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Kokousaika 22.03.2021 16:00 - 17:36

Kokouspaikka Kaupungintalon terassikabinetti / sähköinen kokous

Läsnä

Jäsenet

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

kaupunginhallituksen 1. varapu-
heenjohtaja
poistui 17:30, läsnä: 191 - 217 §

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

Honkasalo, Veronika (etänä)
Muurinen, Seija (etänä) saapui 16:04, poissa: 191 - 192 §
Pakarinen, Pia (etänä) apulaispormestari
Raatikainen, Mika (etänä)
Rantala, Marcus (etänä)
Razmyar, Nasima (etänä) apulaispormestari
Sazonov, Daniel (etänä)
Vanhanen, Reetta (etänä)
Yanar, Ozan (etänä)
Hamid, Jasmin (etänä) varajäsen
Karhuvaara, Arja (etänä) varajäsen

saapui 16:05, poissa: 191 - 193 §
Kivelä, Mai (etänä) varajäsen

Muut

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

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

johtaja
Sarvilinna, Sami (etänä) kansliapäällikkö
Hyvärinen, Silja (etänä) vs. kaupunkiympäristön toimialajoh-

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

lajohtaja
Laine-Hendolin, Kirsti (etänä) vs. kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala-

johtaja
Pohjolainen, Liisa (etänä) kasvatuksen ja koulutuksen toimia-
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lajohtaja
Gros, Nina (etänä) henkilöstöjohtaja

poistui 17:30, läsnä: 191 - 217 §
Kivelä, Liisa (etänä) viestintäjohtaja
Kühn, Markus (etänä) strategiajohtaja
Rope, Jenni (etänä) kaupunginlakimies

esteellinen: 212 §
Saxholm, Tuula (etänä) rahoitusjohtaja
von Bruun, Santtu (etänä) vs. elinkeinojohtaja
Peltonen, Antti (etänä) vs. hallintojohtaja
Snellman, Johanna viestintäasiantuntija
Ainola, Pilvi hallintoasiantuntija
Vennelä, Asta hallintoasiantuntija

Puheenjohtaja

Jan Vapaavuori pormestari
191 - 217 §

Esittelijät

Jan Vapaavuori pormestari
191 §, 203 §

Sami Sarvilinna kansliapäällikkö
192 - 193 §, 196 - 202 §, 204 - 217 
§

Antti Peltonen vs. hallintojohtaja
194 - 195 §

Pöytäkirjanpitäjä

Asta Vennelä hallintoasiantuntija
191 - 217 §
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§ Asia

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

192 Asia/2 Kaupunginvaltuuston 17.3.2021 tekemien päätösten täytäntöönpano

193 Asia/3 V 31.3.2021, Hallintosäännön muuttaminen, toimivalta keskushallin-
non käytettävissä olevien avustusmäärärahojen jakamisessa

194 Asia/4 V 31.3.2021, Kaupunginhallituksen konsernijaoston varajäsenen valin-
ta

195 Asia/5 V 31.3.2021, Kaupunginhallituksen konsernijaoston jäsenen valinta

196 Asia/6 V 31.3.2021, Konalan Kolsarintie 7-11 asemakaavan muuttaminen 
(nro 12616)

197 Asia/7 V 31.3.2021, Vuosaaren Merikorttikuja 6:n asemakaavan muuttaminen 
(nro 12553)

198 Asia/8 V 31.3.2021, Kuninkaantammen peruskoulun ja päiväkodin uudisra-
kennuksen hankesuunnitelma

199 Asia/9 V 31.3.2021, Kiinteistön myyminen ja vuokrausperiaatteiden määrit-
täminen (Pasila, Postipuisto, tontit 17116/1, 5, 6 ja 7)

200 Asia/10 V 31.3.2021 Malmin Nallenrinteen asemakaavan muuttaminen (nro 
12577)

201 Asia/11 V 31.3.2021 Malmin lentoasemankortteleiden asemakaavan muutta-
minen (nro 12623)

202 Asia/12 V 31.3.2021, Valtuutettu Kati Juvan aloite matkakorttien ja kaavakkei-
den saattamisesta sukupuolineutraaleiksi

203 Asia/13 Helsingin kaupungin vuoden 2020 tilinpäätöksen hyväksyminen

204 Asia/14 Maankäyttösopimuksen tekeminen Kiinteistö Oy Pasilan RTI-talon 
kanssa (Pasila, Länsi-Pasila)

205 Asia/15 Valtuutettu Risto Rautavan toivomusponsi Kruununhaan alueen turval-
lisuutta, asukasviihtyisyyttä ja yritysten toimintaedellytyksiä parantavis-
ta liikenneratkaisusta

206 Asia/16 Valtuutettu Arja Karhuvaaran toivomusponsi Hakaniemestä muualle 
kaupunkiin suuntautuvan veneliikenteen lisäämisestä

207 Asia/17 Tytäryhteisökohtaisten omistajastrategioiden hyväksyminen sosiaali ja 
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terveys -yhteisöryhmään kuuluville tytäryhteisöille

208 Asia/18 Tytäryhteisökohtaisten omistajastrategioiden hyväksyminen alueelliset 
ja infra -yhteisöryhmään kuuluville tytäryhteisöille

209 Asia/19 Tytäryhteisökohtaisten omistajastrategioiden hyväksyminen tukipalve-
lut ja muut -yhteisöryhmään kuuluville tytäryhteisöille

210 Asia/20 Tytäryhteisökohtaisten omistajastrategioiden hyväksyminen toimitilat -
yhteisöryhmään kuuluville tytäryhteisöille

211 Asia/21 Tytäryhteisökohtaisten omistajastrategioiden hyväksyminen elinkeino-
ja markkinointi -yhteisöryhmään kuuluville tytäryhteisöille

212 Asia/22 Tytäryhteisökohtaisten omistajastrategioiden hyväksyminen asunnot-
yhteisöryhmään kuuluville tytäryhteisöille

213 Asia/23 Tytäryhteisökohtaisten omistajastrategioiden hyväksyminen kulttuuri-
yhteisöryhmään kuuluville tytäryhteisöille

214 Asia/24 Tytäryhteisökohtaisten omistajastrategioiden hyväksyminen liikunta -
yhteisöryhmään kuuluville tytäryhteisöille

215 Asia/25 Määrärahan myöntäminen yritysten ja yrittäjyyden vauhdittamiseen ja 
koronaepidemiasta palautumiseksi

216 Asia/26 Määrärahan myöntäminen kaupungin digitaalisten palvelujen uudista-
miseen ja koronaepidemiasta palautumiseksi

217 Asia/27 Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen
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§ 191
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 Jasmin 
Hamidin ja Veronika Honkasalon sekä varatarkastajiksi Ozan Yanarin 
ja Daniel Sazonovin.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti puheenjohtajan ehdotuksesta 
valita pöytäkirjantarkastajaksi Sanna Vesikansan sijasta Jasmin Hami-
din.

Esittelijä
pormestari
Jan Vapaavuori

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi 
ja päätösvaltaiseksi. 

Samalla kaupunginhallitus päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi Sanna 
Vesikansan ja Veronka Honkasalon sekä varatarkastajiksi Ozan Yana-
rin ja Daniel Sazonovin.

Esittelijä
pormestari
Jan Vapaavuori

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 192
Kaupunginvaltuuston 17.3.2021 tekemien päätösten täytäntöönpano

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, että kaupunginvaltuuston 17.3.2021 tekemät 
päätökset saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen mahdollisista va-
lituksista huolimatta panna täytäntöön seuraavasti:

51 §, Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus

Ei toimenpidettä.

52 §, Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Ei toimenpidettä.

53 §, Muutos kaupunginvaltuuston kokoonpanossa

Pöytäkirjanote päätöksessä mainituille.

Tiedoksi keskusvaalilautakunnalle ja Taloushallintopalveluliikelaitoksel-
le.

54 §, Kaupunginhallituksen jäsenen valinta

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä mainituille.

Tiedoksi tarkastusvirastolle ja Taloushallintopaveluliikelaitokselle.

55 §, Keskusvaalilautakunnan varajäsenen valinta

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä mainituille.

Tiedoksi keskusvaalilautakunnalle sekä Taloushallintoliikelaitokselle.

56 §, Sosiaali- ja terveyslautakunnan varajäsenen valinta

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä mainituille.

Tiedoksi sosiaali- ja terveyslautakunnalle sekä Taloushallintoliikelaitok-
selle.

57 §, Käräjäoikeuden lautamiehen valinta

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä mainituille ja Helsin-
gin käräjäoikeudelle.

58 §, Vuoden 2020 talousarvion tytäryhteisöjen kaupunginvaltuustolleraportoitavat 
tavoitteet
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Ei toimenpidettä.

59 §, Omavelkaisten takausten myöntäminen perustettavalle Kiinteistöosakeyhtiö 
Laakson yhteissairaalalle

Kaupunginhallitus oikeuttaa kaupunginkanslian oikeuspalvelut allekir-
joittamaan takauspäätöksen mukaiset takaussitoumukset.

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Helsingin ja Uudenmaan sairaan-
hoitopiirille.

Tiedoksi kaupunginkanslialle.

60 §, Tilojen vuokraaminen Helsingin yliopiston Kumpulan kampukselta Helsingin 
luonnontiedelukion käyttöön

Kaupunginhallitus oikeuttaa kaupunkiympäristön toimialan rakennukset 
ja yleiset alueet -palvelukokonaisuuden tilat -palvelun asiakkuusyksikkö 
1:n päällikön allekirjoittamaan vuokrasopimukset Helsingin Yliopisto-
kiinteistöt Oy:n ja Helsingin yliopiston kanssa sekä tekemään vuokra-
sopimuksiin tarvittaessa vähäisiä muutoksia.

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

61 §, Päiväkoti Vanhaisen korvaavan uudisrakennuksen hankesuunnitelma

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

62 §, Kokouksessa jätetyt aloitteet

Aloitteet 12 - 17 kaupunginkansliaan valmisteltavaksi.

Samalla kaupunginhallitus tarkasti pöytäkirjan tämän pykälän osalta 
heti.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
kansliapäällikkö
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Sami Sarvilinna

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 193
V 31.3.2021, Hallintosäännön muuttaminen, toimivalta keskushallin-
non käytettävissä olevien avustusmäärärahojen jakamisessa

HEL 2021-003290 T 00 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy Helsingin kaupungin hallintosäännön liit-
teen 1 mukaisesti.

Samalla kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta 
heti.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Antti Peltonen, hallintopäällikkö, puhelin: 310 36018

antti.peltonen(a)hel.fi
Eeva-Liisa Rintala, asiantuntija, puhelin: 310 33303

eevaliisa.rintala(a)hel.fi

Liitteet

1 Helsingin kaupungin hallintosääntö (22.3.2021)

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Hallintosäännön muutoksella kirjattaisiin erikseen hallintosääntöön 
kansliapäällikön oikeus päättää keskushallinnon käytettävissä olevien 
avustusmäärärahojen jakamisesta ja avustusten käytön valvonnasta. 
Tämä toimivalta olisi siirrettävissä.

Muutos on luonteeltaan selventävä. Toimialoilla on avustusmäärära-
hoista päättäminen ja käytön valvonta erikseen hallintosäännössä mää-
rätty lautakunnan tehtäväksi. Keskushallinnossa on toimittu vain kans-
liapäällikön ja osastojen budjettitoimivallan perusteella, eikä avustuksis-
ta ole määrätty erikseen.
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Selvyyden ja sääntökokonaisuuden yhtenäisyyden vuoksi on perustel-
tua lisätä avustuksista erillinen määräys myös keskushallintoon. Tar-
kastusvirasto on avustuksia koskevassa tarkastusmuistiossaan kiinnit-
tänyt huomiota hallintosäännön epäyhtenäisyyteen. Muutoksella ei ole 
vaikutuksia kaupunginhallituksen avustustoimivaltaan.

Hallintosääntöön lisättäisiin uusi 8a-kohta 12 luvun 1 §:n 2 momenttiin, 
joka kuuluisi:

Ellei toimivallasta ole muutoin säädetty tai määrätty, kansliapäällikkö 
päättää tai hyväksyy perusteet ja rajat, joiden mukaan viranhaltija päät-
tää, 

8a keskushallinnon käytettävissä olevien avustusmäärärahojen jakami-
sesta ja avustusten käytön valvonnasta

Muutos tulisi käsitellä kaupunginhallituksessa 22.3.2021 ja kaupungin-
valtuustossa 31.3.2021, jotta se olisi voimassa kaupunginkanslian 
myöntäessä työllisyydenhoitoon liittyviä järjestöavustuksia huhtikuussa 
2021.

Muutos on valmisteltu kaupunginkanslian elinkeino-osaston ja hallinto-
osaston yhteistyönä. Hallintosääntöön esitettävät muutokset on käsitel-
ty sääntötyöryhmässä 15.3.2021.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Antti Peltonen, hallintopäällikkö, puhelin: 310 36018

antti.peltonen(a)hel.fi
Eeva-Liisa Rintala, asiantuntija, puhelin: 310 33303

eevaliisa.rintala(a)hel.fi

Liitteet

1 Helsingin kaupungin hallintosääntö (22.3.2021)

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto
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§ 194
V 31.3.2021, Kaupunginhallituksen konsernijaoston varajäsenen 
valinta

HEL 2021-003350 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto

 toteaa, että kaupunginhallituksen konsernijaoston varajäsenen Ter-
hi Koulumiehen luottamustoimi on päättynyt ja

 valitsee Daniel Sazonovin varajäseneksi (Juha Hakolan henkilökoh-
tainen varajäsen) kaupunginhallituksen konsernijaostoon valtuusto-
kauden lopussa päättyväksi toimikaudeksi. 

Samalla kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta 
heti.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti Daniel Sazonovin ehdotuksesta 
esittää Daniel Sazonovia varajäseneksi kaupunginhallituksen konserni-
jaostoon valtuustokauden lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Esittelijä
vs. hallintojohtaja
Antti Peltonen

Lisätiedot
Asta Vennelä, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

asta.vennela(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Esitysteksti

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut
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Kaupunginvaltuusto valitsi 5.6.2019 § 187 Terhi Koulumiehen (Kok.) 
Juha Hakolan henkilökohtaiseksi varajäseneksi kaupunginhallituksen 
konsernijaostoon vuoden 2019 kesäkuussa alkavaksi toimikaudeksi.

Terhi Koulumies pyysi 19.2.2021 eroa kaupunginhallituksen jäsenen 
luottamustoimesta, josta kaupunginvaltuusto myönsi eron 17.3.2021 § 
54. Helsingin kaupungin hallintosäännön 2 luvun 4 §:n mukaan kau-
punginhallituksen konsernijaoston jäsenet ja varajäsenet valitaan kau-
punginhallituksen jäsenistä ja varajäsenistä. Koska Terhi Koulumies ei 
ole enää kaupunginhallituksen jäsen, menettää hän vaalikelpoisuuten-
sa kaupunginhallituksen konsernijaoston varajäsenen luottamustoi-
meen.  

Kesken toimikautta avoimeksi tulleeseen luottamustoimeen valitaan 
toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi uusi luottamushenkilö. Valittavan 
henkilön tulee olla vaalikelpoinen kuntalain 71 §:n ja 73 §:n mukaisesti. 

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

Esittelijä
vs. hallintojohtaja
Antti Peltonen

Lisätiedot
Asta Vennelä, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

asta.vennela(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Esitysteksti

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Taloushallintopalveluliikelaitos
Tarkastusvirasto
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§ 195
V 31.3.2021, Kaupunginhallituksen konsernijaoston jäsenen valinta

HEL 2021-003502 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa: 

Kaupunginvaltuusto

 myöntää Juha Hakolalle eron kaupunginhallituksen konsernijaoston 
jäsenen luottamustoimesta ja

 valitsee Jenni Pajusen jäseneksi kaupunginhallituksen konserni-
jaostoon valtuustokauden lopussa päätyväksi toimikaudeksi. 

Samalla kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osal-
ta heti. 

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti Daniel Sazonovin ehdotuksesta 
esittää Jenni Pajusta jäseneksi kaupunginhallituksen konsernijaostoon 
valtuustokauden lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Esittelijä
vs. hallintojohtaja
Antti Peltonen

Lisätiedot
Asta Vennelä, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

asta.vennela(a)hel.fi

Liitteet

1 Eronpyyntö 17.3.2021

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Esitysteksti

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.
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Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuusto valitsi Juha Hakolan (Kok.) 5.6.2019 § 187 jäse-
neksi kaupunginhallituksen konsernijaostoon kesäkuussa 2019 alka-
neeksi toimikaudeksi. Juha Hakola pyytää 17.3.2021 eroa kaupungin-
hallituksen konsernijaoston jäsenen luottamustoimesta muuttuneiden 
luottamustehtävien vuoksi.

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

Kesken toimikautta avoimeksi tulleeseen luottamustoimeen valitaan 
toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi uusi luottamushenkilö. Valittavan 
henkilön tulee olla vaalikelpoinen kuntalain 71 §:n ja 73 §:n mukaisesti.

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

Hallintosäännön 2 luvun 4 §:n mukaan kaupunginhallituksen konserni-
jaostoon valittavan henkilön tulee olla kaupunginhallituksen jäsen tai 
varajäsen.

Esittelijä
vs. hallintojohtaja
Antti Peltonen

Lisätiedot
Asta Vennelä, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

asta.vennela(a)hel.fi

Liitteet

1 Eronpyyntö 17.3.2021

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Esitysteksti

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Taloushallintopalveluliikelaitos
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Tarkastusvirasto
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§ 196
V 31.3.2021, Konalan Kolsarintie 7-11 asemakaavan muuttaminen 
(nro 12616)

HEL 2019-006748 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy 32. kaupunginosan (Konala, Konala) 
korttelin 32016 tonttien 1–3 asemakaavan muutoksen 5.5.2020 päivä-
tyn piirustuksen nro 12616 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta il-
menevin perustein.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaavan muutoksen nro 12616 kartta, päivätty 5.5.2020
2 Asemakaavan muutoksen nro 12616 selostus, päivätty 5.5.2020, päivi-

tetty Kylk:n 5.5.2020 päätöksen mukaiseksi
3 Vuorovaikutusraportti 19.2.2020, täydennetty 5.5.2020
4 Osa päätöshistoriaa
5 Havainnekuva, 5.5.2020

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Uudenmaan elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristö-
keskus

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

Kaavamuutoksen haki-
ja

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen hyväksyminen

Helen Oy Esitysteksti
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Helen Sähköverkko Oy Esitysteksti
Helsingin seudun ym-
päristöpalvelut -
kuntayhtymä

Esitysteksti

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaavaratkaisun keskeinen sisältö

Asemakaavan muutos (kaavaratkaisu) koskee korttelia 32016, joka si-
jaitsee Konalassa, Kolsarintien ja Kolsarinkujan risteyksen länsipuolel-
la. Kaavaratkaisu mahdollistaa yhden uuden 7-kerroksisen kerrostalon 
rakentamisen. Tavoitteena on kaava-alueen täydennysrakentaminen 
Helsingin yleiskaavan (2016) periaatteiden ja kaupungin strategisten 
tavoitteiden mukaisesti. Uudisrakentaminen on tavoitteena sovittaa 
olemassa olevaan rakennettuun ympäristöön. Kaavamuutosalueen ny-
kyiset asuinkerrostalot säilyvät ennallaan ja uudet autopaikat sijoittuvat 
uudisrakennuksen tontille. Uutta rakentamista ja kaavamuutosalueen 
pihajärjestelyjä ohjataan kaavamääräyksin.

Uutta asuntokerrosalaa tulee kortteliin yhteensä 2 450 k-m². Asukas-
määrän lisäys on arviolta 60 asukasta. Alueen korttelitehokkuus kaa-
vamuutoksen jälkeen on noin e=0,65. Alueen korttelitehokkuus ilman 
kaavamuutosta on noin e=0,40.

Päätökset kaavaratkaisun pohjana

Kaavaratkaisu edesauttaa kaupungin strategisten tavoitteiden toteutu-
mista mahdollistamalla asuntorakentamista olemassa olevaan kaupun-
kirakenteeseen lähelle Konalan palveluja. Helsingin yleiskaavassa 
2016 alue on asuntovaltaista aluetta merkinnällä A3. Kaavaratkaisu on 
Helsingin yleiskaavan 2016 mukainen.

Alueen lähtökohdat ja nykytilanne

Kolsarintien ympäristön kerrostaloalue on rakentunut suurilta osin 
1960-luvun alkupuolella. Ympäristö on rakentunut Konalan eteläosan 
asuinaluetta koskeneen ensimmäisen asemakaavan perusteella (nro. 
5151, 1962) yleisilmeeltään väljäksi ja vehreäksi. Alueella on 4–6 -
kerroksisia piste- ja lamellitaloja, joiden pihat ovat pääasiassa avoimia 
ja aitaamattomia. Pysäköinti on Kolsarintien alueella järjestetty tonteille 
maantasoon. Kaavamuutosalueella on kolme olemassa olevaa, 6-
kerroksista pistetaloa, joiden pysäköinti sijaitsee korttelialueen pohjoi-
sosassa. Kaavamuutosalueen eteläpuolelle on vuonna 2007 tullut voi-
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maan asemakaavan muutos, jonka myötä kaava-alueen kaakkoispuo-
lelle, Kolsarintien ja Vähätuvantien risteykseen on rakennettu kaksi 6-
kerroksista asuinkerrostaloa 2010-luvulla. 

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.

Kaavaratkaisun johdosta on tehty maankäyttösopimus, josta on kau-
pungin osalta päätetty tonttipäällikön päätöksellä 24.11.2020 ja joka on 
allekirjoitettu 18.2.2021.

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 ja Helsingin seudun ympä-
ristöpalvelut (HSY) vesihuolto. 

Viranomaisilla ei ollut huomautettavaa osallistumis- ja arviointisuunni-
telman tai valmisteluaineiston sisältöön. HSY mainitsi kannanotossaan 
osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä valmisteluaineistosta, että 
aluetta palvelevat vesihuoltolinjat on rakennettu valmiiksi, eikä asema-
kaavan muutos edellytä vesihuollon lisärakentamista. Vastineet kanna-
nottoihin on esitetty vuorovaikutusraportissa.

Mielipiteet

Mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä valmisteluai-
neistosta kohdistuivat uudisrakentamisen sijaintiin, korkeuteen ja ko-
koon, varjostavuuteen ja näkymiin, arkkitehtuuriin, täydennysrakenta-
misen vaikutuksiin alueen luonteeseen ja vehreyteen, hulevesijärjeste-
lyihin, muutoksen haittojen ja hyötyjen kohdistumiseen naapurustossa, 
piha- ja pysäköintijärjestelyyn, läpikulkuun, liikenteeseen ja tonttiajoon 
sekä vieraspysäköinnin järjestämiseen. Mielipiteet on otettu huomioon 
kaavoitustyössä siten, että uudisrakennuksen arkkitehtuuria on kaava-
määräyksin sovitettu yhteen alueella olemassa olevan rakennuskannan 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/2021 15 (213)
Kaupunginhallitus

Asia/6
22.03.2021

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

kanssa sekä määrätty tontin istuttamisesta ja viherkertoimesta. Uudis-
rakennuksen varjostavuushaittaa olemassa oleviin rakennuksiin on sel-
vitetty varjostavuustutkielman avulla. 

Kirjallisia mielipiteitä saapui 8 kpl. Mielipidekirjeistä yksi oli taloyhtiö 
Asunto Oy Kolsarintie 5:n nimissä laadittu, jossa oli taloyhtiön viiden 
hallituksen jäsenen lisäksi 42 allekirjoittajaa, joista 15 muista taloyh-
tiöistä. Lisäksi eräässä mielipiteessä oli yhteensä 10 allekirjoittajaa. 
Suullisia mielipiteitä esitettiin puhelimitse ja kaavapäivystystilaisuudes-
sa.

Vastineet mielipiteisiin on esitetty vuorovaikutusraportissa

Kaavaehdotuksen julkinen nähtävilläolo

Kaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä 19.2.-19.3.2020, mistä ilmoitettiin 
maankäyttö- ja rakennusasetuksessa säädetyllä tavalla. Nähtäville 
asettamisesta lähetettiin kirje ulkokuntalaiselle maan omistajalle.

Kaavaehdotuksesta tehtiin 3 muistutusta.

Muistutuksissa esitetyt huomautukset kohdistuivat aiempien mielipitei-
den tapaan uudisrakentamisen sijaintiin, korkeuteen ja kokoon, raken-
tamisen ympäristöön sopeutumiseen ja sen vaikutuksiin ympäristössä, 
esimerkiksi alueen arvoon, varjostavuuden ja naapureiden aurinkosäh-
kön tuottamisen edellytyksiin, tiivistyvään kaupunkirakenteeseen, lii-
kenteen, pysäköinnin sekä huoltoliikenteen muutoksiin ja niistä aiheu-
tuviin haittoihin kuten meluun, hulevesien käsittelyyn sekä kaavasta 
saadun palautteen huomioimiseen. Yhdessä muistutuksessa katsotaan 
myös, ettei asemakaavaehdotus täytä rakentamiselle maankäyttö- ja 
rakennuslain (MRL) 54 §:ssä ympäristön viihtyisyydelle ja turvallisuu-
delle asetettuja vaatimuksia eikä kaavatyö perustu riittäviin selvityksiin 
rakentamisen alueella aiheuttamista haitoista. Muistutuksessa pyyde-
tään muuttamaan asemakaavaratkaisua uudisrakennuksen sijainnin, 
korkeuden ja koon osalta, jota havainnollistetaan muistutuksen liitteis-
sä. 

Kaavaehdotuksesta saatiin viranomaislausunnot samoilta tahoilta kuin 
aiemmassa vaiheessa eikä niissä ollut huomautettavaa asemakaava-
muutosehdotuksen sisältöön. Helen Oy:n lausunnossa todettiin, että 
korttelin nykyinen kaukolämpöjohto on huomioitava suunnittelussa. 

Toimenpiteet julkisen nähtävilläolon jälkeen

Vuorovaikutusraportissa on esitetty yhteenvedot muistutuksista ja vi-
ranomaisten lausunnoista sekä vastineet niissä esitettyihin huomautuk-
siin. Vastineen mukaan kaavamuutos ohjaa uudisrakennuksen arkki-
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tehtuuria rakennuksen koon, julkisivumateriaalin, värityksen, parveke-
ratkaisujen, kattorakentamisen ja rakennuksen sijainnin suhteen. Muita 
ja tarkempia uuden rakentamisen arkkitehtonisia suunnitteluratkaisuja 
ohjataan rakennuslupavaiheessa. Kaavamääräyksillä on pyritty varmis-
tamaan uudisrakentamisen riittävä arkkitehtoninen laatutaso ja sovit-
tamaan uusi rakentaminen olemassa olevaan kaupunkikuvaan.  

Kaavan tavoitteet huomioon ottaen, kaavaehdotusta ei ole tarkoituk-
senmukaista muuttaa julkisen nähtävilläolon yhteydessä esitettyjen 
huomautusten johdosta.

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

Tarkemmat perustelut

Kaavaratkaisun vaikutukset ja tarkemmat perustelut ilmenevät liitteenä 
olevasta asemakaavaselostuksesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaavan muutoksen nro 12616 kartta, päivätty 5.5.2020
2 Asemakaavan muutoksen nro 12616 selostus, päivätty 5.5.2020, päivi-

tetty Kylk:n 5.5.2020 päätöksen mukaiseksi
3 Vuorovaikutusraportti 19.2.2020, täydennetty 5.5.2020
4 Osa päätöshistoriaa
5 Havainnekuva, 5.5.2020

Oheismateriaali

1 Sijaintikartta
2 Ilmakuva
3 Muistutukset
4 Tehdyt muutokset
5 Kaavamuutoshakemus 10.6.2019, Kolsarintie 7-11
6 Konala Kolsarintie 7-11 maankäyttösopimus

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen hy-
väksyminen
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Otteet

Ote Otteen liitteet
Uudenmaan elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristö-
keskus

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

Kaavamuutoksen haki-
ja

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen hyväksyminen

Helen Oy Esitysteksti
Helen Sähköverkko Oy Esitysteksti
Helsingin seudun ym-
päristöpalvelut -
kuntayhtymä

Esitysteksti

Tiedoksi

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

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunta 05.05.2020 § 251

HEL 2019-006748 T 10 03 03

Hankenumero 0740_59

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle

 5.5.2020 päivätyn asemakaavan muutosehdotuksen nro 12616 hy-
väksymistä. Asemakaavan muutos koskee 32. kaupunginosan (Ko-
nala, Konala) korttelin 32016 tontteja 1–3.

Lisäksi lautakunta päätti

 ettei ehdotusta aseteta uudelleen nähtäville.
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 antaa vuorovaikutusraportista ilmenevät vastineet valmisteluaikana 
esitettyihin mielipiteisiin, kannanottoihin sekä julkisena nähtävillä-
oloaikana saatuihin lausuntoihin ja muistutuksiin. Päätösasiakirjat ja 
vuorovaikutusraportti ovat luettavissa kaupunkiympäristön toimialan 
asiakaspalvelussa, Sörnäistenkatu 1 (puh. 09 310 22111), sekä in-
ternet-sivuilla: Päätöksenteko

www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi

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

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

o Rakennusliike Lapti Oy c/o Asunto Oy Kolsarintie 7–11:     
6 000 euroa

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Lotta Aulamo, arkkitehti, puhelin: 310 22792

lotta.aulamo(a)hel.fi
Eeva Väistö, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37353

eeva.vaisto(a)hel.fi
Tiina Uusitalo, maisema-arkkitehti, puhelin: 310 20764

tiina.uusitalo(a)hel.fi
Tomi Varjus, diplomi-insinööri, teknistaloudelliset asiat, puhelin: 310 26530

tomi.varjus(a)hel.fi

Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus Kaupunkimit-
tauspalvelut Kartat ja paikkatiedot Yksikön päällikkö 12.11.2019 § 62

HEL 2019-006748 T 10 03 03

Päätös

Yksikön päällikkö päätti hyväksyä asemakaavan 12616 pohjakartan 
kaupunginosassa 32 Konala. Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja raken-
nuslain (132/1999) 54a §:n asettamat vaatimukset.

Päätöksen perustelut

http://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi
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Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialan kaupunkimittaus-
palvelut on valmistanut asemakaavan pohjakartan:

Asemakaavan numero: 12616
Kaupunginosa: 32 Konala
Kartoituksen työnumero: 32/2019
Pohjakartta valmistunut: 22.8.2019
Tasokoordinaatisto: ETRS-GK25
Korkeusjärjestelmä: N2000

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

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

Lisätiedot
Merja Kyyrö, vastaava kartoittaja, puhelin: 310 31911

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

timo.tolkki(a)hel.fi
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§ 197
V 31.3.2021, Vuosaaren Merikorttikuja 6:n asemakaavan muuttami-
nen (nro 12553)

HEL 2017-010023 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa: 

Kaupunginvaltuusto hyväksyy 54. kaupunginosan (Vuosaari, Keski-
Vuosaari) korttelin 54048 tontin 2 sekä katu- ja puistoalueiden asema-
kaavan muutoksen 16.4.2019 päivätyn piirustuksen nro 12553 mukai-
sena 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 12553 kartta, päivätty 16.4.2019
2 Asemakaavan muutoksen nro 12553 selostus, päivätty 16.4.2019, päi-

vitetty Kylk:n päätöksen 16.4.2019 mukaiseksi
3 Vuorovaikutusraportti 3.1.2019, täydennetty 16.4.2019 ja asukastilai-

suuden muistio 18.4.2018
4 Osa päätöshistoriaa
5 Havainnekuva 10.9.2018

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

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

Esitysteksti

Helsingin seudun ym-
päristöpalvelut -
kuntayhtymä

Esitysteksti

Uudenmaan elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristö-
keskus

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

Kaavamuutoksen haki-
ja

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen hyväksyminen

Esitysehdotus

Esitys on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaavaratkaisun keskeinen sisältö

Asemakaavan muutos (kaavaratkaisu) koskee Keski-Vuosaaressa 
Kallvikintien varressa olevan korttelin 54048 tonttia 2 sekä korttelin itä-
puolisia puisto- ja katualueita. Muutos mahdollistaa kolmen 8-
kerroksisen asuinkerrostalon täydennysrakentamisen Kallvikintien var-
teen. Tavoitteena on edistää täydennysrakentamista nykyisen bussilii-
kenteen runkolinjan 560 varrella, jonka korvaamiseen Raide-Jokeri 2 -
pikaraitiotiellä Helsingin yleiskaavassa 2016 varaudutaan. Uusien 
asuinrakennusten täydennysrakentaminen toteutetaan Keski-
Vuosaarelle tunnusomaista 1960-luvun arkkitehtuuria kunnioittaen.

Kaavaratkaisun keskimääräinen tonttitehokkuusluku on e=1,0. Uutta 
asuntokerrosalaa on 9 900 k-m² ja liiketilakerrosalaa vähintään 200 k-
m². Asukasmäärän lisäys on noin 200–250.

Kaavaratkaisun toteuttaminen vaikuttaa erityisesti siten, että Kallvikin-
tien varsi tiivistyy ja rakentuu kaupunkimaisena ympäristönä.

Päätökset kaavaratkaisun pohjana

Kaavaratkaisu edesauttaa kaupungin strategisten tavoitteiden toteutu-
mista mahdollistamalla täydennysrakentamista hyvien liikenneyhteyk-
sien varrelle. Helsingin yleiskaavassa 2016 alue kuuluu asuntovaltai-
seen alueeseen merkinnöin A2 ja A3. Alueen läpi tulee kulkemaan pi-
karaitiotie. Maanalaisessa yleiskaavassa nro 11830 alue kuuluu esi-
kaupunkialueiden pintakallioalueeseen. Kaavaratkaisu on em. yleis-
kaavojen mukainen.

Kallvikintien suunnitteluperiaatteet käsiteltiin samassa kaupunkiympä-
ristölautakunnan kokouksessa tämän asemakaavamuutoksen kanssa 
16.4.2019.

Alueen lähtökohdat ja nykytilanne
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Alue sijaitsee Keski-Vuosaaren keskellä. Ympäristölle ovat ominaisia 
väljästi rakennetut suuret asuntokorttelit ja niiden välissä sijaitsevat laa-
jat viheralueet. Alue on osa maakunnallisesti arvokasta kulttuuriympä-
ristöä. Kallvikintie on luokiteltu Helsingin kaupungin sisäisessä luoki-
tuksessa III-luokan arvoympäristökohteeksi. Se on 1960-luvun lähiöi-
deologiaa ilmentävä kokoojakatu, jonka ympäristö on osa Keski-
Vuosaaren metsälähiötä. Sen reunoilla kasvavat kookkaat männyt ovat 
olennainen osa arvokasta rakennettua ympäristöä.

Tontilla 54048/2 on nykyisin kuusi asuinkerrostaloa, väljät ja vehreät 
piha-alueet sekä laajat maantasopysäköintialueet. Kerrostalojen ker-
rosluvut ovat kolmessa lamellimaisessa kerrostalossa kolme ja kol-
messa tontin eteläpäässä olevassa pistetalossa viisi. Lisäksi rakennuk-
sissa on ns. maanpäällinen kellarikerros.

Tontin 54048/2 itä- ja eteläpuolella on korttelia kiertävä puistoalue. Itä-
puolella puisto muodostaa metsäisen kaistaleen korttelin ja Kallvikintien 
katualueen väliin. Eteläpuolella puistossa kulkee yleiselle jalankululle 
varattu puistoyhteys Kallvikintieltä Vanttikallion puistoalueelle.

Alueella on voimassa kaksi asemakaavaa, vuosilta 1969 ja 1976.

Helsingin kaupunki omistaa asemakaavan muutosalueeseen kuuluvat 
puisto- ja katualueet. Korttelialue on yksityisomistuksessa. Kaavarat-
kaisu on tehty hakemuksen johdosta ja kaavaratkaisun sisältö on neu-
voteltu hakijan kanssa.

Kaavaratkaisun kustannukset

Kaavaratkaisun toteuttamisesta aiheutuu kaupungille vähäisiä kustan-
nuksia yhdyskuntateknisen huollon verkoston muutostarpeista. Tämän 
kaavan yhteydessä ei arvioida raitiotien kustannuksia.

Kaavan mukainen uusi rakentaminen sijoittuu osittain kaupungin maa-
nomistuksessa olevalle maalle.

Asemakaavamuutos nostaa alueen arvoa. Kaupungille kohdistuu tuloja 
yksityisessä omistuksessa olevien tonttien osalta maankäyttökorvauk-
sista. Maankäyttösopimus ja kiinteistökaupan esisopimus on hyväksytty 
kaupunginhallituksessa 8.2.2021. Sopimus on allekirjoitettu.

Vuorovaikutus kaavan valmisteluaikana

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

Viranomaisyhteistyö
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Kaavaratkaisun valmistelun yhteydessä on tehty yhteistyötä seuraavien 
viranomaistahojen kanssa: Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä 
(HSL) 
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan kaupunginmuseo  sekä pelastuslai-
tos. 

Kaupunginmuseolta saatiin tontin nykyisiä asuinkerrostaloja sekä piha-
alueita koskeva kannanotto. Asuinkerrostalojen julkisivut on 1980–
1990-lukujen vaihteessa "kuorrutettu" alkuperäiseen arkkitehtuuriin so-
pimattomilla lisälämmöneristyselementeillä. Piha-alueet ovat kuitenkin 
paremmin säilyneet ja niiden tilallinen arvo on edelleen todettavissa. 
Kannanotossa esitetään, että nykyisten asuinkerrostalojen väliset piha-
alueet varustetaan suojelumerkinnällä. Kaavaratkaisussa nykyiset piha-
alueet on esitetty säilytettäviksi.

Toinen kannanotto saatiin HSL:ltä. Kannanotossa todettiin kaava-
alueen sijainnin olevan joukkoliikenteen kannalta hyvä. Lisäksi kanna-
notossa mainittiin, että täydennysrakentaminen ja asukaspohjan kas-
vattaminen tukevat myös suunnitelmia runkolinjan muuttamisesta pika-
raitiotieksi.

Mielipiteet

Mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä valmisteluai-
neistosta kohdistuivat täydennysrakennusten sijoitteluun, asuntoja-
kaumaan, kokoon ja sopivuuteen nykyiseen väljään kaupunkirakentee-
seen sekä arvoympäristöluonteeseen. Lisäksi liikenteen ja jätehuollon 
sekä liiketilan ratkaisuja kommentoitiin. Mielipiteet on otettu huomioon 
kaavoitustyössä siten, että uudisrakennusten sijoittelua on täsmennet-
ty, niiden pohjapinta-aloja on pienennetty ja ajoyhteys täydennysraken-
nettavaan kansipihan alaiseen pysäköintilaitokseen voidaan ottaa suo-
raan Kallvikintieltä. Lisäksi nykyiset vehreät piha-alueet on esitetty kaa-
vassa säilytettäviksi ja uudet piha-alueet on sovitettava olemassa ole-
vaan arvoympäristöön.

Kirjallisia mielipiteitä saapui 8 kpl.  

Vastineet mielipiteisiin on esitetty vuorovaikutusraportissa.

Kaavaehdotuksen julkinen nähtävilläolo

Kaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä  7.1.–5.2.2019, mistä ilmoitettiin 
maankäyttö- ja rakennusasetuksessa säädetyllä tavalla. 

Kaavaehdotuksesta ei tehty muistutuksia.

Kaavaehdotuksesta saatiin lausunnot seuraavilta tahoilta: Helen Oy, 
Helen Sähköverkko Oy, HSL, Helsingin seudun ympäristöpalvelut 
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(HSY) sekä kaupunginmuseo. Helen Oy:n ja HSY:n lausunnoissa esite-
tyt huomautukset kohdistuivat kaava-alueen koilliskulmassa ja pohjois-
puolella oleviin kunnallistekniikan johtoihin. 

Toimenpiteet julkisen nähtävilläolon jälkeen

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

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

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

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

Tarkemmat perustelut

Kaavaratkaisun vaikutukset ja tarkemmat perustelut ilmenevät liitteenä 
olevasta asemakaavaselostuksesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaavan muutoksen nro 12553 kartta, päivätty 16.4.2019
2 Asemakaavan muutoksen nro 12553 selostus, päivätty 16.4.2019, päi-

vitetty Kylk:n päätöksen 16.4.2019 mukaiseksi
3 Vuorovaikutusraportti 3.1.2019, täydennetty 16.4.2019 ja asukastilai-

suuden muistio 18.4.2018
4 Osa päätöshistoriaa
5 Havainnekuva 10.9.2018

Oheismateriaali

1 Sijaintikartta
2 Ilmakuva
3 Fastighets Ab Babord, asemakaavan muutoshakemus, Merikorttikuja 6
4 Fastighets Ab Bobord, maankäyttösopimus
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Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen hy-
väksyminen

Otteet

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

Esitysteksti

Helsingin seudun ym-
päristöpalvelut -
kuntayhtymä

Esitysteksti

Uudenmaan elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristö-
keskus

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

Kaavamuutoksen haki-
ja

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen hyväksyminen

Tiedoksi

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

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunta 16.04.2019 § 207

HEL 2017-010023 T 10 03 03

Hankenumero 0592_13

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle 
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 16.4.2019 päivätyn asemakaavan muutosehdotuksen nro 12553 
hyväksymistä. Asemakaavan muutos koskee 54. kaupunginosan 
(Vuosaari, Keski-Vuosaari) korttelin 54048 tonttia 2 sekä katu- ja 
puistoalueita. 

Lisäksi lautakunta päätti

 ettei ehdotusta aseteta uudelleen nähtäville.

 antaa vuorovaikutusraportista ilmenevät vastineet valmisteluaikana 
esitettyihin mielipiteisiin, kannanottoihin sekä julkisena nähtävillä-
oloaikana saatuihin lausuntoihin. Päätösasiakirjat ja vuorovaikutus-
raportti ovat luettavissa kaupunkiympäristön toimialan asiakaspalve-
lussa, Sörnäistenkatu 1, sekä internet-sivuilla: Päätöksenteko

www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi

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

o Fastighets Ab Babord: 7 000 euroa

Käsittely

16.04.2019 Ehdotuksen mukaan

Asian aikana kuultavana oli arkkitehti Jussi Ukkonen. Asiantuntija pois-
tui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Jussi Ukkonen, arkkitehti, asemakaavoitus, puhelin: 310 20516

jussi.ukkonen(a)hel.fi
Janne Antila, liikenneinsinööri, liikenne- ja katusuunnittelu, puhelin: 310 20355

janne.antila(a)hel.fi
Nina Mouhu, aluesuunnittelija, kaupunkitila- ja maisemasuunnittelu, puhelin: 310 
39838

nina.mouhu(a)hel.fi
Sakari Mentu, arkkitehti, rakennussuojelu, puhelin: 310 37217

sakari.mentu(a)hel.fi
Karri Kyllästinen, diplomi-insinööri, teknistaloudelliset asiat, puhelin: 310 37347

karri.kyllastinen(a)hel.fi

Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus Kaupunkimit-
tauspalvelut Kartat ja paikkatiedot Yksikön päällikkö 28.11.2018 § 50

HEL 2017-010023 T 10 03 03

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

Yksikön päällikkö päätti hyväksyä asemakaavan 12553 pohjakartan 
kaupunginosassa 54 Vuosaari. 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: 12553
Kaupunginosa: 54 Vuosaari
Kartoituksen työnumero: 34/2018
Pohjakartta valmistunut: 7.9.2018
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.

Lisätiedot
Merja Kyyrö, vastaava kartoittaja, puhelin: 310 31967

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

timo.tolkki(a)hel.fi
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§ 198
V 31.3.2021, Kuninkaantammen peruskoulun ja päiväkodin uudisra-
kennuksen hankesuunnitelma

HEL 2020-011951 T 10 06 00

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy Kuninkaantammen peruskoulun ja päi-
väkodin uudisrakennuksen 15.11.2020 päivätyn hankesuunnitelman si-
ten, että hankkeen laajuus on noin 4 600 brm² ja rakentamiskustannus-
ten enimmäishinta on arvonlisäverottomana 17 473 000 euroa syys-
kuun 2020 kustannustasossa. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1 Hankesuunnitelma Kuninkaantammen pk ja lpk 15.11.2020

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Hankkeen tarpeellisuus

Hankesuunnitelma koskee Kaarelan kaupunginosan Kuninkaantam-
men alueelle sijoittuvaa peruskoulun ja päiväkodin uudisrakennusta. 
Kuninkaantammi on yksi Helsingin uusista asuinalueista. Vuoteen 2027 
mennessä Kuninkaantammessa on 5 500 asukasta ja 1 000 työpaik-
kaa. Alueen asuntorakentaminen on vilkasta ja alueelle tarvitaan koulu- 
ja päiväkotipalveluita. Tällä hetkellä alueen varhaiskasvatus- ja perus-
opetustoiminta on järjestetty useassa eri toimipisteessä, osin tilapäisis-
sä tiloissa. Nykyisten tilojen kapasiteetti ei riitä alueen tulevalle käyttä-
jämäärälle.
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Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan palvelutilaverkkotarkastelun pe-
rusteella uudisrakennushanke on tarpeellinen alueen palveluverkon 
osana. Alueella on tarve pysyville perusopetus- ja varhaiskasvatustiloil-
le. Palvelutilaverkon suunnittelussa on otettu huomioon rakenteilla ja 
olemassa oleva tilakapasiteetti. Toimipisteen laajuudessa on huomioitu 
koko palvelualueen arvioitu kehitys: väestöennuste, varhaiskasvatuk-
seen osallistuminen sekä uudisrakentaminen.

Hankesuunnitelma

Uudisrakennuksen tilat suunnitellaan 250 perusopetuksen oppilaalle 
sekä 210 varhaiskasvatukseen osallistuvalle 1–6 -vuotiaalle lapselle, 
josta esiopetuksen osuus on 60 lasta. Uudisrakennuksessa tulee työs-
kentelemään arviolta 65–70 henkilöä varhaiskasvatuksen, esiopetuk-
sen ja perusopetuksen parissa. Oppilashuolto- ja hallintohenkilökuntaa 
tulee noin 6 henkilöä, ruoka- ja siivoushenkilökuntaa 3–5 henkilöä ja li-
säksi yksi kiinteistönhoitohenkilö.

Uudisrakennuksen myötä koulun ja päiväkodin käyttöön saadaan 
ajanmukaiset ja viihtyisät tilat. Perusopetuksen alueellinen ilmaisutai-
don painotus huomioidaan tilasuunnittelussa.

Uudisrakennukselle toteutetaan välitunti- ja ulkoilupiha. Piha varuste-
taan koululaisille ja eri ikäisille päiväkotilapsille soveltuvilla välineillä. 
Tontilla tulee säästää olemassa olevaa puustoa ja yhtenäinen alue 
metsänpohjaa. Vaatimus huomioidaan pihasuunnittelussa.

Hanke toteuttaa Helsingin kaupunkistrategian 2017–2021 tavoitteita 
tarjoamalla turvalliset ja terveelliset oppimisympäristöt Kuninkaantam-
men alueen lapsille ja suunnittelemalla tilat siten, että niissä on mah-
dollista järjestää asukkaiden ja paikallisten yhteisöjen toimintaa ja ta-
pahtumia.

Uudisrakennus on betonirunkoinen. Alapohja on kantava ja se toteute-
taan tuulettuvana. Väli- ja yläpohjien rakenteena toimii ontelolaatasto. 
Julkisivumateriaalina on tiili, joka rapataan osittain. Vesikatteena on 
osin viherkatto, osin kermikatto. Ulkopuoliset porrasrakenteet ovat be-
tonia. Rakennettavuusselvityksen alustavan arvion mukaan rakennus 
perustetaan anturoilla murskekerroksen välityksellä maan, kallion tai 
louhitun kallion varaan.

Helsingin kaupungin energiatehokkuustavoitteiden sekä Hiilineutraali 
Helsinki 2035 -toimenpideohjelman mukaisesti tavoitteena on määräys-
tasoa parempi energiatehokkuus sekä paikalla tuotettu uusiutuva ener-
gia. Pääosa uudisrakennuksen lämmitystarpeesta katetaan maaläm-
möllä. Sähköenergiaa tuotetaan vesikatolle sijoitettavalla aurinkosähkö-
järjestelmällä vähintään 10 prosenttia sähköntarpeesta.
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Hanke toteutetaan SR-urakkana (suunnittele ja rakenna), jossa ura-
koitsija vastaa kohteen suunnittelusta ja toteutuksesta. Urakasta järjes-
tettiin kaksivaiheinen laatu- ja hintakilpailutus. Lopullisessa tarjousvai-
heessa laadun osuus arvioinnissa oli 50 prosenttia ja hinnan 50 pro-
senttia. Rakennetun omaisuuden hallintapäällikkö on 5.11.2020 § 25 
päättänyt hyväksyä arviointityöryhmän esityksen Kuninkaantammen 
peruskoulun ja päiväkodin SR-urakkakilpailun voittajasta. Hankesuun-
nitelman viitesuunnitelmat perustuvat voittaneeseen ehdotukseen.

Hankkeen laajuus on noin 4 600 brm², 3 969 htm², 3 371 hym².

Hankesuunnitelma on liitteenä 1. Hankesuunnitelman liitteet ovat 
oheismateriaalissa.

Tilakustannus kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle

Uudisrakennuksen sisäinen kuukausivuokra on 24,18 euroa/htm², yh-
teensä noin 95 970 euroa kuukaudessa ja noin 1 151 640 euroa vuo-
dessa. Neliövuokran perusteena on 3 969 htm². Pääomavuokran osuus 
on 20,14 euroa/htm², ylläpitovuokran osuus 3,54 euroa/htm² sekä kau-
punkiympäristön toimialan hallintokulun osuus 0,5 euroa/htm². Tuotto-
vaade on kolme prosenttia ja poistoaika 30 vuotta. 

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

Väistötilat

Hankkeella ei ole väistötilatarvetta.

Rakentamiskustannukset ja hankkeen rahoitus

Teoreettisen tilantarpeen perusteella arvioitu hankkeen rakentamiskus-
tannusten enimmäishinta on arvonlisäverottomana yhteensä 
17 473 000 euroa syyskuun 2020 kustannustasossa.

Vuoden 2021 talousarvion liitteenä olevassa talonrakennushankkeiden 
rakentamisohjelmassa vuosiksi 2021−2030 on hankkeen suunnittelulle 
ja toteutukselle varattu yhteensä 18 500 000 euroa siten, että hankkeen 
laajuus on 4 600 brm² ja toteutus vuosina 2021−2023.

Hankkeen toteutus ja aikataulu

Hankesuunnitelma on laadittu kaupunkiympäristön toimialan, kasvatuk-
sen ja koulutuksen toimialan sekä kaupunginkanslian yhteistyönä. 
Hankkeen jatkosuunnittelun aikana tullaan kuulemaan asiantuntijoina 
mm. kaupunkiympäristön toimialan rakennusvalvontapalvelujen, ympä-
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ristöpalvelun ja pelastuslaitoksen edustajia sekä esteettömyysasia-
miestä.

Hankkeen toteutusvastuu on kaupunkiympäristötoimialan rakennukset 
ja yleiset alueet -palvelukokonaisuudella. Rakennuksen ylläpidosta 
vastaa kaupunkiympäristötoimialan ylläpitopalvelu.

Rakennustöiden on tarkoitus alkaa talvella 2021/2022. Hankkeen on 
määrä olla valmis kesällä 2023.

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta on 3.3.2021 § 152 antanut hanke-
suunnitelmasta puoltavan lausunnon ja todennut, että se vastaa hyvin 
kasvatuksen ja koulutuksen toiminnallisia tavoitteita. Lausunto on ko-
konaisuudessaan asian päätöshistoriassa.

Toimivalta

Hallintosäännön 7 luvun 1 §:n 3 kohdan mukaan kaupunginvaltuusto 
päättää hankesuunnitelmista, joiden kustannusarvio ylittää 10 miljoo-
naa euroa.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1 Hankesuunnitelma Kuninkaantammen pk ja lpk 15.11.2020

Oheismateriaali

1 Hankesuunnitelman liitteet Kuninkaantammen pk ja lpk 15.11.2020
2 Työsuojelun yhteistoimintahenkilöstön lausunto

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto
Kasvatus- ja koulutuslautakunta

Päätöshistoria
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Kasvatus- ja koulutuslautakunta 02.03.2021 § 152

HEL 2020-011951 T 10 06 00

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunkiympäristölautakunnan 
rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle puoltavan lausunnon 
15.11.2020 päivätystä Kannelmäen peruskoulun Kuninkaantammen 
toimipisteen ja päiväkodin hankesuunnitelmasta (liite 1).

Lautakunta edellyttää erityistä huomiota ja tarkkuuta kiinnitettävän tilo-
jen valmistumiseen sovitussa aikataulussa, mikä on edellytys lakisää-
teisten palvelujen toteuttamiselle.

