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Kokousaika 30.08.2021 16:00 - 16:46

Kokouspaikka Kaupungintalon terassikabinetti / sähköinen kokous

Läsnä

Jäsenet

Vartiainen, Juhana pormestari
Sinnemäki, Anni apulaispormestari

kaupunginhallituksen 1. varapu-
heenjohtaja

Razmyar, Nasima apulaispormestari
kaupunginhallituksen 2. varapu-
heenjohtaja

Arhinmäki, Paavo (etänä) apulaispormestari
Gebhard, Elisa (etänä)
Halla-aho, Jussi (etänä)
Iskanius, Anniina
Koskela, Minja
Rantala, Marcus (etänä)
Rantanen, Tuomas (etänä)
Sarkomaa, Sari (etänä)
Sazonov, Daniel apulaispormestari
Vanhanen, Reetta (etänä)
Vierunen, Maarit
Yanar, Ozan (etänä) varajäsen

Muut

Diarra, Fatim (etänä) kaupunginvaltuuston puheenjohtaja
esteellinen: 589 §

Rydman, Wille (etänä) kaupunginvaltuuston 1. varapuheen-
johtaja

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

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

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

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

mialajohtaja
Laitio, Tommi (etänä) kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajoh-
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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
Peltonen, Antti (etänä) hallintopäällikkö
Hopeakunnas, Maisa viestintäasiantuntija
Vennelä, Asta hallintoasiantuntija
Nirkko, Saara (etänä) hallintoasiantuntija

Puheenjohtaja

Juhana Vartiainen pormestari
583 - 602 §

Esittelijät

Juhana Vartiainen pormestari
583 §

Sami Sarvilinna kansliapäällikkö
584 - 589 §, 594 - 602 §

Juha Summanen hallintojohtaja
590 - 593 §

Pöytäkirjanpitäjä

Asta Vennelä hallintoasiantuntija
583 - 602 §
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§ Asia

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

584 Asia/2 V 8.9.2021, Käräjäoikeuden lautamiesten valinta vuonna 2021 alka-
vaksi toimikaudeksi

585 Asia/3 V 8.9.2021, Kiinteistötoimituksen uskottujen miesten valinta vuonna 
2021 alkavaksi toimikaudeksi

586 Asia/4 V 8.9.2021 Jätkäsaaren Valtamerilaiturin asemakaavan muuttaminen 
(12655)

587 Asia/5 V 8.9.2021, Vuokrausperiaatteiden määrittäminen, kiinteistökaupan 
esisopimusten tekeminen ja toteutussopimuksen hyväksyminen (Pasi-
la, Postipuisto 17114/2–10)

588 Asia/6 V 22.9.2021, Kottby lågstadieskolan korvaavan uudisrakennuksen 
hankesuunnitelma

589 Asia/7 V 8.9.2021 Lauttasaaren Koivusaaren asemakaava ja asemakaavan 
muutos (nro 12587)

590 Asia/8 Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunnan jäsenten valinta elo-
kuussa 2021 alkavaksi toimikaudeksi

591 Asia/9 Palvelukeskusliikelaitoksen johtokunnan jäsenten valinta elokuussa 
2021 alkavaksi toimikaudeksi

592 Asia/10 Taloushallintopalveluliikelaitoksen johtokunnan jäsenten valinta elo-
kuussa 2021 alkavaksi toimikaudeksi

593 Asia/11 Työterveysliikelaitoksen johtokunnan jäsenten valinta elokuussa 2021 
alkavaksi toimikaudeksi

594 Asia/12 Kaksikielisyystoimikunnan asettaminen toimikaudeksi 2021-2022

595 Asia/13 Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikunnan asettaminen

596 Asia/14 Vanhusneuvoston asettaminen ja jäsenten nimeäminen

597 Asia/15 Vammaisneuvoston asettaminen ja jäsenten nimeäminen

598 Asia/16 Daghemmet Elkan korvaavan uudisrakennuksen hankesuunnitelma

599 Asia/17 Valtuutettu Ville Jalovaaran aloite opastetun luontopolun perustami-
sesta Vuosaaren Meri-Rastilan metsään
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600 Asia/18 Helsingin vastaanottokeskuksen toiminnan siirtäminen liikkeenluovu-
tuksena Maahanmuuttovirastolle

601 Asia/19 Kaupunginvaltuuston 25.8.2021 tekemien päätösten täytäntöönpano

602 Asia/20 Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen
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§ 583
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 Jussi 
Halla-ahon ja Daniel Sazonovin sekä varatarkastajiksi Reetta Vanha-
sen ja Nasima Razmyarin.

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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§ 584
V 8.9.2021, Käräjäoikeuden lautamiesten valinta vuonna 2021 alka-
vaksi toimikaudeksi

HEL 2021-003472 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää valita toimikaudekseen 220 käräjäoikeu-
den lautamiehestä Helsingin käräjäoikeuteen seuraavasti: 

 Ryhmä Nimi
1 Kok. Kirsti Kaskikari
2 Kok. Aku Lohimäki
3 Kok. Niko Nyholm
4 Kok. Jeremias Nurmela
5 Kok. Kati Martinson
6 Kok. Jaana Ranta-Pantti
7 Kok. Aleksi Tiira
8 Kok. Jan Frimodig
9 Kok. Mikko Myllys
10 Kok. Juho Kärkkäinen
11 Kok. Kari Talvensaari
12 Kok. Saana Corino
13 Kok. Jari Oksman
14 Kok. Mia Schauman
15 Kok. Pirjo Tolvanen
16 Kok. Tuula Silfver
17 Kok. Janne Poutiainen
18 Kok. Carita Perry
19 Kok. Eero Tikka
20 Kok. Ilmari Mäkinen
21 Kok. Inka Järvikangas
22 Kok. Jari Siiskonen
23 Kok. Sakari Hiukka
24 Kok. Jussi Sahlberg
25 Kok. Ari Salmi
26 Kok. Jari Rajala
27 Kok. Kai Rantalainen
28 Kok. Taru Vuorio
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29 Kok. Jussi Salonranta
30 Kok. Miika Palomäki
31 Kok. Jarno Kortesuo
32 Kok. Jouni Kemppainen
33 Kok. Asta Ruuskanen
34 Kok. Seppo Karvola
35 Kok. Leo Reenpää
36 Kok. Juuso Mankonen
37 Kok. Juhani Nenonen
38 Kok. Eeva-Liisa Koltta-Sarkanen
39 Kok. Johanna Haapala
40 Kok. Liisa Karhu
41 Kok. Kristi Hint
42 Kok. Juho Köntti
43 Kok. Nina Ronkainen-Wolf
44 Kok. Tuomas Taimiaho
45 Kok. Kirsi Sharma
46 Kok. Markus Söderlund
47 Kok. Jaana Vihavainen
48 Kok. Kimmo Järvikangas
49 Kok. Ritva Helle
50 Kok. Kaarina Hälvä
51 Kok. Wille Jurmu-Leppämäki
52 Kok. Riikka Jauhiainen
53 Kok. Matti Hiltunen
54 Kok. Petri Rytkönen
55 Kok. Matti Poutanen
56 Kok. Markus Vihottula
57 Kok. Sari Lakso
58 Kok. Maria Jokinen
59 Kok. Henriikka Tikka
60 Vihr. Terhi Aalto
61 Vihr. Jussi Airaksinen
62 Vihr. Kati Järnefelt
63 Vihr. Teemu Korpijärvi
64 Vihr. Sari Näre
65 Vihr. Siru Putkonen
66 Vihr. Anna-Maria Rajala
67 Vihr. Aapo Rantanen
68 Vihr. Olli Saarela
69 Vihr. Susanna Snellman



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 32/2021 4 (124)
Kaupunginhallitus

