitetään varattavaksi myöhemmin järjes-
tettävillä kilpailuilla tai tonttihauilla.

Esittelijän perustelut
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Yleistä tontinvarausesityksestä

Asuntohankkeita varten varattaviksi esitettäviä tontteja on kolmenlaisia:

 Tontit, jotka esitetään varattaviksi yleisen tonttihaun perusteella yk-
sityisille rakennusalan toimijoille. Varausesitys kattaa noin 300 
asunnon tuotannon (24.350 k-m²).

 Tontit, jotka esitetään varattaviksi Att:lle. Varausesitys kattaa noin 
910 asunnon tuotannon (73.300 k-m²).

 Tontit, jotka esitetään luovutettavaksi myöhemmin erillisellä kilpailul-
la ja/tai tonttihaulla. Varausesitys kattaa noin 1.940 asunnon tuo-
tannon (157.422 k-m²).

Siten varattaviksi esitetään tontteja yhteensä noin 3.150 asunnon ra-
kentamiseen noin 6.000 asukkaalle. Asuntojen määrä vastaa alle vuo-
den tavoitetta (4.900 asuntoa/vuosi) kaupungin luovuttamille tonteille. 
Asuinrakennusoikeuden määrä esityksessä on yhteensä noin 255.000 
k-m². Liikerakennusoikeutta on noin 20.500 k-m².

Kokonaisuudessaan varausesitys on edellisen vuoden tontinvaraus-
kierroksella varattua määrää suurempi, vaikka Att:lle ja yksityisille toi-
mijoille varattavaksi esitettävä asuinkerrosalan määrä onkin pienempi.

Varattaviksi esitettävät tontit sijaitsevat seuraavissa kaupunginosissa ja 
seuraavilla alueilla:

 10. Sörnäinen: Kalasatama ja Nihti
 20. Länsisatama: Jätkäsaari
 26. Koskela
 28. Oulunkylä
 33. Kaarela: Kuninkaantammi ja Honkasuo
 38. Malmi: Nallenrinne
 40. Suutarila
 42. Kulosaari
 47. Mellunkylä
 49. Laajasalo: Yliskylä ja Kruunuvuorenranta. 

Varattaviksi esitettävät tontit ovat pääsääntöisesti rakentamiskelpoisia 
varausaikana eli kolmen vuoden kuluessa. Varattavaksi esitetään myös 
alueita kumppanuuskaavoitukseen muun muassa ilmoittautumis- ja 
neuvottelumenettelyllä. Näillä alueilla lopullinen rakentamiskelpoisuus 
riippuu asemakaavoituksen etenemisestä. 

Yleisen tonttihaun perusteella yksityisille rakennusalan toimijoille varattavaksi esitettävät tontit

Haettavat tontit ja varausperusteet
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Kaupunki varaa yksityisille toimijoille asuntotontteja hakemusten ja kil-
pailuiden perusteella. Tonttien suuresta määrästä johtuen ne varataan 
pääosin hakemusten perusteella. Tällaiset tontinvaraukset valmistel-
laan pääasiallisesti keskitetysti yleisten tontinvarauskierrosten yhtey-
dessä. Yleiset tontinvarauskierrokset suunnataan ammattimaisille ra-
kennuttajille ja rakentajille, mutta ne ovat avoimia kaikille.

Yksityisille toimijoille suunnattujen tonttien yhteenlaskettu asuinraken-
nusoikeus on 24.350 k-m², mikä vastaa noin 300 asunnon rakentamis-
ta. Kaikki haettavat tontit ovat kerrostalotontteja. Tontit sijaitsevat Sör-
näisten Kalasatamassa ja Nihdissä sekä Kaarelan Kuninkaantammes-
sa. Tonttien sijainti- ja tonttikartat ovat liitteenä 5.

Tontinvaraushakemusten käsittelyssä ja niitä arvioitaessa noudatetaan 
muun muassa AM-ohjelmaan 2020 ja sitä edeltäviin asuntopoliittisiin 
ohjelmiin perustuvia vakiintuneita periaatteita ja käytäntöjä sekä seu-
raavia kaupunginhallituksen 1.4.2019 § 220 hyväksymiä tontinluovu-
tuksen linjauksia:

 Tavoitteena on tehdä varausesitys, joka parhaalla mahdollisella ta-
valla vastaa kaupungin asuntopoliittisiin tavoitteisiin niin kaupunki-
kuin aluetasolla. 

 Tontit kuulutetaan julkisesti haettavaksi. 
 Tontit varataan pääsääntöisesti säänneltyyn asuntotuotantoon. 
 Tontteja varataan sääntelemättömään asuntotuotantoon vain, jos 

tontin suoravarauksen edellytykset täyttyvät tai se on muutoin erityi-
sen perusteltua. 

 Yleisen asuntotonttihaun yhteydessä esitetään varattavaksi säänte-
lemättömään asuntotuotantoon tarkoitetut tontit erilaisia kilpailuja 
varten tontinluovutusta koskevien linjausten mukaisesti.

Varausesitykset perustuvat kokonaisarviointiin ja niiden valmistelussa 
on noudatettu seuraavia varaajien valintaa koskevia pääperiaatteita:

 Tontteja pyritään varaamaan siten, että mahdollisimman moni tontin 
varaajalle asetetut edellytykset täyttävä hakija saa tontin.

 Hakijalle voidaan tarjota myös tonttia, johon hakemus ei ole kohdis-
tunut. 

 Etusijalle asetetaan hakemukset, joissa haetaan tonttia säänneltyyn 
asuntotuotantoon. 

 Etusijalle asetetaan sellaisten hakijoiden hakemukset, jotka eivät 
ole saaneet kaupungilta aiemmin tonttia (ns. uudet toimijat). 

 Etusijalle asetetaan hankkeet, jotka sisältävät erityisiä asuntoraken-
tamisen kehittämiseen tähtääviä tavoitteita tai jotka toteuttavat ta-
van omaista paremmin kyseisen alueen asemakaavoituksen yhtey-
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dessä määriteltyjä maankäytöllisiä tai asuntopoliittisia tavoitteita tai 
joille on Kehittyvä kerrostalo -työryhmän puoltava kannanotto. 

 Etusijalle asetetaan rakennuttajien ja rakennuttajakonsulttien hake-
mukset . 

 Tontteja varataan rakennusliikkeille vain erityisin perustein. Tällai-
nen erityinen peruste voi olla olemassa esimerkiksi seuraavissa ti-
lanteissa:

o Kyseessä on edellä mainittu ns. uusi toimija. 
o Varattavaksi esitettyyn tonttiin ei ole kohdistunut muita 

hyväksyttäviä hakemuksia.  
o Kyseessä on kehittämishanke ja sille on Kehittyvä kerros-

talo -työryhmän puolto. 
o Suoravarauksen perusteet ovat olemassa.

 Varausesityksen valmistelussa ja varaajien valinnassa kiinnitetään 
lisäksi huomiota hankkeen toteutusvarmuuteen, hakijoiden olemas-
sa oleviin tontinvarauksiin sekä onnistumiseen aiemmissa hank-
keissa. 

 Mikäli samaan tonttiin kohdistuu useita tasavertaisia hakemuksia, 
eikä tontin varaajaa pystytä edellä mainituin periaattein ratkaise 
maan, voidaan varaajan valinta suorittaa näille hakijoille kohdenne-
tulla kevennetyllä hinta- tai laatukilpailulla taikka arvalla. 

 Kaupungilla on aina oikeus olla varaamatta tonttia.

Lisäksi tontinvarauksen ja -luovutuksen edellytyksenä on, että varauk-
sensaaja on huolehtinut yhteiskunnallisista velvoitteistaan ja varauk-
sensaajalla on riittävät tekniset, taloudelliset ja muut edellytyksen 
suunnitellun hankkeen toteuttamiseksi.

Saadut hakemukset ja neuvottelut

Tontit kuulutettiin haettavaksi Helsingin Sanomissa, Hufvudstadsblade-
tissa ja Rakennuslehdessä 20.3.2020 sekä kaupungin internet-sivuilla. 
Hakuaika päättyi 11.5.2020.

Hakijoilla oli ensimmäistä kertaa mahdollisuus jättää hakemus sähköi-
sesti täytettävällä hakulomakkeella, jota suurin osa hakijoista käytti. 
Hakemuksia tuli yhteensä noin 50 eri toimijalta tai yhteenliittymältä. Li-
säksi hakuajan jälkeen saapui kolme hakemusta tai hakemukseksi tul-
kittavaa asiakirjaa. Yhteenveto saapuneista hakemuksista on liitteenä 
4.

Hakulomakkeessa kysyttiin muun ohella hankkeiden mahdollisia kehit-
tämisteemoja liittyen HNH 2035 -ohjelmaan sekä asumisen ratkaisui-
hin.
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Neuvotteluihin kutsutuilta hakijoilta edellytettiin yhteiskuntavelvoitteiden 
hoitamista hyväksytysti, luottokelpoisuutta sekä riittäviä taloudellisia re-
sursseja. Tontit-yksikkö neuvotteli kahdeksan eri hakijatahon kanssa. 
Yhdestä tontista neuvoteltiin kahden eri hakijatahon kanssa. Kaupungil-
ta neuvotteluihin osallistui tarpeen mukaan maaomaisuuden kehittämi-
nen ja tontit -palvelun, asemakaavoituksen sekä kaupunginkanslian 
aluerakentamisprojektien edustajia. Neuvotteluissa muun muassa tar-
kennettiin ja täydennettiin hakemuksessa annettuja tietoja.

Yleisperustelut

Varausesitykset perustuvat hakemuksissa esitettyihin ja neuvotteluissa 
tarkentuneisiin tietoihin. Esitetyt kehittämisteemat on otettu valmiste-
lussa huomioon. Varauksia esitetään hankkeille, jotka edistävät hallin-
ta- ja rahoitusmuodoltaan sekä muilta osin kaupungin asuntopoliittisia 
tavoitteita.

Säänneltyyn tuotantoon kohdistuneet hakemukset asetetaan tontinluo-
vutuslinjausten mukaisesti etusijalle, joten tontit esitetään varattaviksi 
nimenomaan säänneltyyn tuotantoon. 

Tontinvarauskierrosten valmistelussa on pyritty edistämään usean 
vuoden ajan uusien toimijoiden pääsyä Helsingin rakennusalan mark-
kinoille. Tätä linjaa on jatkettu edelleen. Tontteja esitetään kolmelle uu-
delle toimijalle.

Valintaa koskevien pääperiaatteiden mukaan varauksia esitetään ra-
kennusliikkeille vain erityisin perustein. Tällainen peruste on esimerkik-
si se, ettei kyseinen toimija ole aiemmin saanut tonttia kaupungilta ton-
tinvarauskierroksella.

Suurin osa kaupungin asuntokannasta sijoittuu kerrostaloihin, kuten 
myös suurin osa uudistuotannosta. Helsingin houkuttelevuuden ja kil-
pailukyvyn kannalta on tärkeää, että kaupunki huolehtii osaltaan ker-
rostaloasumisen ja -rakentamisen kehittämisestä sekä sen ja asumisen 
kohtuuhintaisuudesta ja ympäristöystävällisyydestä. Tästä syystä ainoa 
Kehittyvä kerrostalo -puollon saanut hanke on asetettu etusijalle ja sille 
esitetään varattavaksi tontti.

Kuninkaantammen osalta varauksensaajilta edellytetään valmiutta 
puukerrostalorakentamiseen asemakaavan mukaisesti. 

Markkinaehtoista pysäköintiä kokeillaan kolmella pilottialueella, joista 
yksi on Nihdin asemakaava-alue. Nihdin asemakaavassa ei ole auto-
paikkavelvoitetta, mutta hankkeilta edellytetään tontinvarausehdoissa 
selvitystä autopaikkojen määrän tarpeesta. 
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Tavoitteena on, että alueelle rakennetaan kysyntää vastaava määrä 
autopaikkoja. Nihdin alueella on tulevaisuudessa erinomaiset julkiset 
liikenneyhteydet, joten markkinaehtoisen pysäköinnin kokeilu voi näin 
ollen mahdollistaa autoilun vähenemisen alueella. Nihdin alueelta esite-
tään varattavaksi kaksi tonttia yksityisille toimijoille, joista toinen tulisi 
valtion tukemaan pitkän korkotuen nuorisolle suunnattuun vuokra-
asuntotuotantoon ja toinen Hitas-omistusasuntotuotantoon. Att:lle esite-
tään varattavaksi kaksi tonttia valtion tukemaan pitkän korkotuen vuok-
ra-asuntotuotantoon ja yksi tontti Hitas-omistusasuntotuotantoon.

Hakemusten suuresta määrästä johtuen kaikille hakijoille ei voida esit-
tää varausta. Samasta syystä kullekin varauksensaajaksi esitettävälle 
taholle esitetään varattavaksi ainoastaan yhtä tonttia, jotta mahdolli-
simman monelle hakijalle voidaan osoittaa tontti.

Näitä yleisperusteluja täydentävät tontti- ja hankekohtaiset perustelut 
on esitetty liitteenä 9 olevassa perustelumuistiossa.

Hakemukset, jotka eivät anna aihetta toimenpiteisiin

Tontteja esitetään varattavaksi sääntelemättömään tuotantoon vain jos 
sille on erityiset perusteet. Sääntelemätöntä asuntotuotantoa koskevat 
hakemukset eivät tällä kertaa anna aihetta tontinvarauksen esittämi-
seen.

Valtion tukemaan lyhyen korkotuen (10 v.) asuntotuotantoon kohdistui 
varsin suuri määrä hakemuksia. Kyseisen hallinta- ja rahoitusmuodon 
suosio on ollut havaittavissa myös edellisten varauskierrosten yhtey-
dessä. Vaikka lyhyen korkotuen tuotanto lasketaan välimuodon tuotan-
toon, esitetään siihen varattavaksi tontteja vain perustelluista syistä. 
Tällä kierroksella kyseisellä hallinta- ja rahoitusmuodolla esitetään to-
teutettavaksi yksi tontti Kehittyvä kerrostalo -hankkeelle. Muut hake-
mukset eivät anna aihetta tontinvarauksen esittämiseen.

Luettelo hakijoista, joiden hakemusten perusteella ei esitetä varausta ja 
jotka eivät anna aihetta enempiin toimenpiteisiin, on liitteenä 6.

Att:lle esitettävät varaukset

AM-ohjelman täytäntöönpanoa koskevan päätöksen mukaan kaupun-
gin oman asuntotuotannon toteuttamisedellytyksistä tulee huolehtia. 
Att:n tuotantotavoite on nyt 1.500 asuntoa vuodessa ja nousee vuodes-
ta 2023 alkaen 2.000 asuntoon vuodessa, josta puolet tulee toteuttaa 
valtion tukemana pitkän korkotuen vuokra-asuntotuotantona ja puolet 
välimuodon asuntotuotantona. 
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Att:n tuotantotavoitteen saavuttaminen tarkoittaa, että kaikista tontinva-
rauksista noin 30 % tulisi olla kohdennettu Att:lle. Voimassa olevista 
kaikista tontinvarauksista on Att:lle varattu noin 25 %. Koko tontinva-
rauskanta on kuitenkin suurempi kuin 4 vuoden tuotantotavoite edellyt-
tää, joten Att:n varauskanta on pysynyt lähes AM-ohjelman tavoitteiden 
mukaisella tasolla. Att:n varauskanta on 5.821 asuntoa (tilanne 
30.9.2020), joka vastaa lähes 4 vuoden tavoitetta.