Lisäksi kasvatus- ja koulutuslautakunta lausuu hankesuunnitelmasta 
seuraavaa:

Hankesuunnitelma vastaa kasvatuksen ja koulutuksen toiminnallisia ta-
voitteita. Tilojen suunnittelussa ja toteutuksessa tulee kuitenkin edel-
leen työskennellä yhdessä käyttäjätoimialan kanssa. Tilojen suunnitte-
lussa tulee kiinnittää erityistä huomiota äänieristykseen, äänenvaimen-
nukseen ja valaistukseen. Tilat ja pintarakenteet tulee suunnitella hel-
posti siivottaviksi, huollettaviksi ja korjattaviksi.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta edellyttää, että hanke toteutuu suunni-
tellussa aikataulussa ja on valmis elokuussa 2023. Tämän lisäksi lau-
takunta painottaa hankkeen kustannusseurannan ja laadunvalvonnan 
tärkeyttä koko prosessin aikana. Niillä on suuri vaikutus terveelliseen ja 
turvalliseen oppimisympäristöön sekä toimialan käyttökustannuksiin.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Mia Kuokkanen, johtava arkkitehti, puhelin: 310 86291

mia.kuokkanen(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 26.11.2020 
§ 133

HEL 2020-011951 T 10 06 00

Esitys

A
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Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
esitti kaupunginhallitukselle osoitteeseen Kuninkaantammenkierto 22 
toteutettavan Kuninkaantammen peruskoulun ja päiväkodin uudisra-
kennuksen 15.11.2020 päivätyn hankesuunnitelman hyväksymistä si-
ten, että hankkeen laajuus on noin 4 600 brm² ja rakentamiskustannus-
ten enimmäishinta on arvonlisäverottomana 17 473 000 euroa syys-
kuun 2020 kustannustasossa ehdolla, että kasvatus- ja koulutuslauta-
kunta antaa hankesuunnitelmasta puoltavan lausunnon.

B

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

Käsittely

26.11.2020 Ehdotuksen mukaan

Asian aikana kuultavana oli projektinjohtaja Juha Aaltonen. Asiantuntija
poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Esittelijä
tekninen johtaja
Kari Pudas

Lisätiedot
Juha Aaltonen, projektinjohtaja, puhelin: 310 21008

juha.aaltonen(a)hel.fi
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§ 199
V 31.3.2021, Kiinteistön myyminen ja vuokrausperiaatteiden määrit-
täminen (Pasila, Postipuisto, tontit 17116/1, 5, 6 ja 7)

HEL 2021-000696 T 10 01 01 02

Päätös

A)
Kaupunginhallitus päätti myydä, ehdolla että kaupunginvaltuusto vah-
vistaa tontin 17116/6 vuokrausperiaatteet päätösehdotuksen C) kohdan 
mukaisesti, Bonava Suomi Oy:lle (Y-tunnus 2726714-3) tai tämän pe-
rustamille/määräämille yhtiöille taikka perustettavien yhtiöiden lukuun:  

 tontin 17116/1 vähintään 2 905 500 euron kauppahinnasta 
 tontin 17116/5 vähintään 2 876 250 euron kauppahinnasta
 tontin 17116/7 vähintään 2 993 250 euron kauppahinnasta
 kaupoissa noudatetaan kauppa- ja lisäkauppahinnan määräytymi-

sen ja muilta osin liitteenä 2 olevan kiinteistökaupan esisopimuksen 
ehtoja, kaupungin käyttämiä kiinteistökaupan tavanomaisia ehtoja ja 
toimivaltaisen viranhaltijan mahdollisesti päättämiä lisäehtoja. 

B)
Kaupunginhallitus hyväksyi, ehdolla että kaupunginvaltuusto vahvistaa 
tontin 17116/6 vuokrausperiaatteet päätösehdotuksen C) kohdan mu-
kaisesti, liitteenä 3 olevan toteutussopimuksen. 

C)
Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto vahvistaa tontin 17116/6 tai siitä muodostettavan 
tontin vuokrausperiaatteet myöhemmin määriteltävästä ajankohdasta 
alkaen 31.12.2080 saakka liitteen 1 mukaisesti.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1 Vuokrausperiaatteet
2 Kiinteistökaupan esisopimus ja lisäehdot
3 Toteutussopimus
4 Tonttijakoluonnos 17116
5 Asemakaavan muutos nro 12475
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Muutoksenhaku

A) ja B Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhal-
litus

C) Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 
täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Bonava Suomi Oy Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus
Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Asian taustaa

Pasilan Postipuistoon on laadittu asemakaavan muutos nro 12475, jo-
ka on tullut lainvoimaiseksi 6.7.2018. Asemakaava mahdollistaa raken-
tamisen noin 5 700 asukkaalle entisen maaliikennekeskuksen alueelle. 
Rakentaminen on käynnistynyt alueella vuonna 2019. 

Kaupunginhallitus on 25.8.2014, 836 § päättänyt varata Postipuiston 
alueelle suunnitellusta asuinrakennusoikeudesta noin 150 000 k-m² 
luovutettavaksi kaupungin omistuksessa olevien alueiden osalta kump-
panuuskaavoitukseen ja asuntohankkeiden suunnittelua ja toteuttamis-
ta varten 31.12.2016 saakka muun muassa seuraavin ehdoin: 

 Alueelle kaavoitettavasta asuinrakennusoikeudesta noin 20 % to-
teutetaan valtion tukemana vuokra-asuntotuotantona, 40 % väli-
muodon asuntotuotantona ja 40 % vapaarahoitteisena sääntelemät-
tömänä omistus- ja/tai vuokra-asuntotuotantona. Sääntelemättö-
mästä asuntotuotannosta enintään noin 30 % voi olla vuokra-
asuntotuotantoa. 

 Sääntelemättömän asuntotuotannon toteuttajat valitaan idea-
/konseptikilpailulla. 

 Sääntelemätön asuntotuotanto varataan kilpailun voittajien toteutet-
tavaksi. Voittajien toteutettavaksi voidaan kiinteistölautakunnan har-
kinnan mukaan varata myös enintään noin 50 % välimuodon asun-
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totuotantoon tarkoitetusta asuinrakennusoikeudesta. 

 Sääntelemättömään asuntotuotantoon tarkoitetut tontit luovutetaan 
myymällä käyvästä arvosta edellyttäen, että kaupunginvaltuusto 
vahvistaa tonttien myyntiperusteet.

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

Kiinteistölautakunta on 11.2.2016, 58 § päättänyt hyväksyä Helsingin 
kaupungin 17. kaupunginosan (Pasila) kortteleita 17114–17118 ja 
17120–17122 koskevan hakuohjeen.

Kaupunki järjesti ajalla 11.2.–16.5.2016 Pasilan Postipuiston pohjoiso-
san asuinkortteleita (AK, A, AL) 17114–17117, 17120, 17122 ja auto-
paikkojen korttelialuetta (LPA) 17121 sekä lähipalvelurakennusten kort-
telialuetta (PL) 17118 koskevan ilmoittautumis- ja neuvottelumenettelyn 
kiinteistölautakunnan hyväksymän hakuohjeen mukaisesti.

Kortteleiden 17120 ja 17121 toteuttaminen

Kiinteistölautakunta on 18.5.2017, 276 § päättänyt Pasilan Postipuiston 
pohjoisosan asuinkortteleita koskevan ilmoittautumis- ja neuvottelume-
nettelyn perusteella valita suunniteltujen korttelin 17120 ja LPA-tontti 
17121 tai niistä muodostettavien tonttien varauksensaajaksi ja toteutta-
jaksi parhaimman lopullisen projektisuunnitelman hakualueelle tehneen 
Bonava Suomi Oy:n. 

Lisäksi kiinteistölautakunta päätti varata Bonava Suomi Oy:lle suunni-
tellun korttelin nro 17116 (optiokortteli) siten, että kaupunki päättää 
myöhemmin varauksen voimaan tulemisesta, mikäli Bonava Suomi Oy 
on täyttänyt toteutussopimuksessa ja kiinteistökaupan esisopimukses-
sa mainitut optiokorttelin tonttien varaamiselle asetetut edellytykset. 
Optiokorttelin 17116 tonteista tehdään myöhemmin erikseen toteutus-
sopimus ja/tai kiinteistökaupan esisopimus.

Kaupunginvaltuusto on 30.8.2017, 301 § oikeuttanut kaupunkiympäris-
tölautakunnan myymään suunnitellut tontit korttelista 17120 tai niistä 
muodostettavat tontit Bonava Suomi Oy:lle tai tämän perustamil-
le/määräämille yhtiöille taikka perustettavien yhtiöiden lukuun. Kaupun-
ki ja Bonava Suomi Oy ovat 19.2.2018 allekirjoittaneet korttelin 17120 
tontteja sekä LPA-tonttia 17121/1 koskevan toteutussopimuksen ja kiin-
teistökaupan esisopimuksen 
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Bonava Suomi Oy sitoutuu kustannuksellaan toteuttamaan (suunnitte-
lemaan ja rakentamaan) kokonaisvastuuperiaatteella tontin täysin val-
miiksi kaupungin ja viranomaisten hyväksymään kuntoon toteutusso-
pimuksen, kiinteistökaupan esisopimuksen, hakuohjeen (tarjouspyyn-
nön), lopullisen projektisuunnitelman, arviointiryhmän jatkosuunnitte-
luohjeiden ja asemakaavan muutoksen sekä tontin varauspäätöksen ja 
kiinteistön kauppakirjan/maanvuokrasopimuksen ehtojen mukaisesti 
hyvää rakentamis- ja rakennuttamistapaa noudattaen. 

Mikäli Bonava Suomi Oy on ensimmäisenä toteutettavissa kortteleissa 
17120 ja 17121 noudattanut tonttien luovutusasiakirjojen ehtoja ja vel-
voitteita sekä rakentamiselle asetettuja määräaikoja päättää kaupunki 
optiokorttelin 17116 varauksen voimaan tulemisesta. Optiokorttelin 
osalta toteutussopimus ja kiinteistökaupan esisopimus voidaan laatia 
aikaisintaan siinä vaiheessa, kun kortteleista 17120 ja 17121 on toteu-
tettu noin 50 %. Valmiusastetta voidaan kuitenkin arvioida muun muas-
sa optiokorttelin valmistelun aloittamisen edistämiseksi ensimmäisenä 
toteutettavan korttelin 17120 ja korttelin 17121 pysäköintilaitoksen en-
simmäisen osan osalta siten, että optiokorttelin ehdollisen varauksen 
voimaantulosta voidaan päättää, mikäli korttelista 17120 on toteutettu 
vähintään 50 %. 

Korttelin 17116 varaaminen

Tonttipäällikkö on 2.7.2020, 39 § tarkentanut optiokorttelin 17116 va-
rausta siten, että korttelin 17116 asuntotonttien 1–5 suunnitteluun ja to-
teutusedellytysten selvittämiseen annetaan oikeus ehdollisesta varauk-
sesta tehdyn päätöksen perusteella Bonava Oy:lle (Y-tunnus 2592748-
6) perustettavan yhtiön/perustettavien yhtiöiden lukuun. Kortelin suun-
nittelua ja toteutusedellytysten selvittämistä koskeva varaus on voi-
massa 31.12.2022 saakka.

Tonttipäällikön päätöksen perustelujen mukaan korttelin 17120 osalta 
on todettu tontin 17120/1 olevan myyty ja tontin 17120/2 pitkäaikaisesti 
vuokrattu. Molemmat kohteet valmistuvat loppuvuodesta 2020. Lisäksi 
tontti 17120/6 on todettu myydyksi ja kohde valmistuvaksi kesällä 2021. 
Tontin 5 hankkeen on todettu olevan käynnistymässä syksyllä 2020 ja 
valmistumassa tammikuussa 2022. Koko korttelin 17120 osalta on li-
säksi todettu rakenteilla olevan 49,3 % ja suunnitteilla 50,7 % koko 
korttelin rakennusoikeudesta.

Yllä olevin perustein tonttipäällikön päätöksessä on todettu korttelin 
17120 toteuttajan Bonava Suomi Oy:n noudattaneen rakentamisen ai-
katauluja sekä muutoin toimineen toteutussopimuksen ja kiinteistö-
kauppojen esisopimusten edellyttämällä tavalla, noudattaen luovutusa-
siakirjojen ehtoja ja velvoitteita. Korttelin 17116 varauksen tarkastami-
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nen on perustelua, jotta sen suunnittelua voidaan jatkaa ja rakennus-
työt korttelissa aloittaa niin, että rakentaminen on valmiina koko aluetta 
koskevan rakentamisen aikataulun mukaisesti vuonna 2024. 

Alustavan aikataulun mukaan rakentaminen korttelin 17116 ensimmäis-
ten tonttien osalta alkaa syksyllä 2021. 

Tonttijakoluonnos

Bonava Suomi Oy on esittänyt asemakaavasta poikkeavan tontinjako-
luonnoksen, joka on hyväksytty kaupunkiympäristön toimialan tontit -
yksikössä 22.4.2020. Tonttijakoluonnoksessa esitetyt tontit poikkeavat 
asemakaavasta liitteen 4 mukaisesti. Tonteista käytetään tonttijako-
luonnoksen numeroinnin mukaista numerointia, rakennusoikeutta, pin-
ta-alaa jne. eikä asemakaavan merkittyjen tonttien numerointia/tietoja. 

Hyväksytyn tonttijakoluonnoksen mukainen tonttijako on vireillä. Tontti-
jakoluonnos liitteenä 4. Asemakaavan ote on liitteenä 5. 

Tontin 17116/6 vuokrausperiaatteet

Tonttijakoluonnoksen mukainen tontti 17116/6 vuokrataan pitkäaikai-
sesti Bonava Suomi Oy:lle tai sen perustamille/määräämille yhtiöille 
taikka perustettavien yhtiöiden lukuun. 

Asuinkerrostalojen korttelialueen (AK) tontin 17116/6 rakennusoikeus 
on 6 120 k-m² ja sen ensisijainen osoite on Postipuistonpolku. Tonttia 
ei ole merkitty kiinteistörekisteriin.

Vuokrausperiaatteiden määrittely

Vuokrausperiaatteiden määrittelyssä on huomioitu tontin arviokirjahinta, 
hintavyöhykekartta, samalle tai vastaavalle alueelle aiemmin vahviste-
tut vuokrausperiaatteet, tontin sijainti ja alueen maanarvon kehittymi-
nen pyrkien yhdenmukaiseen ja johdonmukaiseen hinnoitteluun. Tont-
tien hallinta- ja rahoitusmuoto on tavanomaiseen tapaan otettu vuok-
rausperiaatteita määritettäessä huomioon.

Vertailutietona todetaan, että kaupunginvaltuusto on 16.1.2019, 6 § 
vahvistanut 17. kaupunginosan (Pasila) asuinkerrostalotonttien (AK) 
17115/1 ja 8, 17120/2, 17122/1 ja 4, 17126/1–2, 17127/1–2 sekä 
17128/1–2 pitäen perusteena virallisen elinkustannusindeksin ”lokakuu 
1951 = 100” pistelukua 100 vastaavana kerrosneliömetrihintana valtion 
korkotukemana vuokra-asuntotuotantona ja asumisoikeusasuntotuo-
tantona toteuttavien tonttien osalta vähintään 31 euroa (605 euroa / 
ind. 1951) ja Hitas-asuntotuotantona toteuttavien tonttien osalta vähin-
tään 37 euroa (722 euroa / ind. 1951).
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Kaupunginvaltuusto on 30.8.2017, 301 § päättänyt Postipuiston asuin-
kortteleiden ja kiinteistökauppojen hyväksymisestä. Vapaarahoitteisten 
omistusasuntojen käypä yksikköhinta on päätöksen mukaan korttelin 
17115/2–6 asuinrakennusoikeuden osalta 800 euroa/k-m² ja monikäyt-
tötilojen 400 euroa/k-m² sekä korttelien 17120/1, 3–5 ja 17122/2–3 
asuinrakennusoikeuden osalta 850 euroa/k-m² ja monikäyttötilojen 400 
euroa/k-m². 

Vuosivuokra ja vuokra-aika

Asuinkerrostalotontin (AK) 17116/6 vuosivuokra määrätään pitäen pe-
rusteena virallisen elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelu-
kua 100 vastaavana kerrosneliömetrihintana Hitas-asuntotuotantona 
toteuttavien tonttien osalta vähintään 40 euroa. 

Asemakaavaan merkityn kerrosalan lisäksi rakennettavien asuntojen 
ulkopuolisten asuntoja palvelevien tilojen osalta ei peritä vuokraa. 

Alueen keskeneräisyyden perusteella myönnettävän alkuvuosialennuk-
sen johdosta vapaarahoitteisen tontin 17116/6 vuokrasta esitetään pe-
rittäväksi 80 % vuoden 2026 loppuun saakka. Muuten noudatetaan liit-
teenä 3 olevan toteutussopimuksen ehtoja sekä kaupunkiympäristölau-
takunnan mahdollisesti päättämiä lisäehtoja. 

Hitas kohteiden osalta noudatetaan kaupunginvaltuuston ja kaupungin-
hallituksen päättämiä asuntojen hinta- ja laatusääntelyä koskevia ehto-
ja sekä Hitas sitoumusta koskevia ehtoja, kuten omistamisrajoituksen 
valvontaa koskevia ehtoja.

Vuokra-aika on noin 60 vuotta eli 31.12.2080 saakka.

Tonttien 17116/1,5 ja 7 myyminen

Hakuohjeen (kiinteistölautakunta 11.12.2016, 58 §) mukaan kortteli 
luovutetaan myymällä käyvästä arvosta edellyttäen, että kaupunki vah-
vistaa korttelille myyntiperiaatteet. Kaupunginhallitus on 1.4.2019 § 220 
hyväksynyt Helsingin tontinluovutusta koskevat linjaukset sekä niitä 
tarkentavat soveltamisohjeet. Siirtymäsäännösten mukaan linjaukset ja 
soveltamisohjeet koskevat niiden hyväksymisen jälkeen vireille tulleita 
tontinvarauksia sekä tontinluovutuksia. Ennen päätöstä vireille tulleiden 
hankkeiden osalta noudatetaan aiemmin voimassa olleita käytäntöjä ja 
periaatteita.

Nyt kyseessä olevan korttelin 17116 tonttien luovutuksista on sovittu 
käytettävän yhteneviä periaatteita 19.2.2018 allekirjoitetun toteutusso-
pimuksen ja kiinteistökaupan esisopimuksen kanssa. Koska asia on tul-
lut vireillä ennen uusien linjausten hyväksymistä, on aikaisempien ton-
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tinluovutusperiaatteiden sekä tehtyjen päätösten noudattaminen ja tont-
tien luovuttaminen myymällä perusteltua.

Tontit 17116/1, 5 ja 7 myydään Bonava Suomi Oy:lle ja/tai sen perus-
tamille/määräämille yhtiöille taikka perustettavien yhtiöiden lukuun. 
Kauppahinta on yhteensä arviolta noin 8 775 000 miljoonaa euroa. En-
sivaiheessa tehdään myytäviä tontteja koskeva kiinteistökaupan esiso-
pimus Bonava Suomi Oy:n kanssa. Ostaja suorittaa tonttien kauppa-
hinnan kokonaisuudessaan kaupungille kaupanteon yhteydessä, jolloin 
tonttien omistus- ja hallintaoikeus siirtyy ostajalle.

Myyntihinnat ovat markkinaehtoisia ottaen huomioon ulkopuolisen ar-
vioitsijan laatima arviolausunto tonttien markkina-arvoista, vertailu-
kauppahinnat sekä markkinaolosuhteet. Arviolausunto on oheismateri-
aalissa.

Vertailutietona todettakoon, että kaupunginvaltuusto on 30.8.2017, 301 
§ päättänyt Postipuiston asuinkortteleiden ja kiinteistökauppojen hy-
väksymisestä. Vapaarahoitteisten omistusasuntojen käypä yksikköhinta 
on ollut korttelin 17115/2–6 asuinrakennusoikeuden osalta 800 eu-
roa/k-m² ja monikäyttötilojen 400 euroa/k-m² sekä korttelien 17120/1, 
3–5 ja 17122/2–3 asuinrakennusoikeuden osalta 850 euroa/k-m² ja 
monikäyttötilojen 400 euroa/k-m². 

Kiinteistökaupan esisopimus on liitteenä 2.

Maaperä

Alue on ollut osa entistä maaliikennekeskuksen aluetta, joka on merkit-
ty valtakunnalliseen maaperän tilan tietojärjestelmään. Maaliikenne-
keskuksen alueen maaperää on puhdistettu ja Helsingin ympäristökes-
kus on antanut kunnostustyöstä lausunnon, jonka mukaan alue on 
puhdistettu viranomaisen päätöksen mukaisesti.

Osassa Postipuiston kaava-aluetta on todettu pohjavedessä kloorattuja 
hiilivetyjä. Tonttien 17116/6 ja 7 maaperässä on todettu kynnysarvon 
ylittäviä haitta-ainepitoisuuksia. Maaperän puhdistamisesta sovitaan 
tarkemmin kiinteistönkaupan esisopimuksessa sekä toteutussopimuk-
sessa.

Toteutussopimus

Toteutussopimuksessa sovitaan tonttien myynnin ja vuokrauksen kes-
keisten ehtojen lisäksi kaupungin ja Bonava Suomi Oy:n välisistä oi-
keuksista ja velvoitteista sekä alueen toteuttamisen ehdoista ja periaat-
teista. 

Toteutussopimus on liitteenä 3.
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Toimivalta ja päätöksen täytäntöönpano

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

Kaupunginhallitus on toimivaltainen päättämään kiinteän omaisuuden 
myynnistä silloin kun kauppahinta on yli 5 miljoonaa euroa, mutta enin-
tään 10 miljoonaa euroa (HS 7 luku 1 § 6 kohta, khs 18.9.2017 § 865). 

Kaupunginhallituksen tarkoituksena on, mikäli kaupunginvaltuusto hy-
väksyy päätösehdotuksen C) kohdan, myydä tontit 17116/1, 5 ja 7 sekä 
oikeuttaa tonttipäällikkö tai tämän valtuuttama:

 allekirjoittamaan toteutussopimus sekä tekemään siihen tarvittaessa 
vähäisiä muutoksia 

 allekirjoittamaan kiinteistökaupan esisopimus ja sen perusteella teh-
tävät kauppakirjat sekä

 tekemään kiinteistökaupan esisopimukseen ja kauppakirjoihin tarvit-
taessa vähäisiä muutoksia. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1 Vuokrausperiaatteet
2 Kiinteistökaupan esisopimus ja lisäehdot
3 Toteutussopimus
4 Tonttijakoluonnos 17116
5 Asemakaavan muutos nro 12475

Oheismateriaali

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

Muutoksenhaku

A) ja B Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhal-
litus

C) Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Bonava Suomi Oy Esitysteksti
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Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus
Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Kaupunkiympäristölautakunta

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunta 02.02.2021 § 42

HEL 2021-000696 T 10 01 01 02

Postipuistonpolku

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle seuraavaa:

 Kaupunki vahvistaa tonttijakoluonnoksen (liite 4) mukaisen tontin 
17116/6 tai siitä muodostettavan tontin vuokrausperiaatteet myö-
hemmin määriteltävästä ajankohdasta alkaen 31.12.2080 saakka 
liitteen 1 mukaisesti. 

 Kaupunki päättää myydä tonttijakoluonnoksen (liite 4) mukaiset ton-
tit 17116/1, 5 ja 7 Bonava Suomi Oy:lle (Y-tunnus 2726714-3) tai 
tämän perustamille/määräämille yhtiöille taikka perustettavien yh-
tiöiden lukuun seuraavasti: Tontti 17116/1 vähintään 2 905 500 eu-
ron kauppahinnasta, Tontti 17116/5 vähintään 2 876 250 euron 
kauppahinnasta ja Tontti 7 vähintään 2 993 250 euron kauppahin-
nasta (kauppahinta yhteensä vähintään 8 775 000 euroa). Kaupois-
sa noudatetaan kauppa- ja lisäkauppahinnan määräytymisen ja 
muilta osin liitteenä 2 olevan kiinteistökaupan esisopimuksen ehto-
ja, kaupungin käyttämiä kiinteistökaupan tavanomaisia ehtoja ja 
toimivaltaisen viranhaltijan mahdollisesti päättämiä lisäehtoja.

 Kaupunki päättää tehdä liitteenä 3 olevan toteutussopimuksen.

 Kaupunki päättää oikeuttaa tonttipäällikön tai tämän valtuuttaman 
allekirjoittamaan toteutussopimuksen sekä tekemään siihen tarvit-
taessa vähäisiä muutoksia sekä allekirjoittamaan kiinteistökaupan 
esisopimuksen ja päättämään sen perusteella tehtävät kaupat ja al-
lekirjoittamaan kauppakirjat sekä tekemään kiinteistökaupan esiso-
pimukseen ja kauppakirjoihin tarvittaessa vähäisiä muutoksia.
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Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Anu Kumara, kiinteistölakimies, puhelin: 09 310 34013

anu.kumara(a)hel.fi
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§ 200
V 31.3.2021 Malmin Nallenrinteen asemakaavan muuttaminen (nro 
12577)

HEL 2018-008267 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa: 

Kaupunginvaltuusto hyväksyy 38. kaupunginosan (Malmi, Ala-Malmi, 
Tattariharju, Malmin lentokenttä) puistoaluetta, puistoa, lentokenttä-
aluetta, erityisaluetta lumenvastaanottopaikkaa varten ja katualuetta 
koskevan asemakaavan muutoksen 4.6.2019 päivätyn ja 3.12.2019 
muutetun piirustuksen nro 12577 mukaisena (muodostuvat uudet kort-
telit 38233, 38234, 38236-38238, 38241, 38255, 38257 ja 38258) ja 
asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein. 

Käsittely

Palautusehdotus:
Marcus Rantala: Kaupunginhallitus palauttaa kaavan, ja arvioi kaava-
aluetta uudelleen Malmin lentokentän juridisten prosessien päätyttyä.

Kannattaja: Mika Raatikainen

Asian käsittelyn keskeyttämisestä äänestettiin ennen keskustelun jat-
kamista.

Äänestys

JAA-ehdotus: Asian käsittelyä jatketaan
EI-ehdotus: Marcus Rantalan palautusehdotuksen mukaisesti

Jaa-äänet: 13
Jasmin Hamid, Veronika Honkasalo, Arja Karhuvaara, Mai Kivelä, Seija 
Muurinen, Pia Pakarinen, Nasima Razmyar, Daniel Sazonov, Tomi Se-
vander, Anni Sinnemäki, Reetta Vanhanen, Jan Vapaavuori, Ozan 
Yanar

Ei-äänet: 2
Mika Raatikainen, Marcus Rantala

Kaupunginhallitus päätti jatkaa asian käsittelyä äänin 13 - 2.

Mika Raatikainen jätti päätöksestä eriävän mielipiteen.

Mika Raatikainen jätti eriävään mielipiteeseensä seuraavat perustelut:
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Malmin lentokenttäalueella esiintyy lukuisia uhanalaisia ja muualla Hel-
singissä harvinaisia eliölajeja. Pyrkimykset rakentaa alueelle haittaavat 
merkittävästi näiden lajien alueella säilymisen edellytyksiä. Erityisesti 
lepakoiden osalta selvitykset ovat olleet puutteellisia ja viimeisimmät lii-
to-oravaselvitykset ovat havainneet merkkejä liito-oravista aikaisempaa 
laajemmilla alueilla. Liito-orava on tiukasti suojeltu EU:n luontodirektii-
vin ja Suomen luonnonsuojelulain perusteella ja sen lisääntymis- ja le-
vähdyspaikkojen hävittäminen sekä heikentäminen on kiellettyä. Oi-
keuskäytännön mukaisesti myös lajin kulkuyhteyksiä pitää selvittää ja 
suojella.

Alueen kaavoitus on valmisteltu puutteellisesti ja tarkoitushakuisesti si-
ten, että sekä kaava-alueen että sen luontoarvojen turvaaminen ja säi-
lyttäminen on unohdettu. Poikkeuslupaa ELY-keskukselta liito-oravan 
levähdys- ja pesimäalueen heikentämiseen ei ole haettu, joten on pe-
rusteltu syy epäillä, että kaava on lainvastainen. Esitetyllä rakentami-
sella voi olla merkittäviä kielteisiä vaikutuksia myös kaava-aluetta ym-
päröiville alueille esimerkiksi valumavesien muodossa eikä näitä vaiku-
tuksia ole valmistelussa asianmukaisesti huomioitu.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaavan muutoksen nro 12577 kartta, päivätty 4.6.2019, muutettu 
10.12.2019

2 Asemakaavan muutoksen nro 12577 selostus, päivätty 4.6.2019, muu-
tettu 10.12.2019, päivitetty Kylk:n 10.12.2019 päätöksen mukaiseksi

3 Liikennesuunnitelma (piir.nro 6964), päivätty 4.6.2019, muutettu 
26.11.2019

4 Vuorovaikutusraportti 4.12.2018, täydennetty 26.11.2019
5 Osa päätöshistoriaa (Nallenrinne)

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Helen Oy Esitysteksti
Helen Sähköverkko Oy Esitysteksti
Helsingin seudun liiken-
ne -kuntayhtymä

Esitysteksti



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/2021 46 (213)
Kaupunginhallitus

Asia/10
22.03.2021

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 ympä-
ristöpalvelut -
kuntayhtymä

Esitysteksti

Turvallisuus- ja kemi-
kaalivirasto (Tukes), 
Helsinki

Esitysteksti

Museovirasto, kulttuu-
riympäristön suojelu

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen hyväksyminen

Uudenmaan elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristö-
keskus

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen hyväksyminen
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaavaratkaisun keskeinen sisältö

Asemakaavan muutos (kaavaratkaisu) koskee aluetta Malmin lentoken-
tän alueen eteläosassa, Tattariharjuntien varrella. Kaavaratkaisu mah-
dollistaa asuinalueen rakentamisen lähipalveluineen ja puistoalueineen 
noin 2 800 asukkaalle. Nallenrinne on ensimmäinen osa-alue Malmin 
lentokentän alueen rakentamisessa. Kaavaratkaisu toteuttaa Malmin 
lentokenttäalueen kaavarunkotyössä asetettuja tavoitteita.

Tavoitteena on monimuotoinen ja elävä, vetovoimainen, raitiovaunuyh-
teyksiin tukeutuva, uusi urbaani alue. Alueen pohjoisosaan suunniteltu 
puisto muodostaa osan koko lentokenttä-aluetta yhdistävää puistover-
kostoa. Katutasoon osoitetaan liike- ja palvelutilaa alueelle suunnitellun 
Ilmasillantien ja Tattariharjuntien varteen sekä keskeiselle Nallenrin-
teenaukiolle.

Asuinkortteleihin sijoittuvat myös aluetta palvelevat pysäköintitalot, lä-
hipalvelut sekä palvelurakennusten tontti päiväkotia varten. Alueen pin-
ta-ala on kokonaisuudessaan n. 19,6 ha. Kaavamuutoksessa uutta 
asuntokerrosalaa on 132 100 k-m² ja toimitila- sekä palvelukerrosalaa 
10 900 k-m². Asuinrakennusten korttelialueiden keskimääräinen tehok-
kuusluku on e=1,96. Asukasmäärän lisäys on noin 2 800 asukasta.
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Kaavaratkaisun yhteydessä on laadittu liikennesuunnitelma (piir.nro 
6964), jonka perusteella alueelle toteutetaan kokonaan uusi katuverkko 
palvelemaan uutta käyttötarkoitusta.

Kaavaratkaisun toteuttaminen vaikuttaa erityisesti siten, että alueen ra-
kentaminen luo edellytykset monipuoliselle asuntotuotannolle, joka on 
hyvin saavutettavissa kestävillä kulkumuodoilla. Eriytymis- eli segre-
gaatiokehitystä ehkäistään toteuttamalla laadukasta asumisen ympäris-
töä. Kaavaratkaisulla edistetään pyöräilyn baanaverkoston rakentumis-
ta. Kaava toteuttaa osaltaan Helsingin yleiskaavan tavoitetta pikaraitio-
tieverkostoon tukeutuvasta kaupunkirakenteesta.

Päätökset kaavaratkaisun pohjana

Kaavaratkaisu edesauttaa kaupungin strategista tavoitetta pikaraitiotie-
hen tukeutuvasta kaupunkirakenteesta. Helsingin yleiskaavassa 2016 
Nallenrinteen kaava-alue on merkitty pääasiassa asuntovaltaiseksi alu-
eeksi, pieneltä osin  lähikeskusta-alueeksi (C3) sekä toimitila-alueeksi, 
jonka vierestä kulkee pikaraitiotie. Alueen läpi on merkitty myös baana-
verkon yhteys ja alueen pohjoisosan poikki kulkee viheryhteys. Tattari-
harjuntie on merkitty pääkaduksi.  Nyt laadittu kaavaratkaisu on Helsin-
gin yleiskaavan 2016 mukainen. 

Malmin lentokentän alue kuuluu valtakunnallisesti merkittävien raken-
nettujen kulttuuriympäristöjen (RKY 2009) inventointiluetteloon ja osa 
tästä RKY-alueesta kuuluu Nallenrinteen kaava-alueeseen. 

Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi kokouksessaan 11.12.2018 
4.12.2018 päivätyn Malmin lentokentän alueen kaavarungon tarken-
nuksen Nallenrinteen ja Lentoasemankortteleiden osalta (suunnittelu-
periaatteet) asemakaavan muutoksen pohjaksi siten, että kaavarungon 
tarkennuksessa huomioidaan kentän alueen erittäin tärkeiden luontoar-
vojen säilyttäminen.

Alueen lähtökohdat ja nykytilanne

Nallenrinteen alue on nykyisin suurimmalta osalta rakentamatonta puis-
toaluetta, jonka kasvillisuus on raivattu ja kaadettu matalaksi lentoken-
tän kiitotien jatkeelta. Nallenmäen ja lentokentälle vievän kadun lähei-
syydessä on täysikasvuista puustoa. Alueen maasto nousee itään kohti 
Nallenmäkeä. Alueen pohjoisosa kuuluu lentokenttäalueeseen. Alueen 
eteläosassa kulkee Tattariharjuntie. Tattariharjuntien varressa sijaitsee 
laaja asfaltoitu lumenvastaanottopaikka, jonka alueelta maasto on ta-
sattu. Tattariharjuntien ja lentokentälle vievän kadun liittymässä sijait-
see huoltoasema. Alueen läpi kulkee Turusta Viipuriin johtaneen histo-
riallisen Suuren Rantatien linjaus, jonka varrella on muutamia asuinra-
kennuksia ajalta ennen lentokenttää. Monet rakennuksista ovat huo-
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nossa kunnossa. Alueen läpi kulkee myös lentokenttää kiertävä suosit-
tu ulkoilureitti sekä maakaasun runkoputken linjaus. Alueella sijaitsee 
ensimmäisen maailmansodan aikaisia linnoituslaitteita. 

Alueella on voimassa useita asemakaavoja vuosilta 1964–1999. Niissä 
alue on merkitty lentokenttäalueeksi, puisto- ja katualueeksi sekä erityi-
salueeksi lumenvastaanottopaikkaa varten.

Helsingin kaupunki omistaa suurimman osan alueesta lukuun ottamatta 
yhtä kiinteistöä alueella, joka on yksityisomistuksessa. Kaavaratkaisu 
on tehty kaupungin aloitteesta.

Kaavaratkaisun kustannukset

Kaavaratkaisun toteuttamisesta aiheutuu kaupungille kustannuksia il-
man arvonlisäveroa alustavasti noin 34 milj. euroa seuraavasti:

Esirakentaminen 12 milj. euroa
Kadut ja liikennealueet 9 milj. euroa
Puistot ja viheralueet 4 milj. euroa
Julkiset palvelurakennukset 9 milj. euroa
Yhteensä n. 34 milj. euroa

Uutta kerrosalaa kohden kustannuksia aiheutuu noin 250 €/k-m². Rai-
tiotien sekä alueen pohjoisosassa siirrettävän kaasuputken kustannuk-
sia ei ole sisällytetty edellä esitettyyn kustannusarvioon.

Kaavoitettavan rakennusoikeuden arvo on karkeasti arvioiden 70 milj. 
euroa. Alueen edulliset perustamisolosuhteet ja kaavaratkaisun pohjau-
tuminen erillisiin pysäköintilaitoksiin mahdollistavat kohtuulliset raken-
tamiskustannukset. Asemakaava luo erinomaiset edellytykset monipuo-
lisen hallinta- ja rahoitusmuotojakaumalle AM-ohjelman mukaisesti.

Kaava-alueen toteuttamisesta on siihen kuuluvan yksityisomistuksessa 
olevan kiinteistön omistajien kanssa tehty maankäyttösopimus ja kiin-
teistökaupan esisopimus, joka on hyväksytty kaupunkiympäristölauta-
kunnassa 26.1.2021 ja allekirjoitettu 2.3.3021.

Kaavaehdotuksen julkinen nähtävilläolo

Kaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä 19.6.–8.8.2019, josta ilmoitettiin 
maankäyttö- ja rakennusasetuksessa määrätyllä tavalla. 

Kaavaehdotuksesta tehtiin 13 muistutusta. 

Muistutuksissa esitetyt huomautukset kohdistuivat lentotoiminnan jat-
kamiseen alueella, asemakaavan vaikutuksiin lentämiseen sekä lento-
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liikenteen melun ja muiden rajoitusten huomioimiseen. Ne kohdistuivat 
myös asemakaavan sisältövaatimuksiin, kaava-alueen rajaukseen ja 
kaavoitusprosessiin sekä alueen kulttuuriympäristöön, suojeluarvoihin 
ja RKY-alueen huomioimiseen. Samoin muistutukset kohdistuivat alu-
een ekologiseen kestävyyteen ja hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen 
sekä alueen luonto- ja virkistysarvoihin, ja edelleen, alueen kaupunki-
kuvaan, rakentamiseen, rakentamisen määrään ja mittakaavaan sekä 
rakentamisen aikatauluun. Muistutuksissa kiinnitettiin huomiota myös 
alueen katu- ja aukiotilojen suunnitteluun sekä alueen nimistöön, raitio-
tieyhteyden suunnitteluun ja sen aikatauluun, alueen joukkoliikenteen 
järjestämiseen sekä kaavan vuorovaikutukseen ja osallisiin.

Kaavaehdotuksesta saatiin viranomaislausunnot seuraavilta tahoilta:
Helen Sähköverkko Oy, Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL) 
Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY)/Suomen pakkauskierrätys 
RINKI Oy, Museovirasto, Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäris-
tökeskus (ELY-keskus), kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan kaupungin-
museo, Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes. Kasvatuksen ja koulu-
tuksen toimialan kanssa käytiin erillinen neuvottelu (23.8.2019).  

Lausunnoissa esitetyt huomautukset kohdistuivat alueen kulttuuriympä-
ristöön ja suojeluarvoihin, alueen sähkö- ja vesihuollon järjestelyihin, 
johtosiirtoihin sekä jätehuoltoon. Niissä huomautettiin lisäksi alueen 
joukkoliikenteen järjestelyistä ja Tattariharjuntien erikoiskuljetusreitistä 
sekä meluntorjunnasta.

Toimenpiteet julkisen nähtävilläolon jälkeen

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

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

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

Tarkemmat perustelut

Kaavaratkaisun vaikutukset ja tarkemmat perustelut ilmenevät liitteenä 
olevasta asemakaavaselostuksesta.

Jatkosuunnitteluohjeet
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Hyväksyessään asemakaavan muutosehdotuksen esitettäväksi kau-
punginhallitukselle lautakunta hyväksyi seuraavan jatkosuunnittelua 
koskevan ohjeen: Lautakunta korostaa Malmin lentokentän alueen mo-
nimuotoisen biotoopin luontoarvojen selvittämistä ja säilyttämistä mah-
dollisuuksien mukaan. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaavan muutoksen nro 12577 kartta, päivätty 4.6.2019, muutettu 
10.12.2019

2 Asemakaavan muutoksen nro 12577 selostus, päivätty 4.6.2019, muu-
tettu 10.12.2019, päivitetty Kylk:n 10.12.2019 päätöksen mukaiseksi

3 Liikennesuunnitelma (piir.nro 6964), päivätty 4.6.2019, muutettu 
26.11.2019

4 Vuorovaikutusraportti 4.12.2018, täydennetty 26.11.2019
5 Osa päätöshistoriaa (Nallenrinne)

Oheismateriaali

1 Sijaintikartta
2 Ilmakuva
3 Muistutukset_Yhdistetty_A (5)
4 Tehdyt muutokset
5 Malmin Nallenrinne (12577) maankäyttösopimus

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen hy-
väksyminen

Otteet

Ote Otteen liitteet
Helen Oy Esitysteksti
Helen Sähköverkko Oy Esitysteksti
Helsingin seudun liiken-
ne -kuntayhtymä

Esitysteksti

Helsingin seudun ympä-
ristöpalvelut -
kuntayhtymä

Esitysteksti

Turvallisuus- ja kemi-
kaalivirasto (Tukes), 
Helsinki

Esitysteksti
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Museovirasto, kulttuu-
riympäristön suojelu

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen hyväksyminen

Uudenmaan elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristö-
keskus

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen hyväksyminen
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4

Tiedoksi

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

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 15.03.2021 § 181

HEL 2018-008267 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

15.03.2021 Pöydälle

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Mika Raa-
tikaisen ehdotuksesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 26.11.2019 § 596

HEL 2018-008267 T 10 03 03
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Hankenumero 4844_6, 4844_7

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta päätti panna asian viikoksi pöydälle.

Käsittely

26.11.2019 Pöydälle

Asian aikana kuultavina olivat arkkitehti Valtteri Heinonen, projektipääl-
likkö Kaarina Laakso ja tiimipäällikkö Kaisa Jama. Asiantuntijat poistui-
vat kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Pöydällepanoehdotus:
Noora Laak: Pyydän asian pöydälle seuraavaan kokoukseen.

Kaupunkiympäristölautakunta päätti yksimielisesti panna asian pöydäl-
le.

11.06.2019 Ehdotuksen mukaan

04.06.2019 Pöydälle

11.12.2018 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

04.12.2018 Pöydälle

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Valtteri Heinonen, arkkitehti, puhelin: 310 64795

valtteri.heinonen(a)hel.fi
Kaisa Jama, tiimipäällikkö, puhelin: 310 22980

kaisa.jama(a)hel.fi
Tuomo Näränen, maisema-arkkitehti, puhelin: 310 20462

tuomo.naranen(a)hel.fi
Riikka Österlund, liikenneinsinööri (liikenne), puhelin: 310 37312

riikka.osterlund(a)hel.fi
Kaarina Laakso, diplomi-insinööri (teknistaloudelliset asiat), puhelin: 310 37250

kaarina.laakso(a)hel.fi
Sakari Mentu, arkkitehti (rakennussuojelu), puhelin: 310 37217

sakari.mentu(a)hel.fi

Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus Kaupunkimit-
tauspalvelut Kartat ja paikkatiedot Yksikön päällikkö 09.05.2019 § 39

HEL 2018-008267 T 10 03 03
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Päätös

Yksikön päällikkö päätti hyväksyä asemakaavan 12577 pohjakartan 
kaupunginosassa 38 Malmi. Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja raken-
nuslain (132/1999) 54a §:n asettamat vaatimukset.

Päätöksen perustelut

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

Asemakaavan numero: 12577
Kaupunginosa: 38 Malmi
Kartoituksen työnumero: 6/2019
Pohjakartta valmistunut: 6.2.2019
Tasokoordinaatisto: ETRS-GK25
Korkeusjärjestelmä: N2000

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

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

Lisätiedot
Merja Kyyrö, vastaava kartoittaja, puhelin: 310 31911

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

timo.tolkki(a)hel.fi

Nimistötoimikunta 10.04.2019 § 26

HEL 2018-008267 T 10 03 03

Nimistötoimikunta on käsitellyt alueen nimistöä viimeksi 16.1.2019.

Nimistötoimikunta päätti esittää alueelle seuraavan uuden nimen:

Rauhamäenpuisto–Rauhamäkiparken

(puisto)
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Perustelu: Paikalla sijainneen Rauhamäki-nimisen tilan mukaan.

16.01.2019 Käsitelty

12.12.2018 Pöydälle

Lisätiedot
Johanna Lehtonen, nimistönsuunnittelija, puhelin: 310 37386

johanna.lehtonen(a)hel.fi
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§ 201
V 31.3.2021 Malmin lentoasemankortteleiden asemakaavan muutta-
minen (nro 12623)

HEL 2018-008324 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa: 

Kaupunginvaltuusto hyväksyy 38. kaupunginosan (Malmi, Tattariharju, 
Malmin lentokenttä) korttelin 38171 tonttia 23, osaa korttelin 38173 
tonttia 6  sekä puisto-, lentokenttä-, suojaviher- ja katualuetta koskevan 
asemakaavan muutoksen (muodostuvat uudet korttelit 38263–38268) 
17.3.2020 päivätyn ja 26.1.2021 muutetun piirustuksen nro 12623 mu-
kaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein.

Parhaillaan on käynnissä luonnonsuojelulain muutoksen valmistelu, 
jonka yhteydessä tarkastellaan ekologista kompensaatiota ja sen to-
teuttamista. Lisäksi Helsingin luonnon monimuotoisuuden turvaamisen 
toimintaohjelmassa esitetään ekologisen kompensaation mallin kehit-
tämistä Helsingissä. Mikäli kaupunginvaltuusto hyväksyy asemakaavan 
muuttamisen kaupunginhallituksen esittämällä tavalla, kaupunginhalli-
tus edellyttää täytäntöönpanon yhteydessä, että kompensaatiomallia 
pilotoidaan Malmin lentokenttäalueella.

Käsittely

Palautusehdotus:

Mika Raatikainen: Kaupunginhallitus päättää palauttaa asemakaavan 
valmisteltavaksi uudelleen. Malmin lentokenttäalueella esiintyy lukuisia 
uhanalaisia ja muualla Helsingissä harvinaisia eliölajeja. Pyrkimykset 
rakentaa alueelle haittaavat merkittävästi näiden lajien alueella säilymi-
sen edellytyksiä. Erityisesti lepakoiden osalta selvitykset ovat olleet 
puutteellisia ja viimeisimmät liito-oravaselvitykset ovat havainneet 
merkkejä liito-oravista aikaisempaa laajemmilla alueilla. Liito-orava on 
tiukasti suojeltu EU:n luontodirektiivin ja Suomen luonnonsuojelulain 
perusteella ja sen lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen sekä 
heikentäminen on kiellettyä. Oikeuskäytännön mukaisesti myös lajin 
kulkuyhteyksiä pitää selvittää ja suojella. MRL 54.2 § mukaan "Raken-
nettua ympäristöä ja luonnonympäristöä tulee vaalia eikä niihin liittyviä 
erityisiä arvoja saa hävittää.” Koska kaavan selvityksissä ajantasaisia 
tietoja ei ole otettu huomioon, tulee huomioida myös MRL 9 §.

KAER Oy:n Malmin lentokenttäalueella tekemien uusien liito-
oravaselvitysten perusteella voidaan pitää todennäköisenä, että Len-
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toasemankortteleiden alueella sijaitsee liito-oravien levähdys- ja pesä-
paikkoja. Kaavan eteneminen vaatii näin ollen sitä, että kaupunki saa 
ELY-keskukselta poikkeusluvan. Koska poikkeuslupaa ei ole, on perus-
teltu syy epäillä, että kaava on lainvastainen.

Alueen kaavoitus on valmisteltava uudestaan siten, että kaava-alueen 
monimuotoisen biotoopin luontoarvot selvitetään ja säilytetään vähin-
tään nykyisellä tasollaan. Liito-oravan elinympäristön heikentyminen 
alueella on estettävä. Rakentamisen vaikutukset lähialueille, joiden 
luontoarvojen säilymiseen kaava-alueen rakentaminen vaikuttaisi, on 
tutkittava huolellisesti ja pidättäydyttävä sellaisesta toiminnasta, joka 
vahingoittaisi esimerkiksi lähialueiden vesistöjä, kuten Longinojaa, va-
lumavesien muodossa.

Helsingin kaupunki on sitoutunut kunnianhimoisiin ilmastotavoitteisiin ja 
haluaa olla edelläkävijä ilmastonmuutoksen hillinnässä. Jotta kaupunki 
on turvallinen ja ilmastonkestävä myös muuttuvissa olosuhteissa, Hel-
sinki myös sopeutuu ilmastonmuutokseen. Helsingin kaupunki on aset-
tanut tavoitteeksi olla hiilineutraali vuonna 2035. Tällöin Helsingin alu-
eella tapahtuva toiminta ei enää aiheuta ilmaston lämpenemistä. Hiili-
neutraalius tarkoittaa sitä, että Helsingin alueella syntyvät kasvihuone-
kaasupäästöt ovat yhtä suuret tai pienemmät kuin Helsingin alueen si-
tomat päästöt.

Malmin lentoasema-alueella tapahtuva esirakentaminen on Helsingin 
alueella tapahtuvaa toimintaa ja siitä aiheutuvat päästöt tulee huomioi-
da hiilineutraaliuden ja yleisemminkin ilmastotavoitteiden toteutumisen 
tarkastelussa, vaikka rakentamisessa ja esirakentamisessa käytetyt 
raaka-aineet, kuten betoni, tuotettaisiinkin kaupungin rajojen ulkopuo-
lella. Muunlainen tarkastelu olisi älyllisesti epärehellistä ja mahdollistaa 
osaoptimoinnin, jossa kaupungin päättäjät voivat viherpestä toimin-
taansa siirtämällä kaupungin toiminnasta tosiasiallisesti aiheutuvat 
päästöt näennäisesti kaupungin rajojen ulkopuolelle. Kaavan uudel-
leenvalmistelun osana tulee laatia kaavan ilmastovaikutusten koko-
naisvaltainen arviointi, jossa huomioidaan kaikki kaava-alueen raken-
tamisesta ja esirakentamisesta aiheutuvat päästöt, vaikka nämä pääs-
töt tapahtuisivat materiaalien valmistuksen osalta kaupungin rajojen ul-
kopuolella.

Kannattaja: Marcus Rantala

Asian käsittelyn keskeyttämisestä äänestettiin ennen keskustelun jat-
kamista.

Äänestys
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JAA-ehdotus: Asian käsittelyä jatketaan
EI-ehdotus: Mika Raatikaisen palautusehdotuksen mukaisesti

Jaa-äänet: 13
Jasmin Hamid, Veronika Honkasalo, Arja Karhuvaara, Mai Kivelä, Seija 
Muurinen, Pia Pakarinen, Nasima Razmyar, Daniel Sazonov, Tomi Se-
vander, Anni Sinnemäki, Reetta Vanhanen, Jan Vapaavuori, Ozan 
Yanar

Ei-äänet: 2
Mika Raatikainen, Marcus Rantala

Kaupunginhallitus päätti jatkaa asian käsittelyä äänin 13 - 2.

Vastaehdotus:
Mai Kivelä: Lisätään esittelijän perusteluiden 33 kappaleeksi seuraa-
vaa:

Parhaillaan on käynnissä luonnonsuojelulain muutoksen valmistelu, 
jonka yhteydessä tarkastellaan ekologista kompensaatiota ja sen to-
teuttamista. Lisäksi Helsingin luonnon monimuotoisuuden turvaamisen 
toimintaohjelmassa esitetään ekologisen kompensaation mallin kehit-
tämistä Helsingissä. Mikäli kaupunginvaltuusto hyväksyy asemakaavan 
muuttamisen kaupunginhallituksen esittämällä tavalla, kaupunginhalli-
tus edellyttää täytäntöönpanon yhteydessä, että kompensaatiomallia 
pilotoidaan Malmin lentokenttäalueella.

Kannattaja: Jan Vapaavuori

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti Mai Kivelän vastaehdotuksen 
mukaisesti muutetun ehdotuksen.

Mika Raatikainen jätti päätöksestä eriävän mielipiteen. 

Mika Raatikainen jätti eriävään mielipiteeseensä seuraavat perustelut:

Malmin lentokenttäalueella esiintyy lukuisia uhanalaisia ja muualla Hel-
singissä harvinaisia eliölajeja. Pyrkimykset rakentaa alueelle haittaavat 
merkittävästi näiden lajien alueella säilymisen edellytyksiä. Erityisesti 
lepakoiden osalta selvitykset ovat olleet puutteellisia ja viimeisimmät lii-
to-oravaselvitykset ovat havainneet merkkejä liito-oravista aikaisempaa 
laajemmilla alueilla. Liito-orava on tiukasti suojeltu EU:n luontodirektii-
vin ja Suomen luonnonsuojelulain perusteella ja sen lisääntymis- ja le-
vähdyspaikkojen hävittäminen sekä heikentäminen on kiellettyä. Oi-
keuskäytännön mukaisesti myös lajin kulkuyhteyksiä pitää selvittää ja 
suojella. Alueen kaavoitus on valmisteltu puutteellisesti ja tarkoitusha-
kuisesti siten, että sekä kaava-alueen että sen luontoarvojen turvaami-
nen ja säilyttäminen on unohdettu. Poikkeuslupaa ELY-keskukselta lii-
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to-oravan levähdys- ja pesimäalueen heikentämiseen ei ole haettu, jo-
ten on perusteltu syy epäillä, että kaava on lainvastainen. Esitetyllä ra-
kentamisella voi olla merkittäviä kielteisiä vaikutuksia myös kaava-
aluetta ympäröiville alueille esimerkiksi valumavesien muodossa eikä 
näitä vaikutuksia ole valmistelussa asianmukaisesti huomioitu.