Asia/2
30.08.2021

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

70 Vihr. Kim Sorokin
71 Vihr. Roosa Turkkila
72 Vihr. Anna Työrinoja
73 Vihr. Marianne Kajander
74 Vihr. Mikko Nygren
75 Vihr. Auli Rantanen
76 Vihr. Heikki Majava
77 Vihr. Pasi Paukkunen
78 Vihr. Pinja-Liina Jalkanen
79 Vihr. Jussi Junni
80 Vihr. Anssi Järvinen
81 Vihr. Laura Korhonen
82 Vihr. Arno Kotro
83 Vihr. Jaakko Kurttila
84 Vihr. Samuli Laurikainen
85 Vihr. Kirsi Majander
86 Vihr. Tuulia Okoye
87 Vihr. David Pemberton
88 Vihr. Tanja Pirhonen
89 Vihr. Kimmo Takkunen
90 Vihr. Hanna Timonen
91 Vihr. Miia-Riikka Herzom
92 Vihr. Antti Kuparinen
93 Vihr. Antti Miettunen-Nordström
94 Vihr. Salla Paavilainen
95 Vihr. Pörrö Sahlberg
96 Vihr. Kaisa Suhonen
97 Vihr. Rasmus Tamelander
98 Vihr. Kirsi Helin
99 Vihr. Jaakko Honkanen
100 Vihr. Seppo Kankaantähti
101 Vihr. Matti Korhonen
102 Vihr. Mirjami Vuori
103 Vihr. Sofia Blanco Sequeiros
104 Vihr. Alex Kransman
105 Vihr. Väinö Leinonen
106 Vihr. Satu Falk
107 SDP Timo Aallikko
108 SDP Arto Dahlman
109 SDP Kari Bagge
110 SDP Soili Haverinen
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111 SDP Kaisa Hyväri
112 SDP Jari Järn
113 SDP Petra Jääskeläinen
114 SDP Ilia Kalioujnov-Salminen
115 SDP Maria Kallio
116 SDP Anna-Maria Kantola
117 SDP Jonna Karvola
118 SDP Kari Katajainen
119 SDP Kia Konttila
120 SDP Riitta Koskinen
121 SDP Kari Kotila
122 SDP Olavi Lantela
123 SDP Jani-Pekka Leino
124 SDP Tuija Lindholm
125 SDP Minna Mäkinen
126 SDP Doinita Negruti
127 SDP Jarmo Nummenpää
128 SDP Jaakko Ojanne
129 SDP Eija Paananen
130 SDP Jari Pajujoki
131 SDP Jussi Pajula
132 SDP Marjo Peni
133 SDP Anne Pynnönen
134 SDP Sari Rennison
135 SDP Jaakko Rustanius
136 SDP Pirjo Salo
137 SDP Sami Salonen
138 SDP Janne Toppar
139 SDP Tuomo Varis
140 SDP Heta Warto-Tillander
141 Vas. Harry Grönmark
142 Vas. Jarmo Grönmark
143 Vas. Anneli Hagner
144 Vas. Aino Halonen
145 Vas. Tiina Hyvönen
146 Vas. Anetta Iline
147 Vas. Orvokki Jokinen
148 Vas. Timo Kallio
149 Vas. Keijo Kämäläinen
150 Vas. Jali Kivistö
151 Vas. Pauli Kola
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152 Vas. Jarkko Lampuoti
153 Vas.
154 Vas. Marju Maijo
155 Vas. Panu Mustonen
156 Vas. Vili Nissinen
157 Vas. Henrik Nyholm
158 Vas. Janina Paasonen
159 Vas.
160 Vas. Sanna Ruusunen
161 Vas. Marianna Siltala
162 Vas. Cyril Sjöström
163 Vas. Galia Suárez Katainen
164 Vas. Ville Turunen
165 Vas. Nadja Uusiperhe
166 Vas. Elina Vainikainen
167 Vas. Annenina Vilkman
168 Vas. Elina Wallin
169 Vas. Viktoria Welling
170 PS Eija Hörmönen
171 PS Einari Rautio
172 PS Erkki Karinoja
173 PS Janiina Reilamo
174 PS Jarmo Keto
175 PS Mari Marttiin 
176 PS Marika Sorja
177 PS Marleena Isomaa
178 PS Samuli Voutila
179 PS Meisa Kanber
180 PS Mikko Naakka
181 PS Mira Bogdanoff
182 PS Mira Korhonen-Low
183 PS Pia Kopra
184 PS Päivi Riihimäki
185 PS Sakari Männikkö
186 PS Sami Ahonen
187 PS Sami Salonen
188 PS Tanja Heiskanen
189 PS Toni Forsström
190 PS Tuomas Huovinen
191 PS Tuula Salo-Männikkö
192 PS Ville Wideman
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193 RKP Ville Kohvakka
194 RKP Cecilia Ehrnrooth
195 RKP Kalle Sällström
196 RKP Satu Roberg
197 RKP Jona Granlund
198 RKP Sofia Henriksson
199 RKP Simon Granroth
200 RKP Nestor Melanto
201 RKP Ann-Mari Bergström
202 RKP Piero Pollesello
203 RKP Ann-Kristin Nummelin
204 RKP Håkan Lövdahl
205 RKP Olga Liukkonen
206 Liik. Rafael Tsanga
207 Liik. Kristiina Kartano
208 Liik. Sannamari Silvennoinen
209 Liik. Pasi Haverinen
210 Liik. Maria Aarnitie
211 Liik. Nina Hedkrok
212 Liik. Vesa Uuspelto
213 Kesk. Tuomas Meriniemi
214 Kesk. Juhana Simula
215 Kesk. Jouni Martikainen
216 Kesk. Elina Havu
217 Kesk. Marjo Kauppinen
218 KD Iina Mattila
219 KD Alena Markava
220 KD Asmo Maanselkä

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti Marcus Rantalan ehdotuksesta 
esittää Håkan Lövdahlia käräjäoikeuden lautamieheksi vuonna 2021 
alkavaksi toimikaudeksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Asta Vennelä, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

asta.vennela(a)hel.fi
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Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Helsingin käräjäoikeus Esitysteksti

Kunnallisvalitus, valtuusto
Päätöksessä mainitut Esitysteksti

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Käräjäoikeuden lautamiehistä annetun lain (675/2016) mukaan lauta-
miehen tulee olla käräjäoikeuden tuomiopiiriin kuuluvassa kunnassa 
asuva Suomen kansalainen, joka ei ole konkurssissa, jonka toiminta-
kelpoisuutta ei ole rajoitettu ja jota on pidettävä sopivana toimimaan 
lautamiehenä. 

Lautamieheksi ei saa valita henkilöä, joka on alle 25-vuotias tai joka on 
täyttänyt 65 vuotta. Lautamiehenä ei saa olla henkilö, jolla on virka 
yleisessä tuomioistuimessa tai Rikosseuraamuslaitoksessa taikka joka 
virassaan suorittaa ulosottotehtäviä, rikosten esitutkintaa taikka tulli- tai 
poliisivalvontaa, eikä myöskään syyttäjä, asianajaja taikka muu amma-
tikseen asianajoa harjoittava henkilö. 

Kunnanvaltuusto valitsee lautamiehet valtuuston toimikautta vastaa-
vaksi ajaksi. Jos pääkäsittely on kesken toimikauden loppuessa, lau-
tamiehen tehtävä jatkuu, kunnes asia on käräjäoikeudessa ratkaistu. 
Kunnasta valittavien lautamiesten tulee mahdollisimman tasapuolisesti 
edustaa kunnan väestön ikä-, elinkeino-, sukupuoli- ja kielijakaumaa.

Väestön ikä-, elinkeino-, sukupuoli- ja kielijakauman edustavuutta on 
tarkasteltu etukäteen esitettyjen nimien osalta. Valittavaksi esitetään 
yhtä paljon miehiä ja naisia, joista suomenkieliseen kieliryhmään kuu-
luu 91 % ja ruotsinkieliseen 9 %. Lautamiehiksi esitettävistä 21 % on 
25 - 34 vuotiaita, 20 % 35 - 44 vuotiaita, 29 % 45 - 54 vuotiaita ja 30 % 
55 - 64 vuotiaita. 

Lautamiehen vaaliin, valituksi tulleen lautamiehen oikeuteen kieltäytyä 
tehtävästä sekä lautamiehen tehtävän hoitamiseen valituksen käsitte-
lyn ja vaalin aikana sovelletaan kuntalain 10 luvun kunnan luottamus-
henkilöä koskevia säännöksiä. 
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Lautamiehelle maksetaan valtion varoista palkkiota, korvausta ansion-
menetyksestä ja muista kustannuksista sekä matkakustannusten kor-
vausta ja päivärahaa. Lautamiehen palkkion, korvausten ja päivärahan 
tarkemmat perusteet ja määrän vahvistaa oikeusministeriö.

Tuomioistuinvirasto on 16.6.2021 vahvistanut Helsingistä valittavien kä-
räjäoikeuden lautamiesten lukumääräksi 220. Käräjäoikeuden lauta-
mieheksi valittavien lukumäärä vastaa Helsingin käräjäoikeudelle anne-
tussa lausunnossa esitettyä.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Asta Vennelä, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

asta.vennela(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Helsingin käräjäoikeus Esitysteksti

Kunnallisvalitus, valtuusto
Päätöksessä mainitut Esitysteksti

Kunnallisvalitus, valtuusto
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§ 585
V 8.9.2021, Kiinteistötoimituksen uskottujen miesten valinta vuonna 
2021 alkavaksi toimikaudeksi

HEL 2021-003470 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää valita kiinteistötoimituksia varten uskotut 
miehet kaupunginvaltuuston toimikaudeksi seuraavasti: 

1. arviointipäällikkö Antti Orama
2. maanhankintapäällikkö Teemu Kärkäs
3. tekniikan kandidaatti Ville-Samuli Rantalainen
4. diplomi-insinööri Merituuli Lehtonen
5. kiinteistöinsinööri Riikka Pirinen
6. diplomi-insinööri Jonna Haavisto Murole
7. diplomi-insinööri Antti Kuusiniemi
8. diplomi-insinööri Nele Korhonen
9. maanmittausinsinööri Sami Tegelberg
10. diplomi-insinööri Arttu Järvinen
11. diplomi-insinööri Annamari Kiviaho

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Asta Vennelä, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

asta.vennela(a)hel.fi
Jaakko Kaila, tiimipäällikkö, puhelin: 310 22097

jaakko.kaila(a)hel.fi

Liitteet

1 Uskotuiksi miehiksi esitettävien taustatiedot

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Etelä-Suomen aluehallintoviras- Esitysteksti
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to (Helsingin toimipaikka) Kunnallisvalitus, valtuusto
Liite 1

Maanmittauslaitos Esitysteksti
Kunnallisvalitus, valtuusto
Liite 1

Päätöksessä mainitut Esitysteksti
Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kiinteistönmuodostamislain (554/1995) 6 §:n mukaan kaupunginval-
tuuston on valittava uskotuiksi miehiksi kiinteistötoimituksia varten vä-
hintään kuusi henkilöä valtuuston toimikautta vastaavaksi ajaksi. Uskot-
tujen miesten tulee olla kiinteistöasioihin perehtyneitä ja paikallisia oloja 
tuntevia.

