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Kokousaika 09.08.2021 16:00 - 17:43

Kokouspaikka Kaupungintalon terassikabinetti / sähköinen kokous

Läsnä

Jäsenet

Vartiainen, Juhana pormestari
Sinnemäki, Anni (etänä) apulaispormestari

kaupunginhallituksen 1. varapu-
heenjohtaja
esteellinen: 552 §

Razmyar, Nasima (etänä) apulaispormestari
kaupunginhallituksen 2. varapu-
heenjohtaja

Arhinmäki, Paavo apulaispormestari
Gebhard, Elisa (etänä)
Halla-aho, Jussi
Iskanius, Anniina
Koskela, Minja
Nuorteva, Johanna (etänä)
Rantanen, Tuomas (etänä)
Sarkomaa, Sari (etänä)
Sazonov, Daniel apulaispormestari
Vierunen, Maarit
Borgarsdóttir Sandelin, Silja 
(etänä)

varajäsen

Kivistö, Kasper (etänä) varajäsen

Muut

Diarra, Fatim (etänä) kaupunginvaltuuston puheenjohtaja
Rydman, Wille (etänä) kaupunginvaltuuston 1. varapuheen-

johtaja
Torsti, Pilvi (etänä) kaupunginvaltuuston 2. varapuheen-

johtaja
Sarvilinna, Sami (etänä) kansliapäällikkö
Jolkkonen, Juha (etänä) sosiaali- ja terveystoimialan toimia-

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

taja
Järvenkallas, Satu (etänä) vs. kasvatuksen ja koulutuksen toi-

mialajohtaja



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 29/2021
Kaupunginhallitus

09.08.2021

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

Manninen, Rikhard (etänä) vs. kaupunkiympäristön toimialajoh-
taja

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

poistui 17:30, läsnä: 548 - 563 §
Peltonen, Antti (etänä) hallintopäällikkö
Hopeakunnas, Maisa viestintäasiantuntija
Vennelä, Asta hallintoasiantuntija
Alajoki, Ville (etänä) tiimipäällikkö

asiantuntija
saapui 16:14, poistui 17:05, läsnä: 
osa 553 - 554 §:ää

Lähdetie, Artturi (etänä) johtaja
asiantuntija
saapui 16:14, poistui 17:05, läsnä: 
osa 553 - 554 §:ää

Pudas, Kari (etänä) tekninen johtaja
asiantuntija
saapui 16:14, poistui 17:05, läsnä: 
osa 553 - 554 §:ää

Setälä, Niko (etänä) projektipäällikkö
asiantuntija
saapui 16:14, poistui 17:05, läsnä: 
osa 553 - 554 §:ää

Puheenjohtaja

Juhana Vartiainen pormestari
548 - 563 §

Esittelijät

Juhana Vartiainen pormestari
548 §

Sami Sarvilinna kansliapäällikkö
549 - 563 §

Pöytäkirjanpitäjä

Asta Vennelä hallintoasiantuntija
548 - 563 §
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§ Asia

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

549 Asia/2 V 25.8.2021 Pakilan Välitalontie 71 asemakaavan muuttaminen 
(12675)

550 Asia/3 V 25.8.2021 Kontulan pelastusaseman asemakaavan muuttaminen 
(nro 12666)

551 Asia/4 V 25.8.2021 Sörnäisten Kulmavuorenkatu 4 asemakaavan muuttami-
nen (nro 12647)

552 Asia/5 V 25.8.2021 Pasilan Messukeskuksen asemakaavan muuttaminen 
(nro 12635)

553 Asia/6 V 25.8.2021 Kruunusillat-hankkeen hankesuunnitelman enimmäishin-
nan korottaminen raitiotieosuuden osalta

554 Asia/7 V 25.8.2021 Eräiden vuoden 2021 talousarvioon merkittyjen määrära-
hojen ylittäminen Kruunusillat-hankkeen liittyvien hankkeiden vuoksi

555 Asia/8 V 25.8.2021, Jäsenten valitseminen Helsingin ja Uudenmaan sairaan-
hoitopiirin kuntayhtymän valtuustoon vuonna 2021 alkavaksi toimikau-
deksi

556 Asia/9 F 25.8.2021, Val av ledamöter i fullmäktige för Kårkulla samkommun 
för mandattiden som börjar 2021

556 Asia/9 V 25.8.2021, Jäsenten valitseminen Kårkulla samkommun -nimisen 
kuntayhtymän valtuustoon vuonna 2021 alkavaksi toimikaudeksi

557 Asia/10 Pormestarin ja apulaispormestarien sijaisuudet

558 Asia/11 Perusopetuksen poikkeusjärjestelyjen mahdollistaminen

559 Asia/12 Lausunnon antaminen työ- ja elinkeinoministeriölle hallituksen esitys-
luonnoksesta työnhakijan palveluprosessin ja eräiden työttömyysetuu-
den saamisen edellytysten uudistamista koskevaksi lainsäädännöksi

560 Asia/13 Hankintaoikaisuvaatimus, Edtech incubator Helsinki hautomo-
ohjelman hankinta

561 Asia/14 Nimistötoimikunnan asettaminen toimikaudeksi 2021-2023

562 Asia/15 Lausunto Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle 
Marmoripalatsin (Itäinen Puistotie 1) suojeluesityksestä



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 29/2021
Kaupunginhallitus

09.08.2021

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

563 Asia/16 Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen
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§ 548
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 Sari 
Sarkomaan ja Tuomas Rantasen sekä varatarkastajiksi Elisa Gebhar-
din ja Jussi Halla-ahon.

Esittelijä
pormestari
Juhana Vartiainen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
pormestari
Juhana Vartiainen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 549
V 25.8.2021 Pakilan Välitalontie 71 asemakaavan muuttaminen 
(12675)

HEL 2019-010157 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy 34. kaupunginosan (Pakila, Länsi-Pakila) 
korttelin 34168 tontin 3 ja katualueiden asemakaavan muutoksen 
26.1.2021 päivätyn piirustuksen nro 12675 mukaisena ja asemakaava-
selostuksesta 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 12675 kartta, päivätty 26.1.2021
2 Asemakaavan muutoksen nro 12675 selostus, päivätty 26.1.2021, päi-

vitetty Kylk:n 26.1.2021 päätöksen mukaiseksi
3 Vuorovaikutusraportti 26.10.2020, täydennetty 26.1.2021 ja asukastilai-

suuden muistio 21.11.2019
4 Päätöshistoria

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

Päätösehdotus
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Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaavaratkaisun keskeinen sisältö

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

Asemakaavan muutos (kaavaratkaisu) koskee tonttia, joka sijaitsee 
Länsi-Pakilassa, Pakilantien varren tuntumassa, lähellä Tuomarinkylän 
(Paloheinä) kaupunginosan rajaa. Kaavaratkaisu mahdollistaa varasto-
tontin käyttötarkoituksen muuttamisen asumiseen ja kolmikerroksisen 
kerrostalon ja kolmen kaksikerroksisen rivitalon rakentamisen tontille. 
Länsi-Pakilan tieverkoston kehittämisen takia kapea alue tontin etelä-
reunasta liitetään katualueeseen. Asemakaavamuutoksen toteuttami-
nen edellyttää tontilla olemassa olevien toimitilarakennusten purkamis-
ta.

Asemakaavamuutoksessa muodostuu uutta asuntokerrosalaa 
3 350 k-m2. Muutoksessa poistuu varastotontin kerrosalaa 4 933 k-m2. 
Asukasmäärän lisäys on noin 84 asukasta. Laskennallinen tehokkuus 
asuinrakennusten korttelialueella on e = 0,70

Päätökset kaavaratkaisun pohjana

Kaavaratkaisu edesauttaa kaupungin strategisten tavoitteiden toteutu-
mista siten, että asuntotuotantoa edistetään.

Helsingin yleiskaavan 2016 mukaan suunniteltava alue on osittain 
asuntovaltaista aluetta A3 ja asuntovaltaista aluetta A4, joten kaavarat-
kaisu on yleiskaavan mukainen.

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

Alueen lähtökohdat ja nykytilanne

Tontti sijaitsee pientaloalueella ja se on käytöltään muokkautunut vuo-
sien saatossa varastotoiminnasta toimitilatoimintoihin. Tontilla sijaitsee 
kaksi rakennusta, joiden viralliset käyttötarkoitukset ovat kauppavaras-
to sekä muut teollisuuden tuotantorakennukset. Rakennukset on toteu-
tettu niin, että ne hahmottuvat yhdeksi rakennusmassaksi. Korkeimmat 
osat rakennusryhmästä ovat kaksikerroksisia. Nykyinen toimitilakäyttö 
ei liity olemassa olevaan toimitila-alueeseen eikä se ole pientaloalueen 
keskellä luonteva.
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Alueella on voimassa asemakaava vuodelta 1960. Asemakaavan mu-
kaan tontin käyttötarkoitus on varastotontti.

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

Kaavaratkaisun kustannukset

Kaavaratkaisun toteuttamisesta ei aiheudu kaupungille kustannuksia. 
Kaavaratkaisu nostaa alueen arvoa. Mankäyttösopimuksesta ja kiin-
teistökaupan esisopimuksesta on päätetty tonttipäällikön päätöksellä 
17.5.2021 § 32. Sopimus on allekirjoitettu 14.6.2021.

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: Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) vesihuolto. HSY il-
moitti ettei kaavamuutos edellytä vesihuoltolinjojen lisärakentamista.

Mielipiteet

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä valmisteluaineistosta ei 
saatu kirjallisia mielipiteitä. Asukastilaisuudessa saadut kommentit on 
huomioitu kaavatyössä siten, että rivitalojen rakentamisaloja ei osoiteta 
lähelle tontin itärajaa ja lisäksi kaavaratkaisu mahdollistaa kasvillisuus-
vyöhykkeen sen itärajalle. 

Kaavaehdotuksen julkinen nähtävilläolo

Kaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä 26.10.– 24.11.2020, mistä on il-
moitettu maankäyttö- ja rakennusasetuksessa säädetyllä tavalla.  

Kaavaehdotuksesta tehtiin 1 muistutus. Siinä esitetty huomautus koh-
distui lintujen elinolosuhteiden huomioon ottamiseen.

Kaavaehdotuksesta saatiin viranomaislausunnot seuraavilta tahoilta: 
Helen Oy, Helen Sähköverkko Oy ja HSY. Esitetyt huomautukset koh-
distuivat sähköverkkoon siten, ettei rakentaminen vaadi uutta muunta-
moa mutta haltijan on irtisanottava liittymäsopimus kirjallisesti ennen 
purkutöiden aloittamista.

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

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

Kaavakartan merkintöihin tai määräyksiin ei tehty muutoksia julkisen 
nähtävilläolon jälkeen. Aineistoon tehdyt muut täydennykset on esitetty 
kaavaselostuksen viimeisessä luvussa.

Tarkemmat perustelut

Tarkemmat kaavaratkaisun 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 12675 kartta, päivätty 26.1.2021
2 Asemakaavan muutoksen nro 12675 selostus, päivätty 26.1.2021, päi-

vitetty Kylk:n 26.1.2021 päätöksen mukaiseksi
3 Vuorovaikutusraportti 26.10.2020, täydennetty 26.1.2021 ja asukastilai-

suuden muistio 21.11.2019
4 Päätöshistoria

Oheismateriaali

1 Sijaintikartta
2 Ilmakuva
3 Kaavamuutoshakemus 27.9.2019
4 Maankäyttösopimus Välitalontie 71 (12675)

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen hy-
väksyminen

Otteet

Ote Otteen liitteet
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

Tiedoksi

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

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunta 26.01.2021 § 31

HEL 2019-010157 T 10 03 03

Hankenumero 0741_31

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle

 26.1.2021 päivätyn asemakaavan muutosehdotuksen nro 12675 
hyväksymistä. Asemakaavan muutos koskee 34. kaupunginosan 
(Pakila, Länsi-Pakila) korttelin 34168 tonttia 3 ja katualueita. 

Lisäksi lautakunta päätti

 ettei ehdotusta aseteta uudelleen nähtäville

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

www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi

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

https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi/paatoksenteko/
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o Kiinteistö Oy Helsingin Välitalontie 71 ; 
 5 000 euroa 

Käsittely

26.01.2021 Ehdotuksen mukaan

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

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Ann Charlotte Roberts, arkkitehti, puhelin: 310 37033

anncharlotte.roberts(a)hel.fi

Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus Kaupunkimit-
tauspalvelut Kartat ja paikkatiedot Yksikön päällikkö 06.10.2020 § 48

HEL 2019-010157 T 10 03 03

Päätös

Yksikön päällikkö päätti hyväksyä asemakaavan 12675 pohjakartan 
kaupunginosassa 34 Pakila. Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja raken-
nuslain (132/1999) 54a §:n asettamat vaatimukset.

Päätöksen perustelut

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

Asemakaavan numero: 12675
Kaupunginosa: 34 Pakila
Kartoituksen työnumero: 28/2020
Pohjakartta valmistunut: 1.10.2020
Tasokoordinaatisto: ETRS-GK25
Korkeusjärjestelmä: N2000

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

Kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat -palvelukokonaisuuden 
asiakkuusjohtaja on päätöksellä (4§/1.6.2017) siirtänyt hallintosäännön 
16 luvun 8 § 2 momentin 7 kohdan toimivallan hyväksyä kaavoja varten 
valmistetut pohjakartat kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat -
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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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§ 550
V 25.8.2021 Kontulan pelastusaseman asemakaavan muuttaminen 
(nro 12666)

HEL 2019-012063 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy 47. kaupunginosan (Mellunkylä, Kontula) 
korttelin 47165 tontin 10 sekä puisto-, lähivirkistys- ja katualueiden 
asemakaavan muutoksen 18.5.2021 päivätyn piirustuksen 12666 mu-
kaisena 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 12666 kartta, päivätty 18.5.2021
2 Asemakaavan muutoksen nro 12666 selostus, päivätty 18.5.2021, päi-

vitetty Kylk:n 18.5.2021 päätöksen mukaiseksi
3 Vuorovaikutusraportti 4.11.2020, täydennetty 18.5.2021
4 Osa päätöshistoriaa
5 Liikennesuunnitelma (piir.nro 7108)

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
Liite 5

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaavaratkaisun keskeinen sisältö

Asemakaavan muutos koskee teollisuusrakennusten korttelialueen 
osaa ja siihen liittyviä puisto- ja katualueita, jotka sijaitsevat Kontulan ja 
Kurkimäen alueilla. Kaavaratkaisu mahdollistaa uuden pelastusaseman 
ja sitä palvelevan katuyhteyden rakentamisen. Pelastusaseman tarvit-
semat autopaikat on mahdollista sijoittaa tontille.

Tavoitteena on korttelin täydennysrakentaminen uudella pelastusase-
malla, joka täydentää Helsingin itäisten osien pelastusverkostoa. 

Uutta yleisten rakennusten kerrosalaa on 2 495 k-m2. Tontin tehok-
kuusluku on e=0,75. Työpaikkoja tulee alueelle lisää noin 10 kpl.

Kaavaratkaisun yhteydessä on laadittu liikennesuunnitelma (piir.nro 
7108), jonka mukaan pelastusasemaa palvelemaan rakennetaan uusi 
tonttikatu. Samalla parannetaan Porttitien risteyksen jalankulun ja pyö-
räilyn reittejä. Liittyminen Karpalopuiston raitistoon joudutaan uusi-
maan, koska pelastusasemalle johtava tonttikatu rakennetaan osittain 
nykyisen reittien päälle.

Kaavaratkaisun toteuttamisella pelastusturvallisuus lähialueilla ja koko 
Helsingissä paranee. 

Päätökset kaavaratkaisun pohjana

Kaavaratkaisu edesauttaa kaupungin strategisten tavoitteiden toteutu-
mista. Helsingin yleiskaavassa 2016 alue on toimitila-aluetta. Kaava-
ratkaisu on yleiskaavan mukainen.

Alueen lähtökohdat ja nykytilanne

Rakentamaton tontti sijaitsee metroradan vieressä Kontulan kerrosta-
loalueen etelälaidalla. Kontulantien yhteydessä sijaitsevat tuotantora-
kennukset ovat pääosin 1980-luvulla valmistuneita ja niissä on kaksi tai 
kolme kerrosta. Ne sijaitsevat kaupungin omistamalla maalla.
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Alueella on voimassa useita asemakaavoja vuosilta 1963–1987. Tontti 
on osa teollisuusrakennusten korttelialuetta (TT). 

Helsingin kaupunki omistaa tontin sekä katu- ja puistoalueet. Kaavarat-
kaisu on tehty kaupungin aloitteesta.

Kaavaratkaisun kustannukset

Kaavaratkaisun toteuttamisesta aiheutuu kaupungille kustannuksia 
(10/2020, alv. 0) seuraavasti: 

Kadut ja liikennealueet 0,3 milj. euroa
Puistot 0,1 milj. euroa
Johtosiirrot 0,05 milj. euroa
Yhteensä 0,45 milj. euroa

Katu- ja liikennealuekustannukset sisältävät uutta pelastusasemaa var-
ten rakennettavan uuden tonttikadun, tarvittavat uudet kaistajärjestelyt, 
kevyen liikenteen väylien muutostoimenpiteet sekä joukkoliikenteen 
pysäkkitilan kunnostamisen.

Puistokustannukset koostuvat Karpalopuistoon tehtävistä töistä.

Johtosiirrot koostuvat yksityisen telejohdon uudelleen rakentamisen 
kustannuksista.

Kaavaratkaisu parantaa alueen turvallisuutta ja nostaa alueen arvoa.

Vuorovaikutus kaavan valmisteluaikana

Liitteenä olevassa vuorovaikutusraportissa esitetään yhteenvedot kaa-
van valmisteluaikana saaduista viranomaisten kannanotoista sekä vas-
tineet niissä esitettyihin huomautuksiin.

Viranomaisyhteistyö

Kaavaratkaisun valmistelun yhteydessä on tehty yhteistyötä kaupun-
kiympäristön toimialan eri tahojen lisäksi seuraavien tahojen kanssa: 
Helen Oy, Helen Sähköverkko Oy, Helsingin Satama, Helsingin seudun 
liikenne -kuntayhtymä (HSL), Helsingin seudun ympäristöpalvelut 
(HSY) vesihuolto ja kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan kaupunginmuseo. 

Viranomaisten kannanotot osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä 
valmisteluaineistosta kohdistuivat käytössä olevien vesijohtojen ja vie-
märeiden huomioimiseen alueen suunnittelussa, uuden vesihuollon ja 
johtosiirtojen tarpeen selvittämiseen sekä riittävien vesihuollon putkien, 
laitteiden ja rakenteiden tilavarauksien huomioon ottamiseen. Vesihuol-
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tolinjat tulee pääsääntöisesti sijoittaa yleisille alueille. Alustava vesi-
huollon yleissuunnitelma kustannusarvioineen tulee laatia kaavoituksen 
yhteydessä ja esittää kaavaselostuksen osana. 

HSL:llä ja kaupunginmuseolla ei ollut lausuttavaa.

Vastineet kannanottoihin on esitetty vuorovaikutusraportissa.

Mielipiteet

Kirjallisia mielipiteitä ei saatu. 

Kaavaehdotuksen julkinen nähtävilläolo (MRL 65 §)

Kaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä 4.11.– 3.12.2020, mistä ilmoitet-
tiin maankäyttö- ja rakennusasetuksessa säädetyllä tavalla. 

Kaavaehdotuksesta tehtiin 1 muistutus. Muistutuksessa esitettiin, että 
pelastusaseman lasitusten lintuystävällisyyteen on kiinnitettävä huo-
miota. 

Kaavaehdotuksesta saatiin viranomaislausunnot seuraavilta tahoilta:  

 Helen Oy 
 Helen Sähköverkko Oy
 HSY 
 kaupunginmuseo

Lausunnoissa esitetyt huomautukset kohdistuivat kaukolämmön runko-
linjaan ja vesihuoltolinjojen johtokujiin. Lisäksi HSL ilmoitti, ettei sillä ole 
lausuttavaa.

Toimenpiteet julkisen nähtävilläolon jälkeen

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

Huomautuksissa esitetyt asiat on otettu huomioon, kaavan tavoitteet 
huomioon ottaen, 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
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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 12666 kartta, päivätty 18.5.2021
2 Asemakaavan muutoksen nro 12666 selostus, päivätty 18.5.2021, päi-

vitetty Kylk:n 18.5.2021 päätöksen mukaiseksi
3 Vuorovaikutusraportti 4.11.2020, täydennetty 18.5.2021
4 Osa päätöshistoriaa
5 Liikennesuunnitelma (piir.nro 7108)

Oheismateriaali

1 Sijaintikartta
2 Ilmakuva
3 Muistutus
4 Tehdyt muutokset

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen hy-
väksyminen

Otteet

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

Esitysteksti

Helsingin seudun ym-
päristöpalvelut -
kuntayhtymä

Esitysteksti

Uudenmaan elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristö-
keskus

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

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

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunta 18.05.2021 § 265

HEL 2019-012063 T 10 03 03

Hankenumero 1501_17, 2796

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle 

 18.5.2021 päivätyn asemakaavan muutosehdotuksen nro 12666 
hyväksymistä. Asemakaavan muutos koskee 47. kaupunginosan 
(Mellunkylä, Kontula) korttelin 47165 tonttia 10 sekä puisto-, lähivir-
kistys- ja katualueita.

Lisäksi lautakunta päätti

 ettei ehdotusta aseteta uudelleen nähtäville

 antaa vuorovaikutusraportista ilmenevät vastineet valmisteluaikana 
esitettyihin kannanottoihin sekä julkisena nähtävilläoloaikana saa-
tuihin lausuntoihin ja muistutukseen. Päätösasiakirjat ja vuorovaiku-
tusraportti ovat luettavissa kaupunkiympäristön toimialan asiakas-
palvelussa, Työpajankatu 8 (puh. 09 310 22111), sekä internet-
sivuilla: Päätöksenteko

www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Laura Viljakainen, arkkitehti (asemaakaavoitus), puhelin: 310 37243

laura.viljakainen(a)hel.fi
Jussi Jääskä, liikenneinsinööri (liikenne), puhelin: 310 37129

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

karri.kyllastinen(a)hel.fi
Milja Halmkrona, maisema-arkkitehti (maisemasuunnittelu), puhelin: 31026323

milja.halmkrona(a)hel.fi

https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi/paatoksenteko/
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Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus Kaupunkimit-
tauspalvelut Kartat ja paikkatiedot Yksikön päällikkö 12.04.2021 § 16

HEL 2019-012063 T 10 03 03

Päätös

Yksikön päällikkö päätti hyväksyä asemakaavan 12666 pohjakartan 
kaupunginosassa 47 Mellunkylä.
Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 54a §:n 
asettamat vaatimukset.

Päätöksen perustelut

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

Asemakaavan numero: 12666
Kaupunginosa: 47 Mellunkylä
Kartoituksen työnumero: 19/2020
Pohjakartta valmistunut: 30.3.2021
Tasokoordinaatisto: ETRS-GK25
Korkeusjärjestelmä: N2000

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

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

Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus 
Kaupunkimittauspalvelut Kartat ja paikkatiedot Yksikön päällikkö 
10.09.2020 § 43

Lisätiedot
Antti Soljanto, paikkatietosuunnittelija, puhelin: 310 22065

antti.soljanto(a)hel.fi
Timo Tolkki, yksikön päällikkö, puhelin: 310 31883

timo.tolkki(a)hel.fi

Nimistötoimikunta 03.06.2020 § 26

HEL 2019-012063 T 10 03 03
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Arkkitehti Laura Viljakainen esitteli.

Nimistötoimikunta päätti esittää alueelle seuraavan uuden nimen:

Vesipääskynkuja–Simsnäppsgränden 

(katu)

Perustelu: Ryhmänimi (suolinnut). Vesipääsky (Phalaropus lobatus) on 
kurppien heimoon kuuluva pohjoisten alueiden kahlaaja.