Helsingin kaupunki on sitoutunut kunnianhimoisiin ilmastotavoitteisiin ja 
haluaa olla edelläkävijä ilmastonmuutoksen hillinnässä. Jotta kaupunki 
on turvallinen ja ilmastonkestävä myös muuttuvissa olosuhteissa, Hel-
sinki myös sopeutuu ilmastonmuutokseen. Helsingin kaupunki on aset-
tanut tavoitteeksi olla hiilineutraali vuonna 2035. Tällöin Helsingin alu-
eella tapahtuva toiminta ei enää aiheuta ilmaston lämpenemistä. Hiili-
neutraalius tarkoittaa sitä, että Helsingin alueella syntyvät kasvihuone-
kaasupäästöt ovat yhtä suuret tai pienemmät kuin Helsingin alueen si-
tomat päästöt.

Malmin lentoasema-alueella tapahtuva esirakentaminen on Helsingin 
alueella tapahtuvaa toimintaa ja siitä aiheutuvat päästöt tulee huomioi-
da hiilineutraaliuden ja yleisemminkin ilmastotavoitteiden toteutumisen 
tarkastelussa, vaikka rakentamisessa ja esirakentamisessa käytetyt 
raaka-aineet, kuten betoni, tuotettaisiinkin kaupungin rajojen ulkopuo-
lella. Muunlainen tarkastelu olisi älyllisesti epärehellistä ja mahdollistaa 
osaoptimoinnin, jossa kaupungin päättäjät voivat viherpestä toimin-
taansa siirtämällä kaupungin toiminnasta tosiasiallisesti aiheutuvat 
päästöt näennäisesti kaupungin rajojen ulkopuolelle. Kun kokonaisval-
taista ilmastovaikutusten arviointia Malmin lentoasema-alueen raken-
tamisesta ei ole laadittu, voidaan arvioida, että kaava on myös kaupun-
gin omien ilmastotavoitteiden ja kaupunkistrategian vastainen.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaavan muutoksen nro 12623 kartta osa 1/2, päivätty 17.3.2020, 
muutettu 26.1.2021

2 Asemakaavan muutoksen nro 12623 kartta osa 2/2, päivätty 17.3.2020, 
muutettu 19.1.2021

3 Asemakaavan muutoksen nro 12623 selostus, päivätty 17.3.2020, muu-
tettu 26.1.2021

4 Liikennesuunnitelma (piir.nro 7033) / 19.1.2021
5 Vuorovaikutusraportti 4.12.2018, täydennetty 17.3.2020 ja 19.1.2021
6 Osa päätöshistoriaa
7 Havainnekuva, 19.1.2021
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Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Gasgrid Finland Oy Esitysteksti
Helen Oy Esitysteksti
Helen Sähköverkko Oy Esitysteksti
Helsingin seudun liiken-
ne -kuntayhtymä

Esitysteksti

Helsingin seudun ympä-
ristöpalvelut -
kuntayhtymä

Esitysteksti

Museovirasto, kulttuu-
riympäristön suojelu

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen hyväksyminen

Uudenmaan elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristö-
keskus

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

Turvallisuus- ja kemi-
kaalivirasto (Tukes), 
Helsinki

Esitysteksti

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa: 

Kaupunginvaltuusto hyväksyy 38. kaupunginosan (Malmi, Tattariharju, 
Malmin lentokenttä) korttelin 38171 tonttia 23, osaa korttelin 38173 
tonttia 6  sekä puisto-, lentokenttä-, suojaviher- ja katualuetta koskevan 
asemakaavan muutoksen (muodostuvat uudet korttelit 38263–38268) 
17.3.2020 päivätyn ja 26.1.2021 muutetun piirustuksen nro 12623 mu-
kaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein.

Esittelijän perustelut

Kaavaratkaisun keskeinen sisältö

Asemakaavan muutos (kaavaratkaisu) koskee aluetta Malmin lentoken-
tän alueen eteläosassa, suojeltujen lentokenttärakennusten ympärillä ja 
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Tattariharjuntien varrella. Kaavaratkaisu mahdollistaa uuden asuinalu-
een rakentamisen lähipalveluineen ja puistoalueineen noin 2 200 asuk-
kaalle. Kaavaratkaisu toteuttaa Malmin lentokenttäalueen kaavarun-
gossa asetettuja tavoitteita.

Tavoitteena on rakentaa vetovoimainen, kestävä, urbaani ja toiminnoil-
taan monimuotoinen, raitiovaunuyhteyksiin tukeutuva alue. Alueen his-
toria ja ajallinen kerrostuneisuus tehdään näkyväksi uudessa kaupun-
kiympäristössä ja uusi rakentaminen sovitetaan paikan kulttuurihisto-
riallisiin arvoihin. Rakentamisen uusi kerrostuma suunnitellaan kaupun-
kikuvaltaan korkeatasoisena. Rakentamisessa toteutetaan kestävän 
rakentamisen periaatteita ja tavoitteena on tukea hiilineutraalin kau-
punginosan rakentamista.

Alueelle on suunniteltu seitsemän asuinkorttelia, pelastusasema, koulu 
ja päiväkoti, koko lentokenttäalueelle rakennettavan puistoverkoston 
keskeisin viheralue, Lentoasemanpuisto sekä kaksi pienempää puistik-
koa. Katutasoon osoitetaan liiketiloja Ilmasillantien ja Tattariharjuntien 
varteen sekä Spilvenkujan katuaukiolle. Aluetta palvelevat pysäköintita-
lot rakennetaan osaksi asuinkortteleita. 

Uutta asuntokerrosalaa on 100 075 k-m2, palveluiden kerrosalaa 11 
500 k-m2, toimitilarakennusten kerrosalaa 13 288 k-m2 ja yhdyskunta-
teknisen huollon tiloja 4 000 k-m2. Asuintonttien keskimääräinen te-
hokkuusluku on e=1,57. Asukasmäärän lisäys on noin 2 200 uutta asu-
kasta.

Kaavaratkaisun yhteydessä on laadittu liikennesuunnitelma (piir.nro 
7033), jonka perusteella alueelle toteutetaan kokonaan uusi katuverkko 
palvelemaan uutta käyttötarkoitusta. 

Kaavaratkaisun toteuttaminen vaikuttaa erityisesti siten, että alueen ra-
kentaminen luo edellytykset monipuoliselle asuntotuotannolle sekä pal-
veluille, jotka ovat hyvin saavutettavissa kestävillä kulkumuodoilla. 
Myös eriytymis- eli segregaatiokehitystä ehkäistään toteuttamalla laa-
dukasta asumisen ympäristöä. 

Päätökset kaavaratkaisun pohjana

Kaavaratkaisu edesauttaa kaupungin strategista tavoitetta pikaraitiotie-
hen tukeutuvasta kaupunkirakenteesta. Helsingin yleiskaavassa 2016 
kaava-alue on merkitty asuntovaltaiseksi alueeksi sekä virkistys- ja vi-
heralueeksi. Lisäksi alueella on merkintä lähikeskusta C3. Alueen läpi 
on osoitettu pikaraitiotie. Kaavaratkaisu on Helsingin yleiskaavan 2016 
mukainen.
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Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi 11.12.2018 kokouksessaan 
4.12.2018 päivätyn Malmin lentokentän alueen kaavarungon tarken-
nuksen Nallenrinteen ja Lentoasemankortteleiden osalta (suunnittelu-
periaatteet) asemakaavan muutoksen pohjaksi siten, että kaavarungon 
tarkennuksessa huomioidaan kentän alueen erittäin tärkeiden luontoar-
vojen säilyttäminen.

Kaava-alue sijaitsee pääosin valtakunnallisesti merkittävällä rakenne-
tulla kulttuuriympäristöalueella (RKY2009/ Malmin lentoasema). Malmin 
lentoasema on myös valittu kansainvälisen DOCOMOMO-järjestön hy-
väksymään valikoimaan suomalaisen modernismin merkkiteoksia 
1920-luvun lopulta 1970-luvulle. Arvokkaimmat rakennukset, lentoase-
man terminaalirakennus ja hangaari on suojeltu Malmin lentoaseman 
rakennukset -nimisessä asemakaavassa nro 12450, joka on tullut lain-
voimaiseksi vuonna 2019.  

Kaava-alueella sijaitsee myös ensimmäisen maailmansodan linnoitus-
laitteita, jotka on osoitettu kaavassa ja jotka ovat muinaismuistolailla 
(295/1963) rauhoitettuja kiinteitä muinaisjäännöksiä.

Alueen lähtökohdat ja nykytilanne

Lentoasemankortteleiden kaava-alue kuuluu miltei kokonaisuudessaan 
Malmin lentokenttäalueeseen, joka on valtakunnallisesti merkittävä ra-
kennettu kulttuuriympäristö. Alueelle sijoittuu eteläinen osa lentokent-
tää, kiitoteitä sekä lentokentän toimintaan liittyviä rakennuksia ja raken-
teita, kolme parakkia saksalaisten 1940-luvulla rakennuttamasta parak-
kikylästä, paloasema, matalia toimitila- ja asuinrakennuksia apuraken-
nuksineen, palomiesten harjoitushyppytorni, tenniskenttä ja pieni jää-
kaukalo. Alueen eteläosassa on ensimmäisen maailmansodan aikaisia 
maalinnoitteita, vanhan Porvoontien tieraunio sekä Turusta Viipuriin 
johtaneen historiallisen Suuren Rantatien linjaus. Alueen läpi kulkee 
myös lentokenttää kiertävä suosittu ulkoilureitti sekä maakaasun run-
koputken linjaus. Kasvillisuus terminaalin ja hangaarin eteläpuolella on 
melko runsasta ja puusto täysikasvuista. Alueen korkeuserot ovat mal-
tillisia.

Alueella on voimassa useita asemakaavoja vuosilta 1964–2009. Ase-
makaavojen mukaan alue on lentokenttäaluetta, puistoaluetta, teolli-
suus- ja varastorakennusten korttelialuetta ja katualuetta.

Helsingin kaupunki omistaa alueen.

Kaavaratkaisun kustannukset

Kaavaratkaisun toteuttamisesta aiheutuu kaupungille kustannuksia il-
man arvonlisäveroa seuraavasti:
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Esi- ja pohjarakentaminen 15 milj. euroa
Kadut ja liikennealueet 6 milj. euroa
Puistot, liikunta- ja viheralueet 20 milj. euroa
Julkiset rakennukset 40–45 milj. euroa
Yhteensä n. 80–86 milj. euroa

Kaupungille kohdistuu asemakaavamuutoksen myötä tonttituloja. Ra-
kennusoikeuden arvoksi on alustavasti arvioitu noin 50–55 miljoonaa 
euroa.

Kaavaehdotuksen julkinen nähtävilläolo

Kaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä  7.4.– 6.5.2020, josta ilmoitettiin 
maankäyttö- ja raknenusasetuksessa säädetyllä tavalla. 

Kaavaehdotuksesta tehtiin 24 muistutusta, joista 14 sisälsi vaatimuk-
sen nähtävilläoloajan siirtämisestä koronapandemian aiheuttaman 
poikkeusajan jälkeiseen aikaan. Nämä huomautukset kohdistuivat 
poikkeusaikaan ajoittuneeseen nähtävilläoloon, vuorovaikutukseen, 
mielipiteiden huomioon ottamiseen ja suunnitelman esittelymateriaaliin. 
Näihin huomautuksiin on vuorovaikutusraportissa s. 60-62 annettu vas-
taus, josta ilmenee kaavoitusprosessin pitkä ajanjakso ja ne moninaiset 
tavat, joilla vuorovaikutusta on toteutettu. Huomautukset kohdistuivat li-
säksi ympäristövaikutusten arviointiin, kaavaprosessin kulkuun, raken-
tamisen mitoitukseen ja sen kaupunkikuvallisiin ja maisemallisiin vaiku-
tuksiin, RKY-alueen huomioon ottamiseen, siviili-ilmailuun kohdistuviin 
vaikutuksiin, suojeluesitysten huomioon ottamiseen, suunnittelukilpai-
luihin, maaperään ja luontoarvoihin.

Kaavaehdotuksesta saatiin viranomaisten lausuntoja seuraavilta tahoil-
ta: 
Helen Sähköverkko Oy, Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL) 
Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY), Museovirasto, 
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) 
kaupunginmuseo, Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes sekä Gasgrid 
Finland Oy. Lausunnoissa esitetyt huomautukset kohdistuivat vesihuol-
toon, sähkönjakeluun, joukkoliikenteeseen, RKY-alueen arvoihin, kaa-
va-alueiden kokoon Malmin entisellä lentokentällä, MRL:n 45 §:n sisäl-
tövaatimuksiin, liikennejärjestelmään ja maantieverkostoon kohdistu-
vaan vaikutustenarviointiin, meluntorjuntaan, ilmanlaadun selvittämi-
seen, liito-oravayhteyksiin, hulevesien hallintaa ja pohjavesialuetta 
koskeviin määräyksiin sekä siirrettävään kaasuputkeen. 

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

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

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

Julkisen nähtävilläolon jälkeen tehdyistä muutoksista on neuvoteltu 
asianomaisten tahojen kanssa.

Tarkemmat perustelut

Kaavaratkaisun vaikutukset ja tarkemmat perustelut ilmenevät liitteenä 
olevasta asemakaavaselostuksesta.

Käsittely lautakunnassa ja jatkotoimenpiteet

Kaupunginhallitus toteaa, että kaavaehdotuksen lautakuntakäsittelyn 
yhteydessä toimitettiin äänestys ehdotuksen palauttamisesta valmiste-
luun. Palautusesityksen perusteet olivat seuraavat: Lentoasemankort-
teleiden (Malmin lentokentän alue) tarkistettu asemakaavan muutoseh-
dotus (nro 12623) palautetaan valmisteluun siten, että uudessa valmis-
telussa huomioidaan liito-oravan kohdalta tarkentuneiden luontoselvi-
tysten tulokset tarvittavine lupamenettelyineen. Äänestyksessä annet-
tiin Jaa-ääniä 10 (esittelijän esitys) ja Ei-ääniä 3 (palautusesitys). Pa-
lautusesityksen tekijä jätti asiassa eriävän mielipiteen. 

Kaupunkiympäristön toimialalta 16.2.2021 saadun selvityksen perus-
teella kaupunginhallitus toteaa seuraavaa:

Alueella kaavan valmistelun aikana laadituissa luontoselvityksissä ei 
ole havaittu luonnonsuojelulain (1096/1996) 49 §:n 1 momentin perus-
teella suojeltuja liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkoja. Kaava-
alueen läheisyydestä on kuitenkin aiemman kaavoituksen yhteydessä 
tehty liito-oravahavaintoja. Kielto hävittää ja heikentää liito-oravan li-
sääntymis- ja levähdyspaikkoja on voimassa suoraan lain nojalla ja se 
tulee sovellettavaksi myönnettäessä alueelle rakennus- tai muita lupia. 

Liito-orava on EU:n luontodirektiivin (92/43 ETY) ja luonnonsuojelulain 
(LSL 39§ ja 49§) nojalla rauhoitettu ja suojeltu laji. Lajin lisääntymis- ja 
levähdyspaikkojen, eli käytännössä pesäpuiden ja niitä ympäröivien 
puiden sekä tarpeellisien kulkuyhteyksien, hävittäminen ja heikentämi-
nen on kielletty luonnonsuojelulain nojalla. Liito-oravan suojelu perus-
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tuu laintasoiseen sääntelyyn, eikä asemakaavalla voida poiketa lajin 
suojelusta.

Liito-oravan elinpiirit muuttuvat vuosittain ja laji leviää uusille alueille, 
minkä vuoksi Malmin lentoaseman alueen kaavarungon alueella on 
katsottu tarkoituksenmukaiseksi selvittää liito-oravan potentiaalisia liik-
kumismahdollisuuksia jo ennakolta. Lajin suotuisan suojelutason säilyt-
tämiseksi alueelta tulee olla latvusyhteys ja liito-oravalle soveltuva liik-
kumisyhteys laajemmille viheralueille. Lentoasemankortteleiden ase-
makaava-alueen ympäristössä säilytettävät ja kehitettävät yhteydet si-
joittuvat liito-oravan verkostosuunnitelman (Helsingin liito-
oravaverkosto 2019. Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön julkaisuja 
2020:2) mukaisesti pohjois-eteläsuunnassa Nallenrinteen kaava-alueen 
itäpuolitse Tattariharjuntien yli ja edelleen Malmin hautausmaan suun-
taan sekä Sepänmäen pohjoispuolella kohti Longinojan laaksoa. Mal-
min lentokentän alueen pohjoispuolelta kehitettävät yhteydet johtavat 
Lahdenväylän yli Kivikon viheralueelle. Lentoasemankortteleiden ase-
makaava-alue ei ole verkostosuunnitelmassa esitetyn laaja-alaisen tar-
kastelun kannalta merkittävä liito-oravan liikkumisreitti, sillä alue rajau-
tuu avoimeen lentokenttäalueeseen sekä Tattariharjun ja Hyttitien teol-
lisuusalueisiin, joiden läpi liito-oravat eivät pääse liikkumaan. 

Kaupunki tarkastelee liito-oravan levinneisyyttä vuosittain ja ottaa myös 
huomioon muiden tahojen tekemät havainnot. Liito-oravien esiintymistä 
selvitetään vuosittain Malmin entisen lentokentän ympäristössä. Aikai-
sempia havaintoja on kuvattu raporteissa vuosilta 2016, 2018, 2019 ja 
2020. Inventoinnit laaditaan maalis-huhtikuussa pesintäaikaan. Luon-
nonsuojelulain tarkoittamalla lisääntymispaikalla liito‐orava saa poika-
sia. Levähdyspaikassa liito‐orava viettää päivänsä. Lisääntymis‐ ja le-
vähdyspaikka käsittää pesäpuut ja niiden lähellä kasvavat suojaa ja ra-
vintoa tarjoavat puut. 

Lentoasemankortteleiden alueella selvitetään jatkosuunnittelun yhtey-
dessä liito-oravan levinneisyyden ajantasainen tilanne. Selvitysten pe-
rusteella määritellään jatkotoimenpiteet lajin riittävän suojelutason säi-
lyttämiseksi. Aluetta koskevista toimenpiteistä ja suunnitelmista neuvo-
tellaan ympäristöviranomaisten kanssa. Mikäli uusia lisääntymis- ja le-
vähdyspaikkoja löytyisi kaava-alueelta, voidaan liito-oravan suojelusta 
hakea poikkeamista. Suojelusta on mahdollista poiketa vain alueellisen 
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY-keskus) luvalla (LSL 
49 §), mikäli muuta tyydyttävää ratkaisua ei ole ja poikkeus ei haittaa 
lajin kantojen suotuisan suojelun tason säilyttämistä, ja on olemassa 
erittäin tärkeän yleisen edun kannalta pakottava syy.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
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Lisätiedot
Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36154

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaavan muutoksen nro 12623 kartta osa 1/2, päivätty 17.3.2020, 
muutettu 26.1.2021

2 Asemakaavan muutoksen nro 12623 kartta osa 2/2, päivätty 17.3.2020, 
muutettu 19.1.2021

3 Asemakaavan muutoksen nro 12623 selostus, päivätty 17.3.2020, muu-
tettu 26.1.2021

4 Liikennesuunnitelma (piir.nro 7033) / 19.1.2021
5 Vuorovaikutusraportti 4.12.2018, täydennetty 17.3.2020 ja 19.1.2021
6 Osa päätöshistoriaa
7 Havainnekuva, 19.1.2021

Oheismateriaali

1 Sijaintikartta
2 Ilmakuva
3 Muistutukset
4 Tehdyt muutokset

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen hy-
väksyminen

Otteet

Ote Otteen liitteet
Gasgrid Finland Oy Esitysteksti
Helen Oy Esitysteksti
Helen Sähköverkko Oy Esitysteksti
Helsingin seudun liiken-
ne -kuntayhtymä

Esitysteksti

Helsingin seudun ympä-
ristöpalvelut -
kuntayhtymä

Esitysteksti

Museovirasto, kulttuu-
riympäristön suojelu

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen hyväksyminen

Uudenmaan elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristö-
keskus

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen hyväksyminen
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4
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Liite 5
Turvallisuus- ja kemi-
kaalivirasto (Tukes), 
Helsinki

Esitysteksti

Tiedoksi

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

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 15.03.2021 § 182

HEL 2018-008324 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

15.03.2021 Pöydälle

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

Kaupunkiympäristölautakunta 26.01.2021 § 27

HEL 2018-008324 T 10 03 03

Hankenumero 4844_10, 4844_13

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle 
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 17.3.2020 päivätyn ja 26.1.2021 muutetun asemakaavan muuto-
sehdotuksen nro 12623 hyväksymistä. Asemakaavan muutos kos-
kee 38. kaupunginosan (Malmi, Tattariharju, Malmin lentokenttä) 
korttelin 38171 tonttia 23, osaa korttelin 38173 tonttia 6  sekä puis-
to-, lentokenttä-, suojaviher- ja katualuetta (muodostuvat uudet kort-
telit 38263–38268). 

Lisäksi lautakunta päätti

 ettei ehdotusta aseteta uudelleen nähtäville 

 antaa vuorovaikutusraportista ilmenevät vastineet saatuihin lausun-
toihin ja muistutuksiin. Päätösasiakirjat ja vuorovaikutusraportti ovat 
luettavissa kaupunkiympäristön toimialan asiakaspalvelussa, Työ-
pajankatu 8 (puh. 09 310 22111), sekä internet-sivuilla: Päätöksen-
teko

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

26.01.2021 Ehdotuksen mukaan

Asian aikana kuultavina olivat arkkitehti Salla Hoppu, tiimipäällikkö Kai-
sa Jama ja ympäristötarkastaja Tuomas Lahti. Asiantuntijat poistuivat 
kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Palautusehdotus:
Atte Kaleva: Lentoasemankortteleiden (Malmin lentokentän alue) tar-
kistettu asemakaavan muutosehdotus (nro 12623) palautetaan valmis-
teluun siten, että uudessa valmistelussa huomioidaan liito-oravan koh-
dalta tarkentuneiden luontoselvitysten tulokset tarvittavine lupamenet-
telyineen.

Kannattaja: Nuutti Hyttinen

Asian käsittelyn palauttamisesta äänestettiin ennen keskustelun jatka-
mista. 

1 äänestys

JAA-ehdotus: Asian käsittelyä jatketaan
EI-ehdotus: Lentoasemankortteleiden (Malmin lentokentän alue) tarkis-
tettu asemakaavan muutosehdotus (nro 12623) palautetaan valmiste-

https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi/paatoksenteko/
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luun siten, että uudessa valmistelussa huomioidaan liito-oravan kohdal-
ta tarkentuneiden luontoselvitysten tulokset tarvittavine lupamenettelyi-
neen.

Jaa-äänet: 10
Mia Haglund, Eveliina Heinäluoma, Noora Laak, Jape Lovén, Amanda 
Pasanen, Risto Rautava, Laura Rissanen, Anni Sinnemäki, Mikko Sä-
relä, Satu Susanna Vartiainen

Ei-äänet: 3
Sirpa Asko-Seljavaara, Nuutti Hyttinen, Atte Kaleva

Kaupunkiympäristölautakunta päätti jatkaa asian käsittelyä äänin 10-3. 

Atte Kaleva jätti päätöksestä eriävän mielipiteen.

Atte Kaleva: Liito-orava on direktiivilaji, joka pitää ottaa kaavoituksessa 
huomioon luonnonsuojelulain 49 §:n lisääntymis- ja levähdyspaikan 
hävittämis- ja heikentämiskiellon lisäksi asemakaavan sisältövaatimus-
ten kautta, luontoarvojen kuvaajana. MRL 54.2 § todetaan: "Rakennet-
tua ympäristöä ja luonnonympäristöä tulee vaalia eikä niihin liittyviä eri-
tyisiä arvoja saa hävittää.” Ja koska kaavan selvityksissä ajantasaisia 
tietoja ei ole otettu huomioon, tulee käyttöön myös MRL 9 §. 

KAER Oy:n Malmin lentokenttäalueella tekemien uusien liito-
oravaselvitysten perusteella voidaan pitää todennäköisenä, että Len-
toasemankortteleiden alueella sijaitsee liito-oravien levähdys- ja pesä-
paikkoja. Kaavan eteneminen vaatii näin ollen sitä, että kaupunki saa 
ELY-keskukselta poikkeusluvan. Koska poikkeuslupaa ei ole, on perus-
teltu syy epäillä, että kaava on lainvastainen.

Kannattajat: Sirpa Asko-Seljavaara, Nuutti Hyttinen

19.01.2021 Pöydälle

31.03.2020 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

17.03.2020 Pöydälle

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Salla Hoppu, arkkitehti, puhelin: 310 37240

salla.hoppu(a)hel.fi
Kaisa Jama, tiimipäällikkö, puhelin: 310 22980

kaisa.jama(a)hel.fi
Kari Tenkanen, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37132

kari.tenkanen(a)hel.fi
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Kaarina Laakso, tiimipäällikkö (teknistaloudelliset asiat), puhelin: 310 37250
kaarina.laakso(a)hel.fi

Sakari Mentu, arkkitehti (rakennussuojelu), puhelin: 310 37217
sakari.mentu(a)hel.fi

Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus Kaupunkimit-
tauspalvelut Kartat ja paikkatiedot Yksikön päällikkö 04.02.2020 § 7

HEL 2018-008324 T 10 03 03

Päätös

Yksikön päällikkö päätti hyväksyä asemakaavan 12623 pohjakartan 
kaupunginosassa 38 Malmi. Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja raken-
nuslain (132/1999) 54a §:n asettamat vaatimukset.

Päätöksen perustelut

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

Asemakaavan numero: 12623
Kaupunginosa: 38 Malmi
Kartoituksen työnumero: 22/2019
Pohjakartta valmistunut: 14.6.2019
Tasokoordinaatisto: ETRS-GK25
Korkeusjärjestelmä: N2000

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

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

Lisätiedot
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 14.08.2019 § 57

HEL 2018-008324 T 10 03 03
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Arkkitehti Salla Hoppu esitteli.

Nimistötoimikunta päätti esittää alueelle seuraavia uusia nimiä:

Brommankatu–Brommagatan

(katu)

Perustelu: Ryhmänimi (Malmin lentoaseman lentoreitit). Bromma on 
lentoasema Tukholmassa, Ruotsissa. Malmilta lennettiin sinne sään-
nöllisesti kaupallisia lentoja vuodesta 1936 alkaen.

Hyppytorninpuisto–Hopptornsparken

(puisto): Paikalla sijaitsevan hyppytornin tai harjoitustornin mukaan, jo-
ka on otettu käyttöön vuonna 1994.

Kastrupinkatu–Kastrupgatan 

(katu)

Perustelu: Ryhmänimi (Malmin lentoaseman lentoreitit). Kastrup on len-
toasema Kööpenhaminassa, Tanskassa. Malmilta lennettiin sinne 
säännöllisesti kaupallisia lentoja vuodesta 1948 alkaen. 

Lentoreitinpuisto–Flygruttsparken

(puisto)

Perustelu: Ryhmänimi (Malmin lentoaseman lentoreitit).

Malmin lentoaseman katu–Malms flygplats gata 

(katu)

Perustelu: Liitynnäinen, Malmin lentoaseman mukaan.
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Pulkovonkuja–Pulkovogränden 

(katu)

Perustelu: Ryhmänimi (Malmin lentoaseman lentoreitit). Pulkovo (aik. 
Šosseinaja) on lentoasema Pietarissa Venäjällä. Malmilta lennettiin 
sinne säännöllisesti kaupallisia lentoja vuodesta 1948 alkaen.

Spilvenkuja–Spilvegränden 

(katu)

Perustelu: Ryhmänimi (Malmin lentoaseman lentoreitit). Spilve on len-
toasema Riiassa, Latviassa. Malmilta lennettiin sinne säännöllisesti 
kaupallisia lentoja vuodesta 1937 alkaen.

Tempelhofinkatu–Tempelhofsgatan

(katu)

Perustelu: Ryhmänimi (Malmin lentoaseman lentoreitit). Tempelhof on 
lentoasema Berliinissä, Saksassa. Malmilta lennettiin sinne säännölli-
sesti kaupallisia lentoja vuodesta 1937 alkaen.

Lentoreittien historiaa selvitettäessä käytettyjä lähteitä:

http://www.timetableimages.com/ttimages/complete/complete.htm

Wikipedia (suom., ruots., engl.)

John Wegg 1983: Finnair–The Art of Flying since 1923. Finnair.

Lisätiedot
Johanna Lehtonen, nimistönsuunnittelija, puhelin: 310 37386

johanna.lehtonen(a)hel.fi
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§ 202
V 31.3.2021, Valtuutettu Kati Juvan aloite matkakorttien ja kaavak-
keiden saattamisesta sukupuolineutraaleiksi

HEL 2020-001114 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää todeta aloitteen loppuun käsitellyksi.

Käsittely

Vastaehdotus:
Reetta Vanhanen: Kappaleen 10 viimeisen lauseen loppuosa muute-
taan seuraavasti:
"…joissa sukupuolen kirjaamiseen on käytössä vaihtoehdot "mies", 
"nainen", "muu” ja ”en halua vastata". "

Kannattaja: Veronika Honkasalo

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti Reetta Vanhasen vastaehdo-
tuksen mukaisesti muutetun ehdotuksen.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Olli Lahtinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36055

olli.lahtinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Lausunto, Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä, 17.2.2021

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Esitysehdotus

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää todeta aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Kati Juva ja 23 muuta valtuutettua esittivät valtuustoaloit-
teessaan (19.1.2020), että kaupunki ryhtyisi toimenpiteisiin sen varmis-
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tamiseksi, ettei sukupuolta tarvitsisi kirjata matkakortteihin ja lisäksi, et-
tä kaikissa kaupungin käyttämissä kaavakkeissa ja kyselyissä annettai-
siin vastaajalle mahdollisuus valita sukupuolineutraali vaihtoehto aina, 
kun se on juridisesti mahdollista.

Tasa-arvotoimikunnalta ja Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymältä 
(HSL) pyydettiin aloitteen johdosta lausunnot. Asiaa selvitettiin lisäksi 
kaupunginkanslian oikeuspalveluiden sekä nykyisen kaupunkitietoyksi-
kön kanssa.

Kaupunginvaltuusto päätti 9.9.2020 (§ 200) palauttaa asian uudelleen 
valmisteltavaksi siten, että kaupunki aloittaa valmistelun sukupuolitie-
don poistamiseksi HSL:n matkakorteista ja laatii kaupunkitasoisen lin-
jauksen sukupuolivaihtoehtojen "muu" ja "en halua määritellä" lisäämi-
seksi kaikkien verkko- ja muiden kyselyiden taustatietoihin.

Tutkimukset ja kyselyt

Asian ollessa edellisen kerran kaupunginhallituksen käsittelyssä 
24.8.2020 perusteluissa todettiin tehtyihin selvityksiin viitaten, että 
väestörekisterissä ei ole nykyisin mahdollisuutta kirjata sukupuoleksi 
muuta kuin mies tai nainen. Tästä johtuen käytännössä kaikissa väes-
töä koskevissa virallisissa tilastoissa joudutaan toistaiseksi käyttämään 
perinteistä mies/nainen –luokittelua. 

Virallinen tilastojärjestelmä nojaa sukupuoliluokittelussa vahvasti väes-
törekisteritietoon. Tämän muuttaminen edellyttäisi väestörekisteriä kos-
kevan lainsäädännön muuttamista sekä tähän liittyen väestörekisteritie-
tojen kirjaamiskäytäntöjen muuttamista, eikä asia ole kaupungin toimi-
vallassa. Sen sijaan kyselypohjaisessa tiedonkeruussa mies/nainen -
luokittelusta on mahdollista poiketa. 

Kaupunginkanslian kaupunkitietoyksikön toteuttamissa asukaskyselyis-
sä on nykyään vakiintuneesti mukana sukupuolitiedolle neutraali vaih-
toehto.

Kolmen vastauskohdan vaihtoehdossa vastaajalle annetaan vaihtoeh-
dot "mies", "nainen" ja "muu/en halua vastata". Neljän vastauskohdan 
kysymyksessä annetaan vaihtoehdot "mies", "nainen", "muu" sekä "en 
halua vastata". 

Kaupungin toimialojen lukuisissa palveluissa on käytössä painettuja 
lomakkeita, joissa usein kysytään vastaajista taustatietoja. Lomakkei-
den suuren lukumäärän takia ei ole tarkoituksenmukaista kerätä tietoa, 
missä määrin niissä on annettu riittävästi vaihtoehtoja sukupuoli-
identiteetin merkitsemiseen. Tarkoituksena on, että kaupunginkanslian 
hallintojohtaja, jolla hallintosäännön 12 luvun 2 §:n mukaan on oikeus 
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antaa hallintoa, päätösvalmistelua ja asianhallintaa koskevia menette-
lyohjeita, ohjeistaa toimialat ja liikelaitokset laatimaan jatkossa kaupun-
gin tuottamat lomakkeet sellaisiksi, joissa sukupuolen kirjaamiseen on 
käytössä vähintään vaihtoehdot "mies", "nainen" ja "muu/en halua vas-
tata".

Verkkokyselyt

Kaupunginkanslia on valmistelemassa kyselyjärjestelmän hankintaa 
kilpailutuksen kautta koko kaupungin käyttöön. Vaatimusmäärittelyssä 
otetaan huomioon valtuustoaloitteessa mainittu neljän sukupuolivaih-
toehdon tarjoaminen kyselyiden taustatietojen keräämisessä. Toiminto 
voidaan toteuttaa eri tavoin. Kyselyitä laativille kaupungin työntekijöille 
voidaan tarjota kyselyjärjestelmässä omia mallipohjia, joissa on valmii-
na taustakysely vaihtoehtoineen aloitteen mukaisesti. 

Järjestelmään sisällytetään kaupunkitasoisia ohjeistuksia, jolloin val-
mistelijoilla on käytössään toimintalinjaukset kyselyitä laatiessaan.  Kil-
pailutus toteutetaan kevään 2021 aikana, ja valittua järjestelmää on 
tarkoitus käyttää koko kaupungissa erityyppisten kuntalaiskyselyiden, 
ilmoittautumisten ja asiakaspalautteen keräämisessä.

Koska kaupungilla on oman järjestelmäratkaisun lisäksi käytössä muita 
verkkopalveluita, joissa voidaan kysyä taustatietoja, valmistellaan kau-
punkitasoinen ohje siitä, kuinka kysymykset sukupuolesta tulee aina to-
teuttaa, mikäli vastaajan sukupuolta kysytään. Tällaisia palveluita ovat 
esimerkiksi karttapohjaiset kyselyt sekä eräät yhteiskehittämiseen ja 
ideointiin käytetyt valmiit alustat. Joissakin palveluissa kuten osallistu-
vassa budjetoinnissa ei kysytä henkilön taustatietoja erikseen, vaan 
vahvassa tunnistamisessa käytetty suomi.fi -palvelu hakee henkilön 
tiedot väestörekisteristä, joka tällä hetkellä tunnistaa vain kaksi suku-
puolta. 

Linjaavan ohjeen levityksessä kyselyiden laatijoille hyödynnetään kau-
pungin sisäisiä viestintäkanavia ja asiantuntijaverkostoja.

HSL:n matkakortit

Helsingin kaupunginvaltuuston tahtotila julkisessa liikenteessä käytet-
tävän matkakortin muuttamisesta tietosisällöltään sukupuolineutraaliksi 
on ollut lippujärjestelmästä vastaavan HSL:n tiedossa. HSL vastaa jul-
kisen paikallisliikenteen lippujärjestelmän suunnittelusta ja toteutukses-
ta. 

Kaupunginvaltuuston palautuspäätöksen johdosta pyydetyssä uudessa 
lausunnossaan HSL toteaa 17.2.2021 seuraavaa:
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"HSL tukee matkalippujen tarkastustoiminnalla lippujen sääntöjenmu-
kaista käyttöä ja turvaa siten lipputulojen kertymisen. Lipputuloilla var-
mistetaan joukkoliikenteen palvelutason ja jäsenkuntien joukkoliikenne-
subvention pysyminen suunnitellulla tasolla. Vallitsevassa taloustilan-
teessa lipputulojen turvaaminen on aiempaakin kriittisempää.

Henkilökohtainen matkakortti sisältää tiedon omistajansa henkilötun-
nuksesta. Sukupuolitietoa ei ole kirjattuna matkakorteissa eikä matka-
kortin taustajärjestelmässä. Matkakortin tarkastustilanteessa ensiarvio 
siitä, onko kortti omistajansa hallussa, tehdään kuitenkin tarkastuslait-
teen henkilötunnuksesta päättelemän ikä- ja sukupuolitiedon perusteel-
la. Tarkastusresurssien ollessa rajalliset, nopean ja mahdollisimman 
kattavan ensiarvion tekeminen on tärkeää lipputulojen turvaamiseksi. 
Sukupuolten moninaisuuden kohtaaminen on tarkastustyössä päivit-
täistä ja osa matkalipuntarkastajan ammattitaitoa. Tarkastajia on koulu-
tettu mm. Setan toimesta ja sukupuolten moninaisuuden huomioimisen 
taitoihin kiinnitetään matkalipuntarkastajien koulutuksessa jatkossakin 
erityistä huomiota.

HSL:ssä on parhaillaan käynnissä lippu- ja maksujärjestelmän uudis-
tustyö. Tulevaisuuden tunniste- ja tilipohjaisessa palvelussa matkustu-
soikeus ja asiakkaan tiedot löytyvät taustajärjestelmästä, eivät enää 
tunnisteena toimivalta kortilta, puhelimesta tai muusta mahdollisesta 
tunnisteesta. HSL suunnittelee tunnistepohjaisen palvelun suunnittelu-
työn yhteydessä myös matkalipuntarkastustilanteissa – ensiarvioinnis-
sa ja asiakkaan yksilöinnissä – tarvittavat tiedot ja huomioi valtuustoa-
loitteen osana työtä. Valmistelemme uuteen tilipohjaiseen taustaan su-
kupuolitietoa jaottelulla: nainen, mies, muu, en halua vastata. Tunniste- 
ja tilipohjainen palvelu- ja järjestelmäkokonaisuus tulee käyttöön vai-
heittain 2020-luvun aikana.

Lipputulojen turvaamiseksi ja kustannustehokkaan tarkastustoiminnan 
toteuttamiseksi matkalipuntarkastajien on jatkossakin kyettävä teke-
mään mahdollisimman kattava ensiarvio, jolla pyritään tunnistamaan 
mahdollisia henkilökohtaisten lippujen väärinkäytöstilanteita."

Toimivalta

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
Olli Lahtinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36055
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olli.lahtinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Lausunto, Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä, 17.2.2021

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 15.03.2021 § 183

HEL 2020-001114 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

15.03.2021 Pöydälle

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Reetta 
Vanhasen ehdotuksesta.

24.08.2020 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Olli Lahtinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36055

olli.lahtinen(a)hel.fi

Kaupunginvaltuusto 09.09.2020 § 200

HEL 2020-001114 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto palautti asian uudelleen valmisteltavaksi. 

Käsittely

09.09.2020 Palautettiin
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Valtuutettu Katju Aro ehdotti valtuutettu Eva Biaudet´n kannattamana, 
että kaupunginvaltuusto palauttaa asian kaupunginhallitukselle uudel-
leen valmisteltavaksi siten, että kaupunki aloittaa valmistelun sukupuo-
litiedon poistamiseksi HSL:n matkakorteista ja laatii kaupunkitasoisen 
linjauksen sukupuolivaihtoehtojen "muu" ja "en halua määritellä" lisää-
miseksi kaikkien verkko- ja muiden kyselyiden taustatietoihin.

5 äänestys

Asian käsittelyn jatko JAA, palautus EI

JAA-ehdotus: Asian käsittelyä jatketaan
EI-ehdotus: Palautetaan valmisteluun siten, että kaupunki aloittaa val-
mistelun sukupuolitiedon poistamiseksi HSL:n matkakorteista ja laatii 
kaupunkitasoisen linjauksen sukupuolivaihtoehtojen "muu" ja "en halua 
määritellä" lisäämiseksi kaikkien verkko- ja muiden kyselyiden tausta-
tietoihin.

Jaa-äänet: 23
Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Mika Ebeling, Juha Hakola, 
Jussi Halla-aho, Nuutti Hyttinen, Atte Kaleva, Tapio Klemetti, Pia Kop-
ra, Kauko Koskinen, Heimo Laaksonen, Otto Meri, Dani Niskanen, Mi-
ka Raatikainen, Risto Rautava, Wille Rydman, Mirita Saxberg, Daniel 
Sazonov, Sampo Terho, Matias Turkkila, Ulla-Marja Urho, Jan Vapaa-
vuori, Paavo Väyrynen

Ei-äänet: 38
Alviina Alametsä, Ted Apter, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Katju 
Aro, Eva Biaudet, Silja Borgarsdottir Sandelin, Fatim Diarra, Laura Fin-
ne-Elonen, Mia Haglund, Jasmin Hamid, Joel Harkimo, Mari Holopai-
nen, Veronika Honkasalo, Emma Kari, Otso Kivekäs, Mai Kivelä, Dan 
Koivulaakso, Vesa Korkkula, Johanna Laisaari, Petra Malin, Sami Mut-
tilainen, Björn Månsson, Johanna Nuorteva, Jaana Pelkonen, Petrus 
Pennanen, Marcus Rantala, Pauliina Saares, Suldaan Said Ahmed, 
Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Kaarin Taipale, Lilja Tamminen, Pil-
vi Torsti, Thomas Wallgren, Sinikka Vepsä, Anna Vuorjoki, Ozan Yanar

Tyhjä: 24
Jussi Chydenius, Eveliina Heinäluoma, Abdirahim Husu Hussein, Ville 
Jalovaara, Kati Juva, Jukka Järvinen, Arja Karhuvaara, Laura Kolbe, 
Seija Muurinen, Hannu Oskala, Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, Matti 
Parpala, Amanda Pasanen, Terhi Peltokorpi, Tuomas Rantanen, Na-
sima Razmyar, Laura Rissanen, Tomi Sevander, Satu Silvo, Anni Sin-
nemäki, Reetta Vanhanen, Juhana Vartiainen, Sanna Vesikansa

Kaupunginvaltuusto päätti palauttaa asian kaupunginhallitukselle uu-
delleen valmisteltavaksi.
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Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Olli Lahtinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36055

olli.lahtinen(a)hel.fi
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§ 203
Helsingin kaupungin vuoden 2020 tilinpäätöksen hyväksyminen

HEL 2021-003003 T 02 02 01

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Asian käsittelyn aikana kuultavana oli rahoitusjohtaja Tuula Saxholm.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Veronika 
Honkasalon ehdotuksesta. 

Esittelijä
pormestari
Jan Vapaavuori

Lisätiedot
Ari Hietamäki, taloussuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 36567

ari.hietamaki(a)hel.fi
Matti Malinen, talousarviopäällikkö, puhelin: 310 36277

matti.malinen(a)hel.fi
Tuula Saxholm, rahoitusjohtaja, puhelin: 310 36250

tuula.saxholm(a)hel.fi
Ulla Kukkonen, toimitusjohtaja, puhelin: 310 25110

ulla.kukkonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Tilinpäätös 2020

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Esitysehdotus

Kaupunginhallitus päätti omalta osaltaan hyväksyä kaupungin vuoden 
2020 tilinpäätöksen.

Tilikauden tulos ennen varausten ja rahastojen muutoksia on                
496 727 658,16 euroa. Tulokseen sisältyvät myös kaupungin liikelaitos-
ten ja itsenäisinä taseyksikköinä käsiteltyjen rahastojen tulokset, jotka 
käsitellään niiden omissa kirjanpidoissa.

Lisäksi kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle tilikauden tulok-
sen käsittelyssä seuraavaa:
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Alla olevien liikelaitosten yli- tai alijäämä siirretään ko. liikelaitoksen joh-
tokunnan esityksen mukaisesti taseen omaan pääomaan.

Alla olevien rahastojen yli- tai alijäämä siirretään rahaston sääntöjen 
mukaisen ko. rahaston rahastopääomaan.

Kaupunginhallitus esittää lisäksi, että muun toiminnan tilikauden tulos 
käsitellään seuraavasti:

Edelleen kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että innovaa-
tiorahastoon tulisi siirtää Helsingin kaupungin taseeseen kertyneistä 
voittovaroista 30 miljoonaa euroa.

Esittelijän perustelut

Esittelijä ilmoittaa, että vuoden 2020 tilinpäätös on valmistunut. Tilin-
päätös käsittää koko kaupungin tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätök-
sen.

Kaupungin taloutta on hoidettu pitkäjänteisesti ja se on vahvalla pohjal-
la. Kaupungin tilikauden tulos oli 496,7 miljoonaa euroa ollen 234 mil-
joonaa euroa talousarviota parempi. Vuoden 2019 tulos oli 377,0 mil-
joonaa euroa, vuoden 2018 tulos 386,8 miljoonaa euroa ja vuoden 
2017 tulos 483,1 miljoonaa euroa. 

Helsingin kaupungin tuloslaskelma
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Toimintakate toteutui talousarviota parempana (47,5 miljoonaa euroa) 
toimintatulojen ylittäessä talousarvion merkittävästi (72,1 miljoonaa eu-
roa). Maan-, rakennusten- ja osakkeiden myyntituloja (kirjautuu muihin 
toimintatuloihin) kertyi talousarviossa ennakoitua (100 miljoonaa euroa) 
enemmän, yhteensä 137 miljoonaa euroa. Myös valmistus omaan käyt-
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töön toteutui talousarviossa ennakoitua suurempana (39,6 miljoonaa 
euroa).

Kaupungin ulkoiset toimintamenot ylittävät talousarvion 24,5 miljoonalla 
eurolla. Kaupungin ulkoisten toimintamenojen kasvu edelliseen vuo-
teen verrattuna oli 3,6 prosenttia (vuonna 2019 vastaava kasvu edelli-
seen vuoteen oli 4,8 prosenttia). Kuntasektorilla vastaava kasvu oli 
keskimäärin 2,0 prosenttia. Kaupunkistrategian käyttötalouden toimin-
tamenoja mitoittava taloustavoitteen mukaiset menot kasvoivat vuonna 
2020 noin 4,4 prosenttia eli noin kolminkertaisesti strategiatavoittee-
seen (tavoitetaso 1,29 prosenttia) nähden (vuonna 2019 vastaava kas-
vu edelliseen vuoteen oli 5 prosenttia, tavoitetaso vuonna 2019 oli 2,34 
prosenttia).

Verotulot kasvoivat edellisvuodesta 2,1 prosenttia (vuonna 2019 vas-
taava kasvu oli 2,3 prosenttia). Verotulototeuma oli yhteensä -57 mil-
joonaa euroa talousarviota heikompi (huomioiden koronakompensaa-
tiot yhteisöverojen kautta). Valtionosuustilitysten toteuma oli 479,6 mil-
joonaa euroa. Se sisältää kuntien koronatukipakettien mukaiset kom-
pensaatiot 214 miljoonaa euroa. Valtionosuudet toteutuvat 234 miljoo-
naa euroa talousarviota korkeampana. Yhteensä vero- ja valtionosuus-
tulot olivat 176 miljoonaa euroa talousarviota korkeammat.

Vuosikate 863 miljoonaa euroa toteutui 228 miljoonaa euroa talousar-
viota korkeampana ja hieman edellisvuotta korkeampana (741 miljoo-
naa euroa vuonna 2019).

Koronan vaikutukset Helsingin kaupungin vuosikatteeseen jäivät vuon-
na 2020 lähes neutraaleiksi. Toimialojen palveluissa on kuitenkin muo-
dostunut palveluvelkaa, jonka kattaminen vuodesta 2021 eteenpäin li-
sää kaupungin menoja.

Helsingin kaupungin rahoituslaskelma
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Kaupungin investointimenot olivat 1 047 miljoonaa euroa, josta 130 mil-
joonaa euroa muodostui Kiinteistö Oy Helsingin Kalasataman Kympin 
myyntitulojen sijoittamisesta kyseessä olevaan kiinteistöosakeyhtiöön. 
Ilman tätä kertaluonteista pääomitusta investointimenot olivat 917 mil-
joonaa euroa eli 137 miljoonaa euroa edellisvuotta suuremmat. Inves-
tointimenot ilman liikelaitoksia vuonna 2020 olivat 891,5 miljoonaa eu-
roa ja ilman Kymppi-talon kertaluonteista pääomitusta investointimenot 
olivat 761,5 miljoonaa euroa eli 19 prosenttia enemmän kuin vuonna 
2019. Vuonna 2019 käytettiin 639,9 miljoonaa euroa, 516 miljoonaa eu-
roa vuonna 2018 ja 545,7 miljoonaa euroa vuonna 2017. Investointita-
son nousu on viime vuosina kohdistunut erityisesti kasvatuksen ja kou-
lutuksen toimialan rakennushankkeisiin, uusien projektialueiden esira-
kentamiseen sekä katujen ja liikenneväylien uudisrakentamiseen ja pe-
rusparantamiseen.
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Vuoden 2020 investointimenot kasvoivat vuoteen 2019 verrattuna eri-
tyisesti talonrakennushankkeisiin, esirakentamiseen sekä katuihin ja lii-
kenneväyliin kohdistettujen määrärahojen käytössä.

Talonrakennushankkeisiin käytettiin yhteensä 298,1 miljoonaa euroa, 
joka on 12 prosenttia enemmän kuin vuonna 2019. Vuonna 2019 vas-
taava käyttö oli 266,1 miljoonaa euroa. Uudis- ja lisärakennushankkei-
siin käytettiin 130,9 miljoonaa euroa, kun vuonna 2019 käytettiin 116,2 
miljoonaa euroa. Korjaushankkeisiin käytettiin 167,1 miljoonaa euroa, 
kun vuonna 2019 käytettiin 149,1 miljoonaa euroa. Merkittävimmät 
määrärahan käytön lisäykset verrattuna vuoteen 2019 kohdistuivat 
kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle.

Talousarviokohdan Projektialueiden esirakentaminen, Khn käytettäväk-
si, käytettiin vuonna 2020 yhteensä 96,4 miljoonaa euroa, joka on 73,7 
prosenttia enemmän kuin vuonna 2019. Vuonna 2019 vastaava käyttö 
oli 55,5 miljoonaa euroa. Merkittävimmät määrärahan käytön lisäykset 
verrattuna vuoteen 2019 kohdistuivat Kalasataman ja Länsisataman 
esirakentamiseen.

Katuihin ja liikenneväyliin käytettiin yhteensä 173,2 miljoonaa euroa, 
joka on 9,1 prosenttia enemmän kuin vuonna 2019. Vuonna 2019 vas-
taava käyttö oli 158,7 miljoonaa euroa. Merkittävimmät määrärahan 
käytön lisäykset verrattuna vuoteen 2019 kohdistuivat talousarviokoh-
taan Uudisrakentaminen sekä talousarviokohtaan Perusparantaminen 
ja liikennejärjestelyt.

HKL-liikelaitoksen investoinnit vuonna 2020 olivat 145,9 miljoonaa eu-
roa (138,2 miljoonaa vuonna 2019).

Toiminnan ja investointien rahavirta toteutui vain -9 miljoonaa euroa 
negatiivisena huolimatta edellistä vuotta merkittävästi korkeammasta 
investointitasosta. Tämä mahdollistui, kun myös tulorahoitus toteutui 
edellistä vuotta parempana. Toiminnan ja investointien rahavirta, joka 
on keskeinen kaupungin talouden tilannetta kuvaava tunnusluku, toteu-
tui jokseenkin vastaavalla tasolla kuin edellisenä vuonna (-33 miljoonaa 
euroa).
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Vuosikate suhteessa toteutuneeseen investointitasoon (investointien 
tulorahoitusprosentti) vuonna 2020 oli 85 prosenttia. Se ei poikkea 
merkittävästi muiden suurimpien kaupunkien tasosta. Myöskin kunta-
sektorin keskimääräinen investointien tulorahoitusprosentti oli ennakko-
tietojen mukaan 84 prosenttia.