Henkilöiden soveltuvuutta kiinteistöasioihin perehtyneisyyden osalta on 
arvioitu kaupunkiympäristön toimialalla. Henkilöiden taustatietoja on 
esitelty liitteessä 1.

Vaalikelpoisuudesta uskotun miehen toimeen on lisäksi voimassa, mitä 
käräjäoikeuden lautamiehistä säädetään. Käräjäoikeuden lautamiehistä 
annetun lain (675/2016) mukaan lautamiehen tulee olla käräjäoikeuden 
tuomiopiiriin kuuluvassa kunnassa asuva Suomen kansalainen, joka ei 
ole konkurssissa, jonka toimintakelpoisuutta ei ole rajoitettu ja jota on 
pidettävä sopivana toimimaan lautamiehenä.

Käräjäoikeuden lautamieheksi ei saa valita henkilöä, joka on alle 25-
vuotias tai joka on täyttänyt 65 vuotta. Lautamiehenä ei saa olla henki-
lö, jolla on virka yleisessä tuomioistuimessa tai Rikosseuraamuslaitok-
sessa taikka joka virassaan suorittaa ulosottotehtäviä, rikosten esitut-
kintaa taikka tulli- tai poliisivalvontaa, eikä myöskään syyttäjä, asianaja-
ja taikka muu ammatikseen asianajoa harjoittava henkilö.

Uskotun miehen on ennen toimeensa ryhtymistä annettava käräjäoi-
keudessa tai maaoikeudessa uskotun miehen vakuutus. Uskottujen 
miesten vaalista on ilmoitettava Etelä-Suomen aluehallintovirastolle ja 
Maanmittauslaitokselle. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Asta Vennelä, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004
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asta.vennela(a)hel.fi
Jaakko Kaila, tiimipäällikkö, puhelin: 310 22097

jaakko.kaila(a)hel.fi

Liitteet

1 Uskotuiksi miehiksi esitettävien taustatiedot

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Etelä-Suomen aluehallintoviras-
to (Helsingin toimipaikka)

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, valtuusto
Liite 1

Maanmittauslaitos Esitysteksti
Kunnallisvalitus, valtuusto
Liite 1

Päätöksessä mainitut Esitysteksti
Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Maanmittauslaitos
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§ 586
V 8.9.2021 Jätkäsaaren Valtamerilaiturin asemakaavan muuttaminen 
(12655)

HEL 2019-005705 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa: 

Kaupunginvaltuusto hyväksyy 20. kaupunginosan (Länsisatama, Jätkä-
saari) satama-, katu- ja vesialueiden asemakaavan muutoksen 
8.12.2020 päivätyn ja 15.6.2021 muutetun piirustuksen nro 12655 mu-
kaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein (muodostuu 
uusi kortteli 20836). 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaavan muutoksen nro 12655 kartta, päivätty 8.12.2020, muutet-
tu 15.6.2021

2 Asemakaavan muutoksen nro 12655 selostus, päivätty 8.12.2020, muu-
tettu 15.6.2021, päivitetty Kylk:n 15.6.2021 päätöksen mukaiseksi

3 Vuorovaikutusraportti 8.12.2020, päivitetty ja täydennetty 15.6.2021 ja 
asukastilaisuuden (18.6.2019) muistio

4 Osa päätöshistoriaa
5 Valtamerilaiturin yleissuunnitelma 6.5.2021
6 Royal Park – viitesuunnitelma 27.9.2019
7 Royal Center – viitesuunnitelma 18.9.2020
8 Ahdinaltaan yleisten alueiden idealuonnos 3.11.2020

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

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

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen hyväksyminen
Liite 1
Liite 2
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Liite 3
Helsingin Satama Oy Esitysteksti
Helen Sähköverkko Oy Esitysteksti
Helsingin seudun lii-
kenne -kuntayhtymä

Esitysteksti

Helsingin seudun ym-
päristöpalvelut -
kuntayhtymä

Esitysteksti

Poliisi Esitysteksti
Puolustusvoimat Esitysteksti
Suomenlahden meri-
vartioston esikunta

Esitysteksti

Väylävirasto Esitysteksti

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaavaratkaisun keskeinen sisältö

Asemakaavan muutos (kaavaratkaisu) koskee satama-, katu- ja vesia-
lueita, jotka sijaitsevat 20. kaupunginosassa (Länsisatama, Jätkäsaari) 
Tyynenmerenkadun ja Melkinlaiturin välisellä alueella. Kaavaratkaisu 
mahdollistaa tapahtuma-areenan, hotellin ja majoitustilojen, liikuntatilo-
jen ja näihin liittyvien tukitoimintojen rakentamisen. 

Kaavaehdotuksen nähtävilläolon jälkeen kaavarajausta on muutettu. 
Atlantinsillan pohjoispuolella oleva vesialue (Ahdinallas) sille suunnitel-
tuine uimarantoineen, osa vesialueeseen pohjoisessa rajautuvista ka-
tualueista sekä Atlantinsillan eteläpuolella Melkinlaituriin rajautuva ve-
sialue sille suunniteltuine venesatamineen erotetaan omaksi asema-
kaavakseen, koska on tarpeen laatia niiden osalta tarkempia selvityksiä 
ja samalla toive edistää Valtamerilaituriin rajautuvaa hanketta no-
peammassa aikataulussa. Johtuen kaava-alueen rajauksen supistumi-
sesta kaavan nimi on muutettu Ahdinaltaasta Valtamerilaituriksi.

Kaavaratkaisu on tehty, koska kyseinen alue toimii puskurina Jätkäsaa-
ren asuinalueen ja satama-alueen välillä ja se on syytä saada toteutet-
tua alueen muun rakentamisen tahdissa. Asuinkerrostalorakentaminen 
ei tällä paikalla ole mahdollista ympäristöhäiriöiden takia.

Tavoitteena on luoda Hyväntoivonpuiston päätteenä olevan satama-
altaan äärelle seudullisesti merkittävä urheilu-, kulttuuri- ja vapaa-
ajantoimintojen alue.



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 32/2021 15 (124)
Kaupunginhallitus

Asia/4
30.08.2021

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

Kaavaratkaisussa on erityisesti pyritty ratkaisemaan tiiviisti rakennetun 
kaupunkiympäristön, teknisesti haastavan rakennuspaikan sekä moni-
puolisten vapaa-ajan palveluiden kehittäminen kumppanuuskaavoituk-
sen keinoin.

Alueelle on suunniteltu tapahtuma-areenaa, hotellia, toimitilaa sekä 
mailapeleihin soveltuvia urheilutiloja kerroksittain aseteltuna. Lisäksi 
alueella sijaitsee yleinen pysäköintilaitos.

Uutta toimitilakerrosalaa on 47 040 k-m2. Tonttien keskimääräinen te-
hokkuusluku on e=3,71.

Kaavaratkaisun yhteydessä on laadittu liikennekaavio, jonka mukaan 
päivitetään jo laadittuja suunnitelmia Tyynenmerenkadulle ja Länsisa-
tamankadulle.

Kaavaratkaisun toteuttaminen vaikuttaa erityisesti siten, että suunnitel-
tu rakentaminen muodostaa toiminnoiltaan aktiivisen ja viihtyisän päät-
teen Hyväntoivonpuistolle, Jätkäsaaren asuinaluetta rajaavan puskuri-
vyöhykkeen matkustajasataman suuntaan sekä vastaa asukkaiden toi-
veisiin ulkovoimaharjoittelualueesta.

Päätökset kaavaratkaisun pohjana

Kaavaratkaisu edesauttaa kaupungin strategisten tavoitteiden toteutu-
mista. Kaavaratkaisu on Jätkäsaaren osayleiskaavan periaatteiden 
mukainen.