Att:n asuntotuotannon pitkäjänteinen suunnittelu ja resursointi tulee 
turvata. Lisäksi on luotava edellytykset asuntotuotantotavoitteiden saa-
vuttamiselle. Jotta tämä onnistuu, tulee Att:lle varata vuosittain noin 
vuoden tuotantotavoitetta vastaava määrä tontteja varauskierroksen 
yhteydessä. Varausesityksessä Att:lle esitetään varattavaksi tontteja 
kuudesta kaupunginosasta yhteensä 73.300 k-m² eli noin 910 asunnon 
rakentamista vastaava määrä. Noin 36 % varauksista kohdistuisi val-
tion tukemaan pitkän korkotuen vuokra-asuntotuotantoon ja noin 64 % 
välimuodon tuotantoon. Määrä on alle tavoitteen. Sopivia rakentamis-
kelpoisia tai lähivuosina rakentamiskelpoiseksi saatavia tontteja ei kui-
tenkaan ole riittävästi varattavaksi.

Att:lle varattavaksi esitettävien tonttien sijainti- ja tonttikartat ovat liit-
teenä 7.

Kilpailuilla ja/tai erillisillä tonttihauilla varattaviksi esitettävät tontit

Kilpailuilla ja/tai erillisillä tonttihauilla varattaviksi esitetään tontteja yh-
teensä noin 157.400 k-m² eli noin 1.940 asunnon rakentamista vastaa-
va määrä pääosin sääntelemättömään omistus- ja vuokra-
asuntotuotantoon.

Hintakilpailuihin esitetään varattavaksi tontteja yhteensä noin 1.100 
asunnon rakentamista vastaava määrä. Tontit sijoittuvat merenranta-
alueille Jätkäsaareen ja Kruunuvuorenrantaan sekä Koskelaan. Laatu-
kilpailuihin esitetään varattavaksi tontteja noin 410 asunnon rakenta-
mista vastaava määrä Nallenrinteen tulevalta asuinalueelta. Ilmoittau-
tumis- ja neuvottelumenettelyyn esitetään varattavaksi pientalotontteja 
Myllypuron voimalaitoksen alueelta noin 50 asunnon rakentamista var-
ten. Lisäksi kumppanuuskaavoitukseen esitetään varattavaksi alue Ku-
losaaren Kuorekarista noin 380 asunnon rakentamiselle. 

Kilpailuihin ja/tai erillisillä tonttihauilla varattavaksi esitettävien tonttien 
sijainti- ja tonttikartat ovat liitteenä 8.

AM-ohjelma 2020

Asuntotuotantotavoitteet
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Kaupunginvaltuusto on 11.11.2020 § 313 hyväksynyt Asumisen ja sii-
hen liittyvän maankäytön toteutusohjelman 2020 (AM-ohjelma 2020). 
Ohjelman mukaan vuosina 2021–2022 vuosittainen asuntotuotantota-
voite on 7.000 asuntoa, joista 4.900 toteutetaan kaupungin luovuttamil-
le tonteille. Kaupungin oma asuntotuotantotavoite on 1.500 asuntoa 
vuodessa. Vuodesta 2023 lähtien tuotantotavoite nousee 8.000 asun-
toon vuodessa, joista 5.600 rakennetaan kaupungin luovuttamille ton-
teille. Kaupungin oma asuntotuotantotavoite nousee 2.000 asuntoon 
vuodessa. Tontinvarauskannan tulee mahdollistaa neljän vuoden asun-
torakentaminen.

AM-ohjelman 2020 tavoitteiden toteutuminen

Varausesitykseen sisältyvien tonttien hallinta- ja rahoitusmuotojen 
määrittelyn pohjana ovat toimineet AM-ohjelmassa 2020 koko kaupun-
gin tasolle asetetut tavoitteet sekä ohjelmassa asetettu tavoite asunto-
kannan alueellisesta monimuotoisuudesta segregaation ehkäisemisek-
si. Tonteille esitettävät hallinta- ja rahoitusmuodot on määritelty yhteis-
työssä kaupunginkanslian aluerakentamisprojektien ja asunto-
ohjelmatiimin kanssa, ja niistä on neuvoteltu ja sovittu tontinvaraajiksi 
esitettävien tahojen kanssa.

AM-ohjelman 2020 tavoitteet toteutuvat kohtuullisesti olemassa olevas-
sa tontinvarauskannassa, vaikka valtion tukema pitkän korkotuen vuok-
ra-asuntotuotanto onkin tavoitetta alhaisempi. Nyt käsiteltävänä varau-
sesityksessä Ara-tuotantoon varattavaksi esitettävien tonttien osuus jää 
myös alle 25 % tavoitteen. Pääosin tämä johtuu siitä, että nyt esitetään 
varattavaksi suuri määrä tontteja sääntelemättömään tuotantoon me-
renranta-alueilta ja uudelta Nallenrinteen alueelta myöhemmin kilpailuil-
la varattaviksi. Lisäksi osa tonteista sijaitsee alueilla, joille Ara-
tuotantoa ei tule lisätä segregaation ehkäisemiseksi. Jatkossa Ara-
tuotantoon sopivia rakentamiskelpoisia tontteja tulee löytää enemmän 
kuin tällä hetkellä.

Kokonaisuudessaan säännellyn asuntotuotannon osuus on esityksessä 
noin 41 % (tavoite 55 %). Sääntelemättömän tuotannon osuus on esi-
tyksessä noin 59 % (tavoite 45 %).

Hallinta- ja rahoitusmuotoa määritettäessä on pyritty huomioimaan 
alueiden nykyisen asuntokannan sekä jo varattujen tonttien hallinta- ja 
rahoitusmuotojakauma. Lisäksi on pyritty arvioimaan tonttien rakennet-
tavuutta ja rakentamiskustannuksia sekä mahdollisen liikerakennusoi-
keuden vaikutusta hankkeisiin. Tontinvarausesityksen valmistelun yh-
teydessä on edelleen pyritty arvioimaan aluekohtaisesti asuntojen ky-
syntätilanne ja markkinat eri hallinta- ja rahoitusmuotojen välillä.  

Valtion tukema pitkän korkotuen vuokra-asuntotuotanto
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Valtion tukemaan pitkän korkotuen vuokra-asuntotuotantoon esitetään 
varattavaksi tontteja yhdelle yksityiselle toimijalle, Att:lle sekä myö-
hemmin järjestettävää laatukilpailua varten. Tuotantomuoto sisältää 
myös erityisryhmille suunnatun asuntotuotannon. Valtion tukemaan pit-
kän korkotuen vuokra-asumiseen esitetään noin 13 % esityksen asun-
totuotantomäärästä eli noin 400 asuntoa.

Nuorille tai nuorille aikuisille suunnattuun vuokra-asuntotuotantoon esi-
tetään varattavaksi Sörnäisten Nihdistä tontti yhdelle yksityiselle toimi-
jalle. Lisäksi Att:lle esitetään varattavaksi kaksi tonttia senioreiden pal-
veluasumiseen Oulunkylästä ja yksi tontti erityisasumiseen Suutarilas-
ta.

Välimuodon asuntotuotanto

Hitas- ja hintakontrolloituun omistusasuntotuotantoon, asumisoikeusa-
suntotuotantoon ja lyhyen korkotuen (10 vuotta) vuokra-
asuntotuotantoon esitetään noin 28 % esityksen asuntomäärästä, eli 
noin 900 asuntoa. Tontteja esitetään varattavaksi kuudelle eri yksityi-
selle toimijalle tai konsortiolle sekä Att:lle ja myöhemmin järjestettävää 
laatukilpailua varten.

Hitas- ja hintakontrolloidun omistusasuntotuotannon ero on, että Hitas-
omistusasunnon ensimyynti- ja jälleenmyyntihinta on säännelty, kun 
taas hintakontrolloidussa omistusasunnossa vain ensimyyntihinta on 
säännelty, eikä jälleenmyyntiä säännellä. Hitas-omistusasuntoja raken-
netaan pääsääntöisesti kantakaupunkiin ja merellisiin kaupunginosiin. 
Varausesitystä on valmisteltu ja varauksen saajien kanssa on käyty 
neuvotteluja osin jo aiemman AM-ohjelman (2016) perusteella. Näin ol-
len varausesitykseen sisältyy vielä täällä varauskierroksella Hitas-
tuotantoa. 

Sääntelemätön asuntotuotanto

Sääntelemättömään omistus- ja vuokra-asuntotuotantoon varattavaksi 
esitettävät tontit luovutettaisiin hinta- ja/tai laatukilpailuilla sekä ilmoit-
tautumis- ja neuvottelumenettelyillä. Kilpailut ja hakumenettelyt järjeste-
tään myöhemmin kaupunkiympäristölautakunnan päättämin ehdoin. 
Sääntelemättömän asuntotuotannon osuus esityksessä on 59 % eli 
noin 1.850 asuntoa.

Varausesityksen kokonaisuus on esitetty liitteessä 11.

HNH 2035 -ohjelma ja sen huomioiminen tontinvarausehdoissa

Kaupunginhallitus on 10.12.2018 § 809 hyväksynyt Hiilineutraali Hel-
sinki 2035 -toimenpideohjelman (HNH 2035 -ohjelma) päästövähen-
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nysten saavuttamiseksi. Hiilineutraalisuustavoite tulee huomioida kai-
kessa kaupunkisuunnitteluun, rakentamiseen sekä rakennusten käyt-
töön ja korjaamisen liittyvässä toiminnassa.

Yleisissä tontinvarausehdoissa on huomioitu hiilineutraalisuustavoitteet 
muun muassa niin, että kerrostalotuotannossa edellytetään A-
energiatehokkuusluokkaa (A2018) ja sähköautojen latausmahdollisuut-
ta. Kalasataman ja Nihdin alueilta tonttien varauksensaajiksi esitettä-
vien tulee noudattaa lisäksi Älykkäät energiajärjestelmät -
tontinluovutusehtoja. 

HNH 2035 -ohjelman tavoitteiden huomioiminen tontinvarausehdoissa 
on kuvattu tarkemmin liitteessä 13.

Helsinki on kaupunkistrategiassaan sitoutunut kansallista vähimmäista-
soa kunnianhimoisempiin energiatehokkuusnormeihin. Hiilineutraali-
suustavoite tuleekin huomioida kaikessa kaupunkisuunnitteluun, raken-
tamiseen sekä rakennusten käyttöön ja korjaamisen liittyvässä toimin-
nassa. Jäljempänä on esitetty varauskierroksen yhteydessä huomioitu-
ja toimenpiteitä ja hankkeita, joiden tarkoituksena on edistää tavoittei-
siin pääsemistä.

Puurakentaminen

Puurakentamisen edistäminen on yksi HNH 2035 -ohjelman tavoitteis-
ta. Kaarelan Kuninkaantammen Lammenrannan kaava-alue on osoitet-
tu puukerrostalotuotantoon. Alueen asemakaava edellyttää muun 
muassa puurakentamista, hyvää energiatehokkuutta sekä uusiutuvan 
energian tuottamista. Alueelta esitetään varattavaksi neljä tonttia neljäl-
le eri yksityiselle toimijalle tai konsortiolle asumisoikeusasuntojen ja 
hintakontrolloitujen omistusasuntojen tuotantoon.

Kehittyvä kerrostalo

Kehittyvä kerrostalo -työryhmän puoltamia hankkeita on esityksessä 
yksi. Sille esitetään varattavaksi tontti Sörnäisten Kalasatamasta val-
tion tukemaan lyhyen korkotuen (10 v.) vuokra-asuntotuotantoon. 
Hankkeen tavoitteena on toteuttaa käyttöenergialtaan hiilineutraali ra-
kennus, jossa viherkattotila toimii uusiutuvan sähköenergian tuottajana 
valoa läpäisevien aurinkokennolasien ansiosta. Samalla tulevien asuk-
kaiden sähköenergian kustannukset jäisivät alhaisiksi. Lisäksi hank-
keen tavoitteena on todentaa porapaalujen termisten mahdollisuuksien 
hyödyntäminen.

Keskeiset varausehdot
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Tontinvarauksissa noudatetaan liitteen 2 mukaisen tontinvarausmuis-
tion ja sen alaliitteiden tonttikohtaisia varausehtoja sekä tontinvarauk-
sissa tavanomaisesti noudatettavia yleisiä varausehtoja. Kaupunkiym-
päristölautakunta päättää erikseen erillisillä kilpailuilla ja tonttihauilla 
luovutettavien tonttien varausehdoista kilpailuohjelmien hyväksymisen 
ja tonttien varaamisen yhteydessä.

Yleisiin varausehtoihin sisältyy muun muassa seuraavia ehtoja.

 Harmaan talouden torjuntaa koskevat ehdot sekä ehdot, jotka vel-
voittavat tontinvaraajaa aktiivisesti edistämään tontin suunnittelua ja 
rakentamista. 

 Kaupungilla on seuraamuksitta oikeus määrätä varaus päättymään 
kesken varausajan, jos on ilmeistä, ettei tontin suunnittelua ja ra-
kentamista aloiteta varausaikana ja viivästys johtuu varauksensaa-
jasta. 

 Varauksensaajalla on varauspäätöksen nojalla oikeus suorittaa 
maaperätutkimuksia, joiden tekemiseen liittyy kuitenkin ilmoitusvel-
vollisuus.

 Omistusasuntotuotannon osalta ehtoihin sisältyy perheasuntojen to-
teuttamista koskevat AM-ohjelman 2020 mukaiset ehdot.

 Energiatehokkuutta koskevat vaatimukset ovat ehdoissa voimassa 
olevaa lainsäädäntöä tiukemmat. Kerrostalotuotannossa edellyte-
tään A2018 energiatehokkuusluokkaa siten, että E-luku on yhtä 
suuri tai pienempi kuin 75 kWhE/(m²vuosi). 

Lisäksi ehtoihin sisältyy ehdot hulevesien riittävästä käsittelystä ilmas-
tonmuutoksen vaikutukset huomioiden, sähköautojen latausmahdolli-
suudesta sekä matkapuhelinten sisäkuuluvuuden varmistamisesta.

Edellä mainittujen yleisten varausehtojen lisäksi Kalasataman, Nihdin 
ja Kruunuvuorenrannan alueilla esitetään noudatettavaksi alueellisia 
varausehtoja, jotka koskevat muun muassa tonttien pysäköintijärjeste-
lyitä, alueellisiin palveluyhtiöihin liittymistä sekä suunnittelun ja raken-
tamisen ohjausta. Kyseisten alueiden tontinvaraukset tulevat voimaan 
vasta kun tontinvaraaja on allekirjoittanut alueellisia varausehtoja sisäl-
tävät sitoumukset. Edellä mainittujen lisäksi Kalasataman ja Nihdin 
alueilla tulee noudattaa Älykkäät energiajärjestelmät -
tontinvarausehtoja. Honkasuon alueella tulee noudattaa Honkasuon 
ekokriteerit -ehtoja ohjaavana työkaluna.