Vuoden 2020 talousarviossa oli varauduttu uusien 92 miljoonan euron 
lainojen nostoon. Lainanotosta toteutui 60 miljoonaa euroa. Kyseinen 
laina nostettiin liikenneliikelaitokselle raitiovaunukaluston hankintaa 
varten Euroopan Investointipankin kanssa tehdystä rahoituksen puite-
sopimuksesta. Pitkäaikaisia lainoja lyhennettiin noin 82 miljoonaa eu-
roa (sisältäen liikenneliikelaitoksen investointeja varten nostetut raha-
laitoslainat), ja pitkäaikaisten lainojen määrä aleni vuonna 2020 netto-
määräisesti yhteensä 22 miljoonaa euroa. Kaupungin ottolainakanta oli 
vuoden lopulla 992 miljoonaa euroa (vuoden 2019 lopussa 1 014 mil-
joonaa euroa).

Kaupungin rahojen ja pankkisaamisten sekä rahoitusarvopaperien yh-
teenlaskettu määrä on kasvanut kuluneella tilikaudella 208,1 miljoonaa 
euroa. Kassavarojen määrän muutosta osaltaan selittää pääosin tytä-
ryhteisöjen konsernitilivarojen määrän kasvu.

Kaupungin taseen rahat ja pankkisaamiset -erä sisältää myös kaupun-
gin konsernitiliin kuuluvien yhteisöjen tilivarat kaupungin konsernitilillä. 
Kaupungin velka edellä mainituille yhteisöille näiden varoista konserni-
tilillä näkyy kaupungin taseessa vastaavasti lyhytaikaisten velkojen 
määrässä. Kaupungin konsernitilijärjestelmässä oli tytäryhteisöjen va-
roja vuoden lopussa yhteensä 500,7 miljoonaa euroa (kasvua viime 
vuodesta 167,9 miljoonaa euroa).

Kaupungin maksuvalmiusreservejä kasvatti lisäksi kaupunkiympäristön 
toimialan toimitiloiksi valmistuneen Kiinteistö Oy Helsingin Kalasata-
man Kympin osakekannan sekä siihen liittyvän tontin myynti. Kauppa-
hinta kohteista oli yhteensä 167 miljoonaa euroa. Kaupunki jää raken-
nukseen vuokralaiseksi pitkäaikaisella vuokrasopimuksella.
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Helsingin kaupunkikonsernin vuoden 2020 vuosikate oli noin 1 438 mil-
joonaa euroa. Vuosikate parani vuodesta 2019 noin 61 miljoonalla eu-
rolla. Helsingin kaupungin vuosikate parani 122 miljoonaa euroa edelli-
seen vuoteen verrattuna. Tytäryhteisöjen vaikutus kaupunkikonsernin 
vuosikatteeseen oli noin 61 miljoonaa euroa vähemmän kuin edellisenä 
vuonna. Ennen kaikkea Helsingin Satama Oy:n (noin 19 miljoonaa eu-
roa) sekä Palmia Oy:n (noin 4 miljoonaa euroa) tulokset heikkenivät 
vuodesta 2019 pääasiallisesti koronaepidemian vaikutusten seurauk-
sena.

Kaupunkikonsernin tulos oli vuonna 2020 noin 605 miljoonaa euroa, jo-
hon vaikutti keskeisimmin Helsingin kaupungin osuus 497 miljoonaa 
euroa ja Helen Oy:n osuus 123 miljoonaa euroa. 

Kaupunkikonsernin ylijäämä oli 569 miljoonaa euroa ja se parani edelli-
sestä vuodesta 65 miljoonaa euroa. Helsingin kaupungin ylijäämä oli 
119 miljoonaa euroa edellisen vuoden tasoa parempi.

Helsingin kaupunkikonsernin tuloslaskelma
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Kaupunkikonsernin vuoden 2020 toiminnan ja investointien rahavirta oli 
-269 miljoonaa euroa negatiivinen ja se oli hieman vuoden 2019 tasoa 
parempi (-333 miljoonaa euroa vuonna 2019). Helsingin kaupungin vai-
kutus kaupunkikonsernin toiminnan ja investointien rahavirtaan oli -9 
miljoonaa euroa, jonka taso oli edellisen vuoden tasolla (-33 miljoonaa 
euroa vuonna 2019).

Tytäryhteisöjen (muut kuin kuntayhtymät) yhteenlaskettu investointitaso 
oli 1 040 miljoonaa euroa ja se oli 103 miljoonaa euroa edellisen vuo-
den tasoa (937 miljoonaa euroa vuonna 2019) suurempi. Tytäryhteisö-
jen yhteenlaskettu investointitaso on noussut vuoden 2017 toteumaan 
nähden 275 miljoona euroa eli se on kasvanut lähes kolmanneksen. 
Samalla aikavälillä myös kaupungin investoinnit ovat kasvaneet noin 
kolmanneksella vuoden 2017 noin 619 miljoonan euron tasosta vuoden 
2020 noin 917 miljoonan euron tasoon (vertailukelpoinen taso 2020 
huomioiden Kymppi-talon kertaluonteinen pääomittaminen).

Kaupunkikonsernin lainakanta oli 5 552 miljoonaa euroa eli 8 442 eu-
roa asukasta kohden (vuonna 2019 lainakanta oli 5 171 miljoonaa eu-
roa). Tästä Helsingin kaupungin lainakanta oli 992 miljoonaa euroa eli 
1 508 euroa asukasta kohden. Helsingin kaupungin lainakanta pieneni 
(42 miljoonaa euroa), mutta vastaavasti tytäryhteisöjen yhteenlaskettu 
lainakanta kasvoi kasvaneen investointitason seurauksena noin 423 
miljoonaa euroa (vuonna 2019 vastaava lainakannan kasvu oli 434 mil-
joonaa euroa).

Helsingin kaupunkikonsernin rahoituslaskelma
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Tilinpäätöksen käsittelyn liittyen esittelijä toteaa, että kuntalain mukaan 
kunnanhallitus tekee toimintakertomuksessa ehdotuksen tilinkauden tu-
loksen käsittelystä. Liikelaitosten ja itsenäisinä taseyksikköinä toimivien 
rahastojen tulokset käsitellään kirjanpitosäännösten mukaisesti niiden 
omissa tilinpäätöksissä.

Kaupunginhallitus toteaa tilinpäätöksen tuloksen käsittelyn yhteydessä 
seuraavaa liittyen asuntotuotantorahaston tilanteeseen.

Kaupungin asuntotuotantorahasto koostuu kolmesta korista. Yksi ko-
reista perustettiin kaupungin erillisten korkotukiyhtiöiden vuokrien peri-
miseen ja rakentamisenaikaisten lainojen hoitoon. Yhtiöt on olennaisin 
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osin fuusioitu kaupungin 100 % omistamaan Koy Auroranlinnaan. Yh-
dessä korkotukiyhtiöistä kaupunki on ollut enää vähemmistöosakkaa-
na.  Fuusion toteuduttua ko. yhtiön osakeomistuksiin liittyvät vuokrat ja 
vastikkeet voidaan hoitaa kuten muunkin erillisen asunto-omistuksen 
kohdalla, jolloin ko. rahastokori voidaan tarpeettomana lakkauttaa.

Korin lakkauttamiseen liittyvä asuntotuotantorahaston sääntömuutose-
sitys on tarkoitus tuoda erikseen päätöksentekoon kevätkaudella 2021. 
Korin lakkauttamisen yhteydessä on tarve tehdä tekninen n. 3 miljoo-
nan euron suuruinen siirto kyseiseen rahastoon.

Innovaatiorahastoon tulisi siirtää Helsingin kaupungin taseeseen kerty-
neistä voittovaroista 30 miljoonaa euroa. Innovaatiorahaston vapaa 
pääoma on helmikuussa 2021 noin  18 miljoonaa euroa. Vuotuinen 
käyttö on ollut viime vuosina noin 3 miljoonaa euroa.

Esittelijä
pormestari
Jan Vapaavuori

Lisätiedot
Ari Hietamäki, taloussuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 36567

ari.hietamaki(a)hel.fi
Matti Malinen, talousarviopäällikkö, puhelin: 310 36277

matti.malinen(a)hel.fi
Tuula Saxholm, rahoitusjohtaja, puhelin: 310 36250

tuula.saxholm(a)hel.fi
Ulla Kukkonen, toimitusjohtaja, puhelin: 310 25110

ulla.kukkonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Tilinpäätös 2020

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
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§ 204
Maankäyttösopimuksen tekeminen Kiinteistö Oy Pasilan RTI-talon 
kanssa (Pasila, Länsi-Pasila)

HEL 2021-000515 T 10 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus hyväksyi Helsingin kaupungin 17. kaupunginosan 
(Pasila, Länsi-Pasila) kiinteistön 91-17-53-10 omistajan Kiinteistö Oy 
Pasilan RTI-talon kanssa solmittavan liitteen 1 mukaisen sopimuksen.

Kaupunginhallitus oikeutti tonttipäällikön tekemään sopimukseen tarvit-
taessa vähäisiä muutoksia.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1 Maankäyttösopimus allekirjoitettu
2 Asemakaavan muutosehdotuksen kartta

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Maanomistaja Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Vireillä oleva asemakaavan muutosehdotus

Länsi-Pasilassa, osoitteessa Radiokatu 15 on vireillä asemakaavan 
muutos nro 12617. Muutos koskee rakennettua toimitilatonttia 91-17-
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53-10 (KTY). Tontin pinta-ala on 10 122 m² ja rakennusoikeus 12 000 
k-m². 

Kaavamuutos mahdollistaa tontilla sijaitsevan vuonna 1991 valmistu-
neen Yleisradion toimitilarakennuksen purkamisen ja tontin muuttami-
sen asuinkäyttöön. Tontista muodostetaan kolme uutta asuinkerrostalo-
jen korttelialueen tonttia (AK), joille on osoitettu rakennusoikeutta yh-
teensä 22 020 k-m². Rakennusoikeudesta asuntokerrosalaa on 21 600 
k-m² ja liiketilaa 420 k-m². Korttelialueen tehokkuusluku on eₖ=2,2.

Tontin omistaa Kiinteistö Oy Pasilan RTI-talo (Y-tunnus 2331834-5).

Asemakaavan muutosehdotus on liitteenä 2.

Maankäyttösopimus

Asemakaavan muutos korottaa tontin arvoa merkittävästi, joten maa-
nomistajan kanssa on käyty kaupunginhallituksen 9.6.2014 § 685 te-
kemän päätöksen mukaiset neuvottelut.

Neuvottelujen tuloksena on laadittu liitteenä 1 oleva sopimus. Sopimus 
on kaupunginhallituksen päätöksen sekä noudatetun käytännön mu-
kainen.

Maankäyttökorvaus

Sopimuksen mukaan maanomistaja suorittaa osallistumisena yhdys-
kuntarakentamisen kustannuksin kaupungille korvausta 5 257 000 eu-
roa. 

Korvaus tulee maksaa neljän kuukauden kuluessa siitä, kun asema-
kaavan muutos on saanut lainvoiman. Rahakorvausta korotetaan sen 
nykyarvon säilyttämiseksi kahdella (2) prosentilla vuodessa. Korvausta 
korotetaan sopimuksen allekirjoittamispäivää seuraavan kuukauden 
alusta kaavan lainvoimaisuuspäivää edeltävän kuukauden loppuun 
saakka. Korotus pyöristetään lähimpään tuhanteen euroon.

Hallinta- ja rahoitusmuoto

Kaupunginvaltuuston 11.11.2020 § 313 hyväksymän asumisen ja sii-
hen liittyvän maankäytön toteutusohjelma 2020 (AM-ohjelma) mukaan 
yksityisen maanomistuksen hallinta- ja rahoitusmuotojen toteutumista 
ohjataan maankäyttösopimuksilla.

Maanomistaja täyttää AM-ohjelman hallinta- ja rahoitusmuototavoitteen 
sitoutumalla joko itse toteuttamaan tontille tai luovuttamaan tontin siten, 
että sille toteutetaan säänneltyä asuntotuotantoa (valtion pitkäaikaisella 
korkotukilainalla rahoitettavia) ARA-vuokra tai opiskelija-
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asuntotuotantoa (4 423 k-m²) ja välimuodon asuntotuotantoon kuuluvaa 
ASO-tuotantoa (2 327 k-m²). Lisäksi maanomistaja sitoutuu toteutta-
maan itse tontille tai luovuttamaan tontin toteutettavaksi sääntelemät-
tömään omistus- ja vuokratuotantoon (14 850 k-m²) siten, että omistu-
sasuntotuotannon osuus on vähintään 50 % sääntelemättömän asunto-
rakennusoikeuden määrästä. 

Toimivalta

Hallintosäännön 16 luvun 1 § 2 momentin 9 kohdan sekä kaupungin-
hallituksen päätöksen 18.9.2017 § 865 perusteella kaupunginhallitus 
päättää kokonaisarvoltaan 2 miljoonaa euroa suuremmista maankäyt-
tösopimuksista. Kokonaisarvo kattaa sekä maankäyttökorvauksen että 
aluejärjestelyt. Sopimus allekirjoitetaan ennen kaupunginhallituksen 
päätöksentekoon saattamista. Sopimus tulee voimaan, kun kaupungin-
hallituksen päätös on tullut lainvoimaiseksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1 Maankäyttösopimus allekirjoitettu
2 Asemakaavan muutosehdotuksen kartta

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Maanomistaja Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus

Tiedoksi

Kaupunkiympäristölautakunta

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunta 02.02.2021 § 41
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HEL 2021-000515 T 10 01 00

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle Helsingin 
kaupungin 17. kaupunginosan (Pasila, Länsi-Pasila) kiinteistön 91-17-
53-10 omistajan Kiinteistö Oy Pasilan RTI-talon kanssa solmittavan liit-
teen nro 2 mukaisen sopimuksen hyväksymistä.

Kaupunkiympäristölautakunta oikeuttaa sopimukset ja toiminnanoh-
jaus-tiimin päällikön allekirjoittamaan edellä mainitun sopimuksen sekä 
tekemään siihen tarvittaessa vähäisiä teknisiä tarkennuksia. Sopimus 
tulee voimaan, kun kaupunginhallituksen sopimuksen hyväksymistä 
koskeva päätös on tullut lainvoimaiseksi.

Lisäksi kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että 
tonttipäällikkö oikeutetaan tekemään päätöksellään sopimukseen tarvit-
taessa vähäisiä muutoksia.

(MA117-10)

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Kirsi Federley, johtava tonttiasiamies, puhelin: 09 310 36451

kirsi.federley(a)hel.fi
Tom Qvisén, projektipäällikkö, puhelin: 09 310 34201

tom.qvisen(a)hel.fi



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/2021 94 (213)
Kaupunginhallitus

Asia/15
22.03.2021

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

§ 205
Valtuutettu Risto Rautavan toivomusponsi Kruununhaan alueen 
turvallisuutta, asukasviihtyisyyttä ja yritysten toimintaedellytyksiä 
parantavista liikenneratkaisusta

HEL 2020-004842 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 
8.4.2020 hyväksymän toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteis-
tä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille val-
tuutetuille.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Ponnen ehdottaja Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytän-
töönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Hyväksyessään Hakaniemenrannan asemakaavan ja asemakaavan 
muutoksen kaupunginvaltuusto hyväksyi valtuutettu Risto Rautavan 
ehdottoman toivomusponnen: 

"Valtuusto edellyttää, että jatkosuunnittelun yhteydessä erityisesti 
Kruununhaan alueella pyritään liikenteen osalta etsimään ratkaisuja, 
jotka eivät ainakaan heikennä alueen turvallisuutta, asukasviihtyisyyttä 
eikä yritysten toimintaedellytyksiä."



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/2021 95 (213)
Kaupunginhallitus

Asia/15
22.03.2021

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

Alueen jatkosuunnittelussa otetaan mahdollisimman laajasti huomioon 
alueen asukkaiden, yritysten sekä alueella liikkuvien tarpeet. Pyrkimyk-
senä on, että Kruununhaan pohjoisosan alue olisi alueen asukkaille, 
yrityksille sekä alueella liikkuville viihtyisä ja miellyttävä paikka. Liiken-
neturvallisuutta pyritään parantamaan erottelemalla eri liikennemuotoja 
toisistaan. Hakaniemenrannan liikennesuunnitelmassa on esitetty sel-
keämmät järjestelyt jalankulkijoille ja pyöräilijöille. Liikenteenohjaus-
suunnittelussa osoitetaan alueen yritysten lähistöille asiointipysäköinti-
paikkoja ja huomioidaan logistiikkaa varten huolto- ja lastausruutujen 
tarpeet. Jatkosuunnittelussa voidaan tutkia mahdollisuuksia lisätä py-
säköintipaikkoja Siltavuorenranta-kadulle helpottamaan alueen pysä-
köintitilannetta.  Pohjoisrannan kotisataman kaupunkikuvallinen selvi-
tystyö on käynnissä ja työssä pyritään kehittämään kotisataman aluetta 
satamatoiminnot säilyttäen enemmän julkiseksi tilaksi.

Asiasta on saatu kaupunkiympäristölautakunnan lausunto. Vastaus on 
kaupunkiympäristölautakunnan lausunnon mukainen.

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

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Ponnen ehdottaja Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytän-
töönpano

Tiedoksi

Kaupunginvaltuusto

Päätöshistoria
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Kaupunkiympäristölautakunta 20.10.2020 § 613

HEL 2020-004842 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Liikenneonnettomuustilastojen mukaan Kruununhaan pohjoisosan lii-
kenneturvallisuus on kehittynyt positiiviseen suuntaan viimeisen 15 
vuoden aikana tarkasteltuna viiden vuoden jaksoissa (2005-2010, 
2010-2015 ja 2015-2020). Liikenneonnettomuuksien kokonaismäärä on 
viimeisen viiden vuoden tarkastelujaksolla selvästi pienempi kuin kah-
della edellisellä kaudella. Alueella on sattunut tilastojen mukaan vain 
yksi henkilövahinkoon johtanut liikenneonnettomuus viimeisen viiden 
vuoden aikana. Unioninkadun ja Siltavuorenranta-kadun risteyksessä 
on sattunut viimeisen 15 vuoden aikana useampia jalankulkija- ja pyö-
räilijäonnettomuuksia. Hakaniemenrannan liikennesuunnitelmassa on 
esitetty selkeämmät järjestelyt jalankulkijoille ja pyöräilijöille kyseiseen 
risteykseen, joten turvallisuustilanne paranee suunnitelmaratkaisun to-
teutuessa liittymään.

Kruununhaan pohjoisosassa nopeusrajoitukset ovat nykyisellään pää-
osin 30 km/h lukuun ottamatta Pohjoisrantaa ja Unioninkatua. Unionin-
katu on Kruununhaan pohjoisosan kohdalla alueellinen kokoojakatu ja 
sen nopeusrajoitus on 40 km/h. Pohjoisranta on puolestaan pääkatu ja 
sen nopeusrajoitus on 40 km/h paitsi Hakaniemen sillan kohdalla, jossa 
alkaa 50 km/h nopeusrajoitus Sörnäisten rantatien suuntaan. Nopeus-
rajoitus tullaan kuitenkin laskemaan liikennesuunnitelmaratkaisussa 
Hakaniemen sillan kohdalla 40 kilometriin tunnissa, joka lisää liikenne-
turvallisuutta sekä asukasviihtyisyyttä alempien melutasojen myötä.

Hakaniemenrannan liikennesuunnitelmassa on Kruununhaan pohjoiso-
sassa eroteltu eri liikennemuodot toisistaan. Siltavuorenranta on linjattu 
uudelleen siten, että yhteys Välikatuun on luontevampi ja siten myös 
yhteydet Kirjatyöntekijänkadulle ja Pohjoisrantaan ovat luontevammat. 
Siltavuorenrannan pohjoispuolella on laadukas kaksisuuntainen pyörä-
väylä kadun linjausta noudatellen sekä jalkakäytävät kadun molemmin 
puolin. Siltavuorenrannan linjauksen muutos mahdollistaa lisäksi suu-
remman ja yhtenäisen puistoalueen toteuttamisen rantaan kadun poh-
joispuolelle, mikä tarjoaa alueen asukkaille ja muille alueella liikkujille 
miellyttävän ajanviettopaikan ja kulkuyhteyden rantaa pitkin. Pohjois-
rannan kotisataman kaupunkikuvallinen selvitystyö on käynnissä par-
haillaan ja työssä pyritään kehittämään kotisataman aluetta satamatoi-
minnot säilyttäen enemmän julkiseksi tilaksi. Tällöin alueelle voitaisiin 
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toteuttaa enemmän puistoa sekä mahdollisesti kahvila tai ravintola ran-
taan.

Hakaniemenrannan Merihaan ja Hakaniementorin kohdille sijoittuvat 
uudet raitiotiepysäkit. Pohjoisrannan mutkaan lähelle Hakaniemen sil-
taa sijoittuvat uudet linja-autopysäkit. Ne mahdollistavat Kruununhaan 
pohjoisosan paremman saavutettavuuden joukkoliikenteellä sekä tuo-
vat potentiaalisia uusia asiakkaita alueella oleville yrityksille. Myös pa-
remmat jalankulku- ja pyöräily-yhteydet helpottavat osaltaan asiakkai-
den saapumista alueen yrityksiin. Liikenteenohjaussuunnittelussa osoi-
tetaan alueen yritysten lähistöille asiointipysäköintipaikkoja, jotta myös 
autolla liikkuvat voivat helpommin asioida alueen yrityksissä. Lisäksi lii-
kenteenohjaussuunnitelmassa huomioidaan logistiikkaa varten huolto- 
ja lastausruutujen tarpeet. Jatkosuunnittelussa voidaan tutkia mahdolli-
suuksia lisätä pysäköintipaikkoja Siltavuorenranta-kadulle helpotta-
maan alueen pysäköintitilannetta.

Yllä mainittuja seikkoja otetaan huomioon jatkosuunnittelussa mahdol-
lisimman laajalti, jotta Kruununhaan pohjoisosan alue olisi alueen 
asukkaille, yrityksille sekä alueella liikkuville viihtyisä ja miellyttävä 
paikka.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Juha Väisänen, liikenneinsinööri: 31026659

juha.vaisanen(a)hel.fi
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§ 206
Valtuutettu Arja Karhuvaaran toivomusponsi Hakaniemestä muualle 
kaupunkiin suuntautuvan veneliikenteen lisäämisestä

HEL 2020-004846 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 
8.4.2020 hyväksymän toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteis-
tä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille val-
tuutetuille.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

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 Hakaniemenrannan asemakaavaa ja asemakaavan 
muutosta kaupunginvaltuusto hyväksyi Arja Karhuvaaran toivomus-
ponnen:

" Hyväksyessään Hakaniemen rannan kaavan, valtuusto edellyttää, et-
tä tutkitaan mahdollisuutta toteuttaa Hakaniemestä muualle kaupunkiin 
myös työmatkaliikennettä avoveden aikana. Veneliikenteen lisääminen 
on myös merellisen Helsingin strategian mukaista ja tukee veneily- yrit-
täjyyden kannattavuutta".
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Hakaniemi on keskeinen Helsingin vesiliikenteen kehittämiskohde. 
Reittiliikenteen laitureiden saavutettavuudesta tehdyn tarkastelun pe-
rusteella Hakaniemi on HSL:n joukkoliikennejärjestelmän kannalta par-
haiten saavutettava paikka. Kaupungin pääperiaatteena vesijoukkolii-
kenteen järjestämisessä on ollut, että vesiliikenteen palvelujen tulee 
muodostua pääosin markkinaehtoisesti. Markkinaehtoisessa mallissa 
kaupungin rooli on toimia vesijoukkoliikenteen mahdollistajana, ja kau-
pungin mahdollisuudet vaikuttaa liikenteen tarjontaan ovat rajalliset. 
Helsingin merellisen strategian keskeisenä tavoitteena on edistää saa-
rien virkistyskäyttöä. Hyvät liikenneyhteydet ovat edellytys saarten laa-
jemmalle käyttämiselle ja niiden palvelujen kehittämiselle. Kaupungin 
hallinnossa on tiivistetty yhteistyötä vesiliikenteen ja merellisen Helsin-
gin kokonaisvaltaisen kehittämisen parantamiseksi. 

Asiasta on saatu kaupunkiympäristölautakunnan ja kulttuuri- ja vapaa-
aikalautakunnan lausunnot. Vastaus on lausuntojen mukainen.

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

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Ponnen ehdottaja Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytän-
töönpano

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunta 06.10.2020 § 585

HEL 2020-004846 T 00 00 03

Lausunto
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Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Hakaniemenrannan asemakaavatyön yhteydessä on tutkittu alueen ve-
sireittiliikenteen ja veneilyn muutoksia ja kehittämistä. Vesiliikenteen 
toimintaedellytysten parantamiseksi alueelle mahdollistetaan kaupalli-
sen vesiliikenteen kotisataman toiminnan laajentaminen, laituripaikko-
jen lisääminen sekä merellinen huoltotoiminta. Hyväksytty asemakaava 
mahdollistaa säännöllisen reittiliikenteelle laiturin sijoittamisen Haka-
niemen torin välittömään läheisyyteen John Stenbergin rannan viereen.

Hakaniemi on tunnistettu hyväksi vesiliikenteen kehittämiskohteeksi. 
Nykyisin reittiliikenne keskittyy voimakkaasti Kauppatorille, jossa ei ole 
enää vesiliikenteen lisäämiseen kasvunvaraa. Helsingin reittiliikenteen 
laitureiden saavutettavuudesta tehdyn tarkastelun perusteella Haka-
niemi on HSL:n joukkoliikennejärjestelmän kannalta parhaiten saavu-
tettava paikka. Puolessa tunnissa Hakaniemen saavuttaa noin 400 000 
seudun asukasta. Samassa ajassa Kauppatorin saavuttaa noin 200 
000 asukasta. Hyvän saavutettavuutensa vuoksi Hakaniemi voisi nous-
ta matkustajaliikenteen toiseksi solmukohdaksi Kauppatorin rinnalle.

Kaupungin pääperiaatteena vesijoukkoliikenteen järjestämisessä on ol-
lut, että vesiliikenteen palvelujen tulee muodostua pääosin markkinaeh-
toisesti. Markkinaehtoinen liikenne toimii pelkillä asiakastuloilla ilman 
yhteiskunnan maksamaa julkista tukea. Palvelun tuottava yritys vastaa 
reittien ja aikataulujen suunnittelusta sekä lippujen hinnoittelusta. 
Markkinaehtoisessa mallissa kaupungin rooli on toimia vesijoukkolii-
kenteen mahdollistajana, ja kaupungin mahdollisuudet vaikuttaa liiken-
teen tarjontaan ovat rajalliset. Suomenlinnan lauttaliikenne muodostaa 
vesijoukkoliikenteen järjestämisessä poikkeuksen, koska Suomenlin-
nassa on ympärivuotista asumista, ja sen vuoksi se kuuluu HSL:n jär-
jestämän joukkoliikenteen piiriin.

Hakaniemen matkustajaliikenne on nykyisin vähäistä verrattuna Kaup-
patorin liikenteeseen. Vesiliikenteen matkustajamäärät ovat jääneet 
pieniksi eikä yrittäjillä ole toistaiseksi ollut pyrkimystä lisätä liikennettä 
Hakaniemessä. 

Helsingin merellisen strategian keskeisenä tavoitteena on edistää uu-
sien saarten käyttöönottoa virkistyskohteina. Hyvät liikenneyhteydet 
ovat edellytys sille, että saaret saadaan käyttöön ja palvelut saarissa 
kehittyvät. Vesiliikenteen järjestäminen ja laitureiden hallinta on Helsin-
gin organisaatiossa nykyisellään hajautunut eri hallintokunnille, joten 
vesiliikenteen suunnittelusta ja kehittämisestä ei vastaa kaupungissa 
mikään taho kokonaisvaltaisesti.

Esittelijä
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kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Markku Granholm, liikenneinsinööri: 310 37121

markku.granholm(a)hel.fi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 06.10.2020 § 165

HEL 2020-004846 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta toteaa, että kaupungin pääperiaat-
teena vesiliikenteen järjestämisessä on ollut, että vesiliikenteen palve-
lujen tulee muodostua markkinaehtoisesti, jolloin liikenne toimii pelkillä 
asiakastuloilla ilman yhteiskunnan tukea.

Liikuntapalvelut järjestää vesiliikenteen kaupungin ulkoilusaariin. Vesi-
liikenne on kilpailutettu ja kaupunki ei tue liikenteen harjoittamista. 

Liikuntapalvelut pyrkii kaikin käytettävissään olevin keinoin myötävai-
kuttamaan mahdollisen markkinaehtoisen työmatkavesiliikenteen on-
nistumiseksi, mikäli joku yritys lähtee tällaista liikennettä harjoittamaan 
tai kokeilemaan. Mikäli markkinaehtoisuuden periaatteesta joskus tul-
laan luopumaan, tulisi liikuntapalveluiden näkemyksen mukaan työmat-
kavesiliikenne kytkeä osaksi HSL-liikennettä (kuten Suomenlinnan lii-
kenne).

Helsingin merellisen strategian keskeisenä tavoitteena on edistää uu-
sien saarten käyttöönottoa virkistyskohteina. Vesiliikenneyhteydet ovat 
edellytys sille, että saaret saadaan käyttöön ja palvelut saarissa kehit-
tyvät. Vesiliikenteen järjestäminen ja laitureiden hallinta, suunnittelu ja 
kehittäminen ovat olleet hajautuneena kaupungin organisaatiossa eri 
hallintokunnille. Tästä syystä johtuen kaupunkiympäristön ja kulttuurin 
ja vapaa-ajan toimialat sekä kaupunginkanslia ovat tiivistäneet yhteis-
työtä, jotta vesiliikenteen ja merellisen Helsingin kehittämistä tehtäisiin 
kaupunkiorganisaatiossa kokonaisvaltaisemmin ja koordinoidusti. 

Lausunto on valmisteltu yhdessä kaupunkiympäristön toimialan kans-
sa.

Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen

Lisätiedot
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Stefan Fröberg, ulkoilupalvelupäällikkö, puhelin: 310 87901
stefan.froberg(a)hel.fi
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§ 207
Tytäryhteisökohtaisten omistajastrategioiden hyväksyminen sosiaa-
li ja terveys -yhteisöryhmään kuuluville tytäryhteisöille

HEL 2021-001702 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä sosiaali ja terveys -yhteisöryhmään 
kuuluvien tytäryhteisöjen omistajastrategiat liitteiden mukaisesti.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Miia Aho, konsernilakimies, puhelin: 310 36445

miia.aho(a)hel.fi

Liitteet

1 Helsingin Seniorisäätiö
2 Niemikotisäätiö
3 Oulunkylän kuntoutuskeskus

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Helsingin Seniorisäätiö Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus
Liite 1

Niemikotisäätiö Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus
Liite 2

Oulunkylän kuntoutuskeskus Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut
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Taustaa

Kaupunginvaltuuston hyväksymän voimassa olevan konserniohjeen 
mukaisesti kaupungin tytäryhteisöt salkutetaan markkinaehtoisesti toi-
miviin tytäryhteisöihin ja muihin tytäryhteisöihin. 

Konserniohjeen mukaan tytäryhteisöjen toiminnan markkinaehtoisuutta 
arvioidaan kokonaisharkintana käyttäen hyväksi seuraavia markkinaeh-
toisuuteen ja elinkeinotoiminnan harjoittamiseen liittyviä tunnusmerkke-
jä:

 yhteisöä ei ole nimenomaisesti perustettu tyydyttämään sellaisia 
yleisen edun mukaisia tarpeita, joilla ei ole kaupallista tai teollista 
luonnetta,

 yhteisöllä ei ole julkista palvelutehtävää tai viranomaistehtäviä,

 yhteisön toiminnan tarkoituksena on tuottaa voittoa,

 yhteisö toimii kilpailuolosuhteissa (kilpailutilanne, markkinaehtoinen 
hinnoittelu),

 yhteisön toiminta kohdistuu laajaan tai rajoittamattomaan asiakas-
kuntaan,

 yhteisön toiminta perustuu pääosin omaan tulorahoitukseen, eikä 
julkiseen rahoitukseen tai tukeen.

Kaupunginhallitus päättää tytäryhteisöjen sijoittamisesta salkkuihin 
osana tytäryhteisökohtaista omistajastrategiaa.

Kaupungin omistajaohjauksessa voidaan konserniohjeen mukaan so-
veltaa erilaisia toimintaperiaatteita ja -tapoja markkinaehtoisesti toimi-
vien tytäryhteisöjen ja muiden tytäryhteisöjen välillä. Eri salkuissa ole-
ville tytäryhteisöille voidaan esimerkiksi asettaa erilaisia velvollisuuksia 
raportoinnin, tiedottamisen sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan 
suhteen ja ne voivat noudattaa erilaista henkilöstöpolitiikkaa.

Konserniohjeen mukaan markkinaehtoisesti toimivat tytäryhteisöt kuu-
luvat pormestarin ja apulaispormestarien välisessä toimialajaossa por-
mestarin toimialaan. Muiden tytäryhteisöjen kuuluminen pormestarin tai 
apulaispormestarin toimialaan ratkaistaan asianomaisen yhteisön toi-
mialan perusteella.

Muut kuin markkinaehtoisesti toimivat tytäryhteisöt
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Edellä mainittujen konserniohjeessa määriteltyjen kriteerien perusteella 
kaupungin tytäryhteisöt kuuluvat yksittäisiä poikkeuksia lukuun ottamat-
ta muihin kuin markkinaehtoisesti toimiviin tytäryhteisöihin. 

Nämä noin 80 kaupungin tytäryhteisöä tuodaan päätöksentekoon jao-
teltuna kaupungin konserniohjauksen talouden ja toiminnan seuran-
nassa käytetyn yhteisöryhmittelyn mukaisesti. 

Yhteisöryhmät ovat:

 alueelliset ja infra,

 asunnot,

 elinvoima- ja markkinointi,

 kulttuuri, 

 liikunta,

 sosiaali- ja terveys,

 toimitilat,

 tukipalvelut ja muut.

Tytäryhteisökohtaiset omistajastrategiat

Kaupunginhallitus päätti liikelaitoksia ja tytäryhteisöjä koskevista omis-
tajapoliittisista linjauksista 26.4.2011. Erityisesti omistuksen säilyttämis-
tä koskevia linjauksia on sen jälkeen muutettu tytäryhteisökohtaisesti 
tarvittaessa. 

Nykyiset omistajapoliittiset linjaukset eivät enää ole riittävän kattavat 
välittääkseen kaupungin omistajatahdon tytäryhteisöjen ja -säätiöiden 
hallituksille ja toimitusjohtajille. Omistajastrategioilla tulee pystyä aiem-
paa paremmin tukemaan ja edistämään tytäryhteisöjen pitkäaikaista 
kehittymistä. Kaupunginkansliassa on valmisteltu uudenlainen tytäryh-
teisökohtaisen omistajastrategian malli, jonka avulla on tarkoituksena 
kuvata tytäryhteisön johdolle kaupungin pidemmän aikavälin tavoitteita 
ja odotuksia yhteisöä kohtaan, jotta yhteisön johto osaa johtaa ja kehit-
tää toimintaa oikean suuntaisesti oman toimivaltansa puitteissa. 

Konserniohjeen mukaisesti kaupungin omistajuus on luonteeltaan stra-
tegista siten, että sillä saadaan aikaan taloudellista ja/tai toiminnallista 
hyötyä pitkällä aikavälillä. Uudet tytäryhteisökohtaiset omistajastrate-
giat kuvastavat myös kaupungin omaa sitoutumista omistajana tytäryh-
teisöille asetettaviin keskipitkän aikavälin kehittämistavoitteisiin ym. lin-
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jauksiin, mikä tukee pitkäjänteisyyttä ja ennustettavuutta omistajuudes-
sa.

Uudessa tytäryhteisökohtaisessa omistajastrategiassa tehdään omis-
tukseen, strategiseen tahtotilaan sekä hallitukseen liittyviä linjauksia 
kunkin tytäryhteisön tai niiden muodostaman alikonsernin osalta. Näi-
den linjausten tavoitteena on osaltaan tukea kaupungille yhteisön omis-
tamisesta muodostuvan omistaja-arvon positiivista kehittymistä. Omis-
tajastrategioiden aikaperspektiivi on noin viidestä seitsemään vuotta ja 
niitä päivitetään jatkossa vähintään kaupunkistrategiakausittain tai yk-
sittäistapauksessa aina tarpeen mukaan esimerkiksi toimintaympäris-
tön merkittävien muutosten johdosta.

Konserniohjeen mukaisesti omistaminen ei ole kaupungin perustehtävä 
vaan sen tulee lähtökohtaisesti tukea ja palvella palvelujen järjestämis-
tä, kaupungin taloutta tai muuten kaupungin yhteiskunnallisia tavoittei-
ta. Kaupungin omistuksella yhteisöissä tulee olla kaupungin strategiaan 
perustuva tarkoitus ja tavoite. Näin ollen omistuksen osalta keskeinen 
omistajastrategioissa linjattava asia on edelleen se, säilytetäänkö kau-
pungin omistus entisellään vai onko siihen tarkoitus tehdä muutoksia. 
Lisäksi määritellään muun muassa yhteisön tarkoitusta ja tehtävää, yh-
teisön merkitystä kaupungille sekä yhteisön salkutusta.

Strategista tahtotilaa koskevien linjausten osalta keskeisimmät asiat liit-
tyvät tavoitetilaan sekä kehittämislinjauksiin keskipitkällä aikavälillä.

Hallitusta koskevien linjausten osalta tarkoituksena on vahvistaa edel-
leen tytäryhteisöjen hallitusten kollektiivista osaamista. Omistajastrate-
gioissa määritellään tytäryhteisökohtaisesti tarkemmin niitä osaamisa-
lueita, joita nimenomaan kyseisen tytäryhteisön tai -säätiön hallituksella 
tulisi kollektiivisesti olla ja jotka on tarpeen ottaa huomioon hallituksen 
jäseniä nimettäessä. Lisäksi määritellään, mihin hallituspalkkioryhmään 
kyseinen yhteisö kuuluu. 

Jäljempänä on mainittu liitteenä olevien omistajastrategialuonnosten 
keskeisimpiä kohtia eri tytäryhteisöjen ja/tai niiden muodostamien ali-
konsernien osalta. Tytäryhteisökohtaisissa omistajastrategioissa ei ole 
otettu erikseen kantaa vuoden 2020 toimintaan ja talouteen olennaises-
ti vaikuttavaan koronaviruspandemiaan strategioiden pitemmän aikavä-
lin näkökulmasta johtuen. 

Omistajastrategioista on käyty keskustelua kunkin tytäryhteisön halli-
tuksen ja toimivan johdon kanssa ennen päätöksentekoa.

Helsingin Seniorisäätiö sr.
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Helsingin Seniorisäätiön tarkoituksena on osana Helsingin kaupunki-
konsernia tukea vanhusten asemaa ja tuottaa palveluja ikääntyville se-
kä erityisistä syitä myös muille sosiaalisen tuen tarpeessa oleville hel-
sinkiläisille.

Säätiö on kaupungin määräysvallassa. 

Säätiö täydentää kaupungin sosiaali- ja terveystoimialan palvelutuo-
tannon kokonaisuutta tuottaen sidosyksikkönä kilpailukykyisiä palvelui-
ta kaupungin linjausten mukaisesti tasavertaisena palveluntuottajana 
kaupungin oman palvelutuotannon rinnalla ja osana muuta palveluko-
konaisuutta. Säätiön palveluita kehitetään kaupungin tarpeiden mukai-
sesti huomioiden myös toiminnan tulevat kehittämistarpeet.

Säätiön toimintaa ohjaavat palveluiden laatu ja vaikuttavuus, nykyai-
kaisten toimintamallien kehittäminen ja sopeuttaminen erilaisille tarpeil-
le ja tarvitsijoille (palveluasuminen, tehostettu palveluasuminen ja koto-
na asumisen tukeminen) sekä kustannustehokkuus.

Säätiölle omistajastrategiassa määriteltävät keskeiset tavoitteet liittyvät 
asiakaskeskeisyyteen, Hiilineutraali Helsinki 2035 -ohjelman toteutta-
miseen, kustannustehokkuuteen sekä riittävään vakavaraisuuteen. 

Niemikotisäätiö sr.

Niemikotisäätiön tarkoituksena on osana Helsingin kaupunkikonsernia 
harjoittaa sosiaalipsykiatrista kuntoutustyötä ja ehkäisevää mielenter-
veystyötä Helsingin kaupungissa. 

Säätiö on kaupungin määräysvallassa. 

Säätiö täydentää kaupungin sosiaali- ja terveystoimialan palvelutuo-
tannon kokonaisuutta tuottaen sidosyksikkönä kilpailukykyisiä palvelui-
ta kaupungin linjausten mukaisesti tasavertaisena palveluntuottajana 
kaupungin oman palvelutuotannon rinnalla ja osana muuta palveluko-
konaisuutta. Säätiön palveluita kehitetään kaupungin tarpeiden mukai-
sesti huomioiden myös toiminnan tulevat kehittämistarpeet. 

Säätiön toimintaa ohjaavat palveluiden laatu ja vaikuttavuus, digiosalli-
suuden kehittäminen sekä kustannustehokkuus.   

Säätiölle omistajastrategiassa määriteltävät keskeiset tavoitteet liittyvät 
asiakaskeskeisyyteen, Hiilineutraali Helsinki 2035 -ohjelman toteutta-
miseen, kustannustehokkuuteen sekä riittävään vakavaraisuuteen. 

Oulunkylän kuntoutuskeskus sr.
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Oulunkylän kuntoutuskeskuksen tarkoituksena on tarjota hoito- ja kun-
toutuspalveluja sotainvalideille ja muille sotiemme veteraaneille, muille 
maanpuolustus- ja kriisinhallintatehtävissä palvelleille ja vammautuneil-
le, asevelvollisena palveluksessa vammautuneille ja muissa yhteiskun-
nallisissa pelastus-, suojelu- ja turvallisuustehtävissä palvelleille ja 
vammautuneille henkilöille sekä ylläpitää ja kehittää edellä mainittuihin 
tehtäviin liittyvää osaamista sekä varustaa ja ylläpitää tilojaan. Edellä 
mainittujen ryhmien hoitotilanteen niin salliessa hoito ja kuntoutuspal-
veluja tarjotaan myös muille ryhmille. 

Säätiö on kaupungin määräysvallassa. 

Säätiö täydentää kaupungin sosiaali- ja terveystoimialan palvelutuo-
tannon kokonaisuutta tuottaen sidosyksikkönä kilpailukykyisiä palvelui-
ta kaupungin linjausten mukaisesti tasavertaisena palveluntuottajana 
kaupungin oman palvelutuotannon rinnalla ja osana muuta palveluko-
konaisuutta. Säätiön palveluita kehitetään kaupungin tarpeiden mukai-
sesti huomioiden myös toiminnan tulevat kehittämistarpeet. 

Säätiön toimintaa ohjaavat hoito- ja kuntoutuspalvelujen laatu ja vaikut-
tavuus erityisesti lääketieteen ja hoitotieteen näkökulmasta, nykyaikais-
ten ja innovatiivisten toimintamallien hyödyntäminen sekä kustannuste-
hokkuus.

Säätiölle omistajastrategiassa määriteltävät keskeiset tavoitteet liittyvät 
asiakaskeskeisyyteen, Hiilineutraali Helsinki 2035 -ohjelman toteutta-
miseen, kustannustehokkuuteen sekä riittävään vakavaraisuuteen.

Lopuksi

Tytäryhteisökohtaiset omistajastrategiat kuvastavat kaupungin pitkän 
aikavälin omistajalinjauksia kunkin tytäryhteisön osalta. Linjausten on 
oltava yhteisöjen toiminnan kehittämisen tukemiseksi riittävän pitkäjän-
teisiä. Omistajastrategioissa asetetaan tytäryhteisöille keskipitkälle ai-
kavälille kaupunkiomistajan näkökulmasta keskeiset tavoitteet / kehi-
tyssuunnat ja niiden avainmittarit. 

Omistajastrategioiden myötä on tarkoituksena luopua erillisestä vuotui-
sesta talousarviotavoitteiden asettamisprosessista. Omistajastrategioi-
den tavoitteet ovat pitkäjänteisempiä ja ne kiinnitetään paremmin kau-
punkistrategiaan kuin nykyiset vuosittain erikseen asetettavat tavoit-
teet. 

Yhtiöiden vaiheittaista etenemistä kohti konkreettisia tavoitetasoja ja/tai 
tavoitteilla osoitettuun haluttuun kehityssuuntaan seurataan säännölli-
sesti osana tytäryhteisöjen raportointia ja muuta seurantaa. Tuloksista 
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raportoidaan konsernijaostolle ainakin yhteisöraporttien yhteydessä 1-2 
kertaa vuodessa. 

Jos mittarit osoittavat, että kehitys ei jonkun tytäryhteisön osalta ole ta-
voitteiden suuntaista, asiaan puututaan tarpeen mukaan konsernioh-
jauksen keinoin. Tarvittaessa kehityssuuntaa osoittavia tavoitteita voi-
daan myös vuosittain tarkentaa konserniohjauksella yhteisöille asetet-
tavilla omistajastrategian mukaisten mittareiden raja-arvoilla. 

Omistajastrategioiden sekä niissä määriteltyjen keskeisten tavoitteiden 
ja mittareiden päivitystarvetta tarkastellaan jatkossa vähintään kaupun-
kistrategiakausittain. 

Konserniohjeen mukaisesti kaupunginhallitus päättää omistajastrate-
gioista konsernijaoston esityksen pohjalta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Miia Aho, konsernilakimies, puhelin: 310 36445

miia.aho(a)hel.fi

Liitteet

1 Helsingin Seniorisäätiö
2 Niemikotisäätiö
3 Oulunkylän kuntoutuskeskus

Oheismateriaali

1 Helsingin kaupunkikonsernin omistajapolitiikka_2011

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Helsingin Seniorisäätiö Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus
Liite 1

Niemikotisäätiö Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus
Liite 2

Oulunkylän kuntoutuskeskus Esitysteksti
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Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus

Tiedoksi

Kaupunginkanslia (taso)

Päätöshistoria

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 08.03.2021 § 23

HEL 2021-001702 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto esitti kaupunginhallitukselle seu-
raavaa:

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä sosiaali ja terveys -
yhteisöryhmään kuuluvien tytäryhteisöjen omistajastrategiat liitteenä 
olevien luonnosten mukaisesti.

Esittelijä
vs. kansliapäällikkö
Tuula Saxholm

Lisätiedot
Miia Aho, konsernilakimies, puhelin: 310 36445

miia.aho(a)hel.fi
Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi
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§ 208
Tytäryhteisökohtaisten omistajastrategioiden hyväksyminen alueel-
liset ja infra -yhteisöryhmään kuuluville tytäryhteisöille

HEL 2021-001703 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä alueelliset ja infra -yhteisöryhmään 
kuuluvien tytäryhteisöjen omistajastrategiat liitteiden mukaisesti.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Miia Aho, konsernilakimies, puhelin: 310 36445

miia.aho(a)hel.fi

Liitteet

1 Etelä-Hermannin Pysäköinti Oy
2 Fallkullan Kiilan Pysäköinti Oy
3 Helsingin Väylä Oy
4 Hernesaaren jätteen putkikeräys Oy
5 Itä-Pasilan Pysäköinti Oy
6 Jätkäsaaren jätteen putkikeräys Oy
7 Jätkäsaaren Pysäköinti Oy
8 Kalasataman jätteen putkikeräys Oy
9 Keski-Pasilan jätteen putkikeräys Oy
10 Kiinteistö Oy Mosaiikkitorin Pysäköintilaitos
11 Kruunuvuorenrannan jätteen putkikeräys Oy
12 Postipuiston Pysäköinti Oy
13 Suomenlinnan Liikenne Oy
14 Töölönlahden Pysäköinti Oy

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Etelä-Hermannin Pysäköinti Oy Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus
Liite 1

Fallkullan Kiilan Pysäköinti Oy Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus
Liite 2
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Helsingin Väylä Oy Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus
Liite 3

Hernesaaren jätteen putkike-
räys Oy

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus
Liite 4

Itä-Pasilan Pysäköinti Oy Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus
Liite 5

Jätkäsaaren jätteen putkike-
räys Oy

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus
Liite 6

Jätkäsaaren Pysäköinti Oy Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus
Liite 7

Kalasataman jätteen putkike-
räys Oy

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus
Liite 8

Keski-Pasilan jätteen putkike-
räys Oy

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus
Liite 9

Kiinteistö Oy Mosaiikkitorin 
pysäköintilaitos

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus
Liite 10

Kruunuvuorenrannan jätteen 
putkikeräys Oy

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus
Liite 11

Postipuiston Pysäköinti Oy Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus
Liite 12

Suomenlinnan Liikenne Oy Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus
Liite 13

Töölönlahden Pysäköinti Oy Esitysteksti
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Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus
Liite 14

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Taustaa

Kaupunginvaltuuston hyväksymän voimassa olevan konserniohjeen 
mukaisesti kaupungin tytäryhteisöt salkutetaan markkinaehtoisesti toi-
miviin tytäryhteisöihin ja muihin tytäryhteisöihin. 

Konserniohjeen mukaan tytäryhteisöjen toiminnan markkinaehtoisuutta 
arvioidaan kokonaisharkintana käyttäen hyväksi seuraavia markkinaeh-
toisuuteen ja elinkeinotoiminnan harjoittamiseen liittyviä tunnusmerkke-
jä:

 yhteisöä ei ole nimenomaisesti perustettu tyydyttämään sellaisia 
yleisen edun mukaisia tarpeita, joilla ei ole kaupallista tai teollista 
luonnetta,

 yhteisöllä ei ole julkista palvelutehtävää tai viranomaistehtäviä,

 yhteisön toiminnan tarkoituksena on tuottaa voittoa,

 yhteisö toimii kilpailuolosuhteissa (kilpailutilanne, markkinaehtoinen 
hinnoittelu),

 yhteisön toiminta kohdistuu laajaan tai rajoittamattomaan asiakas-
kuntaan,

 yhteisön toiminta perustuu pääosin omaan tulorahoitukseen, eikä 
julkiseen rahoitukseen tai tukeen.

Kaupunginhallitus päättää tytäryhteisöjen sijoittamisesta salkkuihin 
osana tytäryhteisökohtaista omistajastrategiaa.

Kaupungin omistajaohjauksessa voidaan konserniohjeen mukaan so-
veltaa erilaisia toimintaperiaatteita ja -tapoja markkinaehtoisesti toimi-
vien tytäryhteisöjen ja muiden tytäryhteisöjen välillä. Eri salkuissa ole-
ville tytäryhteisöille voidaan esimerkiksi asettaa erilaisia velvollisuuksia 
raportoinnin, tiedottamisen sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan 
suhteen ja ne voivat noudattaa erilaista henkilöstöpolitiikkaa.
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Konserniohjeen mukaan markkinaehtoisesti toimivat tytäryhteisöt kuu-
luvat pormestarin ja apulaispormestarien välisessä toimialajaossa por-
mestarin toimialaan. Muiden tytäryhteisöjen kuuluminen pormestarin tai 
apulaispormestarin toimialaan ratkaistaan asianomaisen yhteisön toi-
mialan perusteella.

Muut kuin markkinaehtoisesti toimivat tytäryhteisöt

Edellä mainittujen konserniohjeessa määriteltyjen kriteerien perusteella 
kaupungin tytäryhteisöt kuuluvat yksittäisiä poikkeuksia lukuun ottamat-
ta muihin kuin markkinaehtoisesti toimiviin tytäryhteisöihin. 

Nämä noin 80 kaupungin tytäryhteisöä tuodaan päätöksentekoon jao-
teltuna kaupungin konserniohjauksen talouden ja toiminnan seuran-
nassa käytetyn yhteisöryhmittelyn mukaisesti. 

Yhteisöryhmät ovat:

 alueelliset ja infra,

 asunnot,

 elinvoima- ja markkinointi,

 kulttuuri, 

 liikunta,

 sosiaali- ja terveys,

 toimitilat,

 tukipalvelut ja muut.

Tytäryhteisökohtaiset omistajastrategiat

Kaupunginhallitus päätti liikelaitoksia ja tytäryhteisöjä koskevista omis-
tajapoliittisista linjauksista 26.4.2011. Erityisesti omistuksen säilyttämis-
tä koskevia linjauksia on sen jälkeen muutettu tytäryhteisökohtaisesti 
tarvittaessa. 