Alueen lähtökohdat ja nykytilanne

Alueella on käytöstä poistunut satama-allas, tilapäisiä satamaliikenteen 
järjestelyjä sekä raitiotien tilapäinen kääntölenkki. Asemakaava-alueen 
eteläpuolella kulkeva Atlantinkatu ja Atlantinsilta ovat rakenteilla. Aluet-
ta ympäröivät muut katualueet on rakennettu jotakuinkin lopulliseen si-
jaintiinsa raitiotietä lukuun ottamatta. Asemakaavan pysäköintilaitos on 
rakennettu poikkeamispäätöksellä.

Alueella on voimassa useita asemakaavoja vuosilta 1979 - 2019. Ase-
makaavoissa alue on satama-, katu- ja vesialuetta.

Helsingin kaupunki omistaa alueen maat. Kaavaratkaisu on tehty kau-
pungin aloitteesta. Asemakaava on kumppanuuskaavoitushanke. Kaa-
varatkaisun sisältö on neuvoteltu suunnitteluvarauksen saaneiden to-
teuttajayhteenliittymien kanssa. 

Kaavaratkaisun kustannukset
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Kaavaratkaisun toteuttamisesta aiheutuu kaupungille kustannuksia esi-
rakentamisesta ja yleisten alueiden toteuttamisesta.

Kaavaratkaisun toteuttamisesta on alustavasti arvioitu aiheutuvan kau-
pungille kustannuksia ilman arvonlisäveroa seuraavasti:

Pohjarakentaminen  10 milj. euroa
Yleiset alueet 1,5 milj. euroa
  
Yhteensä 11,5 milj. euroa

Pohjarakentamisen kustannuksiin sisältyvät Valtamerilaiturin uusi ran-
tamuuri sekä yleisille alueille sijoittuva paalutettu kansirakenne. Yleis-
ten alueiden kustannuksiin sisältyvät pintarakenteet, portaat, kasvilli-
suus, varusteet, kalusteet ja valaistus.

Tontin puolelle, rannan suuntaan toteutettavan tukiseinärakenteen 
alustava kustannusarvio on noin 7 miljoonaa euroa. Kustannuksen ja-
kautumisesta ja toteutusvastuusta sovitaan tontinluovutusneuvotteluis-
sa. 

Lisäksi kustannuksia aiheutuu mahdollisten yhdyskuntateknisten tontti-
johtojen sekä rannan yleisten alueiden hulevesiviemäröinnin toteutta-
misesta. Näiden kustannuksia voidaan arvioida alueen suunnittelun 
edetessä.

Kaavoitettavan rakennusoikeuden arvo on karkeasti arvioiden 23 - 28 
milj. euroa.

Kaavaehdotuksen julkinen nähtävilläolo

Kaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä 17.12.2020–28.1.2021. 

Kaavaehdotuksesta tehtiin neljä muistutusta. Muistutuksissa esitetyt 
huomautukset kohdistuivat uintimahdollisuuksiin, turvallisuuteen, tulva-
riskeihin, asunnoista aukeaviin näkymiin, korkeaan rakentamiseen, var-
joisuus- ja tuuliolosuhteiden huomioimiseen, linnuston huomioon otta-
miseen lasirakentamisessa sekä häiriövaloon ja roskaantumiseen.

Kaavaehdotuksesta saatiin viranomaislausunnot seuraavilta tahoilta: 

 Helen Sähköverkko Oy
 Helsingin Satama
 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL)
 Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) 
 Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus)
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 kulttuurin ja vapaa-ajan / kaupunginmuseo
 Suomenlahden merivartioston esikunta
 Puolustusvoimien 1. Logistiikkarykmentti
 Poliisi

Lausunnoissa esitetyt huomautukset kohdistuivat satamaan suuntautu-
vaan laivaliikenteeseen, vesihuoltolinjoihin ja vesihuoltoverkoston liit-
tymiin, poliisi- ja pelastusajoneuvojen pääsyyn lähelle kohdetta, saatto-
liikenteen turvallisuuteen, viranomaisveneen laituripaikkaan, omaehtoi-
sen pelastautumisen edellytyksiin vedenvaraan joutuneille, meluntor-
juntaa koskeviin määräyksiin, satamatoiminnan vaikutukseen ilmanlaa-
tuun, pintavesien käsittelyyn sekä korkean hotelli- ja toimistotornin 
merkitykseen kaupunkirakenteessa.

Lausunnon antajista Helen Sähköverkko Oy, Suomenlahden merivar-
tioston esikunta ja Puolustusvoimien 1. Logistiikkarykmentti totesivat 
ettei asemakaavan muutosehdotuksesta ole huomautettavaa. Lisäksi 
Väylävirasto 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. 

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

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
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Liitteet

1 Asemakaavan muutoksen nro 12655 kartta, päivätty 8.12.2020, muutet-
tu 15.6.2021

2 Asemakaavan muutoksen nro 12655 selostus, päivätty 8.12.2020, muu-
tettu 15.6.2021, päivitetty Kylk:n 15.6.2021 päätöksen mukaiseksi

3 Vuorovaikutusraportti 8.12.2020, päivitetty ja täydennetty 15.6.2021 ja 
asukastilaisuuden (18.6.2019) muistio

4 Osa päätöshistoriaa
5 Valtamerilaiturin yleissuunnitelma 6.5.2021
6 Royal Park – viitesuunnitelma 27.9.2019
7 Royal Center – viitesuunnitelma 18.9.2020
8 Ahdinaltaan yleisten alueiden idealuonnos 3.11.2020

Oheismateriaali

1 Sijaintikartta
2 Ilmakuva
3 Tehdyt muutokset
4 Muistutukset

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen hy-
väksyminen

Otteet

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

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

Helsingin Satama Oy Esitysteksti
Helen Sähköverkko Oy Esitysteksti
Helsingin seudun lii-
kenne -kuntayhtymä

Esitysteksti

Helsingin seudun ym-
päristöpalvelut -
kuntayhtymä

Esitysteksti

Poliisi Esitysteksti
Puolustusvoimat Esitysteksti
Suomenlahden meri-
vartioston esikunta

Esitysteksti

Väylävirasto Esitysteksti

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

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunta 15.06.2021 § 337

HEL 2019-005705 T 10 03 03

Hankenumero 3141_4

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle 

 8.12.2020 päivätyn ja 15.6.2021 muutetun asemakaavan muuto-
sehdotuksen nro 12655 hyväksymistä. Asemakaavan muutos kos-
kee 20. kaupunginosan (Länsisatama, Jätkäsaari) satama-, katu- ja 
vesialueita (muodostuu uusi kortteli 20836).

Lisäksi lautakunta päätti

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

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

www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi

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

Käsittely

15.06.2021 Ehdotuksen mukaan

Asian aikana kuultavana oli arkkitehti Teo Tammivuori. Asiantuntija 
poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

08.12.2020 Ehdotuksen mukaan

http://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi
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Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus Kaupunkimit-
tauspalvelut Kartat ja paikkatiedot Yksikön päällikkö 21.09.2020 § 46

HEL 2019-005705 T 10 03 03

Päätös

Yksikön päällikkö päätti hyväksyä asemakaavan 12655 pohjakartan 
kaupunginosassa 20 Länsisatama. 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: 12655
Kaupunginosa: 20 Länsisatama
Kartoituksen työnumero: 12/2020
Pohjakartta valmistunut: 17.4.2020
Tasokoordinaatisto: ETRS-GK25
Korkeusjärjestelmä: N2000

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

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

Lisätiedot
Merja Kyyrö, vastaava kartoittaja, puhelin: 310 31911

merja.kyyro(a)hel.fi
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§ 587
V 8.9.2021, Vuokrausperiaatteiden määrittäminen, kiinteistökaupan 
esisopimusten tekeminen ja toteutussopimuksen hyväksyminen 
(Pasila, Postipuisto 17114/2–10)

HEL 2021-001942 T 10 01 01 02

Päätös

A)
Kaupunginhallitus päätti hyväksyä ehdolla, että kaupunginvaltuusto 
vahvistaa tonttien 17114/2 ja 10 vuokrausperiaatteet ja hyväksyy tont-
teja 17114/4–7 koskevan kiinteistökaupan esisopimuksen päätösehdo-
tuksen C) kohdan mukaisesti, liitteenä 3 olevan kiinteistökaupan esiso-
pimuksen siten, että:

 tontit 17114/3 ja 17114/8 myydään Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö 
Ilmariselle (Y-tunnus 0107638-1) tai tämän perustamil-
le/määräämille yhtiöille taikka perustettavien yhtiöiden lukuun

 tontti 17114/3 myydään vähintään 2 792 500 euron kauppahinnasta 
ja tontti 17114/8 vähintään 3 376 250 euron kauppahinnasta, kaup-
pahinta on siten yhteensä vähintään 6 168 750 euroa

 kaupoissa noudatetaan kauppa- ja lisäkauppahinnan määräytymi-
sen ja muilta osin liitteenä 3 olevan kiinteistökaupan esisopimuksen 
ehtoja, kaupungin käyttämiä kiinteistökaupan tavanomaisia ehtoja ja 
toimivaltaisen viranhaltijan mahdollisesti päättämiä lisäehtoja.