Tontinvarausesityksen vaikutus varauskantaan

AM-ohjelman 2020 mukaan tontinvarauskannan on mahdollistettava 
vähintään neljän vuoden asuntorakentaminen. Varauskannan tilanne 
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on ylittänyt vuodesta 2016 alkaen voimassa olevan AM-ohjelman ta-
voitteet:

 tilanne 30.9.2016: 18.900 asuntoa (4,3 vuoden tavoite)
 tilanne 30.4.2018: 21.200 asuntoa (4,9 vuoden tavoite) 
 tilanne 31.12.2018: 23.000 asuntoa (5,3 vuoden tavoite) 
 tilanne 30.9.2019: 24.000 asuntoa (4,9 vuoden tavoite)
 tilanne 30.9.2020: 23.300 asuntoa (4,8 vuoden tavoite)

Tämän varausesityksen jälkeen kaupungilla on varattuna tontteja yh-
teensä noin 1,99 milj. k-m² eli noin 26.420 asunnon rakentamista var-
ten, joka mahdollistaa noin 4 vuoden tuotantotavoitteen mukaisen 
asuntotuotannon (ottaen huomioon tavoitteen nousu vuodesta 2023: 
4.900->5.600 as/vuosi) ja asuntoja yli 50.000 asukkaalle.

Varausesityksen jälkeen koko varauskannasta on varattuna noin:

 20 % valtion tukemaan pitkän korkotuen vuokra-asuntotuotantoon 
(tavoite 25 %)

 31 % välimuodon tuotantoon (tavoite 30 %) ja
 49 % sääntelemättömään tuotantoon (tavoite 45 %).

Yksityisille toimijoille tontteja on varattuna noin 14.000 asunnon raken-
tamista vastaava määrä.

Opiskelija- ja nuorisoasumiseen on varattuna tontteja noin 1.240 asun-
non rakentamista vastaava määrä. AM-ohjelman mukainen vuosittai-
nen tuotantotavoite on 300 opiskelija- ja 100 nuorisoasuntoa. Varaus-
kanta vastaisi siis noin kolmen vuoden tuotantotavoitetta.

Att:lla on varattuna tontteja noin 6.740 asunnon rakentamista vastaava 
määrä, mikä vastaa noin 4,5 vuoden tuotantotavoitetta. Att:n varauksis-
ta on 46 % valtion tukemaan pitkän korkotuen vuokra-asuntotuotantoon 
ja 54 % välimuodon tuotantoon. Koko varauskannasta Att:n osuus py-
syy noin 25 %:ssa.

Kilpailuilla ja erillisillä tonttihauilla on varattuna tontteja noin 5.670 
asunnon rakentamista vastaava määrä.

Tämän varausesityksen jälkeen koko varauskannan määrä on edelleen 
AM-ohjelman 2020 tavoitteiden mukainen ja mahdollistaa vähintään 
neljän vuoden asuntorakentamisen. 

Yksityisille toimijoille esitetään varattavaksi nyt tavallista vähemmän 
tontteja. Toisaalta kilpailuihin ja erilaisiin tonttihakuihin esitetään varat-
tavaksi suuri määrä tontteja.
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Att:lle varattavaksi esitettävien tonttien määrä on alle vuosittaisen tuo-
tantotavoitteen johtuen sopivien tonttien puutteesta. Jatkossa on tärke-
ää, että Att:lle pystytään osoittamaan riittävä määrä tontteja asuntotuo-
tantotavoitteiden saavuttamiseksi. 

Katsaus asuntotonttien varaustilanteeseen (tilanne 30.9.2020) on liit-
teenä 10 ja varausesityksen vaikutus tontinvarauskantaan on liitteenä 
12.

Toimivalta

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

Kaupunginhallitukselle osoitettu vetoomus asiassa

Kaupunginhallituksen jäsenille on 2.12.2020 osoitettu asiaa koskeva 
kirjallinen vetoomus. Vetoomus ja sen liite ovat oheismateriaalissa. 

Lopuksi

Tässä varausesityksessä mainitut asuntomäärät ovat laskennallisia. 
Laskelmat eivät perustu suunnitelmiin eivätkä siten välttämättä vastaa 
tarkalleen lopullisia asuntomääriä. Hallinta- ja rahoitusmuotojen jakau-
mat on laskettu laskennallisten asuntojen määristä.

Varattavat tontit mahdollistavat yli puolen vuoden tuotantotavoitteiden 
mukaisen asuntotuotannon ja asuntoja noin 6.000 asukkaalle. Osalla 
tonteista ei ole voimassa olevaa asemakaavaa, joten näiden osalta ra-
kentaminen edellyttää muun ohella asemakaavan voimaantuloa. Suu-
rimman osan varattavista tonteista arvioidaan olevan rakentamiskelpoi-
sia viimeistään vuoden 2022 loppuun mennessä, mistä syystä tontinva-
rauksia esitetään vuoden 2022 loppuun saakka muutoin paitsi Sörnäis-
ten Nihdin alueen, Malmin Nallenrinteen sekä Laajasalon Yliskylän 
tonttien osalta vuoden 2023 loppuun saakka. Kilpailuihin ja tonttihakui-
hin suunnatut tontit esitetään varattavaksi vuoden 2023 loppuun saak-
ka. Lisäksi on mahdollista, että joitakin varauksia joudutaan myöhem-
min jatkamaan.

Vaikka uusia alueita kaavoitetaan runsaasti, ei rakentamiskelpoisia 
tontteja muodostu samassa suhteessa varattavaksi. Syyt ovat moninai-
sia ja tähän problematiikkaan tulee paneutua kaupunkiympäristön toi-
mialalla mutta myös kaupunkitasoisesti. Lisäksi kaupungin taloustilan-
ne on heikentynyt vuoden 2020 aikana korona-pandemian vaikutuksis-
ta johtuen ja esimerkiksi esirakentamisen aikatauluja on joiltakin osin 
viivästytetty. Mikäli varattavia rakentamiskelpoisia tai lähes rakentamis-
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kelpoisia tontteja ei ole saatavilla, on asuntotuotantotavoitteiden saa-
vuttaminen haastavaa. 

Ennakkotietona arvioidaan, että seuraavan kerran uusia tontinvarauk-
sia tullaan esittämään kaupunginhallitukselle vuoden 2021 loppupuolel-
la. Tällöin tontteja tulee edelleen varattavaksi ainakin projektialueilta. 
Edelleen Att:lle tarvitaan lisää varauksia, jotta kaupungin oma asunto-
tuotantotavoite voidaan saavuttaa. 

Tämä päätösesitys on valmisteltu kaupunkiympäristön toimialan 
maaomaisuuden kehittäminen ja tontit -palvelun tontit-yksikössä yhteis-
toiminnassa asemakaavoituksen sekä kaupunginkanslian alueraken-
tamisprojektien ja asunto-ohjelmatiimin kanssa. Att:lle esitettävien tont-
tien osalta esityksestä on neuvoteltu myös Att:n kanssa.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1 Tontinvaraustaulukko
2 Tontinvarausmuistio
3 Yhteenvetokartta
4 Yhteenveto saapuneista hakemuksista
5 Sijainti- ja tonttikartat, yksityiset toimijat
6 Hakijat, joiden hakemusten perusteella ei esitetä varausta
7 Sijainti- ja tonttikartat, Att
8 Sijainti- ja tonttikartat, kilpailut
9 Perustelumuistio
10 Katsaus asuntotonttien varaustilanteeseen
11 Varausesityksen kokonaisuus
12 Varausesityksen vaikutus tontinvarauskantaan
13 HNH 2035 tontinvarausehdoissa

Oheismateriaali

1 Vetoomus 2.12.2020
2 Vetoomus 2.12.2020, liite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Varauksensaajat Esitysteksti
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Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täy-
täntöönpano
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4
Liite 5
Liite 6
Liite 7
Liite 8
Liite 9
Liite 10
Liite 11
Liite 12
Liite 13

Hakijat joille ei esitetä va-
rausta

Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täy-
täntöönpano
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4
Liite 5
Liite 6
Liite 7
Liite 8
Liite 9
Liite 10
Liite 11
Liite 12
Liite 13

Tiedoksi

Kaupunkiympäristölautakunta

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunta 24.11.2020 § 692
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Käsiteltävä tässä kokouksessa

§ 85
Perusopetuksen poikkeusjärjestelyjen mahdollistaminen

HEL 2020-009208 T 12 01 01

Päätös

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

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

Päätös on voimassa ajan 7.2.- 6.3.2021 tai kunnes asiasta toisin pääte-
tään.

Samalla kaupunginhallitus tarkasti pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Katja Rimpilä, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36256

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

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

anna.kukkola(a)hel.fi
Anneli Harjunpää, infektiolääkäri, puhelin: 09 310 53066

anneli.harjunpaa(a)hel.fi

Liitteet

1 OKM THL suositus - opetus ja varhaiskasvatus 4.8.2020

Muutoksenhaku

Hallintovalitus, tavallinen tiedoksianto
Hallintovalitus, todisteellinen tiedoksianto

Otteet

Ote Otteen liitteet
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Opetushallitus Esitysteksti
Hallintovalitus, tavallinen tiedoksianto

Opetus- ja kulttuuriministeriö Esitysteksti
Hallintovalitus, tavallinen tiedoksianto

Sosiaali- ja terveysministeriö Esitysteksti
Hallintovalitus, tavallinen tiedoksianto

Terveyden- ja hyvinvoinnin 
laitos

Esitysteksti
Hallintovalitus, tavallinen tiedoksianto

Helsingin ja uudenmaan sai-
raanhoitopiiri

Esitysteksti
Hallintovalitus, tavallinen tiedoksianto

Etelä-Suomen aluehallintovi-
rasto

Esitysteksti
Hallintovalitus, tavallinen tiedoksianto

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

Yksityiset ja valtion peruskou-
lut

Esitysteksti
Hallintovalitus, tavallinen tiedoksianto
Hallintovalitus, todisteellinen tiedok-
sianto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Tässä päätöksessä määrätään oppilaitosten tilojen turvallisesta käytös-
tä perusopetukseen.

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

Perusopetus järjestetään lähtökohtaisesti lähiopetuksena. Mahdollinen 
siirtyminen poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin tapahtuu opetuksen 
järjestäjän päätöksellä. Kaupunginhallitus teki edelliset tätä asiaa kos-
kevat päätökset 10.8.2020 § 411, 31.8.2020 § 495, 5.10.2020 § 627 ja 
9.11.2020 § 760, 7.12.2020 § 855 ja 4.1.2021 § 2.

Opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 
4.8.2020 antama suositus koskee  myös varhaiskasvatusta ja esiope-
tusta ja niiden tilankäyttöä, mutta mahdollisuutta ja tarvetta etäyhteyk-
sien hyödyntämisen ja läsnäolon yhdistelmämalliin ei toiminnan luon-
teen vuoksi ole.

Säädösperusta

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

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

Perusopetuslain (682/1998) 29 § mukaan opetukseen osallistuvalla on 
oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön. Nyt tehtävällä päätöksellä tilo-
jen turvallisesta käytöstä turvataan lasten oikeutta turvalliseen opetu-
sympäristöön.

Perusopetuslain 20 a §:n 1 momentin mukaan, jos opetusta ei tartunta-
tautilain 58 §:n nojalla annettavan päätöksen johdosta voida järjestää 
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turvallisesti lähiopetuksena koulussa tai muussa opetuksen järjestä-
mispaikassa, voidaan opetuksessa siirtyä opetuksen järjestäjän pää-
töksellä poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin enintään yhden kuukau-
den ajaksi kerrallaan, jos se opetuksen järjestämiseksi on välttämätön-
tä. Oppilaan oikeus opetukseen tulee turvata myös poikkeuksellisten 
opetusjärjestelyiden aikana. Ensimmäinen perusopetuslain muutos, jol-
la 20 a § lisättiin lakiin, tuli voimaan 1.8.2020 ja se oli voimassa määrä-
aikaisesti vuoden 2020 loppuun. Vastaavan sisältöinen väliaikainen 
muutos (1191/2020), joka on voimassa 31.7.2021 saakka, tuli voimaan 
1.1.2021. Muutoksen tarkoituksena on mahdollistaa paikallinen päätök-
senteko, jolla perusopetuksen järjestäminen voidaan hoitaa turvallisesti 
epidemian aikanakin.

Perusopetuslain 20 a §:n säätämiseen ensimmäisen kerran johtaneen 
hallituksen esityksen (HE 86/2020 vp) mukaan mikäli opetuksen järjes-
tämisessä ei pystyttäisi noudattamaan tartuntatautiviranomaisen pää-
tökseen sisältyvää ohjeistusta opetustilojen turvallisesta käyttämisestä 
tai opetustilat suljettaisiin osittain tai kokonaan tartuntatautilain 58 §:n 
nojalla, voitaisiin opetuksessa siirtyä poikkeuksellisiin opetusjärjestelyi-
hin (HE 86/2020 vp, s. 16-17). Kevätlukukaudella voimassa olevan pe-
rusopetuslain 20 a §:n säätämiseen johtaneen hallituksen esityksen 
(HE 218/2020 vp) mukaan ehdotetun pykälän 1 momentti vastaa nykyi-
sin voimassa olevaa. Pykälän 1 momentissa ehdotetaan, että opetuk-
sen järjestäjä voisi siirtyä poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin, jos tar-
tuntatautilain mukainen tartuntatautiviranomainen antaisi tartuntatauti-
lain 58 §:n nojalla päätöksen opetukseen käytettävien tilojen sulkemi-
sesta osittain tai kokonaan, tai jos opetuksessa ei voitaisi noudattaa 
päätökselle mahdollisesti asetettuja ehtoja. Edelleen hallituksen esityk-
sen mukaan turvallisuuden arvioinnissa ja lähiopetuksen järjestämisen-
käytännön suunnittelussa noudatettaisiin tartuntatautilain mukaisiinpää-
töksiin mahdollisesti sisältyviä edellytyksiä opetukseen käytettävien tilo-
jen käyttämisestä. Myös kevätlukukaudella voimassa olevaa pykälää 
koskevassa sivistysvaliokunnan mietinnössä (SiVM 16/2020 vp) tode-
taan, että poikkeuksellisia opetusjärjestelyjen soveltamisen edellytyksiä 
ei nyt ehdoteta muutettavaksi tältä osin. Muussa julkaistussa lainval-
misteluaineistossa ei ole esitetty tästä poikkeavia kantoja. Niinpä lain 
esitöistä saadaan tukea sille, että tällainen päätös voidaan tarvittaessa 
tehdä. Tartuntatautilain 58 § soveltuu siis edelleen sanamuodostaan 
huolimatta kokonaan tai osittain sulkemista koskevan päätöksen lisäksi 
myös päätöksiin, joilla annetaan velvoittavia ohjeita tai määräyksiä py-
kälän tarkoittamien tilojen käytöstä.

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

Epidemiologinen arviointi

Suomen tilanne

Tartuntataudeista annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:n 1 momen-
tin 14 kohdan mukaan uuden SARS-CoV-2:n aiheuttama infektio on 
yleisvaarallinen tartuntatauti. Maailman terveysjärjestö WHO on julista-
nut SARS-CoV-2 -viruksen aiheuttaman Covid-19 -taudin pandemiaksi 
11.3.2020.