Nykyiset omistajapoliittiset linjaukset eivät enää ole riittävän kattavat 
välittääkseen kaupungin omistajatahdon tytäryhteisöjen ja -säätiöiden 
hallituksille ja toimitusjohtajille. Omistajastrategioilla tulee pystyä aiem-
paa paremmin tukemaan ja edistämään tytäryhteisöjen pitkäaikaista 
kehittymistä. Kaupunginkansliassa on valmisteltu uudenlainen tytäryh-
teisökohtaisen omistajastrategian malli, jonka avulla on tarkoituksena 
kuvata tytäryhteisön johdolle kaupungin pidemmän aikavälin tavoitteita 
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ja odotuksia yhteisöä kohtaan, jotta yhteisön johto osaa johtaa ja kehit-
tää toimintaa oikean suuntaisesti oman toimivaltansa puitteissa. 

Konserniohjeen mukaisesti kaupungin omistajuus on luonteeltaan stra-
tegista siten, että sillä saadaan aikaan taloudellista ja/tai toiminnallista 
hyötyä pitkällä aikavälillä. Uudet tytäryhteisökohtaiset omistajastrate-
giat kuvastavat myös kaupungin omaa sitoutumista omistajana tytäryh-
teisöille asetettaviin keskipitkän aikavälin kehittämistavoitteisiin ym. lin-
jauksiin, mikä tukee pitkäjänteisyyttä ja ennustettavuutta omistajuudes-
sa.

Uudessa tytäryhteisökohtaisessa omistajastrategiassa tehdään omis-
tukseen, strategiseen tahtotilaan sekä hallitukseen liittyviä linjauksia 
kunkin tytäryhteisön tai niiden muodostaman alikonsernin osalta. Näi-
den linjausten tavoitteena on osaltaan tukea kaupungille yhteisön omis-
tamisesta muodostuvan omistaja-arvon positiivista kehittymistä. Omis-
tajastrategioiden aikaperspektiivi on noin viidestä seitsemään vuotta ja 
niitä päivitetään jatkossa vähintään kaupunkistrategiakausittain tai yk-
sittäistapauksessa aina tarpeen mukaan esimerkiksi toimintaympäris-
tön merkittävien muutosten johdosta.

Konserniohjeen mukaisesti omistaminen ei ole kaupungin perustehtävä 
vaan sen tulee lähtökohtaisesti tukea ja palvella palvelujen järjestämis-
tä, kaupungin taloutta tai muuten kaupungin yhteiskunnallisia tavoittei-
ta. Kaupungin omistuksella yhteisöissä tulee olla kaupungin strategiaan 
perustuva tarkoitus ja tavoite. Näin ollen omistuksen osalta keskeinen 
omistajastrategioissa linjattava asia on edelleen se, säilytetäänkö kau-
pungin omistus entisellään vai onko siihen tarkoitus tehdä muutoksia. 
Lisäksi määritellään muun muassa yhteisön tarkoitusta ja tehtävää, yh-
teisön merkitystä kaupungille sekä yhteisön salkutusta.

Strategista tahtotilaa koskevien linjausten osalta keskeisimmät asiat liit-
tyvät tavoitetilaan sekä kehittämislinjauksiin keskipitkällä aikavälillä.

Hallitusta koskevien linjausten osalta tarkoituksena on vahvistaa edel-
leen tytäryhteisöjen hallitusten kollektiivista osaamista. Omistajastrate-
gioissa määritellään tytäryhteisökohtaisesti tarkemmin niitä osaamisa-
lueita, joita nimenomaan kyseisen tytäryhteisön tai -säätiön hallituksella 
tulisi kollektiivisesti olla ja jotka on tarpeen ottaa huomioon hallituksen 
jäseniä nimettäessä. Lisäksi määritellään mihin hallituspalkkioryhmään 
kyseinen yhteisö kuuluu. 

Jäljempänä on mainittu liitteenä olevien omistajastrategialuonnosten 
keskeisimpiä kohtia eri tytäryhteisöjen ja/tai niiden muodostamien ali-
konsernien osalta. Tytäryhteisökohtaisissa omistajastrategioissa ei ole 
otettu erikseen kantaa vuoden 2020 toimintaan ja talouteen olennaises-
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ti vaikuttavaan koronaviruspandemiaan strategioiden pitemmän aikavä-
lin näkökulmasta johtuen. 

Omistajastrategioista on käyty keskustelua kunkin tytäryhteisön halli-
tuksen ja toimivan johdon kanssa ennen päätöksentekoa.

Etelä-Hermannin Pysäköinti Oy

Etelä-Hermannin Pysäköinti Oy:n toimialana on osana Helsingin kau-
punkikonsernia omistaa tai hallita Etelä-Hermannin asemakaava-
alueilla olevia pysäköintitiloja ja tontteja tai -alueita ja harjoittaa pysä-
köintitoimintaa luovuttamalla autopaikkojen käyttöoikeuksia osakkee-
nomistajille. Yhtiö voi tarjota autopaikkojen käyttöoikeuksia osakkee-
nomistajille. Yhtiö voi tarjota autopaikkoja myös ulkopuolisille käyttäjille, 
mikäli siitä ei aiheudu haittaa yhtiön osakkaille. Ulkopuolisilta perittä-
vien korvausten suuruudesta päättää hallitus. 

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 100 %. 

Yhtiö mahdollistaa keskitetyn ja maankäytöllisesti tehokkaan pysäköin-
nin järjestämisen ylläpitäen ja kehittäen kaupungin aluerakentamisen 
tavoitteiden mukaisia pysäköintiratkaisuja (asukas-, vuorottais- ja lyhy-
taikainen pysäköinti) toiminta-alueellaan.

Yhtiön toiminta jatkuu pääperiaatteiltaan entisellään. Yhtiölle omista-
jastrategiassa määriteltävät keskeiset tavoitteet liittyvät omaisuuden 
arvon säilyttämiseen, asiakaskeskeisyyteen, Hiilineutraali Helsinki 2035 
-ohjelman toteuttamiseen, investointien ja ylläpidon kustannustehok-
kuuteen sekä riittävään vakavaraisuuteen. 

Fallkullan Kiilan Pysäköinti Oy

Fallkullan Kiilan Pysäköinti Oy:n toimialana on osana Helsingin kau-
punkikonsernia toteuttaa, omistaa, vuokrata, luovuttaa, hallita, ylläpitää 
ja uudistaa Helsingin kaupungin 39. kaupunginosan (Tapaninkylä) Ta-
panilan Fallkullan alueella sijaitsevia asuntotontteja ja liityntäpysäköin-
tiä palvelevia pysäköintilaitoksia ja -alueita ja niiden autopaikkoja sekä 
tuottaa näihin perustuvia omakustannusperusteisia palveluja osakkee-
nomistajilleen. Toiminnassaan osakkaisiinsa nähden yhtiö noudattaa 
omakustannusperiaatetta. 

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on tällä hetkellä 100%.

Kaupungilla on vahva aluekehitysintressi yhtiössä. Yhtiö mahdollistaa 
keskitetyn ja maankäytöllisesti tehokkaiden pysäköintiratkaisujen järjes-
tämisen toiminta-alueellaan kaupungin aluerakentamisen tavoitteiden 
mukaisesti (asukas-, vuorottais-, lyhytaikainen ja liityntäpysäköinti).
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Yhtiön volyymin ja taloudellisen kannattavuuden kehitys on sidoksissa 
yhtiön toiminta-alueen aluerakentamisen etenemiseen. Yhtiölle omista-
jastrategiassa määriteltävät keskeiset tavoitteet liittyvät oikea-aikaisiin 
investointeihin alueen kokonaiskehitys huomioiden, asiakaskeskeisyy-
teen, Hiilineutraali Helsinki 2035 -ohjelman toteuttamiseen, investoin-
tien ja ylläpidon kustannustehokkuuteen sekä riittävään vakavaraisuu-
teen. 

Helsingin Väylä Oy

Helsingin Väylä Oy:n toimialana on osana Helsingin kaupunkikonsernia 
hallita vuokra- ja käyttöoikeuden nojalla Helsingin kaupungin Kampin ja 
Kluuvin kaupunginosissa pääosin yleisillä kaupunki- ja puistoalueilla 
olevaa maanalaista kiinteistöä ja omistaa sille rakennettua maanalaista 
huolto- ja pysäköintiliikenteen väylää. 

Yhtiön toimialana on lisäksi mainitun väylän ja siihen liittyvän kaupun-
gin omistaman Kluuvin ajotunnelin ylläpitäminen ja vastata niiden hal-
linnoinnista ja operoinnista. 

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 100 %. 

Yhtiö mahdollistaa keskitetyn ja maankäytöllisesti tehokkaan maanalai-
sen huolto- ja pysäköintiliikenteen väylän ja siihen liittyvät toiminnot yl-
läpitäen kaupungin tavoitteiden mukaisia pysäköinnin ja liikenteen 
(maanalaisia) infraratkaisuja toiminta-alueellaan.

Yhtiön toiminta jatkuu pääperiaatteiltaan entisellään. Yhtiölle omista-
jastrategiassa määriteltävät keskeiset tavoitteet liittyvät toimintavar-
muuteen, Hiilineutraali Helsinki 2035 -ohjelman toteuttamiseen sekä 
kustannustehokkuuteen.

Hernesaaren jätteen putkikeräys Oy

Hernesaareen jätteen putkikeräys Oy:n päätoimialana on omistaa, to-
teuttaa, hallinnoida ja ylläpitää Helsingin kaupungin 20. kaupunginosan 
(Länsisatama) Hernesaaren uudella asuin- ja toimitila-alueella alueellis-
ta jätteen putkikeräysjärjestelmää jätekeräysasemineen, runkoverkkoi-
neen ja kiinteistöliittymineen / jätteen syöttöpisteineen sekä tuottaa 
omakustannusperusteisia jätteen putkikeräyspalveluita osakkeenomis-
tajilleen.

Lisäksi yhtiö voi järjestää alueella osakkeenomistajilleen omakustan-
nusperusteisesti sellaisia keskitettyjä jätekeräyspalveluja, joita ei voida 
toteuttaa putkikeräysjärjestelmällä. 

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on tällä hetkellä 100% ja äänivaltao-
suus on 100 %. 
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Kaupungilla on vahva aluekehitysintressi yhtiössä. Yhtiö mahdollistaa 
keskitetyn ja kustannustehokkaan jätteen keräämisen järjestämisen 
toiminta-alueellaan. Yhtiön tavoitteena on syntypaikkalajittelun lisäämi-
nen kustannustehokkaasti ja kierrätystietoisuuden lisääminen, keskit-
tyminen putkikeräysjärjestelmän kehitykseen sekä uusien liittyjien vaa-
timiin investointeihin.

Yhtiön volyymin ja taloudellisen kannattavuuden kehitys on sidoksissa 
yhtiön toiminta-alueen aluerakentamisen etenemiseen. Yhtiölle omista-
jastrategiassa määriteltävät keskeiset tavoitteet liittyvät oikea-aikaisiin 
investointeihin alueen kokonaiskehitys huomioiden, asiakaskeskeisyy-
teen, Hiilineutraali Helsinki 2035 -ohjelman toteuttamiseen, investoin-
tien ja ylläpidon kustannustehokkuuteen sekä riittävään vakavaraisuu-
teen.

Itä-Pasilan Pysäköinti Oy

Itä-Pasilan Pysäköinti Oy:n toimialana on huolehtia Itä-Pasilan alueen 
asuin- ja liikekortteleiden asemakaavan mukaisen autopaikkavelvoit-
teen täyttämisestä sekä alueen pysäköinnin järjestämisestä ja hoidos-
ta, hallita osakkeenomistuksen tai vuokraoikeuden nojalla pysäköinti-
paikkoja ja -tiloja sekä muitakin rakennuksia, tontteja ja tiloja, joita voi-
daan luovuttaa paitsi pitkä- ja lyhytaikaisilla vuokrasopimuksilla yhtiön 
osakkaille ja ulkopuolisille vuokraajille, myös yleiseen lyhytaikaiseen 
käyttöön. 

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 31,12 % ja äänivalta 50,82%. 

Yhtiö mahdollistaa keskitetyn ja maankäytöllisesti tehokkaiden pysä-
köintiratkaisujen järjestämisen toiminta-alueellaan kaupungin aluera-
kentamisen tavoitteiden mukaisesti (asukas-, vuorottais- ja lyhytaikai-
nen pysäköinti). Yhtiön tarkoituksena on tuottaa voittoa. Osingonjaosta 
päätetään vuosittain yhtiökokouksessa.

Yhtiön volyymin kehitys on sidoksissa yhtiön toiminta-alueen mahdolli-
seen laajentumiseen. Yhtiölle omistajastrategiassa määriteltävät kes-
keiset tavoitteet liittyvät omaisuuden arvon säilyttämiseen, asiakaskes-
keisyyteen, Hiilineutraali Helsinki 2035 -ohjelman toteuttamiseen, sijoi-
tetun pääoman tuottovaatimukseen sekä riittävään vakavaraisuuteen. 

Jätkäsaaren jätteen putkikeräys Oy

Jätkäsaaren jätteen putkikeräys Oy:n toimialana on osana Helsingin 
kaupunkikonsernia omistaa, toteuttaa, hallinnoida ja ylläpitää Helsingin 
kaupungin 20. kaupunginosan (Länsisatama) Jätkäsaaren ja Saukon-
paaden uusilla asunto- ja toimitila-alueilla alueellista jätteen putkike-
räysjärjestelmää koonta-asemineen, runkoverkkoineen ja kiinteistöliit-
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tymineen /jätteen syöttöpisteineen sekä tuottaa omakustannusperus-
teisia jätteen putkikeräyspalveluja osakkeenomistajilleen. Lisäksi yhtiö 
voi järjestää alueilla osakkeenomistajilleen omakustannusperusteisesti 
sellaisia keskitettyjä kierrätys- ja jätekeräyspalveluja, joita ei voida to-
teuttaa putkikeräysjärjestelmällä.  

Kaupungin omistus- ja äänivaltaosuus on tällä hetkellä 100 %. 

Kaupungilla on vahva aluekehitysintressi yhtiössä. Yhtiö mahdollistaa 
keskitetyn ja kustannustehokkaan jätteen keräämisen järjestämisen 
toiminta-alueellaan. Yhtiön tavoitteena on syntypaikkalajittelun lisäämi-
nen kustannustehokkaasti ja kierrätystietoisuuden lisääminen, keskit-
tyminen putkikeräysjärjestelmän kehitykseen sekä uusien liittyjien vaa-
timiin investointeihin.

Yhtiön volyymin ja taloudellisen kannattavuuden kehitys on sidoksissa 
yhtiön toiminta-alueen aluerakentamisen etenemiseen. Yhtiölle omista-
jastrategiassa määriteltävät keskeiset tavoitteet liittyvät oikea-aikaisiin 
investointeihin alueen kokonaiskehitys huomioiden, asiakaskeskeisyy-
teen, Hiilineutraali Helsinki 2035 -ohjelman toteuttamiseen, investoin-
tien ja ylläpidon kustannustehokkuuteen sekä riittävään vakavaraisuu-
teen.

Jätkäsaaren Pysäköinti Oy

Jätkäsaaren Pysäköinti Oy:n toimialana on osana Helsingin kaupunki-
konsernia maanvuokraoikeuden perusteella omistaa, toteuttaa, hallin-
noida ja ylläpitää Helsingin kaupungin 20. kaupunginosan (Länsisata-
ma) Jätkäsaaren uuden asuin- ja toimitila-alueen osayleiskaavan nro 
11350 rajaamalle alueelle rakennettavia kahta tai useampaa korttelia 
palvelevia yhteispysäköintilaitoksia sekä niihin mahdollisesti sijoittuvia 
yhteisväestönsuoja- ja muita tiloja. Yhtiö voi lisäksi järjestää näihin liit-
tyviä alueellisia palveluita.

Kaupungin omistusosuus on tällä hetkellä 3,75 % ja äänivaltaosuus 
100 %. 

Kaupungilla on vahva aluekehitysintressi yhtiössä. Yhtiö mahdollistaa 
keskitetyn ja maankäytöllisesti tehokkaiden pysäköintiratkaisujen järjes-
tämisen toiminta-alueellaan kaupungin aluerakentamisen tavoitteiden 
mukaisesti (asukas-, vuorottais-, lyhytaikainen ja liityntäpysäköinti).

Yhtiön volyymin ja taloudellisen kannattavuuden kehitys on sidoksissa 
yhtiön toiminta-alueen aluerakentamisen etenemiseen. Yhtiölle omista-
jastrategiassa määriteltävät keskeiset tavoitteet liittyvät oikea-aikaisiin 
investointeihin alueen kokonaiskehitys huomioiden, asiakaskeskeisyy-
teen, Hiilineutraali Helsinki 2035 -ohjelman toteuttamiseen, investoin-
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tien ja ylläpidon kustannustehokkuuteen sekä riittävään vakavaraisuu-
teen.

Kalasataman jätteen putkikeräys Oy

Kalasataman jätteen putkikeräys Oy:n toimialana on omistaa, toteuttaa, 
hallinnoida ja ylläpitää Helsingin kaupungin 10. kaupunginosan (Sör-
näinen) ja 21. kaupunginosan (Hermanni) Kalasataman uusilla asunto- 
ja toimitila-alueilla alueellista jätteen putkikeräysjärjestelmää jäteke-
räysasemineen, runkoverkkoineen ja kiinteistöliittymineen /jätteen syöt-
töpisteineen sekä tuottaa omakustannusperusteisia jätteen putkike-
räyspalveluja osakkeenomistajilleen. Lisäksi yhtiö voi järjestää alueilla 
osakkeenomistajilleen omakustannusperusteisesti sellaisia keskitettyjä 
jätekeräyspalveluja, joita ei voida toteuttaa putkikeräysjärjestelmällä.  

Kaupungin omistusosuus on tällä hetkellä 8,16 % ja äänivaltaosuus 
100 %. 

Kaupungilla on vahva aluekehitysintressi yhtiössä. Yhtiö mahdollistaa 
keskitetyn ja kustannustehokkaan jätteen keräämisen järjestämisen 
toiminta-alueellaan. Yhtiön tavoitteena on syntypaikkalajittelun lisäämi-
nen kustannustehokkaasti ja kierrätystietoisuuden lisääminen, keskit-
tyminen putkikeräysjärjestelmän kehitykseen sekä uusien liittyjien vaa-
timiin investointeihin.

Yhtiön volyymin ja taloudellisen kannattavuuden kehitys on sidoksissa 
yhtiön toiminta-alueen aluerakentamisen etenemiseen. Yhtiölle omista-
jastrategiassa määriteltävät keskeiset tavoitteet liittyvät oikea-aikaisiin 
investointeihin alueen kokonaiskehitys huomioiden, asiakaskeskeisyy-
teen, Hiilineutraali Helsinki 2035 -ohjelman toteuttamiseen, investoin-
tien ja ylläpidon kustannustehokkuuteen sekä yhtiön omavaraisuusas-
teeseen.

Keski-Pasilan jätteen putkikeräys Oy

Yhtiön toimialana on osana Helsingin kaupunkikonsernia omistaa, to-
teuttaa, hallinnoida ja ylläpitää Helsingin kaupungin Keski-Pasilan uu-
silla asuin- ja toimitila-alueilla alueellista jätteen putkikeräysjärjestelmää 
jätekeräysasemineen, runkoverkkoineen ja kiinteistöliittymineen/jätteen 
syöttöpisteineen sekä tuottaa omakustannusperusteisia jätteen putkike-
räyspalveluja osakkeenomistajilleen. Lisäksi yhtiö voi järjestää alueilla 
osakkeenomistajilleen omakustannusperusteisesti sellaisia keskitettyjä 
jätekeräyspalveluja, joita ei voida toteuttaa putkikeräysjärjestelmällä.

Kaupungin äänivaltaosuus on 100 %. 
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Kaupungilla on vahva aluekehitysintressi yhtiössä. Yhtiö mahdollistaa 
keskitetyn ja kustannustehokkaan jätteen keräämisen järjestämisen 
toiminta-alueellaan. Yhtiön tavoitteena on syntypaikkalajittelun lisäämi-
nen kustannustehokkaasti ja kierrätystietoisuuden lisääminen, keskit-
tyminen putkikeräysjärjestelmän kehitykseen sekä uusien liittyjien vaa-
timiin investointeihin.

Yhtiön volyymin ja taloudellisen kannattavuuden kehitys on sidoksissa 
yhtiön toiminta-alueen aluerakentamisen etenemiseen. Yhtiölle omista-
jastrategiassa määriteltävät keskeiset tavoitteet liittyvät oikea-aikaisiin 
investointeihin alueen kokonaiskehitys huomioiden, asiakaskeskeisyy-
teen, Hiilineutraali Helsinki 2035 -ohjelman toteuttamiseen, investoin-
tien ja ylläpidon kustannustehokkuuteen sekä riittävään vakavaraisuu-
teen.

Kiinteistö Oy Mosaiikkitorin pysäköintilaitos

Kiinteistö Oy Mosaiikkitorin Pysäköintilaitoksen toimialana on osana 
Helsingin kaupunkikonsernia ylläpitää pysäköintilaitosta Helsingin kau-
pungin 54. kaupunginosassa (Vuosaari) vuokrasopimuksen nojalla hal-
litsemassaan Mosaiikkitorin ja Valopaadentien siltakannen alapuolella 
olevassa tilassa sekä sanotun kaupunginosan korttelin nro 54179 tontil-
la nro 3 olevan rakennuksen kahdessa alimmassa kerroksessa ja omis-
taa ja hallita mainittuun tilaan rakennuttamaansa pysäköintilaitosta. Yh-
tiön toimialana on lisäksi osoittaa osakkaidensa käyttöön voimassa 
olevan asemakaavan, rakennuslupien sekä osakkaiden kesken erik-
seen sovitun osakassopimuksen osoittaman määrä pysäköintipaikkoja. 

Kaupungin omistusosuus on 88,32 %. 

Yhtiö ylläpitää kaupungin aluerakentamisen tavoitteiden mukaisia py-
säköintiratkaisuja (asukas-, liityntä- ja lyhytaikainen pysäköinti) toimin-
ta-alueellaan.

Yhtiön toiminta jatkuu pääperiaatteiltaan entisellään. Yhtiölle omista-
jastrategiassa määriteltävät keskeiset tavoitteet liittyvät omaisuuden 
arvon säilyttämiseen, asiakaskeskeisyyteen, Hiilineutraali Helsinki 2035 
-ohjelman toteuttamiseen, investointien ja ylläpidon kustannustehok-
kuuteen sekä riittävään vakavaraisuuteen. 

Kruunuvuorenrannan jätteen putkikeräys Oy

Kruunuvuorenrannan jätteen putkikeräys Oy:n toimialana on omistaa, 
toteuttaa, hallinnoida ja ylläpitää Helsingin kaupungin 49. (Laajasalo) 
Kruunuvuorenrannan sekä Borgströminmäen ja Gunillankallion uusilla 
asuin- ja toimitila-alueilla jätteen putkikeräysjärjestelmää jätekeräysa-
semineen, runkoverkkoineen ja kiinteistöliittymineen /jätteen syöttöpis-
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teineen sekä tuottaa omakustannusperusteisia jätteen putkikeräyspal-
veluja osakkeenomistajilleen. Lisäksi yhtiö voi järjestää alueilla osak-
keenomistajilleen omakustannusperusteisesti sellaisia keskitettyjä kier-
rätys- ja jätekeräyspalveluja, joita ei voida toteuttaa putkikeräysjärjes-
telmällä.  

Kaupungin omistusosuus on tällä hetkellä 15,6 % ja äänivaltaosuus 
100%. 

Kaupungilla on vahva aluekehitysintressi yhtiössä. Yhtiö mahdollistaa 
keskitetyn ja kustannustehokkaan jätteen keräämisen järjestämisen 
toiminta-alueellaan. Yhtiön tavoitteena on syntypaikkalajittelun lisäämi-
nen kustannustehokkaasti ja kierrätystietoisuuden lisääminen, keskit-
tyminen putkikeräysjärjestelmän kehitykseen sekä uusien liittyjien vaa-
timiin investointeihin.

Yhtiön volyymin ja taloudellisen kannattavuuden kehitys on sidoksissa 
yhtiön toiminta-alueen aluerakentamisen etenemiseen. Yhtiölle omista-
jastrategiassa määriteltävät keskeiset tavoitteet liittyvät oikea-aikaisiin 
investointeihin alueen kokonaiskehitys huomioiden, asiakaskeskeisyy-
teen, Hiilineutraali Helsinki 2035 -ohjelman toteuttamiseen, investoin-
tien ja ylläpidon kustannustehokkuuteen sekä riittävään vakavaraisuu-
teen.

Postipuiston Pysäköinti Oy

Postipuiston Pysäköinti Oy:n toimialana on toteuttaa, omistaa, vuokra-
ta, luovuttaa, hallita, ylläpitää ja uudistaa Helsingin kaupungin 17. kau-
punginosan (Pasila) uudella asuntoalueella (Postipuiston pohjoisosa) 
asuntotontteja palvelevia ja niiden ulkopuolisia pysäköintilaitoksia ja -
alueita ja niiden autopaikkoja sekä tuottaa näihin perustuvia omakus-
tannusperusteisia palveluja osakkeenomistajilleen. Toiminnassaan 
osakkaisiinsa nähden yhtiö noudattaa omakustannusperiaatetta.

Yhtiön toiminta jakaantuu kahteen sopimusalueeseen. Sopimusalue 
1:n tonttien autopaikoitus toteutetaan kortteliin 17124 rakennettavalla 
pysäköintilaitoksella, ja sopimus-alue 2:n tonttien autopaikoitus toteute-
taan kortteliin 17129 rakennettavalla pysäköinti-laitoksella.

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on tällä hetkellä 100%.

Kaupungilla on vahva aluekehitysintressi yhtiössä. Yhtiö mahdollistaa 
keskitetyn ja maankäytöllisesti tehokkaiden pysäköintiratkaisujen järjes-
tämisen toiminta-alueellaan kaupungin aluerakentamisen tavoitteiden 
mukaisesti (asukas-, vuorottais- ja lyhytaikainen pysäköinti). 
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Yhtiön volyymin ja taloudellisen kannattavuuden kehitys on sidoksissa 
yhtiön toiminta-alueen aluerakentamisen etenemiseen. Yhtiölle omista-
jastrategiassa määriteltävät keskeiset tavoitteet liittyvät oikea-aikaisiin 
investointeihin alueen kokonaiskehitys huomioiden, asiakaskeskeisyy-
teen, Hiilineutraali Helsinki 2035 -ohjelman toteuttamiseen, investoin-
tien ja ylläpidon kustannustehokkuuteen sekä riittävään vakavaraisuu-
teen.

Suomenlinnan Liikenne Oy

Suomenlinnan Liikenne Oy:n toimialana on osana Helsingin kaupunki-
konsernia omistaa matkustaja-aluksia ja harjoittaa kotimaanliikennettä 
matkustaja-aluksilla Helsingissä.

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on tällä hetkellä 100%.

Yhtiö tuottaa kaupungin tavoitteiden mukaisia lauttaliikennöintipalveluja 
HKL:lle ja kehittää vesiliikenteen palveluita Helsingin alueella kustan-
nustehokkaasti, asiakaslähtöisesti ja ympäristöystävällisesti huomioi-
den Helsingin merellisen strategian.

Yhtiön toiminta jatkuu pääperiaatteiltaan entisellään ottaen huomioon 
HKL:n sopimusjärjestelyt HSL:n ja Suomen valtion kanssa. Yhtiölle 
omistajastrategiassa määriteltävät keskeiset tavoitteet liittyvät asiakas-
keskeisyyteen, Hiilineutraali Helsinki 2035 -ohjelman toteuttamiseen, 
kustannustehokkuuteen sekä riittävään vakavaraisuuteen.

Töölönlahden Pysäköinti Oy

Töölönlahden Pysäköinti Oy:n toimialana on osana Helsingin kaupun-
kikonsernia omistaa tai hallita Helsingin kaupungin 13. kaupunginosas-
sa olevaa asemakaavan 10855 määrittelemää maanalaista määräalaa 
sekä omistaa ja hallita sille rakennettua maanalaista pysäköintilaitosta 
pääosin asemakaavan 10920 mukaisia auto- ja väestönsuojapaikkoja 
varten.

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on tällä hetkellä 100%.

Yhtiö mahdollistaa keskitetyn ja maankäytöllisesti tehokkaan pysäköin-
nin järjestämisen ylläpitäen kaupungin tavoitteiden mukaisia pysäköinti-
ratkaisuja sekä pysäköintilaitosta toiminta-alueellaan.

Yhtiön toiminta jatkuu pääperiaatteiltaan entisellään. Yhtiölle omista-
jastrategiassa määriteltävät keskeiset tavoitteet liittyvät omaisuuden 
arvon säilyttämiseen, Hiilineutraali Helsinki 2035 -ohjelman toteuttami-
seen sekä riittävään vakavaraisuuteen.

Lopuksi
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Tytäryhteisökohtaiset omistajastrategiat kuvastavat kaupungin pitkän 
aikavälin omistajalinjauksia kunkin tytäryhteisön osalta. Linjausten on 
oltava yhteisöjen toiminnan kehittämisen tukemiseksi riittävän pitkäjän-
teisiä. Omistajastrategioissa asetetaan tytäryhteisöille keskipitkälle ai-
kavälille kaupunkiomistajan näkökulmasta keskeiset tavoitteet / kehi-
tyssuunnat ja niiden avainmittarit. 

Omistajastrategioiden myötä on tarkoituksena luopua erillisestä vuotui-
sesta talousarviotavoitteiden asettamisprosessista. Omistajastrategioi-
den tavoitteet ovat pitkäjänteisempiä ja ne kiinnitetään paremmin kau-
punkistrategiaan kuin nykyiset vuosittain erikseen asetettavat tavoit-
teet. 

Yhtiöiden vaiheittaista etenemistä kohti konkreettisia tavoitetasoja ja/tai 
tavoitteilla osoitettuun haluttuun kehityssuuntaan seurataan säännölli-
sesti osana tytäryhteisöjen raportointia ja muuta seurantaa. Tuloksista 
raportoidaan konsernijaostolle ainakin yhteisöraporttien yhteydessä 1-2 
kertaa vuodessa. 

Jos mittarit osoittavat, että kehitys ei jonkun tytäryhteisön osalta ole ta-
voitteiden suuntaista, asiaan puututaan tarpeen mukaan konsernioh-
jauksen keinoin. Tarvittaessa kehityssuuntaa osoittavia tavoitteita voi-
daan myös vuosittain tarkentaa konserniohjauksella yhteisöille asetet-
tavilla omistajastrategian mukaisten mittareiden raja-arvoilla. 

Omistajastrategioiden sekä niissä määriteltyjen keskeisten tavoitteiden 
ja mittareiden päivitystarvetta tarkastellaan jatkossa vähintään kaupun-
kistrategiakausittain. 

Konserniohjeen mukaisesti kaupunginhallitus päättää omistajastrate-
gioista konsernijaoston esityksen pohjalta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Miia Aho, konsernilakimies, puhelin: 310 36445

miia.aho(a)hel.fi
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tus
Liite 5

Jätkäsaaren jätteen putkike-
räys Oy

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus
Liite 6

Jätkäsaaren Pysäköinti Oy Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus
Liite 7

Kalasataman jätteen putkike-
räys Oy

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
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tus
Liite 8

Keski-Pasilan jätteen putkike-
räys Oy

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus
Liite 9

Kiinteistö Oy Mosaiikkitorin 
pysäköintilaitos

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus
Liite 10

Kruunuvuorenrannan jätteen 
putkikeräys Oy

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus
Liite 11

Postipuiston Pysäköinti Oy Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus
Liite 12

Suomenlinnan Liikenne Oy Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus
Liite 13

Töölönlahden Pysäköinti Oy Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus
Liite 14

Tiedoksi

Kaupunginkanslia (Taso)

Päätöshistoria

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 08.03.2021 § 18

HEL 2021-001703 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto esitti kaupunginhallitukselle seu-
raavaa:

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä alueelliset ja infra -yhteisöryhmään 
kuuluvien tytäryhteisöjen omistajastrategiat liitteiden mukaisesti.

Esittelijä
vs. kansliapäällikkö
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Tuula Saxholm

Lisätiedot
Miia Aho, konsernilakimies, puhelin: 310 36445

miia.aho(a)hel.fi
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§ 209
Tytäryhteisökohtaisten omistajastrategioiden hyväksyminen tuki-
palvelut ja muut -yhteisöryhmään kuuluville tytäryhteisöille

HEL 2021-001704 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä tukipalvelut ja muut -yhteisöryhmään 
kuuluvien tytäryhteisöjen omistajastrategiat liitteiden mukaisesti.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Miia Aho, konsernilakimies, puhelin: 310 36445

miia.aho(a)hel.fi
Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

Liitteet

1 Helsingin Konsernihankinta Oy
2 Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy
3 Seure Henkilöstöpalvelut Oy
4 Työmaahuolto Oy Ab

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Helsingin Konsernihankinta Oy Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus
Liite 1

Pääkaupunkiseudun kierrätys-
keskus Oy

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus
Liite 2

Seure Henkilöstöpalvelut Oy Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus
Liite 3

Työmaahuolto Oy Ab Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
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tus
Liite 4

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Taustaa

Kaupunginvaltuuston hyväksymän voimassa olevan konserniohjeen 
mukaisesti kaupungin tytäryhteisöt salkutetaan markkinaehtoisesti toi-
miviin tytäryhteisöihin ja muihin tytäryhteisöihin. 

Konserniohjeen mukaan tytäryhteisöjen toiminnan markkinaehtoisuutta 
arvioidaan kokonaisharkintana käyttäen hyväksi seuraavia markkinaeh-
toisuuteen ja elinkeinotoiminnan harjoittamiseen liittyviä tunnusmerkke-
jä:

 yhteisöä ei ole nimenomaisesti perustettu tyydyttämään sellaisia 
yleisen edun mukaisia tarpeita, joilla ei ole kaupallista tai teollista 
luonnetta,

 yhteisöllä ei ole julkista palvelutehtävää tai viranomaistehtäviä,

 yhteisön toiminnan tarkoituksena on tuottaa voittoa,

 yhteisö toimii kilpailuolosuhteissa (kilpailutilanne, markkinaehtoinen 
hinnoittelu),

 yhteisön toiminta kohdistuu laajaan tai rajoittamattomaan asiakas-
kuntaan,

 yhteisön toiminta perustuu pääosin omaan tulorahoitukseen, eikä 
julkiseen rahoitukseen tai tukeen.

Kaupunginhallitus päättää tytäryhteisöjen sijoittamisesta salkkuihin 
osana tytäryhteisökohtaista omistajastrategiaa.

Kaupungin omistajaohjauksessa voidaan konserniohjeen mukaan so-
veltaa erilaisia toimintaperiaatteita ja -tapoja markkinaehtoisesti toimi-
vien tytäryhteisöjen ja muiden tytäryhteisöjen välillä. Eri salkuissa ole-
ville tytäryhteisöille voidaan esimerkiksi asettaa erilaisia velvollisuuksia 
raportoinnin, tiedottamisen sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan 
suhteen ja ne voivat noudattaa erilaista henkilöstöpolitiikkaa.

Konserniohjeen mukaan markkinaehtoisesti toimivat tytäryhteisöt kuu-
luvat pormestarin ja apulaispormestarien välisessä toimialajaossa por-
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mestarin toimialaan. Muiden tytäryhteisöjen kuuluminen pormestarin tai 
apulaispormestarin toimialaan ratkaistaan asianomaisen yhteisön toi-
mialan perusteella.

Muut kuin markkinaehtoisesti toimivat tytäryhteisöt

Edellä mainittujen konserniohjeessa määriteltyjen kriteerien perusteella 
kaupungin tytäryhteisöt kuuluvat yksittäisiä poikkeuksia lukuun ottamat-
ta muihin kuin markkinaehtoisesti toimiviin tytäryhteisöihin. 

Nämä noin 80 kaupungin tytäryhteisöä tuodaan päätöksentekoon jao-
teltuna kaupungin konserniohjauksen talouden ja toiminnan seuran-
nassa käytetyn yhteisöryhmittelyn mukaisesti. 

Yhteisöryhmät ovat:

 alueelliset ja infra,

 asunnot,

 elinvoima- ja markkinointi,

 kulttuuri, 

 liikunta,

 sosiaali- ja terveys,

 toimitilat,

 tukipalvelut ja muut.

Tytäryhteisökohtaiset omistajastrategiat

Kaupunginhallitus päätti liikelaitoksia ja tytäryhteisöjä koskevista omis-
tajapoliittisista linjauksista 26.4.2011. Erityisesti omistuksen säilyttämis-
tä koskevia linjauksia on sen jälkeen muutettu tytäryhteisökohtaisesti 
tarvittaessa. 

Nykyiset omistajapoliittiset linjaukset eivät enää ole riittävän kattavat 
välittääkseen kaupungin omistajatahdon tytäryhteisöjen ja -säätiöiden 
hallituksille ja toimitusjohtajille. Omistajastrategioilla tulee pystyä aiem-
paa paremmin tukemaan ja edistämään tytäryhteisöjen pitkäaikaista 
kehittymistä. Kaupunginkansliassa on valmisteltu uudenlainen tytäryh-
teisökohtaisen omistajastrategian malli, jonka avulla on tarkoituksena 
kuvata tytäryhteisön johdolle kaupungin pidemmän aikavälin tavoitteita 
ja odotuksia yhteisöä kohtaan, jotta yhteisön johto osaa johtaa ja kehit-
tää toimintaa oikean suuntaisesti oman toimivaltansa puitteissa. 
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Konserniohjeen mukaisesti kaupungin omistajuus on luonteeltaan stra-
tegista siten, että sillä saadaan aikaan taloudellista ja/tai toiminnallista 
hyötyä pitkällä aikavälillä. Uudet tytäryhteisökohtaiset omistajastrate-
giat kuvastavat myös kaupungin omaa sitoutumista omistajana tytäryh-
teisöille asetettaviin keskipitkän aikavälin kehittämistavoitteisiin ym. lin-
jauksiin, mikä tukee pitkäjänteisyyttä ja ennustettavuutta omistajuudes-
sa.

Uudessa tytäryhteisökohtaisessa omistajastrategiassa tehdään omis-
tukseen, strategiseen tahtotilaan sekä hallitukseen liittyviä linjauksia 
kunkin tytäryhteisön tai niiden muodostaman alikonsernin osalta. Näi-
den linjausten tavoitteena on osaltaan tukea kaupungille yhteisön omis-
tamisesta muodostuvan omistaja-arvon positiivista kehittymistä. Omis-
tajastrategioiden aikaperspektiivi on noin viidestä seitsemään vuotta ja 
niitä päivitetään jatkossa vähintään kaupunkistrategiakausittain tai yk-
sittäistapauksessa aina tarpeen mukaan esimerkiksi toimintaympäris-
tön merkittävien muutosten johdosta.

Konserniohjeen mukaisesti omistaminen ei ole kaupungin perustehtävä 
vaan sen tulee lähtökohtaisesti tukea ja palvella palvelujen järjestämis-
tä, kaupungin taloutta tai muuten kaupungin yhteiskunnallisia tavoittei-
ta. Kaupungin omistuksella yhteisöissä tulee olla kaupungin strategiaan 
perustuva tarkoitus ja tavoite. Näin ollen omistuksen osalta keskeinen 
omistajastrategioissa linjattava asia on edelleen se, säilytetäänkö kau-
pungin omistus entisellään vai onko siihen tarkoitus tehdä muutoksia. 
Lisäksi määritellään muun muassa yhteisön tarkoitusta ja tehtävää, yh-
teisön merkitystä kaupungille sekä yhteisön salkutusta.

Strategista tahtotilaa koskevien linjausten osalta keskeisimmät asiat liit-
tyvät tavoitetilaan sekä kehittämislinjauksiin keskipitkällä aikavälillä.

Hallitusta koskevien linjausten osalta tarkoituksena on vahvistaa edel-
leen tytäryhteisöjen hallitusten kollektiivista osaamista. Omistajastrate-
gioissa määritellään tytäryhteisökohtaisesti tarkemmin niitä osaamisa-
lueita, joita nimenomaan kyseisen tytäryhteisön tai -säätiön hallituksella 
tulisi kollektiivisesti olla ja jotka on tarpeen ottaa huomioon hallituksen 
jäseniä nimettäessä. Lisäksi määritellään, mihin hallituspalkkioryhmään 
kyseinen yhteisö kuuluu. 

Jäljempänä on mainittu liitteenä olevien omistajastrategialuonnosten 
keskeisimpiä kohtia eri tytäryhteisöjen ja/tai niiden muodostamien ali-
konsernien osalta. Tytäryhteisökohtaisissa omistajastrategioissa ei ole 
otettu erikseen kantaa vuoden 2020 toimintaan ja talouteen olennaises-
ti vaikuttavaan koronaviruspandemiaan strategioiden pitemmän aikavä-
lin näkökulmasta johtuen. 
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Omistajastrategioista on käyty keskustelua kunkin tytäryhteisön halli-
tuksen ja toimivan johdon kanssa ennen päätöksentekoa.

Helsingin Konsernihankinta Oy

Helsingin Konsernihankinta Oy:n toimialana on julkisista hankinnoista 
annetun lain mukaisten yhteishankintapalvelujen tuottaminen omistajil-
leen.

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 100 %. 

Kaupungilla on vahva yhtiön keskitettyyn hankintatehtävään liittyvä int-
ressi yhtiössä. Yhtiön tavoitteena on yhteishankintapalvelujen tuottami-
nen omistajille keskitetysti ja tehokkaasti kaupungin eettiset ja ympäris-
töarvot huomioiden. 

Yhtiön nykyinen palvelutoiminta ylläpidetään entisellään. Yhtiölle omis-
tajastrategiassa määriteltävät keskeiset tavoitteet liittyvät tehokkaisiin 
ja tarkoituksenmukaisiin hankintoihin sekä Hiilineutraali Helsinki 2035 -
ohjelman toteuttamiseen. 

Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy

Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy:n toimialana on osana Helsin-
gin kaupunkikonsernia järjestää kestävään elämäntapaan, kiertotalou-
teen, jätteen synnyn ehkäisyyn sekä tavaroiden ja materiaalien uudel-
leenkäyttöön liittyviä toimintoja. Yhtiö 1) järjestää tavaran ilmaista ja 
maksullista uudelleenkäyttöä ja kierrätystä, 2) toteuttaa ja kehittää toi-
mialaan liittyvää neuvontaa ja koulutusta, 3) myy ja kehittää jätteiden 
synnyn ehkäisyyn, uudelleenkäyttöön, jätteiden hyötykäyttöön ja jäte-
huollon järjestämiseen liittyviä palveluita, 4) jalostaa, korjaa ja myy käy-
töstä poistettuja tavaroita ja materiaalia, 5) valmistaa, vuokraa ja jäl-
leenmyy kestävään kulutukseen, jätteen synnyn ehkäisyyn, jätteiden 
hyötykäyttöön ja käsittelyyn liittyviä tuotteita, 6) vuokraa hallussaan 
olevista tiloista myynti-, varastoja verstastilaa asiakkaille ja jätemateri-
aalia raaka-aineenaan käyttäville yhteisöille ja yksityisille henkilöille, 7) 
tarjoaa vaikeassa työmarkkinatilanteessa oleville mahdollisuuden kehit-
tää ammatillisia valmiuksiaan ja 8) vuokraa työvoimaa yhteisöille ja yk-
sityisille henkilöille. Kaikilla mainituilla toimialueilla yhtiö voi harjoittaa 
vienti- ja tuontitoimintaa.

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 51,30 %. 

Kaupungilla on sen palvelutehtävään liittyvä intressi yhtiössä. Yhtiö on 
merkittävä digitalisaatiota tehokkaasti hyödyntävä kestävän kehityksen 
palvelujen tuottaja sekä työhönvalmennuksen edelläkävijä.
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Yhtiö ylläpitää ja mahdollisuuksien mukaan kasvattaa toimintaansa 
kannattavasti sekä nykyisten että uusien asiakkaiden puitteissa. Yhtiöl-
le omistajastrategiassa määriteltävät keskeiset tavoitteet liittyvät asia-
kaskeskeisyyteen, Hiilineutraali Helsinki 2035 -ohjelman toteuttami-
seen, työhön valmennettujen positiivisen jatkopolun kehityksen sekä 
monipuolisten palveluiden ja digitaalisuuden hyödyntämiseen. 

Seure Henkilöstöpalvelut Oy

Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n toimialana on harjoittaa pääosaa toi-
minnastaan sen omistavien hankintayksiköiden, kuntien, kuntayhtymien 
sekä näiden tytäryhteisöjen ja -säätiöiden kanssa tuottamalla niille tila-
päisen työvoiman vuokraukseen ja henkilöstöhankintaan liittyviä palve-
luita sekä omistaa toimintaansa liittyviä osakkeita ja kiinteistöjä. 

Yhtiö toimii julkisista hankinnoista annetun lain (1397/2016 mahdollisi-
ne muutoksineen) tarkoittamassa mielessä osakkeenomistajiensa si-
dosyksikkönä. 

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 56,40 %. 

Yhtiön tarkoituksena on omistaja-asiakkaiden tilapäisen ja määräaikai-
sen työvoiman saatavuuden turvaaminen kilpailukykyisesti kaikissa ti-
lanteissa. Tarkoituksensa täyttämiseksi yhtiö muun muassa rekrytoi, 
välittää ja vuokraa omistaja-asiakkaiden tarvitsemaa työvoimaa sekä 
ylläpitää työntekijäreserviä. Lisäksi yhtiö kehittää ja tuottaa yhteistyös-
sä omistajiensa kanssa muita palveluja ja toimintamalleja asiakkaiden 
palvelutarpeiden kustannustehokkaaksi täyttämiseksi tarkoitustaan 
vaarantamatta.

Yhtiö on omistaja-asiakkaidensa tärkein kumppani sen tarkoitukseen 
kuuluvissa tehtävissä ja se helpottaa sidosyksikkönä omistaja-
asiakkaidensa lyhytaikaisten ja määräaikaisten henkilöstöresurssitar-
peiden täyttämistä.

Yhtiölle omistajastrategiassa määriteltävät keskeiset tavoitteet liittyvät 
asiakaskeskeisyyteen, kilpailukykyyn, vastuulliseen työnantajuuteen 
sekä kustannustehokkuuteen. 

Työmaahuolto Oy Ab

Työmaahuolto Oy Ab:n toimialana on osana Helsingin kaupunkikon-
sernia kiinteistöjen, koneiden ja laitteiden kunnossapito, ravitsemuspal-
velujen tuotanto ja myynti sekä ravitsemusalan konsultointi.

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 100 %. 
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Kaupungilla on yhtiön palvelutehtävään liittyvä omistusintressi yhtiössä. 
Yhtiön nykyinen liiketoiminta pidetään entisellään, ja sen tuote- ja pal-
veluvalikoimaa kehitetään asiakastarpeiden ja kysynnän mukaan.

Yhtiölle omistajastrategiassa määriteltävät keskeiset tavoitteet liittyvät 
toimintavarmuuteen, Hiilineutraali Helsinki 2035 -ohjelman toteuttami-
seen sekä riittävän vakavaraisuuteen.

Lopuksi

Tytäryhteisökohtaiset omistajastrategiat kuvastavat kaupungin pitkän 
aikavälin omistajalinjauksia kunkin tytäryhteisön osalta. Linjausten on 
oltava yhteisöjen toiminnan kehittämisen tukemiseksi riittävän pitkäjän-
teisiä. Omistajastrategioissa asetetaan tytäryhteisöille keskipitkälle ai-
kavälille kaupunkiomistajan näkökulmasta keskeiset tavoitteet / kehi-
tyssuunnat ja niiden avainmittarit. 

Omistajastrategioiden myötä on tarkoituksena luopua erillisestä vuotui-
sesta talousarviotavoitteiden asettamisprosessista. Omistajastrategioi-
den tavoitteet ovat pitkäjänteisempiä ja ne kiinnitetään paremmin kau-
punkistrategiaan kuin nykyiset vuosittain erikseen asetettavat tavoit-
teet. 

Yhtiöiden vaiheittaista etenemistä kohti konkreettisia tavoitetasoja ja/tai 
tavoitteilla osoitettuun haluttuun kehityssuuntaan seurataan säännölli-
sesti osana tytäryhteisöjen raportointia ja muuta seurantaa. Tuloksista 
raportoidaan konsernijaostolle ainakin yhteisöraporttien yhteydessä 1-2 
kertaa vuodessa. 

Jos mittarit osoittavat, että kehitys ei jonkun tytäryhteisön osalta ole ta-
voitteiden suuntaista, asiaan puututaan tarpeen mukaan konsernioh-
jauksen keinoin. Tarvittaessa kehityssuuntaa osoittavia tavoitteita voi-
daan myös vuosittain tarkentaa konserniohjauksella yhteisöille asetet-
tavilla omistajastrategian mukaisten mittareiden raja-arvoilla. 

Omistajastrategioiden sekä niissä määriteltyjen keskeisten tavoitteiden 
ja mittareiden päivitystarvetta tarkastellaan jatkossa vähintään kaupun-
kistrategiakausittain. 

Konserniohjeen mukaisesti kaupunginhallitus päättää omistajastrate-
gioista konsernijaoston esityksen pohjalta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Miia Aho, konsernilakimies, puhelin: 310 36445

miia.aho(a)hel.fi



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/2021 135 (213)
Kaupunginhallitus

Asia/19
22.03.2021

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

Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472
atte.malmstrom(a)hel.fi

Liitteet

1 Helsingin Konsernihankinta Oy
2 Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy
3 Seure Henkilöstöpalvelut Oy
4 Työmaahuolto Oy Ab

Oheismateriaali

1 Helsingin kaupunkikonsernin omistajapolitiikka_2011

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Helsingin Konsernihankinta Oy Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus
Liite 1

Pääkaupunkiseudun kierrätys-
keskus Oy

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus
Liite 2

Seure Henkilöstöpalvelut Oy Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus
Liite 3

Työmaahuolto Oy Ab Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus
Liite 4

Tiedoksi

Kaupunginkanslia (taso)

Päätöshistoria

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 08.03.2021 § 25

HEL 2021-001704 T 00 01 05

Päätös
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Kaupunginhallituksen konsernijaosto esitti kaupunginhallitukselle seu-
raavaa:

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä tukipalvelut ja muut -
yhteisöryhmään kuuluvien tytäryhteisöjen omistajastrategiat liitteiden 
mukaisesti.

Esittelijä
vs. kansliapäällikkö
Tuula Saxholm

Lisätiedot
Miia Aho, konsernilakimies, puhelin: 310 36445

miia.aho(a)hel.fi
Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi
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§ 210
Tytäryhteisökohtaisten omistajastrategioiden hyväksyminen toimiti-
lat -yhteisöryhmään kuuluville tytäryhteisöille

HEL 2021-000028 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä toimitilat -yhteisöryhmään kuuluvien 
tytäryhteisöjen omistajastrategiat liitteiden mukaisesti. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Tiina Leinonen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36109

tiina.leinonen(a)hel.fi
Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

Liitteet

1 Asunto-osakeyhtiö Merimiehenkatu 12
2 Helsingin Tiedepuiston Yrityshautomot Oy
3 Helsingin V Yhteiskoulun Talo Oy
4 Helsinki Stadion Oy
5 Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö Borgströminmäki
6 Kiinteistö Oy Ab Pakkalantie 30
7 Kiinteistö Oy Hansasilta
8 Kiinteistö Oy Helsingin Malminkatu 3
9 Kiinteistö Oy Helsingin Toimitilat
10 Kiinteistö Oy Helsingin Ympäristötalo
11 Kiinteistö Oy Intiankatu 31
12 Kiinteistö Oy Kaisaniemen Metrohalli
13 Kiinteistö Oy Käpylän Terveystalo
14 Kiinteistö Oy Malmin Liiketalo
15 Kiinteistö Oy Myllypuron Kampus
16 Kiinteistö Oy Puistolan Pankkitalo
17 Kiinteistö Oy Rastilankallion päiväkoti
18 Kiinteistö Oy Suutarilan Lampputie
19 Kiinteistö Oy Torpparinmäen korttelitalo
20 Kiinteistö Oy Viikin viher- ja ympäristötietokeskus Fastighets Ab
21 Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Tennispalatsi
22 Kiinteistöosakeyhtiö Puu-Myllypuron Yhteistila
23 Kontulan Palvelutalo Oy
24 Palvelukeskus Albatross Oy
25 Ruskeasuon Varikkokiinteistö Oy

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
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Otteet

Ote Otteen liitteet
Asunto-osakeyhtiö Merimie-
henkatu 12

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus
Liite 1

Helsingin Tiedepuiston Yritys-
hautomot Oy

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus
Liite 2

Helsingin V Yhteiskoulun Talo 
Oy

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus
Liite 3

Helsinki Stadion Oy Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus
Liite 4

Keskinäinen kiinteistöosakeyh-
tiö Borgströminmäki

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus
Liite 5

Kiinteistö Oy Ab Pakkalantie 30 Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus
Liite 6

Kiinteistö Oy Hansasilta Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus
Liite 7

Kiinteistö Oy Helsingin Mal-
minkatu 3

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus
Liite 8

Kiinteistö Oy Helsingin Toimiti-
lat

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus
Liite 9

Kiinteistö Oy Helsingin Ympä-
ristötalo

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus
Liite 10

Kiinteistö Oy Intiankatu 31 Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
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tus
Liite 11

Kiinteistö Oy Kaisaniemen Met-
rohalli

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus
Liite 12

Kiinteistö Oy Käpylän Terveys-
talo

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus
Liite 13

Kiinteistö Oy Malmin Liiketalo Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus
Liite 14

Kiinteistö Oy Myllypuron Kam-
pus

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus
Liite 15

Kiinteistö Oy Puistolan Pankki-
talo

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus
Liite 16

Kiinteistö Oy Rastilankallion 
päiväkoti

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus
Liite 17

Kiinteistö Oy Suutarilan Lamp-
putie

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus
Liite 18

Kiinteistö Oy Torpparinmäen 
korttelitalo

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus
Liite 19

Kiinteistö Oy Viikin viher- ja 
ympäristötietokeskus Fastig-
hets Ab

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus
Liite 20

Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin 
Tennispalatsi

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus
Liite 21

Kiinteistöosakeyhtiö Puu-
Myllypuron Yhteistila

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus
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Liite 22
Kontulan Palvelutalo Oy Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus
Liite 23

Palvelukeskus Albatross Oy Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus
Liite 24

Ruskeasuon Varikkokiinteistö 
Oy

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus
Liite 25

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Taustaa

Kaupunginvaltuuston hyväksymän voimassa olevan konserniohjeen 
mukaisesti kaupungin tytäryhteisöt salkutetaan markkinaehtoisesti toi-
miviin tytäryhteisöihin ja muihin tytäryhteisöihin. 