B)
Kaupunginhallitus hyväksyi, ehdolla että kaupunginvaltuusto vahvistaa 
tonttien 17114/2 ja 10 vuokrausperiaatteet ja hyväksyy tontteja 
17114/4–7 koskevan kiinteistökaupan esisopimuksen päätösehdotuk-
sen C) kohdan mukaisesti, liitteenä 4 ja 5 olevat toteutussopimukset. 

C) Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa: 

 Kaupunginvaltuusto vahvistaa tonttien 17114/2 ja 17114/10 tai niis-
tä muodostettavien tonttien vuokrausperiaatteet myöhemmin määri-
teltävästä ajankohdasta alkaen 31.12.2080 saakka liitteen 1 mukai-
sesti.

 Kaupunginvaltuusto päättää liitteenä 2 olevan kiinteistökaupan esi-
sopimuksen hyväksymisestä siten, että:

 tontit 17114/4–7 myydään Rakennusliike Evälahti Oy:lle (Y-tunnus 
0158992-9) tai tämän perustamille/määräämille yhtiöille taikka pe-
rustettavien yhtiöiden lukuun
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 tontti 17114/4 myydään vähintään 2 294 000 euron kauppahinnas-
ta, tontti 17114/5 vähintään 2 627 000 euron kauppahinnasta, tontti 
17114/6 vähintään 2 340 250 euron kauppahinnasta ja tontti 
17114/7 vähintään 3 709 250 euron kauppahinnasta, kauppahinta 
on siten yhteensä vähintään 10 970 500 euroa

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

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1 Vuokrausperiaatteet
2 Kiinteistökaupan esisopimus ja lisäehdot Rakennusliike Evälahti Oy
3 Kiinteistökaupan esisopimus ja lisäehdot Keskinäinen Eläkevakuutus-

yhtiö Ilmarinen
4 Toteutussopimus TA-Asumisoikeus Oy
5 Toteutussopimus Y-säätiö sr
6 Korttelin 17114 toteuttajat ja tonttijako
7 Asemakaavan muutos nro 12475

Muutoksenhaku

A) ja B) Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhal-
litus

C) Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 
täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Varauksensaajat Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus
Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

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

Varauspäätös

Kaupunginhallitus on 25.8.2014, 836 § päättänyt varata Postipuiston 
alueen suunnitellusta asuinrakennusoikeudesta noin 150 000 k-m² luo-
vutettavaksi kaupungin omistuksessa olevien alueiden osalta kumppa-
nuuskaavoitukseen ja asuntohankkeiden suunnittelua ja toteuttamista 
varten 31.12.2016 saakka muun muassa seuraavin ehdoin: 

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

 Sääntelemättömän asuntotuotannon toteuttajat valitaan idea-
/konseptikilpailulla.

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

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

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

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

Korttelin 17115 toteuttaminen

Kiinteistölautakunta on 18.5.2017, 276 § päättänyt Pasilan Postipuiston 
pohjoisosan asuinkortteleita ym. koskevan ilmoittautumis- ja neuvotte-
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lumenettelyn perusteella valita suunnitellun korttelin 17115 sekä ehdol-
lisesti korttelin 17114 (optiokortteli) tai niistä muodostettavien tonttien 
varauksensaajaksi ja toteuttajaksi parhaimman lopullisen projektisuun-
nitelman hakualueelle tehneet Rakennusliike Evälahti Oy:n, Keskinäi-
nen Eläkevakuutusyhtiö Eteran (sulautunut Keskinäinen Eläkevakuu-
tusyhtiö Ilmariseen 1.1.2018), TA-Rakennuttaja Oy:n sekä Y-Säätiö 
sr:n ehdolla, että kaupungin toimivaltainen elin hyväksyy mainittujen 
korttelien osalta päätöksen liitteinä olleet toteutussopimukset ja liitteinä 
olleet kiinteistökaupan esisopimukset, ja että toteuttajat sitoutuvat nou-
dattamaan mainittujen tonttien varausehtoina kyseisissä sopimuksissa 
sovittuja ehtoja. 

Kaupunginvaltuusto on 30.8.2017, 301 § päättänyt oikeuttaa kaupun-
kiympäristölautakunnan myymään suunnitellut tontit 17115/2 sekä 4–7 
Rakennusliike Evälahti Oy:lle ja 17115/3 Keskinäinen vakuutusyhtiö 
Eteralle tai näiden perustamille/määräämille yhtiöille taikka perustetta-
vien yhtiöiden lukuun. Lisäksi suunniteltu tontti 17115/1 oikeutettiin 
vuokraamaan pitkäaikaisesti Y-Säätiö sr:lle ja suunniteltu tontti 17115/8 
TA-Rakennuttaja Oy:lle tai näiden perustamille/määräämille yhtiöille 
taikka perustettavien yhtiöiden lukuun.

Kaupunki ja Rakennusliike Evälahti Oy ovat allekirjoittaneet 27.2.2018 
tontteja 17115/2 sekä 4–7 koskevan kiinteistökaupan esisopimuksen ja 
Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen kanssa 7.3.2018 tonttia 
17115/3 koskevan kiinteistökaupan esisopimuksen. Kaupunki ja Y-
Säätiö sr ovat 2.3.2018 allekirjoittaneet tonttia 17115/1 koskevan toteu-
tussopimuksen ja TA-Rakennuttaja Oy:n kanssa 1.3.2018 tonttia 
17115/8 koskevan toteutussopimuksen. 

Toteutussopimuksen keskeiset ehdot koskevat muun muassa toteut-
tamisessa noudatettavia keskeisiä ehtoja ja periaatteita, tonttien myy-
mistä ja vuokraamista, ostajan/vuokralaisen toteutusvelvollisuutta ja ra-
kentamisen määräaikoja sekä vakuuksia, sopimussakkoja ja vahingon-
korvauksia koskevia ehtoja.

Sopijaosapuolet sitoutuvat kustannuksellaan toteuttamaan (suunnitte-
lemaan ja rakentamaan) kokonaisvastuuperiaatteella tontin täysin val-
miiksi kaupungin ja viranomaisten hyväksymään kuntoon toteutusso-
pimuksen, kiinteistökaupan esisopimuksen, hakuohjeen (tarjouspyyn-
nön), lopullisen projektisuunnitelman, arviointiryhmän jatkosuunnitte-
luohjeiden ja asemakaavan muutoksen sekä tontin varauspäätöksen ja 
kiinteistön kauppakirjan/maanvuokrasopimuksen ehtojen mukaisesti 
hyvää rakentamis- ja rakennuttamistapaa noudattaen.

Tarjouspyynnön mukaan kaupunki päättää optiokorttelin 17114 ehdolli-
sen varauksen voimaan tulemisesta, mikäli sopijaosapuolet ovat en-
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simmäisenä toteutettavassa korttelissa 17115 noudattaneet tonttien 
luovutusasiakirjojen ehtoja ja velvoitteita sekä rakentamiselle asetettuja 
määräaikoja. Optiokorttelin 17114 osalta toteutussopimus ja kiinteistö-
kaupan esisopimus voidaan laatia aikaisintaan siinä vaiheessa, kun 
korttelista 17115 on toteutettu noin 50 %. Valmiusastetta voidaan kui-
tenkin arvioida muun muassa optiokorttelin valmistelun aloittamisen 
edistämiseksi ensimmäisenä toteutettavan korttelin 17115 siten, että 
optiokorttelin ehdollisen varauksen voimaantulosta voidaan päättää, 
mikäli korttelista 17115 on toteutettu vähintään 50 %. 

Korttelin 17114 varaaminen

Tonttipäällikkö on 2.7.2020, 39 § tarkentanut optiokorttelin 17114 va-
rausta siten, että korttelin 17114 asuntotonttien 1–9 suunnitteluun ja to-
teutusedellytysten selvittämiseen annetaan oikeus ehdollisesta varauk-
sesta tehdyn päätöksen perusteella Rakennusliike Evälahti Oy:lle, 
Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmariselle, TA-Rakennuttaja Oy:lle 
sekä Y-Säätiö sr:lle perustettavan yhtiön/perustettavien yhtiöiden lu-
kuun 31.12.2022 saakka. 

Tonttipäällikön päätöksen perusteluissa on todettu korttelin 17115 osal-
ta, että tontit 1 ja 8 on pitkäaikaisesti vuokrattu (valmistuminen 8/21) ja, 
että tontit 2 ja 3 on myyty (valmistuminen 8/21). Lisäksi päätöksessä 
todetaan, että tontti 4 on vuokrattu lyhytaikaisesti ja kiinteistökauppa on 
suunnitteilla syyskuulle 2020. Tontin 5 rakentaminen on hankkeen an-
tamien tietojen mukaan tarkoitus alkaa keväällä 2021 ja tonttien 6 ja 7 
osalta myöhemmin, tarkentuvan aikataulun mukaisesti. Korttelin 17115 
osalta rakenteilla on 57,5 % ja suunnitteilla 42,5 % koko korttelin ra-
kennusoikeudesta.