Lisätiedot
Johanna Lehtonen, nimistönsuunnittelija, puhelin: 310 37386

johanna.lehtonen(a)hel.fi
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§ 551
V 25.8.2021 Sörnäisten Kulmavuorenkatu 4 asemakaavan muutta-
minen (nro 12647)

HEL 2018-008332 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy 10. kaupunginosan (Sörnäinen, Vilhon-
vuori) korttelin 285 tontin 4 asemakaavan muutoksen 18.5.2021 päivä-
tyn piirustuksen nro 12647 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 12647 kartta, päivätty 18.5.2021
2 Asemakaavan muutoksen nro 12647 selostus, päivätty 18.5.2021, päi-

vitetty Kylk:n 18.5.2021 päätöksen mukaiseksi
3 Vuorovaikutusraportti päivätty 4.2.2021, täydennetty 18.5.2021
4 Päätöshistoria

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

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

Esitysteksti

Uudenmaan elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristö-
keskus

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen hyväksyminen
Liite 1
Liite 2
Liite 3
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Kaavamuutoksen haki-
ja

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen hyväksyminen

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaavaratkaisun keskeinen sisältö

Asemakaavan muutos (kaavaratkaisu) koskee asuinkerrostalojen kort-
telialuetta (AK), joka sijaitsee Sörnäisissä osoitteessa Kulmavuorenka-
tu 4. Kaavaratkaisu mahdollistaa tontilla sijaitsevan asuinkerrostalon 
korottamisen kolmella kerroksella. Tavoitteena on mahdollistaa tontin 
täydennysrakentaminen joukkoliikenteen solmukohtien läheisyydessä. 
Lisäksi tavoitteena on kaupunkikuvan eheyttäminen.

Kaavaratkaisun myötä tontin kerrosala kasvaa 1 060 k-m², jolloin tontin 
kerrosala yhteensä on 2 680 k-m². Tonttitehokkuus on e=2,92. Asu-
kasmäärän lisäys on noin 18 uutta asukasta.

Kaavaratkaisun toteuttaminen vaikuttaa erityisesti siten, että kaupunki-
rakennetta tiivistetään metroaseman ympäristössä. Kurvin ympäristös-
sä kerroslukumäärän korottaminen eheyttää alueen kaupunkikuvaa. 
Korotuksen myötä Kurvin ympäristön alueen talot saavat yhtenäisem-
män mittakaavan.

Päätökset kaavaratkaisun pohjana

Kaavaratkaisu edesauttaa kaupungin strategisten tavoitteiden toteutu-
mista tiivistämällä nykyistä kaupunkirakennetta joukkoliikenneyhteyk-
sien varteen. Kaavaratkaisulla edistetään asuntotuotantoa ja alueiden 
tiivistymistä ja kestävien liikkumismuotojen lisäämistä kaupunkitasolla.

Helsingin yleiskaavassa 2016 alue on keskusta-aluetta. Kaavaratkaisu 
on yleiskaavan mukainen.

Alueen lähtökohdat ja nykytilanne

Tontilla sijaitsee nykyisin vuonna 1961 valmistunut asuinkerrostalo. 
Voimassa olevassa asemakaavassa rakennuksen suurin sallittu kerros-
luku on viisi, mutta maanpäällisen kellarikerroksen myötä nykyinen ker-
rosluku on käytännössä kuusi. Maantasossa on liiketiloja, joihin on si-
säänkäynti kadulta. Rakennuksen julkisivut on kunnostettu vuonna 
2016, ja samassa yhteydessä yhteispiha on kunnostettu ja sinne on ra-
kennettu erillinen jätehuone.
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Alueella on voimassa asemakaava nro 8559 (tullut voimaan 
19.07.1985). Kaavan mukaan alue on asuinkerrostalojen korttelialuetta. 

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. Kaupunkiympäristön toimialalta on 
9.6.2021 ilmoitettu kanslialle, että tarkennetut laskelmat osoittavat, ettei 
maankäyttösopimuksen tekeminen ole tarpeen

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 ympäristöpalvelut (HSY) vesihuolto 

Kannanotto osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä valmisteluai-
neistosta saatiin Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) vesihuollol-
ta. Kannanotossa mainittiin, että aluetta palvelevat yleiset vesijohdot ja 
viemärit on rakennettu valmiiksi. Muutosehdotus ei edellytä niiden siir-
tämistä.

Mielipiteet

Mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä valmisteluai-
neistosta kohdistuivat kerrosluvun korotukseen, alueen täydennysra-
kentamiseen ja alueen kulttuurihistoriallisiin arvoihin sekä rakennus-
suojeluun. Mielipiteet on otettu huomioon kaavoitustyössä siten, että 
asemakaavaan on osoitettu vesikaton ylimmän kohdan korkeusasema, 
kaavassa on annettu määräykset rakennuksen ilmanotosta ja täyden-
nysrakentaminen on sovitettu tarkemmin kaupunkikuvaan ja nykyiseen 
rakennuskantaan.

Kirjallisia mielipiteitä saapui 3 kpl.

Kaavaehdotuksen julkinen nähtävilläolo
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Kaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä 4.2.– 5.3.2021, mistä on ilmoitettu 
maankäyttö- ja rakennusasetuksessa säädetyllä tavalla. 

Kaavaehdotuksesta tehtiin 1 muistutus.

Muistutuksessa esitetyt huomautukset kohdistuivat lintujen turvallisuu-
teen rakennuksen suunnittelussa.

Kaavaehdotuksesta saatiin lausunnot seuraavilta tahoilta: Helen Oy, 
Helen Sähköverkko Oy ja HSY. Lausunnoissa ei ollut huomautettavaa. 

Toimenpiteet julkisen nähtävilläolon jälkeen

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

Kaavan tavoitteet huomioon ottaen, kaavaehdotusta ei ole 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. Muutokset ovat luonteeltaan vähäisiä, joten 
kaavaehdotusta ei ollut tarpeen asettaa uudelleen nähtäville.

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 12647 kartta, päivätty 18.5.2021
2 Asemakaavan muutoksen nro 12647 selostus, päivätty 18.5.2021, päi-

vitetty Kylk:n 18.5.2021 päätöksen mukaiseksi
3 Vuorovaikutusraportti päivätty 4.2.2021, täydennetty 18.5.2021
4 Päätöshistoria

Oheismateriaali

1 Sijaintikartta
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2 Ilmakuva
3 Tehdyt muutokset
4 Kaavamuutoshakemus, Kulmavuorenkatu 4
5 Viitesuunnitelma, 30.9.2020
6 Muistutus

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen hy-
väksyminen

Otteet

Ote Otteen liitteet
Helen Oy Esitysteksti
Helen Sähköverkko Oy 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
Asemakaavoitus
Asemakaavoitus/Koski

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunta 18.05.2021 § 264

HEL 2018-008332 T 10 03 03

Hankenumero 2483_3

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle 
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 18.5.2021 päivätyn asemakaavan muutosehdotuksen nro 12647 
hyväksymistä. Asemakaavan muutos koskee 10. kaupunginosan 
(Sörnäinen, Vilhonvuori) korttelin 285, tonttia 4.

Lisäksi lautakunta päätti

 ettei ehdotusta aseteta uudelleen nähtäville. 

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

www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi

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

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

o Asunto Oy Kulmavuorenkatu 4: 6 000 euroa

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Juuso Ala-Outinen, suunnittelija (asemakaavoitus), puhelin: 310 20769

juuso.alaoutinen(a)hel.fi
Juha Väisänen, liikenneinsinööri (liikenne- ja katusuunnittelu), puhelin: 31026659

juha.vaisanen(a)hel.fi

Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus Kaupunkimit-
tauspalvelut Kartat ja paikkatiedot Yksikön päällikkö 18.11.2020 § 56

HEL 2018-008332 T 10 03 03

Päätös

Yksikön päällikkö päätti hyväksyä asemakaavan 12647 pohjakartan 
kaupunginosassa 10 Sörnäinen. 
Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 54a §:n 
asettamat vaatimukset.

https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi/paatoksenteko/
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Päätöksen perustelut

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

Asemakaavan numero: 12647
Kaupunginosa: 10 Sörnäinen
Kartoituksen työnumero: 2/2020
Pohjakartta valmistunut: 28.10.2020
Tasokoordinaatisto: ETRS-GK25
Korkeusjärjestelmä: N2000

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

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

Lisätiedot
Antti Soljanto, paikkatietosuunnittelija, puhelin: 310 22065

antti.soljanto(a)hel.fi
Timo Tolkki, yksikön päällikkö, puhelin: 310 31883

timo.tolkki(a)hel.fi
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§ 552
V 25.8.2021 Pasilan Messukeskuksen asemakaavan muuttaminen 
(nro 12635)

HEL 2018-006752 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa: 

Kaupunginvaltuusto hyväksyy 17. kaupunginosan (Pasila, Itä-Pasila) 
korttelin 17040 tonttien 2, 3 ja 7 sekä katu-, urheilu- ja virkistyspalve-
lualueiden asemakaavan muutoksen 18.8.2020 päivätyn ja 1.6.2021 
muutetun piirustuksen nro 12635 mukaisena ja asemakaavaselostuk-
sesta ilmenevin perustein.

Käsittely

Esteelliset: Anni Sinnemäki
Esteellisyyden syy: yhteisöjääviys (hallintolaki 28.1 § 5 kohta)

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaavan muutoksen nro 12635 kartta, päivätty 18.8.2020, muutet-
tu 1.6.2021

2 Asemakaavan muutoksen nro 12635 selostus, päivätty 18.8.2020, muu-
tettu 1.6.2021, päivitetty Kylk:n 1.6.2021 päätöksen mukaiseksi

3 Vuorovaikutusraportti päivätty 18.8.2020, täydennetty 1.6.2021
4 Päätöshistoria
5 Havainnekuva

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

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

Esitysteksti
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Helsingin seudun ym-
päristöpalvelut -
kuntayhtymä

Esitysteksti

Uudenmaan ELY-
keskus (Elinkeinot, työ-
voima, kulttuuri)

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

Kaavamuutoksen haki-
ja

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen hyväksyminen

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaavaratkaisun keskeinen sisältö

Asemakaavan muutos (kaavaratkaisu) koskee Messukeskuksen tonttia 
ja osaa Käpylän liikuntapuistosta Itä-Pasilassa. Asemakaavan muuto-
salueet ovat sellaisia, jotka eivät ole toteutuneet voimassa olevan kaa-
van mukaisesti. Kaavaratkaisun toteuttaminen mahdollistaa erityisesti 
sen, että uusilla laajennetuilla hotelli- ja kongressitiloilla pystytään vas-
taamaan kasvaneeseen kansainväliseen kongressikysyntään. 

Kaavaratkaisun tavoitteena on uuden pääsisäänkäyntiaulan rakentami-
nen Messuaukion viereen sekä kongressitilan ja hotellitornin rakenta-
minen tontin eteläosaan voimassa olevasta kaavasta poikkeavalla ta-
valla.

Sisäänkäyntirakennus on suunniteltu monikäyttöiseksi avoimeksi aulati-
laksi, johon liittyy ravintola- ja kahvilatiloja messujen sisäänpääsyport-
tien ulkopuolella. Aulasta tulee yhteydet messuhalleihin, hotelliin ja uu-
siin kongressitiloihin.

Kongressitilojen laajennus sijoittuu Vaunukujan varteen nykyisten vä-
liaikaisten autopaikkojen kohdalle. Kongressitilojen alle rakennetaan 
pysäköintilaitos, jonka sisäänajo on Rautatieläisenkadun ja Ratamesta-
rinkadun risteyksen kohdalta. Pysäköintitilojen katto maisemoidaan is-
tutuksin niin, että se liittyy visuaalisesti Käpylän liikuntapuiston nurmi-
alueeseen.
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Aiemmin kaavoitettu, mutta toteutumaton hotellitorni on kaavamuutok-
sessa sovitettu sijainniltaan ja massoittelultaan ympäristöön niin, että 
se ei ulotu katualueen päälle. Rakennuksesta muodostuu osa Messu-
keskuksen uudistettavaa sisäänkäyntiä.

Messukeskuksen ja liikuntapuiston rajaa muutetaan niin, että uudet 
kongressitilat ja voimassa olevassa kaavassa vuorottaiskäyttöön osoi-
tetut alueet tulevat asemakaavan myötä Messukeskuksen tontille. 

Uutta kerrosalaa on 12 200 k-m2. Tontin tehokkuusluku on e=1,38.

Päätökset kaavaratkaisun pohjana

Kaavaratkaisu edesauttaa kaupungin niiden strategisten tavoitteiden 
toteutumista, joiden mukaan Helsingissä rakennetaan kestävää kasvua 
tavoitteena kansainvälinen, elävä ja kiehtova tapahtumien Helsinki. 

Helsingin yleiskaavan 2016 mukaan asemakaava-alue on kantakau-
punkialuetta merkinnällä C2 ja viereisen liikuntapuiston osalta virkistys- 
ja lähialuetta. Nyt laadittu kaavaratkaisu on Helsingin yleiskaavan 2016 
mukainen.

Alueen lähtökohdat ja nykytilanne

Alueella on voimassa asemakaava nro 11875 vuodelta 2009. Alueella 
sijaitsevat Helsingin Messukeskus ja tähän liittyvä matala hotelliraken-
nus. Samalla tontilla on pysäköintilaitos sekä maanpäällistä pysäköin-
tialuetta. Viereisellä Käpylän liikuntapuiston alueella sijaitsee Helsingin 
velodromi sekä pelikenttiä eri palloilulajien käyttöön. Liikuntapuiston ja 
Messukeskuksen vuorottaiskäyttöön asemakaavassa osoitetut alueet 
ovat olleet tähän asti Messukeskuksen pysäköintikäytössä. 

Kaavaratkaisun myötä Messunurmen alueelle kongressisiiven katolle 
toteutetaan niitty- ja ketokatto sekä sitä ympäröiville alueille nurmialue, 
joiden avulla kongressisiipi liittyy maisemallisesti ja visuaalisesti liikun-
tapuistoon. Lintujen törmäysriskin vähentämiseksi kaavassa on määrät-
ty, ettei torniosien julkisivuihin tule tehdä useiden kerrosten korkuisia, 
yhtenäisiä lasipintoja, eikä rakennuksia tule valaista ympäröivää aluetta 
kirkkaammin.

Helsingin kaupunki omistaa Messukeskuksen tontin, jota asemakaa-
vamuutos koskee. Kaavoitus on tullut vireille Suomen Messut Osuus-
kunnan hakemuksesta. Kaavaratkaisun sisältö on neuvoteltu hakijan 
kanssa.

Kaavaratkaisun kustannukset
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Kaavaratkaisun toteuttamisesta ei aiheudu kaupungille kustannuksia. 
Kaavaratkaisu nostaa alueen arvoa, mikä otetaan huomioon vuokraso-
pimuksessa.

Kaavaehdotuksen julkinen nähtävilläolo

Kaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä 28.8. – 29.9.2020, mistä ilmoitet-
tiin maankäyttö- ja rakennusasetuksessa tarkoitetulla tavalla. 

Kaavaehdotuksesta tehtiin kaksi muistutusta. 

Muistutuksissa esitetyt huomautukset kohdistuivat rakennusten lasipin-
tojen haittoihin lintujen turvallisuuden kannalta sekä tornihotellin kor-
keuden vaikutukseen Länsi-Käpylän puutaloalueen asukkaiden mai-
semaan.

Kaavaehdotuksesta saatiin lausunnot seuraavilta tahoilta:

 Helen Oy 
 Helen Sähköverkko Oy
 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL)
 Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) 
 Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus)

Lausunnoissa esitetyt huomautukset kohdistuivat Rautatieläisenkadun 
kaapeleiden ja kaukolämpöjohdon huomioimiseen, raitioliikenteen jär-
jestelyiden parantamiseen sekä vesihuoltolinjojen merkitsemiseen kaa-
vakartassa ja –määräyksissä.

Toimenpiteet julkisen nähtävilläolon jälkeen

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

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

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

Julkisen nähtävilläolon jälkeen tehdyistä muutoksista on neuvoteltu 
asianomaisten tahojen kanssa.

Tarkemmat perustelut
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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 12635 kartta, päivätty 18.8.2020, muutet-
tu 1.6.2021

2 Asemakaavan muutoksen nro 12635 selostus, päivätty 18.8.2020, muu-
tettu 1.6.2021, päivitetty Kylk:n 1.6.2021 päätöksen mukaiseksi

3 Vuorovaikutusraportti päivätty 18.8.2020, täydennetty 1.6.2021
4 Päätöshistoria
5 Havainnekuva

Oheismateriaali

1 Sijaintikartta
2 Ilmakuva
3 Muistutukset
4 Tehdyt muutokset
5 Asemakaavan muutoshakemus, Messukeskus, Suomen Messut 

Osuuskunta

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 ELY-
keskus (Elinkeinot, työ-
voima, kulttuuri)

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen hyväksyminen
Liite 1
Liite 2
Liite 3
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Liite 4
Kaavamuutoksen haki-
ja

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen hyväksyminen

Tiedoksi

Kaupunkiympäristölautakunta
Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto
Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto
Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala
Asemakaavoitus

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunta 01.06.2021 § 297

HEL 2018-006752 T 10 03 03

Hankenumero 4887_3

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle 

 18.8.2020 päivätyn ja 1.6.2021 muutetun asemakaavan muutoseh-
dotuksen nro 12635 hyväksymistä. Asemakaavan muutos koskee 
17. kaupunginosan (Pasila, Itä-Pasila) korttelin 17040 tontteja 2, 3 
ja 7 sekä katu-, urheilu- ja virkistyspalvelualuetta.

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.

18.08.2020 Ehdotuksen mukaan

https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi/paatoksenteko/
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Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Outi Ruski, arkkitehti, puhelin: 310 15207

outi.ruski(a)hel.fi
Anna-Maija Sohn, tiimipäällikkö, puhelin: 310 37448

anna-maija.sohn(a)hel.fi
Jarkko Nyman, insinööri (teknistaloudelliset asiat), puhelin: 310 37094

jarkko.nyman(a)hel.fi

Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus Kaupunkimit-
tauspalvelut Kartat ja paikkatiedot Yksikön päällikkö 25.02.2020 § 11

HEL 2018-006752 T 10 03 03

Päätös

Yksikön päällikkö päätti hyväksyä asemakaavan 12635 pohjakartan 
kaupunginosassa 17 Pasila. 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: 12635
Kaupunginosa: 17 Pasila
Kartoituksen työnumero: 58/2019
Pohjakartta valmistunut: 8.1.2020
Tasokoordinaatisto: ETRS-GK25
Korkeusjärjestelmä: N2000

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

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

Lisätiedot
Merja Kyyrö, vastaava kartoittaja, puhelin: 310 31911

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

timo.tolkki(a)hel.fi
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§ 553
V 25.8.2021 Kruunusillat-hankkeen hankesuunnitelman enimmäis-
hinnan korottaminen raitiotieosuuden osalta

HEL 2021-006915 T 10 06 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Asian käsittelyn aikana kuultavana olivat tiimipäällikkö Ville Alajoki, pro-
jektipäällikkö Niko Setälä, johtaja Artturi Lähdetie ja tekninen johtaja 
Kari Pudas. Asiantuntijat poistuivat kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Silja Bor-
garsdóttir Sandelinin ehdotuksesta. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

tanja.sippola-alho(a)hel.fi
Saara Kanto, hankepäällikkö, puhelin: 310 20277

saara.kanto(a)hel.fi
Ville Alajoki, tiimipäällikkö, puhelin: 310 39848

ville.alajoki(a)hel.fi
Artturi Lähdetie, Yksikön johtaja, puhelin: 310 36245

artturi.lahdetie(a)hel.fi

Liitteet

1 Perusteet raitiotieosuuden enimmäishinnan korotukselle

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa: 

Kaupunginvaltuusto päättää Kruunusillat -hankkeen  raitiotieosuuden 
(Helsingin päärautatieasemalta Laajasalon Yliskylään ja Haakoninlah-
delle) vaiheistamisesta ja enimmäishinnan korottamisesta seuraavasti:

A. 
Ensimmäisessä vaiheessa rakennetaan raitiotieyhteys Laajasalon Laa-
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jasalontieltä Hakaniemeen, jonka osalta hankkeen kokonaiskustannu-
sarvio on 326 miljoonaa euroa joulukuun 2020 kustannustasossa.

B.
Raitiotieyhteyden Hakaniemestä Helsingin päärautatieasemalle  suun-
nittelua ja toteutuksen valmistelua jatketaan ja osuutta koskeva kus-
tannusarvio tuodaan erikseen päätettäväksi.

C. 
Raitiotieyhteyttä Laajasalon Yliskylässä Ollinraition ja Ilomäentien kaut-
ta Reposalmentielle ei toistaiseksi toteuteta. Mikäli se myöhemmin pää-
tetään toteuttaa, enimmäishinta ja toteutusaikataulu tuodaan erikseen 
päätettäväksi.

Kaupunginvaltuusto päättää tarkistaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta 
heti.

Esittelijän perustelut

Kruunusillat-hanke toteuttaa uuden raitiotieyhteyden Helsingin keskus-
tan ja Laajasalon välille. Raitiotien on suunniteltu kulkevan Helsingin 
päärautatieasemalta Hakaniemen ja Merihaan kautta Kalasataman 
Nihtiin, josta se jatkaa Korkeasaaren kautta Kruunuvuorensiltaa pitkin 
Kruunuvuorenrantaan ja edelleen Yliskylään. Raitiotien yhteydessä to-
teutetaan kolme uutta siltaa, Merihaansilta, Finkensilta ja Kruunuvuo-
rensilta, joka tulee valmistuessaan olemaan Suomen pisin (1,2 km). 
Raitiotien oheen toteutetaan jalankulkuyhteydet ja pyöräliikenteen baa-
nayhteys.

Kruunusillat-hankkeessa toteutetaan noin 9 kilometriä uutta pikaraitio-
tietä. Toteutus sisältää raitiotiejärjestelmän edellyttämän raitiotieinfran 
sekä raitiotiejärjestelmän edellyttämät välttämättömät muutokset ole-
massa olevaan katuinfraan. Pikaraitiotien suunnittelun tavoitteena on 
mahdollisimman nopea ja häiriötön raitiovaunun kulku. 

Raitiotie kulkee pääosin kehittyvillä alueilla, joissa alueen katuverkkoa 
joko uusitaan tai rakennetaan samassa yhteydessä joko Kruunusillat-
hankkeen toimesta tai kaupungin muissa urakoissa raitiotiehankkeen 
aikatauluun sovitettuna.

Aikaisemmat päätökset

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 31.8.2016, 210 §, Kruunusillat-hankkeen 
hankesuunnitelman siten, että hankesuunnitelman mukaisen raitiotien 
infrastruktuurin kokonaiskustannusarvio on 259,2 milj. euroa huhtikuun 
2015 kustannustasossa. 
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Kruunusillat–hankkeen johtoryhmä päätti 3.10.2017 hankkeen toteut-
tamisesta kahtena hankintakokonaisuutena. Siltaurakassa toteutetaan 
kokonaisurakkana Kruunuvuorensilta ja Finkensilta. Muu kokonaisuus 
toteutetaan allianssimallilla.

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennetun ympäristön jaosto (RYJA 
31.10.2019, 101 §) ja liikenneliikelaitoksen johtokunta (HKL jk 
28.10.2019, 176 §) valitsivat raitiotieosuuden toteuttaviksi allianssitoi-
mijoiksi NRC Finland Group Oy:n ja YIT Suomi Oy:n  ja suunnittelijoiksi 
Ramboll Finland Oy:n, Sitowise Oy:n ja Sweco Infra & Rail Oy:n (ent. 
NRC Finland Group Oy).

Siltaurakan osalta tekninen johtaja päätti urakoitsijavalinnasta 
18.5.2021, 113 §. Urakoitsijaksi valittiin työyhteenliittymä Kruunusillat 
(Kreate Oy + YIT Suomi Oy).

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 17.6.2020, 173 §, Kruunusillat–linjaston 
raitiovaunujen hankesuunnitelman.

Hankkeen toteutuksesta

Kruunusillat-hankkeen toteuttaminen esitetään vaiheistettavan siten, et-
tä ensimmäisessä vaiheessa toteutetaan raitiotieyhteys Hakaniemestä 
Laajasalon Yliskylään Laajasalontielle sekä Haakoninlahdelle tavoiteai-
kataulussa niin, että yhteys olisi valmis vuoden 2026 aikana. 

Tämä ensimmäinen vaihe on jaettu kahteen toteutuskokonaisuuteen, 
siltaurakkaan ja raitiotieosuuteen. Kokonaisurakkana kilpailutetussa sil-
taurakassa toteutetaan Kruunuvuorensilta ja Finkensilta sekä Korkea-
saaren esirakentaminen. Raitiotieosuudessa toteutetaan ensimmäises-
sä vaiheessa allianssimallilla Merihaan silta, raitiotiejärjestelmä sekä 
muut katurakenteet koko matkalla. 