Konserniohjeen mukaan tytäryhteisöjen toiminnan markkinaehtoisuutta 
arvioidaan kokonaisharkintana käyttäen hyväksi seuraavia markkinaeh-
toisuuteen ja elinkeinotoiminnan harjoittamiseen liittyviä tunnusmerkke-
jä:

- yhteisöä ei ole nimenomaisesti perustettu tyydyttämään sellaisia ylei-
sen edun mukaisia tarpeita, joilla ei ole kaupallista tai teollista luonnet-
ta,
- yhteisöllä ei ole julkista palvelutehtävää tai viranomaistehtäviä,
- yhteisön toiminnan tarkoituksena on tuottaa voittoa,
- yhteisö toimii kilpailuolosuhteissa (kilpailutilanne, markkinaehtoinen 
hinnoittelu),
- yhteisön toiminta kohdistuu laajaan tai rajoittamattomaan asiakaskun-
taan,
- yhteisön toiminta perustuu pääosin omaan tulorahoitukseen, eikä jul-
kiseen rahoitukseen tai tukeen.

Kaupunginhallitus päättää tytäryhteisöjen sijoittamisesta salkkuihin 
osana tytäryhteisökohtaista omistajastrategiaa.
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Kaupungin omistajaohjauksessa voidaan konserniohjeen mukaan so-
veltaa erilaisia toimintaperiaatteita ja -tapoja markkinaehtoisesti toimi-
vien tytäryhteisöjen ja muiden tytäryhteisöjen välillä. Eri salkuissa ole-
ville tytäryhteisöille voidaan esimerkiksi asettaa erilaisia velvollisuuksia 
raportoinnin, tiedottamisen sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan 
suhteen ja ne voivat noudattaa erilaista henkilöstöpolitiikkaa.

Konserniohjeen mukaan markkinaehtoisesti toimivat tytäryhteisöt kuu-
luvat pormestarin ja apulaispormestarien välisessä toimialajaossa por-
mestarin toimialaan. Muiden tytäryhteisöjen kuuluminen pormestarin tai 
apulaispormestarin toimialaan ratkaistaan asianomaisen yhteisön toi-
mialan perusteella.

Muut kuin markkinaehtoisesti toimivat tytäryhteisöt

Edellä mainittujen konserniohjeessa määriteltyjen kriteerien perusteella 
kaupungin tytäryhteisöt kuuluvat yksittäisiä poikkeuksia lukuun ottamat-
ta muihin kuin markkinaehtoisesti toimiviin tytäryhteisöihin. 

Nämä noin 80 kaupungin tytäryhteisöä tuodaan päätöksentekoon jao-
teltuna kaupungin konserniohjauksen talouden ja toiminnan seuran-
nassa käytetyn yhteisöryhmittelyn mukaisesti. 

Yhteisöryhmät ovat:

- alueelliset ja infra,
- asunnot,
- elinvoima- ja markkinointi,
- kulttuuri,
- liikunta,
- sosiaali- ja terveys,
- toimitilat,
- tukipalvelut ja muut.

Tytäryhteisökohtaiset omistajastrategiat

Kaupunginhallitus päätti liikelaitoksia ja tytäryhteisöjä koskevista omis-
tajapoliittisista linjauksista 26.4.2011. Erityisesti omistuksen säilyttämis-
tä koskevia linjauksia on sen jälkeen muutettu tytäryhteisökohtaisesti 
tarvittaessa. 

Nykyiset omistajapoliittiset linjaukset eivät enää ole riittävän kattavat 
välittääkseen kaupungin omistajatahdon tytäryhteisöjen ja -säätiöiden 
hallituksille ja toimitusjohtajille. Omistajastrategioilla tulee pystyä aiem-
paa paremmin tukemaan ja edistämään tytäryhteisöjen pitkäaikaista 
kehittymistä. Kaupunginkansliassa on valmisteltu uudenlainen tytäryh-
teisökohtaisen omistajastrategian malli, jonka avulla on tarkoituksena 
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kuvata tytäryhteisön johdolle kaupungin pidemmän aikavälin tavoitteita 
ja odotuksia yhteisöä kohtaan, jotta yhteisön johto osaa johtaa ja kehit-
tää toimintaa oikean suuntaisesti oman toimivaltansa puitteissa. 

Konserniohjeen mukaisesti kaupungin omistajuus on luonteeltaan stra-
tegista siten, että sillä saadaan aikaan taloudellista ja/tai toiminnallista 
hyötyä pitkällä aikavälillä. Uudet tytäryhteisökohtaiset omistajastrate-
giat kuvastavat myös kaupungin omaa sitoutumista omistajana tytäryh-
teisöille asetettaviin keskipitkän aikavälin kehittämistavoitteisiin ym. lin-
jauksiin, mikä tukee pitkäjänteisyyttä ja ennustettavuutta omistajuudes-
sa.

Uudessa tytäryhteisökohtaisessa omistajastrategiassa tehdään omis-
tukseen, strategiseen tahtotilaan sekä hallitukseen liittyviä linjauksia 
kunkin tytäryhteisön tai niiden muodostaman alikonsernin osalta. Näi-
den linjausten tavoitteena on osaltaan tukea kaupungille yhteisön omis-
tamisesta muodostuvan omistaja-arvon positiivista kehittymistä. Omis-
tajastrategioiden aikaperspektiivi on noin viidestä seitsemään vuotta ja 
niitä päivitetään jatkossa vähintään kaupunkistrategiakausittain tai yk-
sittäistapauksessa aina tarpeen mukaan esimerkiksi toimintaympäris-
tön merkittävien muutosten johdosta.

Konserniohjeen mukaisesti omistaminen ei ole kaupungin perustehtävä 
vaan sen tulee lähtökohtaisesti tukea ja palvella palvelujen järjestämis-
tä, kaupungin taloutta tai muuten kaupungin yhteiskunnallisia tavoittei-
ta. Kaupungin omistuksella yhteisöissä tulee olla kaupungin strategiaan 
perustuva tarkoitus ja tavoite. Näin ollen omistuksen osalta keskeinen 
omistajastrategioissa linjattava asia on edelleen se, säilytetäänkö kau-
pungin omistus entisellään vai onko siihen tarkoitus tehdä muutoksia. 
Lisäksi määritellään muun muassa yhteisön tarkoitusta ja tehtävää, yh-
teisön merkitystä kaupungille sekä yhteisön salkutusta.

Strategista tahtotilaa koskevien linjausten osalta keskeisimmät asiat liit-
tyvät tavoitetilaan sekä kehittämislinjauksiin keskipitkällä aikavälillä.

Hallitusta koskevien linjausten osalta tarkoituksena on vahvistaa edel-
leen tytäryhteisöjen hallitusten kollektiivista osaamista. Omistajastrate-
gioissa määritellään tytäryhteisökohtaisesti tarkemmin niitä osaamisa-
lueita, joita nimenomaan kyseisen tytäryhteisön tai -säätiön hallituksella 
tulisi kollektiivisesti olla, ja jotka on tarpeen ottaa huomioon hallituksen 
jäseniä nimettäessä. Lisäksi määritellään mihin hallituspalkkioryhmään 
kyseinen yhteisö kuuluu. 

Jäljempänä on mainittu liitteenä olevien omistajastrategialuonnosten 
keskeisimpiä kohtia eri tytäryhteisöjen ja/tai niiden muodostamien ali-
konsernien osalta. Tytäryhteisökohtaisissa omistajastrategioissa ei ole 
otettu erikseen kantaa vuoden 2020 toimintaan ja talouteen olennaises-
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ti vaikuttavaan koronaviruspandemiaan strategioiden pitemmän aikavä-
lin näkökulmasta johtuen. 

Omistajastrategioista on käyty keskustelua kunkin tytäryhteisön halli-
tuksen ja toimivan johdon kanssa ennen päätöksentekoa.

Asunto-osakeyhtiö Merimiehenkatu 12

Asunto-osakeyhtiö Merimiehenkatu 12 -nimisen yhtiön toimialana on 
omistaa ja hallita tonttia n:o 6 Helsingin kaupungin V kaupunginosan 
korttelissa n:o 112 sekä sillä olevaa asuinrakennusta.

Yhtiön omistamassa rakennuksessa on huoneistojen yhteenlasketusta 
lattiapinta-alasta yli puolet varattu osakkeenomistajien hallinnassa ole-
viksi asuinhuoneistoiksi. 

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 55,40 %.

Yhtiön tehtävänä on kaupungin palvelutuotannossa hyödynnettävien ti-
lojen (päiväkoti) ylläpitäminen. Yhtiö tukee kaupungin palvelutuotantoa.

Omistuksen osalta lähtökohtana on, että yhtiön omistuksesta voidaan 
luopua, jos se on taloudellisesti ja/tai toiminnallisesti perusteltua.

Yhtiön osalta omistajastrategiassa määriteltävät keskeiset tavoitteet liit-
tyvät omaisuuden arvon säilyttämiseen, asiakaskeskeisyyteen, Hiili-
neutraali Helsinki 2035 -ohjelman toteuttamiseen, kustannustehokkuu-
teen ja riittävään vakavaraisuuteen.

Helsingin Tiedepuiston Yrityshautomot Oy

Helsingin Tiedepuiston Yrityshautomot Oy:n toimialana on vuokraoi-
keuden nojalla hallita Helsingin kaupungin 36. kaupunginosan (Viikki) 
korttelin nro 190 tontteja nrot 1 ja 2 ja omistaa ja hallita niille rakennet-
tujarakennuksia sekä omistaa ja hallita kyseisen kaupunginosan alueel-
le rakennettavia muita rakennuksia.

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 52,22 %. 

Yhtiö omistaa ja hallitsee liiketiloja, jotka sisältävät toimisto- ja laborato-
riotiloja. Yhtiö tukee kaupungin elinkeinopoliittisia tavoitteita.

Omistuksen osalta lähtökohtana on, että yhtiön omistuksesta voidaan 
luopua tai yhtiö puretaan, jos se on taloudellisesti ja/tai toiminnallisesti 
perusteltua.

Yhtiön osalta omistajastrategiassa määriteltävät keskeiset tavoitteet liit-
tyvät omaisuuden arvon säilyttämiseen, asiakaskeskeisyyteen, Hiili-



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/2021 144 (213)
Kaupunginhallitus

Asia/20
22.03.2021

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

neutraali Helsinki 2035 -ohjelman toteuttamiseen, kustannustehokkuu-
teen ja riittävään vakavaraisuuteen. 

Helsingin V Yhteiskoulun Talo Oy

Helsingin V Yhteiskoulun Talo Oy:n toimialana on osana Helsingin 
kaupunkikonsernia ja vuokraoikeuden nojalla hallita Helsingin kaupun-
gin 33. kaupunginosan korttelin nro 33232 tonttia nro 2 ja korttelin nro 
33231 tonttia nro 5 sekä omistaa ja hallita tontilla olevaa kouluraken-
nusta ja vuokrata se koulukäyttöön. 

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 100,00 %. 

Yhtiön tehtävänä on kaupungin palvelutuotannossa hyödynnettävien ti-
lojen ylläpitäminen. Yhtiön hallinnoima rakennus on tällä hetkellä tyhjä-
nä ja korjaus-/purkumahdolllisuuksia selvitetään.

Omistuksen osalta lähtökohtana on, että yhtiön omistuksesta voidaan 
luopua tai yhtiö puretaan, jos se on taloudellisesti ja/tai toiminnallisesti 
perusteltua.

Yhtiön osalta omistajastrategiassa määriteltävä keskeinen tavoite liittyy 
omaisuuden kunnon ja korjaustarpeen arvioimiseen.

Helsinki Stadion Oy

Helsinki Stadion Oy:n toimialana on vuokraoikeuden nojalla hallita Hel-
singin kaupungin 14. kaupunginosassa (Töölö) korttelissa 528 sijaitse-
vaa tonttia n:o 1 ja sillä olevaa stadionrakennusta ja järjestää stadionil-
la erilaisia yleisö- ja asiakastilaisuuksia sekä massa- ja viihdetapahtu-
mia. Yhtiö voi harjoittaa myös ravintola- ja kahvilatoimintaa sekä ra-
kennuttajatoimintaa. Yhtiö voi vuokrata tai luovuttaa käyttöoikeuksia 
kiinteistöön. 

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 80,00 %. 

Yhtiö mahdollistaa Töölön jalkapallostadionin käyttö erilaisten yleisö- ja 
asiakastilaisuuksien sekä massa- ja viihdetapahtumien järjestämiseen. 

Omistuksen osalta lähtökohtana on, että yhtiön omistuksesta voidaan 
luopua, jos se on taloudellisesti ja/tai toiminnallisesti perusteltua kiin-
teistön tulevat peruskorjaustarpeet huomioon ottaen. 

Yhtiön osalta omistajastrategiassa määriteltävät keskeiset tavoitteet liit-
tyvät omaisuuden arvon säilyttämiseen, asiakaskeskeisyyteen, Hiili-
neutraali Helsinki 2035 -ohjelman toteuttamiseen, kustannustehokkuu-
teen ja riittävään vakavaraisuuteen.

Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö Borgströminmäki
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Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö Borgströminmäki -nimisen yhtiön toi-
mialana on osana Helsingin kaupunkikonsernia hallita vuokrasopimuk-
sen perusteella Helsingin kaupungin 49. kaupunginosan (Laajasalo) 
korttelissa 49044 tonttia 2 sekä omistaa ja hallita sillä olevaa rakennus-
ta. 

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 79,70 %. 

Yhtiön tehtävänä on kaupungin palvelutuotannossa hyödynnettävien ti-
lojen (päiväkoti) ylläpitäminen. Yhtiö tukee kaupungin palvelutuotantoa. 

Omistuksen osalta lähtökohtana on yhtiön omistuksen säilyttäminen 
entisellään. 

Yhtiön osalta omistajastrategiassa määriteltävät keskeiset tavoitteet liit-
tyvät omaisuuden arvon säilyttämiseen, asiakaskeskeisyyteen, Hiili-
neutraali Helsinki 2035 -ohjelman toteuttamiseen, kustannustehokkuu-
teen ja riittävään vakavaraisuuteen. 

Kiinteistö Oy Ab Pakkalantie 30

Kiinteistö Oy Ab Pakkalantie 30 -nimisen yhtiön toimialana on osana 
Helsingin kaupunkikonsernia omistaa ja hallita Vantaalla kaupungino-
sassa 52 korttelissa 109 sijaitsevaa tonttia n:o 2 sekä sillä olevia ra-
kennuksia siten, että yhtiön jokainen osake yhdessä toisten osakkeiden 
kanssa tuottaa osakkeenomistajalle oikeuden hallita määrättyä huo-
neistoa rakennuksessa A, B tai C.

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 100,00 %. 

Yhtiön tehtävänä on kaupungin palvelutuotannossa hyödynnettävien ti-
lojen ylläpitäminen. Yhtiö tukee ruokahuollon tuotantoa kaupunkikon-
sernissa.

Omistuksen osalta lähtökohtana on yhtiön omistuksen säilyttäminen 
entisellään tai omistuksesta voidaan luopua, jos se on kaupungin ko-
konaisedun ja oman ruokahuollon tuotannon kannalta taloudellisesti ja 
toiminnallisesti perusteltua.

Yhtiön osalta omistajastrategiassa määriteltävät keskeiset tavoitteet liit-
tyvät yhtiön toiminnan jatkumisen arviointiin, asiakaskeskeisyyteen, Hii-
lineutraali Helsinki 2035 -ohjelman toteuttamiseen, kustannustehokkuu-
teen ja riittävään vakavaraisuuteen. 

Kiinteistö Oy Hansasilta

Kiinteistö Oy Hansasilta -nimisen yhtiön toimialana on osana Helsingin 
kaupunkikonsernia hallita vuokrattua Helsingin kaupungin 45. kaupun-
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ginosan korttelissa 45175 tonttia nro 2 sekä omistaa ja hallita sillä ole-
vaa liikenne- ja liiketiloja sisältävää siltaa.

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 100,00 %. 

Yhtiö omistaa ja hallitsee liiketiloja. Yhtiö tukee kaupungin elinkeinopo-
liittisia tavoitteita.

Omistuksen osalta lähtökohtana on, että yhtiön omistuksesta voidaan 
luopua, jos se on taloudellisesti ja/tai toiminnallisesti perusteltua.

Yhtiön osalta omistajastrategiassa määriteltävät keskeiset tavoitteet liit-
tyvät omaisuuden kunnon ja korjaustarpeen arvioimiseen, asiakaskes-
keisyyteen, Hiilineutraali Helsinki 2035 -ohjelman toteuttamiseen, kus-
tannustehokkuuteen ja riittävään vakavaraisuuteen.

Kiinteistö Oy Helsingin Malminkatu 3

Kiinteistö Oy Helsingin Malminkatu 3 -nimisen yhtiön toimialana on 
osana Helsingin kaupunkikonsernia vuokrasopimuksen nojalla hallita 
Helsingin kaupungin 4. kaupunginosan (Kampin) korttelin n:o 179 tont-
tia nro 11 ja osaa siihen rajoittuvasta kadunalaisesta tilasta ja omistaa 
ja hallita mainitulle tontille ja osin katualueen alle sijoittuva rakennus. 

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 84,00 %. 

Yhtiön tehtävänä on kaupungin palvelutuotannossa hyödynnettävien ti-
lojen (palvelukeskus) ylläpitäminen. Yhtiö tukee kaupungin palvelutuo-
tantoa. 

Omistuksen osalta lähtökohtana on yhtiön omistuksen säilyttäminen 
entisellään tai omistuksen yhdistäminen isommaksi kokonaisuudeksi, 
jos se on taloudellisesti ja/tai toiminnallisesti perusteltua.

Yhtiön osalta omistajastrategiassa määriteltävät keskeiset tavoitteet liit-
tyvät omaisuuden arvon säilyttämiseen, asiakaskeskeisyyteen, Hiili-
neutraali Helsinki 2035 -ohjelman toteuttamiseen, kustannustehokkuu-
teen ja riittävään vakavaraisuuteen. 

Kiinteistö Oy Helsingin Toimitilat

Kiinteistö Oy Helsingin Toimitilat -nimisen yhtiön toimialana on osana 
Helsingin kaupunkikonsernia omistaa tai hallita vuokraoikeuden nojalla 
tontteja, omistaa niillä olevia tai niille rakennettavia rakennuksia. Lisäk-
si yhtiön toimialana on omistaa toimitilojen omistamiseen tai hallintaan 
oikeuttavia osakkeita.

Yhtiö voi myös tuottaa isännöintipalveluja Helsingin kaupungin koko-
naan tai osittain omistamille yhteisöille.
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Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 100,00 %. 

Yhtiön tehtävänä on kaupungin palvelutuotannossa hyödynnettävien ti-
lojen ylläpitäminen. Yhtiö tukee kaupungin palvelutuotantoa. 

Omistuksen osalta lähtökohtana on yhtiön omistuksen säilyttäminen 
entisellään.

Yhtiön osalta omistajastrategiassa määriteltävät keskeiset tavoitteet liit-
tyvät omaisuuden arvon säilyttämiseen, asiakaskeskeisyyteen, Hiili-
neutraali Helsinki 2035 -ohjelman toteuttamiseen, kustannustehokkuu-
teen, riittävään vakavaraisuuteen ja yhtiön hallinnon kehittämisen ar-
viointiin.

Kiinteistö Oy Helsingin Ympäristötalo

Kiinteistö Oy Helsingin Ympäristötalo -nimisen yhtiön toimialana on hal-
lita Helsingin kaupungin 36 kaupunginosan (Viikki) korttelissa 36190 
tonttia nro 4 sekä omistaa ja hallita sillä olevaa rakennusta. 

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 74,64 %. 

Yhtiön tehtävänä on kaupungin palvelutuotannossa hyödynnettävien ti-
lojen (toimistohuoneisto) ylläpitäminen. Yhtiö tukee kaupungin palvelu-
tuotantoa. 

Omistuksen osalta lähtökohtana on, että yhtiön omistuksesta voidaan 
luopua, jos se on taloudellisesti ja/tai toiminnallisesti perusteltua.

Yhtiön osalta omistajastrategiassa määritelty keskeinen tavoite liittyy 
yhtiön toiminnan jatkumisen arviointiin. 

Kiinteistö Oy Intiankatu 31

Kiinteistö Oy Intiankatu 31 -nimisen yhtiön toimialana on omistaa ja hal-
lita Helsingin kaupungilta 24 kaupunginosan korttelissa 24928 vuok-
raamaansa tonttia numero 78 ja sillä sijaitsevaa rakennusta, jonka 
huoneistojen lattiapinta-alasta enin osa on varattu osakkeenomistajille 
liike- ja konttoritilaksi. 

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 75,61 %. 

Yhtiön tehtävänä on kaupungin palvelutuotannossa hyödynnettävien ti-
lojen (päiväkoti) ylläpitäminen. Yhtiö tukee kaupungin palvelutuotantoa. 

Omistuksen osalta lähtökohtana on yhtiön omistuksen säilyttäminen 
entisellään tai omistuksen yhdistäminen isommaksi kokonaisuudeksi, 
jos se on taloudellisesti ja/tai toiminnallisesti perusteltua.
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Yhtiön osalta omistajastrategiassa määriteltävät keskeiset tavoitteet liit-
tyvät omaisuuden kunnon ja korjaustarpeen arvioimiseen, asiakaskes-
keisyyteen, Hiilineutraali Helsinki 2035 -ohjelman toteuttamiseen, kus-
tannustehokkuuteen ja riittävään vakavaraisuuteen.

Kiinteistö Oy Kaisaniemen Metrohalli

Kiinteistö Oy Kaisaniemen Metrohalli -nimisen yhtiön toimialana on 
vuokrasopimuksen nojalla hallita Helsingin kaupungin Kluuvin kaupun-
ginosassa Kaisaniemenkadun ja Vuorikadun alaista tilaa ja omistaa sii-
nä oleva metroasema ja tarpeelliset sisääntulot. Metroasema, joka toi-
mii myös väestönsuojana, käsittää laiturihallin, lippuhallitasot sekä tar-
peelliset sisääntuloliittymät tonteille ja katutasolle. Yhtiön jokainen
osake yksin tai yhdessä toisten osakkeiden kanssa tuottaa oikeuden 
hallita yhtiöjärjestyksessä määrättyä yhtiön rakennuksessa olevaa 
huonetilaa tai muuta osaa yhtiön rakennuksesta tai sen hallinnassa 
olevasta kiinteistöstä.

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 62,08 %. 

Yhtiö tukee kaupungin joukkoliikennepalveluita. 

Omistuksen osalta lähtökohtana on yhtiön omistuksen säilyttäminen 
entisellään.

Yhtiön osalta omistajastrategiassa määriteltävät keskeiset tavoitteet liit-
tyvät omaisuuden arvon säilyttämiseen, asiakaskeskeisyyteen, Hiili-
neutraali Helsinki 2035 -ohjelman toteuttamiseen, kustannustehokkuu-
teen ja riittävään vakavaraisuuteen.

Kiinteistö Oy Käpylän Terveystalo

Kiinteistö Oy Käpylän Terveystalo -nimisen yhtiön toimialana on vuok-
raoikeuden nojalla hallita Helsingin kaupungin 25. kaupunginosassa 
korttelissa n:o 884 tonttia n:o 1 sekä omistaa ja hallita sille rakennetta-
vaa liikerakennusta.

Yhtiö voi toimintaansa varten harjoittaa kiinteistöjen, osakkeiden ja 
osuuksien ostamista, myyntiä, omistamista, vuokrausta ja hallintaa. 

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 54,52 %. 

Yhtiön tehtävänä on kaupungin palvelutuotannossa hyödynnettävien ti-
lojen (opetustila) ylläpitäminen. Yhtiö tukee kaupungin palvelutuotan-
toa. 

Omistuksen osalta lähtökohtana on, että yhtiön omistuksesta voidaan 
luopua, jos se on taloudellisesti ja/tai toiminnallisesti perusteltua.
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Yhtiön osalta omistajastrategiassa määriteltävä keskeinen tavoite liittyy 
yhtiön toiminnan jatkumisen arviointiin. 

Kiinteistö Oy Malmin Liiketalo

Kiinteistö Oy Malmin Liiketalo -nimisen yhtiön toimialana on omistaa ja 
hallita Helsingin kaupungin 38. kaupunginosan korttelin 38060 tonttia 
n:o 8 (kiinteistötunnus 91-38-60-8) sekä sillä sijaitsevia rakennuksia. 

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 80,56 %. 

Yhtiön tehtävänä on kaupungin palvelutuotannossa hyödynnettävien ti-
lojen ylläpitäminen. Yhtiö tukee kaupungin palvelutuotantoa. 

Omistuksen osalta lähtökohtana on, että yhtiön omistuksesta voidaan 
luopua, jos se on taloudellisesti ja/tai toiminnallisesti perusteltua.

Yhtiön osalta omistajastrategiassa määriteltävä keskeinen tavoite liittyy 
yhtiön toiminnan jatkumisen arviointiin.

Kiinteistö Oy Myllypuron Kampus

Kiinteistö Oy Myllypuron Kampus -nimisen yhtiön toimialana on osana 
Helsingin kaupunkikonsernia hallita maanvuokrasopimuksen nojalla 
Helsingin kaupungin 45. kaupunginosan korttelissa 45165 tonttia nro 3 
sekä omistaa ja hallita sillä olevaa rakennusta.

Yhtiö voi toimintaansa varten harjoittaa kiinteistöjen, osakkeiden ja 
osuuksien ostamista, myyntiä, omistamista, vuokrausta ja hallintaa. 

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 100,00 %. 

Yhtiö ylläpitää kiinteistöä (kampusrakennusta), joka on vuokrattu kau-
pungin osakkuusyhteisö Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:lle. Yhtiö 
tukee kaupunkikonsernin palvelutuotantoa. 

Omistuksen osalta lähtökohtana on yhtiön omistuksen säilyttäminen 
entisellään tai omistuksen yhdistäminen isommaksi kokonaisuudeksi, 
jos se on taloudellisesti ja/tai toiminnallisesti perusteltua.

Yhtiön osalta omistajastrategiassa määriteltävät keskeiset tavoitteet liit-
tyvät omaisuuden arvon säilyttämiseen, asiakaskeskeisyyteen, Hiili-
neutraali Helsinki 2035 -ohjelman toteuttamiseen, kustannustehokkuu-
teen ja riittävään vakavaraisuuteen.

Kiinteistö Oy Puistolan Pankkitalo

Kiinteistö Oy Puistolan Pankkitalo -nimisen yhtiön toimialana on omis-
taa ja hallita Helsingin kaupungin 40. kaupunginosassa korttelissa no 
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40102 tonttia no 2 ja sille rakennettua liikerakennusta. Yhtiön jokainen 
osake yhdessä toisten osakkeiden kanssa tuottaa oikeuden hallita 
määrättyä rakennuksessa olevaa liikehuoneistoa.

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 58,24 %. 

Yhtiön tehtävänä on kaupungin palvelutuotannossa hyödynnettävien ti-
lojen (terveysasema) ylläpitäminen. Yhtiö tukee kaupungin palvelutuo-
tantoa. 

Omistuksen osalta lähtökohtana on, että yhtiön omistuksesta voidaan 
luopua, jos se on taloudellisesti ja/tai toiminnallisesti perusteltua.

Yhtiön osalta omistajastrategiassa määriteltävä keskeinen tavoite liittyy 
yhtiön toiminnan jatkumisen arviointiin.

Kiinteistö Oy Rastilankallion päiväkoti

Kiinteistö Oy Rastilankallion päiväkoti -nimisen yhtiön toimialana on 
osana Helsingin kaupunkikonsernia hallita vuokraoikeudella Helsingin 
kaupungin 54. kaupunginosan (Vuosaari) korttelissa 54004 sijaitsevaa 
tonttia 3 sekä omistaa ja hallita sillä olevaa rakennusta. 

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 66,00 %. 

Yhtiön tehtävänä on kaupungin palvelutuotannossa hyödynnettävien ti-
lojen ylläpitäminen. Yhtiö tukee kaupungin palvelutuotantoa. 

Omistuksen osalta lähtökohtana on yhtiön omistuksen säilyttäminen 
entisellään tai omistuksen yhdistäminen isommaksi kokonaisuudeksi, 
jos se on taloudellisesti ja/tai toiminnallisesti perusteltua.

Yhtiön osalta omistajastrategiassa määriteltävät keskeiset tavoitteet liit-
tyvät omaisuuden arvon säilyttämiseen, asiakaskeskeisyyteen, Hiili-
neutraali Helsinki 2035 -ohjelman toteuttamiseen, kustannustehokkuu-
teen ja riittävään vakavaraisuuteen. 

Kiinteistö Oy Suutarilan Lampputie

Kiinteistö Oy Suutarilan Lampputie -nimisen yhtiön toimialana on osana 
Helsingin kaupunkikonsernia omistaa ja hallita Helsingin kaupungin 
Suutarilan kaupunginosassa olevaa määräalaa 91-40-149-4-M 0603 ja 
sille toteutettavia rakennuksia.

Yhtiö voi toimintaansa varten harjoittaa kiinteistöjen, osakkeiden ja 
osuuksien ostamista, myyntiä, omistamista, vuokrausta ja hallintaa.

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 100,00 %. 
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Yhtiö omistaa teollisuustontteja, jotka ovat kaupunkikonsernin hallin-
nassa. Yhtiö tukee kaupungin elinkeinopoliittisia tavoitteita.

Omistuksen osalta lähtökohtana on, että yhtiön omistuksesta voidaan 
luopua, jos se on taloudellisesti ja/tai toiminnallisesti perusteltua.

Yhtiön osalta omistajastrategiassa määriteltävä keskeinen tavoite liittyy 
yhtiön toiminnan jatkumisen arviointiin.

Kiinteistö Oy Torpparinmäen korttelitalo

Kiinteistö Oy Torpparinmäen korttelitalo -nimisen yhtiön toimialana on 
osana Helsingin kaupunkikonsernia hallita Helsingin kaupungilta vuok-
rattua Helsingin kaupungin 35. kaupunginosan korttelin nro 35108 tont-
tia nro 1 sekä omistaa ja hallita tontille rakennettua korttelitaloa. 

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 100,00 %. 

Yhtiön tehtävänä on kaupungin palvelutuotannossa hyödynnettävien ti-
lojen (päiväkoti) ylläpitäminen. Yhtiö tukee kaupungin palvelutuotantoa. 

Omistuksen osalta lähtökohtana on yhtiön omistuksen säilyttäminen 
entisellään, omistuksen yhdistäminen isommaksi kokonaisuudeksi tai 
yhtiön purkaminen, jos se on taloudellisesti ja/tai toiminnallisesti perus-
teltua.

Yhtiön osalta omistajastrategiassa määriteltävä keskeinen tavoite liittyy 
yhtiön toiminnan jatkumisen arviointiin. 

Kiinteistö Oy Viikin viher- ja ympäristötietokeskus Fastighets Ab

Kiinteistö Oy Viikin viher- ja ympäristötietokeskus Fastighets Ab:n toi-
mialana on hallita vuokraoikeuden nojalla Helsingin kaupungin 36. 
kaupunginosan (Viikki) korttelin 36197 tonttia nro 1 sekä omistaa tontil-
la olevat rakennukset ja rakenteet.

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 91,26 %. 

Yhtiön tehtävänä on kaupungin palvelutuotannossa hyödynnettävien ti-
lojen (päiväkoti) ylläpitäminen. Yhtiö tukee kaupungin palvelutuotantoa. 

Omistuksen osalta lähtökohtana on, että yhtiön omistuksesta voidaan 
luopua, jos se on taloudellisesti ja/tai toiminnallisesti perusteltua.

Yhtiön osalta omistajastrategiassa määriteltävä keskeinen tavoite liittyy 
yhtiön toiminnan jatkumisen arviointiin.

Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Tennispalatsi
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Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Tennispalatsi -nimisen yhtiön toimialana 
on osana Helsingin kaupunkikonsernia hallita maanvuokrasopimuksen 
nojalla Helsingin kaupungin 4. kaupunginosan (Kampin) korttelissa 
tonttia nro 4010/1 sekä omistaa sillä oleva museo- ja liikerakennus. 

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 100,00 %. 

Yhtiön tehtävänä on kaupungin palvelutuotannossa hyödynnettävien ti-
lojen ylläpitäminen. Yhtiö tukee kaupungin palvelutuotantoa. 

Omistuksen osalta lähtökohtana on, että yhtiön omistuksesta voidaan 
luopua, jos se on taloudellisesti ja/tai toiminnallisesti perusteltua.

Yhtiön osalta omistajastrategiassa määriteltävä keskeinen tavoite liittyy 
yhtiön toiminnan jatkumisen arviointiin.

Kiinteistöosakeyhtiö Puu-Myllypuron Yhteistila

Kiinteistöosakeyhtiö Puu-Myllypuron Yhteistila -nimisen yhtiön toimia-
lana on hallita Helsingin kaupungin 45. kaupunginosan korttelissa 
45567 tonttia nro 1 sekä omistaa, hallita ja ylläpitää sille rakennettavia 
rakennuksia ja rakennelmia.

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 100,00 %. 

Yhtiö on alueen taloyhtiöiden yhteistila. Yhtiö tukee kaupungin alueke-
hitystä. 

Omistuksen osalta lähtökohtana on, että yhtiön omistuksesta voidaan 
luopua, jos se on taloudellisesti ja/tai toiminnallisesti perusteltua.

Yhtiön osalta omistajastrategiassa määriteltävä keskeinen tavoite liittyy 
yhtiön toiminnan jatkumisen arviointiin.

Kontulan Palvelutalo Oy

Kontulan Palvelutalo Oy:n toimialana on osana Helsingin kaupunkikon-
sernia hallita Helsingin kaupungin 47 kaupunginosan korttelin n:o 21 
tonttijaon n:o 6692 mukaisia tontteja 8 ja 10 ja omistaa tontille n:o 8 ra-
kennettua liiketaloa ja nuoriso- ja kirjastotaloa.

Yhtiö voi toimintaansa varten harjoittaa kiinteistöjen, osakkeiden
ja osuuksien ostamista, myyntiä, omistamista, vuokrausta ja hallintaa. 

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 62,07 %. 

Yhtiön tehtävänä on kaupungin palvelutuotannossa hyödynnettävien ti-
lojen ylläpitäminen. Yhtiö tukee kaupungin palvelutuotantoa. 
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Omistuksen osalta lähtökohtana on yhtiön omistuksen säilyttäminen 
entisellään tai omistuksen yhdistäminen isommaksi kokonaisuudeksi tai 
yhtiö puretaan, jos se on taloudellisesti ja/tai toiminnallisesti perustel-
tua.

Yhtiön osalta omistajastrategiassa määriteltävä keskeinen tavoite liittyy 
yhtiön toiminnan kehittämismahdollisuuksien arviointiin.

Palvelukeskus Albatross Oy

Palvelukeskus Albatross Oy:n toimialana on vuokraoikeuden nojalla 
hallita Helsingin kaupungin 54. kaupunginosan korttelissa 540180 si-
jaitsevaa tonttia nro 2 sekä omistaa ja hallita tontille rakennettavaa ra-
kennusta. 

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 77,90 %. 

Yhtiön tehtävänä on kaupungin palvelutuotannossa hyödynnettävien ti-
lojen (terveysasema) ylläpitäminen. Yhtiö tukee kaupungin palvelutuo-
tantoa.

Omistuksen osalta lähtökohtana on yhtiön omistuksen säilyttäminen 
entisellään tai omistuksen yhdistäminen isommaksi kokonaisuudeksi, 
jos se on taloudellisesti ja/tai toiminnallisesti perusteltua.

Yhtiön osalta omistajastrategiassa määriteltävät keskeiset tavoitteet liit-
tyvät omaisuuden arvon säilyttämiseen, asiakaskeskeisyyteen, Hiili-
neutraali Helsinki 2035 -ohjelman toteuttamiseen, kustannustehokkuu-
teen ja riittävään vakavaraisuuteen. 

Ruskeasuon Varikkokiinteistö Oy

Ruskeasuon Varikkokiinteistö Oy:n toimialana on osana Helsingin kau-
punkikonsernia vuokrasopimuksen nojalla hallita Helsingin kaupungin 
16. kaupunginosan (Ruskeasuo) korttelissa 740 tonttia nro 5 sekä 
omistaa ja hallita sillä olevia rakennuksia. Yhtiön jokainen osake yksin 
tai yhdessä toisten osakkaiden kanssa tuottaa oikeuden hallita yhtiöjär-
jestyksessä määrättyä yhtiön rakennuksessa olevaa huonetila tai muu-
ta osaa yhtiön rakennuksesta tai sen hallinnassa olevasta kiinteistöstä. 

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 100,00 %. 

Yhtiön tehtävänä on raitioliikenteen ja bussiliikenteen toimintaedellytys-
ten varmistaminen. Yhtiö tukee joukkoliikennepalvelujen järjestämistä 
kaupungin alueella sekä kaupungin palvelutoimintaa.
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Omistuksen osalta lähtökohtana on yhtiön omistuksen säilyttäminen 
entisellään tai omistuksesta voidaan luopua, jos se on taloudellisesti 
ja/tai toiminnallisesti perusteltua.

Yhtiön osalta omistajastrategiassa määriteltävät keskeiset tavoitteet liit-
tyvät omaisuuden arvon säilyttämiseen, asiakaskeskeisyyteen, Hiili-
neutraali Helsinki 2035 -ohjelman toteuttamiseen, kustannustehokkuu-
teen ja riittävään vakavaraisuuteen. 

Lopuksi

Tytäryhteisökohtaiset omistajastrategiat kuvastavat kaupungin pitkän 
aikavälin omistajalinjauksia kunkin tytäryhteisön osalta. Linjausten on 
oltava yhteisöjen toiminnan kehittämisen tukemiseksi riittävän pitkäjän-
teisiä. Omistajastrategioissa asetetaan tytäryhteisöille keskipitkälle ai-
kavälille kaupunkiomistajan näkökulmasta keskeiset tavoit-
teet/kehityssuunnat ja niiden avainmittarit. 

Omistajastrategioiden myötä on tarkoituksena luopua erillisestä vuotui-
sesta talousarviotavoitteiden asettamisprosessista. Omistajastrategioi-
den tavoitteet ovat pitkäjänteisempiä ja ne kiinnitetään paremmin kau-
punkistrategiaan kuin nykyiset vuosittain erikseen asetettavat tavoit-
teet. 

Yhtiöiden vaiheittaista etenemistä kohti konkreettisia tavoitetasoja ja/tai 
tavoitteilla osoitettuun haluttuun kehityssuuntaan seurataan säännölli-
sesti osana tytäryhteisöjen raportointia ja muuta seurantaa. Tuloksista 
raportoidaan konsernijaostolle ainakin yhteisöraporttien yhteydessä 1-2 
kertaa vuodessa.

Jos mittarit osoittavat, että kehitys ei jonkun tytäryhteisön osalta ole ta-
voitteiden suuntaista, asiaan puututaan tarpeen mukaan konsernioh-
jauksen keinoin. Tarvittaessa kehityssuuntaa osoittavia tavoitteita voi-
daan myös vuosittain tarkentaa konserniohjauksella yhteisöille asetet-
tavilla omistajastrategian mukaisten mittareiden raja-arvoilla. 

Omistajastrategioiden sekä niissä määriteltyjen keskeisten tavoitteiden 
ja mittareiden päivitystarvetta tarkastellaan jatkossa vähintään kaupun-
kistrategiakausittain. 

Konserniohjeen mukaisesti kaupunginhallitus päättää omistajastrate-
gioista konsernijaoston esityksen pohjalta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Tiina Leinonen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36109
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tiina.leinonen(a)hel.fi
Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

Liitteet

1 Asunto-osakeyhtiö Merimiehenkatu 12
2 Helsingin Tiedepuiston Yrityshautomot Oy
3 Helsingin V Yhteiskoulun Talo Oy
4 Helsinki Stadion Oy
5 Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö Borgströminmäki
6 Kiinteistö Oy Ab Pakkalantie 30
7 Kiinteistö Oy Hansasilta
8 Kiinteistö Oy Helsingin Malminkatu 3
9 Kiinteistö Oy Helsingin Toimitilat
10 Kiinteistö Oy Helsingin Ympäristötalo
11 Kiinteistö Oy Intiankatu 31
12 Kiinteistö Oy Kaisaniemen Metrohalli
13 Kiinteistö Oy Käpylän Terveystalo
14 Kiinteistö Oy Malmin Liiketalo
15 Kiinteistö Oy Myllypuron Kampus
16 Kiinteistö Oy Puistolan Pankkitalo
17 Kiinteistö Oy Rastilankallion päiväkoti
18 Kiinteistö Oy Suutarilan Lampputie
19 Kiinteistö Oy Torpparinmäen korttelitalo
20 Kiinteistö Oy Viikin viher- ja ympäristötietokeskus Fastighets Ab
21 Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Tennispalatsi
22 Kiinteistöosakeyhtiö Puu-Myllypuron Yhteistila
23 Kontulan Palvelutalo Oy
24 Palvelukeskus Albatross Oy
25 Ruskeasuon Varikkokiinteistö Oy

Oheismateriaali

1 Helsingin kaupunkikonsernin omistajapolitiikka KHS 26.4.2011

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asunto-osakeyhtiö Merimie-
henkatu 12

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus
Liite 1

Helsingin Tiedepuiston Yritys-
hautomot Oy

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus
Liite 2

Helsingin V Yhteiskoulun Talo Esitysteksti
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Oy Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus
Liite 3

Helsinki Stadion Oy Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus
Liite 4

Keskinäinen kiinteistöosakeyh-
tiö Borgströminmäki

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus
Liite 5

Kiinteistö Oy Ab Pakkalantie 30 Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus
Liite 6

Kiinteistö Oy Hansasilta Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus
Liite 7

Kiinteistö Oy Helsingin Mal-
minkatu 3

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus
Liite 8

Kiinteistö Oy Helsingin Toimiti-
lat

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus
Liite 9

Kiinteistö Oy Helsingin Ympä-
ristötalo

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus
Liite 10

Kiinteistö Oy Intiankatu 31 Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus
Liite 11

Kiinteistö Oy Kaisaniemen Met-
rohalli

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus
Liite 12

Kiinteistö Oy Käpylän Terveys-
talo

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus
Liite 13

Kiinteistö Oy Malmin Liiketalo Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
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tus
Liite 14

Kiinteistö Oy Myllypuron Kam-
pus

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus
Liite 15

Kiinteistö Oy Puistolan Pankki-
talo

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus
Liite 16

Kiinteistö Oy Rastilankallion 
päiväkoti

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus
Liite 17

Kiinteistö Oy Suutarilan Lamp-
putie

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus
Liite 18

Kiinteistö Oy Torpparinmäen 
korttelitalo

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus
Liite 19

Kiinteistö Oy Viikin viher- ja 
ympäristötietokeskus Fastig-
hets Ab

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus
Liite 20

Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin 
Tennispalatsi

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus
Liite 21

Kiinteistöosakeyhtiö Puu-
Myllypuron Yhteistila

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus
Liite 22

Kontulan Palvelutalo Oy Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus
Liite 23

Palvelukeskus Albatross Oy Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus
Liite 24

Ruskeasuon Varikkokiinteistö 
Oy

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus
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Liite 25

Tiedoksi

Kaupunginkanslia (taso)

Päätöshistoria

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 08.03.2021 § 24

HEL 2021-000028 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto esitti kaupunginhallitukselle seu-
raavaa:

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä toimitilat -yhteisöryhmään kuulu-
vien tytäryhteisöjen omistajastrategiat liitteiden mukaisesti. 

Esittelijä
vs. kansliapäällikkö
Tuula Saxholm

Lisätiedot
Tiina Leinonen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36109

tiina.leinonen(a)hel.fi
Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi
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§ 211
Tytäryhteisökohtaisten omistajastrategioiden hyväksyminen elin-
keino-ja markkinointi -yhteisöryhmään kuuluville tytäryhteisöille

HEL 2021-002074 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä elinkeino- ja markkinointi -
yhteisöryhmään kuuluvien tytäryhteisöjen omistajastrategiat liitteiden 
mukaisesti.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Pia Halinen, controller, puhelin: 310 25718

pia.halinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Forum Virium Helsinki Oy
2 Helsingin tapahtumasäätiö sr
3 Helsinki Abroad Ltd Oy
4 Korkeasaaren eläintarhan säätiö sr
5 Stadion-säätiö sr

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Forum Virium Helsinki Oy Esitysteksti

Liite 1
Helsingin tapahtumasäätiö sr Esitysteksti

Liite 2
Helsinki Abroad Ltd Oy Esitysteksti

Liite 3
Korkeasaaren eläintarhansäätiö 
sr

Esitysteksti
Liite 4

Stadion-säätiö sr Esitysteksti
Liite 5

Esitysehdotus

Esitys on ehdotuksen mukainen.
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Esittelijän perustelut

Taustaa

Kaupunginvaltuuston hyväksymän voimassa olevan konserniohjeen 
mukaisesti kaupungin tytäryhteisöt salkutetaan markkinaehtoisesti toi-
miviin tytäryhteisöihin ja muihin tytäryhteisöihin.

Konserniohjeen mukaan tytäryhteisöjen toiminnan markkinaehtoisuutta 
arvioidaan kokonaisharkintana käyttäen hyväksi seuraavia markkinaeh-
toisuuteen ja elinkeinotoiminnan harjoittamiseen liittyviä tunnusmerkke-
jä:

 yhteisöä ei ole nimenomaisesti perustettu tyydyttämään sellaisia 
yleisen edun mukaisia tarpeita, joilla ei ole kaupallista tai teollista 
luonnetta

 yhteisöllä ei ole julkista palvelutehtävää tai viranomaistehtäviä,

 yhteisön toiminnan tarkoituksena on tuottaa voittoa,

 yhteisö toimii kilpailuolosuhteissa (kilpailutilanne, markkinaehtoinen 
hinnoittelu),

 yhteisön toiminta kohdistuu laajaan tai rajoittamattomaan asiakas-
kuntaan,

 yhteisön toiminta perustuu pääosin omaan tulorahoitukseen, eikä 
julkiseen rahoitukseen tai tukeen.

Kaupunginhallitus päättää tytäryhteisöjen sijoittamisesta salkkuihin 
osana tytäryhteisökohtaista omistajastrategiaa.

Kaupungin omistajaohjauksessa voidaan konserniohjeen mukaan so-
veltaa erilaisia toimintaperiaatteita ja -tapoja markkinaehtoisesti toimi-
vien tytäryhteisöjen ja muiden tytäryhteisöjen välillä. Eri salkuissa ole-
ville tytäryhteisöille voidaan esimerkiksi asettaa erilaisia velvollisuuksia 
raportoinnin, tiedottamisen sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan 
suhteen ja ne voivat noudattaa erilaista henkilöstöpolitiikkaa.

Konserniohjeen mukaan markkinaehtoisesti toimivat tytäryhteisöt kuu-
luvat pormestarin ja apulaispormestarien välisessä toimialajaossa por-
mestarin toimialaan. Muiden tytäryhteisöjen kuuluminen pormestarin tai 
apulaispormestarin toimialaan ratkaistaan asianomaisen yhteisön toi-
mialan perusteella.

Muut kuin markkinaehtoisesti toimivat tytäryhteisöt
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Edellä mainittujen konserniohjeessa määriteltyjen kriteerien perusteella 
kaupungin tytäryhteisöt kuuluvat yksittäisiä poikkeuksia lukuun ottamat-
ta muihin kuin markkinaehtoisesti toimiviin tytäryhteisöihin.

Nämä noin 80 kaupungin tytäryhteisöä tuodaan päätöksentekoon jao-
teltuna kaupungin konserniohjauksen talouden ja toiminnan seuran-
nassa käytetyn yhteisöryhmittelyn mukaisesti.

Yhteisöryhmät ovat:

 alueelliset ja infra,

 asunnot,

 elinvoima- ja markkinointi

 kulttuuri

 liikunta

 sosiaali- ja terveys

 toimitilat

 tukipalvelut ja muut.

Tytäryhteisökohtaiset omistajastrategiat

Kaupunginhallitus päätti liikelaitoksia ja tytäryhteisöjä koskevista omis-
tajapoliittisista linjauksista 26.4.2011. Erityisesti omistuksen säilyttämis-
tä koskevia linjauksia on sen jälkeen muutettu tytäryhteisökohtaisesti 
tarvittaessa.

Nykyiset omistajapoliittiset linjaukset eivät enää ole riittävän kattavat 
välittääkseen kaupungin omistajatahdon tytäryhteisöjen ja -säätiöiden 
hallituksille ja toimitusjohtajille. Omistajastrategioilla tulee pystyä aiem-
paa paremmin tukemaan ja edistämään tytäryhteisöjen pitkäaikaista 
kehittymistä. Kaupunginkansliassa on valmisteltu uudenlainen tytäryh-
teisökohtaisen omistajastrategian malli, jonka avulla on tarkoituksena 
kuvata tytäryhteisön johdolle kaupungin pidemmän aikavälin tavoitteita 
ja odotuksia yhteisöä kohtaan, jotta yhteisön johto osaa johtaa ja kehit-
tää toimintaa oikean suuntaisesti oman toimivaltansa puitteissa. 

Konserniohjeen mukaisesti kaupungin omistajuus on luonteeltaan stra-
tegista siten, että sillä saadaan aikaan taloudellista ja/tai toiminnallista 
hyötyä pitkällä aikavälillä. Uudet tytäryhteisökohtaiset omistajastrate-
giat kuvastavat myös kaupungin omaa sitoutumista omistajana tytäryh-
teisöille asetettaviin keskipitkän aikavälin kehittämistavoitteisiin ym. lin-
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jauksiin, mikä tukee pitkäjänteisyyttä ja ennustettavuutta omistajuudes-
sa.

Uudessa tytäryhteisökohtaisessa omistajastrategiassa tehdään omis-
tukseen, strategiseen tahtotilaan sekä hallitukseen liittyviä linjauksia 
kunkin tytäryhteisön tai niiden muodostaman alikonsernin osalta. Näi-
den linjausten tavoitteena on osaltaan tukea kaupungille yhteisön omis-
tamisesta muodostuvan omistaja-arvon positiivista kehittymistä. Omis-
tajastrategioiden aikaperspektiivi on noin viidestä seitsemään vuotta ja 
niitä päivitetään jatkossa vähintään kaupunkistrategiakausittain tai yk-
sittäistapauksessa aina tarpeen mukaan esimerkiksi toimintaympäris-
tön merkittävien muutosten johdosta.

Konserniohjeen mukaisesti omistaminen ei ole kaupungin perustehtävä 
vaan sen tulee lähtökohtaisesti tukea ja palvella palvelujen järjestämis-
tä, kaupungin taloutta tai muuten kaupungin yhteiskunnallisia tavoittei-
ta. Kaupungin omistuksella yhteisöissä tulee olla kaupungin strategiaan 
perustuva tarkoitus ja tavoite. Näin ollen omistuksen osalta keskeinen 
omistajastrategioissa linjattava asia on edelleen se, säilytetäänkö kau-
pungin omistus entisellään vai onko siihen tarkoitus tehdä muutoksia. 
Lisäksi määritellään muun muassa yhteisön tarkoitusta ja tehtävää, yh-
teisön merkitystä kaupungille sekä yhteisön salkutusta.