Koronavirustartuntojen määrä kasvu Suomessa on tasaantunut. Tar-
tuntoja todetaan edelleen runsaasti eri puolilla maata. Suositukset ja 
rajoitukset ovat rajoittaneet tartuntojen määrää. Ilmaantuvuus on nous-
sut 61,4 -> 63,4/100 000 asukasta viimeisen 14 vrk:n aikana.  Suo-
messa on 19.1.mennessä todettu yhteensä 86 muuntuneen koronavi-
ruksen aiheuttaman tapausta, joista 80 Britanniassa havaittua muuntu-
nutta virustyyppiä ja 6 Etelä- Afrikassa havaittua muuntunutta virus-
tyyppiä. Viruksen ilmaantuvuus ja sairaanhoidon tarve ovat edelleen 
korkeita. Helsingissä on noin 29, 6 % Suomen Covid-19 -tapauksista. 
Helsingin ja Suomen väestöstä valtaosa on yhä altis tartuntariskille.

Helsingin kaupungin alueen tilanne

Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimialan epidemiologinen toi-
minta seuraa alueen epidemiatilannetta jatkuvasti. Seurannassa on ha-
vaittu, että 1) Helsingin kaupungin eri kanavia pitkin tulevien oireperus-
teisten yhteydenottojen määrä on vähentynyt, kuten myös tehtyjen ko-
ronatestien lukumäärä 2) Covid-19-tapausten määrä 14 vrk aikana on 
noussut viimeisten 2 viikon (1-2) aikana 90-> 136 /100 000 asukasta 
Helsingissä. 3) Erilaisten joukkoaltistustilanteiden lukumäärä on vähen-
tynyt. Joukkoaltistusten lähteinä korostuva yksityiset juhlat ja tilaisuu-
det, koulut ja päiväkodit. Tartunnan lähteistä toisen asteen oppilaat 
ovat olleet etäopetuksessa 3.12.2020 alkaen. Tämä ei ole selvästi vä-
hentänyt ikäluokan tartuntojen määrää. Peruskouluissa koulualtistusten 
lukumäärä on vähentynyt vuoden ensimmäisellä viikolla, seuraavalla 
viikolla jälleen taas noussut. Sairaalahoidon tarve on ollut tasainen ja 
sairaalat ovat edelleen varautuneet koronapotilaiden määrän kasvuun. 
Koronavirustestien näytteenottoon pääsyssä ja analytiikassa ei ole vii-
veitä. Koronaepidemia on pääkaupunkiseudulla edelleen leviämisvai-
heessa. On odotettavissa, että jos rajoitustoimista luovutaan voivat ta-
pausmäärät nousta. Rokotukset ovat käynnistyneet Helsingissä. Hel-
singissä on todettu 30 Britanniassa todetun muuntoviruksen aiheutta-
maa tartuntaa ja kaksi Etelä-Afrikassa todetun muuntoviruksen aiheut-
tamaa tartuntaa.
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Helsingin alueen koulujen tilanne

Helsingin kaupungin alueella on syksyn aikana todetuissa koulualtistus-
tapahtumissa altistunut ala-asteilla ja yläasteilla yhteensä 6566 lasta ja 
827 aikuista.  Tartuttavuusaikana koulussa olleita oli 319 oppilasta ja 
87 aikuista. Todettuja jatkotartuntoja oli 75. Oppilaiden välisten tartun-
tojen osuus oli lisääntynyt alkusyksyyn verrattuna. Useissa tartuntaket-
juissa kyseessä on lapset, joilla on kaverikontakti koulussa tai sen li-
säksi myös vapaa-ajan kontakti sairastuneeseen. Jatkotartunnoissa ko-
rostuivat myös erityisluokat ja –koulut. Henkilökunnan välisiä tartuntoja 
esiintyi edelleen. Tilanteet, joissa koulun aikuinen on tartuttanut oppi-
laan, ovat usein niitä, joissa hygieniavarotoimet eivät ole täysin toteu-
tuneet. Yhteensä viikoilla 1 ja 2 havaittiin 13 oppilasta ja kaksi aikuista 
tartuttavuusaikana koulussa. Näiltä viikoilta ei ole kuitenkaan todettuja 
jatkotartuntoja.

Kohdennettuja seulontoja on syyslukukauden aikana järjestetty 8 pe-
ruskoulussa ja kahdessa toisen asteen koulussa. Seulontoihin on kut-
suttu 762 henkilöä, joista 621 on osallistunut seulontaan. Seulotuista 
henkilöistä on ollut alle 2 prosenttia koronavirustartunnan saaneita ja 
heistä alle prosentti oireettomia. Seulontatulosten perusteella tartunta-
riski kouluissa on pieni.

Voidaan todeta, että jatkotartuntojen määrä on ollut pieni altistuneiden 
määrään verrattuna. Yläasteilla ja henkilöstön osalta on otettu käyttöön 
maskisuositus jo syyslukukauden aikana. Tuoreena suosituksena on 
kuudesluokkalaisten maskin käyttö. Altistuneiden määrään maskisuosi-
tus on vaikuttanut siten, että koko luokan karanteeneista on pääsään-
töisesti voitu luopua. Muuntoviruksen on arvioitu olevan n. 30-60% ta-
vanomaista virusta tartuttavampi. Tämän vuoksi tilanteissa, joissa 
epäillään muuntoviruksen aiheuttamaa tartuntaa koulussa tartuttavuu-
saikaan olleella koululaisella, tullaan asettamaan laajoja, jopa koko 
luokan käsittäviä karanteeneja. Kouluissa epäiltyjen muuntovirusta-
pauksiin liittyvissä altistumisissa ei ole toistaiseksi todettu jatkotartunto-
ja. Muuntovirustilannetta seurataan hyvin tarkasti.

Suositeltavat toimenpiteet epidemian rajaamiseksi kouluissa

Syksyn aikana on voitu todeta, että turvavälien pitäminen, käsihygie-
nian tehostaminen ja kohdennetut rajoitustoimenpiteet ovat olleet kei-
noja tapausmäärien pitämisessä maltillisina. Tilanteet, joissa oleskel-
laan pitkiä aikoja sisätiloissa ilman että turvavälejä voidaan ylläpitää, 
ovat omiaan lisäämään altistus- ja tartuntatapauksia. Tartuntatilanteen 
jatkuessa vaikeana on syytä välttää näitä opetustilanteita ja tyytyä sel-
laiseen lähiopetukseen, jossa etäisyyksiä voidaan ylläpitää ja muitakin 
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hygieniavarotoimia toteuttaa. Muuntoviruksen mahdollinen leviämien li-
sää kaikkien mainittujen varotoimien toteuttamisen tärkeyttä.

Helsingin kaupungin alueen päiväkodeista ja kouluista tehdyn analyy-
sin perusteella päiväkoti-, esikoulu- ja ala-asteikäiset lapset ovat sekä 
pienemmässä riskissä saada Covid-19 -tautia että vähäisemmin levit-
tävät SARS-CoV-2 -virusta. Yläasteikäisten kohdalla riski on suurempi 
ja maskien käyttö on perusteltua. Erittäin tärkeää on, että kaikki kou-
luissa työskentelevät aikuiset noudattavat turvavälejä, käsihygieniaa ja 
käyttävät maskeja myös aikuisten välisissä kontakteissa, jäävät pois 
työstä ja hakeutuvat koronavirustestiin lievästikin oireisena.

Syyskauden aikana on peruskoulun opetus järjestetty lähiopetuksessa, 
joskin opetusta on pyritty järjestämään luokkahuoneiden ja koulutilojen 
ulkopuolella. Ruokailutilanteita on porrastettu ja käsihygieniaa on te-
hostettu, turvavälejä on pyritty pitämään. Yläasteilla on otettu käyttöön 
maskisuositus. Nämä keinot ovat olleet tärkeitä rajaamaan jatkotartun-
tojen määrää. Kaikki kouluikäiset tulee ohjata lievissäkin oireissa koro-
navirustestiin ja heidän tulee jäädä välittömästi pois koulusta. Joululo-
man jälkeen on ollut intoa tulla lieväoireisena kouluun; on edelleen hy-
vin tärkeää malttaa jäädä pois ja hakeutua testiin.

Mikäli tapausmäärät kasvavat nykyisestä merkittävästi voi pääsääntöi-
sesti sisätiloissa annettava lähiopetus muodostaa riskin Covid-19 -
tapausten leviämiselle, mikäli toimenpiteitä riittävän ilmanvaihdon, tur-
vavälien, suosituksen mukaisen maskin käytön ja käsihygienian toteu-
tumiseksi ei voida toteuttaa.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kaupunginhallitus päätti edellisen kerran poikkeuksellisten opetusjär-
jestelyjen mahdollistamisesta 10.8.2020 § 411 ajalle 10.8-10.9.2020, 
31.8.2020 § 495 ajalle 11.9.−10.10.2020, 5.10.2020 § 627 ajalle 
11.10.-10.11.2020, 9.11.2020 § 760 ajalle 11.11.-10.12.2020, 
7.12.2020 § 855 ajalle 11.12-31.12.2020 ja 4.1.2021 § 2 ajalle 7.1.- 
6.2.2021.

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

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

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
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Timo Korhonen, yksikönpäällikkö, puhelin: 09 310 21012
timo.korhonen(a)hel.fi

Anna Kukkola, kaupunginasiamies, puhelin: 09 310 36554
anna.kukkola(a)hel.fi

Anneli Harjunpää, infektiolääkäri, puhelin: 09 310 53066
anneli.harjunpaa(a)hel.fi

Liitteet

1 OKM THL suositus - opetus ja varhaiskasvatus 4.8.2020

Muutoksenhaku

Hallintovalitus, tavallinen tiedoksianto
Hallintovalitus, todisteellinen tiedoksianto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Opetushallitus Esitysteksti

Hallintovalitus, tavallinen tiedoksianto
Opetus- ja kulttuuriministeriö Esitysteksti

Hallintovalitus, tavallinen tiedoksianto
Sosiaali- ja terveysministeriö Esitysteksti

Hallintovalitus, tavallinen tiedoksianto
Terveyden- ja hyvinvoinnin 
laitos

Esitysteksti
Hallintovalitus, tavallinen tiedoksianto

Helsingin ja uudenmaan sai-
raanhoitopiiri

Esitysteksti
Hallintovalitus, tavallinen tiedoksianto

Etelä-Suomen aluehallintovi-
rasto

Esitysteksti
Hallintovalitus, tavallinen tiedoksianto

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

Yksityiset ja valtion peruskou-
lut

Esitysteksti
Hallintovalitus, tavallinen tiedoksianto
Hallintovalitus, todisteellinen tiedok-
sianto

Tiedoksi

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
Sosiaali- ja terveystoimen toimiala
Kaupunginkanslia
Palvelukeskus
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Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 04.01.2021 § 2

HEL 2020-009208 T 12 01 01

Päätös

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

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

Päätös on voimassa ajan 7.1.- 6.2.2021 tai kunnes asiasta toisin pääte-
tään.

Samalla kaupunginhallitus tarkasti pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

07.12.2020 Ehdotuksen mukaan

09.11.2020 Ehdotuksen mukaan

05.10.2020 Ehdotuksen mukaan äänestyksin

31.08.2020 Ehdotuksen mukaan äänestyksin

10.08.2020 Ehdotuksen mukaan äänestyksin

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Katja Rimpilä, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36256

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

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

anna.kukkola(a)hel.fi
Anneli Harjunpää, infektiolääkäri, puhelin: 09 310 53066

anneli.harjunpaa(a)hel.fi
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§ 86
Valtuutettu Ville Jalovaaran aloite maksuttoman pysäköinnin palaut-
tamisesta Hietaniemen hautausmaalle

HEL 2020-010187 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

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

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 32174

suvi.ramo(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Ville Jalovaaran aloite
2 Kaupunkiympäristön toimialan lausunto 26.10.2020

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää katsoa aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Ville Jalovaara esittää aloitteessaan maksuttoman pysä-
köinnin palauttamista Hietaniemen hautausmaalle. 

Kaupunginhallitus toteaa kaupunkiympäristön toimialan lausuntoon vii-
taten, että Hietaniemen alueen pysäköintipaikkoja on muutettu maksul-
liseksi asukaspysäköintipaikkojen lisäämiseksi, pitkäaikaisen ilmaisen 
pysäköinnin vähentämiseksi ja vapaan asiointipaikan löytämisen hel-
pottamiseksi hautausmaan, krematorion ja uimarannan läheisyydestä. 

Kantakaupungin maksuvyöhykkeiltä 1 ja 2 on vaiheittain poistettu mak-
sutonta ja aikarajoittamatonta pysäköintiä. Maksuton pitkäaikainen py-
säköinti sopii huonosti kantakaupunkiin tai sen läheisyyteen, koska 
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näistä paikoista tulee helposti autojen säilytyspaikkoja tai työmatkapy-
säköijien paikkoja. Periaatteena on, että keskusta-alueella lyhyestäkin 
asiointipysäköinnistä tulee maksaa, koska katualueen käyttöön kohdis-
tuu paljon kysyntää. 

Aloitteessa esitetty erillisen pysäköintiluvan käyttöönotto rekisteritunnus 
ilmoittamalla on paitsi vaikea hallinnoida, myös työläs ja epäluotettava 
käytäntö. Lisäksi tämä malli pitäisi olla käytössä kaikkialla, missä siu-
naus- ja vastaavia tilaisuuksia järjestetään.

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus 
antaa vastauksen aloitteeseen, jonka on allekirjoittanut vähemmän kuin 
15 valtuutettua. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 32174

suvi.ramo(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Ville Jalovaaran aloite
2 Kaupunkiympäristön toimialan lausunto 26.10.2020

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 87
Valtuutettu Ville Jalovaaran aloite vapaaehtoisen pyörärekisterin 
perustamisesta Helsinkiin

HEL 2020-010634 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

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

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 32174

suvi.ramo(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Ville Jalovaaran aloite
2 Kaupunkiympäristön toimialan lausunto 18.12.2020

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää katsoa aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Ville Jalovaara ja 5 muuta valtuutettua esittävät aloittees-
saan, että Helsinkiin perustetaan vapaaehtoinen sähköinen pyörärekis-
teri ja tiedustellaan pääkaupunkiseudun kuntien kiinnostusta osallistua 
hankkeeseen.

Kaupunginhallituksen 2.11.2020 hyväksymän Pyöräliikenteen kehittä-
misohjelman 2020-2025 päätavoite on, että Helsinki on kaikenikäisille 
sopiva ympärivuotinen pyöräilykaupunki. Ohjelmalla pyritään nosta-
maan pyöräliikenteen kulkumuoto-osuus vähintään 20 %:iin vuoteen 
2035 mennessä. Päätavoitteelle on asetettu viisi alatavoitetta, joista 
neljäs koskee pyöräpysäköintiä ja palveluita: ”Pyöräpysäköintipaikkojen 
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ja -palveluiden määrä vastaa kysyntää ja ne ovat laadukkaita.” Tällä 
pyritään mm. ennaltaehkäisemään pyörävarkauksia julkisilla paikoilla.

On tärkeä tiedostaa, että pyörävarkaudet ovat valitettavan yleisiä myös 
ns. pyöräilyn mallikaupungeissa, kuten Amsterdamissa ja Kööpenha-
minassa, vaikka kyseisissä kaupungeissa on käytössä rekisteri- ja mui-
ta palveluja. Pyörävarkauksien ennaltaehkäiseminen edellyttää laajan 
keinovalikoiman hyödyntämistä. Mahdollisen pyörärekisterin lisäksi 
pyörävarkauksien ennaltaehkäisemiseksi tulee panostaa pyöräliiken-
teen kehittämisohjelman mukaisesti pyöräpysäköintipaikkojen ja -
palvelujen laatuun ja määrään, jotka pitävät sisällään mm. valvottuja 
pyöräpysäköintilaitoksia. 