Raitiotieosuudesta on irrotettu allianssitoteutuksen ulkopuolelle omiksi 
kokonaisuuksikseen toisessa vaiheessa toteutettavat Helsingin päärau-
tatieaseman raidejärjestelyt sekä Nihdissä Kalasatama-Pasila  -
hankkeen toteuttama yhteinen osuus raitiotiejärjestelmää.

Toisessa vaiheessa toteutettava raitiolinjan jatkaminen Hakaniemestä 
Helsingin päärautatieasemalle edellyttää jatkosuunnittelua mm. Kaivo-
kadun raidejärjestelyjen muutoksista sekä osuuden Hakaniemi - Hel-
singin päärautatieasema ympäröivästä kaupunkirakenteesta (mm. Kai-
saniemenkadun ja Unioninkadun liittymäjärjestelyt). Hakaniemi - Hel-
singin päärautatieasema -osuuden arvioidaan tässä vaiheessa toteutet-
tavaksi vuosina 2026-2028. Rakentamisen vaiheistamisella vähenne-
tään merkittävästi kustannus- ja aikatauluriskejä ja pyritään varmista-
maan, että raitiotieyhteys Laajasalosta Hakaniemeen valmistuu tavoi-
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teaikataulussa. Hakaniemi-Helsingin päärautatieasema –osuuden osal-
ta suunnittelua jatketaan ja enimmäishinta sekä rakentamisen aloitta-
minen tuodaan päätöksentekoon, kun sisältö, kustannusarvio ja aika-
taulu on pystytty riittävän luotettavasti määrittelemään.

Kruunusillat-hankkeen toteuttamista Laajasalossa esitetään rajattavak-
si siten, että raitiotien päätepysäkki Yliskylässä sijoittuisi Laajasalontiel-
le Yliskylän keskustan kohdalle. Hankesuunnitelmaan verrattuna toteut-
tamatta jäisivät Ollinraition ja Ilomäentien osuudet ja niillä olevat kaksi 
pysäkkiparia. Pääperusteluna rajaukselle on raitiotiehankkeen kustan-
nussäästö siten, että joukkoliikenteen palvelutaso alueella ei kuiten-
kaan merkittävästi heikkene. Osuuden rajaaminen pois parantaa hank-
keen kannattavuutta.  

Hankkeesta pois rajattava Yliskylän rataosuus on mahdollista toteuttaa 
erikseen myöhemmin, mikäli liikennejärjestelmän tai maankäytön kehit-
täminen alueella sitä edellyttää. Tässä vaiheessa toteutettavaksi esitet-
tävä päätepysäkki Laajasalossa mahdollistaa myös yleiskaavassa esi-
tetyn raitiotien jatkamisen tulevaisuudessa Laajasalontietä pohjoiseen 
kohti Herttoniemeä. Varikkoyhteytenä voidaan toteuttaa myös yhdys-
raide suoraan Reposalmentieltä Laajasalontielle. Varikkoyhteyden to-
teuttamisesta päätetään erikseen samassa yhteydessä, kun suunnitel-
mat varikosta etenevät päätöksentekoon.

Hankkeen rakentamisen yhteydessä tulee toteuttaa myös ns. liittyviä 
hankkeita Kruunuvuorenrannassa, Kalasatamassa ja Hakaniemessä. 
Liittyvien hankkeiden toteuttaminen palvelee muuta kuin raitiotien ra-
kentamista, mutta niiden toteuttaminen hankkeen kanssa samanaikai-
sesti on välttämätöntä hankkeen rakentamiskelpoisuuden varmistami-
seksi. Liittyviä hankkeita koskeva, vuonna 2021 käytössä olevien mää-
rärahojen ylitysesitys on tarkoitus esitellä kaupunginvaltuuston päätet-
täväksi samassa aikataulussa nyt käsiteltävän päätöksen kanssa. En-
simmäisen vaiheen liittyvien hankkeiden kustannusarvio on 236 milj. 
euroa joulukuun 2020 hintatasossa. 

Yhteyden liikennöinti edellyttää myös investointeja kalustoon ja varik-
kokapasiteettiin. Varikkokapasiteetin järjestämistä selvitetään osana 
raitioliikennevarikkojen kokonaiskehittämissuunnitelman päivitystä, jon-
ka liikenneliikelaitos (HKL) laatii.

Uusi kustannusarvio ja kustannusten ylitys

Vuonna 2016 hyväksytyn hankesuunnitelman mukainen kokonaiskus-
tannusarvio 259,2 milj. euroa (MAKU-indeksi huhtikuu 2015) on vuoden 
2020 joulukuun hintatasossa n. 267 milj. euroa. Nyt toteutettavaksi esi-
tettävän ensimmäisen vaiheen hankekokonaisuuden kustannusarvio oli 
aiemmassa hankesuunnitelmakokonaisuudessa noin 255 milj. euroa 
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joulukuun 2020 hintatasossa. Uusi ensimmäisen vaiheen kokonaiskus-
tannusarvio on joulukuun 2020 hintatasossa 326 milj. euroa, joten kus-
tannusylitys on tältä osuudelta noin 71 milj. euroa. 

Kustannusylitys kohdistuu ensimmäisessä vaiheessa toteutettavaan 
raitiotieosuuteen. Siltaurakka on kilpailutettu kokonaisurakkana ja sen 
kokonaiskustannus on vuonna 2016 hyväksytyn hankesuunnitelman 
mukainen. 

Kokonaiskustannusarvio käsittää kaikki tunnistetut pikaraitiotien infrast-
ruktuurin edellyttämät työt. 
Lisäksi hankkeen toteuttamiskelpoisuus edellyttää investointeja hanket-
ta ympäröivään kaupunkirakenteeseen sekä kalustoon ja varikkoon. 

Hankkeen toisessa vaiheessa toteutettavan raitiolinjaosuuden Haka-
niemestä Helsingin päärautatieasemalle kustannusarviot ovat tällä het-
kellä vielä hyvin alustavia ja osuuteen liittyvä kaupunkikehittäminen on 
kesken. Siten myös osuuden liittyvät hankkeet ovat osittain vielä tun-
nistamatta.

Hankesuunnitelman kustannusarvio on laadittu vuonna 2015, jolloin ei 
vielä ollut nykyisin toteutusvaiheessa olevien hankkeiden, kuten Raide-
Jokeri ja Tampereen raitiotie, tuoreita kokemuksia laajojen nykyaikais-
ten raitiotiehankkeiden toteutuksesta ja kustannustasosta.

Laatutasoon liittyviä kustannuksia ovat kasvattaneet raitiotierakentami-
sen tiukentuneet ja täsmentyneet vaatimukset. Liikennöinnin häiriönsie-
tokykyä on katsottu tarkoituksenmukaiseksi parantaa hankesuunnitel-
maan nähden mm. kasvattamalla sähkönsyöttöasemien, turvalaitteiden 
ja vaihteiden määrää sekä parantamalla ajolankajärjestelmää. Runko-
melueristystä on päätetty toteuttaa laajemmalla alueella, jotta yhtäältä 
asuinmukavuus lähialueilla paranee ja toisaalta eristämisen tarve eten-
kin uusissa asuinrakennuksissa vähenee. Uutena vaatimuksena on tul-
lut raitiotien sähköinen eristäminen hajavirtojen estämiseksi.

Kaupunkiympäristön tiukentuneet vaatimukset ovat kasvattaneet viher-
radan määrää ja vaikuttaneet Merihaansillan geometriaan. Merihaansil-
lan mitoituksessa on jouduttu jääkuormien tarkemmasta arvioinnista 
johtuen parantamaan perustusten rakenteellista kestävyyttä. 

Hankesuunnitelmassa ei osattu riittävästi huomioida tiiviissä kaupunki-
rakenteessa välttämättömän vaiheittaisen toteuttamisen ja liikennejär-
jestelyjen vaikutuksia. Lisäksi työn aikaiseen haittojen minimointiin on 
myöhemmin haluttu panostaa aiempaa enemmän. Ahtaassa kaupun-
kiympäristössä liikenteen rajoittamassa tilassa on jouduttu vaiheista-
maan toteutus tavanomaista pidemmälle rakentamisajalle. Vaiheittai-
nen toteuttaminen, liikennejärjestelyt ja työmaan haittojen minimointi 
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ovat nostaneet työmaan ja tuotannon kustannuksia, jotka eivät suoraan 
kuulu itse rakennettavaan kokonaisuuteen. Käyttöönottovaiheen tehtä-
viä ei ollut hankesuunnitelmassa arvioitu ja allianssille on asetettu ta-
vanomaista takuuaikaa pidempi jälkivastuuaika. Hankesuunnitelmavai-
heessa nämä tuotantoon liittyvät kustannukset arvioitiin yksikköhintoja 
korottavilla kertoimilla, jotka olivat karkeita asiantuntija-arvioita. Nämä 
kustannukset pystytään aidosti laskemaan vasta tuotannon suunnitte-
lun yhteydessä.

Lisäksi laajoilla alueilla on raitiotien ohessa päätetty kehittää myös ka-
tuympäristöä laajemmin, kun hankesuunnitelmavaiheessa raitiotie oli 
tarkoitus rakentaa olemassa olevaan katuun. Kustannusjako raitiotie-
hankkeen ja muiden hankkeiden osalta on tehty nyt kaupungilla ylei-
sesti käytössä olevien uusien alueiden rakentamiseen liittyvien kustan-
nusjakoperiaatteiden mukaisesti. Tämä on johtanut kustannusjakojen 
suhteen muutoksiin raitiotierakentamisen ja muun katurakentamisen 
välillä. 

Vuonna 2016 hyväksytyn hankesuunnitelman kustannusarvio perustui 
yleissuunnitelmatasoisiin suunnitelmiin. Rakennuskustannukset oli las-
kettu rakennusosien yksikköhintoihin ja määriin perustuvalla hankeosa-
laskennalla. Työnaikaisten liikennejärjestelyjen kustannusten suuruuk-
sia arvioitiin prosentteina katujärjestelyjen kustannuksista. Hankesuun-
nitelmassa arvaamattomien kustannusten suuruudeksi arvioitiin 15%.

Nyt päätettäväksi esitettävä raitiotieosuuden kokonaiskustannusarvio 
perustuu allianssin kehitysvaiheessa toteutettuihin suunnitelmiin ja niis-
tä laskettuun kustannusarvioon sekä muihin tilaajan hankintoihin. Al-
lianssin kustannusarvion mahdollisesta alituksesta saatava hyöty jae-
taan kaupungin ja palveluntuottajaosapuolten kesken. 

Laaditun kustannusarvion oikea taso on varmistettu useilla riippumat-
tomilla tavoilla. Ulkopuolisten kustannusasiantuntijoiden ryhmä sekä 
kaupungin oma tarkastus on arvioinut kustannusarvion tasoa. Allianssi 
on varmistanut kustannustasoa kaupunkien yleisesti käyttämällä Fore-
kustannuslaskentajärjestelmän rakennusosalaskennalla. 

Kustannusarviossa on varauduttu riskeihin ja mahdollisuuksiin. Riskiva-
raus on määritetty erikseen allianssin riskeille sekä tilaajien riskeille ja 
kuvattu tarkemmin liiteaineistossa. Hanke ei varaudu sellaisiin liiteai-
neistossa kuvattuihin riskeihin, joiden vaikutuksia on käytännössä 
mahdoton arvioida ja joiden seurauksiin ei käytännössä voida vaikut-
taa. Tällaisia ovat esimerkiksi kaavoihin ja lupiin kohdistuvista valituk-
sista johtuvat  pitkät odotusajat, työtaistelut, lainsäädännön muutokset, 
päätöksenteon ja rahoituksen riskit tai muut vastaavat tapahtumat.
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Tämä hankepäätös on sidottu MAKU-indeksiin, jolla varaudutaan pitkä-
kestoisen projektin aikana tapahtuviin kustannustason muutosriskeihin. 
Hankkeessa seurataan kustannustasoa MAKU-indeksiä yksityiskohtai-
sempien osaindeksien avulla ja yksittäiset urakat sidotaan soveltuviin 
osaindekseihin.

Kustannusarvion määrittämisen tavoitteena on ollut tiukka, mutta realis-
tinen kustannusarvio. Kokonaiskustannusarvio ja vertailu 2016 hyväk-
sytyn hankesuunnitelman raitiotieosuuden kustannusarvioon on esitetty 
liiteaineistossa.

Kalusto, varikko sekä liittyvät hankkeet

Kruunusillat-raitiotie edellyttää myös kaluston hankintaa ja varikkoa, 
josta linjoja liikennöidään. Kaluston ja varikon investoinnit eivät kuulu 
Kruunusillat-hankkeen kustannusarvioon, vaan niistä tehdään erilliset 
päätökset. Kaluston hankesuunnitelma on hyväksytty kaupunginval-
tuustossa 17.6.2020, 173 §. Hankesuunnitelmassa vaunuja on varau-
duttu hankkimaan 23 kappaletta yhteensä enintään 97,6 milj. eurolla.

Kruunusillat-raitiotien linjoja varten on suunniteltu oma varikko Laajasa-
loon. Liikennöinti on mahdollista Kalasataman raitioteiden kautta myös 
muilta HKL:n varikoilta. HKL päivittää Helsingin raitiotievarikkojen ko-
konaiskehittämissuunnitelmaa kesän 2021 aikana, jolloin tarkentuu, 
miltä varikolta Kruunusiltojen liikennöinti on tarkoituksenmukaisinta hoi-
taa. 

Varikosta tehdään oma, Kruunusillat-hankkeesta erillinen hankepää-
töksensä. Laajasalon varikkoa on tällä hetkellä suunniteltu toteutetta-
van asuntojen ja varikon hybridirakennuksena. Tällä hetkellä alustava 
arvio varikon kustannuksista on 96 milj. euroa.

Kruunusillat-hankkeen rakentamisen yhteydessä on aikataulusyistä 
johtuen tarpeellista rakentaa myös Kruunusillat-raitiotiehankkeeseen 
kuulumattomia töitä, joilla varmistetaan raitiotiehankkeen toteutuskel-
poisuus. Nämä työt liittyvät alueiden muuhun katurakentamiseen ja ne 
tulisi toteuttaa riippumatta Kruunusillat-hankkeen toteuttamisesta, mut-
ta Kruunusillat-hankkeen toteuttaminen edellyttää myös näiden hank-
keiden toteuttamista samassa aikataulussa. Näiden hankkeiden rahoi-
tus ei sisälly Kruunusillat-hankkeen rahoitukseen eikä nyt päätettävään 
enimmäishinnan korotukseen vaan niiden rahoitus käsitellään erikseen 
osana kaupungin talousarviota. Liittyvien hankkeiden toteuttamista 
koskevat päätökset tehdään toimivaltasäännösten mukaisesti.

Liittyvien hankkeiden osalta rahoitustarve vuosille 2021  -2026 on Hel-
singin kaupungin osalta n. 225 milj. euroa koskien ensimmäisen vai-
heen töitä. Vuoden 2016 Kruunusillat-hankkeen hankesuunnitelman 
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hyväksymisen yhteydessä liittyvien hankkeiden kokonaisuus (noin 50 
milj. euroa vuoden 2015 hintatasossa) arvioitiin nyt suunniteltua huo-
mattavasti suppeammaksi. Merkittävimmät muutokset ovat Hakanie-
men alueella, jossa Kruunusillat-hankkeen hankesuunnitelman hyväk-
symisen jälkeen kaavoitettujen uusien tontti- ja ranta-alueiden esira-
kentamisen sekä Hakaniemenrannan, Sörnäisten rantatien ja Haka-
niemensillan uusimisen kustannusten arvioidaan olevan n. 175 milj. eu-
roa vuoden 2021 hintatasossa. Näiden toteuttaminen on aikataulusyis-
tä välttämätöntä ennen raitiotieyhteyden rakentamista. 

Aikataulu

Kruunusillat - hankkeen rakentaminen on tarkoitus käynnistää heti 
mahdollisen enimmäishinnan korotuspäätöksen jälkeen syksyllä 2021. 
Aikataulun kannalta kriittisimpiä töitä ovat siltaurakkaan liittyvät vesilu-
van alaiset ruoppaustyöt sekä raitiotiehankkeeseen kuulumattomat Ha-
kaniemen alueen esirakentamistyöt.

Nykyisen tavoiteaikataulun mukaisesti rakennustyöt valmistuvat vuo-
den 2026 loppuun mennessä ja raitiotien matkustajaliikenne on mah-
dollista aloittaa ensimmäisessä vaiheessa Hakaniemestä Laajasaloon 
vuoden 2027 alusta. Hakaniemestä yhteyden jatkaminen päärautatiea-
semalle on alustavasti aikataulutettu toteutettavaksi vuosina 2026-
2028. Lopulliseen aikatauluun saattavat vaikuttaa erilaiset hallinnolliset 
ja tuotannolliset rajoitteet. Tällaisia rajoitteita ovat esimerkiksi keskene-
räiset kaavojen tai katusuunnitelmien hyväksyntäprosessit, erilaiset hal-
linnolliset luvat, rahoituspäätökset, alueelle sijoittuvat rinnakkaishank-
keet sekä putki- ja johto-operaattoreiden aikataulutarpeet.

Hakaniemen katu- ja esirakentamisen osalta työt tulee aloittaa vuonna 
2021, jotta niiden jälkeen on tavoiteaikataulussa mahdollista toteuttaa 
raitiotiehankkeen työt. 

Hankkeen vaikutukset

Kruunusillat-hankkeen hankearviointiin on tehty päivitys tarkentuneiden 
suunnitelmien perusteella. Arviointi on esityksen liitteenä. Hankear-
viointi perustuu Väyläviraston väylähankkeiden arviointiohjeeseen. 
Hankearvioinnissa Kruunusillat-hankkeen toteuttamista on verrattu 
Laajasalon joukkoliikenteen järjestämiseen pelkästään bussiliikenteellä 
Herttoniemen metroaseman kautta. Hankearvioinnin tulos ei ole suo-
raan vertailukelpoinen aiempaan hankearviointiin muuttuneiden arvioin-
tiohjeiden, päivittyneiden yksikköarvojen ja päivittyneen liikennemallin 
vuoksi.

Kruunusillat-yhteys lyhentää joukkoliikenteen matka-aikoja kantakau-
punkiin Kruunuvuorenrannan alueelta merkittävästi, mutta pidentää nii-
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tä hieman kaupungin itäosiin johtuen vertailuvaihtoehtoa harvemmasta 
liityntäbussien vuorovälistä. Yliskylän alueelta raitiotieyhteys nopeuttaa 
joukkoliikenteen matka-aikoja etenkin itäiseen kantakaupunkiin ja kau-
pungin itäosiin, mutta hidastaa hieman mm. läntiseen kantakaupunkiin. 
Raitiotieyhteys keventää Herttoniemeen kulkevan liityntäbussiliikenteen 
sekä metron kuormitusta merkittävästi. 

Vertailuvaihtoehdossa liityntäbussiliikenteen vuoromääriä on lisätty 
merkittävästi nykyisestä, jolloin Herttoniemen metroaseman suunniteltu 
uusi bussiterminaali jää alimitoitetuksi. Terminaalin laajentamistarpeet 
on arvioitu karkeasti. Lisäksi metron ylikuormituksen vähentämiseksi 
tulisi perustettavaksi uusia tiheävuorovälisiä bussilinjoja Herttoniemestä 
Pasilaan ja Rautatientorille, jotka myös tarvitsevat terminaalitilaa linjo-
jen molemmissa päissä. Lisääntyvä liityntäbussiliikenne heikentää Laa-
jasaloon kulkevan autoliikenteen sujuvuutta suhteessa hankevaihtoeh-
toon. 

Siltayhteys tuo valmistuessaan uuden pyöräliikenteen reitin kantakau-
pungin ja Laajasalon välille ja puolittaa pyöräliikenteen matka-ajat Hel-
singin keskustan ja Kruunuvuorenrannan välillä reilusta 40 minuutista 
noin 20 minuuttiin. Keskustan ja Yliskylän välillä uusi reitti ei ole nykyis-
tä lyhyempi, mutta on kokonaisuudessaan baanatasoinen.

Kruunusillat-yhteyden toteuttaminen parantaa joukkoliikennejärjestel-
män palvelutasoa ja toimintavarmuutta erityisesti Laajasalossa, mutta 
metron kapasiteettia keventämällä myös koko Itä-Helsingissä. Kruunu-
sillat-yhteyden myötä Laajasalosta alkavista matkoista 30 % päättyy 
ydinkeskustaan ja Helsingin niemelle.

Hankearvioinnin päivitys sisältää päivitetyt ennusteet Kruunusillat-
yhteyden matkustajamääristä. Ennusteiden perusteella yhteyttä käyttä-
villä raitiolinjoilla tehdään vuonna 2030 noin 23 000 ja vuonna 2050 
noin 27 000 matkaa arkivuorokaudessa. Kruunuvuorensillan ylittää 
2030 ennusteen mukaan noin 3750 pyöräilijää arkivuorokaudessa.

Perustarkastelun mukainen hankkeen hyöty-kustannussuhde on 0,45 
toteuttamisvuodelle 2026 eli hanke jää alle yhteiskuntataloudellisen 
kannattavuusrajan (1,0). Vuonna 2016 valmistuneessa hankearvioin-
nissa hyöty-kustannussuhde oli 0,66 toteuttamisvuodelle 2025. Edelli-
seen hankearviointiin verrattuna kannattavuutta heikentävät hankkeen 
kasvaneet investointi- ja liikennöintikustannukset.

Perustarkastelu on tehty Laajasalontielle rajatulle raitiotielle poiketen si-
ten vuoden 2016 arviointikokonaisuudesta. Ollinraition-Ilomäentien 
osuuden pitäminen hankkeessa mukana laskee hyöty-
kustannussuhteen arvoon 0,40. Perustarkastelu eroaa aiemmin laadi-
tusta myös siten, että vertailuvaihtoehdon vaatimat karkeasti arvioidut 
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investointikustannukset mm. Herttoniemen bussiterminaalin laajenta-
misen osalta on otettu tässä huomioon. Vuoden 2016 hankearvioinnis-
sa näitä oli tutkittu vain herkkyystarkasteluna. Muutoksella on hyöty-
kustannussuhdetta parantava vaikutus ja siten perustarkastelun ja 
vuoden 2016 hankearvioinnin hyöty-kustannussuhteet eivät ole keske-
nään täysin vertailukelpoisia.

Hankearvioinnin herkkyystarkastelussa on huomioitu keskustan osuu-
den vaiheittaisen toteuttamisen vaikutus. Arvioitu kahden vuoden väli-
vaihe, jolloin raitiotie päättyy Hakaniemeen, ei tuota niin paljon palvelu-
tasohyötyjä kuin keskustaan ulottuva yhteys, mikä heikentää hieman 
hankkeen kannattavuutta. Kahden vuoden välivaiheella hyöty-
kustannussuhde heikkenee arviolta 0,02 yksikköä ollen siis noin 0,43. 
Kannattavuus heikkenee edelleen, jos välivaiheen kesto pitenee.

Hankearvioinnin herkkyystarkasteluna on tutkittu myös Laajasalon vari-
kon toteutumista. Jos varikkoa ei toteuteta, liikennöinti tukeutuisi pää-
asiallisesti Ruskeasuon varikkoon. Riippuen Ruskeasuon varikon kus-
tannusten jyvittämismallista Kruunusillat-liikennöintiin vuosittainen kus-
tannussäästö Laajasalon varikon investointien lykkäämisestä on 1,3 – 
3 milj. euroa. Varikon toteuttamisajankohtaa ja tarkoituksenmukaisinta 
liikennöintimallia selvitetään HKL:n raitiotievarikkojen kokonaiskehittä-
missuunnitelman päivityksen yhteydessä.

Hankearvioinnin merkittävin rajoitus liittyy maankäytön kehittymiseen. 
Käytetyssä hankearviointimallissa oletetaan sama maankäyttö sekä 
hankkeen toteutuessa, että ilman hanketta. Tällöin ei voida huomioida 
kaupunkirakenteen tiivistymisestä saatavia hyötyjä eikä hankkeen myö-
tä aikaistuvaa tai lisääntyvää rakentamista. Näillä on kuitenkin merkit-
tävä vaikutus kaupungin talouteen.