Yllä olevin perustein tonttipäällikön päätöksessä on todettu korttelin 
17115 toteuttajien noudattaneen rakentamisen aikatauluja sekä muu-
toin toimineen toteutussopimuksen ja kiinteistökauppojen esisopimus-
ten edellyttämällä tavalla noudattaen luovutusasiakirjojen ehtoja ja vel-
voitteita, jolloin ehdollisen varauksen tarkastaminen on ollut päätöstä 
tehtäessä perustelua, jotta optiokortteleiden suunnittelua voidaan jat-
kaa ehdollisen varauksen saajien toimesta ja rakennustyöt optiokortte-
leissa aloittaa niin, että sekä aloituskortteleiden että optiokortteleiden 
rakentaminen on valmiina koko aluetta koskevan rakentamisen aika-
taulun mukaisesti.

Alustavan aikataulun mukaan optiokorttelin 17114 rakentaminen en-
simmäisten tonttien osalta alkaa syksyllä 2021.

Edellä esitetyt aikataulut aloituskorttelin 17115 rakentamisen osalta 
ovat toteutuneet suunnitelmien mukaisesti. 
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Liitteenä 6 oleva kartta korttelin 17114 toteuttajista ja tonttijaosta poik-
keaa alkuperäisestä tonttien varauksesta sekä tonttijaosta. Korttelin 
17114 toteuttajaryhmä Rakennusliike Evälahti Oy, TA-Rakennuttaja 
Oy, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen ja Y-Säätiö sr on esittä-
nyt kaupunkiympäristön toimialan maaomaisuuden kehittäminen ja ton-
tit -palvelulle 21.10.2020 esityksen tonttien varausten vaihtamiseksi 
koskien tontteja 7, 8 ja 9. Esitys on hyväksytty 27.11.2020, siten että 
tontin 7 varaus/toteutus siirrettään Rakennusliike Evälahti Oy:lle (alun 
perin tontin 8 varauksen saaja), tontin 8 varaus/toteutus siirrettään 
Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmariselle (alun perin tontin 9 varauk-
sen saaja), tontin 9 varaus siirretään TA-Rakennuttaja Oy:lle (alun pe-
rin tontin 8 varauksen saaja). Perusteluna varausten vaihdolle on tont-
tien toteuttamisjärjestys ja sen myötä pihakannen alaisen pysäköintiti-
lan rakentamisen järjestäminen.  

Tonttijako

Kaupunkiympäristön toimialan tontit -yksikön 22.2.2021 hyväksymän 
tonttijaon nro 13620 mukaisesti tontit 1 ja 9 on yhdistetty yhdeksi ton-
tiksi 10, tämän lisäksi tonttien rajoja on tarkastettu pinta-alojen osalta 
pihakannen alaisen pysäköintilaitoksen rakentamisen vuoksi. Tonttijaol-
la nro 13620 ei ole ollut vaikutusta tonttien rakennusoikeuteen. 

Tonttien 17114/2 ja 10 vuokrausperiaatteet

Tontti 17114/2 vuokrataan pitkäaikaisesti Y-Säätiö sr:lle tai sen perus-
tamille/määräämille yhtiöille taikka perustettavien yhtiöiden lukuun. 

Tonttijaon nro 13620 mukaisen asuinkerrostalojen korttelialueen (AK) 
tontin 17114/2 rakennusoikeus on 6 050 k-m² ja ensisijainen osoite 
Rullakkokuja. Tonttia ei ole merkitty kiinteistörekisteriin.

Tontti 17114/10 vuokrataan pitkäaikaisesti varauksen saajan TA-
Rakennuttaja Oy:n määräämälle TA-Asumisoikeus Oy:lle tai sen perus-
tamille/määräämille yhtiöille taikka perustettavien yhtiöiden lukuun. 

Tonttijaon nro 13620 mukaisen asuinkerrostalojen korttelialueen (AK) 
tontin 17114/10 rakennusoikeus on 7 080 k-m² ja ensisijainen osoite 
Metsäläntie. Tonttia ei ole merkitty kiinteistörekisteriin.

Kartta korttelin 17114 toteuttajista ja tonttijaosta on liitteenä 6, asema-
kaavan muutos nro 12475 on liitteenä 7. 

Vertailutiedot

Vuokrausperiaatteiden määrittelyssä on huomioitu tontin arviokirjahinta, 
hintavyöhykekartta, samalle tai vastaavalle alueelle aiemmin vahviste-
tut vuokrausperusteet ja -periaatteet, tonttien sijainti ja alueen maanar-
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von kehittyminen pyrkien yhdenmukaiseen ja johdonmukaiseen hinnoit-
teluun. Tonttien hallinta- ja rahoitusmuoto on tavanomaiseen tapaan 
otettu vuokrausperiaatteita määritettäessä huomioon.

Vertailutietona todetaan, että kaupunginvaltuusto on 16.1.2019, 6 § 
päättänyt 17. kaupunginosan (Pasila) asuinkerrostalotonttien (AK) 
17115/1 ja 8, 17120/2, 17122/1 ja 4, 17126/1–2, 17127/1–2 sekä 
17128/1–2 vuokrausperiaatteet pitäen perusteena virallisen elinkustan-
nusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 vastaavana kerrosne-
liömetrihintana valtion korkotukemana vuokra-asuntotuotantona ja 
asumisoikeusasuntotuotantona toteuttavien tonttien osalta vähintään 
31 (605 euroa / ind. 1951) euroa ja Hitas-asuntotuotantona toteuttavien 
tonttien osalta vähintään 37 (722 euroa / ind. 1951) euroa. Valtion tu-
keman (pitkä korkotuki) asuntotuotannon osalta tonttien vuosivuokrasta 
peritään 80 % siltä ajalta, jona tontille rakennettavien asuintalojen ra-
kentamiseen myönnettyä valtion asuntolainaa on maksamatta tai jona 
valtio maksaa tontille rakennettavien asuntojen rakentamiseen myön-
netyn lainan perusteella korkohyvitystä (korkotukea).

Lisäksi kaupunginvaltuusto on 30.8.2017, 301 § päättänyt Postipuiston 
asuinkortteleiden ja kiinteistökauppojen hyväksymisestä. Vapaarahoit-
teisten omistusasuntojen käypä yksikköhinta on ollut korttelin 17115/2–
6 asuinrakennusoikeuden osalta 800 euroa/k-m² ja monikäyttötilojen 
400 euroa/k-m² sekä korttelien 17120/1, 3–5 ja 17122/2–3 asuinraken-
nusoikeuden osalta 850 euroa/k-m² ja monikäyttötilojen 400 euroa/k-
m². 

Vuosivuokra ja vuokra-aika

Asuinkerrostalotonttien (AK) 17114/2 ja 10 vuosivuokra määrätään pi-
täen perusteena virallisen elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” 
pistelukua 100 vastaavana kerrosneliömetrihintana valtion korkotuke-
mana asumisoikeusasuntotuotantona toteutettavien tonttien osalta vä-
hintään 34 euroa.

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

Alueen keskeneräisyyden perusteella myönnettävän alkuvuosialennuk-
sen johdosta valtion tukemilta tonteilta tai mainittua tuotantoa vastaa-
vien tonttien vuokrasta esitetään perittäväksi 70 % vuoden 2026 lop-
puun saakka. Jonka jälkeen valtion tukeman (pitkä korkotuki) asunto-
tuotannon osalta tonttien vuosivuokrasta peritään 80 % siltä ajalta, jona 
tontille rakennettavien asuintalojen rakentamiseen myönnettyä valtion 
asuntolainaa on maksamatta tai jona valtio maksaa tontille rakennetta-
vien asuntojen rakentamiseen myönnetyn lainan perusteella korkohyvi-
tystä (korkotukea).
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Muuten noudatetaan liitteenä 4 ja 5 olevia toteutussopimuksen ehtoja 
sekä kaupunkiympäristölautakunnan mahdollisesti päättämiä lisäehto-
ja. 

Vuokra-aika on noin 60 vuotta eli 31.12.2080 saakka.

Tonttien 17114/3–8 myyminen

Kaupunginhallituksen 1.4.2019, 220 § hyväksymien tontinluovutuslin-
jausten mukaisesti tontit luovutetaan pääsääntöisesti luovutetaan vuok-
raamalla. Tontinluovutusperiaatteiden siirtymäsäännösten mukaisesti 
ennen uusien linjausten hyväksymistä vireille tulleissa hankkeissa nou-
datetaan vanhoja tontinluovutusperiaatteita. 