Aloitteesta on saatu kaupunkiympäristön toimialan lausunto. Kaupun-
ginhallituksen vastaus on lausunnon mukainen.

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus 
antaa vastauksen aloitteeseen, jonka on allekirjoittanut vähemmän kuin 
15 valtuutettua.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 32174

suvi.ramo(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Ville Jalovaaran aloite
2 Kaupunkiympäristön toimialan lausunto 18.12.2020

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristön toimiala 18.12.2020

HEL 2020-010634 T 00 00 03

Kaupunkiympäristön toimiala antaa kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:
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Helsingissä on määrätietoisesti tutkittuun tietoon perustuen ja kansain-
välisesti parhaaksi todetuilla käytännöillä kehitetty pyöräliikennettä 
vuodesta 2012, jolloin kantakaupungin pyöräliikenteen tavoiteverkko 
hyväksyttiin kaupunkisuunnittelulautakunnassa. Pyöräliikenteen kehit-
tämisen nykytilannetta ja tavoitteiden tarkoituksenmukaisuutta tarkistet-
tiin pyöräliikenteen kehittämisohjelma 2020-2025:ssa, joka hyväksyttiin 
kaupunginhallituksessa 2.11.2020. Kehittämisohjelman päätavoite on, 
että Helsinki on kaiken ikäisille sopiva ympärivuotinen pyöräilykaupunki 
-pyöräliikenteen kulkutapaosuus on vähintään 20 % vuoteen 2035 
mennessä. Päätavoitteelle on asetettu viisi alatavoitetta, joista neljäs 
käsittelee pyöräpysäköintiä - ja palveluita: ”Pyöräpysäköintipaikkojen ja 
-palveluiden määrä vastaa kysyntää ja ne ovat laadukkaita.” Tällä pyri-
tään entistä enemmän kehittämään mm. julkisten alueiden pyöräpysä-
köintiä pyörävarkauksia ennaltaehkäisevällä tavalla. Keskeisiä keinoja 
ovat pyörien runkolukitusmahdollisuus ja alueiden tehostettu valvonta. 
Muitakin keinoja pyörävarkauksien ennalta ehkäisemiseksi on syytä 
pohtia. 

Mahdollisen pyörärekisterin lisäksi pyörävarkauksien ennaltaehkäise-
miseksi tulee panostaa pyöräliikenteen kehittämisohjelman mukaisesti 
pyöräpysäköintipaikkojen ja -palvelujen laatuun ja määrään, jotka pitä-
vät sisällään mm. valvottuja pyöräpysäköintilaitoksia. On myös tärkeä 
tiedostaa, että pyörävarkaudet ovat valitettavan yleisiä myös maailman 
parhaissa pyöräilykaupungeissa, kuten Amsterdamissa ja Kööpenha-
minassa. Tämä siitäkin huolimatta, että kyseisissä kaupungeissa on re-
kisteri- ja muita palveluja käytössä. Pyörävarkauksien ennaltaehkäise-
minen edellyttää näin ollen laajan keinovalikoiman hyödyntämistä.

Valtuustoaloite

"Vapaaehtoinen pyörärekisteri Helsinkiin pyörävarkauksien ennaltaeh-
käisemiseksi

Helsinki on investoinut viime vuosina merkittävästi pyöräverkon kehit-
tämiseen. Pyörän käyttö liikkumismuotona ei ole kuitenkaan täysin ta-
voitteiden mukaan lisääntynyt. Tähän vaikuttaa monet syyt. Vuonna 
2018 tehdyssä pyöräilybarometrissa ilmeni, että pelko pyörän varasta-
misesta ja ilkivallasta oli Helsingissä yksi merkittävä peruste olla käyt-
tämättä pyörää. Barometrissa toivottiin pyörien ja niiden pysäköinti-
paikkojen parempaa suojaamista ilkivallalta ja varkauksilta. Helsingin 
pyörien pysäköinnin vuosien 2014-2018 kehittämisohjelmassa todettiin 
myös, että pyörävarkaudet hidastavat pyöräilyn suosion lisääntymistä.

Alkuvuoden 2020 tilastot osoittavat, että poliisille ilmoitetut pyörävar-
kaudet ovat lisääntyneet merkittävästi Helsingissä. Ajanjaksolla 1.1.-
12.7.2020 Helsingissä varastettiin 2082 polkupyörää. Määrä oli 267 
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suurempi kuin vastaavana ajanjaksona vuonna 2019. Koska poliisin re-
surssit ovat rajalliset, valvottujen pysäköintipaikkojen ja turvalukkojen 
rinnalle tarvitaan uusia keinoja pyörävarkauksien ennalta ehkäisemi-
seksi.

Useissa kaupungeissa maailmalla on saatu hyviä kokemuksia vapaa-
ehtoisesta polkupyörärekisteristä. Rekisteri on käytössä esimerkiksi 
Kanadan Vancouverissa, josta voidaan ottaa mallia Helsinkiin. Pyörän 
omistaja syöttää rekisteriin pyörän runkonumeron ja muut tunnistetie-
dot. Pyörän voi varustaa esimerkiksi pyöräliikkeistä saatavalla rekiste-
röinnistä kertovalla tarralla. Jos pyörä anastetaan, omistaja ilmoittaa 
varkaudesta poliisin ohella rekisteriin.

Rekisteri ennaltaehkäisee varkauksia, koska se vaikeuttaa anastetun 
pyörän myyntiä. Jos pyörä löydetään, rekisteröinti helpottaa sen palaut-
tamista oikealle omistajalle. Ehdotan valtuustoaloitteella, että Helsinkiin 
perustetaan vapaaehtoinen sähköinen pyörärekisteri ja tiedustellaan 
pääkaupunkiseudun kuntien kiinnostusta lähteä mukaan hankkee-
seen."

Lausuntopyyntö

Kaupunginkanslia on pyytänyt kaupunkiympäristön toimialaa antamaan 
lausunnon kaupunginhallitukselle 21.12.2020 mennessä.

Lisätiedot
Oskari Kaupinmäki, liikennesuunnittelija, puhelin: 310 22589

oskari.kaupinmaki(a)hel.fi
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§ 88
Valtuutettu Terhi Koulumiehen aloite pitkäaikaiskoronaan erikoistu-
neesta terveysasemasta

HEL 2020-012173 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus katsoi aloitteen loppuun käsitellyksi. 

Käsittely

Palautusehdotus:

Terhi Koulumies: Palautetaan aloite uudelleen valmisteltavaksi siten, 
että LongCovidiin sairastuneiden hoito keskitetään yhdelle aiheeseen 
erikoistuvalle terveysasemalle Helsingissä. 

Terhi Koulumiehen palautusehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Terhi Koulumiehen aloite_

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Terhi Koulumies esittää aloitteessaan pitkäaikaiskoronaan 
erikoistuneen palvelupisteen perustamista erikseen nimetylle terveysa-
semalle.  

Kaupunginhallitus toteaa, että erillisen koronatoimipisteen perustami-
nen terveysasemalle perusterveydenhuoltoon ei ole aiheellista.  
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Perusterveydenhuoltoa ei organisoida sairauskeskeisesti erillisiin po-
liklinikoihin tai vastaaviin erikoisyksiköihin, koska perusterveydenhuolto 
eroaa toimintatavoiltaan erikoissairaanhoidosta. Perusterveydenhuol-
lossa hoidetaan yleensä valikoimatonta potilasainesta ja useimpien 
yleislääkäreiden työhön kuuluu pitkittyneiden oireiden ja sairauksien 
seuranta ja hoito. SARS-CoV2-viruksen aiheuttamassa COVID-19-
pandemiassa on kysymys uudesta taudista, jonka pitkäaikaisoireista 
yksittäisillä lääkäreillä ei ole tarpeeksi tietoa. Mikäli uuden taudin hoi-
dossa todetaan erityinen erillisen yksikön perustamisen tarve, yksikön 
tulisi sijaita erikoissairaanhoidossa.              

Asiasta on saatu sosiaali- ja terveystoimialan lausunto. Vastaus on lau-
sunnon mukainen. 

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus 
antaa vastauksen aloitteeseen, jonka on allekirjoittanut vähemmän kuin 
15 valtuutettua.  

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Terhi Koulumiehen aloite_

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Sosiaali- ja terveystoimiala 14.1.2021

HEL 2020-012173 T 00 00 03

Sosiaali- ja terveystoimiala antaa kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon valtuutettu Terhi Koulumiehen valtuustoaloitteesta koskien 
pitkäaikaiskoronaan erikoistunutta terveysasemaa:

SARS-CoV2-viruksen aiheuttama COVID-19-pandemia (korona) on 
jatkunut kaikkialla maapallolla nyt noin yhden vuoden ajan. Todettuja 
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tartuntoja on Suomessa 12.1.2021 mennessä noin 39 000 ja Helsingis-
sä 12 000.

Kansainvälisten havaintojen mukaan ainakin 10 %:lla potilaista toipu-
minen kestää yli kolme viikkoa ja joillakin monimuotoiset, useisiin elin-
ryhmiin liittyvät, oireet jatkuvat kuukausia. Britanniassa tehdyn selvityk-
sen mukaan noin yksi kahdestakymmenestä koronaviruspotilaasta oi-
reilee yli kahdeksan viikkoa diagnoosin saamisen jälkeen ja yksi 45:stä 
yli 12 viikkoa. Näiden potilaiden kohdalla puhutaan kroonisesta tai pit-
kästä covidista (long covid). Lyhyen seuranta-ajan vuoksi on vielä vai-
kea kuvata tieteellisellä tarkkuudella, mikä on keskimääräinen pitkitty-
neiden oireiden kesto, eteneminen ja vaimeneminen. Varsinaisia diag-
nostisia kriteerejä tälle oireyhtymälle ie vielä ole olemassa, mutta WHO 
on ehdottanut oireyhtymälle kansainväliseen tautiluokitukseen (ICD) 
koodistoa.

Pitkän covidin kliininen tutkimus ja seuranta ovat niin alkuvaiheessa, et-
tei hoitosuosituksia vielä ole vaan mahdolliset hoitopäätökset perustu-
vat yksittäisiin oireisiin ja niiden vakiintuneisiin hoitokäytäntöihin.

Aloitteessa ehdotetaan perustettavaksi erikoistunut palvelupiste erik-
seen nimetylle terveysasemalle koronan pitkäaikaisoireista kärsiville 
kaupunkilaisille.

Toisin kuin erikoissairaanhoitoa perusterveydenhuoltoa ei organisoida 
sairauskeskeisesti erillisiin poliklinikoihin tai vastaaviin erikoisyksiköihin 
perustuen, sillä perusterveydenhuolto eroaa toimintatavaltaan erikois-
sairaanhoidosta. Perusterveydenhuolto hoitaa yleensä valikoimatonta 
potilasaineistoa erotuksena erikoissairaanhoidon ennalta valikoiduista 
potilaista. Useimpien yleislääkäreiden työhön kuuluu pitkittyneiden oi-
reiden ja sairauksien seuranta ja hoito ja tämä tullee koskemaan myös 
pitkää covidia.

Kuten aloitteessa todetaan, yksittäisillä lääkäreillä ei ole koronan pitkä-
aikaisoireista tarpeeksi tietoa. Tämä on luonnollista uuden sairauden 
kohdalla. Hoidon keskittäminen kerryttää tietoa ja osaamista, mutta jos 
erilliselle yksikölle todetaan erityinen tarve, yksikön tulisi näin uuden 
taudin kyseessä ollen sijaita pikemminkin erikoissairaanhoidossa kuin 
perusterveydenhuollossa. Sosiaali- ja terveystoimialan näkemyksen 
mukaan erillisen koronatoimipisteen perustaminen perusterveydenhuol-
toon ei ole aiheellista. 

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Terveydenhuollon ammattilaisten on syytä tuntea SARS-CoV2-viruksen 
aiheuttamien pitkäaikaisten oireiden tausta ja monimuotoisuus. Tällöin 
potilasta voidaan hoitaa oireenmukaisesti ja tukea häntä paluussa sai-
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rastumista edeltäviin aktiviteetteihin. Terveydenhuollon ammattilaisten 
laaja-alainen tietoisuuden lisääminen pitkän covid -oireyhtymän ole-
massa olosta parantaa tästä sairaudesta kärsivien potilaiden terveyttä 
ja hyvinvointia.

Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuutettu Terhi Koulumies ehdottaa 4.11.2020 päivätyssä 
aloitteessaan, että Helsingin kaupungin on perustettava erikseen nime-
tylle terveysasemalle erikoistunut palvelupiste SARS-CoV2:n eli koro-
nan pitkäaikaisoireista kärsiville kaupunkilaisille.

Kaupunginkanslia pyytää sosiaali- ja terveystoimialan lausunnon 
15.1.2021 mennessä.

Lisätiedot
Jukka Pellinen, hallintoylilääkäri, puhelin: 310 42305

jukka.pellinen(a)hel.fi
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§ 89
Valtuutettu Anna Vuorjoen toivomusponsi mielenterveyskuntoutu-
jien asumispalvelujonojen purkamisen toimenpidesuunnitelmasta

HEL 2020-007842 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Anna 
Vuorjoen ehdotuksesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 
10.6.2020 hyväksymän toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpi-
teistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle ja tiedoksi muille val-
tuutetuille.

Esittelijän perustelut

Käsitellessään Laakson yhteissairaalan hankesuunnitelmaa kaupun-
ginvaltuusto hyväksyi valtuutettu Anna Vuorjoen ehdottaman toivomus-
ponnen: 

"Hyväksyessään esityksen kaupunginvaltuusto edellyttää selvittämään 
mahdollisuutta laatia toimenpidesuunnitelma siitä, miten mielenter-
veyskuntoutujien asumispalvelujen jonot saadaan puretuksi ennen 
osastotoimintojen siirtymistä Laakson sairaalaan".

Kaupunkistrategian 2017-2021 linjauksiin kuuluu syrjäytymisen ja 
asunnottomuuden torjuminen. Asunnottomuuden ennaltaehkäisyn ja 
vähentämisen toimenpidesuunnitelma on laadittu sosiaali- ja terveys-
toimialan, kaupunkiympäristön toimialan ja kaupunginkanslian yhteis-
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työnä. Sosiaali- ja terveystoimi kehittää asunnottomuutta vähentäviä 
sosiaali- ja terveyspalveluja myös erillishankkeella valtionavustuksen 
tuella.      

Vuoden 2020 lopulla mielenterveyskuntoutujien palveluasumispaikkaa 
odottaneista henkilöistä noin puolet odotti Auroran sairaalan vuodeo-
sastolla. Noin puolet odotti palveluasumispaikkaa Auroran sairaala-
alueella sijaitsevissa psykiatrian asumiskuntoutusyksiköissä. Kuluvan 
vuoden alussa Auroraan on perustettu kaksi uutta kuntouttavaa mielen-
terveyspotilaiden asumisyksikköä. Psykiatrian avohoidon liikkuvia pal-
veluja on myös lisätty mielenterveysasiakkaiden asumiseen. Tavoittee-
na on lisätä kotona asumisen tukea, vähentää sairaalahoidon tarvetta 
ja edistää asukkaan kuntoutumista kevyempiin asumispalveluihin.     