Kruunusillat-hankkeen vuonna 2015 valmistuneesta kaupunkitaloudelli-
sesta arviosta on laadittu päivitys. Päivitys on esityksen liitteenä.

Kaupunkitaloudellisen arvioinnin johtopäätöksenä todetaan, että Kruu-
nusillat-hankkeen toteuttaminen nostaa Laajasalossa ydinvyöhykkeen 
asumiseen kaavoitetun tonttimaan rakennusoikeuden markkinahintata-
soa keskimäärin 12 % suhteessa vertailuvaihtoehtoon. Vaikutus on 
suurin Kruunuvuorenrannassa. Jos hanke toteutuu, uusien alueiden ra-
kentaminen nopeutuu ja täydennysrakentamista tapahtuu enemmän. 
Vaihtoehtojen väliseksi eroksi rakentamisen määrässä vuoteen 2050 
mennessä arvioidaan noin 250 000 k-m2 (4 200 asukasta/työpaikkaa), 
josta neljä viidesosaa Laajasalossa ja loput pääasiassa Kalasataman 
alueella ja muualla itäisessä kantakaupungissa.

Arvioitujen lisätulojen nykyarvo 30 vuoden ajalle laskettuna on 70 milj. 
euroa. Lisätulot ovat eivät kuitenkaan kata hankkeen investointikustan-
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nuksia. Aiempaan arviointiin verrattuna maankäyttötulot ovat kasva-
neet, koska Laajasalon rakentamispotentiaali on kasvanut.

Kruunusillat-hankkeen toteuttaminen mahdollistaa Laajasalon alueen 
kehittämisen edelleen suunnitellusti kestäviin kulkumuotoihin tukeutu-
vana kaupunginosana, joka kytkeytyy tiiviisti kantakaupunkiin. Hank-
keen toteuttaminen palvelee myös Laajasalon nykyisiä asukkaita ja ko-
ko itäisen Helsingin kehittämistä parantaen liikennejärjestelmän toimin-
taa ja palvelutasoa.

Hankkeen vaikutukset lipputuloihin, lippujen hintoihin ja kaupungin käyttötalouteen

Kruunusillat-hankkeen vaikutukset joukkoliikenteen lipputuloihin, lippu-
jen hintoihin ja kaupungin käyttötalouteen on arvioitu päivittyneiden in-
vestointikustannusten perusteella. Tehtyjen selvitysten perusteella 
Kruunusillat-hankkeella arvioitiin olevan matkalippujen hintoihin noin 
3,6 % (aikaisemmassa arviossa 2,8 %) korotusvaikutus. Helsingin kau-
pungin HSL-maksuosuuden arvioitiin kasvavan Kruunusillat-hankkeen 
myötä sen käyttöönottoa seuraavan ensimmäisen vuoden osalta noin 
9,9 milj. euroa (aikaisemmassa arviossa 8,7 milj. euroa). Kruunusillat-
hankkeen kokonaisvaikutus Helsingin kaupungin käyttötalouteen arvioi-
tiin olevan sen käyttöönottoa seuraavan ensimmäisen vuoden osalta 
yhteensä 13,2 milj. euroa sisältäen HSL:n maksuosuuden ja HKL:n inf-
ratuen (aikaisemmassa arviossa 11,2 milj. euroa kun laskennassa käy-
tetään samaa lainan korkoprosenttia (3 %) kuin päivitetyssä laskelmas-
sa). Vaikutus pienenee jonkin verran seuraavina vuosina poistettavan 
pääoman korkokulujen pienentymisen myötä.

Laskelma Kruunusillat-hankkeen kokonaisvaikutuksista käyttötalouteen 
ja lippujen hintoihin on esityksen liitteenä.

Rahoitus

Alkuperäisessä vuoden 2016 hankesuunnitelmassa rahoitus oli jaettu 
toteuttajaorganisaatioiden silloin laskettujen vastuiden mukaisesti suh-
teessa 63 % HKL ja 37 % emokaupunki (silloin rakennusvirasto). Ny-
kyisen arvion mukainen raitiotieosuuden kustannusarvion korotus vai-
kuttaa myös toteuttajaorganisaatioiden rahoitusosuuksiin. Uusi arvio 
kustannusvastuujaosta on n. 68 % HKL ja n. 32 % emokaupunki. Kus-
tannusvastuiden osalta vastuujakoa tarkistetaan tarvittaessa suunni-
telmien tarkentuessa enimmäishinnan rajoissa ja se huomioidaan vuo-
sittaisessa talousarviovalmistelussa.

Kruunusillat-hankkeeseen on vuoden 2021 hyväksytyssä talousarvios-
sa varattu vuosina 2021-2030 yhteensä 242 milj. euroa (emokaupungin 
ja HKL:n investoinnit yhteensä) kun nyt esitetty enimmäishinnan 326 
milj. euroa mukainen rahoitustarve vuosina 2021-2030 on 306 milj. eu-
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roa. Kustannusylitys on siten 64 milj. euroa jakautuen emokaupungin ja 
HKL:n investointeihin.

Lisäksi hankkeen yhteydessä toteutettavaksi esitettyihin liittyviin hank-
keisiin on vuoden 2021 talousarviossa varattu vuosina 2021-2030 yh-
teensä noin 120 milj. euroa, kun nyt esitetty arvio liittyvien hankkeiden 
kustannuksista on 230 milj. euroa. Tämän hetkinen arvio kustannusyli-
tyksestä on siten 110 milj. euroa vuotuisen vaikutuksen vaihdellessa 5-
25 milj. euroa.

Käsittelyn vaiheet

Kaupunkiympäristölautakunta ja liikenneliikelaitoksen johtokunta esitti-
vät hankkeen enimmäishinnan korottamista kaupunginhallitukselle sa-
man sisältöisillä esityksillään 29.6.2021 ja 1.7.2021. Kaupunkiympäris-
tölautakunnassa esitys syntyi äänestyksen jälkeen, jolloin esittelijän 
esitys hyväksyttiin äänin 9-4. Asiaa on yhteisvalmisteltu laajasti kau-
punginkanslian osastojen ja kaupunkiympäristön toimialan, ml. liikenne-
liikelaitos, kanssa. Esitys on kaupunkiympäristölautakunnan ja liikenne-
liikelaitoksen johtokunnan yhteisen ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

tanja.sippola-alho(a)hel.fi
Saara Kanto, hankepäällikkö, puhelin: 310 20277

saara.kanto(a)hel.fi
Ville Alajoki, tiimipäällikkö, puhelin: 310 39848

ville.alajoki(a)hel.fi
Artturi Lähdetie, Yksikön johtaja, puhelin: 310 36245

artturi.lahdetie(a)hel.fi

Liitteet

1 Perusteet raitiotieosuuden enimmäishinnan korotukselle

Oheismateriaali

1 Hankepäätös valtuusto 31.8.2016 § 210

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Helsingin seudun liikenne - Esitysteksti
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kuntayhtymä Kunnallisvalitus, valtuusto
Helsingin seudun ympäristöpal-
velut -kuntayhtymä

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, valtuusto

Helen Oy Esitysteksti
Kunnallisvalitus, valtuusto

Helen Sähköverkko Oy Esitysteksti
Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Kaupunkiympäristölautakunta
Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto
Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto
Liikenneliikelaitoksen johtokunta
Liikenneliikelaitos
Kaupunginkanslia
Kaupunkiympäristön toimiala
Asemakaavoitus

Päätöshistoria

Liikenneliikelaitoksen johtokunta 01.07.2021 § 109

HEL 2021-006915 T 10 06 00

Päätös

Johtokunta esitti osaltaan kaupunginhallitukselle Kruunusillat raitiotie-
hankkeen (Helsingin päärautatieasemalta Laajasalon Yliskylän keskus-
taan ja Haakoninlahdelle) raitiotieosuuden enimmäishinnan korottamis-
ta ja vaiheistamista seuraavasti:

A. 
Ensimmäisessä vaiheessa rakennetaan raitiotieyhteys Laajasalon Laa-
jasalontieltä Hakaniemeen, jonka osalta hankkeen kokonaiskustannu-
sarvio on 326 miljoonaa euroa (MAKU-indeksi 103,1 joulukuu 2020, 
kun 2015=100). 

B. 
Raitiotieyhteyden Hakaniemi-Helsingin keskusta suunnittelua ja toteu-
tuksen valmistelua jatketaan ja osuutta koskeva kustannusarvio tuo-
daan erikseen päätettäväksi.

C. 
Raitiotieyhteyttä Laajasalon Ollinraition ja Ilomäentien kautta Reposal-
mentielle ei toistaiseksi toteuteta. Mikäli se myöhemmin päätetään to-
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teuttaa, enimmäishinta ja toteutusaikataulu tuodaan erikseen päätettä-
väksi.

Johtokunta tarkisti pöytäkirjan tämän pykälän osalta heti.

23.06.2021 Pöydälle

Esittelijä
yksikön johtaja
Artturi Lähdetie

Lisätiedot
Ville Alajoki, tiimipäällikkö, puhelin: 310 39848

ville.alajoki(a)hel.fi
Niko Setälä, projektipäällikkö, puhelin: 310 37031

niko.setala(a)hel.fi
Artturi Lähdetie, yksikön johtaja, puhelin: 310 35245

artturi.lahdetie(a)hel.fi
Jari Kivi, projektipäällikkö, puhelin: 310 20258

jari.kivi(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 29.06.2021 § 368

HEL 2021-006915 T 10 06 00

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti osaltaan kaupunginhallitukselle 
Kruunusillat raitiotiehankkeen (Helsingin päärautatieasemalta Laajasa-
lon Yliskylän keskustaan ja Haakoninlahdelle) raitiotieosuuden enim-
mäishinnan korottamista ja vaiheistamista seuraavasti: 

A. 
Ensimmäisessä vaiheessa rakennetaan raitiotieyhteys Laajasalon Laa-
jasalontieltä Hakaniemeen, jonka osalta hankkeen kokonaiskustannu-
sarvio on 326 miljoonaa euroa (MAKU-indeksi 103,1 joulukuu 2020, 
kun 2015=100) 

B.
Raitiotieyhteyden Hakaniemi-Helsingin keskusta suunnittelua ja toteu-
tuksen valmistelua jatketaan ja osuutta koskeva kustannusarvio tuo-
daan erikseen päätettäväksi.

C. 
Raitiotieyhteyttä Laajasalon Ollinraition ja Ilomäentien kautta Reposal-
mentielle ei toistaiseksi toteuteta. Mikäli se myöhemmin päätetään to-
teuttaa, enimmäishinta ja toteutusaikataulu tuodaan erikseen päätettä-
väksi.



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 29/2021 45 (110)
Kaupunginhallitus

Asia/6
09.08.2021

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

Kaupunkiympäristölautakunta päätti tarkistaa pöytäkirjan tämän pykä-
län osalta heti.

Käsittely

29.06.2021 Ehdotuksen mukaan

Vastaehdotus:
Risto Rautava: Kohdaksi D lisätään: Selvitetään vuoden 2021 loppuun 
mennessä, minkälaisilla teknisillä ja toiminnallisilla ratkaisuilla sillalla 
voitaisiin mahdollistaa sähköbussi- ja taksiliikenne.

Kannattaja: Laura Rissanen

Vastaehdotus:
Atte Kaleva: Ennen asian tuloa valtuuston päätettäväksi selvitetään 
tarkentuneiden tietojen valossa millä tavalla silta/raitiotieratkaisu voitai-
siin korvata esim. lautoilla ja sähköbusseilla.

Atte Kalevan vastaehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Kohdaksi D lisätään: Selvitetään vuoden 2021 loppuun 
mennessä, minkälaisilla teknisillä ja toiminnallisilla ratkaisuilla sillalla 
voitaisiin mahdollistaa sähköbussi- ja taksiliikenne.

Jaa-äänet: 9
Mia Haglund, Eveliina Heinäluoma, Nuutti Hyttinen, Noora Laak, Jape 
Lovén, Amanda Pasanen, Tuomas Rantanen, Anni Sinnemäki, Mikko 
Särelä

Ei-äänet: 4
Sirpa Asko-Seljavaara, Atte Kaleva, Risto Rautava, Laura Rissanen

Esittelijän ehdotus hyväksyttiin äänin 9-4.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Ville Alajoki, tiimipäällikkö, puhelin: 310 39848

ville.alajoki(a)hel.fi
Niko Setälä, projektipäällikkö, puhelin: 310 37031

niko.setala(a)hel.fi
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§ 554
V 25.8.2021 Eräiden vuoden 2021 talousarvioon merkittyjen määrä-
rahojen ylittäminen Kruunusillat-hankkeen liittyvien hankkeiden 
vuoksi

HEL 2021-005229 T 02 02 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Asian käsittelyn aikana paikalla olivat tiimipäällikkö Ville Alajoki, projek-
tipäällikkö Niko Setälä, johtaja Artturi Lähdetie ja tekninen johtaja Kari 
Pudas. Asiantuntijat poistuivat tämän jälkeen kokouksesta.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Silja Bor-
garsdóttir Sandelinin ehdotuksesta. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Saara Kanto, hankepäällikkö, puhelin: 310 20277

saara.kanto(a)hel.fi
Ville Alajoki, tiimipäällikkö, puhelin: 310 39848

ville.alajoki(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Esitysehdotus

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se päättää oikeut-
taa kaupunginhallituksen ja kaupunkiympäristölautakunnan ylittämään 
vuoden 2021 talousarvioon merkityt määrärahat seuraavasti:

Investointien määrärahojen ylitykset ovat yhteensä 17 400 000 euroa.

Ta-kohta euroa
8 01 03 01 Muu esirakentaminen, alueiden käyttöö-
notto ja tonttien rakentamiseksi saattaminen, Kylkn 
käytettäväksi

+8 700 000

8 03 01 01 03 Keskinen suurpiiri, Kylkn käytettäväksi + 5 800 000
8 03 01 01 06 Kaakkoinen suurpiiri, Kylkn käytettä-
väksi

+ 300 000
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8 03 02 04 Kruunuvuorenranta, Khn käytettäväksi + 1 900 000
8 04 01 02 Liikuntapaikat ja ulkoilualueet, Kylkn käy-
tettäväksi

 +700 000

Esittelijän perustelut

Kaupunkiympäristölautakunnan esityksen 25.5.2021 § 278 mukaan 
Kruunusillat-hankkeen rakentamisen yhteydessä tulee toteuttaa myös 
niin sanottuja liittyviä hankkeita Hakaniemessä ja Kruunuvuorenran-
nassa. Hankkeen rakentamiskelpoisuuden varmistamiseksi, liittyvien 
hankkeiden toteuttaminen perushankkeen kanssa samanaikaisesti on 
välttämätöntä. Perushankkeen yhteydessä toteutettavat liittyvät hank-
keet ovat alueiden maankäytön edellytysinvestointeja, ja ne tulevat to-
teutumaan perushankkeesta riippumatta. Vuonna 2021 alkavat valmis-
televat työt Hakaniemessä ja Kruunuvuorenrannassa.

Kruunusillat -hanke on jaettu kahteen projektiin: siltaurakkaan, joka on 
tarjousvaiheessa, ja allianssiin, jonka tavoitekustannuslaskenta on 
käynnissä. Allianssin kehitysvaihe jatkuu lokakuulle, jonka jälkeen al-
lianssin on määrä siirtyä toteutusvaiheeseen.

Kaupunkiympäristölautakunnan esityksen mukaan Kruunusiltojen liitty-
vien hankkeiden rakentaminen tulee aloittaa vuonna 2021, jotta katura-
kentamiseen liittyvät työt saadaan toteutettua ennen raitiotieyhteyden 
rakentamista. Aikataulukriittisiä rakentamiskohteita ovat Hakaniemen 
valmistelevat työt Siltasaaressa ja Pohjoisrannassa sekä katurakenta-
minen Kruunuvuorenrannassa. Uuden Hakaniemensillan tasausmuu-
toksen vaikutus Hakaniemenrannassa on merkittävä. Vanha silta tulee 
säilyttää liikenteellä uuden sillan käyttöönottoon saakka. Hakaniemen 
alueen rakentamiseen liittyy lisäksi useita lupiin, häiriöihin, liikenteen-
järjestelyihin ja rinnakkaishankkeisiin liittyviä rajoitteita ja ehtoja, jotka 
määrittävät työvaiheiden järjestyksen ja kestot. Joidenkin työvaiheiden 
suorittaminen ei ole mahdollista talvikuukausina.

Mikäli Kruunusillat -hankkeen allianssin osalta ei päästä sopimukseen 
tai hankkeen enimmäishintaa ei koroteta, saatetaan aloitetut työt halli-
tusti sellaiseen tilanteeseen, josta töitä voidaan jatkaa myöhemmin tar-
vittavassa aikataulussa. Investointimäärärahan ylitys ei tällöin toteudu 
esitetysti.

Kruunusiltojen vuoden 2021 kustannusennuste (30.4.2021) on liittyvien 
hankkeiden osalta 30,7 milj. euroa. Kustannusnousu on yhteensä 17,7 
milj. euroa. Vuoden 2021 talousarviomäärärahat on sidottu käynnissä 
oleviin hankkeisiin niin, ettei siirtoa tai uudelleen kohdentamista muista 
kohdista ole mahdollista tehdä. Ylitysoikeusesitys sisältää käytettävissä 
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olevan määrärahan ennustetut ylitykset Hakaniemessä ja Kruunuvuo-
renrannassa sekä varautumisen allianssin liittyvien hankkeiden toteu-
tusvaiheeseen 3,6 milj. eurolla.

Tehtävät työt ja esitetty määräraha kohdentuvat talousarviokohdille 
seuraavasti:

8 01 03 01 Muu esirakentaminen, alueiden käyttöönotto ja tonttien ra-
kentamiseksi saattaminen, Kylkn käytettäväksi 

Talousarviokohta 8 01 03 01 Muu esirakentaminen, alueiden käyttöö-
notto ja tonttien rakentamiseksi saattaminen, sisältää määrärahaa 
Kruunusiltojen liittyviin hankkeisiin 5,0 milj. euroa. Määrärahan ylitys-
tarve on 8,7 milj. euroa. Ylitystarve kohdistuu Hakaniemensillan perus-
korjauksen valmisteleviin töihin, kuten kunnallisteknisiin johtosiirtoihin 
ja kaivuu- ja ruoppaustöihin.

8 03 01 01 Uudisrakentaminen ja perusparantaminen sekä muut inves-
toinnit, Kylkn käytettäväksi

Keskinen suurpiiri

Keskisen suurpiirin alueelle Kruunusiltojen liittyviin hankkeisiin on va-
rattu määrärahaa 4,6 milj. euroa. Määrärahan ylitystarve on 5,8 milj. 
euroa. Ylitystarve kohdistuu mm. Hakaniemenrannan johtosiirtoihin ja 
kaivuu- ja ruoppaustöihin. 

Kaakkoinen suurpiiri

Keskisen suurpiirin alueelle Kruunusiltojen liittyviin hankkeisiin ei talou-
sarviossa ole varattu määrärahaa. Määrärahan ylitystarve on 0,3 milj. 
euroa. Ylitystarve kohdistuu Kruunusillat-hankkeen kehitysvaiheen kus-
tannuksiin.

8 03 02 04 Kruunuvuorenranta, Khn käytettäväksi 

Talousarviokohta 8 03 02 04 Kruunuvuorenranta, Khn käytettäväksi, si-
sältää määrärahaa Kruunusiltojen liittyviin hankkeisiin 2,6 milj. euroa. 
Määrärahan ylitystarve on 1,9 milj. euroa. Ylitystarve kohdistuu Koira-
saarentien länsipään rakentamiseen.

8 04 01 02 Liikuntapaikat ja ulkoilualueet, Kylkn käytettäväksi

Talousarviokohta 8 04 01 02 Liikuntapaikat ja ulkoilualueet, Kylkn käy-
tettäväksi, sisältää Kruunusiltojen liittyviin hankkeisiin määrärahaa 0,2 
milj. euroa. Määrärahan ylitystarve on 0,7 milj. euroa. Ylitystarve koh-
distuu laitureiden siirtoihin Siltavuorensalmessa.
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Kaupunkiympäristölautakunnan esityksen mukaisesti, määrärahaa tulisi 
saada ylittää yhteensä 17 400 000 euroa.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Saara Kanto, hankepäällikkö, puhelin: 310 20277

saara.kanto(a)hel.fi
Ville Alajoki, tiimipäällikkö, puhelin: 310 39848

ville.alajoki(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunta 25.05.2021 § 278

HEL 2021-005229 T 02 02 02

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että kau-
punginvaltuusto myöntää kaupunkiympäristön toimialalle oikeuden ylit-
tää vuoden 2021 sitova määräraha yhteensä 17,4 milj. eurolla. 

Käsittely

25.05.2021 Ehdotuksen mukaan

Asian aikana kuultavana oli tiimipäällikkö Ville Alajoki. Asiantuntija pois-
tui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Tuula Pipinen, tiimipäällikkö, puhelin: 310 37269

tuula.pipinen(a)hel.fi
Ville Alajoki, tiimipäällikkö, puhelin: 310 39848

ville.alajoki(a)hel.fi
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§ 555
V 25.8.2021, Jäsenten valitseminen Helsingin ja Uudenmaan sai-
raanhoitopiirin kuntayhtymän valtuustoon vuonna 2021 alkavaksi 
toimikaudeksi

HEL 2021-007408 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Daniel 
Sazonovin ehdotuksesta. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1 HUSin kirje 16.6.2021

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa: 

Kaupunginvaltuusto valitsee vuonna 2021 alkavaksi toimikaudeksi viisi 
jäsentä ja viisi henkilökohtaista varajäsentä Helsingin ja Uudenmaan 
sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuustoon seuraavasti:  

Jäsenet Varajäsenet
  
  
Tuula Mohamud Petri Parrukoski
Hanna Varis Timo Kalema
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Esittelijän perustelut

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri toteaa (16.6.2021) liitteenä 
olevassa kirjeessään mm., että Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoito-
piirin jäsenkuntien valtuustot valitsevat perussopimuksen mukaan val-
tuustoon 2-5 jäsentä sekä kullekin henkilökohtaisen varajäsenen kun-
nanvaltuustojen toimikautta vastaavaksi ajaksi (sosiaali- ja terveyden-
huoltoa ja pelastustointa koskevan uudistuksen voimaantullessa tämä 
muuttuu). Valtuuston jäsenten lukumäärä määräytyy jäsenkuntien pe-
ruspääomaosuuksien mukaisessa suhteessa. Kunta, jonka peruspää-
omaosuus on alle 8 % peruspääomasta, on oikeutettu valitsemaan val-
tuustoon 2 jäsentä. Kunta, jonka peruspääomaosuus on vähintään 8 % 
peruspääomasta, on oikeutettu valitsemaan valtuustoon enintään 3 jä-
sentä. Mikäli kunnan peruspääomaosuus on vähintään 25 %, kunta on 
oikeutettu valitsemaan valtuustoon 5 jäsentä. Helsinki on oikeutettu va-
litsemaan valtuustoon 5 jäsentä, Espoo  ja Vantaa 3 jäsentä ja muut jä-
senkunnat 2 jäsentä.            

Helsingin yliopistolla on perussopimuksen mukaan oikeus nimetä val-
tuustoon 2 jäsentä ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä. Helsingin 
yliopiston edustajien äänimäärä on 10 % kuntien valtuustoon valitse-
mien jäsenten yhteenlasketusta äänimäärästä.   

Perussopimuksen mukaan jäsenkunnan valtuustoon valitsemien jäsen-
ten yhteinen äänimäärä vastaa kunnan suhteellista osuutta viimeksi 
hyväksytyn tilinpäätöksen mukaisesta pääomasta. 

Yleinen kotikuntaan ja äänioikeuteen perustuva vaalikelpoisuus kun-
tayhtymän valtuustoon perustuu kuntalain 76 §:n 1 momenttiin. Vaali-
kelpoinen kuntayhtymän toimielimiin ei ole saman kuntayhtymän palve-
luksessa oleva henkilö eikä valtion virkamies, joka hoitaa välittömästi 
kunnallishallintoa koskevia valvontatehtäviä.     

Kaupunginhallitus toteaa, että tasa-arvolain 4 a §:n 1 momentin mu-
kaan jäseniksi tulee valita sekä miehiä että naisia, kumpiakin vähintään 
40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu.  