Kaupunginvaltuusto on 30.8.2017, 301 § päättänyt oikeuttaa kiinteistö-
lautakunnan myymään korttelin 17115/2–7 tontit. Myyntiä koskevat to-
teutussopimukset ja kiinteistökaupan esisopimukset on allekirjoitettu 
alkuvuodesta 2018. Nyt kyseessä olevan optiokorttelin 17114 tonttien 
luovutuksista on sovittu käytettävän yhteneviä periaatteita vuonna 2018 
allekirjoitettujen toteutussopimusten ja kiinteistökaupan esisopimusten 
kanssa. Koska asia on tullut vireillä ennen uusien linjausten hyväksy-
mistä, on aikaisempien tontinluovutusperiaatteiden noudattaminen ja 
tonttien luovuttaminen myymällä perusteltua.

Tontit 17114/4–7 myydään Rakennusliike Evälahti Oy:lle ja/tai sen pe-
rustamille/määräämille yhtiöille taikka perustettavien yhtiöiden lukuun ja 
tontit 17114/3 ja 8 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmariselle ja/tai sen 
perustamille/määräämille yhtiöille taikka perustettavien yhtiöiden lu-
kuun kaupunginhallituksen varauspäätöksen 25.8.2014, 836 § mukai-
sesti. Tonttien 17114/3 ja 8 kauppahinta on yhteensä arviolta vähintään 
noin  6 168 750 euroa ja tonttien 17114/4–7 kauppahinta on yhteensä 
arviolta vähintään noin 10 970 500 euroa. Ensivaiheessa tehdään myy-
täviä tontteja koskeva kiinteistökaupan esisopimus Rakennusliike Evä-
lahti Oy:n ja Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen kanssa. Ostajat 
suorittavat tonttien kauppahinnan kokonaisuudessaan kaupungille kau-
panteon yhteydessä, jolloin tonttien omistus- ja hallintaoikeus siirtyy os-
tajille.

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

Vertailutietona todetaan, että kaupunginvaltuusto on 30.8.2017, 301 § 
päättänyt Postipuiston asuinkortteleiden kiinteistökauppojen hyväksy-
misestä. Vapaarahoitteisten omistusasuntojen käypä yksikköhinta on 
ollut korttelin 17115/2-6 asuinrakennusoikeuden osalta 800 euroa/k-m² 
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ja monikäyttötilojen 400 euroa/k-m² sekä korttelien tonttien 17120/1, 3-
5 ja 17122/2-3 asuinrakennusoikeuden osalta 850 euroa/k-m² ja moni-
käyttötilojen 400 euroa/k-m². 

Kaupunginhallitus on 22.3.2021, 199 § päättänyt Postipuiston asuin-
korttelin 17116 kiinteistökauppojen hyväksymisestä. Vapaarahoitteisten 
omistusasuntojen käypä yksikköhinta on ollut korttelin tonttien 17116/1, 
5 ja 7 asuinrakennusoikeuden osalta 950 euroa/k-m² ja monikäyttötilo-
jen 450 euroa/k-m².

Kiinteistökaupan esisopimukset ovat liitteinä 2 ja 3.

Maaperä

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

Osassa Postipuiston kaava-aluetta on todettu pohjavedessä kloorattuja 
hiilivetyjä. 

Toteutussopimukset

Toteutussopimukset laaditaan vuokrattavien tonttien toteuttajien ja 
kaupungin välille. Toteutussopimuksissa sovitaan tonttien vuokrauksen 
keskeisten ehtojen lisäksi kaupungin ja TA-Asumisoikeus Oy:n ja kau-
pungin sekä Y-Säätiö sr:n välisistä oikeuksista ja velvoitteista sekä alu-
een toteuttamisen ehdoista ja periaatteista. Toteutussopimukset allekir-
joitetaan kaupungin ja TA-Asumisoikeus Oy:n sekä kaupungin ja Y-
Säätiö sr:n välillä.

Toteutussopimukset ovat liitteinä 4 ja 5.

Toimivalta ja päätöksen täytäntöönpano

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

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

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

Kaupunginhallituksen tarkoituksena on, mikäli kaupunginvaltuusto hy-
väksyy päätösehdotuksen C) kohdan, valtuuston päätöksen täytän-
töönpanon yhteydessä oikeuttaa tonttipäällikkö tai tämän valtuuttama:

 allekirjoittamaan toteutussopimukset sekä tekemään niihin tarvit-
taessa vähäisiä muutoksia

 allekirjoittamaan kiinteistökaupan esisopimukset ja päättämään nii-
den perusteella tehtävistä kaupoista

 allekirjoittamaan kauppakirjat sekä tekemään kiinteistökaupan esi-
sopimuksiin tarvittaessa vähäisiä muutoksia. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1 Vuokrausperiaatteet
2 Kiinteistökaupan esisopimus ja lisäehdot Rakennusliike Evälahti Oy
3 Kiinteistökaupan esisopimus ja lisäehdot Keskinäinen Eläkevakuutus-

yhtiö Ilmarinen
4 Toteutussopimus TA-Asumisoikeus Oy
5 Toteutussopimus Y-säätiö sr
6 Korttelin 17114 toteuttajat ja tonttijako
7 Asemakaavan muutos nro 12475

Oheismateriaali

1 Salassa pidettävä (Julk. 6 luku 24 § 17)

Muutoksenhaku

A) ja B) Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhal-
litus

C) Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Varauksensaajat Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus
Kunnallisvalitus, valtuusto
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Tiedoksi

Kaupunkiympäristölautakunta

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunta 08.06.2021 § 318

HEL 2021-001942 T 10 01 01 02

Rullakkokuja, Metsäläntie

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle seuraavaa:

 Liitteen 6 mukaisten tonttien 17114/2 ja 10 tai niistä muodostetta-
vien tonttien vuokrausperiaatteiden vahvistamista myöhemmin mää-
riteltävästä ajankohdasta alkaen 31.12.2080 saakka Liitteen 1 mu-
kaisesti.

 Liitteen 6 mukaisten tonttien 17114/4-7 kiinteistökaupan esisopi-
muksen hyväksymisestä Liitteen 2 mukaisin ehdoin. Kiinteistökau-
pan esisopimuksella sovitaan tonttien 17114/4-7 myynnistä Raken-
nusliike Evälahti Oy:lle (Y-tunnus 0158992-9) tai tämän perustamil-
le/määräämille yhtiöille taikka perustettavien yhtiöiden lukuun seu-
raavasti: Tontti 17114/4 vähintään 2 294 000 euron, Tontti 17114/5 
vähintään 2 627 000 euron, Tontti 17114/6 vähintään 2 340 250 eu-
ron ja Tontti 17114/7 vähintään 3 709 250 euron kauppahinnasta 
(kauppahinta yhteensä vähintään 10 970 500 euroa).

Kaupoissa noudatetaan kauppa- ja lisäkauppahinnan määräytymisen ja 
muilta osin Liitteenä 2 olevan kiinteistökaupan esisopimuksen ehtoja, 
kaupungin käyttämiä kiinteistökaupan tavanomaisia ehtoja ja toimival-
taisen viranhaltijan mahdollisesti päättämiä lisäehtoja.

 Liitteen 6 mukaisten tonttien 17114/3 ja 8 kiinteistökaupan esisopi-
muksen hyväksymisestä Liitteen 3 mukaisin ehdoin. Kiinteistökau-
pan esisopimuksella sovitaan tonttien 17114/3 ja 8 myynnistä Kes-
kinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmariselle (Y-tunnus 0107638-1) tai 
tämän perustamille/määräämille yhtiöille taikka perustettavien yh-
tiöiden lukuun seuraavasti: Tontti 17114/3 vähintään 2 792 500 eu-
ron ja Tontti 17114/8 vähintään 3 376 250 euron kauppahinnasta 
(kauppahinta yhteensä vähintään 6 168 750 euroa).
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Kaupoissa noudatetaan kauppa- ja lisäkauppahinnan määräytymisen ja 
muilta osin Liitteenä 3 olevan kiinteistökaupan esisopimuksen ehtoja, 
kaupungin käyttämiä kiinteistökaupan tavanomaisia ehtoja ja toimival-
taisen viranhaltijan mahdollisesti päättämiä lisäehtoja.

 Liitteinä 4 ja 5 olevien toteutussopimusten hyväksymistä

 Tonttipäällikkö tai tämän valtuuttama oikeutetaan allekirjoittamaan 
toteutussopimukset sekä tekemään niihin tarvittaessa vähäisiä 
muutoksia sekä allekirjoittamaan kiinteistökaupan esisopimukset ja 
päättämään niiden perusteella tehtävät kaupat ja allekirjoittamaan 
kauppakirjat sekä tekemään kiinteistökaupan esisopimuksiin ja 
kauppakirjoihin tarvittaessa vähäisiä muutoksia.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Anu Kumara, kiinteistölakimies, puhelin: 09 310 34013

anu.kumara(a)hel.fi
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§ 588
V 22.9.2021, Kottby lågstadieskolan korvaavan uudisrakennuksen 
hankesuunnitelma

HEL 2021-003344 T 10 06 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Reetta 
Vanhasen ehdotuksesta. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1 Hankesuunnitelma Kottby ls 26.2.2021

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy Kottby lågstadieskolan korvaavan uudis-
rakennuksen 26.2.2021 päivätyn hankesuunnitelman siten, että hank-
keen laajuus on noin 5 385 brm² ja rakentamiskustannusten enimmäis-
hinta on arvonlisäverottomana 23 200 000 euroa helmikuun 2021 kus-
tannustasossa. 