Toivomusponnen johdosta on saatu sosiaali- ja terveyslautakunnan se-
kä kaupunkiympäristön toimialan lausunnot.   

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
Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Ponnen ehdottaja Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytän-
töönpano

Tiedoksi

Kaupunginvaltuusto

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristön toimiala 4.1.2021
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HEL 2020-007842 T 00 00 03

Kaupunkiympäristön toimiala antaa Anna Vuorjoen toivomusponnesta 
koskien mielenterveyskuntoutujien asumispalvelujonojen purkamisen 
toimenpidesuunnitelmaa seuraavan lausunnon:

Kaupunkiympäristön toimiala yhtyy sosiaali- ja terveyslautakunnan lau-
suntoon 1.12.2020 tätä toivomuspontta koskien eikä kaupunkiympäris-
tön toimialalla ole siihen mitään lisättävää.

Lisätiedot
Osmo Rasimus, vs. tilapalvelupäällikkö, puhelin: 310 39794

osmo.rasimus(a)hel.fi

Sosiaali- ja terveyslautakunta 01.12.2020 § 237

HEL 2020-007842 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon valtuutettu Anna Vuorjoen mielenterveyskuntoutujien asu-
mispalvelujonojen purkamista koskevasta toivomusponnesta:

”Toivomusponnessa kaupunginvaltuusto edellyttää selvittämään mah-
dollisuutta laatia toimenpidesuunnitelma siitä, miten mielenterveyskun-
toutujien asumispalveluiden jonot saadaan puretuksi ennen psykiatrian 
osastotoimintojen siirtymistä Auroran sairaalasta Laakson yhteissairaa-
laan. 

Helsingissä on laadittu asunnottomuuden vähentämisen toimenpideoh-
jelma. Sosiaali- ja terveystoimi on aloittanut mielenterveyskuntoutujien 
asumispalvelujonojen purkamisen osana tätä kaupunkitasoista toimen-
pideohjelmaa ja jatkanut asunnottomuutta vähentävien sosiaali- ja ter-
veyspalvelujen kehittämistä valtionavustuksen tuella toteutettavalla eril-
lishankkeella. Auroran sairaalaan perustetaan vuoden 2021 alussa 
kaksi uutta asumisyksikköä mielenterveyskuntoutujille.

Helsingissä arvioidaan olevan vajaat 4000 asunnotonta. Syyskuussa 
sosiaali- ja terveystoimen asunnottomien jonossa oli kaikkiaan 1002 
asunnotonta, joista 325 jonotti mielenterveysasiakkaiden asumisyksik-
köön ja 677 asunnottomien yksikköön. Helsingin asunnottomien asu-
mispalveluissa on 14 asumisyksikköä, joista kolme on omaa toimintaa. 
Asunnottomien asumispaikkoja on noin 4000 (itsenäistä asumista, tu-
kiasumista ja palveluasumista) ja mielenterveyskuntoutujien asumis-
paikkoja on noin 2000. Ostopalvelujen osuus kustannuksista on noin 
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85 prosenttia ja kaupunki käyttää palvelusta kaiken olemassa olevan 
kapasiteetin. Virtaavuuden näkökulmasta asiakkaan palveluasumiseen 
siirtymisen prosessi on pitkä ja prosessista poistuvia asiakkaita on vä-
hän.

Helsingissä on tehty sosiaali- ja terveystoimen, kaupunkiympäristön 
toimialan ja kaupunginkanslian yhteistyönä toimenpidesuunnitelma 
asunnottomuuden ennaltaehkäisemiseksi ja vähentämiseksi. Tuetun 
asumisen jonoja on purettu. Sosiaali- ja terveystoimialalla on hankittu 
esimerkiksi mielenterveysasiakkaiden asumispalveluja noin 10 000 
asumisvuorokautta enemmän vuoden 2020 syyskuun lopun tilanteessa 
kuin vastaavana ajankohtana viime vuonna. Lisäksi psykiatrian avohoi-
don liikkuvia palveluja on lisätty mielenterveysasiakkaiden asumiseen.

Sosiaali- ja terveystoimi kehittää asunnottomuutta vähentäviä sosiaali- 
ja terveyspalveluja myös valtionavustuksen tuella toteutettavalla erillis-
hankkeella. Hanke on aloitettu lokakuussa 2020, ja se kestää kaksi 
vuotta. Hankkeessa parannetaan matalan kynnyksen palveluja ja toi-
mintamalleja, joiden kautta erityisen tuen tarpeessa oleva henkilö saa 
sujuvasti avun yksilöllisiin tarpeisiinsa. Erillishanke liittyy hallituksen ta-
voitteeseen asunnottomuuden puolittamiseksi ja Tulevaisuuden sosiaa-
li- ja terveyskeskus -ohjelman tavoitteisiin. Hanke on osa kaupunkita-
soista strategianmukaista asunnottomuuden ennaltaehkäisyn ja vähen-
tämisen toimenpideohjelmaa, ja toimenpiteillä parannetaan sosiaali- ja 
terveystoimen paljon palveluita tarvitsevien asiakkaiden palveluita.

Auroran sairaalassa on tällä hetkellä 214 psykiatrian sairaansijaa. Pää-
kaupunkiseudun sairaala-aluevisio 2030 mukaisesti Laakson yhteissai-
raalan hankesuunnitelmassa Helsingille on varattu 175 psykiatrian sai-
raansijaa. Laakson sairaalan on suunniteltu valmistuvan aikaisintaan 
vuonna 2026.

Mielenterveyskuntoutujien palveluasumiseen jonotti kuluvan vuoden lo-
kakuussa Aurorassa 50 henkilöä. Jonottajista vajaa puolet odotti palve-
luasumispaikkaa Auroran sairaalan vuodeosastoilla. Loput jonottavat 
palveluasumispaikkaa Auroran sairaala-alueella sijaitsevissa psykiat-
rian asumiskuntoutusyksiköissä.

Vuoden 2021 alussa Auroran sairaalan 30 psykiatrian sairaansijaa 
muutetaan kahdeksi kuntouttavaksi mielenterveyspotilaiden asumisyk-
siköksi. Auroran sairaalaan jää näin 184 sairaansijaa ja 128 psykiatrian 
asumiskuntoutuspaikkaa. Laakson yhteissairaalaan suunniteltu sairaa-
lahoidon kapasiteetti on riittävä, eikä muutos vähennä Helsingin kykyä 
vastata akuuttiin psykiatrisen sairaalahoidon tarpeeseen. Samassa yh-
teydessä sairaalasta vapautuvia henkilöstöresursseja kohdennetaan 
kotiin vietäviin avohoitopalveluihin. Tavoitteena on lisätä kotona asumi-
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sen tukea, vähentää sairaalahoidon tarvetta ja edistää asukkaan kun-
toutumista kohti kevyempiä asumispalveluja. Psykiatrisen hoidon, koti-
hoidon ja asumispalvelujen yhteistyötä vahvistetaan.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Mielenterveyskuntoutujien palveluasumispaikkojen puutteen vaikutuk-
set kohdistuvat haavoittuvan potilasryhmän kuntoutumismahdollisuuk-
siin pitkittämällä tarpeetonta sairaalassaoloaikaa ja heikentämällä kun-
toutujan asuinolosuhteita sekä sosiaalisia elinolosuhteita.”

Käsittely

01.12.2020 Ehdotuksen mukaan

Psykiatria- ja päihdepalvelujen johtaja Mikko Tamminen oli kutsuttuna 
asiantuntijana läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyssä.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Mikko Tamminen, psykiatria- ja päihdepalvelujen johtaja, puhelin: 310 58655

mikko.tamminen(a)hel.fi
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§ 90
Valtuutettu Sirpa Asko-Seljavaaran toivomusponsi aikarajojen pois-
tamisesta 70 vuotta täyttäneiden kertalipusta

HEL 2020-011158 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 
7.10.2020 hyväksymän toivomusponnen (Sirpa Asko-Seljavaara) joh-
dosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdotta-
jalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Saara Kanto, hankepäällikkö, puhelin: 310 20277

saara.kanto(a)hel.fi

Liitteet

1 Asko-Seljavaara Sirpa, toivomusponsi, Kvsto 7.10.2020 asia 7

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Käsitellessään 7.10.2020 SDP:n valtuustoryhmän ryhmäaloitetta kos-
kien joukkoliikenteen käytön kasvattamista kaupunginvaltuusto hyväk-
syi valtuutettu Sirpa Asko-Seljavaaran ehdottaman toivomusponnen, 
jonka mukaan edellytetään selvitettävän mahdollisuutta poistaa yli 70-
vuotiaiden kertalipusta aikarajat.

Kaupunginhallitus toteaa, että Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä 
(HSL) vastaa joukkoliikenteen järjestämisestä Helsingissä. Tehtävään-
sä liittyen HSL hyväksyy toimialueellaan noudatettavan joukkoliiken-
teen taksa- ja lippujärjestelmän. Päätökset lippulajeista ja lippujen hin-
noista kuuluvat HSL:n toimivaltaan.

Helsingin seudun liikenne (HSL) –kuntayhtymän hallitus on 27.10.2020 
hyväksynyt matkalippujen hinnat vuodelle 2021. 70+-vuotiaiden alen-
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nus hyväksyttiin toteutettavaksi päiväkertalippujen sijaan kausilippuihin 
saman suuruisena kuin opiskelijoilla (-45%). Päätöksen perustelujen 
mukaan: ”Yli 70-vuotiaiden osuus Helsingin seudulla kasvaa vahvasti ja 
tässä ikäryhmässä joukkoliikenteen käyttö on vähäisempää kuin muilla. 
Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten vanhusneuvostot ovat esit-
täneet (22.10.2019), että HSL tarjoaisi senioreille kokoaikaisen alen-
nuksen, joka kannustaisi eläkeläisiä vähentämään automatkoja, paran-
taisi liikenneturvallisuutta ja vähentäisi päästöjä. Seniorialennuksen siir-
täminen kertalipuista kausilippuihin edistää HSL:n strategisia tavoitteita 
kestävästä liikkumisesta.”

Vuonna 2020 HSL-alueella käytössä olleet, klo 9-14 välisenä aikana 
alennettuun hintaan myydyt kerta-, arvo- ja lisävyöhykeliput 70+-
asiakasryhmälle on korvattu alennettuun hintaan myytävällä kausilipul-
la, jolla lipun käyttö ei ole sidottu tiettyyn ajankohtaan.

Kaupunginhallitus on antanut asiaan liittyvän selvityksen myös valtuu-
tettu Asko-Seljavaaran vuoden 2020 talousarvioaloitteen (HEL 2020-
003267) käsittelyn yhteydessä. Talousarvioaloitteeseen on saatu sosi-
aali- ja terveyslautakunnan, kaupunkiympäristölautakunnan, HSL:n ja 
Helsingin seudun vanhusneuvoston lausunnot. Kaupunginhallituksen 
vastaukset talousarvioaloitteisiin ovat kaupunginvaltuuston 9.12.2020 
hyväksymän vuoden 2021 talousarvion ja vuosien 2021-2023 talous-
suunnitelman liitteenä.

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
Saara Kanto, hankepäällikkö, puhelin: 310 20277

saara.kanto(a)hel.fi

Liitteet

1 Asko-Seljavaara Sirpa, toivomusponsi, Kvsto 7.10.2020 asia 7

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 91
Erään valtionperinnön hakuperusteen ja käyttötarkoituksen vahvis-
taminen

HEL 2020-013906 T 02 07 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti vahvistaa Valtiokonttorin ilmoituksen 
VK/1036/08.02.01/2019 perusteella haettavan ********** kuolinpesän 
omaisuuden hakuperusteeksi ja käyttötarkoitukseksi kaupunkitutkimuk-
sen edistämisen.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Anna Koskinen, kaupunginasiamies, puhelin: 310 36142

anna.koskinen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Perintökaaren (40/1965) 5 luvun 1 §:n mukaan perintö menee valtiolle, 
jollei perillistä ole. Perintökaaren 5 luvun 2 §:n 1 momentin mukaan 
omaisuus voidaan luovuttaa myös sille kunnalle, jossa perittävä vii-
meksi asui. Kiinteä omaisuus voidaan lisäksi luovuttaa sille kunnalle, 
jossa omaisuus sijaitsee. Kunnan tulee ilmoittaa jokin sosiaalinen tai 
kulttuuriin liittyvä käyttötarkoitus haettavalle omaisuudelle.

Kaupungin tavanomainen valtionperintöjen hakuperuste ja käyttötarkoitus

Kaupunginhallitus vahvisti 8.6.2020, § 351 valtionperintönä kaupungille 
tulevien kuolinpesien varojen käyttötarkoitukseksi sosiaali- ja terveys-
toimialan sekä kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan myöntämät avustukset 
toimintaan, jolla tuetaan hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä.

Kyseessä olevan valtionperinnön hakuperuste ja käyttötarkoitus
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Valtiokonttori on 15.12.2020 ilmoittanut Helsingin kaupungille mahdolli-
suudesta hakea valtiolle perintönä tullutta ********** kuolinpesän omai-
suutta.

Perittävä oli ensimmäinen Helsingin kaupungin, Helsingin yliopiston ja 
opetusministeriön rahoittama kaupunkitutkimuksen professori vuodesta 
1998 saakka ja alansa uranuurtaja. Kaupungilla olisi mahdollisuus kun-
nioittaa hänen merkittävää elämäntyötään kaupunkitutkimuksen alalla 
hakemalla omaisuutta käytettäväksi tavanomaisesta käyttötarkoituk-
sesta poiketen kaupunkitutkimuksen edistämiseen. 

Kaupunki on suuri kaupunkitiedon tuottaja ja käyttäjä. Kaupunginkans-
lian strategiaosaston kaupunkitutkimukseen ja -tilastoihin erikoistu-
neessa yksikössä työskentelee 40 kaupunkitiedon asiantuntijaa, joista 
monella on tutkijakoulutus. Yksikkö tuottaa vuosittain kymmeniä kau-
punkitutkimukseen liittyviä raportteja, artikkeleita ja Helsingin tilaan ja 
kehitykseen liittyviä tutkimustietoja. Näitä tietoja käytetään kaupungin 
suunnittelun ja päätöksenteon tukena, ja niiden avulla kaupunki osallis-
tuu myös laajempaan kansalliseen ja kansainväliseen kaupunkitiedon 
kehittämiseen. 

Lisäksi kaupungin toimialoilla kerätään ja hyödynnetään laajalti kau-
pungin toimintaympäristöön liittyvää tutkimus- ja tilastotietoa. Kaupunki 
myös tilaa ja hyödyntää niin yliopistojen, tutkimuslaitosten kuin yksityi-
sen sektorin asiantuntijoiden ja yritysten tietopohjaa strategisen suun-
nittelun, palvelujen ja toiminnan tueksi.

Kaupunki myöntää vuosittain kolmea tieteen tekemiseen liittyvää tai 
tiedeopintoihin tarkoitettua rahallista tunnustusta: tutkimusapurahoja, 
opinnäytepalkintoja ja Helsingin tiedepalkintoa. Kaupunkitietoyksikkö 
koordinoi niiden myöntämistä.