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin jäsenkuntia ja Helsingin 
yliopistoa pyydetään ilmoittamaan edustajansa valtuustoon vuonna 
2021 alkavaksi toimikaudeksi 3.9.2021 mennessä. Valtuuston ensim-
mäinen kokous on tarkoitus pitää 14.10.2021. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184
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marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1 HUSin kirje 16.6.2021

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Helsingin ja Uudenmaan sai-
raanhoitopiirin kuntayhtymä

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätöksessä mainitut Esitysteksti
Kunnallisvalitus, valtuusto
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§ 556
F 25.8.2021, Val av ledamöter i fullmäktige för Kårkulla samkommun 
för mandattiden som börjar 2021

HEL 2021-008562 T 00 00 02

Beslut

Stadsstyrelsen beslutade bordlägga ärendet.

Behandling

Stadsstyrelsen beslutade enhälligt bordlägga ärendet på förslag av 
Daniel Sazonov.

Föredragande
kanslichef
Sami Sarvilinna

Upplysningar
Marja-Liisa Rautanen, stadssekreterare, telefon: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Beslutsförslag

Stadsstyrelsen föreslår stadsfullmäktige följande:

Stadsfullmäktige väljer tre ledamöter och tre personliga ersättare i full-
mäktige för Kårkulla samkommun för mandattiden som börjar 2021 en-
ligt följande:

Ledamöter Ersättare
  
  
  
  

Föredragandens motiveringar

Kårkulla samkommun är en i lagen angående specialomsorger om ut-
vecklingsstörda avsedd samkommun med uppgift att bereda speci-
alomsorger för den svenskspråkiga befolkningen i sina medlemskom-
muner. Helsingfors är medlem i samkommunen.
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Helsingfors stad har enligt grundavtalet rätt att välja tre ledamöter och 
personliga ersättare för dem i samkommunens fullmäktige. Samkom-
munens fullmäktige har en mandattid på fyra år. Med stöd av 56 § i la-
gen om genomförande av reformen av social- och hälsovården och 
räddningsväsendet och om införande av den lagstiftning som gäller re-
formen kommer Kårkulla samkommuns verksamhet att förändras. Dess 
uppgifter, fastigheter och lokaler övergår till välfärdsområdena år 2023.

Den allmänna valbarheten till samkommunens fullmäktige utifrån hem-
kommunen och rösträtten baserar sig på 76 § 1 mom. i kommunalla-
gen. Valbar till organ i en samkommun är inte den som är anställd hos 
samkommunen eller en statstjänsteman som sköter tillsynsuppgifter 
som direkt berör kommunalförvaltningen.

Stadsstyrelsen konstaterar att enligt 4 a § 1 mom. i jämställdhetslagen 
ska kvinnor och män vara representerade till minst 40 procent vardera, 
om inte särskilda skäl talar för något annat.

Föredragande
kanslichef
Sami Sarvilinna

Upplysningar
Marja-Liisa Rautanen, stadssekreterare, telefon: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Kårkulla samkommun Förslagstext

Kommunalbesvär, fullmäktige
De i beslutet nämnda Förslagstext

Kommunalbesvär, fullmäktige
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§ 556
V 25.8.2021, Jäsenten valitseminen Kårkulla samkommun -nimisen 
kuntayhtymän valtuustoon vuonna 2021 alkavaksi toimikaudeksi

HEL 2021-008562 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Daniel 
Sazonovin ehdotuksesta. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa: 

Kaupunginvaltuusto valitsee vuonna 2021 alkavaksi toimikaudeksi kol-
me jäsentä ja kolme henkilökohtaista varajäsentä Kårkulla samkom-
mun -nimisen kuntayhtymän valtuustoon seuraavasti:

Jäsenet Varajäsenet
  
  
  
  

Esittelijän perustelut

Kårkulla samkommun on kehitysvammaisten erityishuollosta annetussa 
laissa tarkoitettu kuntayhtymä, jonka tarkoituksena on jäsenkuntiensa 
ruotsinkielisen väestön erityishuollon järjestäminen. Helsinki on kun-
tayhtymän jäsen.
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Helsingin kaupungilla on perussopimuksen mukaan oikeus valita kun-
tayhtymän valtuustoon kolme jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajä-
senet. Kuntayhtymän valtuuston toimikausi on neljä vuotta. Sosiaali- ja 
terveydenhuoltoa ja pelastustointa koskevan uudistuksen toimeenpa-
nosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta annetun lain 56 
§:n mukaan Kårkullan kuntayhtymän toiminta tulee muuttumaan. Sen 
tehtävät, kiinteistöt ja toimitilat siirtyvät hyvinvointialueille vuonna 2023.   

Yleinen kotikuntaan ja äänioikeuteen perustuva vaalikelpoisuus kun-
tayhtymän valtuustoon perustuu kuntalain 76 §:n 1 momenttiin. Vaali-
kelpoinen kuntayhtymän toimielimiin ei ole saman kuntayhtymän palve-
luksessa oleva henkilö eikä valtion virkamies, joka hoitaa välittömästi 
kunnallishallintoa koskevia valvontatehtäviä.   

Kaupunginhallitus toteaa, että tasa-arvolain 4 a §:n 1 momentin mu-
kaan jäseniksi tulee valita sekä miehiä että naisia, kumpiakin vähintään 
40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Kårkulla samkommun Esitysteksti

Kunnallisvalitus, valtuusto
Päätöksessä mainitut Esitysteksti

Kunnallisvalitus, valtuusto
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§ 557
Pormestarin ja apulaispormestarien sijaisuudet

HEL 2021-003473 T 00 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti pormestarin ja apulaispormestarin sijaisuuksis-
ta seuraavasti: 

Pormestarin sijaisena toimivat apulaispormestarit seuraavassa järjes-
tyksessä: 

1. Kaupunkiympäristön toimialan apulaispormestari 
2. Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan apulaispormestari 
3. Sosiaali- ja terveystoimialan apulaispormestari 
4. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan apulaispormestari 

Kaupunkiympäristön toimialan apulaispormestarin sijaisena toimivat 
apulaispormestarit seuraavassa järjestyksessä: 

1. Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan apulaispormestari
2. Sosiaali- ja terveystoimialan apulaispormestari
3. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan apulaispormestari 

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan apulaispormestarin sijaisena 
toimivat apulaispormestarit seuraavassa järjestyksessä: 

1. Sosiaali- ja terveystoimialan apulaispormestari 
2. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan apulaispormestari
3. Kaupunkiympäristön toimialan apulaispormestari

Sosiaali- ja terveystoimialan apulaispormestarin sijaisena toimivat apu-
laispormestarit seuraavassa järjestyksessä: 

1. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan apulaispormestari 
2. Kaupunkiympäristön toimialan apulaispormestari
3. Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan apulaispormestari

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan apulaispormestarin sijaisena toimivat 
apulaispormestarit seuraavassa järjestyksessä:

1. Kaupunkiympäristön toimialan apulaispormestari
2. Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan apulaispormestari 
3. Sosiaali- ja terveystoimialan apulaispormestari



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 29/2021 58 (110)
Kaupunginhallitus

Asia/10
09.08.2021

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

Sijaiseksi määrättyjen apulaispormestarien ollessa estyneinä tai esteel-
lisiä apulaispormestarin sijaisena toimii pormestari.

Pormestarin ja kaikkien apulaispormestarien ollessa estyneinä pormes-
tarin ja apulaispormestarien sijaisena toimii kaupunginvaltuuston pu-
heenjohtaja.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Asta Vennelä, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

asta.vennela(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Hallintosäännön 3 luvun 3 §:n mukaan kaupunginhallitus päättää muis-
ta kuin toimielimen puheenjohtajuuteen tai jäsenyyteen liittyvistä por-
mestarin ja apulaispormestarien sijaisuuksista. 

Pormestari vastaa kuntalaissa pormestarille säädetyistä ja hallinto-
säännössä määrätyistä tehtävistä. Apulaispormestarien toimivallasta 
määrätään hallintosäännössä. Pormestarin ja apulaispormestarin sijai-
nen vastaa pääasiassa edellä määriteltyjen tehtävien hoitamisesta 
pormestarin tai kyseisen toimialan apulaispormestarin ollessa estynyt 
tai esteellinen.

Pormestarin ja apulaispormestarin sijaisena toimielimen puheenjohta-
juuteen ja tähän liittyvien muiden tehtävien osalta toimii toimielimen va-
rapuheenjohtaja. Toimielimen jäsenen sijaisena toimii pormestarin tai 
apulaispormestarin henkilökohtainen varajäsen kyseisessä toimieli-
messä.

Pormestarin ja apulaispormestarien toimivallan, aseman ja muiden teh-
tävien samankaltaisuudesta johtuen sijaistusjärjestelyt on tarkoituk-
senmukaista toteuttaa siten, että pormestarin sijaisina toimivat apulais-
pormestarit. 

Apulaispormestarin sijaisena toimii esitetyn mukaisessa järjestyksessä 
kunkin toimialan apulaispormestari. Kaikkien edellä mainittujen ollessa 
estyneinä tai esteellisinä, sijaisena toimii pormestari.
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Päätöksessä on varauduttu tilanteeseen, jossa pormestari ja apulais-
pormestarit ovat poikkeuksellisista syistä estyneitä hoitamaan tehtä-
väänsä. Edellä mainitussa tilanteessa pormestarin ja kunkin apulais-
pormestarin sijaisena toimii kaupunginvaltuuston puheenjohtaja.

Pormestarin sijaistusjärjestys perustuu ryhmien väliseen neuvottelutu-
lokseen. Apulaispormestarien sijaistusjärjestyksen osalta sovelletaan 
vastaavaa järjestystä.

Pormestarin sijaistusjärjestys on myös apulaispormestarien välinen 
protokollajärjestys.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Asta Vennelä, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

asta.vennela(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
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Käsiteltävä tässä kokouksessa

§ 558
Perusopetuksen poikkeusjärjestelyjen mahdollistaminen

HEL 2020-009208 T 12 01 01

Päätös

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

Tiloja käytettäessä tulee tartuntatautilain 1 §:ssä säädetty tartuntatauti-
lain tarkoitus huomioon ottaen noudattaa opetus- ja kulttuuriministeriön 
sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 5.8.2021 antamaa ja päivi-
tyksin täydennettyä liitteenä olevaa suositusta (liite 1).

Päätös on voimassa ajan 10.8.-9.9.2021 tai kunnes asiasta toisin pää-
tetään.

Samalla kaupunginhallitus tarkasti pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Katja Rimpilä, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36256

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

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

anna.kukkola(a)hel.fi
Eeva Salo, erikoislääkäri, puhelin: 040 7307044

eeva.p.salo(a)hel.fi

Liitteet

1 OKM THL suositus - opetus ja varhaiskasvatus 5.8.2021

Muutoksenhaku

Hallintovalitus, tavallinen tiedoksianto
Hallintovalitus, todisteellinen tiedoksianto

Otteet

Ote Otteen liitteet
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Etelä-Suomen aluehallintovi-
rasto/ Opetus- ja kulttuuritoi-
men va

Esitysteksti
Hallintovalitus, tavallinen tiedoksianto
Hallintovalitus, todisteellinen tiedok-
sianto

Helsingin ja Uudenmaan sai-
raanhoitopiiri

Esitysteksti
Hallintovalitus, tavallinen tiedoksianto

Opetushallitus Esitysteksti
Hallintovalitus, tavallinen tiedoksianto

Opetus- ja kulttuuriministeriö Esitysteksti
Hallintovalitus, tavallinen tiedoksianto

Sosiaali- ja terveysministeriö Esitysteksti
Hallintovalitus, tavallinen tiedoksianto

Terveyden- ja hyvinvoinnin 
laitos

Esitysteksti
Hallintovalitus, tavallinen tiedoksianto

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

Yksityiset ja valtion peruskou-
lut

Esitysteksti
Hallintovalitus, tavallinen tiedoksianto
Hallintovalitus, todisteellinen tiedok-
sianto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Tässä päätöksessä määrätään oppilaitosten tilojen turvallisesta käytös-
tä perusopetukseen.

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

Perusopetus järjestetään lähtökohtaisesti lähiopetuksena. Mahdollinen 
siirtyminen poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin tapahtuu opetuksen 
järjestäjän päätöksellä. Kaupunginhallitus teki lukuvuoden 2020-2021 
aikana kymmenen päätöstä perusopetuksen poikkeusjärjestelyjen 
mahdollistamiseksi.

Opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 
5.8.2021 antama suositus koskee silti myös varhaiskasvatusta ja esio-
petusta ja niiden tilankäyttöä, mutta mahdollisuutta ja tarvetta etäyh-
teyksien hyödyntämisen ja läsnäolon yhdistelmämalliin ei toiminnan 
luonteen vuoksi ole.

Säädösperusta

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

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

Perusopetuslain (682/1998) 29 § mukaan opetukseen osallistuvalla on 
oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön. Nyt tehtävällä päätöksellä tilo-
jen turvallisesta käytöstä turvataan lasten oikeutta turvalliseen opetu-
sympäristöön.
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Perusopetuslain 20 a §:n 1 momentin mukaan, jos opetusta ei tartunta-
tautilain 58 §:n nojalla annettavan päätöksen johdosta voida järjestää 
turvallisesti lähiopetuksena koulussa tai muussa opetuksen järjestä-
mispaikassa, voidaan opetuksessa siirtyä opetuksen järjestäjän pää-
töksellä poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin enintään yhden kuukau-
denajaksi kerrallaan, jos se opetuksen järjestämiseksi on välttämätön-
tä. Oppilaan oikeus opetukseen tulee turvata myös poikkeuksellisten 
opetusjärjestelyiden aikana. Ensimmäinen perusopetuslain muutos, jol-
la 20 a § lisättiin lakiin, tuli voimaan 1.8.2020 (521/2020) ja se oli voi-
massa määräaikaisesti vuoden 2020 loppuun. Vastaavan sisältöinen 
väliaikainen muutos (1191/2020), joka oli voimassa 31.7.2021 saakka, 
tuli voimaan 1.1.2021. Lukuvuotta 2021-2022 koskeva laki (687/2021) 
on voimassa 1.8.-31.7.2022. Muutoksen tarkoituksena on mahdollistaa 
paikallinen päätöksenteko, jolla perusopetuksen järjestäminen voidaan 
hoitaa turvallisesti epidemian aikanakin. Lukuvuonna 2021-2022 voi-
massa olevan lain esitöiden mukaan tavoitteena on jatkaa lakien 
(1191—1192/2020) mukaista oikeustilaa perusopetuksessa lukuvuo-
den 2021— 2022 ajaksi (HE 93/2021 vp s. 9).

Perusopetuslain 20 a §:n säätämiseen ensimmäisen kerran johtaneen 
hallituksen esityksen (HE 86/2020 vp) mukaan mikäli opetuksen järjes-
tämisessä ei pystyttäisi noudattamaan tartuntatautiviranomaisen pää-
tökseen sisältyvää ohjeistusta opetustilojen turvallisesta käyttämisestä 
tai opetustilat suljettaisiin osittain tai kokonaan tartuntatautilain 58 §:n 
nojalla, voitaisiin opetuksessa siirtyä poikkeuksellisiin opetusjärjestelyi-
hin (HE 86/2020 vp, s. 16-17). Kevätlukukaudella 2021 voimassa ol-
leen perusopetuslain 20 a §:n säätämiseen johtaneen hallituksen esi-
tyksen (HE 218/2020 vp) mukaan ehdotetun pykälän 1 momentti vas-
taa nykyisin voimassa olevaa. Perusopetuslain 20 a §:n 1 momentissa 
ehdotetaan, että opetuksen järjestäjä voisi siirtyä poikkeuksellisiin ope-
tusjärjestelyihin, jos tartuntatautilain mukainen tartuntatautiviranomai-
nen antaisi tartuntatautilain 58 §:n nojalla päätöksen opetukseen käy-
tettävien tilojen sulkemisesta osittain tai kokonaan, tai jos opetuksessa 
ei voitaisi noudattaa päätökselle mahdollisesti asetettuja ehtoja. Edel-
leen hallituksen esityksen mukaan turvallisuuden arvioinnissa ja lähio-
petuksen järjestämisenkäytännön suunnittelussa noudatettaisiin tartun-
tatautilain mukaisiin päätöksiin mahdollisesti sisältyviä edellytyksiä ope-
tukseen käytettävien tilojen käyttämisestä. Myös kevätlukukaudella 
2021 voimassa ollutta pykälää koskevassa sivistysvaliokunnan mietin-
nössä (SiVM 16/2020 vp) todetaan, että poikkeuksellisia opetusjärjes-
telyjen soveltamisen edellytyksiä ei nyt ehdoteta muutettavaksi tältä 
osin. Lukuvuonna 2021-2022 voimassa olevan lain esitöiden mukaan 
tavoitteena on jatkaa lakien (1191—1192/2020) mukaista oikeustilaa 
perusopetuksessa lukuvuoden 2021— 2022 ajaksi. (HE 93/2021 vp s. 
9). Muussa julkaistussa lainvalmisteluaineistossa ei ole esitetty tästä 
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poikkeavia kantoja. Tartuntatautilain 58 § soveltuu siis sanamuodos-
taan huolimatta kokonaan tai osittain sulkemista koskevan päätöksen 
lisäksi myös päätöksiin, joilla annetaan velvoittavia ohjeita tai määräyk-
siä pykälän tarkoittamien tilojen käytöstä.

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

Epidemiologinen arviointi

Suomen tilanne

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

Euroopassa ilmaantuvuus on tällä hetkellä suurinta Kyproksella, Alan-
komaissa, Espanjassa, Portugalissa ja Kreikassa. Myös Venäjällä tar-
tuntoja todetaan runsaasti.

Suomessa koronaviruksen neljäs aalto alkoi kesäkuussa 2021, ja tar-
tunnat ovat tällä hetkellä nousussa eri puolilla maata, vaikka paikalliset 
erot voivat olla suuria.  Kesän 2021 rajoitusten purun myötä tartuntojen 
painopiste siirtyi nuoriin aikuisiin. Nuorilla taudinkuva on usein lievä, ja 
sairaalahoitoa tarvitsevien määrä on lähtenyt vain lievään nousuun. Ko-
ronan pitkäaikaisoireita (long covid) nähdään nuorillakin, mutta niiden 
esiintyvyydestä ei muuntuvassa epidemiatilanteessa ole varmoja tieto-
ja.

Varmistettuja tautitapauksia on 107 666 eli Suomen väestöstä 2,0 % on 
testatusti sairastanut koronan, sairastaneiden todellinen määrä on toki 
suurempi. Ensimmäisen rokoteannoksen on saanut 66 % suomalaisis-
ta, toisenkin 35 %. 

Koronavirus muuntuu jatkuvasti, ja uudet muunnokset ovat olleet edel-
täjiään tarttuvampia ja yleistyneet nopeasti. Tällä hetkellä vallalla on 
deltavirus. Yksi rokoteannos ei riitä suojaamaan tartunnalta, mutta va-
kava taudinkuva on yhden rokotteen saaneillakin epätodennäköinen.

Helsingin kaupungin alueen tilanne
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Helsingissä on havaittu epidemia-aikana 28,6 % Suomen Covid-19 -
tapauksista. Helsingin ilmaantuvuus on 288/100 000 asukasta 14 vuo-
rokauden aikana, ja käyrä on nouseva.

Erikoissairaalahoidon tarve on vähentynyt keväästä 2021.  Koronavi-
rustestien näytteenotto toimii vielä melko hyvin, vastauksissa on kes-
kimäärin 2 vrk viive. Koronaepidemia on pääkaupunkiseudulla jälleen 
kiihtymisvaiheessa. Rajoitusten purkaminen kesäkuussa 2021 johti 
nuorten aikuisten sosiaalisten kontaktien lisääntymiseen ja tartuntojen 
siirtymisen tähän ikäluokkaan. Heillä on myös usein paljon kontakteja, 
joka hankaloittaa jäljittämistä entisestään.

Rokotukset jatkuvat Helsingissä. Helsinkiläisistä yli 55-vuotiaista yli 
puolet on saanut kaksi rokoteannosta, ja 20-24-vuotiaista yli 70 % on jo 
saanut ensimmäisen rokoteannoksen. THL on suositellut rokotusten 
avaamista kaikille 12 v täyttäneille, mutta asetusta ei ole vielä annettu, 
ja 12-15-vuotiaista on toistaiseksi rokotettu vain sairautensa vuoksi ris-
kiryhmiin kuuluvia.

Helsingin alueen koulujen tilanne

Helsingissä on noin 54 700 peruskoululaista ja 15 000 lukiolaista. 

Helsingin peruskouluissa todettiin kevään 2021 aikana koronainfektio 
yhteensä 696 henkilöllä. Karanteeniin näiden tapausten vuoksi asete-
tiin 9 666 henkilöä. Jatkotartuntoja kouluista todettiin kevään aikana 
302, varsin vähän suhteessa karanteeniin asetettujen määrään. Jatko-
tartunnoista osa todettiin täysin oireettomilla lapsilla, jotka oli ohjattu 
testiin altistumisen vuoksi.

Elokuussa 2021 koronan neljännen aallon ollessa toistaiseksi nousus-
sa ja koululaisten ollessa vielä kesälomilla, ei koulujen tämän hetken ti-
lannetta ole mielekästä arvioida.

Helsinkiläisistä 20-24-vuotiaista yli 70 % on jo saanut ensimmäisen ro-
koteannoksen, 12-19-vuotiaista 34 %, joten toisen asteen 16-19-
vuotiaista opiskelijoista lienee rokotettu yhtä paljon kuin yli 20-
vuotiaista opiskelijoistakin, kun 12-15-vuotiaista on toistaiseksi rokotet-
tu vain riskiryhmiin kuuluvia. 

Lapset sairastavat koronan yleensä erittäin lievänä aikuisiin verrattuna, 
usein täysin oireettomina. He myös erittävät virusta vähemmän ja ly-
hyemmän ajan kuin aikuiset.

Ympäröivä epideeminen tilanne heijastuu kouluihin. Tapausmäärien 
voimakkaasti noustessa esiintyy tapauksia runsaammin myös koului-
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käisissä. Koulu ei kuitenkaan ole epidemiaa pyörittävä ympäristö. Kou-
luikäisten tartunnan lähde on useimmiten kotiympäristö tai ystäväpiiri. 

Koululaiset ovat useimmiten ystäviä koulukavereidensa kanssa ja ta-
paavat heitä myös vapaa-aikanaan, jolloin tartuntojen erottelu kouluis-
sa ja sosiaalisissa tilanteissa tapahtuneisiin on vaikeaa. Kouluissa lap-
set ovat järjestyneessä ja valvotussa ympäristössä, jossa hygieniasta 
ja etäisyyden pitämisestä on mahdollista huolehtia, toisin kuin vapaa-
aikaa yhdessä vietettäessä.

Etäopetus epidemian hillitsemisen keinona

Lapset sairastavat koronan yleensä erittäin lievänä aikuisiin verrattuna, 
usein täysin oireettomina. He myös erittävät virusta vähemmän ja ly-
hyemmän ajan kuin aikuiset.

Kun lapset saavat tartunnan yleisimmin lähipiiristään, on lasten tartun-
tojen vähentämisessä tärkein keino ehkäistä lähipiirin, ennen kaikkea 
perheen aikuisten, tartuntoja. 

Vaikka etäopetus on Suomessa järjestetty hyvin, ovat sen haitat suuret: 
oppiminen ei onnistu yhtä hyvin, eniten tukea tarvitsevat lapset saavat 
sitä vähiten, lasten eriarvoisuus lisääntyy, lapset kokevat yksinäisyyttä 
ja turvattomuutta, ravitsemus huononee ja liikunta vähenee. Lasten ja 
nuorten mielenterveyspalvelut ovat korona-aikana pahasti ruuhkautu-
neet. Koko ikäluokan jatkuvaa ja toistuvaa etäopetusta voidaan pitää 
lapsille ja nuorille vaarallisempana kuin koronainfektiota.

Lasta koskevissa päätöksissä on aina ensisijaisesti harkittava lapsen 
etu. Lasten oikeutta koulunkäyntiin ei saa enää uhrata aikuisten turval-
lisuudelle.