Strategista tahtotilaa koskevien linjausten osalta keskeisimmät asiat liit-
tyvät tavoitetilaan sekä kehittämislinjauksiin keskipitkällä aikavälillä.

Hallitusta koskevien linjausten osalta tarkoituksena on vahvistaa edel-
leen tytäryhteisöjen hallitusten kollektiivista osaamista. Omistajastrate-
gioissa määritellään tytäryhteisökohtaisesti tarkemmin niitä osaamisa-
lueita, joita nimenomaan kyseisen tytäryhteisön tai -säätiön hallituksella 
tulisi kollektiivisesti olla ja, jotka on tarpeen ottaa huomioon hallituksen 
jäseniä nimettäessä. Lisäksi määritellään mihin hallituspalkkioryhmään 
kyseinen yhteisö kuuluu.

Jäljempänä on mainittu liitteenä olevien omistajastrategialuonnosten 
keskeisimpiä kohtia eri tytäryhteisöjen ja/tai niiden muodostamien ali-
konsernien osalta. Tytäryhteisökohtaisissa omistajastrategioissa ei ole 
otettu erikseen kantaa vuoden 2020 toimintaan ja talouteen olennaises-
ti vaikuttavaan koronaviruspandemiaan strategioiden pitemmän aikavä-
lin näkökulmasta johtuen.

Omistajastrategioista on käyty keskustelua kunkin tytäryhteisön halli-
tuksen ja toimivan johdon kanssa ennen päätöksentekoa.

Forum Virium Helsinki Oy
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Yhtiö tukee Helsingin kehittymistä maailman toimivimmaksi kaupungik-
si ja vahvistaa kaupunkikonsernin tulevaisuusvalmiuksia mm. yhteiske-
hittämisen, innovaatioiden, kokeilujen, pilottien sekä kansainvälisten 
verkostojen avulla. Yhtiö toteuttaa kaupungin tavoitteita toteuttavia äly-
kaupunkihankkeita sekä tulevaisuuden kaupunkiratkaisuja yhdessä 
kaupunkikonsernin, kaupunkilaisten ja yritysten sekä tutkimuslaitosten 
kanssa.

Helsingin kaupunki omistaa yhtiön osakekannasta 100 %. 

Yhtiön tavoitteena on vahvistaa Helsingin kaupunkikonsernia, konser-
niyhteisöjä ja alueella toimivien yritysten kykyä hyödyntää uusia tekno-
logioita ja digitalisaation tuomia mahdollisuuksia.

Yhtiölle omistajastrategiassa määriteltävät keskeiset tavoitteet liittyvät 
toiminnan vaikuttavuuteen, osaavaan henkilöstöön, Hiilineutraali Hel-
sinki 2035 -ohjelman toteuttamiseen sekä riittävään maksuvalmiuteen.

Helsingin tapahtumasäätiö sr

Säätiö tuottaa Helsingin merkittäviä kaupunki- ja yleisötapahtumia, jot-
ka ovat osana koko kaupungin brändiarkkitehtuuria.

Säätiö on kaupungin määräysvallassa. 

Säätiön toiminta ja tapahtumakokonaisuus parantavat merkittävästi 
kaupungin asemaa monipuolisena, omaleimaisena ja kansainvälisesti 
vetovoimaisena tapahtumakaupunkina.

Säätiölle omistajastrategiassa määriteltävät keskeiset tavoitteet liittyvät 
kaupungin vetovoiman kasvattamiseen, asiakaskeskeisyyteen, Hiili-
neutraali Helsinki 2035 -ohjelman toteuttamiseen sekä riittävään vaka-
varaisuuteen.

Helsinki Abroad Ltd Oy

Yhtiö ylläpitää Pietarissa Helsinki-keskusta. Yhtiön tehtävänä on edis-
tää kaupungin etuja ja edunvalvontaa Venäjällä.

Helsingin kaupunki omistaa yhtiön osakekannasta 100 %.

Yhtiö edistää Helsingin kaupunkidiplomatiaa, mainetta ja pitkäjänteistä 
yhteistyötä erityisesti Pietarin ja Moskovan kaupunkien kanssa sekä tu-
kee osaltaan kaupungin elinkeinopoliittisten tavoitteiden toteuttamista. 
Yhtiö tekee tiivistä yhteistyötä kaupunkikonsernin sekä muiden sidos-
ryhmien, erityisesti Uudenmaan Liiton kanssa.
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Yhtiön omistajastrategiassa määriteltävät keskeiset tavoitteet liittyvät 
asiakaskeskeisyyteen sekä Hiilineutraali Helsinki 2035 -ohjelman to-
teuttamiseen.

Helsinki Abroad Ltd Oy:n omistusta ja toimintojen mahdollista yhdistä-
mistä perustettavana olevan Helsinki Inc. Oy:n toimintojen kanssa tar-
kastellaan myöhemmin erikseen sen jälkeen, kun Helsinki Partners Oy 
on aloittanut varsinaisen toimintansa.

Korkeasaaren eläintarha sr

Säätiö suojelee uhanalaisia eläimiä ja niiden elinympäristöjä sekä yllä-
pitää Korkeasaaren eläintarhaa, joka on merkittävä matkailu- ja virkis-
tyskohde kaupunkilaisille ja matkailijoille. Säätiö tukee toiminnallaan 
kaupungin vetovoimaan, matkailuun ja tapahtumallisuuteen liittyvien 
tavoitteiden toteutumista.

Säätiö on kaupungin määräysvallassa.  

Tavoitteena on suunnitelmallisesti uudistettava ja kehitettävä Korkea-
saari, joka on Helsingin suosituimpia vierailu- ja virkistymiskohteita. 
Korkeasaaressa tehdään vaikuttavaa ja monipuolista suojelutyötä.

Säätiön omistajastrategiassa määriteltävät keskeiset tavoitteet liittyvät 
kaupungin vetovoiman kasvattamiseen, asiakaskeskeisyyteen, Hiili-
neutraali Helsinki 2035 -ohjelman toteuttamiseen, suojelutyön vaikutta-
vuuteen sekä riittävään vakavaraisuuteen.

Stadion-säätiö sr

Säätiön toiminta on osa kaupunkikonsernin liikunnalle tarjoamaa kapa-
siteettia ja toteuttaa omalta osaltaan Helsingin kaupungin liikkumisoh-
jelman tavoitteita. Säätiö tukee kaupungin vetovoimaan ja tapah-
tumallisuuteen liittyviä tavoitteita tarjoamalla tiloja tapahtumajärjestäjille 
erilaisiin liikunnan ja urheilun tapahtumiin sekä kulttuuri-, viihde ja mui-
hin tapahtumiin ja tilaisuuksiin.

Säätiö on kaupungin määräysvallassa.

Säätiö on vaikuttava osa kaupungin liikunta- ja kulttuuripoliittisten ta-
voitteiden toteuttamista. Säätiö tarjoaa monipuolisia mahdollisuuksia 
liikunnan ja urheilun sekä muiden tapahtumien suurtilaisuuksille Olym-
piastadionilla.

Säätiölle omistajastrategiassa määriteltävät keskeiset tavoitteet liittyvät 
Helsingin kaupungin liikkumisohjelman edistämiseen, asiakaskeskei-
syyteen, Hiilineutraali Helsinki 2035 -ohjelman toteuttamiseen, kustan-
nustehokkuuteen sekä riittävään vakavaraisuuteen.
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Lopuksi

Tytäryhteisökohtaiset omistajastrategiat kuvastavat kaupungin pitkän 
aikavälin omistajalinjauksia kunkin tytäryhteisön osalta. Linjausten on 
oltava yhteisöjen toiminnan kehittämisen tukemiseksi riittävän pitkäjän-
teisiä. Omistajastrategioissa asetetaan tytäryhteisöille keskipitkälle ai-
kavälille kaupunkiomistajan näkökulmasta keskeiset tavoit-
teet/kehityssuunnat ja niiden avainmittarit.

Omistajastrategioiden myötä on tarkoituksena luopua erillisestä vuotui-
sesta talousarviotavoitteiden asettamisprosessista. Omistajastrategioi-
den tavoitteet ovat pitkäjänteisempiä ja ne kiinnitetään paremmin kau-
punkistrategiaan kuin nykyiset vuosittain erikseen asetettavat tavoit-
teet.

Yhteisöjen vaiheittaista etenemistä kohti konkreettisia tavoitetasoja 
ja/tai tavoitteilla osoitettuun haluttuun kehityssuuntaan seurataan sään-
nöllisesti osana tytäryhteisöjen raportointia ja muuta seurantaa. Tulok-
sista raportoidaan konsernijaostolle ainakin yhteisöraporttien yhteydes-
sä 1-2 kertaa vuodessa.

Jos mittarit osoittavat, että kehitys ei jonkun tytäryhteisön osalta ole ta-
voitteiden suuntaista, asiaan puututaan tarpeen mukaan konsernioh-
jauksen keinoin. Tarvittaessa kehityssuuntaa osoittavia tavoitteita voi-
daan myös vuosittain tarkentaa konserniohjauksella yhteisöille asetet-
tavilla omistajastrategian mukaisten mittareiden raja-arvoilla.

Omistajastrategioiden sekä niissä määriteltyjen keskeisten tavoitteiden 
ja mittareiden päivitystarvetta tarkastellaan jatkossa vähintään kaupun-
kistrategiakausittain.

Konserniohjeen mukaisesti kaupunginhallitus päättää omistajastrate-
gioista konsernijaoston esityksen pohjalta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Pia Halinen, controller, puhelin: 310 25718

pia.halinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Forum Virium Helsinki Oy
2 Helsingin tapahtumasäätiö sr
3 Helsinki Abroad Ltd Oy
4 Korkeasaaren eläintarhan säätiö sr
5 Stadion-säätiö sr
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Oheismateriaali

1 Helsingin kaupunkikonsernin omistajapolitiikka 2011

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Forum Virium Helsinki Oy Esitysteksti

Liite 1
Helsingin tapahtumasäätiö sr Esitysteksti

Liite 2
Helsinki Abroad Ltd Oy Esitysteksti

Liite 3
Korkeasaaren eläintarhansäätiö 
sr

Esitysteksti
Liite 4

Stadion-säätiö sr Esitysteksti
Liite 5

Tiedoksi

Kaupunginkanslia

Päätöshistoria

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 08.03.2021 § 20

HEL 2021-002074 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto esitti kaupunginhallitukselle seu-
raavaa:

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä elinkeino- ja markkinointi -
yhteisöryhmään kuuluvien tytäryhteisöjen omistajastrategiat liitteiden 
mukaisesti.

Esittelijä
vs. kansliapäällikkö
Tuula Saxholm

Lisätiedot
Pia Halinen, controller, puhelin: 310 25718

pia.halinen(a)hel.fi
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§ 212
Tytäryhteisökohtaisten omistajastrategioiden hyväksyminen asun-
not-yhteisöryhmään kuuluville tytäryhteisöille

HEL 2021-002075 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Esteelliset: Jenni Rope 
Esteellisyyden syy: yhteisöjääviys (hallintolaki 28.1 § 5 kohta)

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Marcus 
Rantalan ehdotuksesta. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Pia Halinen, controller, puhelin: 310 25718

pia.halinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Asunto-oy Paciuksenkatu 4
2 Helsingin Asumisoikeus Oy
3 Helsingin kaupungin 450 vuotis taitelijatalo-säätiö sr
4 Helsingin kaupungin asunnot Oy
5 Keskinäinen Kiinteistöosakeyhtiö Villamonte
6 Kiinteistö Oy Auroranlinna
7 Kiinteistö-oy Parmaajanpuisto
8 Oy Helsingin Asuntohankinta Ab

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Esitysehdotus

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä asunnot -yhteisöryhmään kuulu-
vien tytäryhteisöjen omistajastrategiat liitteenä olevien luonnosten mu-
kaisesti.

Esittelijän perustelut

Taustaa
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Kaupunginvaltuuston hyväksymän voimassa olevan konserniohjeen 
mukaisesti kaupungin tytäryhteisöt salkutetaan markkinaehtoisesti toi-
miviin tytäryhteisöihin ja muihin tytäryhteisöihin.

Konserniohjeen mukaan tytäryhteisöjen toiminnan markkinaehtoisuutta 
arvioidaan kokonaisharkintana käyttäen hyväksi seuraavia markkinaeh-
toisuuteen ja elinkeinotoiminnan harjoittamiseen liittyviä tunnusmerkke-
jä:

 yhteisöä ei ole nimenomaisesti perustettu tyydyttämään sellaisia 
yleisen edun mukaisia tarpeita, joilla ei ole kaupallista tai teollista 
luonnetta

 yhteisöllä ei ole julkista palvelutehtävää tai viranomaistehtäviä,

 yhteisön toiminnan tarkoituksena on tuottaa voittoa,

 yhteisö toimii kilpailuolosuhteissa (kilpailutilanne, markkinaehtoinen 
hinnoittelu),

 yhteisön toiminta kohdistuu laajaan tai rajoittamattomaan asiakas-
kuntaan,

 yhteisön toiminta perustuu pääosin omaan tulorahoitukseen, eikä 
julkiseen rahoitukseen tai tukeen.

Kaupunginhallitus päättää tytäryhteisöjen sijoittamisesta salkkuihin 
osana tytäryhteisökohtaista omistajastrategiaa.

Kaupungin omistajaohjauksessa voidaan konserniohjeen mukaan so-
veltaa erilaisia toimintaperiaatteita ja -tapoja markkinaehtoisesti toimi-
vien tytäryhteisöjen ja muiden tytäryhteisöjen välillä. Eri salkuissa ole-
ville tytäryhteisöille voidaan esimerkiksi asettaa erilaisia velvollisuuksia 
raportoinnin, tiedottamisen sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan 
suhteen ja ne voivat noudattaa erilaista henkilöstöpolitiikkaa.

Konserniohjeen mukaan markkinaehtoisesti toimivat tytäryhteisöt kuu-
luvat pormestarin ja apulaispormestarien välisessä toimialajaossa por-
mestarin toimialaan. Muiden tytäryhteisöjen kuuluminen pormestarin tai 
apulaispormestarin toimialaan ratkaistaan asianomaisen yhteisön toi-
mialan perusteella.

Muut kuin markkinaehtoisesti toimivat tytäryhteisöt

Edellä mainittujen konserniohjeessa määriteltyjen kriteerien perusteella 
kaupungin tytäryhteisöt kuuluvat yksittäisiä poikkeuksia lukuun ottamat-
ta muihin kuin markkinaehtoisesti toimiviin tytäryhteisöihin.
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Nämä noin 80 kaupungin tytäryhteisöä tuodaan päätöksentekoon jao-
teltuna kaupungin konserniohjauksen talouden ja toiminnan seuran-
nassa käytetyn yhteisöryhmittelyn mukaisesti.

Yhteisöryhmät ovat:

 alueelliset ja infra,

 asunnot,

 elinvoima- ja markkinointi

 kulttuuri

 liikunta

 sosiaali- ja terveys

 toimitilat

 tukipalvelut ja muut.

Tytäryhteisökohtaiset omistajastrategiat

Kaupunginhallitus päätti liikelaitoksia ja tytäryhteisöjä koskevista omis-
tajapoliittisista linjauksista 26.4.2011. Erityisesti omistuksen säilyttämis-
tä koskevia linjauksia on sen jälkeen muutettu tytäryhteisökohtaisesti 
tarvittaessa.

Nykyiset omistajapoliittiset linjaukset eivät enää ole riittävän kattavat 
välittääkseen kaupungin omistajatahdon tytäryhteisöjen ja –säätiöiden 
hallituksille ja toimitusjohtajille. Omistajastrategioilla tulee pystyä aiem-
paa paremmin tukemaan ja edistämään tytäryhteisöjen pitkäaikaista 
kehittymistä. Kaupunginkansliassa on valmisteltu uudenlainen tytäryh-
teisökohtaisen omistajastrategian malli, jonka avulla on tarkoituksena 
kuvata tytäryhteisön johdolle kaupungin pidemmän aikavälin tavoitteita 
ja odotuksia yhteisöä kohtaan, jotta yhteisön johto osaa johtaa ja kehit-
tää toimintaa oikean suuntaisesti oman toimivaltansa puitteissa. 

Konserniohjeen mukaisesti kaupungin omistajuus on luonteeltaan stra-
tegista siten, että sillä saadaan aikaan taloudellista ja/tai toiminnallista 
hyötyä pitkällä aikavälillä. Uudet tytäryhteisökohtaiset omistajastrate-
giat kuvastavat myös kaupungin omaa sitoutumista omistajana tytäryh-
teisöille asetettaviin keskipitkän aikavälin kehittämistavoitteisiin ym. lin-
jauksiin, mikä tukee pitkäjänteisyyttä ja ennustettavuutta omistajuudes-
sa.
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Uudessa tytäryhteisökohtaisessa omistajastrategiassa tehdään omis-
tukseen, strategiseen tahtotilaan sekä hallitukseen liittyviä linjauksia 
kunkin tytäryhteisön tai niiden muodostaman alikonsernin osalta. Näi-
den linjausten tavoitteena on osaltaan tukea kaupungille yhteisön omis-
tamisesta muodostuvan omistaja-arvon positiivista kehittymistä. Omis-
tajastrategioiden aikaperspektiivi on noin viidestä seitsemään vuotta ja 
niitä päivitetään jatkossa vähintään kaupunkistrategiakausittain tai yk-
sittäistapauksessa aina tarpeen mukaan esimerkiksi toimintaympäris-
tön merkittävien muutosten johdosta.

Konserniohjeen mukaisesti omistaminen ei ole kaupungin perustehtävä 
vaan sen tulee lähtökohtaisesti tukea ja palvella palvelujen järjestämis-
tä, kaupungin taloutta tai muuten kaupungin yhteiskunnallisia tavoittei-
ta. Kaupungin omistuksella yhteisöissä tulee olla kaupungin strategiaan 
perustuva tarkoitus ja tavoite. Näin ollen omistuksen osalta keskeinen 
omistajastrategioissa linjattava asia on edelleen se, säilytetäänkö kau-
pungin omistus entisellään vai onko siihen tarkoitus tehdä muutoksia. 
Lisäksi määritellään muun muassa yhteisön tarkoitusta ja tehtävää, yh-
teisön merkitystä kaupungille sekä yhteisön salkutusta.

Strategista tahtotilaa koskevien linjausten osalta keskeisimmät asiat liit-
tyvät tavoitetilaan sekä kehittämislinjauksiin keskipitkällä aikavälillä.

Hallitusta koskevien linjausten osalta tarkoituksena on vahvistaa edel-
leen tytäryhteisöjen hallitusten kollektiivista osaamista. Omistajastrate-
gioissa määritellään tytäryhteisökohtaisesti tarkemmin niitä osaamisa-
lueita, joita nimenomaan kyseisen tytäryhteisön tai -säätiön hallituksella 
tulisi kollektiivisesti olla ja, jotka on tarpeen ottaa huomioon hallituksen 
jäseniä nimettäessä. Lisäksi määritellään mihin hallituspalkkioryhmään 
kyseinen yhteisö kuuluu.

Jäljempänä on mainittu liitteenä olevien omistajastrategialuonnosten 
keskeisimpiä kohtia eri tytäryhteisöjen ja/tai niiden muodostamien ali-
konsernien osalta. Tytäryhteisökohtaisissa omistajastrategioissa ei ole 
otettu erikseen kantaa vuoden 2020 toimintaan ja talouteen olennaises-
ti vaikuttavaan koronaviruspandemiaan strategioiden pitemmän aikavä-
lin näkökulmasta johtuen.

Omistajastrategioista on käyty keskustelua kunkin tytäryhteisön halli-
tuksen ja toimivan johdon kanssa ennen päätöksentekoa.

Asunto-oy Paciuksenkatu 4

Yhtiön ylläpitämä asuntokanta täydentää kaupunkikonsernin muuta 
asuntokantaa. Helsingin kaupungin eri hallintokunnat vuokraavat yhtiön 
ylläpitämiä asuntoja työsuhdeasunnoiksi työntekijöilleen.
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Helsingin kaupunki omistaa yhtiön osakekannasta 78,38 %. 

Yhtiön tavoitteena on kilpailukykyiset vastikkeet, joiden määrittelyssä 
otetaan huomioon peruskorjaus- ym. kustannukset.

Yhtiölle omistajastrategiassa määriteltävät keskeiset tavoitteet liittyvät 
kiinteistöomaisuuden taloudelliseen ja tehokkaaseen hallintaan, asia-
kaskeskeisyyteen sekä Hiilineutraali Helsinki 2035 -ohjelman toteutta-
miseen.

Helsingin Asumisoikeus Oy

Yhtiö ylläpitää ja rakennuttaa kaupungin alueella kustannus- ja laatuta-
soltaan kilpailukykyistä ns. välimuodon asuntotuotantoa.

Helsingin kaupunki omistaa yhtiön osakekannasta 100 %. 

Yhtiön tavoitteena on edistää ja toteuttaa kaupungin segregaation eh-
käisemiseen ja kohtuuhintaiseen asumiseen liittyvien tavoitteiden saa-
vuttamista. Tavoitteena on tyytyväiset asiakkaat/asukkaat, kiinteistöjen 
kunnon ja arvon säilyttäminen sekä energiatalouden parantaminen ja 
ympäristöasioiden huomioon ottaminen.

Yhtiölle omistajastrategiassa määriteltävät keskeiset tavoitteet liittyvät 
kiinteistöomaisuuden taloudelliseen ja tehokkaaseen hallintaan, asia-
kaskeskeisyyteen, Hiilineutraali Helsinki 2035 -ohjelman toteuttamiseen 
sekä riittävään vakavaraisuuteen.

Helsingin kaupungin 450-vuotis-taiteilijatalosäätiö sr

Säätiö ylläpitää taiteilijataloa ja vuokraa sitä eri alojen helsinkiläisille tai-
teilijoille asunnoiksi. Säätiön ylläpitämä kiinteistökanta täydentää hel-
sinkiläisten eri alojen taiteilijoiden asunto- ja työtilakantaa.

Säätiö on kaupungin määräysvallassa.

Säätiön toiminnan tavoitteena ovat kohtuuhintaiset vuokrat, joiden 
määrittelyssä otetaan huomioon peruskorjaus- ym. kustannukset.

Säätiön omistajastrategiassa määriteltävät keskeiset tavoitteet liittyvät 
kiinteistöomaisuuden taloudelliseen ja tehokkaaseen hallintaan, asia-
kaskeskeisyyteen sekä Hiilineutraali Helsinki 2035 -ohjelman toteutta-
miseen.

Helsingin kaupungin asunnot Oy

Yhtiö vastaa valtion tuella rahoitettujen kaupungin ARA-vuokratalojen 
omistamisesta ja hallinnosta sekä tarjoaa asukkailleen kohtuuhintaista, 
laadukasta ja turvallista arkea.
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Helsingin kaupunki omistaa yhtiön osakekannasta 100 %. 

Yhtiön tavoitteena on edistää ja toteuttaa kaupungin segregaation eh-
käisemiseen ja kohtuuhintaiseen asumiseen liittyvien tavoitteiden saa-
vuttamista. Yhtiön toiminnan keskiössä on kiinteistöjen arvon säilyttä-
minen, asukastyytyväisyys, energiatalouden parantaminen ja ympäris-
töasioiden huomioiminen sekä täydennysrakentamisen toteuttaminen.

Yhtiölle omistajastrategiassa määriteltävät keskeiset tavoitteet liittyvät 
kiinteistöomaisuuden taloudelliseen ja tehokkaaseen hallintaan, asia-
kaskeskeisyyteen, Hiilineutraali Helsinki 2035 -ohjelman toteuttamiseen 
sekä riittävään vakavaraisuuteen.

Keskinäinen Kiinteistöosakeyhtiö Villamonte

Yhtiön toimialana on osana Helsingin kaupunkikonsernia omistaa ja 
hallita kiinteistöjä sekä omistaa ja hallita näillä kiinteistöillä olevia tai 
niille rakennettavia rakennuksia. Entisen Sipoon kunnan alueelta han-
kittujen kiinteistöjen omistaminen ja ylläpito keskitetään yhtiöön.

Helsingin kaupunki omistaa yhtiön osakekannasta 100 %.

Yhtiön toiminnan tavoitteena ovat alueen tulevien kehityssuunnitelmien 
toteuttamisen mahdollistaminen sekä yhtiön omaisuuden kustannuste-
hokas hallinnointi.

Yhtiölle omistajastrategiassa määriteltävät keskeiset tavoitteet liittyvät 
Hiilineutraali Helsinki 2035 -ohjelman toteuttamiseen sekä riittävään 
vakavaraisuuteen.

Kiinteistö Oy Auroranlinna

Yhtiö hallitsemat huoneistot ovat vapaarahoitteisia asuntoja, joista 
merkittävä osa vuokrataan Helsingin kaupungin henkilöstölle työsuh-
deasunnoiksi.

Helsingin kaupunki omistaa yhtiön osakekannasta 100 %.

Yhtiön tavoitteena on edistää nykyisen toimintamallin pohjalta kaupun-
gin henkilöstö- ja asuntopolitiikkaan liittyvien tavoitteiden saavuttami-
seksi. Yhtiön toiminnan keskiössä on kiinteistöjen energiatalouden pa-
rantaminen ja ympäristöasioiden huomioiminen sekä täydennysraken-
tamisen toteuttaminen.

Yhtiölle omistajastrategiassa määriteltävät keskeiset tavoitteet liittyvät 
kiinteistöomaisuuden taloudelliseen ja tehokkaaseen hallintaan, asia-
kaskeskeisyyteen, Hiilineutraali Helsinki 2035 -ohjelman toteuttamiseen 
sekä riittävään vakavaraisuuteen.
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Kiinteistö-oy Parmaajanpuisto

Yhtiön ylläpitämä asuntokanta täydentää kaupunkikonsernin muuta 
asuntokantaa

Helsingin kaupunki omistaa yhtiön osakekannasta 82,90 %.

Yhtiön toiminnan tavoitteena ovat kilpailukykyiset vastikkeet, joiden 
määrittelyssä otetaan huomioon peruskorjaus- ym. kustannukset

Yhtiölle omistajastrategiassa määriteltävät keskeiset tavoitteet liittyvät 
kiinteistöomaisuuden taloudelliseen ja tehokkaaseen hallintaan, asia-
kaskeskeisyyteen sekä Hiilineutraali Helsinki 2035 -ohjelman toteutta-
miseen.

Oy Helsingin Asuntohankinta Ab

Asunnot vuokrataan kohtuuhintaisesti edelleen kaupungin tai sellaisten 
yhteisöjen, joissa Helsingin kaupunki on osakkaana, henkilökunnan 
palvelussuhdeasuntoina käytettäviksi, tai muille asunnontarvitsijoille 
asunnoiksi Helsingin kaupunginhallituksen yhtiön asunnoille vahvista-
mia asukasvalintaperusteita noudattaen

Helsingin kaupunki omistaa yhtiön osakekannasta 100 %.

Yhtiön tavoitteena on olemassa olevan kohtuuhintaisen asuntokannan 
arvon säilyttäminen.

Yhtiölle omistajastrategiassa määriteltävät keskeiset tavoitteet liittyvät 
kiinteistöomaisuuden taloudelliseen ja tehokkaaseen hallintaan, asia-
kaskeskeisyyteen sekä Hiilineutraali Helsinki 2035 -ohjelman toteutta-
miseen.

Lopuksi

Tytäryhteisökohtaiset omistajastrategiat kuvastavat kaupungin pitkän 
aikavälin omistajalinjauksia kunkin tytäryhteisön osalta. Linjausten on 
oltava yhteisöjen toiminnan kehittämisen tukemiseksi riittävän pitkäjän-
teisiä. Omistajastrategioissa asetetaan tytäryhteisöille keskipitkälle ai-
kavälille kaupunkiomistajan näkökulmasta keskeiset tavoit-
teet/kehityssuunnat ja niiden avainmittarit.

Omistajastrategioiden myötä on tarkoituksena luopua erillisestä vuotui-
sesta talousarviotavoitteiden asettamisprosessista. Omistajastrategioi-
den tavoitteet ovat pitkäjänteisempiä ja ne kiinnitetään paremmin kau-
punkistrategiaan kuin nykyiset vuosittain erikseen asetettavat tavoit-
teet.
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Yhtiöiden vaiheittaista etenemistä kohti konkreettisia tavoitetasoja ja/tai 
tavoitteilla osoitettuun haluttuun kehityssuuntaan seurataan säännölli-
sesti osana tytäryhteisöjen raportointia ja muuta seurantaa. Tuloksista 
raportoidaan konsernijaostolle ainakin yhteisöraporttien yhteydessä 1-2 
kertaa vuodessa.

Jos mittarit osoittavat, että kehitys ei jonkun tytäryhteisön osalta ole ta-
voitteiden suuntaista, asiaan puututaan tarpeen mukaan konsernioh-
jauksen keinoin. Tarvittaessa kehityssuuntaa osoittavia tavoitteita voi-
daan myös vuosittain tarkentaa konserniohjauksella yhteisöille asetet-
tavilla omistajastrategian mukaisten mittareiden raja-arvoilla.

Omistajastrategioiden sekä niissä määriteltyjen keskeisten tavoitteiden 
ja mittareiden päivitystarvetta tarkastellaan jatkossa vähintään kaupun-
kistrategiakausittain.

Konserniohjeen mukaisesti kaupunginhallitus päättää omistajastrate-
gioista konsernijaoston esityksen pohjalta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Pia Halinen, controller, puhelin: 310 25718

pia.halinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Asunto-oy Paciuksenkatu 4
2 Helsingin Asumisoikeus Oy
3 Helsingin kaupungin 450 vuotis taitelijatalo-säätiö sr
4 Helsingin kaupungin asunnot Oy
5 Keskinäinen Kiinteistöosakeyhtiö Villamonte
6 Kiinteistö Oy Auroranlinna
7 Kiinteistö-oy Parmaajanpuisto
8 Oy Helsingin Asuntohankinta Ab

Oheismateriaali

1 Helsingin kaupunkikonsernin omistajapolitiikka 2011

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asunto-oy Paciuksenkatu 4 Esitysteksti

Liite 1
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Helsingin Asumisoikeus Oy Esitysteksti
Liite 2

Hgin kaupungin 450-
vuotistaiteilijatalosäätiö sr

Esitysteksti
Liite 3

Helsingin kaupungin asunnot Oy Esitysteksti
Liite 4

Keskinäinen Kiinteistöosakeyh-
tiö Villamonte

Esitysteksti
Liite 5

Kiinteistö Oy Auroranlinna Esitysteksti
Liite 6

Kiinteistö-oy Parmaajanpuisto Esitysteksti
Liite 7

Oy Helsingin Asuntohankinta Ab Esitysteksti
Liite 8

Tiedoksi

Kaupunginkanslia

Päätöshistoria

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 08.03.2021 § 19

HEL 2021-002075 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto esitti kaupunginhallitukselle seu-
raavaa:

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä asunnot -yhteisöryhmään kuulu-
vien tytäryhteisöjen omistajastrategiat liitteiden mukaisesti.

Samalla kun konsernijaosto hyväksyy strategiat pyytää se kiinteistö Oy 
Auroranlinnaa tuomaan konsernijaostolle tiedoksi korjaustarpeiden laa-
juus ja kustannusten mittaluokka, tarvittavien vuokrankorotusten mitta-
luokka viiden vuoden tähtäimellä sekä se, kuinka vuokrankorotuksista 
saatavat tulot suunnataan.

Käsittely

08.03.2021 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Veronika Honkasalo: Samalla kun konsernijaosto hyväksyy strategiat 
kehottaa se kiinteistö Oy Auroranlinnaa ottamaan vuokrankorotus-
suunnitelmaan aikalisän. Mahdolliset vuokrankorotukset pitäisi jakaa 
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pidemmälle ajalle. Lisäksi taloihin tehtävät korjaukset ja niiden vaiku-
tukset vuokriin tulisi käydä läpi yhdessä asukkaiden kanssa.

Kannattaja: Tomi Sevander

Vastaehdotus:
Jasmin Hamid: Samalla kun konsernijaosto hyväksyy strategiat pyytää 
se kiinteistö Oy Auroranlinnaa tuomaan konsernijaostolle tiedoksi kor-
jaustarpeiden laajuus ja kustannusten mittaluokka, tarvittavien vuok-
rankorotusten mittaluokka viiden vuoden tähtäimellä sekä se kuinka 
vuokrankorotuksista saatavat tulot suunnataan.

Kannattaja: Mikko Kiesiläinen

Veronika Honkasalon ja Jasmin Hamidin vastaehdotuksista äänestettiin 
vastakkain, jonka jälkeen voittanut ehdotus äänestettiin vastakkain esit-
telijän ehdotuksen kanssa.

1 äänestys

JAA-ehdotus: Veronika Honkasalon vastaehdotus
EI-ehdotus: Jasmin Hamidin vastaehdotus

Jaa-äänet: 3
Veronika Honkasalo, Nasima Razmyar, Tomi Sevander

Ei-äänet: 6
Juha Hakola, Jasmin Hamid, Mikko Kiesiläinen, Mika Raatikainen, Ulla-
Marja Urho, Jan Vapaavuori

Konsernijaosto hyväksyi tässä äänestyksessä Jasmin Hamidin vas-
taehdotuksen äänin 3 - 6.

2 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Jasmin Hamidin vastaehdotuksen mukaisesti muutettuna

Jaa-äänet: 4
Juha Hakola, Mika Raatikainen, Ulla-Marja Urho, Jan Vapaavuori

Ei-äänet: 5
Jasmin Hamid, Veronika Honkasalo, Mikko Kiesiläinen, Nasima Raz-
myar, Tomi Sevander

Konsernijaosto hyväksyi Jasmin Hamidin vastaehdotuksen mukaisesti 
muutetun ehdotuksen äänin 4 - 5.

Veronika Honkasalo jätti päätöksestä eriävän mielipiteen.
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Veronika Honkasalo jätti eriävään mielipiteeseensä seuraavat peruste-
lut:

Helsingin ei tule omilla toimillaan nostaa asumisen hintaa. Osassa Au-
roranlinnan asunnoissa vuokraa ollaan korottamassa yhteensä yli 40%. 
Vuokrankorotukset tehdään vaikka kohtuuttomien vuokrankorotusten 
syistä sekä tarkkoja suunnitelmia tulevista korjauksista ja perusparan-
nuksista ei ole annettu päätöksen pohjaksi. Auroranlinnan asukkaille 
kohdistuvat vuokrankorotukset ovat kohtuuttomat ja vuorovaikutus 
asukkaiden kanssa on hoidettu prosessin aikana erittäin kehnosti.  Hel-
singin omistamissa yhtiöissä vuokrankorotuksia pitäisi aina tehdä oma-
kustanneperiaatteen mukaisesti, eikä seuraten markkinahintoja, jotka 
ovat nousseet pienituloisten ulottumattomiin. Oy Auroranlinnan on otet-
tava vuokrankorotussuunnitelmaan aikalisä. Mahdolliset vuokrankoro-
tukset pitäisi jakaa pidemmälle ajalle. Lisäksi taloihin tehtävät korjauk-
set ja niiden vaikutukset vuokriin tulisi käydä läpi yhdessä asukkaiden 
kanssa. Helsingin kaupunginhallituksen konserninjaostolla ei ole ollut 
mahdollisuuksia vaikuttaa omistajaohjauksesta vastaavana toimielime-
nä asiassa, sillä asiaa ei konsernijaoston jäsenen Honkasalon pyyn-
nöstä huolimatta ole otettu konsernijaoston asialistalle käsiteltäväksi.

Esittelijä
vs. kansliapäällikkö
Tuula Saxholm

Lisätiedot
Pia Halinen, controller, puhelin: 310 25718

pia.halinen(a)hel.fi
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§ 213
Tytäryhteisökohtaisten omistajastrategioiden hyväksyminen kult-
tuuri-yhteisöryhmään kuuluville tytäryhteisöille

HEL 2021-002076 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä kulttuuri -yhteisöryhmään kuuluvien 
tytäryhteisöjen omistajastrategiat liitteiden mukaisesti.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Pia Halinen, controller, puhelin: 310 25718

pia.halinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Helsingin Musiikkitalon säätiö sr
2 Helsingin teatterisäätiö sr
3 Umo-säätiö sr

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Helsingin Musiikkitalon säätiö sr Esitysteksti

Liite 1
Helsingin teatterisäätiö sr Esitysteksti

Liite 2
Umo-säätiö sr Esitysteksti

Liite 3

Esitysehdotus

Esitys on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Taustaa

Kaupunginvaltuuston hyväksymän voimassa olevan konserniohjeen 
mukaisesti kaupungin tytäryhteisöt salkutetaan markkinaehtoisesti toi-
miviin tytäryhteisöihin ja muihin tytäryhteisöihin.
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Konserniohjeen mukaan tytäryhteisöjen toiminnan markkinaehtoisuutta 
arvioidaan kokonaisharkintana käyttäen hyväksi seuraavia markkinaeh-
toisuuteen ja elinkeinotoiminnan harjoittamiseen liittyviä tunnusmerkke-
jä:

 yhteisöä ei ole nimenomaisesti perustettu tyydyttämään sellaisia 
yleisen edun mukaisia tarpeita, joilla ei ole kaupallista tai teollista 
luonnetta

 yhteisöllä ei ole julkista palvelutehtävää tai viranomaistehtäviä,

 yhteisön toiminnan tarkoituksena on tuottaa voittoa,

 yhteisö toimii kilpailuolosuhteissa (kilpailutilanne, markkinaehtoinen 
hinnoittelu),

 yhteisön toiminta kohdistuu laajaan tai rajoittamattomaan asiakas-
kuntaan,

 yhteisön toiminta perustuu pääosin omaan tulorahoitukseen, eikä 
julkiseen rahoitukseen tai tukeen.

Kaupunginhallitus päättää tytäryhteisöjen sijoittamisesta salkkuihin 
osana tytäryhteisökohtaista omistajastrategiaa.

Kaupungin omistajaohjauksessa voidaan konserniohjeen mukaan so-
veltaa erilaisia toimintaperiaatteita ja -tapoja markkinaehtoisesti toimi-
vien tytäryhteisöjen ja muiden tytäryhteisöjen välillä. Eri salkuissa ole-
ville tytäryhteisöille voidaan esimerkiksi asettaa erilaisia velvollisuuksia 
raportoinnin, tiedottamisen sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan 
suhteen ja ne voivat noudattaa erilaista henkilöstöpolitiikkaa.

Konserniohjeen mukaan markkinaehtoisesti toimivat tytäryhteisöt kuu-
luvat pormestarin ja apulaispormestarien välisessä toimialajaossa por-
mestarin toimialaan. Muiden tytäryhteisöjen kuuluminen pormestarin tai 
apulaispormestarin toimialaan ratkaistaan asianomaisen yhteisön toi-
mialan perusteella.

Muut kuin markkinaehtoisesti toimivat tytäryhteisöt

Edellä mainittujen konserniohjeessa määriteltyjen kriteerien perusteella 
kaupungin tytäryhteisöt kuuluvat yksittäisiä poikkeuksia lukuun ottamat-
ta muihin kuin markkinaehtoisesti toimiviin tytäryhteisöihin.

Nämä noin 80 kaupungin tytäryhteisöä tuodaan päätöksentekoon jao-
teltuna kaupungin konserniohjauksen talouden ja toiminnan seuran-
nassa käytetyn yhteisöryhmittelyn mukaisesti.



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/2021 180 (213)
Kaupunginhallitus

Asia/23
22.03.2021

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

Yhteisöryhmät ovat:

 alueelliset ja infra,

 asunnot,

 elinvoima- ja markkinointi, 

 kulttuuri,

 liikunta, 

 sosiaali- ja terveys, 

 toimitilat, 

 tukipalvelut ja muut.

Tytäryhteisökohtaiset omistajastrategiat

Kaupunginhallitus päätti liikelaitoksia ja tytäryhteisöjä koskevista omis-
tajapoliittisista linjauksista 26.4.2011. Erityisesti omistuksen säilyttämis-
tä koskevia linjauksia on sen jälkeen muutettu tytäryhteisökohtaisesti 
tarvittaessa.

Nykyiset omistajapoliittiset linjaukset eivät enää ole riittävän kattavat 
välittääkseen kaupungin omistajatahdon tytäryhteisöjen ja –säätiöiden 
hallituksille ja toimitusjohtajille. Omistajastrategioilla tulee pystyä aiem-
paa paremmin tukemaan ja edistämään tytäryhteisöjen pitkäaikaista 
kehittymistä. Kaupunginkansliassa on valmisteltu uudenlainen tytäryh-
teisökohtaisen omistajastrategian malli, jonka avulla on tarkoituksena 
kuvata tytäryhteisön johdolle kaupungin pidemmän aikavälin tavoitteita 
ja odotuksia yhteisöä kohtaan, jotta yhteisön johto osaa johtaa ja kehit-
tää toimintaa oikean suuntaisesti oman toimivaltansa puitteissa. 

Konserniohjeen mukaisesti kaupungin omistajuus on luonteeltaan stra-
tegista siten, että sillä saadaan aikaan taloudellista ja/tai toiminnallista 
hyötyä pitkällä aikavälillä. Uudet tytäryhteisökohtaiset omistajastrate-
giat kuvastavat myös kaupungin omaa sitoutumista omistajana tytäryh-
teisöille asetettaviin keskipitkän aikavälin kehittämistavoitteisiin ym. lin-
jauksiin, mikä tukee pitkäjänteisyyttä ja ennustettavuutta omistajuudes-
sa.

Uudessa tytäryhteisökohtaisessa omistajastrategiassa tehdään omis-
tukseen, strategiseen tahtotilaan sekä hallitukseen liittyviä linjauksia 
kunkin tytäryhteisön tai niiden muodostaman alikonsernin osalta. Näi-
den linjausten tavoitteena on osaltaan tukea kaupungille yhteisön omis-
tamisesta muodostuvan omistaja-arvon positiivista kehittymistä. Omis-
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tajastrategioiden aikaperspektiivi on noin viidestä seitsemään vuotta ja 
niitä päivitetään jatkossa vähintään kaupunkistrategiakausittain tai yk-
sittäistapauksessa aina tarpeen mukaan esimerkiksi toimintaympäris-
tön merkittävien muutosten johdosta.

Konserniohjeen mukaisesti omistaminen ei ole kaupungin perustehtävä 
vaan sen tulee lähtökohtaisesti tukea ja palvella palvelujen järjestämis-
tä, kaupungin taloutta tai muuten kaupungin yhteiskunnallisia tavoittei-
ta. Kaupungin omistuksella yhteisöissä tulee olla kaupungin strategiaan 
perustuva tarkoitus ja tavoite. Näin ollen omistuksen osalta keskeinen 
omistajastrategioissa linjattava asia on edelleen se, säilytetäänkö kau-
pungin omistus entisellään vai onko siihen tarkoitus tehdä muutoksia. 
Lisäksi määritellään muun muassa yhteisön tarkoitusta ja tehtävää, yh-
teisön merkitystä kaupungille sekä yhteisön salkutusta.

Strategista tahtotilaa koskevien linjausten osalta keskeisimmät asiat liit-
tyvät tavoitetilaan sekä kehittämislinjauksiin keskipitkällä aikavälillä.

Hallitusta koskevien linjausten osalta tarkoituksena on vahvistaa edel-
leen tytäryhteisöjen hallitusten kollektiivista osaamista. Omistajastrate-
gioissa määritellään tytäryhteisökohtaisesti tarkemmin niitä osaamisa-
lueita, joita nimenomaan kyseisen tytäryhteisön tai -säätiön hallituksella 
tulisi kollektiivisesti olla ja, jotka on tarpeen ottaa huomioon hallituksen 
jäseniä nimettäessä. Lisäksi määritellään mihin hallituspalkkioryhmään 
kyseinen yhteisö kuuluu.

Jäljempänä on mainittu liitteenä olevien omistajastrategialuonnosten 
keskeisimpiä kohtia eri tytäryhteisöjen ja/tai niiden muodostamien ali-
konsernien osalta. Tytäryhteisökohtaisissa omistajastrategioissa ei ole 
otettu erikseen kantaa vuoden 2020 toimintaan ja talouteen olennaises-
ti vaikuttavaan koronaviruspandemiaan strategioiden pitemmän aikavä-
lin näkökulmasta johtuen.

Omistajastrategioista on käyty keskustelua kunkin tytäryhteisön halli-
tuksen ja toimivan johdon kanssa ennen päätöksentekoa.

Helsingin Musiikkitalon säätiö sr

Säätiön tarkoituksena on edistää monipuolisen musiikkikulttuurin esille 
tuomista, pääsääntöisesti Helsingin Musiikkitalossa. Säätiön toiminta 
tukee kaupungin kulttuuripoliittisia tavoitteita, osaltaan monipuolistaa 
Helsingin kulttuuritarjontaa ja madaltaa kynnystä erilaisille esiintyjille ja 
yleisöille.

Säätiö on kaupungin määräysvallassa.
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Säätiön toimintaa kehitetään nykyisen toimintamallin pohjalta pyrkien 
vahvistamaan säätiön kykyä ja taloudellisia resursseja toteuttaa tarkoi-
tustaan sekä edistää kaupungin kulttuuripoliittisia tavoitteita.

Säätiölle omistajastrategiassa määriteltävät keskeiset tavoitteet liittyvät 
vaikuttavuuteen, Hiilineutraali Helsinki 2035 -ohjelman toteuttamiseen 
sekä riittävään vakavaraisuuteen.

Helsingin teatterisäätiö sr

Säätiöllä on merkittävä rooli kaupunkistrategian tavoitteiden ja kulttuu-
ripolitiikan toteuttamisessa sekä kaupungin vetovoimaisuuden edistä-
misessä. Säätiön ylläpitämä Helsingin Kaupunginteatteri tarjoaa laadu-
kasta ja monipuolista teatteria mahdollisimman laajalle katsojakunnalle.

Säätiö on kaupungin määräysvallassa.

Säätiö tarkoituksena on tuottaa kaksikielisesti monipuolista ja korkea-
tasoista teatteri- ja tanssiohjelmistoa. Säätiö tekee vahvaa yleisötyötä 
ja pyrkii laajentamaan yleisöpohjaa.

Säätiölle omistajastrategiassa määriteltävät keskeiset tavoitteet liittyvät 
Helsingin kaupungin vetovoiman kasvattamiseen, asiakaskeskeisyy-
teen, Hiilineutraali Helsinki 2035 -ohjelman toteuttamiseen sekä oma-
rahoitusosuuden kasvattamiseen.

UMO-säätiö sr

UMO-säätiö sr hallinnoi UMO Helsinki Jazz Orchestraa. Säätiö osal-
taan toteuttaa Helsingin kaupungin kulttuuripoliittisia tavoitteita tarjoa-
malla kaupunkilaisille monipuolista kulttuurista sisältöä, kohdentamalla 
toimintaansa laajasti eri kaupunginosiin ja kohderyhmille sekä toimimal-
la kaupungin vetovoiman vahvistajana.

Säätiö on kaupungin määräysvallassa.

Säätiön toiminnan tavoitteena on tuottaa monipuolista, innovatiivista ja 
laadukasta konserttitoimintaa sekä tehdä laaja-alaista yleisötyötä.

Säätiölle omistajastrategiassa määriteltävät keskeiset tavoitteet liittyvät 
Helsingin kaupungin vetovoiman kasvattamiseen, asiakaskeskeisyy-
teen, Hiilineutraali Helsinki 2035 -ohjelman toteuttamiseen sekä oma-
rahoitusosuuden kasvattamiseen.

Lopuksi

Tytäryhteisökohtaiset omistajastrategiat kuvastavat kaupungin pitkän 
aikavälin omistajalinjauksia kunkin tytäryhteisön osalta. Linjausten on 
oltava yhteisöjen toiminnan kehittämisen tukemiseksi riittävän pitkäjän-
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teisiä. Omistajastrategioissa asetetaan tytäryhteisöille keskipitkälle ai-
kavälille kaupunkiomistajan näkökulmasta keskeiset tavoit-
teet/kehityssuunnat ja niiden avainmittarit.

Omistajastrategioiden myötä on tarkoituksena luopua erillisestä vuotui-
sesta talousarviotavoitteiden asettamisprosessista. Omistajastrategioi-
den tavoitteet ovat pitkäjänteisempiä ja ne kiinnitetään paremmin kau-
punkistrategiaan kuin nykyiset vuosittain erikseen asetettavat tavoit-
teet.

Yhteisöjen vaiheittaista etenemistä kohti konkreettisia tavoitetasoja 
ja/tai tavoitteilla osoitettuun haluttuun kehityssuuntaan seurataan sään-
nöllisesti osana tytäryhteisöjen raportointia ja muuta seurantaa. Tulok-
sista raportoidaan konsernijaostolle ainakin yhteisöraporttien yhteydes-
sä 1-2 kertaa vuodessa.

Jos mittarit osoittavat, että kehitys ei jonkun tytäryhteisön osalta ole ta-
voitteiden suuntaista, asiaan puututaan tarpeen mukaan konsernioh-
jauksen keinoin. Tarvittaessa kehityssuuntaa osoittavia tavoitteita voi-
daan myös vuosittain tarkentaa konserniohjauksella yhteisöille asetet-
tavilla omistajastrategian mukaisten mittareiden raja-arvoilla.

Omistajastrategioiden sekä niissä määriteltyjen keskeisten tavoitteiden 
ja mittareiden päivitystarvetta tarkastellaan jatkossa vähintään kaupun-
kistrategiakausittain.

Konserniohjeen mukaisesti kaupunginhallitus päättää omistajastrate-
gioista konsernijaoston esityksen pohjalta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Pia Halinen, controller, puhelin: 310 25718

pia.halinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Helsingin Musiikkitalon säätiö sr
2 Helsingin teatterisäätiö sr
3 Umo-säätiö sr

Oheismateriaali

1 Helsingin kaupunkikonsernin omistajapolitiikka 2011

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
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Otteet

Ote Otteen liitteet
Helsingin Musiikkitalon säätiö sr Esitysteksti

Liite 1
Helsingin teatterisäätiö sr Esitysteksti

Liite 2
Umo-säätiö sr Esitysteksti

Liite 3

Tiedoksi

Kaupunginkanslia

Päätöshistoria

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 08.03.2021 § 21

HEL 2021-002076 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto esitti kaupunginhallitukselle seu-
raavaa:

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä kulttuuri -yhteisöryhmään kuulu-
vien tytäryhteisöjen omistajastrategiat liitteiden mukaisesti.

Esittelijä
vs. kansliapäällikkö
Tuula Saxholm

Lisätiedot
Pia Halinen, controller, puhelin: 310 25718

pia.halinen(a)hel.fi
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§ 214
Tytäryhteisökohtaisten omistajastrategioiden hyväksyminen liikun-
ta -yhteisöryhmään kuuluville tytäryhteisöille

HEL 2021-002078 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä liikunta -yhteisöryhmään kuuluvien 
tytäryhteisöjen omistajastrategiat liitteiden mukaisesti.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Pia Halinen, controller, puhelin: 310 25718

pia.halinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Jääkenttäsäätiö sr
2 Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy
3 Urheiluhallit Oy
4 Vuosaaren Urheilutalo Oy

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Jääkenttäsäätiö sr Esitysteksti

Liite 1
Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy Esitysteksti

Liite 2
Urheiluhallit Oy Esitysteksti

Liite 3
Vuosaaren urheilutalo Oy Esitysteksti

Liite 4

Esitysehdotus

Esitys on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Taustaa
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Kaupunginvaltuuston hyväksymän voimassa olevan konserniohjeen 
mukaisesti kaupungin tytäryhteisöt salkutetaan markkinaehtoisesti toi-
miviin tytäryhteisöihin ja muihin tytäryhteisöihin.

Konserniohjeen mukaan tytäryhteisöjen toiminnan markkinaehtoisuutta 
arvioidaan kokonaisharkintana käyttäen hyväksi seuraavia markkinaeh-
toisuuteen ja elinkeinotoiminnan harjoittamiseen liittyviä tunnusmerkke-
jä:

 yhteisöä ei ole nimenomaisesti perustettu tyydyttämään sellaisia 
yleisen edun mukaisia tarpeita, joilla ei ole kaupallista tai teollista 
luonnetta

 yhteisöllä ei ole julkista palvelutehtävää tai viranomaistehtäviä,

 yhteisön toiminnan tarkoituksena on tuottaa voittoa,

 yhteisö toimii kilpailuolosuhteissa (kilpailutilanne, markkinaehtoinen 
hinnoittelu),

 yhteisön toiminta kohdistuu laajaan tai rajoittamattomaan asiakas-
kuntaan,

 yhteisön toiminta perustuu pääosin omaan tulorahoitukseen, eikä 
julkiseen rahoitukseen tai tukeen.