Helsingin kaupunki on myös osa Kaupunkiakatemiaa, joka on Aalto-
yliopiston, Helsingin yliopiston sekä Espoon, Helsingin ja Vantaan kau-
punkien tutkimuspohjaisen kaupunkikehittämisen yhteistyöalusta, jossa 
edistetään kaupunkitutkimuksen ja kaupunkikehittämisen välistä vuoro-
vaikutusta sekä tuetaan monitieteistä yhteistyötä. Kaupunkiakatemian 
avulla tuetaan muun muassa kaupunkitutkimukseen liittyviä post doc 
-tutkijanvakansseja. Lisäksi kaupunki tukee tällä hetkellä kahta profes-
suuria, joista toinen on pysyvä professuuri koskien Aalto-yliopiston 
kaupunkitalouteen liittyvää kokonaisuutta yhteistyössä Espoon ja Van-
taan kaupunkien sekä Kuntaliiton ja Kevan kanssa. Toinen on määrä-
aikainen Itämeriprofessuuri Helsingin yliopistossa, jossa on menossa 
toinen 5-vuotiskausi.

Näin ollen kaupungilla on valmiit kanavat edistää kaupunkitutkimusta ja 
tukea kaupunkitiedon kehittämistä kaupungin oman tutkimustoiminnan, 
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olemassa olevien yhteistyöverkostojen sekä vakiintuneen tutkimusapu-
rahajärjestelmän kautta. Mikäli omaisuutta tulisi hakemuksen perusteel-
la luovutettavaksi kaupungille, tarkemmat käyttökohteet määritellään, 
kun luovutettavan omaisuuden laatu ja laajuus on tiedossa. 

Helsingin kaupungin hallintosäännön 12 luvun 5 §:n 1 momentin 6 koh-
dan mukaan kaupunginlakimies hakee valtion perintönä saaman omai-
suuden luovuttamista kaupungille ja ottaa sen vastaan.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Anna Koskinen, kaupunginasiamies, puhelin: 310 36142

anna.koskinen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala
Sosiaali- ja terveystoimiala
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§ 92
Virkojen perustaminen sosiaali- ja terveystoimialalle 1.3.2021 lukien

HEL 2021-000379 T 01 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus perusti yhteensä 18 virkaa sosiaali- ja terveystoimia-
lalle sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalveluihin, perhe- ja sosiaalipalvelui-
hin sekä terveys- ja päihdepalveluihin 1.3.2021 lukien:

- kuusi asiakasohjaajan virkaa, 

- kaksi johtavan sosiaalityöntekijän virkaa, 

- yksi johtavan psykologin virka, 

- neljä psykologin virkaa, 

- kolme sosiaalityöntekijän virkaa, 

- yksi ylilääkärin virka ja 

- yksi lastenneurologin virka. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

helena.wendorf(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kuntalain 11 luvun 87 §:n mukaan virka perustetaan sellaisia tehtäviä 
varten, joissa käytetään julkista valtaa. 

Esitettävien virkojen tehtäviin kuuluu muun muassa päättäminen toisen 
edusta, oikeudesta tai velvollisuudesta taikka toimivallan nojalla toista 
velvoittavan määräyksen antaminen tai muulla tavalla toisen etuun tai 
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oikeuteen puuttuminen, mikä edellyttää tehtävien perustamista virkoi-
na. 

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut -palvelukokonaisuuteen Helppi-
seniori-palveluun perustettaviksi esitettävien kuuden asiakasohjaajan 
tehtäviin kuuluu sosiaalihuoltolain mukainen palvelutarpeen arviointi ja 
toimeentulotukipäätösten tekeminen.

Perhe- ja sosiaalipalvelut -palvelukokonaisuuteen jälkihuollon palve-
luun perustettaviksi esitettyjen kahden johtavan sosiaalityöntekijän teh-
täviin kuuluu lastensuojelulain, sosiaalihuoltolain ja toimeentulotukilain 
mukaisia yksilöhuollon päätöksiä.

Kehitysvammapoliklinikan palveluun perustettavaksi esitettyjen yhden 
johtavan psykologin ja neljän psykologin tehtäviin kuuluu kehitysvam-
maisten erityishuollosta annetun lain mukaisesti toimiminen erityishuol-
lon johtoryhmän jäseninä ja kasvatustieteellisen asiantuntemuksen 
edustajina. Psykologin tehtäviin kuuluva tutkimus tahdosta riippumat-
toman erityishuollon kriteerien arvioimiseksi edellyttää myös virkasuh-
detta.

Jälkihuollon palveluun perustettavaksi esitettyjen kolmen sosiaalityön-
tekijän tehtäviin kuuluu sosiaalihuoltolain ja toimeentulotukilain mukai-
set yksilöhuollon päätökset.

Terveys- ja päihdepalvelut -palvelukokonaisuuteen keskitettyjen palve-
lujen johtoon esitetyn ylilääkärin ja lasten psykiatriseen työryhmään esi-
tetyn lastenneurologin tehtäviin kuuluvat muun muassa mielenterveys-
lain mukaiset virka-apupyynnöt ja maksusitoumuspäätösten antaminen. 

Perustettaviksi esitetyille viroille on varattu määrärahat sosiaali- ja ter-
veystoimialan vuoden 2021 talousarviossa.

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:

- asiakasohjaaja (kuusi virkaa) 2 660,37 €/kk 

- johtava sosiaalityöntekijä (kaksi virkaa) 3 793,35 €/kk 

- johtava psykologi (yksi virka) 3 740,77 €/kk 
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- psykologi (neljä virkaa) 3 510,00 €/kk 

- sosiaalityöntekijä (kolme virkaa) 3 441,48 €/kk 

- ylilääkäri (yksi virka) 5 974,14 €/kk 

- lastenneurologi (yksi virka) 5 381,24 €/kk. 

Virkasuhteeseen ottaminen edellyttää julkista hakumenettelyä kunnalli-
sesta viranhaltijasta annetun lain mukaisesti. Osa perustettaviksi esitet-
tävistä viroista tulee työsuhteisten tehtävien tilalle. Henkilöiden kanssa, 
joiden tehtäviin, asemaan ja sijoittumiseen muutoksella on olennaista 
vaikutusta, on käyty henkilökohtainen yhteistoimintakäsittely. 

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

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

helena.wendorf(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Sosiaali- ja terveystoimiala
Taloushallintopalveluliikelaitos
Kaupunginkanslian henkilöstöosasto
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§ 93
Hankintaoikaisuvaatimus, digitaalinen oppimisalusta

HEL 2020-011517 T 02 08 02 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti hylätä digitaalisesta oppimisalustasta 
16.12.2020 tehtyyn hankintapäätökseen kohdistuvan MPS Prewise 
Oy:n hankintaoikaisuvaatimuksen.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Marja Sarmela, hankintalakimies, puhelin: 310 31651

marja.sarmela(a)hel.fi

Liitteet

1 Hankintaoikaisuvaatimus

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, hankintaoikaisupäätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asianosainen Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, hankintaoikaisu-
päätös
Liite 1

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Digitaalisen oppimisalustan hankinnassa (H104-20) tarjouksen antanut 
MPS Prewise Oy on määräajassa esittänyt hankintaoikaisuvaatimuk-
sen, joka kohdistuu 16.12.2020 tehtyyn hankintajohtajan hankintapää-
tökseen, § 217. Hankintaoikaisuvaatimuksessa esitetään, että MPS 
Prewise Oy:n tarjous hyväksytään mukaan vertailuun. Hankintaoikaisu-
vaatimus julkisilta osin on tämän esityksen liitteenä. Liitteestä on pois-
tettu julkisuuslain nojalla liikesalaisuuteen liittyvä tieto.
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MPS Prewise Oy:n tarjous on hylätty tarjouspyyntöä vastaamattomana 
ennen hankintamenettelyn vertailuvaihetta. MPS Prewise Oy:n tarjous 
ei ole sisältänyt tarjouspyynnössä pakollisena vaatimuksena ollutta si-
sällöntuotantotyökalua.

MPS Prewise Oy:n tarjouksessa on useassa kohdin selvästi todettu, et-
tä sisällöntuotantotyökalu ei sisälly hintaan. Tarjouksen liitteessä 8 si-
vulla 6 todetaan, että sisällöntuotantotyökalu "ei sisälly hintaan". Sa-
man liitteen sivulla 2 todetaan, että "Kaikki tässä dokumentissa olevat 
ominaisuudet eivät sisälly suoraan tarjoukseen, vaan ne ovat erikseen 
otettavissa käyttöön." Vielä saman liitteen sivulla 19 todetaan, ettei rää-
tälöity digitaalinen sisältöprojekti sisälly hintaan.

Digitaalisen oppimisalustan tarjouspyynnössä ehdottomana vaatimuk-
sena oli, että kaikkien pakollisten vaatimusten tulee olla järjestelmässä 
toiminnassa tarjouksen jättöhetkellä. Sisällöntuotanto tuotantotyökalui-
neen oli tarjouspyynnössä ehdottomana pakollisena vaatimuksena, 
jonka tuli sisältyä tarjoukseen ja tarjoushintaan ehdoitta. 

Hankintalain 79 §:n mukaisesti hankintayksikön on ennen tarjousten 
valintaa tarkistettava, että tarjoukset ovat hankintailmoituksessa ja 
hankinta-asiakirjoissa asetettujen vaatimusten, ehtojen ja perusteiden 
mukaisia. Lainkohdan yksityiskohtaisten perustelujen mukaan säädet-
tyjen edellytysten tarkistamisella varmistetaan, että kaikki vertailuun 
otettavat tarjoukset ovat tarjouspyynnön ja muiden hankinta-
asiakirjojen mukaisia ja siten keskenään vertailukelpoisia. Hankinta-
asiakirjojen vastaiset tarjoukset on hankintalain 74 §:n nojalla hylättävä.

Hankintalain 74 §:n mukaan tarjoaja on vastuussa siitä, että sen tarjous 
tai osallistumishakemus on hankinta-asiakirjoissa asetettujen vaatimus-
ten mukainen. Tarjoajalla on siten näyttövelvollisuus siitä, että tarjottu 
tavara, palvelu tai rakennustyö on tarjouspyynnön mukainen. Tarjoajien 
tasapuolinen kohtelu edellyttää, että vertailuun hyväksytyt tarjoukset 
ovat hankinta-asiakirjoissa asetettujen ehtojen, kriteerien, kuvausten ja 
vaatimusten mukaisia. 

Tarjouspyyntöä vastaamattoman tarjouksen hyväksyminen merkitsisi 
syrjivää kohtelua paitsi muiden tarjouskilpailuun osallistuneiden tarjoa-
jien osalta myös niiden mahdollisten tarjoajien osalta, jotka luottaen sii-
hen, että hankintayksikkö noudattaa tarjouspyynnön ehtoja, ovat jättäy-
tyneet tarjouskilpailun ulkopuolelle.

Hankintayksikkö voi 74 §:n mukaan hankintamenettelyn aikana pyytää 
tarjoajia täsmentämään tai täydentämään tarjousta tasapuolisella ja 
syrjimättömällä tavalla epäolennaisten puutteellisuuksien kohdalla. 
Tässä kilpailutuksessa täsmentämistä tai täydentämistä ei harkittu. Si-
sällöntuotanto tuotantotyökaluineen oli olennainen ja merkityksellinen 
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osa kilpailutettavaa hankintaa, ja sitä koskevien tarjous- ja hintatietojen 
tuli olla tarjouksessa yksiselitteisesti ilmoitettuina.

Hankintayksikkö on noudattanut hankintalaissa hankintamenettelylle 
asetettuja säännöksiä. Julkisissa hankinnoissa hankintayksikön toimin-
tamahdollisuudet ovat tiukasti sidottuja hankintalain menettelyllisiin 
säännöksiin, eikä harkintavaltaa oikaisuvaatimuksessa esitettyyn vali-
tettavasti jää. Kilpailutukseen osallistuneiden ja mahdollisten tarjousta 
harkinneiden tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun vuoksi 
hankintaoikaisuvaatimus tulee hylätä.

Hankintaoikaisuvaatimuksen johdosta ei hallintolain 34 §:n mukaisesti 
ole kuultu muita tarjoajia kuulemisen ilmeisen tarpeettomuuden vuoksi.

Hankintalain (1397/2016) 133 §:n mukaan asianosainen voi vaatia 
hankintaoikaisua hankintaa koskevasta päätöksestä. Helsingin kau-
pungin hallintosäännön 19 luvun 4 §:n mukaan kaupunginhallituksen, 
sen jaoston ja sen alaisen viranomaisen päätöksestä tehdyn hankinta-
oikaisun käsittelee kaupunginhallitus.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Marja Sarmela, hankintalakimies, puhelin: 310 31651

marja.sarmela(a)hel.fi

Liitteet

1 Hankintaoikaisuvaatimus

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, hankintaoikaisupäätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asianosainen Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, hankintaoikaisu-
päätös
Liite 1

Päätöshistoria

Keskushallinto Kaupunginkanslia Talous- ja suunnitteluosasto Hankinnat ja kilpai-
luttaminen Hankintajohtaja 16.12.2020 § 217
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HEL 2020-011517 T 02 08 02 00

Päätös

Hankintajohtaja päätti hyväksyä Valamis Group Oy:n (1867943-7) tar-
joaman ratkaisun digitaalisen oppimisalustan palvelusta kokonaistalou-
dellisesti edullisimpina. 

Sopimus tehdään määräaikaisena kahdeksi (2) vuodeksi, jonka jälkeen 
sopimus jatkuu toistaiseksi voimassaolevana irtisanomisehdoin.

Hankintajohtaja päätti hylätä tarjouskilpailusta MPS Prewise Oy:n, kos-
ka MPS Prewise Oy:n tarjous oli tarjouspyynnön vastainen.

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

Hankinnan arvioitu arvonlisäveroton arvo 266 600 euroa.

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

Päätöksen perustelut

Kilpailutus perustuu Helsingin kaupunginkanslian 2.11.2020 päivättyyn 
ja 12.11.2020 korjattuun tarjouspyyntöön H104-20, Dnro HEL 2020-
011517. Digitaalisen oppimisalustan yhteishankinta on toteutettu avoi-
mella menettelyllä. 

Hankinnasta on julkaistu hankintailmoitus 4.11.2020 sekä korjausilmoi-
tus15.11.2020 sähköisessä HILMA-ilmoituskanavassa 
www.hankintailmoitukset.fi. Määräaika tarjousten jättämiselle päättyi 
6.12.2020. Määräaikaan mennessä saapui kolme (3) tarjousta: Media-
maisteri Oy, MPS Prewise Oy ja Valamis Group Oy.

Tätä hankintasopimusta ei ole jaettu osiin, koska jakaminen tekee so-
pimuksen toteuttamisesta teknisesti liian vaikean.

Tarjoajien soveltuvuuden tarkastaminen
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Tarjouspyynnön kohdassa Muut ehdot sekä ESPD-liitteessä on esitetty 
tarjoajan soveltuvuudelle asetetut vaatimukset ja selvitysvelvollisuudet.

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

Tarjousten tarjouspyynnönmukaisuuden tarkastaminen

Tarjouspyynnössä on asetettu tarjoukselle ja sen sisällölle sekä han-
kinnan kohteelle vähimmäisvaatimukset. 

MPS Prewise Oy:n tarjous hylätään tarjouspyynnön vastaisena, koska 
MPS Prewise Oy:n tarjoamassa ratkaisussa, palveluun olennaisesti 
kuuluva ja pakollisissa vaatimuksissa vaadittu, sisällöntuotantotyökalu 
ei sisälly tarjoukseen.