Suositeltavat toimenpiteet epidemian rajaamiseksi kouluissa

Turvavälien pitäminen, käsihygienian tehostaminen, maskin käyttö kou-
luissa työskentelevillä aikuisilla, kuudesluokkalaisilla ja yläasteella sekä 
kohdennetut rajoitustoimenpiteet ovat olleet hyviä keinoja tapausmää-
rien pitämisessä maltillisina. Tilanteet, joissa oleskellaan pitkiä aikoja 
sisätiloissa ilman että turvavälejä voidaan ylläpitää, ovat omiaan lisää-
mään altistus- ja tartuntatapauksia. Epidemian jatkuessa on edelleen 
syytä välttää näitä opetustilanteita ja tyytyä sellaiseen lähiopetukseen, 
jossa etäisyyksiä voidaan ylläpitää ja muitakin hygieniavarotoimia to-
teuttaa. 

Ryhmien sekoittuminen lisää tartunnan todennäköisyyttä. Luokkien yh-
distämistä harvinaisempia oppiaineita varten tulisi välttää. Jos esim. 
harvinaisen kielen opetusta varten on tarpeen yhdistää ryhmiä yli kou-
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lurajojen, on erityisen tärkeää järjestää opetus isossa tilassa hyvin etäi-
syyksin.

Iltapäiväkerhoissa käy lapsia eri luokilta ja kouluista. Toiminta niissä tu-
lisi pääsääntöisesti järjestää ulkona.

Erittäin tärkeää on, että kaikki kouluissa työskentelevät aikuiset noudat-
tavat turvavälejä, käsihygieniaa ja käyttävät maskeja myös aikuisten 
välisissä kontakteissa, jäävät pois työstä ja hakeutuvat koronavirustes-
tiin lievästikin oireisena.

Kouluissa työskentelevillä aikuisilla on ollut mahdollisuus ensimmäi-
seen koronarokotukseen, ja piakkoin myös toiseen. Rokotusten avaa-
mista 12-15-vuotiaille tulee kiirehtiä, ja STM:n päätöstä odottaessa laa-
tia suunnitelmat rokotuksien ripeästä järjestämisestä.

Epidemiatilanteen muuttuessa saattaa olla tarpeen siirtää jokin luokka 
tai koulu lyhytaikaisesti etäopetukseen. Tällainen syy voi olla runsaat 
tartuntamäärät koulussa tai esimerkiksi niin monen opettajan karantee-
ni, että lähiopetusta ei pystytä järjestämään. Koulujen sulkeminen epi-
demian rajoittamiseksi on äärimmäinen toimenpide, johon tulisi ryhtyä 
vasta, kun kaikki muut keinot on käytetty.

Opetus- ja kulttuuriministeriön sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitok-
sen 5.8.2021 antaman suosituksen tarkoituksena on tukea kouluja ja 
varhaiskasvatuksen toimintayksiköitä toteuttamaan koulunkäynti tai 
varhaiskasvatus lapsille ja henkilökunnalle koronaepidemian aikana si-
ten, että se on turvallista lapsille ja henkilökunnalle.

Terveellinen ja turvallinen oppimisympäristö Helsingissä

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

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

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

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

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

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

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

Kaupunginhallitus päätti lukuvuoden 2020-2021 aikana kymmenen ker-
taa poikkeuksellisten opetusjärjestelyjen mahdollistamisesta. 

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

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

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Katja Rimpilä, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36256

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

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

anna.kukkola(a)hel.fi
Eeva Salo, erikoislääkäri, puhelin: 040 7307044

eeva.p.salo(a)hel.fi

Liitteet

1 OKM THL suositus - opetus ja varhaiskasvatus 5.8.2021

Muutoksenhaku

Hallintovalitus, tavallinen tiedoksianto
Hallintovalitus, todisteellinen tiedoksianto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Etelä-Suomen aluehallintovi-
rasto/ Opetus- ja kulttuuritoi-

Esitysteksti
Hallintovalitus, tavallinen tiedoksianto
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men va Hallintovalitus, todisteellinen tiedok-
sianto

Helsingin ja Uudenmaan sai-
raanhoitopiiri

Esitysteksti
Hallintovalitus, tavallinen tiedoksianto

Opetushallitus Esitysteksti
Hallintovalitus, tavallinen tiedoksianto

Opetus- ja kulttuuriministeriö Esitysteksti
Hallintovalitus, tavallinen tiedoksianto

Sosiaali- ja terveysministeriö Esitysteksti
Hallintovalitus, tavallinen tiedoksianto

Terveyden- ja hyvinvoinnin 
laitos

Esitysteksti
Hallintovalitus, tavallinen tiedoksianto

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

Yksityiset ja valtion peruskou-
lut

Esitysteksti
Hallintovalitus, tavallinen tiedoksianto
Hallintovalitus, todisteellinen tiedok-
sianto

Tiedoksi

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
Sosiaali- ja terveystoimen toimiala
Kaupunginkanslia
Palvelukeskus

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 03.05.2021 § 336

HEL 2020-009208 T 12 01 01

Päätös

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

Tiloja käytettäessä tulee tartuntatautilain 1 §:ssä säädetty tartuntatauti-
lain tarkoitus huomioon ottaen noudattaa opetus- ja kulttuuriministeriön 
sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 4.8.2020 antamaa liitteenä 
olevaa suositusta (liite 1).
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Päätös on voimassa ajan 7.5.-6.6.2021 tai kunnes asiasta toisin pääte-
tään.

Samalla kaupunginhallitus tarkasti pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

29.03.2021 Ehdotuksen mukaan

01.03.2021 Ehdotuksen mukaan

01.02.2021 Ehdotuksen mukaan

04.01.2021 Ehdotuksen mukaan

07.12.2020 Ehdotuksen mukaan

09.11.2020 Ehdotuksen mukaan

05.10.2020 Ehdotuksen mukaan äänestyksin

31.08.2020 Ehdotuksen mukaan äänestyksin

10.08.2020 Ehdotuksen mukaan äänestyksin

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Katja Rimpilä, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36256

katja.rimpila(a)hel.fi
Anneli Harjunpää, infektiolääkäri, puhelin: 09 310 53066

anneli.harjunpaa(a)hel.fi
Timo Korhonen, yksikönpäällikkö, puhelin: 09 310 21012

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

anna.kukkola(a)hel.fi
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Käsiteltävä tässä kokouksessa

§ 559
Lausunnon antaminen työ- ja elinkeinoministeriölle hallituksen esi-
tysluonnoksesta työnhakijan palveluprosessin ja eräiden työttö-
myysetuuden saamisen edellytysten uudistamista koskevaksi lain-
säädännöksi

HEL 2021-007004 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallitus antoi seuraavan lausunnon työ- ja elinkeinoministe-
riölle hallituksen esitysluonnoksesta työnhakijan palveluprosessin ja 
eräiden työttömyysetuuden saamisen edellytysten uudistamista koske-
vaksi lainsäädännöksi:

Yleiset huomiot esitysluonnoksesta

Helsingin kaupunki pitää esityskokonaisuuden tavoitteita oikeansuun-
taisina, mutta keinoja ja resursseja riittämättöminä sekä työnhakijoiden 
palveluiden vaikuttavuuden näkökulmasta ongelmallisina. Kuvatut lain-
säädäntömuutokset eivät niille varatuilla resursseilla tule todennäköi-
sesti johtamaan toivottujen tavoitteiden saavuttamiseen, joten hallituk-
sen esitystä ei tulisi tällaisenaan antaa.

Esitetyt lisäresurssit ovat täysin riittämättömät suhteessa uusiin tehtä-
viin. Esitettyjen uusien tehtävien ja resurssien kytköstä ei ole esityk-
sessä arvioitu riittävän perusteellisesti. Työ- ja elinkeinotoimistoilla on 
ollut jo ennen koronavirusepidemiaa seurannutta työttömyyden kasvua 
vaikeuksia selviytyä nykyisestäkin lakisääteisestä palvelutasosta. Esite-
tyn kaltaisena toteutettu ja resursoitu uudistus olisi siten jo lähtökohtai-
sesti kyvytön vastaamaan siihen kohdistettuihin odotuksiin eikä täten 
johtaisi toivottuihin vaikutuksiin.

Uuden palvelumallin myötä työnhakijan palveluprosessi jäykistyy eikä 
mahdollista resurssien tehokasta käyttöä. Työvoimapalvelujen järjes-
tämisvastuun siirron keskeisenä tavoitteena on tunnistaa ja ratkaista 
asiakkaiden yksilölliset palvelutarpeet, työllistymisen esteet sekä 
osaamisen kehittämistarpeet. Esitetty palvelumalli veisi kaikki asiakkaat 
tarpeesta ja taustasta riippumatta saman tasapäistävän prosessin läpi, 
eikä mahdollistaisi resurssien käyttöä tehokkaasti asiakkaiden yksilöl-
listen tarpeiden mukaisiin palveluihin. 

Esitetty palvelumalli lisää hallintoa ja työttömyysturvan toimeenpanojär-
jestelmän monimutkaisuutta. Työnhakukeskusteluihin ja työnhakuvel-
vollisuuteen tulisi liittymään lukuisia poikkeuksia, joiden hahmottaminen 
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olisi työnhakijalle vaikeaa. Työnhakuvelvollisuus, työnhausta raportointi 
ja siihen liittyvä valmius todistaa hakeneensa riittävää määrää työpaik-
koja voi johtaa kohtuuttomiin tilanteisiin työnhakijan kannalta.

Työnhakijoiden tiiviimmälle kohtaamiselle ei ole arvioitu lainkaan vaiku-
tusta palveluiden käyttöön tai niihin varattuihin määrärahoihin. Esityk-
sen tavoitteena on kuitenkin saada työnhakijat ohjattua palvelutarpeen 
mukaisiin palveluihin nykyistä tehokkaammin. Ilman riittäviä palveluihin 
kohdistuvia resursseja ei asiakkaan kontaktoinnilla nykyistä useammin 
tule olemaan toivottuja vaikutuksia.

Esitetty malli asettaa suuria paineita asiakasta koskevien tietojen siir-
tymisen nopeudelle jo alkuhaastattelujen tiukasta määräajasta johtuen. 
Ottaen huomioon nykytilanteen tietojen siirrossa viranomaisten välillä, 
on olemassa suuri riski sille, että mallin edellyttämät muutokset tietojär-
jestelmiin ja niiden integraatioon eivät ole valmiit lakien tullessa voi-
maan.

Esityksen vaikutukset palveluiden järjestämiseen ja resursointiin

Ottaen huomioon tämänhetkisen tilanteen, jossa työvoimapalveluilla on 
palveluvelkaa, jonka purkaminen tulee olemaan hidasta nykyisilläkin 
resursseilla, on uudistus kokonaisresursoinniltaan puutteellinen. Las-
kettaessa kokonaishenkilöstöresurssien jakautumista kokeilukunnille ja 
TE-toimistoille esityksessä on pyritty ottamaan huomioon asiakaskun-
nan kompositiota, mikä on kannatettavaa. Tämä on kuitenkin tehty liian 
karkeasti painottamalla asiakkaita eri kertoimilla heidän työllisyyskoo-
dinsa mukaan sen sijaan, että olisi tarkasteltu myös eri asiakasryhmien 
palvelutarpeita täsmällisemmin kuvaavia indikaattoreita kuten esimer-
kiksi vieraskielisyyttä. Koska uudistusta ehdotetaan toteutettavaksi si-
ten, että asiakkaan palveluprosessista säädetään lain tasolla hyvin yk-
sityiskohtaisesti, myös resursointi tulee vastaavasti suunnitella yksityis-
kohtaisesti eri asiakaskohderyhmien tarpeet sekä tähän liittyvä ajan-
käyttö asiakastyössä huomioiden.

Helsingin kuntakokeilun asiakkaista noin 20 000 eli 42 % on vieraskieli-
siä (06/2021). Jotta asiantuntija voi varmistua, että asiakas ymmärtää 
oikeutensa ja velvollisuutensa, on vieraskielisen asiakkaan palvelemi-
seen varattava riittävästi aikaa. Vieraskielisten asiakkaiden palvelu 
vaatii myös usein tulkkausta, mikä osaltaan viivyttää asiakaspalveluti-
lannetta. Onkin arvioitu, että vieraskielisten asiakkaiden palvelemiseen 
on syytä varata keskimäärin 1,5-kertaa enemmän aikaa kuin kotimaisia 
kieliä puhuvan. Tämä on ensiarvoisen tärkeää ottaa huomioon myös 
palvelujen resursoinnissa, mitä tässä esityksessä ei ole tehty.

Uuden palvelumallin toteuttamiseen osoitetun henkilöstöresurssin riit-
tämättömyyttä alleviivaa TE-hallinnon jo olemassa oleva palveluvelka. 
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Koronaepidemiaa edeltäneillä resursseilla ja asiakasmäärillä TE-
toimistot saivat 3 kuukauden välein järjestetyistä määräaikaishaastatte-
luista (joita ei ole tarvinnut järjestää kasvokkain) toteutettua keskimää-
rin noin 70 %. Uuden palvelumallin myötä Helsingin kuntakokeilulle 
kohdistuvaa henkilöstöresurssia lisättäisiin vain 21 %, mutta samalla 
palveluvelvoitteiden määrä moninkertaistuisi koronaa edeltävästä ta-
sosta.

Uudistuksen toteuttaminen puutteellisilla henkilöstöresursseilla ei pel-
kästään heikentäisi palvelun laatua, vaan myös te-palveluiden henki-
löstön työhyvinvointia ja sitoutumista työhönsä. Henkilöstön rekrytoin-
nissa on jo nyt ollut vaikeuksia ja esityksen edellyttämä lisähenkilöstön 
rekrytointi ja perehdyttäminen entistä monimutkaisempaan työnkuvaan 
tulisi viemään aikaa. Siirtymäaika lainsäädännön käyttöönotossa on 
tästä syystä välttämätön.

Koska laki ottaa yksityiskohtaisesti kantaa palvelumalliin palvelun to-
teuttamisen tavankin määritellen, olisi kohtuullista, että lakiesityksessä 
olisi mukana teoreettinen laskelma esityksen vaikutuksista tilatarpee-
seen. Verrattuna nykyiseen työvoimapalvelumalliin, esitys lisäisi kas-
vokkaisten tapaamisten määrää johtuen kaikille työnhakijoille pakolli-
sesta kasvokkain toteutettavasta alkuhaastattelusta. Lisääntynyt kas-
vokkaisten tapaamisten määrä tulee lisäämään tarvittavia tilaresursseja 
huomattavasti, mutta tätä ei ole otettu huomioon esityksessä millään 
tavalla. Huomionarvoista on myös se, että uusien työnhakijoiden mää-
rän lisääntyessä äkillisesti esimerkiksi suhdannevaihtelun vuoksi, ei 
työvoimaviranomaisen palvelukapasiteetti skaalaudu ylöspäin kovin-
kaan nopeasti. Tämä tulisi hidastamaan työnhakijoiden pääsyä alku-
haastatteluun.

Esityksen arvioituja taloudellisia ja työllisyysvaikutuksia koskevat huomiot

Lakiesitys on rakennettu oletukselle, että tietyt palvelun elementit luo-
vat haluttua vaikuttavuutta, vaikka tutkimuspohjainen tieto ei tue kiistat-
tomasti tätä oletusta.

Palvelumallin esikuvana toimineissa pohjoismaisissa työvoimapalvelu-
malleissa yksittäisen virkailijan vastuulla oleva asiakasmäärä on ollut 
pienempi, kuin mitä esityksen mukainen lisäresurssin mahdollistaisi. 
Tämä on omalta osaltaan mahdollistanut intensiivisen työvoimapalve-
lun vaikuttavuuden. Ennakoidut työllisyysvaikutukset näyttäytyvät opti-
mistisina, mikäli työnhakija-asiakkaan palvelua ei resursoida siten, että 
se mahdollistaa asiakkaan yksilölliseen tilanteeseen perehtymisen ja 
sitä tukevien ratkaisujen hakemisen.

Esityksen vaikutukset työnhakijan palveluprosessiin
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Esitys ei ota riittävän hyvin huomioon erilaisten työnhakijoiden toisis-
taan poikkeavia tilanteita tai paikallisia olosuhteita. Tästä näkökulmasta 
esitys on ristiriidassa työvoimapalveluiden järjestämisvastuun siirron 
tavoitteiden kanssa, joihin kuuluu entistä yksilöllisempien ja vaikutta-
vampien työvoimapalvelujen kehittäminen. Esitetty työnhakukeskuste-
luja ja täydentäviä työnhakukeskusteluja koskeva määrällinen velvoite 
johtaa siihen, että viranomaistoiminnan painopiste siirtyy työnhakija-
asiakkaan palvelemisesta hallinnollisten suoritteiden toteutumisen var-
mistamiseen. Sama ilmiö syntyi myös työnhakijan määräaikaishaastat-
teluiden säätämisen yhteydessä, mistä syystä niiden sisältö ja arvo 
asiakkaalle on jäänyt paikoin pintapuoliseksi. Esitetty työvoimapalve-
lumalli muistuttaakin enemmän henkilöasiakaspalvelun erikoistuneen 
tiimin sopimaa palvelumallia kuin mahdollistavaa ja tavoitelähtöisesti 
määriteltyä selkeää ja ymmärrettävää lainsäädäntöä.

Helsingin kaupunki katsoo, että kaikille työnhakijoille pakollinen kas-
vokkainen alkuhaastattelu ei edistä työllistymistä siinä määrin, että se 
olisi perusteltua toteuttaa kaikille juuri tällä tapaa. Poikkeustilanteen 
myötä etänä toteutettu palvelu on lyönyt läpi ja merkittävä osa asiak-
kaista suosii etänä toteutettavaa palvelua ilman, että sillä välttämättä 
olisi kielteistä vaikutusta palvelun koettuun yksilöllisyyteen. Etätoteutus 
on lisännyt asiakkaiden osallistumista palveluun ja antanut mahdolli-
suuden asiakaslähtöisempään palveluun. Samalla resursseja on voitu 
tehokkaammin kohdentaa sellaisten asiakkaiden intensiiviseen kasvok-
kaiseen palveluun, joilla on aidosti monilainen palvelutarve.

Kaikkien työnhakijoiden asettaminen myös palvelukanavan osalta 
(kasvokkain tapaamisen vaatimus) samalle viivalle prosessin alussa 
näyttäytyy rajallisten resurssien epätarkoituksenmukaisena käyttönä ja 
asiakkaiden toiveiden sivuuttamisena. Osa asiakkaista tarvitsee vielä-
kin laaja-alaisempaa ja intensiivisempää palvelua kuin hallituksen esi-
tyksessä ehdotetaan, osa asiakkaista toivoo saavansa palvelunsa digi-
taalisesti ja osa puolestaan hyötyy työvoimaviranomaisten palveluista 
työnhaussa selkeästi vähemmän kuin muut kohderyhmät. Lainsäädän-
nön tulee mahdollistaa esitystä laajempi tarkoituksenmukaisuusharkin-
ta alkuhaastatteluun kutsumisen suhteen.

Alkuhaastattelun järjestäminen viiden arkipäivän kuluessa työnhaun al-
kamisesta ei monien työnhakijoiden kohdalla ole realistista. Tällainen 
palvelutaso vaatisi alkuhaastatteluajan sopimisen työnhakijaksi ilmoit-
tautumisen yhteydessä. Muualta kuin EU-alueelta tulevien maahan-
muuttaja-asiakkaiden osalta vaaditaan TE-toimiston lausunto henkilön 
oikeudesta palveluihin, missä tapauksessa alkuhaastatteluajan ennalta 
sopiminen on mahdotonta. Myöskään tarvittavia tulkkauspalveluita ei 
välttämättä ole saatavilla viiden arkipäivän varoitusajalla, eivätkä tulkille 
sopivat ajat ole tiedossa ilmoittautumisvaiheessa. Paperilomakkeella 
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työnhakijaksi ilmoittautuvia varten ja asiakkaille, joille tapaamiskutsu 
toimitetaan kirjeellä, on varattava selvästi enemmän aikaa. On myös 
yleistä, että asiakkaan tavoittamisessa puhelimitse ilmenee vaikeuksia, 
mikä viivyttää palveluprosessia. Alkuhaastattelun määräajan tulee pal-
velumallissa olla viiden arkipäivän sijasta vähintään 10 arkipäivää.

Työnhaun alun intensiivijaksoon kuuluva työnhakijan kontaktoiminen 
kahden viikon välein ei ole tarpeen silloin, kun voidaan hyvällä syyllä 
odottaa, että asiakas on ohjattu tarkoituksenmukaiseen tavoitteelliseen 
palveluun eikä hakijan tilanteessa ole tapahtunut muutosta. Tämä pä-
tee esimerkiksi niihin kotoutuja-asiakkaisiin, jotka on ohjattu kieli- tai 
osaamiskartoitukseen tai työnhakijoihin, jotka on ohjattu koulutukseen 
tai muihin palveluihin ja odottavat koulutus- tai palvelujakson alkamista.

Työnhakukeskustelu järjestettäisiin esityksen mukaan kuukautta pi-
dempään kestävässä koulutuksessa oleville kuukautta ennen kyseisen 
koulutuksen päättymistä. Lyhyissä koulutuksissa tämä voi johtaa tar-
peettoman lyhyeen väliin keskustelujen välillä.

Työnhakijalle lähetettävä kirjallinen muistutus on tarkoitukseltaan oi-
keansuuntainen toimi. Pelkkä kirjallinen muistutus ei kuitenkaan riitä 
varmistamaan niiden työnhakijoiden tietoisuutta tilanteestaan, joiden 
kotimaisten kielten taito on heikko. Näiden työnhakijoiden tapauksessa 
olisi tärkeä varmistaa työnhakijan ymmärrys omasta tilanteestaan 
muulla tavoin ja varata neuvontaan riittävät resurssit. Kirjallinen muistu-
tus on syytä toimittaa työnhakijalle hänen käyttämässään kanavassa.

Jotta työnhakijalle kyetään tarjoamaan juuri hänelle parhaiten soveltu-
via palveluita, tulisi esityksessä kautta linjan ottaa huomioon mahdolli-
suuksien mukaan kaikki kuntien tarjoamat palvelut, mm. ammatinvalin-
ta- ja uraohjauspalvelut. Esimerkiksi esityksessä työnhaun alun inten-
siivijakson palvelupolusta mahdollistetaan poikkeus vain, jos henkilö on 
työvoimakoulutuksessa, opiskelee omaehtoisia opintoja työttömyyse-
tuudella tuettuna tai on palkkatuetussa työssä, työkokeilussa tai kun-
toutuksessa. Lainsäädäntö ei saa luoda kannusteita työnhakijan osal-
listumiseen ensisijaisesti näihin palveluihin, jos henkilölle on mahdollis-
ta tarjota muuta paremmin todelliseen palvelutarpeeseen vastaavaa 
palvelua.

Työnhakuvelvollisuutta koskevat huomiot

Koska kielitaito on työmarkkinoilla merkittävä yksilön työllistyvyyttä 
määrittävä tekijä, olisi lakitekstiin syytä kirjata myös kielitaidon puute 
perusteeksi työnhakuvelvollisuuden alentamiseen tai asettamatta jät-
tämiseen.  Työnhakuvelvollisuutta on voitava alentaa myös niiltä työn-
hakijoilta, joiden työ- ja toimintakyky on tosiasiallisesti alentunut merkit-
tävästi mutta ilman että toimeentulotukilain 2 a §:n 1 momentin 4 koh-
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dan edellytykset täyttyvät sekä työnhakijoilta, joilla ei ole kokonaan ver-
kossa tapahtuvaan työnhakuun tarvittavia digitaalisia taitoja.

Huonon työmarkkinatilanteen tulisi olla itsessään riittävä peruste alen-
taa määrällistä työnhakuvelvollisuutta siinä tapauksessa, että äkillinen 
suhdannekäänne alentaa avautuvien työpaikkojen määrää työmarkki-
noita läpäisevästi. Näin vältyttäisiin näennäiseltä työnhakijalle todelli-
suudessa sopimattomien paikkojen hakemiselta. 