Kaupunginhallitus päättää tytäryhteisöjen sijoittamisesta salkkuihin 
osana tytäryhteisökohtaista omistajastrategiaa.

Kaupungin omistajaohjauksessa voidaan konserniohjeen mukaan so-
veltaa erilaisia toimintaperiaatteita ja -tapoja markkinaehtoisesti toimi-
vien tytäryhteisöjen ja muiden tytäryhteisöjen välillä. Eri salkuissa ole-
ville tytäryhteisöille voidaan esimerkiksi asettaa erilaisia velvollisuuksia 
raportoinnin, tiedottamisen sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan 
suhteen ja ne voivat noudattaa erilaista henkilöstöpolitiikkaa.

Konserniohjeen mukaan markkinaehtoisesti toimivat tytäryhteisöt kuu-
luvat pormestarin ja apulaispormestarien välisessä toimialajaossa por-
mestarin toimialaan. Muiden tytäryhteisöjen kuuluminen pormestarin tai 
apulaispormestarin toimialaan ratkaistaan asianomaisen yhteisön toi-
mialan perusteella.

Muut kuin markkinaehtoisesti toimivat tytäryhteisöt

Edellä mainittujen konserniohjeessa määriteltyjen kriteerien perusteella 
kaupungin tytäryhteisöt kuuluvat yksittäisiä poikkeuksia lukuun ottamat-
ta muihin kuin markkinaehtoisesti toimiviin tytäryhteisöihin.
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Nämä noin 80 kaupungin tytäryhteisöä tuodaan päätöksentekoon jao-
teltuna kaupungin konserniohjauksen talouden ja toiminnan seuran-
nassa käytetyn yhteisöryhmittelyn mukaisesti.

Yhteisöryhmät ovat:

 alueelliset ja infra,

 asunnot,

 elinvoima- ja markkinointi

 kulttuuri

 liikunta

 sosiaali- ja terveys

 toimitilat

 tukipalvelut ja muut.

Tytäryhteisökohtaiset omistajastrategiat

Kaupunginhallitus päätti liikelaitoksia ja tytäryhteisöjä koskevista omis-
tajapoliittisista linjauksista 26.4.2011. Erityisesti omistuksen säilyttämis-
tä koskevia linjauksia on sen jälkeen muutettu tytäryhteisökohtaisesti 
tarvittaessa.

Nykyiset omistajapoliittiset linjaukset eivät enää ole riittävän kattavat 
välittääkseen kaupungin omistajatahdon tytäryhteisöjen ja –säätiöiden 
hallituksille ja toimitusjohtajille. Omistajastrategioilla tulee pystyä aiem-
paa paremmin tukemaan ja edistämään tytäryhteisöjen pitkäaikaista 
kehittymistä. Kaupunginkansliassa on valmisteltu uudenlainen tytäryh-
teisökohtaisen omistajastrategian malli, jonka avulla on tarkoituksena 
kuvata tytäryhteisön johdolle kaupungin pidemmän aikavälin tavoitteita 
ja odotuksia yhteisöä kohtaan, jotta yhteisön johto osaa johtaa ja kehit-
tää toimintaa oikean suuntaisesti oman toimivaltansa puitteissa. 

Konserniohjeen mukaisesti kaupungin omistajuus on luonteeltaan stra-
tegista siten, että sillä saadaan aikaan taloudellista ja/tai toiminnallista 
hyötyä pitkällä aikavälillä. Uudet tytäryhteisökohtaiset omistajastrate-
giat kuvastavat myös kaupungin omaa sitoutumista omistajana tytäryh-
teisöille asetettaviin keskipitkän aikavälin kehittämistavoitteisiin ym. lin-
jauksiin, mikä tukee pitkäjänteisyyttä ja ennustettavuutta omistajuudes-
sa.
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Uudessa tytäryhteisökohtaisessa omistajastrategiassa tehdään omis-
tukseen, strategiseen tahtotilaan sekä hallitukseen liittyviä linjauksia 
kunkin tytäryhteisön tai niiden muodostaman alikonsernin osalta. Näi-
den linjausten tavoitteena on osaltaan tukea kaupungille yhteisön omis-
tamisesta muodostuvan omistaja-arvon positiivista kehittymistä. Omis-
tajastrategioiden aikaperspektiivi on noin viidestä seitsemään vuotta ja 
niitä päivitetään jatkossa vähintään kaupunkistrategiakausittain tai yk-
sittäistapauksessa aina tarpeen mukaan esimerkiksi toimintaympäris-
tön merkittävien muutosten johdosta.

Konserniohjeen mukaisesti omistaminen ei ole kaupungin perustehtävä 
vaan sen tulee lähtökohtaisesti tukea ja palvella palvelujen järjestämis-
tä, kaupungin taloutta tai muuten kaupungin yhteiskunnallisia tavoittei-
ta. Kaupungin omistuksella yhteisöissä tulee olla kaupungin strategiaan 
perustuva tarkoitus ja tavoite. Näin ollen omistuksen osalta keskeinen 
omistajastrategioissa linjattava asia on edelleen se, säilytetäänkö kau-
pungin omistus entisellään vai onko siihen tarkoitus tehdä muutoksia. 
Lisäksi määritellään muun muassa yhteisön tarkoitusta ja tehtävää, yh-
teisön merkitystä kaupungille sekä yhteisön salkutusta.

Strategista tahtotilaa koskevien linjausten osalta keskeisimmät asiat liit-
tyvät tavoitetilaan sekä kehittämislinjauksiin keskipitkällä aikavälillä.

Hallitusta koskevien linjausten osalta tarkoituksena on vahvistaa edel-
leen tytäryhteisöjen hallitusten kollektiivista osaamista. Omistajastrate-
gioissa määritellään tytäryhteisökohtaisesti tarkemmin niitä osaamisa-
lueita, joita nimenomaan kyseisen tytäryhteisön tai -säätiön hallituksella 
tulisi kollektiivisesti olla ja, jotka on tarpeen ottaa huomioon hallituksen 
jäseniä nimettäessä. Lisäksi määritellään mihin hallituspalkkioryhmään 
kyseinen yhteisö kuuluu.

Jäljempänä on mainittu liitteenä olevien omistajastrategialuonnosten 
keskeisimpiä kohtia eri tytäryhteisöjen ja/tai niiden muodostamien ali-
konsernien osalta. Tytäryhteisökohtaisissa omistajastrategioissa ei ole 
otettu erikseen kantaa vuoden 2020 toimintaan ja talouteen olennaises-
ti vaikuttavaan koronaviruspandemiaan strategioiden pitemmän aikavä-
lin näkökulmasta johtuen.

Omistajastrategioista on käyty keskustelua kunkin tytäryhteisön halli-
tuksen ja toimivan johdon kanssa ennen päätöksentekoa.

Jääkenttäsäätiö sr

Säätiön tarkoituksena on jääurheilun ja soveltuvin osin myös muiden 
urheilulajien harrastusmahdollisuuksien lisääminen. Säätiö ja sen muo-
dostama alikonserni ylläpitää merkittävää osaa kaupunkikonsernin jää-
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urheilulle tarkoitetusta kapasiteetista sekä toteuttaa omalta osaltaan 
kaupungin liikkumisohjelman tavoitteita.

Säätiö on kaupungin määräysvallassa.

Säätiön tavoitteena on tuottaa kustannustehokasta jääkapasiteettia 
osana Helsingin kaupunkikonsernin liikuntakokonaisuutta, hyvinvoinnin 
lisäämiseksi, urheilukulttuurin kehittämiseksi ja ihmisten onnistumisen 
kokemusten lisäämiseksi.

Säätiölle omistajastrategiassa määriteltävät keskeiset tavoitteet liittyvät 
Helsingin kaupungin liikkumisohjelman edistämiseen, asiakaskeskei-
syyteen, Hiilineutraali Helsinki 2035 -ohjelman toteuttamiseen, kustan-
nustehokkuuteen sekä riittävään vakavaraisuuteen.

Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy

Yhtiön toiminnan tarkoituksena on laadukkaiden ja vaikuttavien uinti- ja 
liikuntapalvelujen tuottaminen pääkaupunkiseutulaisille asukkaille ja yh-
teisöille. Yhtiön merkitys on valtakunnallinen ja Suomen uintiurheilun 
kannalta kansainvälinen. Yhtiö on osa Helsingin kaupunkikonsernin 
palvelutuotantoa ja tukee kaupungin liikkumisohjelman tavoitteiden 
saavuttamista.

Helsingin kaupunki omistaa yhtiön osakekannasta 66,67 %. 

Yhtiön tavoitteena on Helsingin kaupunkikonsernin osana tuottaa laa-
dukkaita uinti- ja liikuntapalveluita liikkumattomuuden vähentämiseksi, 
hyvinvoinnin lisäämiseksi, urheilukulttuurin kehittämiseksi ja ihmisten 
onnistumisen kokemusten lisäämiseksi.

Yhtiölle omistajastrategiassa määriteltävät keskeiset tavoitteet liittyvät 
Helsingin kaupungin liikkumisohjelman edistämiseen, asiakaskeskei-
syyteen, Hiilineutraali Helsinki 2035 -ohjelman toteuttamiseen, kustan-
nustehokkuuteen sekä riittävään vakavaraisuuteen.

Urheiluhallit Oy

Yhtiön toiminnan tarkoituksena on laadukkaiden ja vaikuttavien uinti- ja 
liikuntapalveluiden tuottaminen pääkaupunkiseutulaisille asukkaille ja 
yhteisöille. Yhtiö on osa Helsingin kaupunkikonsernin palvelutuotantoa 
ja tukee kaupungin liikkumisohjelman tavoitteiden saavuttamista.

Helsingin kaupunki omistaa yhtiön osakekannasta 51,30 %. 

Yhtiön tavoitteena on Helsingin kaupunkikonsernin osana tuottaa laa-
dukkaita uinti- ja liikuntapalveluita liikkumattomuuden vähentämiseksi, 
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hyvinvoinnin lisäämiseksi, urheilukulttuurin kehittämiseksi ja ihmisten 
onnistumisen kokemusten lisäämiseksi.

Yhtiölle omistajastrategiassa määriteltävät keskeiset tavoitteet liittyvät 
Helsingin kaupungin liikkumisohjelman edistämiseen, asiakaskeskei-
syyteen, Hiilineutraali Helsinki 2035 -ohjelman toteuttamiseen, kustan-
nustehokkuuteen sekä riittävään vakavaraisuuteen.

Vuosaaren Urheilutalo Oy

Yhtiön toiminnan tarkoituksena on laadukkaiden ja vaikuttavien uinti- ja 
liikuntapalvelujen tuottaminen pääkaupunkiseutulaisille asukkaille ja yh-
teisöille. Yhtiö on osa Helsingin kaupunkikonsernin palvelutuotantoa ja 
tukee kaupungin liikkumisohjelman tavoitteiden saavuttamista.

Helsingin kaupunki omistaa yhtiön osakekannasta 94,29 %. 

Yhtiön tavoitteena on Helsingin kaupunkikonsernin osana tuottaa laa-
dukkaita uinti- ja liikuntapalveluita liikkumattomuuden vähentämiseksi, 
hyvinvoinnin lisäämiseksi, urheilukulttuurin kehittämiseksi ja ihmisten 
onnistumisen kokemusten lisäämiseksi.

Yhtiölle omistajastrategiassa määriteltävät keskeiset tavoitteet liittyvät 
Helsingin kaupungin liikkumisohjelman edistämiseen, asiakaskeskei-
syyteen, Hiilineutraali Helsinki 2035 -ohjelman toteuttamiseen, kustan-
nustehokkuuteen sekä riittävään vakavaraisuuteen.

Lopuksi

Tytäryhteisökohtaiset omistajastrategiat kuvastavat kaupungin pitkän 
aikavälin omistajalinjauksia kunkin tytäryhteisön osalta. Linjausten on 
oltava yhteisöjen toiminnan kehittämisen tukemiseksi riittävän pitkäjän-
teisiä. Omistajastrategioissa asetetaan tytäryhteisöille keskipitkälle ai-
kavälille kaupunkiomistajan näkökulmasta keskeiset tavoit-
teet/kehityssuunnat ja niiden avainmittarit.

Omistajastrategioiden myötä on tarkoituksena luopua erillisestä vuotui-
sesta talousarviotavoitteiden asettamisprosessista. Omistajastrategioi-
den tavoitteet ovat pitkäjänteisempiä ja ne kiinnitetään paremmin kau-
punkistrategiaan kuin nykyiset vuosittain erikseen asetettavat tavoit-
teet.

Yhteisöjen vaiheittaista etenemistä kohti konkreettisia tavoitetasoja 
ja/tai tavoitteilla osoitettuun haluttuun kehityssuuntaan seurataan sään-
nöllisesti osana tytäryhteisöjen raportointia ja muuta seurantaa. Tulok-
sista raportoidaan konsernijaostolle ainakin yhteisöraporttien yhteydes-
sä 1-2 kertaa vuodessa.
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Jos mittarit osoittavat, että kehitys ei jonkun tytäryhteisön osalta ole ta-
voitteiden suuntaista, asiaan puututaan tarpeen mukaan konsernioh-
jauksen keinoin. Tarvittaessa kehityssuuntaa osoittavia tavoitteita voi-
daan myös vuosittain tarkentaa konserniohjauksella yhteisöille asetet-
tavilla omistajastrategian mukaisten mittareiden raja-arvoilla.

Omistajastrategioiden sekä niissä määriteltyjen keskeisten tavoitteiden 
ja mittareiden päivitystarvetta tarkastellaan jatkossa vähintään kaupun-
kistrategiakausittain.

Konserniohjeen mukaisesti kaupunginhallitus päättää omistajastrate-
gioista konsernijaoston esityksen pohjalta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Pia Halinen, controller, puhelin: 310 25718

pia.halinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Jääkenttäsäätiö sr
2 Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy
3 Urheiluhallit Oy
4 Vuosaaren Urheilutalo Oy

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Jääkenttäsäätiö sr Esitysteksti

Liite 1
Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy Esitysteksti

Liite 2
Urheiluhallit Oy Esitysteksti

Liite 3
Vuosaaren urheilutalo Oy Esitysteksti

Liite 4

Tiedoksi

Kaupunginkanslia

Päätöshistoria
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Kaupunginhallituksen konsernijaosto 08.03.2021 § 22

HEL 2021-002078 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto esitti kaupunginhallitukselle seu-
raavaa:

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä liikunta -yhteisöryhmään kuuluvien 
tytäryhteisöjen omistajastrategiat liitteiden mukaisesti.

Esittelijä
vs. kansliapäällikkö
Tuula Saxholm

Lisätiedot
Pia Halinen, controller, puhelin: 310 25718

pia.halinen(a)hel.fi
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§ 215
Määrärahan myöntäminen yritysten ja yrittäjyyden vauhdittamiseen 
ja koronaepidemiasta palautumiseksi

HEL 2021-002537 T 00 01 04 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti myöntää kaupunginkanslian elinkeino-osaston 
käytettäväksi 9,7 milj. euron erillismäärärahan elinkeinopoliittisille eril-
lishankkeille koronaepidemiasta palautumiseen sekä yritysten ja yrittä-
jyyden vauhdittamiseen.

Hankekokonaisuus koostuu seuraavista hankkeista: 

1. Esihautomo- ja hautomotoiminnan kehittäminen korkeakoulujen 
kanssa, rahoitusosuus 6 miljoonaa euroa. 

2. Helsingin kaupungin ja yritysten yhteistyö innovaatiotoiminnassa ja 
uuden liiketoiminnan synnyttämisessä, rahoitusosuus 3,7 miljoonaa eu-
roa (josta A. Helsingin kiertotalouden klusteriohjelma, 3,1 miljoonaa eu-
roa ja B. Helsingin kaupungin ja suurten yritysten välisen yhteistyön tii-
vistäminen kestävien ja älykkäiden ratkaisujen sekä niihin perustuvan 
uuden liiketoiminnan kehittämiseksi, 600 000 euroa.) 

Hankkeet toteutetaan vuosina 2021-2024.
Erillismääräraha myönnetään talousarviokohdasta 1 30 01 Kaupungin-
hallituksen käyttövarat (projektinumero 1040201075).

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Kimmo Heinonen, johtava asiantuntija, puhelin: 310 25365

kimmo.o.heinonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Taustaa
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Koronaepidemiasta palautuminen ja kaupungin palvelujen uudistami-
nen vastaamaan toimintaympäristön muutoksia edellyttää kaupungilta 
erityispanostuksia digitalisaatioon, yrittäjyyteen ja työllisyyteen. Kau-
punginhallituksen käyttövaroihin on varattu 10 miljoonaa euroa elinkei-
nopoliittisiin toimenpiteisiin. Elinkeinopoliittiset toimenpiteet kohdenne-
taan erityisesti alueen esihautomo- ja hautomotoiminnan kehittämiseen 
yhteistyössä korkeakoulujen kanssa sekä kiertotalouden liiketoiminta-
mahdollisuuksien hyödyntämiseen ja alan osaamiskeskittymän vahvis-
tamiseen. Tässä esiteltävät hankkeet on valmisteltu yhteistyössä kau-
pungin toimialojen, tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimijoiden (TKI-
toimijat) sekä yksityistä sektoria edustavien toimijoiden kanssa.

Toteutettavat hankkeet

1. Esihautomo- ja hautomotoiminnan kehittäminen korkeakoulujen kanssa (”Kam-
pusinkubaattorit”) (projektinumero 104020107501)

Hankkeen tausta

Helsingin tehtävänä on toimia alustana uudelle ja kasvavalle liiketoi-
minnalle. Korkeakouluilla ja kampuksilla on keskeinen rooli ja potenti-
aali erityisesti alkuvaiheen opiskelija- ja T&K&I-lähtöisen yritystoimin-
nan, sekä osaamisen, kaupallistamisen ja yrittäjyyskulttuurin kehittämi-
sessä. Helsingin kaupunki haluaa vahvistaa korkeakoulukampuksia 
kansainvälisesti vahvoina innovaatio-, tutkimus- ja yritystoiminnan kes-
kittyminä. Hanke tuottaa yhdessä korkeakoulujen kanssa kampuksille 
Helsingissä uusia esihautomoita ja hautomoita sekä vahvistaa jo toimi-
via hautomokonsepteja, palvelumalleja ja -polkuja yritysten ja yrittäjyy-
den vauhdittamiseen liittyen. 

Hankkeen tavoitteet

Helsingin kaupunki ottaa markkinapuutteen takia vahvan roolin esihau-
tomo- ja hautomotoiminnan käynnistäjänä. Hankkeen tavoitteena on: 

• Lisätä alkuvaiheen yritysten määrää, sekä tukea niiden kasvumahdol-
lisuuksia ja kehitystä rahoituskelpoisiksi; tavoitteena synnyttää vähin-
tään 100 uutta yritystä vuodessa 

• Lisätä TKI-lähtöistä yritystoimintaa sekä vahvistaa kampuksien kehit-
tymistä innovaatio-ja yritystoiminnan keskittymiksi 

• Lisätä Helsingin houkuttelevuutta kansainvälisille yrityksille ja osaajille 

• Edistää ekosysteemitoimijoiden (mm. yliopistot, osaamiskeskittymät ja 
yritykset) yhteistyötä kaupungin kanssa ja vahvistaa kaupungin roolia 
kehittäjä- ja innovaatiokumppanina. 
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Hankkeelle luodaan tarkempi vaikutusten seuranta- ja arviointimalli, 
pohjautuen esim. UBI Global world rankings of business incubators and 
accelerators-viitekehykseen. 

Hankkeessa toteutettavat toimenpiteet

Olemassa olevan yritystoiminnan vauhdittamiseen liittyvien palveluiden 
tarjonta ja korkeakoulujen toimintaedellytykset vaihtelevat suuresti, ja 
tarpeet korkeakouluissa ovat hyvin erilaisia. Kampuksille ei rakenneta 
”one size fits all” mallia, vaan toimintaa kehitetään kampuskohtaisten 
tarpeiden mukaisesti. 

Hankkeessa toteutettavat toimenpiteet

• Uusien toimintamallien kehittäminen: esim. HY keskustakampus, jos-
sa tarve rakentaa hautomokonsepti SSH-alojen (Social Sciences and 
Humanities) pohjalle, yhdistäen maisterien työelämäopintoja, jatkokou-
lutuksen osia, vuorovaikutusta tutkimushankkeiden kanssa, sekä yritys-
toiminnan käynnistämistä tukevia verkostoja ja toimijoita. HY:n Kumpu-
lan ja Viikin kampuksille puuttuu hautomopalvelut kokonaan. ThinkCo 
toimii tärkeässä läpileikkaavassa roolissa HY kampuksilla. 

• Olemassa olevan toiminnan jatkokehittäminen, skaalaaminen: esim. 
HY Meilahti, josta mahdollisuus rakentaa maailmanluokan terveys- ja 
elämätieteiden innovaatiokampus. Kampuksella tarve mm. vahvistaa 
Terkko Health Hub toimintaa ja muodostaa yksi fyysis-virtuaalinen toi-
mipiste tiedonsiirrolle ja palveluille. Metropolia Turbiini-kiihdyttämön 
palvelupolkujen rakentuminen ja olemassa olevien alustojen (esim. 
Helsinki XR Center) kehittäminen digitaalisten luovien alojen yrittäjyys-
tarpeisiin. 

• Liiketoimintaosaamisen ja työelämäyhteyksien vahvistaminen: esim. 
laajasti tunnistettu tarve tutkijoiden ja opiskelijoiden liiketoimintaosaa-
misen vahvistamiselle, yrittäjämäisen ajattelutavan opettamiselle, sekä 
yrittäjyyden ohjaukselle, tiedolle ja neuvonnalle. Hautomotoiminta osal-
taan mahdollistaa myös yritysten ja korkeakoulujen välistä yhteistyötä 
ja kumppanuuksia. 

Kriteerit yhteistyölle ja rahoituksen osoittamiselle perustuvat osoitetta-
vissa olevaan kysyntään ja potentiaalin toimia T&K&I-lähtöisen yritys-
toiminnan vauhdittamisen alustana, erityisesti seuraavista näkökulmis-
ta: 

• Vaikuttavuuslogiikka 

• Kampuksen koko 
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• Kampuksen ja syntyvän inkubaattorin strategiset osaamisalat ja vah-
vuudet vastaavat kaupungin strategian / elinkeinopolitiikan painopistei-
tä 

• Omaresursointi 

• Laadulliset tekijät, vaihtelevat korkeakouluittain 

Tarkempi tarvemäärittely, ohjelmasuunnittelu ja resursointi tehdään yh-
dessä korkeakoulujen kanssa maalis- huhtikuun 2021 kuluessa. Osoi-
tettu rahoitus kanavoituu uuden hautomotoiminnan synnyttämiseen, 
olemassa olevan toiminnan vahvistamiseen, sekä yhteistyön vahvista-
miseen eri kampusten välillä. Rahoitukseen sitoudutaan sovituissa jak-
soissa ja perustuu yhteisesti sovittuihin vaikutuskriteereihin.

Hankkeen organisoituminen

Helsingin kaupunginkanslian elinkeino-osasto on vastannut hankeval-
mistelusta. Helsingin kaupungilla on strategiset kumppanuussopimuk-
set sekä jo olemassa olevaa esihautomo- ja hautomotoimintoihin ja nii-
den kehittämiseen liittyvää yhteistyötä Helsingin yliopiston, Aalto ylio-
piston ja Metropolian kanssa. Näiden korkeakoulujen kanssa mitä to-
dennäköisimmin edetään hankkeen ensimmäisessä käynnistysvai-
heessa. Hankkeen toisessa käynnistysvaiheessa loppuvuodesta 2021, 
tavoitteena on selvittää yhteistyömahdollisuuksia myös muiden korkea-
koulujen kanssa.

Suurin osa (5,4 milj. eur) hankkeelle haettavasta rahoituksesta osoite-
taan yhteistyösopimuksella suoraan korkeakouluille. Jokaiselle yhteis-
työsopimukselle nimetään ohjausryhmä, jonka puheenjohtajana toimii 
Helsingin kaupungin edustaja. Muut ohjausryhmän edustajat nimitetään 
yhdessä Helsingin kaupungin ja vastaavan korkeakoulun kanssa.

2. Helsingin kaupungin ja yritysten yhteistyö innovaatiotoiminnassa ja uuden liike-
toiminnan synnyttämisessä (projektinumero 104020107502)

Hanke jakaantuu kahteen osahankkeeseen: A. Helsingin kiertotalouden 
klusteriohjelmaan sekä B. Helsingin kaupungin ja suurten yritysten väli-
sen yhteistyön tiivistämiseen kestävien ja älykkäiden ratkaisujen sekä 
niihin perustuvan uuden liiketoiminnan kehittämiseksi.

A. Helsingin kiertotalouden klusteriohjelma

Hankkeen tausta

Ilmastonmuutos, luonnonvarojen ylikulutus ja monimuotoisuuden vähe-
neminen ovat globaaleja haasteita, joihin vastaamisessa kiertotaloudel-
la on merkittävä rooli. Kiertotalouden mukaisten ratkaisujen kehittämi-
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sellä ja käyttöönotolla voidaan osaltaan vastata näihin haasteisiin sekä 
samalla edistää uuden liiketoiminnan ja uusien työpaikkojen syntymis-
tä. Helsingin kaupungin Hiilineutraali Helsinki 2035 -
toimenpideohjelmassa ja Helsingin kierto- ja jakamistalouden tiekartas-
sa painotetaan sitä, että kiertotalouden ympärille on mahdollista raken-
taa uutta liiketoimintaa ja synnyttää uusia työpaikkoja. 

Kiertotaloustoiminnasta hyötyvistä tai kiertotaloustoimintaa sisältävistä 
toimialoista suurin liiketoiminnan kokonaisarvo muodostuu kymmenes-
sä vuodessa rakentamisessa ja energiasektorilla. Kiinteistö- ja raken-
nusalalla on myös suuri päästövähennyspotentiaali.

Hankkeen tavoitteet

Kiertotalouden klusteriohjelman avulla kaupunki ja klusterin muut osa-
puolet kiihdyttävät kiertotalouden mukaista innovaatio- ja liiketoimintaa 
liittyen erityisesti rakentamiseen. Kaupunki toimii tärkeänä kehitys- ja 
kokeilualustana uusille kiertotalousratkaisuille sekä edistää kiertotalout-
ta omissa hankinnoissaan ja investoinneissaan. Klusterin muut jäsenet 
sitoutuvat edistämään kiertotaloutta omassa toiminnassaan.

Uusia tuotteita, palveluja ja teknologisia ratkaisuja kehitetään ja otetaan 
käyttöön selvästi nopeammin ja systemaattisemmin kuin ilman erillisra-
hoitettua ohjelmaa. Klusteri kokoaa yhteen yrityksiä, tutkimus-, kehitys- 
ja innovaatiotoimijoita (TKI-toimijat) sekä julkisen sektorin osapuolia. 
Kaupunki, ja laajemmin julkinen sektori, sekä yksityinen sektori vauhdit-
tavat yhdessä markkinan syntymistä kiertotalouden mukaisille tuotteille 
ja palveluille.

Ohjelmassa hyödynnetään laajasti tähän mennessä tehtyä kehitystyötä 
ja esimerkiksi Pääkaupunkiseudun Smart&Clean -säätiön tuloksia.

Rakentamisen kiertotalous pääteemana

Klusteriohjelman pääpainopisteeksi esitetään rakentamista. Tätä valin-
taa puoltaa moni asia:

• Helsingin kaupungilla on vahva rooli tilaajana, rakennuttajana ja ra-
kentajana 

• Rakentamisen uusilla ratkaisuilla materiaaleihin liittyen on kasvava 
merkitys hiilineutraalisuustavoitteen saavuttamisessa 

• Kiertotalouden materiaalikiertoihin liittyvä liiketoiminta on arvion mu-
kaan kaksinkertaistettavissa vuoteen 2030 mennessä 
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• Kiertotalouteen liittyvän liiketoiminnan kokonaisarvon odotetaan ole-
van suurin rakentamisessa ja energiasektorilla kymmenen vuoden ai-
kajänteellä 

• Helsingissä ja pääkaupunkiseudulla on merkittävää potentiaalia sille, 
että kysyntä ja tarjonta kohtaavat (toiminnot ja materiaalivirrat) 

• Avoin data ja digitaaliset ratkaisut ovat välttämättömiä rakentamisen 
kiertotalouden edistämisessä. 

Ratkaistaviin haasteisiin liittyy mm. se, että Helsingissä on vaikeaa löy-
tää tilaa kierrätettävien materiaalien säilyttämiselle. Myös kiertotalou-
den tuotannollisille yrityksille on vähän sijoittumismahdollisuuksia. Hel-
sinki on onnistunut kehittämään maamassojen kierrättämistä uraauur-
tavalla tavalla mutta muilta osin kiertotalouden hyödyntäminen raken-
tamisessa on vielä hyvin varhaisessa vaiheessa.

Kiinteistö- ja rakennusala (KIRA-ala) on yksi vähiten digitalisoituneista 
aloista. Klusteriohjelman avulla edistetään osaltaan alan digitalisaatiota 
tuomalla yhteen yritykset ja TKI-toimijat sekä tarjoamalla kehitystyöhön 
välttämättömiä pilottikohteita. Kaupunki on erityisesti rakentamisen 
kiertotalouden neutraali avaintoimija. Kaupunki toimii fasilitaattorina ja 
mahdollistajana, tarjoaa kohteitaan uusien ratkaisujen kehitys- ja kokei-
lualustaksi sekä edistää markkinoiden syntymistä ottamalla käyttöön 
rakentamiseen liittyviä kiertotalouden ratkaisuja. Käytyjen sidosryhmä-
keskustelujen perusteella Helsingin kaupungilta toivotaan erityisesti täl-
laista roolia. Myös yksityisiltä toimijoilta toivotaan vastaavaa suunnan-
näyttäjän roolia.

Rakentamisen lisäksi klusteriohjelmaan voidaan ottaa myöhemmin mu-
kaan muita fokusalueita kuten energia, ruoka, muovit, tekstiilit tai ns. e-
waste (sähkö- ja elektroniikkajäte, esim. vanhat kännykät).

Hankkeen toiminnalliset tavoitteet

Kiertotalouden klusteriohjelmalle on asetettu alustavasti seuraavat 
määrälliset tavoitteet:

• Klusteriohjelmaan liittyy 50-100 yritystä, TKI-toimijaa ja muuta tahoa   

• Klusteri tavoittaa toimintansa aikana yhteensä 500 yritystä ja muuta 
toimijaa 

• Klusteri synnyttää vuosittain 3-5 yhteistä, laajempaa kehityshanketta 
sekä 5-10 rajatumpaa kokeilua tai pilottia talonrakentamisessa, purku-
kohteissa sekä infrarakentamisessa. 

Hankkeessa toteutettavat toimenpiteet
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Toiminnan keskiössä ovat kaupungin omat sekä klusterin muiden jä-
senten konkreettiset hankkeet ja kohteet, joiden ympärille kerätään yri-
tyksiä ja TKI-toimijoita kehittämään kiertotalouden mukaisia ratkaisuja. 
Klusteriohjelma järjestää lisäksi kaupungin ja muiden toimijoiden tar-
peisiin liittyviä innovaatiohaasteita ja -kilpailuja. Yrityksiä ja TKI-
toimijoita haastetaan kehittämään uusia, kustannustehokkaita ja skaa-
lautuvia tuotteita, palveluita ja teknisiä ratkaisuja. Klusteriohjelmassa 
valmistellaan myös uusia, ulkopuolisella rahoituksella toteutettavia TKI-
hankkeita. 

Esimerkkejä klusterin toimenpiteistä:

• Uusien kierrätysmateriaalien käyttöön tai rakennusosien uudelleen 
käyttöön liittyvät kokeilut yhdessä tutkimuslaitosten ja yritysten kanssa 

• Digitaaliset ratkaisut, esim. purkukohteiden ja materiaalien tietojen 
vieminen digitaaliselle alustalle 

• Purkumateriaalien ennakoiva hyödyntäminen. 

Hankkeen organisoituminen

Kiertotalouden klusteriohjelmaa johtaa Helsingin kaupunki. Keskeisim-
mät toimijat kaupungin sisällä ovat kaupunginkanslian elinkeino-osasto 
ja kaupunkiympäristön toimiala. Lisäksi tärkeitä osapuolia ovat tietyt 
kaupunkikonsernin yhtiöt ja liikelaitokset (mm. Stara, Helen, Forum Vi-
rium Helsinki). Klusterin johtoryhmään kutsutaan mukaan yrityksiä ja 
TKI-toimijoita. Klusteriohjelman jäseniksi ja sen toimintaan osallistu-
maan kutsutaan rakennuttajia ja investoreita, rakennus-, korjaus- ja 
purkualan yrityksiä, rakennus- ja muita relevantteja aloja edustavia yh-
distyksiä ja järjestöjä, digitaalisten ratkaisujen kehittäjiä, jätealan toimi-
joita, kiertotalouden asiantuntijapalveluita tarjoavia yrityksiä, tutkimus- 
ja koulutusorganisaatioita sekä julkisen sektorin toimijoita.

B. Helsingin kaupungin ja suurten yritysten välisen yhteistyön tiivistä-
minen kestävien ja älykkäiden ratkaisujen sekä niihin perustuvan uu-
den liiketoiminnan kehittämiseksi

Hankkeen tausta

Hanke kytkeytyy vahvasti Helsingin kiertotalouden klusteriohjelmaan ja 
hankkeet täydentävät toisiaan. Kestävillä ja älykkäillä ratkaisuilla tarkoi-
tetaan tässä yhteydessä mm. energiantuotantoon, energiatehokkuu-
teen, älyliikenteeseen, logistiikkaan, ruoantuotantoon, jätehuoltoon ja 
kiertotalouteen liittyviä uusia tuotteita, palveluita ja teknologioita, joita 
voidaan hyödyntää erityisesti urbaanissa ympäristössä.
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Hankkeen tarvetta perustelee osaltaan se, että Pääkaupunkiseudun 
Smart&Clean -säätiön viisivuotinen määräaika päättyy 30.6.2021. Hel-
singin kaupunki ja Smart&Clean -säätiön muut kumppanit ovat päättä-
neet, että säätiön toimintakautta ei jatketa, vaan että sen keskeisiä toi-
mintoja organisoidaan muulla tavoin ja lähtökohtaisesti osana kaupun-
kien perustoimintaa. Tämä edellyttää Helsingin kaupungin ja erityisesti 
suurten yritysten välisen kehitys- ja innovaatioyhteistyön vahvempaa 
resursointia.

Erillistä panostusta tarvitaan suurten yritysten kanssa tehtävään inno-
vaatioyhteistyöhön. Yhteistyö suurten yritysten kanssa tarkoittaa usein 
sitoutumista pitkäkestoisiin ja laajoihin kehittämis- ja pilottihankkeisiin.

Hankkeen tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on vahvistaa Helsinkiä kestävien ja älykkäiden 
(kaupunki-)ratkaisujen sekä niihin liittyvän innovaatio- ja liiketoiminnan 
huippualueena. Lisäksi tavoitteena on valmistella yhdessä yritysten 
kanssa laajempia TKI-hankkeita, joihin haetaan ulkopuolista rahoitusta 
(esim. EU Horizon, Green Deal tai kansalliset rahoitusinstrumentit).

Hankkeessa toteutettavat toimenpiteet

Tavoitteen saavuttamiseksi hankkeessa

• Tiivistetään Helsingin kaupungin ja suurten yritysten välistä yhteistyö-
tä laajojen ja systeemisten vaikutusten synnyttämiseksi 

• Vahvistetaan Helsingin kaupungin toimintaa yrityksille suunnattuna 
avoimena innovaatioalustana ja kokeiluympäristönä sekä tuetaan uu-
sien kestävien ja älykkäiden ratkaisujen käyttöönottoa ja skaalautumis-
ta   

• Edistetään kestäviin ja älykkäisiin ratkaisuihin liittyvän liiketoiminnan 
kasvua sekä houkutellaan alueelle uusia yrityksiä. 

Hankkeessa kohdennetaan resursseja erityisesti suurten yritysten 
kanssa tehtävään tavoitteelliseen yhteistyöhön kestävien ja älykkäiden 
kaupunkiratkaisujen synnyttämiseksi. Kohderyhmänä ovat ensimmäi-
sessä vaiheessa Pääkaupunkiseudun Smart&Clean -säätiön jäsenyri-
tykset. Seuraavassa vaiheessa yhteistyömallia laajennetaan koske-
maan suurempaa yritysjoukkoa mukaan lukien myös kansainväliset yri-
tykset. 

Keskeisiä kumppaneita hankkeen toteutuksessa ovat kaupunkiympäris-
tön toimiala, Forum Virium Helsinki, kaupunkikonserniin kuuluvat muut 
yhtiöt ja liikelaitokset sekä kaupungin uusi markkinointi ja invest-in –yh-
tiö.
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Hankkeiden seuranta

Hankkeiden etenemistä ja tuloksia seurataan kaupungin johtoryhmässä 
ja kaupunginhallituksen elinkeinojaostossa sekä raportoidaan kaupun-
ginhallitukselle kaupungin talouden ja toiminnan seurantaraportointi-
syklin mukaisesti sekä osana vuoden 2021 tilinpäätöstä. Seurannassa 
arvioidaan erityisesti hankkeiden vaikuttavuutta liittyen uuden yritys- ja 
innovaatiotoiminnan syntymiseen osana koronaepidemiasta palautu-
mista. Hankkeille perustetaan myös omat johto- tai ohjausryhmät, joihin 
kutsutaan kaupungin edustajien lisäksi TKI-toimijoiden ja yrityssektorin 
edustajia.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Kimmo Heinonen, johtava asiantuntija, puhelin: 310 25365

kimmo.o.heinonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 15.03.2021 § 185

HEL 2021-002537 T 00 01 04 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

15.03.2021 Pöydälle

Asian käsittelyn aikana kuultavana oli elinkeinojohtaja Marja-Leena 
Rinkineva.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Mai Kive-
län ehdotuksesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Kimmo Heinonen, johtava asiantuntija, puhelin: 310 25365
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kimmo.o.heinonen(a)hel.fi
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§ 216
Määrärahan myöntäminen kaupungin digitaalisten palvelujen uudis-
tamiseen ja koronaepidemiasta palautumiseksi

HEL 2021-002935 T 02 02 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti myöntää 10,0 milj. euron erillismäärärahan 
vuoden 2021 talousarvion kohdasta 1 30 01 kaupunginhallituksen käyt-
tövarat (projektinumero 1040201074) kaupungin palvelujen digitaali-
seen uudistamiseen ja koronaepidemiasta palautumiseksi vastaamaan 
toimintaympäristön muutoksiin toimialojen ja kaupunginkanslian käytet-
täväksi seuraavasti:

•       Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala 3 200 000 €

•       Kaupunginkanslia 2 970 000 €

•       Kaupunkiympäristön toimiala 750 000 €

•       Kulttuuri- ja vapaa-ajan toimiala 1 080 000 €

•       Sosiaali- ja terveystoimiala 2 000 000 €

Hankkeet on valittu yhteistyössä toimialojen ja kaupunginkanslian joh-
don ja asiantuntijoiden kanssa tukemaan haastavassa tilanteessa kau-
pungin muutosta maailman toimivimmaksi kaupungiksi ja tukemaan 
kaupungin proaktiivista palvelukehitystä systeemisesti.

Hankkeiden etenemistä ja tuloksia seurataan kaupungin digitaalisessa 
johtoryhmässä ja kaupungin johtoryhmässä sekä raportoidaan kaupun-
ginhallitukselle kaupungin talouden ja toiminnan seurantaraportointi-
syklin mukaisesti sekä osana vuoden 2021 tilinpäätöstä. Seurannassa 
arvioidaan hankkeiden vaikuttavuutta erityisesti koronan aiheuttaman 
palveluvajeen pienentämiseksi, nuorisotyöttömyyden vähentämiseksi, 
segregaatio- ja polarisaatiokehityksen vähentämiseksi sekä henkilöstön 
jaksamisen tukemiseksi. Hankkeiden osalta seurataan sovittuja vaikut-
tavuustavoitteita sekä resurssien ja rahojen kohdentumista.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Markus Kühn, strategiajohtaja, puhelin: 09-31015281

markus.kuhn(a)hel.fi
Mikko Rusama, digitalisaatiojohtaja, puhelin: 09 - 310 22032

mikko.rusama(a)hel.fi
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Liitteet

1 Liite 1 Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan esitys
2 Liite 2 Kaupunginkanslian strategiaosaston esitys 1
3 Liite 3 Kaupunginkanslian strategiaosaston esitys 2
4 Liite 4 Kaupunginkanslian viestintäosaston esitys
5 Liite 5 Kaupunkiympäristön toimialan esitys
6 Liite 6 Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan esitys
7 Liite 7 Sosiaali- ja terveystoimialan esitys

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Palautumistoimenpiteiden tavoitteena ovat eriytymiskehityksen torjumi-
nen, yhdenvertaisuutta edistävien palvelujen saavutettavuuden paran-
taminen sekä yritystoiminnan ja yrittäjyyden palautumisen vauhdittami-
nen.

Koronaepidemiasta palautuminen ja kaupungin palvelujen uudistami-
nen vastaamaan toimintaympäristön muutoksia edellyttää kaupungilta 
erityispanostuksia digitalisaatioon, yrittäjyyteen ja työllisyyteen. Kau-
punginhallituksen käyttövaroihin on varattu tarkoitukseen 20 miljoonaa 
euroa, josta 10 miljoonaa digitalisaatiota edistäviin hankkeisiin ja 10 
miljoonaan elinkeinopoliittisiin toimenpiteisiin. Elinkeinopoliittiset toi-
menpiteet kohdennetaan erityisesti alueen esihautomo- ja hautomotoi-
minnon kehittämiseen yhteistyössä korkeakoulujen kanssa sekä kierto-
talouden liiketoimintamahdollisuuksien hyödyntämiseen ja alan osaa-
miskeskittymän vahvistamiseen.

Helsingin kaupungin digitaalinen johtoryhmä linjasi kriteerit niihin valit-
taviin digitalisaation hankkeisiin, joilla edistetään palautumista ja digita-
lisaatiokyvykkyyden nostoa kaupunginhallituksen käyttövarojen avulla. 
Hankkeiden tulee edistää koronasta palautumista ja samalla digitali-
saatiokyvykkyyden kasvua.  Toimenpiteiden tulee toteuttaa toimialan 
palautumiseen liittyviä toimintasuunnitelmia ja niillä tulee olla suuri vai-
kuttavuus. Hankkeiden tulee tukea kaupunkiyhteistä yhteistyötä ja kyt-
keytyä kaupunkiyhteisiin teknisiin alustoihin. Lisäksi niistä tulee saada 
tuloksia ja hyötyjä jo vuonna 2021 mm. vastaamalla koronan aiheutta-
maan palveluvajeen pienentämiseen, nuorisotyöttömyyden vähentämi-
seen, segregaatio- ja polarisaatiokehityksen vähentämistä sekä tukea 
henkilöstön jaksamista.
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Hankkeita valmisteltiin yhteistyössä kaupunginkanslian, toimialojen ja 
liikelaitosten kanssa. Esityksiä käsiteltiin digitaalisen johtoryhmän ko-
kouksissa 28.1.2021, 8.2.2021 ja 18.2.2021 sekä 16.2.2021 kaupungin 
johtoryhmässä. Erillisiin valmisteluryhmiin kuului edustajia kansliasta, 
toimialoilta ja liikelaitoksilta. Ryhmien kanssa pidettiin useita työpajoja.  
Esitettävät hankkeet ovat:

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Varhaiskasvatuspaikka proaktiivisesti: 3 200 000 € (104020107401)

Pandemian aikana eriarvoistuminen ja polarisaatio ovat lisääntyneet. 
Digitalisaatiolla ja analytiikalla mahdollistetaan varhaiskasvatuksen pal-
velujen parempi saavutettavuus, toteutetaan lähipäiväkoti-periaatetta ja 
viestitään vanhemmille monipuolisemmin sekä monikielisesti.  Vuoden 
2021 varhaiskasvatuksen palveluohjaus tehostuu ja osallistumisaste 
kasvaa, mikä tasoittaa koulupolkua ja vähentää eriarvoistumista.

Kaupunginkanslia

Strategiaosasto, digitalisaatioyksikkö 

Yritysten ja järjestöjen digitaalinen Helsinki: 1 530 000 € 
(10402010740201) 

Koronan myötä työttömien määrä on kasvanut. Yritysten, järjestöjen, 
nuorten ja työttömien palveluvajeeseen vastataan työllisyys- ja työhar-
joittelupalveluiden digitalisoinnilla ja oppilaitosten työelämäosaamisen 
vahvistamisella. Työnantaja voi helposti ja digitaalisesti hakea Helsinki-
lisää työttömän palkkaamisen tueksi tai lunastaa Kesäsetelin nuoren 
palkkaamisen. Estää nuorten syrjäytymistä ja linkittyy kuntakokeilun ta-
voitteisiin.

Ajantasainen tilannekuva, data- ja analytiikkakyvykkyydet palautumisen 
mahdollistajina: 970 000 € (10402010740203)

Mahdollistetaan muiden esitettyjen projektien nopea toteuttaminen te-
hostamalla organisaatiorajojen yli menevää yhteistyötä data- ja analy-
tiikkakyvykkyyksien kehittämisessä ja hyödyntämisessä. Ajantasainen 
tilannekuva ja toiminnan optimointi auttavat vastaamaan koronan ai-
heuttamaan palveluvajeeseen.

Viestintäosasto

Digituki ja digitasa-arvo: 470 000 € (10402010740202)

Etätuelle on lisääntynyt tarve korona-aikana. Kehitetään digitukipalve-
lua uudistamalla asiakastyöasemat sekä laajentamalla ja vakiinnutta-
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malla keväällä 2020 käynnistetty etädigitukitoiminta. Taataan kansalai-
sille yhdenvertaiset ja saavutettavat digitaaliset palvelut.

Kaupunkiympäristön toimiala

Tapahtumailmoitus: 350 000 € (10402010740301)

Tapahtuma-ala on kärsinyt voimakkaasti koronapandemiasta aiheut-
taen tulonmenetyksiä ja työttömyyttä. Patoutuneen tapahtumiin liitty-
vien lupahakemusten ja ilmoitusten tekemisen helpottaminen ja sel-
keyttäminen asiakkaalle vaikuttaa suuresti kaupungin ja yrittäjien talou-
den elpymiseen, työllisyyden nostamiseen ja sosiaalisen kanssakäymi-
sen viriämiseen.

Datapohja houkuttelevan kaupunkitilan rakentamiseksi ja opastamisen 
ratkaisut, Kymp: 400 000 € (10402010740302), yhteinen hanke Kult-
tuurin ja vapaa-ajan toimialan kanssa

Kaupunkitilan houkuttelevuuden parantaminen yrittäjille ja alueellisen 
eriytymiskehityksen ja segregaation ehkäiseminen digitalisaation avul-
la: 1) datapohjan rakentaminen koronan jälkeisestä kaupunkitilan hou-
kuttelevuuden kehityksestä, asuinalueiden tasapainoisen kehityksen ja 
segregaation ehkäisemisen tilanteesta sekä koronan vaikutuksista 
nuorten hyvinvointiin, 2) opastamisen ratkaisut yleisillä alueilla ohjaavat 
erityisesti yrittäjien palveluihin sekä 3) nuorten positiivisen erityiskohte-
lun mallin käyttöönotto koronapalautumisen kannalta keskeisille alueille 
ja ryhmille.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

Ikäihmisten mahdollisuuksia liikkumiseen, liikkeelle lähtöön ja kulttuu-
riin: 780 000 €  (10402010740401)

Pandemia on aiheuttanut liikkumattomuutta. Vahvistetaan ikäihmisten 
hyvinvointia ja toimintakykyä parantamalla etäpalveluita ja luodaan 
mahdollisuuksia kulttuurielämyksille, liikkumiseen ja liikkeelle lähtöön. 
Lisäksi edistetään ikäihmisten fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvin-
vointia ja toimintakykyä.

Datapohja houkuttelevan kaupunkitilan rakentamiseksi ja opastamisen 
ratkaisut, Kuva: 300 000 € (10402010740402), yhteinen hanke Kau-
punkiympäristön toimialan kanssa

Kaupunkitilan houkuttelevuuden parantaminen yrittäjille, alueellisen 
eriytymiskehityksen ja segregaation ehkäiseminen digitalisaation avul-
la: 1) datapohjan rakentaminen koronan jälkeisestä kaupunkitilan hou-
kuttelevuuden kehityksestä, asuinalueiden tasapainoisen kehityksen ja 
segregaation ehkäisemisen tilanteesta sekä koronan vaikutuksista 
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nuorten hyvinvointiin, 2) opastamisen ratkaisut yleisillä alueilla ohjaavat 
erityisesti yrittäjien palveluihin sekä 3) nuorten positiivisen erityiskohte-
lun mallin käyttöönotto koronapalautumisen kannalta keskeisille alueille 
ja ryhmille.

Sosiaali- ja terveystoimiala

Koronarokotuskampanjan ja datan analysoiminen: 2 000 000 € 
(104020107405)

Tunnistetut riskiryhmät kutsutaan proaktiivisesti koronarokotuksiin. Ko-
ronarokotetietoa hyödynnetään rokotusanalytiikassa, vaikuttavuuden 
arvioinnissa ja rokotuskampanjoiden suunnittelussa. Edistää koko 
väestön laajuisesti epidemiasta palautumista ja yhteiskunnan avautu-
mista.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Markus Kühn, strategiajohtaja, puhelin: 09-31015281

markus.kuhn(a)hel.fi
Mikko Rusama, digitalisaatiojohtaja, puhelin: 09 - 310 22032

mikko.rusama(a)hel.fi

Liitteet

1 Liite 1 Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan esitys
2 Liite 2 Kaupunginkanslian strategiaosaston esitys 1
3 Liite 3 Kaupunginkanslian strategiaosaston esitys 2
4 Liite 4 Kaupunginkanslian viestintäosaston esitys
5 Liite 5 Kaupunkiympäristön toimialan esitys
6 Liite 6 Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan esitys
7 Liite 7 Sosiaali- ja terveystoimialan esitys

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 15.03.2021 § 186

HEL 2021-002935 T 02 02 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.
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Käsittely

15.03.2021 Pöydälle

Asian käsittelyn aikana kuultavana oli digitalisaatiojohtaja Mikko Rusa-
ma. Asiantuntija Rusama poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta. 

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Mai Kive-
län ehdotuksesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Markus Kühn, strategiajohtaja, puhelin: 09-31015281

markus.kuhn(a)hel.fi
Mikko Rusama, digitalisaatiojohtaja, puhelin: 09 - 310 22032

mikko.rusama(a)hel.fi
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§ 217
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen asioita, joissa 
seuraavat viranomaiset ovat tehneet päätöksen viikolla 11

kaupunginhallituksen jaostot  
- konsernijaosto 15.3.2021
- elinkeinojaosto  
  
tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta 15.3.2021
  
lautakunnat ja niiden jaostot  
kasvatus- ja koulutuslautakunta  
- suomenkielinen jaosto 16.3.2021
- ruotsinkielinen jaosto 16.3.2021
kaupunkiympäristölautakunta 16.3.2021
- ympäristö- ja lupajaosto 18.3.2021
- rakennusten ja yleisten alueiden jaosto  
pelastuslautakunta  
kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 16.3.2021
- kulttuuri- ja kirjastojaosto  
- liikuntajaosto  
- nuorisojaosto 18.3.2021
sosiaali- ja terveyslautakunta 16.3.2021
- sosiaali- ja terveyslautakunnan jaosto  
  
johtokunnat  
- palvelukeskusliikelaitos  
- taloushallintopalveluliikelaitos  
- työterveysliikelaitos  
- rakentamispalveluliikelaitos  
- liikenneliikelaitos  
  
keskusvaalilautakunta yleishallinnon osalta 15.3.2021, 

17.3.2021 ja 
18.3.2021

  
pormestari  
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apulaispormestarit  
- kasvatuksen ja koulutuksen toimiala  
- kaupunkiympäristön toimiala  
- kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala  
- sosiaali- ja terveystoimiala  
  
kaupunginkanslian viranhaltijat  
  
henkilöstökassatoimikunta 16.3.2021

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 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199 (C)), 200, 
201, 202, 203, 205, 206, 212 ja 217 §:t.

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

2
OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Pöytäkirjan 199 (A) ja B), 204, 207, 208, 209, 210, 211, 213, 214, 215 
ja 216 §:t.

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

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

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

 kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi-
saannista.

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

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

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

Oikaisuvaatimusviranomainen

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

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

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

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

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

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

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

vaatimuksen
 oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot

Pöytäkirja

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

Jan Vapaavuori
puheenjohtaja

Asta Vennelä
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Jasmin Hamid Ozan Yanar

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa 
www.hel.fi 07.04.2021.