Hankittavan palvelun valintaperusteena oli kokonaistaloudellinen edul-
lisuus. Kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteena käytettiin hinta-
laatusuhteeltaan parasta tarjousta. Hinnan painoarvo oli 60 pistettä ja 
laadun 40 pistettä.

Laatupisteytys jakautui siten, että hankinnan kohteen kriteereissä mai-
nittujen laatuvaatimusten täyttymisestä saa 30 laatupistettä ja referens-
siasiakkaille tehdystä asiakastyytyväisyyskyselystä 10 laatupistettä. 

Demoesittelyyn kutsuttiin eniten pisteitä siihen mennessä saanut tar-
joaja. Demoesittelyssä tarjoajan tuli todentaa tarjouspyynnössä vaadit-
tujen pakollisten vaatimusten toteutuminen tarjotussa ratkaisussa. De-
moesittelyn arvioi raati. Demoesittely tallennettiin.

Tarjousten vertailu hinta- ja laatupisteineen ja perusteluineen on tämän 
päätöksen liitteenä olevassa vertailutaulukossa. Vertailu osoittaa, että 
hinta-laatusuhteeltaan parhaan tarjouksen on tehnyt Valamis Group 
Oy.

Sovellettavat säännökset ja päätöstoimivalta

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

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

Lisätiedot
Sirkka Hiltunen, palvelupäällikkö, puhelin: 09 310 31548

sirkka.hiltunen(a)hel.fi
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§ 94
Valtuutettu Mia Haglundin toivomusponsi yliopistotasoisesta tutki-
muksesta terveysasemapalvelujen hankintakokeilun vaikutuksista 
palvelujen saatavuuteen ja toimivuuteen

HEL 2020-007848 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 
10.6.2020 hyväksymän toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpi-
teistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille 
valtuutetuille.  

Käsittely

Vastaehdotus:
Anna Vuorjoki: Lisäys päätökseen:
Samalla kaupunginhallitus edellyttää, että toivomusponnessa ja perus-
telutekstissä mainittu tieteellinen yliopistotasoinen tutkimus tilataan. 
Tutkimuksen pitää vastata toivomusponnessa lueteltuihin kysymyksiin 
ja siinä tulee olla riittävästä edustettuna sosiaalitieteellinen näkökulma.

Kannattaja: Tomi Sevander

Äänestys

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

Jaa-äänet: 11
Terhi Koulumies, Pia Pakarinen, Mika Raatikainen, Marcus Rantala, 
Wille Rydman, Daniel Sazonov, Mikko Särelä, Reetta Vanhanen, Jan 
Vapaavuori, Sanna Vesikansa, Ozan Yanar

Ei-äänet: 4
Veronika Honkasalo, Nasima Razmyar, Tomi Sevander, Anna Vuorjoki

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen äänin 11 - 4.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet
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1 Sosiaali- ja terveystoimialan lausunto 30.11.2020

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Ponnen ehdottaja Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytän-
töönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Käsitellessään terveysasemapalvelujen hankinnan kokeilua kaupun-
ginvaltuusto hyväksyi valtuutettu Mia Haglundin ehdottaman toivomus-
ponnen:

"Mikäli ulkoistamiskokeilu käynnistyy, selvitetään mahdollisuutta teettää 
yliopistotasoinen tutkimus, jolla arvioidaan ulkoistamiskokeilun vaiku-
tuksia terveysasemapalvelujen saatavuuteen ja toimivuuteen koko 
kaupungin tasolla, sote-palvelujen integraatioon, haavoittuvien ryhmien 
palveluihin sekä yhdenvertaisuuteen palvelujen saamisessa eri kau-
punginosien ja kaupunkilaisten välillä".  

Kaupunginhallitus toteaa, että sosiaali- ja terveyslautakunta on 
1.12.2020 § 234 päättänyt terveysasemapalvelujen hankinnan keskei-
sistä periaatteista ja ehdoista. Lautakunnan päätös on oheismateriaali-
na. 

Ulkoisen palveluntuottajan terveysasemia on tarkoitus seurata samalla 
mallilla ja samoin mittarein kuin sosiaali- ja terveystoimialan omia ter-
veysasemia. Näitä mittareita ovat mm. palvelujen saatavuus, takaisin-
soitto, asiakaskokemus sekä terveys- ja hyvinvointi-indikaattorien riski-
rajat. Terveysaseman kiireettömään hoitoon pääsyä kuvaavan T3-
mittarin lisäksi terveysaseman hoitotakuun toteutumista ja toimivuutta 
mitataan kolmella muulla mittarilla, jotka ovat ensikontaktissa toteutu-
nut hoito, kiireellisen hoidon toteutuminen ja kiireettömän hoidon toteu-
tuminen.  

Määräaikaisen hankinnan tulosten ja vaikuttavuuden arviointi on erittäin 
tärkeää. Tarkoitus on tehdä sopimuskauden puolivälitarkastelu ja esi-
tellä se sosiaali- ja terveyslautakunnalle. Hankittavassa puolueetto-
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massa analyysissa on tarkoitus vertailla toimintatapoja kaupungin 
omien terveysasemien tuotantoon. Palveluntuottajalta edellytetään si-
toutumista vertailuun ja yhteiskehittämiseen. Myös tieteellinen yliopisto-
tasoinen tutkimus tai muu selvitys on mahdollista tilata sosiaali- ja ter-
veystoimialan hankintavaltuuksien puitteissa kilpailutettuna palveluhan-
kintana.      

Toivomusponnen johdosta on saatu sosiaali- ja terveystoimialan lau-
sunto.  

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
Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Sosiaali- ja terveystoimialan lausunto 30.11.2020

Oheismateriaali

1 Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätös 1.12.2020

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Ponnen ehdottaja Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytän-
töönpano

Tiedoksi

Kaupunginvaltuusto

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 25.01.2021 § 66
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HEL 2020-007848 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

25.01.2021 Pöydälle

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Anna 
Vuorjoen ehdotuksesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Sosiaali- ja terveystoimiala 30.11.2020

HEL 2020-007848 T 00 00 03

Sosiaali- ja terveystoimiala antaa valtuutettu Mia Haglundin terveysa-
semapalvelujen ulkoistamiskokeilun vaikutusten arviointia koskevasta 
toivomusponnesta seuraavan lausunnon:

Kaupunginvaltuusto oikeutti 10.6.2020 (§ 158) sosiaali- ja terveyslauta-
kunnan toteuttamaan terveysasemapalvelujen määräaikaisen hankin-
nan kahdella alueella. Hankinta on suunniteltu toteutettavan Kannel-
mäen ja Helsingin keskustan alueilla neljän vuoden sopimuskaudella ja 
kahdella yhden vuoden mittaisella optiokaudella. 

Asian valmistelu on meneillään ja kilpailutuksen keskeiset periaatteet ja 
ehdot päätettäneen sosiaali- ja terveyslautakunnan 1.12.2020 kokouk-
sessa.

Toiminnan toteutumisen seurannasta hankinnan suunnitelmassa tode-
taan, että ulkoisen palveluntuottajan terveysasemia seurataan samalla 
seurantamallilla ja samoin mittarein kuin sosiaali- ja terveystoimialan 
omia terveysasemia. Näitä mittareita ovat muiden muassa palvelujen 
saatavuus, takaisinsoitto, asiakaskokemus ja terveys- ja hyvinvointi -
indikaattoreiden riskirajat. Terveysaseman kiireettömään hoitoon pää-
syä kuvaavan mittarin (T3) lisäksi terveysaseman hoitotakuun toteutu-
mista ja toimivuutta mitataan kolmella muulla mittarilla, jotka ovat: ensi-
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kontaktissa toteutunut hoito, kiireellisen hoidon toteutuminen ja kiireet-
tömän hoidon toteutuminen.

Kaupunginvaltuuston hyväksymään suunnitelmaan sisältyivät myös 
seuraavat kilpailutetun toiminnan toteutumisen arviointia koskevat so-
siaali- ja terveyslautakunnan 17.12.2020 (§ 318) edellyttämät menette-
lyt sekä valmistelussa niille määritellyt toteutustavat:

1. Ulkoistetun terveysaseman toimintaa ja tuloksia seurataan tiiviisti 
vuosittain. Suoritetaan sopimuskauden puolivälitarkastelu, joka tuo-
daan lautakunnalle tiedoksi.

Toteutus: Aseman raportointimalli ja vaaditut mittarit määritetään osana 
sopimusta. Lähtökohtana on sama seurantamalli ja -mittarit kuin omal-
lekin toiminnalle. Valmistelussa ja hankintamenettelyssä huomioidaan 
puolivälitarkastelu.

2. Ulkoistetun terveysaseman suoriutumista ja toimintatapoja verrataan 
kaupungin omien terveysasemien tuotantoon kolmannen puolueetto-
man osapuolen taholta.

Toteutus: Hankitaan puolueeton analyysi aseman toiminnasta tietyin 
ennalta sovituin aikavälein. Vertailuun määritetään hankintamenettelyn 
yhteydessä omat referenssiasemat.

3.  Palveluntuottajan tulee sitoutua vertailuun ja auttaa parhaiden käy-
täntöjen siirtämisessä kaupungin omaan tuotantoon takaamalla sovel-
tuva avoimuus ja läpinäkyvyys omaan toimintaansa.

Toteutus: Avoimuus ja parhaiden käytäntöjen jakaminen varmistetaan 
valintakriteereissä ja sopimuksessa. Tarjoajilta edellytetään suunnitel-
maa yhteiskehittämisen toteutuksesta.

Sosiaali- ja terveystoimiala toteaa, että terveysasemapalvelujen mää-
räaikaisen hankinnan tulosten ja vaikuttavuuden arviointi on erittäin tär-
keää. Hankinnan suunnitelmaan sisältyykin edellä kuvattu toiminnan to-
teutumisen seuranta, joka sisältää useita eri menetelmiä ja mittareita.

Sosiaali- ja terveystoimiala pitää tärkeänä, että arvioinnin sisältöä ja 
menetelmiä tarkennetaan hankintaprosessin edetessä. Tarkennuksissa 
on syytä ottaa huomioon myös ponnessa mainitut näkökohdat, joiden 
mukaan arvioinnissa tarkastellaan vaikutuksia terveysasemapalvelujen 
saatavuuteen ja toimivuuteen koko kaupungin tasolla, sosiaali- ja ter-
veyspalvelujen integraatioon, haavoittuvien ryhmien palveluihin sekä 
yhdenvertaisuuteen palvelujen saamisessa eri kaupunginosien ja kau-
punkilaisten välillä. 
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Arvioinnin toteuttamiseen voidaan hankkia myös tieteellisen tutkimuk-
sen periaatteita noudattava tutkimus tai muu vastaava selvitys. Ter-
veysasematoiminnan ulkoistuksia on Suomessa toteutettu aikaisem-
minkin ja niiden toimivuudesta ja tuloksista on tehty erilaisia selvityksiä. 
Osa näistä on yliopistotasoisia. Voidaan olettaa, että sopivia tutkimus-
tahoja tai selvityshenkilöitä on mahdollista löytää. 

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Suunnitellun hankintamallin yhtenä tavoitteena on parantaa terveysa-
semapalvelujen saatavuutta ja näin sujuvoittaa asukkaiden pääsyä hoi-
toon. Näin toteutuessaan hankinnalla voidaan olettaa olevan myöntei-
siä vaikutuksia sen piirissä olevien asukkaiden terveyteen ja hyvinvoin-
tiin. Toiminnan toteutumisen monipuolisella ja asianmukaisella arvioin-
nilla voidaan selvittää missä määrin tavoite on toteutunut.  

Lausuntopyyntö

Oikeuttaessaan sosiaali- ja terveyslautakunnan toteuttamaan terveysa-
semapalvelujen määräaikaisen hankinnan (10.6.2020, § 158) kaupun-
ginvaltuusto samalla hyväksyi Mia Haglundin seuraavan toivomuspon-
nen: Mikäli hankinta käynnistyy, selvitetään mahdollisuutta teettää ylio-
pistotasoinen tutkimus, jolla arvioidaan ulkoistamiskokeilun vaikutuksia 
terveysasemapalvelujen saatavuuteen ja toimivuuteen koko kaupungin 
tasolla, sote-palvelujen integraatioon, haavoittuvien ryhmien palveluihin 
sekä yhdenvertaisuuteen palvelujen saamisessa eri kaupunginosien ja 
kaupunkilaisten välillä. 

Toivomusponnesta on pyydetty sosiaali- ja terveystoimialan lausunto 
kaupunginhallitukselle 1.12.2020 mennessä.

Lisätiedot
Leena Turpeinen, terveys- ja päihdepalvelujen johtaja, puhelin: 310 52481

leena.turpeinen(a)hel.fi
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§ 95
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen asioita, joissa 
seuraavat viranomaiset ovat tehneet päätöksen viikolla 4 

kaupunginhallituksen jaostot  
- konsernijaosto  
- elinkeinojaosto  
  
tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta  
  
lautakunnat ja niiden jaostot  
kasvatus- ja koulutuslautakunta  
- suomenkielinen jaosto  
- ruotsinkielinen jaosto  
kaupunkiympäristölautakunta 26.1.2021
- ympäristö- ja lupajaosto  
- rakennusten ja yleisten alueiden jaosto  
pelastuslautakunta  
kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta  
- kulttuuri- ja kirjastojaosto  
- liikuntajaosto 26.1.2021
- nuorisojaosto 28.1.2021
sosiaali- ja terveyslautakunta  
- sosiaali- ja terveyslautakunnan jaosto 28.1.2021
  
johtokunnat  
- palvelukeskusliikelaitos  
- taloushallintopalveluliikelaitos 28.1.2021
- työterveysliikelaitos 26.1.2021
- rakentamispalveluliikelaitos  
- liikenneliikelaitos 28.1.2021
  
keskusvaalilautakunta yleishallinnon osalta 28.1.2021
  
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 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 
89, 90, 91, 94 ja 95 §:t.

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

2
VALITUSOSOITUS

Pöytäkirjan 85 §.

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus

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

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

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

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

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

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

Valitusviranomainen
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Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on seuraava:

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

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

Valituksen muoto ja sisältö

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

Valituksessa on ilmoitettava:

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

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

3. vaatimusten perustelut;

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

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

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

Valitukseen on liitettävä:
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1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;

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

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

Oikeudenkäyntimaksu

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

Pöytäkirja

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

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

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

3
VALITUSOSOITUS

Pöytäkirjan 85 §.

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus

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

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

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

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

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

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

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoi-
te:    

helsinki.hao@oikeus.fi

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

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

Valituksen muoto ja sisältö

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

Valituksessa on ilmoitettava:
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1. päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva 
päätös);

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

3. vaatimusten perustelut;

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

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

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu 
osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (pro-
sessiosoite).

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

Valitukseen on liitettävä:

1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;

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

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

Oikeudenkäyntimaksu

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

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. 
Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.
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Sähköpostiosoite:helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite: PL 10
 00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero: (09) 655 783
Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero: (09) 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

4
OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Pöytäkirjan 92 §.

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

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

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

 kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi-
saannista.

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

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

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

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

Oikaisuvaatimusviranomainen

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

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

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

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

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

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

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

vaatimuksen
 oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot

Pöytäkirja

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

5
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 93 §.

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

Sanna Vesikansa Pia Pakarinen

Mika Raatikainen

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa 
www.hel.fi 10.02.2021.