Omaehtoisesti opiskelevilla työnhakijoilla olisi esityksen mukaan velvol-
lisuus hakea te-viranomaisen tarjoamia työpaikkoja myös koulutuksen 
aikana. Jos henkilö on tutkintoon johtavassa omaehtoisessa koulutuk-
sessa ja asiakkaan työllistyvyysedellytysten vahvistaminen selkeästi 
edellyttää lisäosaamista, asiakkaan pitkän aikavälin työmarkkinaval-
miuksien ja työllistymisen kannalta tarkoituksenmukaisempaa olisi, että 
hän suorittaisi opinnot loppuun ja hankkisi koulutuksessa tarjottavan 
osaamisen. Tämän vuoksi te-viranomaista ei tulisi velvoittaa työtar-
jouksiin tällaisissa tapauksissa ja lakiesityksen 3 luvun 7 §:n mainintaa 
työnhakijan työvelvollisuudesta tulisi tarkentaa. Lisäksi on huomattava, 
että omaehtoisen opiskelun tavoitteellisuuden heikentyminen ja kes-
keytysten lisääntyminen kasvattaa myös koulutuksenjärjestäjien hallin-
nollista taakkaa sekä vähentää näiden kannustimia panostaa työttö-
mien osaamisen kehittämiseen.

Työnhakuvelvollisuuden raportoinnin on oltava työnhakijalle riittävän 
helppoa ja siihen käytettävän palvelun mahdollisimman yksinkertainen, 
jotta puuttuvat digitaidot tai heikko kielitaito eivät muodostu raportoinnin 
esteeksi. Heikot digitaidot muodostavat esteen sähköisessä palvelussa 
tapahtuvalle raportoinnille ja itsenäiselle asioimiselle Vaikka 91 % 
työnhakijoista käynnistikin työnhakunsa verkkopalvelussa vuonna 
2020, ei tämä tarkoita sitä että 91 % työnhakijoista osaisi asioida säh-
köisesti itsenäisesti, vaan apua tähän haetaan edelleen usein te-
palveluista. Verkkopalvelun lisäksi tukea tarvitseville asiakasryhmille 
onkin oltava myös toissijainen tapa raportoida työnhakuvelvollisuuden 
toteutumisesta. Tämä lisää osaltaan viranomaisen henkilöstöresurssien 
tarvetta.

Työttömyysturvaseuraamuksia koskevat huomiot

Esitys lisää toteutuessaan työttömyysturvan toimeenpanojärjestelmän 
monimutkaisuutta, mikä asettaa työnhakijan nykyistä haavoittuvaisem-
paan asemaan. Jos työnhakija ei ymmärrä kokonaisuutta, johon kuuluu 
työnhakuvelvollisuus, työnhausta raportointi ja siihen liittyvä valmius 
todistaa hakeneensa riittävää määrää työpaikkoja, voi tämä johtaa koh-
tuuttomiin tilanteisiin työnhakijan kannalta. Myös työnhakuvelvollisuu-
teen liittyvien poikkeuksien hahmottaminen voi olla työnhakijalle vaike-
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aa. Esityksen perusteella viranomaisen ajasta yhä suurempi osa menisi 
työttömyysturvaan liittyvän asioiden seurantaan ja toteuttamiseen 
sääntelyn tarpeettoman monimutkaisuuden vuoksi

Esityksessä on työttömyysturvalakiin johdettu työnhakuvelvollisuudesta 
loogisesti seuraava menettely, jossa omatoimisesti (joskin työnhaku-
velvollisuuden ohjaamana) haetusta työpaikasta kieltäytyminen katso-
taan moitittavaksi. Tosiasiallisesti te-viranomaisella on kuitenkin vain 
heikosti käytettävissä tietoa tilanteesta, jossa työtön tulee valituksi työ-
paikkaan, mutta ei ota sitä vastaan, jolloin pykälän käytännön vaikutus 
on hyvin vähäinen

Esityksessä tulisi pyrkiä korjaamaan työllistymistä edistäviin palveluihin 
liittyvä epäkohta, joka asettaa työllisyyden kuntakokeilujen itse hankki-
mat palvelut eri asemaan asiakkaalle kuin ELY-keskuksen kautta han-
kitut palvelut. Asiakas saatetaan monissa tapauksissa velvoittaa kokei-
lun hankkimaan palveluun suunnitelmalla, joten palvelu rinnastuu to-
siasiallisesti työllistymistä edistävään JTYP-lain mukaiseen palveluun. 
Vaikka kyse on laajemmasta kysymyksestä, eikä se liity vain esitettyyn 
työvoimapalvelumalliin, ongelmaan tulisi hakea ratkaisua.

Muut huomiot

Työnhakijan palveluprosessia tukevien tietojärjestelmämuutosten tulee 
olla valmiita hyvissä ajoin ennen palvelumallin muutosta, mikä ei tällä 
hetkellä näytä realistiselta. Haastattelutyyppien toteutukseen ja työnha-
kijan työnhakuvelvoitteeseen liittyvää tilannetietoa ei voi ylläpitää ny-
kyisenkaltaisilla nykyjärjestelmässä tehtävillä muistilistavienneillä esi-
tettyjen henkilöstöresurssien puitteissa. Esityksen tavoitteiden toteutu-
misen mahdollistamiseksi työhallinnon uuden asiakastietojärjestelmän 
yhteyteen on rakennettava myös TYPPI-järjestelmän seuraaja, johon 
myös Kela ja Sote saavat näkyvyyden niiden asiakkaiden osalta, joiden 
osalta on todettu monialaisen yhteispalvelun tarve.

Voimassa olevan kokeilulain 17 §:n tiedonsaantioikeutta koskevassa 
pykälässä (viittaus JTYPL 12 luvun 6 §) ei huomioida lainkaan muita 
kuin lakisääteisiä palveluita. Kyseistä tiedonvaihtosäännöstä on välttä-
mätöntä muuttaa. Työllisyyspalveluissa on tunnistettu tilanteita, joissa 
henkilötietojen käsittely ei ole välttämätöntä viranomaisen lakisääteisen 
tehtävän hoitamiseksi, mutta tietyn palvelun tuottaminen ei kuitenkaan 
ole mahdollista ilman henkilötietojen käsittelyä. Nykytilanteessa Helsin-
gin kaupungin työllisyyspalvelut on pyytänyt asiakkaalta (rekisteröidyl-
tä) suostumuksen sellaisiin palveluihin ohjaamiseen, jotka eivät ole 
välttämättömiä viranomaisen lakisääteisen tehtävän hoitamiseksi. 
Suostumusta ei yleisen tietosuoja-asetuksen mukaan kuitenkaan pide-
tä oikeudellisesti pätevänä perusteena henkilötietojen käsittelylle tilan-
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teessa, jossa rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn välillä vallitsee epäsuhta. 
Viranomaistoiminnassa suostumuksista ei kuitenkaan päästä eroon, jos 
kokeilualueiden kunnille ei anneta tosiasiallista mahdollisuutta määrätä 
henkilötietojen käsittelyn perusteista tai tavoista. Kun kyse on viran-
omaistoiminnasta, palveluihin ohjaamisen tulisi perustua tulevaisuu-
dessa lakiin.   Asiakasta velvoittavaan palveluun ohjaaminen ja palaut-
teen saamisen ei tulisi jatkossa edellyttää kuntien laatimisvastuulle jä-
tetyn suostumuslomakkeen käyttämistä. Asiakkaan tietoja olisi myös ol-
tava mahdollista vaihtaa monialaisessa kunnan yhteistyössä niissä ti-
lanteissa, joissa se on välttämätöntä asiakkaan palveluiden yhteenso-
vittamiseksi (esimerkiksi koulutuksen järjestäminen).

Työttömyysturvalain työttömän työnhakijan määritelmää (TTL 2 luku 1 
§) ehdotetaan esityksessä muutettavaksi siten, että työttömyysturva-
laissa ei enää säädettäisi henkilön velvollisuudesta ilmoittaa yhteystie-
tonsa työnhakijana pitämisen edellytyksenä. Yhteystietojen ilmoittami-
sesta säädettäisiin ehdotuksen mukaan JTYP-lain työnhaun käynnis-
tämistä koskevassa säännöksessä (JTYPL 2 luku 1 §). Yhteystietojen 
ajantasaisuutta ei ole kuitenkaan mainittu työnhaun päättävänä tekijänä 
mainitun luvun ehdotetussa 2 §:ssä. Helsingin kaupunki pitää tärkeänä, 
että asiakkaan yhteystietojen ilmoittamisvelvollisuuden vaikutuksesta 
työnhakuun säädetään täsmällisesti, jotta asiakas on jatkossakin mah-
dollista tavoittaa viivytyksettä.

Käsittely

Esittelijä muutti ehdotustaan siten, että liitteeksi lisätään lausuntopyyn-
tö.

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän muutetun ehdotuksen.

Vastaehdotus:

Jussi Halla-aho: Esitän kappaleiden 23 ja 24 poistamista lausuntoluon-
noksesta. Kielitaidon hankkiminen on oleellinen osa työmarkkinoille ja 
yhteiskuntaan integroitumista, ja kaiken politiikan pitää luoda kannus-
teita kielen opiskeluun. On myös suhtauduttava realistisesti siihen tosi-
seikkaan, että kaikilla maahanmuuttajilla ei ole voimakasta motivaatiota 
opetella suomea tai ruotsia eikä työllistyä. Kaupungissa on runsaasti 
etenkin humanitaarisin tai perheperustein saapuneita henkilöitä, jotka 
eivät vuosien maassaolon jälkeenkään osaa suomea tai ruotsia. 

Työnhakuvelvoitteen keventäminen tai poistaminen kielitaidon puuttu-
misen vuoksi ei kannusta opiskelemaan suomea tai ruotsia vaan päin-
vastoin luo kannusteen olla opiskelematta niitä. 
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Edelleen on muistettava, että monissa suorittavissa töissä, joihin maa-
hanmuuttajat tyypillisesti työllistyvät, ei edellytetä hyvää kielitaitoa. 
Tässäkään suhteessa työnhakuvelvoitteen keventäminen tai poistami-
nen ei olisi perusteltua.

Jussi Halla-ahon vastaehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.

Jussi Halla-aho jätti päätöksestä eriävän mielipiteen.

Jussi Halla-aho jätti eriävään mielipiteeseensä seuraavat perustelut:

Esitän kappaleiden 23 ja 24 poistamista lausuntoluonnoksesta. Kielitai-
don hankkiminen on oleellinen osa työmarkkinoille ja yhteiskuntaan in-
tegroitumista, ja kaiken politiikan pitää luoda kannusteita kielen opiske-
luun. On myös suhtauduttava realistisesti siihen tosiseikkaan, että kai-
killa maahanmuuttajilla ei ole voimakasta motivaatiota opetella suomea 
tai ruotsia eikä työllistyä. Kaupungissa on runsaasti etenkin humanitaa-
risin tai perheperustein saapuneita henkilöitä, jotka eivät vuosien 
maassaolon jälkeenkään osaa suomea tai ruotsia.

Työnhakuvelvoitteen keventäminen tai poistaminen kielitaidon puuttu-
misen vuoksi ei kannusta opiskelemaan suomea tai ruotsia vaan päin-
vastoin luo kannusteen olla opiskelematta niitä. 

Edelleen on muistettava, että monissa suorittavissa töissä, joihin maa-
hanmuuttajat tyypillisesti työllistyvät, ei edellytetä hyvää kielitaitoa. 
Tässäkään suhteessa työnhakuvelvoitteen keventäminen tai poistami-
nen ei olisi perusteltua.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Ville Salo, erityissuunnittelija, puhelin: 310 37498

ville.j.salo(a)hel.fi

Liitteet

1 Lausuntopyyntö 7.6.2021

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut
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Toimivalta

Hallintosäännön 19 luvun 5 §:n 1 momentin 5 kohdan mukaan, ellei toi-
sin ole säädetty tai määrätty, kaupungin puhevaltaa käyttää ja kaupun-
gin esitykset ja lausunnot ulkopuoliselle antaa kaupunginhallitus.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Ville Salo, erityissuunnittelija, puhelin: 310 37498

ville.j.salo(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 560
Hankintaoikaisuvaatimus, Edtech incubator Helsinki hautomo-
ohjelman hankinta

HEL 2021-002647 T 02 08 02 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, että kansliapäällikön 10.6.2021 § 139 teke-
mään päätökseen Edtech incubator Helsinki hautomo-ohjelman han-
kinnasta kohdistuva xEDu Oy:n hankintaoikaisuvaatimus hylätään.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Mia-Stiina Heikkala, johtava asiantuntija, puhelin: 310 27035

mia-stiina.heikkala(a)hel.fi

Liitteet

1 Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 25 k)

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, hankintaoikaisupäätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
xEDu Oy Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, hankintaoikaisu-
päätös

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Edtech incubator Helsinki hautomo-ohjelman hankinnassa (H016-21 / 
HEL 2021-002647) tarjouksen antanut xEDu Oy on määräajassa esit-
tänyt hankintaoikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimus kohdistuu kanslia-
päällikön 10.6.2021 § 139 tekemään hankintapäätökseen.

Hankintaoikaisuvaatimuksen mukaan xEDu Oy pyytää oikaisua pää-
töksentekoprosessiin tarjoajan taloudellisen tilanteen arvioinnin osalta. 
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Tarjouspyynnön ESPD-liitteessä sekä kohdassa ”Tarjouspyynnön muut 
ehdot” on esitetty tarjoajan soveltuvuudelle asetetut vaatimukset ja sel-
vitysvelvollisuudet. Taloudellisen tilanteen osalta edellytettiin, että tar-
joajan taloudellisen tilanteen tulee olla sellainen, että se Suomen Asia-
kastieto Oy:n tai vastaavan tahon rating-luokituksessa on tyydyttävä A 
taikka riskiluokka on 1-3 tai vastaava. xEDu Oy ei täyttänyt asetettua 
vaatimusta. Tarjoajan rating-luokitus oli Suomen Asiakastieto Oy:n pal-
velusta 18.5.2021 tarkistettuna C (heikko).

Tarjoaja on esittänyt, että taloudellinen tilanne olisi tullut arvioida lisä-
selvityksen perusteella, mutta hankintayksikkö ei voi tällaista lisäselvi-
tystä tarjouksen jättämisen jälkeen vastaanottaa.

Hankintalain 83 §:n mukaisesti hankintayksikkö voi asettaa ehdokkai-
den ja tarjoajien soveltuvuutta koskevia vaatimuksia. Ehdokkaat tai tar-
joajat, jotka eivät täytä hankintayksikön asettamia vähimmäisvaatimuk-
sia, on suljettava tarjouskilpailusta.

Hankintalain 74 §:n mukaan tarjoaja on vastuussa siitä, että sen tarjous 
tai osallistumishakemus on hankinta-asiakirjoissa asetettujen vaatimus-
ten mukainen. 

Oikaisuvaatimus on perusteeton ja 10.6.2021 tehty hankintapäätös on 
tehty oikein perustein.

Hankintayksikkö on noudattanut hankintalaissa hankintamenettelylle 
asetettuja säännöksiä. 

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

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

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Mia-Stiina Heikkala, johtava asiantuntija, puhelin: 310 27035

mia-stiina.heikkala(a)hel.fi

Liitteet

1 Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 25 k)
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Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, hankintaoikaisupäätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
xEDu Oy Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, hankintaoikaisu-
päätös

Päätöshistoria

Keskushallinto Kaupunginkanslia Kansliapäällikkö 10.06.2021 § 139

HEL 2021-002647 T 02 08 02 00

Päätös

Kansliapäällikkö päätti hyväksyä Y4 Works Oy:n (2978296-6) tarjouk-
sen kokonaistaloudellisesti edullisimpana.

Suunniteltu varsinainen sopimuskausi on 15.6.2021 – 31.12.2023.

Lisäksi hankintaan kuuluu kahden vuoden optiokausi, jonka käyttööno-
tosta hankintayksikkö päättää erikseen suoraa hankintaa käyttäen en-
nen perussopimuskauden päättymistä. 

Hankinnan arvioitu arvonlisäveroton arvo on 436 000 euroa.

Kansliapäällikkö päätti oikeuttaa elinkeinojohtajan allekirjoittamaan toi-
mittajan kanssa tehtävän sopimuksen ja päättämään myöhemmin op-
tion käyttöönotosta.

Kustannusten arvolisäveroton osuus maksetaan Innovaatiorahaston 
Helsinki Education Hub – Helsingistä maailman oppimisen pääkaupun-
ki- hankkeelta projektinumerolta 3599781. 

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

Päätöksen perustelut
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Hankinnan kohde

Helsinki Education Hubista (HEH) rakennetaan ainutlaatuinen oppimis- 
ja koulutusteknologian (EdTech) osaamiskeskus, joka yhdistää sekä 
kansalliset että kansainväliset oppimisen ja koulutuksen toimijat. HEHin 
yksi päätavoitteista on edistää EdTech – yrittäjyyttä ja uutta liiketoimin-
taa. HEH:ssä tulee toimimaan nyt kilpailutettava EdTech-alan hautomo.

Tarjouspyyntö

Kilpailutus perustuu Helsingin kaupunginkanslian 15.4.2021 päivättyyn 
tarjouspyyntöön H016-21 / HEL 2021-002647. Hankinta on toteutettu 
avoimella menettelyllä.

Hankinnasta on julkaistu hankintailmoitus 15.4.2021sähköisessä HIL-
MA-ilmoituskanavassa www.hankintailmoitukset.fi. Määräaika tarjous-
ten jättämiselle päättyi 17.5.2021. Määräaikaan mennessä saapui 7 
tarjousta: Educraftor Oy Ab, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Oy, iLab 
Collective, Nordic Startup Ventures Oy, Trainshare Universal Oy, xEdu 
Oy, Y4 Works Oy.

Tarjoajien soveltuvuuden tarkistaminen

Tarjouspyynnön ESPD-liitteessä sekä kohdassa ”Tarjouspyynnön muut 
ehdot” on esitetty tarjoajan soveltuvuudelle asetetut vaatimukset ja sel-
vitysvelvollisuudet.

Taloudellisen tilanteen osalta edellytettiin, että tarjoajan taloudellisen ti-
lanteen tulee olla sellainen, että se Suomen Asiakastieto Oy:n tai vas-
taavan tahon rating-luokituksessa on tyydyttävä A taikka riskiluokka on 
1-3 tai vastaava. xEDu Oy ei täyttänyt asetettua vaatimusta.

Tarjoajalla tuli olla palveluksessaan vähintään kaksi henkilöä, joista vä-
hintään yhdellä tulee olla kokemusta suomalaisesta oppimisesta ja 
koulutuksesta sekä koulujärjestelmästä, että Suomen edtech-alan tun-
temus ja ymmärrys. Nordic Startup Ventures Oy ei täyttänyt asetettua 
vaatimusta.

Tarjoajan tulee tarjousta jättäessään ilmoittaa, mitkä osat tarjoaja to-
teuttaa alihankintana. Tarjoajan tulee lisäksi ilmoittaa, mikäli se käyttää 
muiden yksiköiden voimavaroja täyttääkseen hankintayksikön asetta-
mat soveltuvuusvaatimukset. Mikäli tarjoaja käyttää muiden yksiköiden 
voimavaroja täyttääkseen soveltuvuusvaatimuksia, tulee näiden voima-
vara-alihankkijoiden täyttää oma ESPD-lomake ja toimittaa tämä tar-
jouksen määräaikaan mennessä. Trainshare Universal Oy ei täyttänyt 
asetettuja vaatimuksia alihankinnan ilmoittamisen ja voimavara-
alihankkijoiden ESPD-lomakkeen toimittamisen osalta.
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xEDu Oy, Nordic Startup Ventures Oy ja Trainshare Universal Oy:n ei-
vät täyttäneet tarjouskilpailussa tarjoajien soveltuvuudelle asetettuja 
vaatimuksia ja ne suljetaan tämän perusteella pois tarjouskilpailusta. 

Muiden tarjoajien osalta tarjoajien soveltuvuutta koskevat edellytykset 
on tarkastettu lukuun ottamatta pakollisia poissulkemisperusteita, jotka 
tarkastetaan päätöksenteon jälkeen ennen mahdollisen sopimuksen 
tekemistä tarjoajan toimittamien rikosrekisteriotteiden perusteella.

Tarjousten tarjouspyynnönmukaisuuden tarkastaminen

Määräajassa saapuneet tarjoukset ovat tarjouspyynnön mukaisia lu-
kuun ottamatta iLab Collectiven tarjousta.

Tarjouspyynnössä on edellytetty, että tarjoukset tulee toimittaa suomen 
kielellä. iLab Collective on toimittanut tarjouksen englanninkielellä ja on 
näin ollen tarjouspyynnön vastainen. iLab Collectiven tarjous hylätään 
tämän perusteella tarjouspyynnön vastaisena.

Tarjousten vertailu

Tarjousvertailu tehtiin Educraftor Oy Ab:n, Haaga-Helia ammattikor-
keakoulu Oy:n ja Y4 Works Oy:n tarjousten pohjalta.

Hankittavien tuotteiden valintaperusteena oli kokonaistaloudellinen 
edullisuus. Kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteena käytettiin 
hinta-laatusuhteeltaan parasta tarjousta. 

Hinnan painoarvo on 20 % ja laadun painoarvo 80 %. Laadun osalta 
arvioidaan toteuttamissuunnitelmaa ja verkostoja ja kumppaneita.

Tarjousten vertailu hinta- ja laatupisteineen ja perusteluineen on tämän 
päätöksen liitteenä olevassa vertailutaulukossa. Vertailu osoittaa, että 
kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen on tehnyt Y4 Works 
Oy.

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

Sovellettavat säännökset ja päätöstoimivalta

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

Hallintosäännön 12 luvun 1 §:n mukaan kansliapäällikkö päättää han-
kinnoista lukuun ottamatta osakkeita.
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Lisätiedot
Mia-Stiina Heikkala, johtava asiantuntija, puhelin: 310 27035

mia-stiina.heikkala(a)hel.fi
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§ 561
Nimistötoimikunnan asettaminen toimikaudeksi 2021-2023

HEL 2021-007675 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallitus asetti toimikaudekseen nimistötoimikunnan, jonka 
tehtävänä on tehdä esityksiä ja antoi lausuntoja maankäyttö- ja raken-
nuslain mukaisista asemakaavojen nimikysymyksistä sekä muista ni-
mistökysymyksistä. 

Kaupunginhallitus nimesi toimikuntaan jäsenet ja varajäsenet suostu-
muksensa perusteella seuraavasti:

Jäsenet

1. tiimipäällikkö Suvi Tyynilä, kaupunkiympäristön toimiala 

2. yleiskaavasuunnittelija Jussi Mäkinen, kaupunkiympäristön toimiala 

3. tiimivastaava Anna Finnilä, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala, kau-
punginmuseo 

4. yksikönpäällikkö Timo Tolkki, kaupunkiympäristön toimiala 

5. kulttuuritoimittaja Minna Joenniemi 

6. toimittaja Miska Rantanen 

7. dosentti Mikko-Olavi Seppälä 

8. erityisasiantuntija Helinä Uusitalo   

9. namnvårdare Maria Vidberg 

Henkilökohtaiset varajäsenet:

1. yleiskaavasuunnittelija Satu Tarula, kaupunkiympäristön toimiala 

2. projektipäällikkö Niko Setälä, kaupunkiympäristön toimiala 

3. tutkija Eva Packalén, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala, kaupungin-
museo 

4. osoitesuunnittelija Reija Karhunen, kaupunkiympäristön toimiala 

5. oppikirjailija, kulttuuritoimittaja Aleksis Salusjärvi 

6. toimittaja Anu Nousiainen 
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7. filosofian maisteri Anton Eskola 

8. erityisasiantuntija Heikki Hurtta 

9. ledande språkvårdare Anna Maria Gustafsson 

Puheenjohtaja Suvi Tyynilä  
varapuheenjohtaja Jussi Mäkinen.

Lisäksi kaupunginhallitus määräsi nimistötoimikunnan esittelijäksi ja 
pöytäkirjanpitäjäksi nimistönsuunnittelija Johanna Lehtosen kaupun-
kiympäristön toimialalta sekä hänen sijaisekseen suunnittelija Hanna 
Ikosen kaupunkiympäristön toimialalta.

Vielä kaupunginhallitus päätti, että toimikuntaan sovelletaan kaupun-
ginvaltuuston antamaa päätöstä luottamushenkilöiden taloudellisista 
etuuksista.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

tanja.sippola-alho(a)hel.fi
Johanna Lehtonen, nimistönsuunnittelija, puhelin: 310 37386

johanna.lehtonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Nimistötoimikuntaan nimetyt Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Esityksen taustaa

Maankäyttö- ja rakennuslaki (132/1999) edellyttää, että asemakaavas-
sa määrätään kadun ja muun yleisen alueen nimi. Kaupunginhallituk-
sen 30.12.1959 tekemän ensimmäisen asettamispäätöksen mukaan 
nimistötoimikunta vastaa asemakaavoihin tarvittavista nimiehdotuksis-
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ta. Helsinki kasvaa jatkuvasti, ja uusia nimiä tarvitaan vuosittain uusilla 
asemakaavoitettavilla alueilla ja entistä enemmän myös täydennysra-
kentamisalueilla.

Nimistötoimikunnan tehtävät

Nimistötoimikunnan laaja-alaista ja pitkäjänteistä asiantuntemusta tarvi-
taan asemakaavanimistön suunnittelun lisäksi muun muassa kaupun-
gin alueelliseen jakoon liittyvissä nimikysymyksissä sekä liikennepy-
säkkien, julkisten rakennusten yms. tilojen nimeämisessä. Nimistötoi-
mikunta vastaa nimistöön ja nimeämiseen liittyviin aloitteisiin ja esityk-
siin, joita saapuu kaupungin asukkailta, yhdistyksiltä ja valtuutetuilta. 
Nimistötoimikunta tekee lisäksi kaupungin toimielinten ja viranomaisten 
pyynnöstä nimiehdotuksia ja antaa lausuntoja erilaisissa nimikysymyk-
sissä.

Nimistötoimikunta seuraa nimistönsuunnittelun kehitystä Suomessa 
sekä tekee yhteistyötä Helsingin seudun muiden kuntien nimistönsuun-
nittelusta vastaavien tahojen kanssa. Nimistötoimikunnan tehtävänä on 
myös jakaa tietoa ja syventää tietoisuutta Helsingin nimistöstä ja eri ai-
kakausien nimikerrostumista.

Nimistötoimikunnan kokoonpano ja jäsenten ja varajäsenten erikoisalat

Nimistötoimikunnassa on edustettuna Helsingin kaupungin henkilöstön 
lisäksi nimistöasioiden monipuolisen käsittelyn kannalta välttämättömiä 
kaupungin ulkopuolisia erityisasiantuntijatahoja. Välittömät ja tiiviit kon-
taktit kaupungin ulkopuolisiin asiantuntijoihin edistävät nimistökysymys-
ten laadukasta ja pitkäjänteisestä valmistelua. Kaikki nimistötoimikun-
nan kokoonpanoon esitetyt henkilöt esitetään nimettäväksi perehtynei-
syytensä, asiantuntemuksensa ja nimiasioita kohtaan osoittamansa 
henkilökohtaisen kiinnostuksen sekä antamansa suostumuksen perus-
teella.

Nimistötoimikunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja varajäseni-
neen esitetään nimettäväksi Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön 
toimialalta maankäytön ja kaupunkirakenteen palvelukokonaisuudesta, 
mikä on osoittautunut käytännössä parhaaksi ratkaisuksi, sillä uusia 
nimiä suunnitellaan pääasiassa asemakaavoituksen tarpeisiin.

Nimistötoimikunnan jäsenistössä on Helsingin kaupungin edustajat 
kaupunkiympäristön toimialalta asemakaavoituksesta, maankäytön 
yleissuunnittelusta, liikenne- ja katusuunnittelusta ja kaupunkimittauk-
sesta. Heidän kauttaan nimistötoimikunnan työhön saadaan kaavoituk-
sen, kaupunkisuunnittelun, liikenne- ja katusuunnittelun sekä paikkatie-
don, karttatuotannon ja osoitesuunnittelun näkökulmaa. Helsingin kau-
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punginmuseon edustaja kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalta tuo esiin 
Helsingin historian ja historiantutkimuksen perspektiiviä nimistössä.

Pysyvänä kaupungin ulkopuolisena yhteistyötahona on Kotimaisten 
kielten keskus, jonka suomen kielen, ruotsin kielen, nimistöntutkimuk-
sen ja nimistönhuollon asiantuntemus on edustettuna nimistötoimikun-
nan jäsenistössä. Muualta kuin Helsingin kaupungin organisaatiosta ja 
Kotimaisten kielten keskuksesta tulevat asiantuntijat edustavat muun 
muassa Helsingin historian, kulttuurihistorian, mikrohistorian, kulttuurin, 
median, taiteen, kaupunkikulttuurin ja urbanismin erikoisaloja. Toimie-
limeen nimettävät ulkopuoliset jäsenet ovat kuntalain 69 § mukaisia 
luottamushenkilöitä. Kaupungin asiantuntijat osallistuvat toimielimen 
toimintaan tehtävänsä tai asemansa puolesta.

Tasa-arvolain (4 a §:n 1 momentti) mukaan valtion komiteoissa, neu-
vottelukunnissa ja muissa vastaavissa toimielimissä
sekä kunnallisissa toimielimissä että kuntien välisen yhteistoiminnan
toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoa ja tulee olla sekä nai-
sia että miehiä kumpiakin vähintään 40 %, jollei erityisistä syistä muuta 
johdu. Esitys täyttää tasa-arvolain vaatimukset.

Ehdotuksen nimettävistä henkilöistä on tehnyt kaupunkiympäristön toi-
miala. Esittelijän esitys on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

tanja.sippola-alho(a)hel.fi
Johanna Lehtonen, nimistönsuunnittelija, puhelin: 310 37386

johanna.lehtonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Nimistötoimikuntaan nimetyt Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus

Tiedoksi

Kaupunkiympäristön toimiala
Taloushallintopalveluliikelaitos
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Päätöshistoria

Kaupunkiympäristön toimiala 1.7.2021

HEL 2021-007675 T 00 01 05

Kaupunginhallitus asettaa toimikaudekseen nimistötoimikunnan, jonka 
tehtävänä on tehdä esityksiä ja antaa lausuntoja maankäyttö- ja raken-
nuslain mukaisista asemakaavojen nimikysymyksistä ja muista nimis-
tökysymyksistä.

Kaupunkiympäristön toimiala esittää nimistötoimikuntaan jäsenet ja va-
rajäsenet suostumuksensa mukaan seuraavasti:

Jäsen 

1. tiimipäällikkö Suvi Tyynilä (Kymp)
2. yleiskaavasuunnittelija Jussi Mäkinen (Kymp)
3. tiimivastaava Anna Finnilä (Kuva)
4. yksikönpäällikkö Timo Tolkki (Kymp)
5. kulttuuritoimittaja Minna Joenniemi
6. toimittaja Miska Rantanen
7. dosentti Mikko-Olavi Seppälä
8. erityisasiantuntija Helinä Uusitalo
9. namnvårdare Maria Vidberg

Henkilökohtainen varajäsen

1. yleiskaavasuunnittelija Satu Tarula (Kymp)
2. projektipäällikkö Niko Setälä (Kymp)
3. tutkija Eva Packalén (Kuva)
4. osoitesuunnittelija Reija Karhunen (Kymp)
5. oppikirjailija, kulttuuritoimittaja Aleksis Salusjärvi
6. toimittaja Anu Nousiainen
7. filosofian maisteri Anton Eskola
8. erityisasiantuntija Heikki Hurtta
9. ledande språkvårdare Anna Maria Gustafsson

Puheenjohtaja: Suvi Tyynilä (Kymp)

Varapuheenjohtaja: Jussi Mäkinen (Kymp)

Nimistötoimikunnan esittelijäksi ja pöytäkirjanpitäjäksi esitetään nimis-
tönsuunnittelija Johanna Lehtonen kaupunkiympäristön toimialalta. Hä-
nen henkilökohtaiseksi varahenkilökseen esitetään suunnittelija Hanna 
Ikonen kaupunkiympäristön toimialalta.
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Esityksen taustaa

Maankäyttö- ja rakennuslaki edellyttää, että asemakaavassa määrä-
tään kadun ja muun yleisen alueen nimi. Kaupunginhallituksen 
30.12.1959 tekemän ensimmäisen asettamispäätöksen mukaan nimis-
tötoimikunta vastaa asemakaavoihin tarvittavista nimiehdotuksista. 
Helsinki kasvaa jatkuvasti, ja uusia nimiä tarvitaan vuosittain uusilla 
asemakaavoitettavilla alueilla ja entistä enemmän myös täydennysra-
kentamisalueilla.

Nimistötoimikunnan tehtävät

Nimistötoimikunnan laaja-alaista ja pitkäjänteistä asiantuntemusta tarvi-
taan asemakaavanimistön suunnittelun lisäksi muun muassa kaupun-
gin alueelliseen jakoon liittyvissä nimikysymyksissä sekä liikennepy-
säkkien, julkisten rakennusten yms. tilojen nimeämisessä. Nimistötoi-
mikunta vastaa nimistöön ja nimeämiseen liittyviin aloitteisiin ja esityk-
siin, joita saapuu kaupungin asukkailta, yhdistyksiltä ja valtuutetuilta. 
Nimistötoimikunta tekee lisäksi kaupungin toimielinten ja viranomaisten 
pyynnöstä nimiehdotuksia ja antaa lausuntoja erilaisissa nimikysymyk-
sissä.

Nimistötoimikunta seuraa nimistönsuunnittelun kehitystä Suomessa 
sekä tekee yhteistyötä Helsingin seudun muiden kuntien nimistönsuun-
nittelusta vastaavien tahojen kanssa. Nimistötoimikunnan tehtävänä on 
myös jakaa tietoa ja syventää tietoisuutta Helsingin nimistöstä ja eri ai-
kakausien nimikerrostumista.

Nimistötoimikunnan kokoonpano sekä jäsenten ja varajäsenten erikoisalat

Nimistötoimikunnassa on edustettuna Helsingin kaupungin henkilöstön 
lisäksi nimistöasioiden monipuolisen käsittelyn kannalta välttämättömiä 
kaupungin ulkopuolisia erityisasiantuntijatahoja. Välittömät ja tiiviit kon-
taktit kaupungin ulkopuolisiin asiantuntijoihin edistävät nimistökysymys-
ten laadukasta ja pitkäjänteisestä valmistelua. Kaikki nimistötoimikun-
nan kokoonpanoon esitetyt henkilöt esitetään nimettäväksi perehtynei-
syytensä, asiantuntemuksensa ja nimiasioita kohtaan osoittamansa 
henkilökohtaisen kiinnostuksen sekä antamansa suostumuksen perus-
teella.  

Nimistötoimikunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja varajäseni-
neen esitetään nimettäväksi Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön 
toimialalta maankäytön ja kaupunkirakenteen palvelukokonaisuudesta, 
mikä on osoittautunut käytännössä parhaaksi ratkaisuksi, sillä uusia 
nimiä suunnitellaan pääasiassa asemakaavoituksen tarpeisiin.
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Nimistötoimikunnan jäsenistössä on Helsingin kaupungin edustajat 
kaupunkiympäristön toimialalta asemakaavoituksesta, maankäytön 
yleissuunnittelusta, liikenne- ja katusuunnittelusta ja kaupunkimittauk-
sesta. Heidän kauttaan nimistötoimikunnan työhön saadaan kaavoituk-
sen, kaupunkisuunnittelun, liikenne- ja katusuunnittelun sekä paikkatie-
don, karttatuotannon ja osoitesuunnittelun näkökulmaa. Helsingin kau-
punginmuseon edustaja kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalta tuo esiin 
Helsingin historian ja historiantutkimuksen perspektiiviä nimistössä.

Pysyvänä kaupungin ulkopuolisena yhteistyötahona on Kotimaisten 
kielten keskus, jonka suomen kielen, ruotsin kielen, nimistöntutkimuk-
sen ja nimistönhuollon asiantuntemus on edustettuna nimistötoimikun-
nan jäsenistössä. Muualta kuin Helsingin kaupungin organisaatiosta ja 
Kotimaisten kielten keskuksesta tulevat asiantuntijat edustavat muun 
muassa Helsingin historian, kulttuurihistorian, mikrohistorian, kulttuurin, 
median, taiteen, kaupunkikulttuurin ja urbanismin erikoisaloja.

Toimielimeen nimettävät ulkopuoliset jäsenet ovat kuntalain 69 §:n mu-
kaisia luottamushenkilöitä. Kaupungin asiantuntijat osallistuvat toimie-
limen toimintaan tehtävänsä tai asemansa puolesta.

Lisätiedot
Johanna Lehtonen, nimistönsuunnittelija, puhelin: 310 37386

johanna.lehtonen(a)hel.fi
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§ 562
Lausunto Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle 
Marmoripalatsin (Itäinen Puistotie 1) suojeluesityksestä

HEL 2019-005604 T 10 03 10

Päätös

Kaupunginhallitus antoi Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristö-
keskukselle Marmoripalatsin suojeluasiassa seuraavan lausunnon: 

Voimassa oleva asemakaava nro 5424 on vahvistettu vuonna 1964. 
Tontti kuuluu asemakaavassa asuntokerrostalojen korttelialueeseen. 
Asemakaavassa ei ole osoitettu suojelumerkintöjä ja asemakaava on 
vanhentunut.

Tontti kuuluu Kaivopuiston valtakunnallisesti merkittävään rakennet-
tuun kulttuuriympäristöön (RKY 2009).

Helsingin yleiskaavassa 2016 tontti kuuluu Kantakaupunki C2 -
alueeseen, jota kehitetään toiminnallisesti sekoittuneena asumisen, 
kaupan ja julkisten palvelujen, toimitilojen, hallinnon, puistojen, virkis-
tys- ja liikuntapalvelujen sekä kaupunkikulttuurin alueena. 

Alueella on vireillä kantakaupungin asemakaavojen ajantasaistamistyö, 
jonka tavoitteena on päivittää ja yhdenmukaistaa osin vanhentuneet 
asemakaavat. Asemakaavatyön keskeisimpinä tavoitteina on turvata 
sekä kaupunkikuvallisten kokonaisuuksien että yksittäisten kohteiden 
tärkeiden arvojen säilyminen ja samalla varmistaa yleiskaavan mukai-
nen kehitys. Kaavaehdotukset laaditaan osissa ja tavoitteena on esitel-
lä ne kaupunkiympäristölautakunnalle arviolta vuosina 2021–2024.

Kyseinen kohde tullaan suojelemaan vireillä olevassa asemakaavan 
muutoksessa. Asemakaavasuojelun tavasta ja määräyksistä neuvotel-
laan, eikä kaavoituksen tässä vaiheessa voida arvioida, millaiset suoje-
lumääräykset kyseiselle kohteelle tullaan osoittamaan. Tällöin etenkin 
sisätilojen suojelu rakennusperintölailla on tarkoituksenmukaista ja näin 
voidaan varmistua suojelun kohdentumisen ja suojelumääräysten riittä-
västä yksityiskohtaisuudesta ja kattavuudesta tämän ainutlaatuisen 
kohteen osalta.

Museoviraston esitys suojelun kohdentamiseksi ja tavoitteiksi on perus-
teltu ja kattava, eikä Helsingin kaupungilla ole siihen huomautettavaa.

Rakennuksen ja sen piha-alueen suojeleminen lailla rakennusperinnön 
suojelemisesta turvaa kohteen kulttuurihistorialliset ja rakennustaiteelli-
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set arvot. Rakennusperintölailla suojeleminen on vireillä olevan asema-
kaavanmuutoksen tavoitteiden mukaista eikä siten haittaa kaavoitusta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Liitteet

1 Lausuntopyyntö 7.6.2021, liite, Ilmoitus 8.5.2021
2 Lausuntopyyntö 7.6.2021
3 Lausuntopyyntö 7.6.2021, liite, Museoviraston lausunto 27.5.2021
4 Kaupunginmuseon lausunto

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskus

Esitysteksti

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on 
pyytänyt kaupungin lausuntoa Kaivopuistossa sijaitsevan, nk. Marmori-
palatsin suojelemisesta ja Museoviraston kohteelle ehdottamista suoje-
lumääräyksistä 30.8.2021 mennessä. Asiassa on saatu kaupunkiympä-
ristön toimialan ja kaupunginmuseon lausunnot. Kaupunginmuseon on 
todennut, että lausunnon antaminen asiassa kuuluu museoiden työn-
jaon mukaisesti Museovirastolle. Esitys on kaupunkiympäristön toimia-
lan lausunnon mukainen.

Museoviraston kuvauksen mukaan Marmoripalatsi (ent. Villa Keikrner) 
sijaitsee Kaivopuistossa, joka on valtakunnallisesti merkittävä rakennet-
tu kulttuuriympäristö (RKY 2009). Kaivopuisto on Helsingin kaupungin-
niemen eteläisimmässä kärjessä ulkomaisten esikuvien mukaan 1830-
luvulla hienostolle rakennettu kaivo- ja merikylpylälaitoksen puisto, jos-
ta 1800-luvun lopulla on muodostettu edustava julkinen kaupunkipuisto.
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Villa Keirknerin rakennutti ruukinpatruuna August Nilsson Keirkner 
(1856 – 1918) puolisonsa Lydia Keirknerin (o.s. Bremer) kanssa asuin-
talokseen ja taidekokoelmansa sijoituspaikaksi. Hän omisti Ähtärin In-
han ruukin vuosina 1884 – 1917. Arkkitehti Eliel Saarisen 1910-luvun 
puolivälissä suunnittelema rakennus valmistui 1918 mennessä. Hän 
suunnitteli Suomeen lukuisia yksityistaloja. Villa Keirkner oli niistä vii-
meisiä ja poikkeaa klassistisella tyylillään aiemmista.

Esittelijä toteaa lisäksi, että rakennu siirtyi valtion omistukseen vuonna 
1949. Rakennus on palvellut mm. oikeuslaitoksen rakennuksena noin 
60 vuotta. Rakennus on suojeltu aiemmin valtion rakennusten suojelus-
ta annetun asetuksen nojalla, joka sittemmin on kumottu. Koska kysei-
nen rakennus on siirtynyt valtion omistuksesta yksityiseen omistuk-
seen, ELY-keskus on saattanut suojelun vireille rakennusperinnön suo-
jelusta annetun lain (498/2010) nojalla.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Liitteet

1 Lausuntopyyntö 7.6.2021, liite, Ilmoitus 8.5.2021
2 Lausuntopyyntö 7.6.2021
3 Lausuntopyyntö 7.6.2021, liite, Museoviraston lausunto 27.5.2021
4 Kaupunginmuseon lausunto

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskus

Esitysteksti

Tiedoksi

Kaupunginmuseo
Kaupunkiympäristön toimiala

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristön toimiala 1.7.2021
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HEL 2019-005604 T 10 03 10

Hankenumero 5264_202

Kaupunkiympäristön toimiala antaa kaupunginkanslialle seuraavan lau-
sunnon:

Voimassa oleva asemakaava nro 5424 on vahvistettu vuonna 1964. 
Tontti kuuluu asemakaavassa asuntokerrostalojen korttelialueeseen. 
Asemakaavassa ei ole osoitettu suojelumerkintöjä ja asemakaava on 
vanhentunut.

Tontti kuuluu Kaivopuiston valtakunnallisesti merkittävään rakennet-
tuun kulttuuriympäristöön (RKY 2009).

Helsingin yleiskaavassa (2016) tontti kuuluu Kantakaupunki C2 -
alueeseen, jota kehitetään toiminnallisesti sekoittuneena asumisen, 
kaupan ja julkisten palvelujen, toimitilojen, hallinnon, puistojen, virkis-
tys- ja liikuntapalvelujen sekä kaupunkikulttuurin alueena. 

Alueella on vireillä kantakaupungin asemakaavojen ajantasaistamistyö, 
jonka tavoitteena on päivittää ja yhdenmukaistaa osin vanhentuneet 
asemakaavat. Asemakaavatyön keskeisimpinä tavoitteina on turvata 
sekä kaupunkikuvallisten kokonaisuuksien että yksittäisten kohteiden 
tärkeiden arvojen säilyminen ja samalla varmistaa yleiskaavan mukai-
nen kehitys. Kaavaehdotukset laaditaan osissa ja tavoitteena on esitel-
lä ne kaupunkiympäristölautakunnalle arviolta vuosina 2021–2024.

Kyseinen kohde tullaan suojelemaan vireillä olevassa asemakaavan 
muutoksessa. Asemakaavasuojelun tavasta ja määräyksistä neuvotel-
laan, eikä kaavoituksen tässä vaiheessa voida arvioida, millaiset suoje-
lumääräykset kyseiselle kohteelle tullaan osoittamaan. Tällöin etenkin 
sisätilojen suojelu rakennusperintölailla on tarkoituksenmukaista ja näin 
voidaan varmistua suojelun kohdentumisen ja suojelumääräysten riittä-
västä yksityiskohtaisuudesta ja kattavuudesta tämän ainutlaatuisen 
kohteen osalta.

Museoviraston esitys suojelun kohdentamiseksi ja tavoitteiksi on perus-
teltu ja kattava, eikä kaupunkiympäristön toimialalla ei ole siihen huo-
mautettavaa.

Kaupunkiympäristön toimiala katsoo, että rakennuksen ja sen piha-
alueen suojeleminen lailla rakennusperinnön suojelemisesta turvaa 
kohteen kulttuurihistorialliset ja rakennustaiteelliset arvot. Rakennuspe-
rintölailla suojeleminen on vireillä olevan asemakaavanmuutoksen ta-
voitteiden mukaista eikä siten haittaa kaavoitusta.
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Lisätiedot
Kirsti Rantanen, arkkitehti, puhelin: 310 37074

kirsti.rantanen(a)hel.fi
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§ 563
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen asioita, joissa 
seuraavat viranomaiset ovat tehneet päätöksen viikoilla 30-31

kaupunginhallituksen jaostot  
- konsernijaosto  
- elinkeinojaosto  
  
tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta  
  
lautakunnat ja niiden jaostot  
kasvatus- ja koulutuslautakunta  
- suomenkielinen jaosto  
- ruotsinkielinen jaosto  
kaupunkiympäristölautakunta  
- ympäristö- ja lupajaosto  
- rakennusten ja yleisten alueiden jaosto  
pelastuslautakunta  
kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta  
- kulttuuri- ja kirjastojaosto  
- liikuntajaosto  
- nuorisojaosto  
sosiaali- ja terveyslautakunta  
- sosiaali- ja terveyslautakunnan jaosto 29.7.2021
  
johtokunnat  
- palvelukeskusliikelaitos  
- taloushallintopalveluliikelaitos 4.8.2021
- työterveysliikelaitos  
- rakentamispalveluliikelaitos  
- liikenneliikelaitos  
  
keskusvaalilautakunta yleishallinnon osalta  
  
pormestari  
  
apulaispormestarit  
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- kasvatuksen ja koulutuksen toimiala  
- kaupunkiympäristön toimiala  
- kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala  
- sosiaali- ja terveystoimiala  
  
kaupunginkanslian viranhaltijat  
  
henkilöstökassatoimikunta  

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Henri Kähönen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36027

henri.kahonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Henri Kähönen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36027

henri.kahonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 559, 562 ja 
563 §:t.

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

2
OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Pöytäkirjan 557 ja 561 §:t.

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

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

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

 kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi-
saannista.

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

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

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

Oikaisuvaatimusviranomainen

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

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

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

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

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

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

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

vaatimuksen
 oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot

Pöytäkirja

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

3
VALITUSOSOITUS

Pöytäkirjan 558 §.

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.
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Valitusoikeus

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

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

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

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

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

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

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on seuraava:

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

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

Valituksen muoto ja sisältö
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Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaati-
muksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

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

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

3. vaatimusten perustelut;

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

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

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

Valitukseen on liitettävä:

1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;

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

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

Oikeudenkäyntimaksu

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

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

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

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

4
VALITUSOSOITUS

Pöytäkirjan 558 §.

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus

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

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

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

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

Käytettäessä todisteellista sähköistä tiedoksiantoa päätös katsotaan 
annetun tiedoksi, kun asiakirja on noudettu viranomaisen osoittamalta 
palvelimelta, tietokannasta tai muusta tiedostosta.
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Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen 
päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannu-
saatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä 
sen jälkeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoi-
te:    

helsinki.hao@oikeus.fi

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

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

Valituksen muoto ja sisältö

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

Valituksessa on ilmoitettava:

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

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

3. vaatimusten perustelut;

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

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

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

Valitukseen on liitettävä:

1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;

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

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

Oikeudenkäyntimaksu

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

Pöytäkirja

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

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

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

5
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 560 §.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta.
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Sovellettava lainkohta: Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopi-
muksista 134 § 1 mom, 163 §.
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Kaupunginhallitus

Juhana Vartiainen
puheenjohtaja

Asta Vennelä
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Sari Sarkomaa Elisa Gebhard

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa 
www.hel.fi 20.08.2021.