Esittelijän perustelut

Hankkeen tarpeellisuus

Kottby lågstadieskola on 1–6 luokkien peruskoulu, joka kuuluu pohjoi-
seen ruotsinkieliseen oppilaaksiottoalueeseen. Koulu toimii tällä hetkel-
lä kahdessa eri toimipisteessä. Osoitteessa Pohjolankatu 45 sijaitse-
vassa vuonna 1957 valmistuneessa ja vuonna 2000 peruskorjatussa ja 
laajennetussa rakennuksessa annetaan ruotsinkielistä perusopetusta 
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luokille 1–6. Arabianrannassa on vuodesta 2009 toiminut sivukoulu 
Arabias kvarterskola osoitteessa Pariisinkuja, jossa annetaan ruotsin-
kielistä perusopetusta luokille 1–2. Yläkouluun siirrytään Åshöjdens 
grundskolaan osoitteeseen Sturenkatu 6. 

Korvaavan uudisrakennushankkeen myötä koulun käyttöön saadaan 
ajanmukaiset ja viihtyisät tilat, joilla mahdollistetaan nykyisen opetus-
suunnitelman mukaisen toiminnan järjestäminen. Lisäksi palvelujen jär-
jestäminen yhdessä toimipisteessä takaa oppilaille yhtenäisen koulupo-
lun. 

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan mukaan alueella on tarve pysy-
välle yhdistetylle ruotsinkieliselle koululle. Toimipisteen laajuudessa on 
huomioitu koko palvelualueen arvioitu kehitys: väestöennuste, varhais-
kasvatukseen osallistuminen sekä uudisrakentaminen.

Hankesuunnitelma

Koulussa on tällä hetkellä 173 oppilasta. Kasvatuksen ja koulutuksen 
toimialan arvioiman tarpeen perusteella uudisrakennus suunnitellaan 
500 oppilaalle luokka-asteille 1–9 sekä 50 esikoululaiselle. Koulu on 
musiikkipainotteinen, koulussa on musiikkipainotteinen esikoulu sekä 
aamu- ja iltapäivätoimintaa.

Hanke toteuttaa Helsingin kaupunkistrategian 2017–2021 tavoitteita 
tarjoamalla turvalliset ja terveelliset oppimisympäristöt lapsille ja suun-
nittelemalla tilat siten, että niissä on mahdollista järjestää asukkaiden ja 
paikallisten yhteisöjen toimintaa ja tapahtumia. Koulu voi toimia myös 
majoitus- ja vaalikouluna.

Alue on luokiteltu suojeltavaksi ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaaksi 
alueeksi. Rakennuksesta ja ulkotiloista muodostuu alueelle kaupunki-
kuvallisesti korkeatasoinen julkinen rakennus. Aluetta koskeva asema-
kaavan muutos on vireillä ja sen arvioidaan olevan lainvoimainen ke-
väällä 2022, mikäli päätökseen ei haeta muutosta.

Tontti rajoittuu yläpihan suunnassa pieneen mäntymetsikköön ja alapi-
han puolelta puistoalueeseen, Pohjolankadun puurivistö sekä yläpihan 
puusto sijaitsee lähellä tulevaa rakennusta ja vaativat tarkkaa suojaa-
mista. 

Koulun oppilaiden ikärakenne on huomioitu erillisillä sisäänkäyntialueil-
la. Pihan turvalliseen käyttöön on kiinnitetty erityistä huomiota. Saatto-
liikenne on huomioitu erikseen ja huoltopiha on sijoitettu kaikkine toi-
mintoineen erilleen koulun muista piha-alueista.
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Uudisrakennus on betonirunkoinen. Alapohja on kantava ja se toteute-
taan tuulettuvana. Väli- ja yläpohjien rakenteena toimii ontelolaatasto ja 
vesikatteena konesaumattu peltikatto, jossa alakatteena toimii bitumi-
kermi.

Helsingin kaupungin energiatehokkuustavoitteiden sekä Hiilineutraali 
Helsinki 2035 -toimenpideohjelman mukaisesti tavoitteena on määräys-
tasoa parempi energiatehokkuus sekä paikalla tuotettu uusiutuva ener-
gia. Tontin ahtauden vuoksi pääosa uudisrakennuksen lämmitystar-
peesta katetaan kaukolämmöllä ja sähköenergiaa tuotetaan vesikatolle 
sijoitettavalla 27 kWp:n aurinkosähköjärjestelmällä noin 10 prosenttia 
sähköntarpeesta.

Rakennukselle hankesuunnitteluvaiheessa laskettu E-luku 2018 on 
73 kWhE/m²,a, ja se alittaa vaatimukseksi asetetun 80 kWhE/m²,a.

Rakennuksessa tulee työskentelemään arviolta 45 henkilöä opetuksen 
sekä 10 henkilöä varhaiskasvatuksen parissa. Muuta henkilökuntaa on 
arvioitu olevan 16 henkilöä. 

Hankkeen laajuus on 5 385 brm², 4 539 htm², 3 684 hym².

Hankesuunnitelma on liitteenä 1. Hankesuunnitelman liitteet ovat 
oheismateriaalissa.

Tilakustannus kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle

Uudisrakennuksen sisäinen kuukausivuokra on 27,81 euroa/htm², eli 
yhteensä noin 126 000 euroa kuukaudessa ja noin 1 512 000 euroa 
vuodessa. Neliövuokran perusteena on 4 539 htm². Pääomavuokran 
osuus on 23,77 euroa/htm², ylläpitovuokran osuus 3,54 euroa/htm² se-
kä kaupunkiympäristön toimialan hallintokulun osuus 0,5 euroa/htm².  
Lopullinen pääomavuokra tarkistetaan toteutuneiden kustannusten mu-
kaan. Ylläpitovuokra tarkistetaan valmistumisajankohdan ylläpitovuok-
raa vastaavaksi.

Rakentamiskustannukset ja hankkeen rahoitus

Teoreettisen tilantarpeen perusteella arvioitu hankkeen rakentamiskus-
tannusten enimmäishinta on arvonlisäverottomana yhteensä 23 200 
000 helmikuun 2021 kustannustasossa.

Rakennuspaikka on tavanomaista vaativampi. Tontti on erittäin ahdas 
ja rakennuspohja viettää siten, että yläpihalla kalliota on louhittava ja 
alapihan suuntaan edetessä paalutettava. Perustamistapa on puolet 
porapaaluille ja puolet maanvaraisena. Yläpiha rajoittuu metsikköön ja 
alapiha yleiseen puistoalueeseen. 
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Vuoden 2021 talousarvion liitteenä olevassa talonrakennushankkeiden 
rakentamisohjelmassa vuosiksi 2021−2030 on hankkeen suunnittelulle 
ja toteutukselle varattu yhteensä 22 000 000 euroa siten, että hank-
keen laajuus on 5 300 brm² ja toteutus vuosina 2022−2024. Hankkeen 
toteutuksen edellyttämä 23 200 00 euron rahoitustarve otetaan huo-
mioon uudessa rakentamisohjelmaehdotuksessa.

Hankkeen toteutus ja aikataulu

Hankesuunnitelma on laadittu kaupunkiympäristön toimialan ja kasva-
tuksen ja koulutuksen toimialan yhteistyönä. Hankkeen suunnittelun ai-
kana on kuultu asiantuntijoina mm. kaupunkiympäristön toimialan ra-
kennusvalvontapalvelujen, ympäristöpalvelun ja pelastuslaitoksen 
edustajia sekä esteettömyysasiamiestä.

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

Rakennustöiden on tarkoitus alkaa kesällä 2022 erillishankkeena teh-
tävillä purkutöillä. Rakentamisen on tarkoitus alkaa syyskuussa 2022. 
Hankkeen on määrä olla valmiina kesällä 2024.

Väistötilat

Nykyisen rakennuksen purkamisen ja uudisrakennuksen toteuttamisen 
ajaksi Kottby lågstadieskolan toiminta siirretään väliaikaisiin tiloihin. Vä-
liaikaisen tilaratkaisun laajuus, sijainti sekä arvio kustannuksista tarken-
tuvat yleis- ja toteutussuunnittelun yhteydessä. Tässä vaiheessa arvio 
kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle aiheutuvista kustannuksista 25 
kuukauden vuokra-ajalle on noin 772 500 euroa.

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta on 15.6.2021 § 245 antanut hanke-
suunnitelmasta puoltavan lausunnon ja todennut, että se vastaa hyvin 
kasvatuksen ja koulutuksen toiminnallisia tavoitteita. Lausunto on ko-
konaisuudessaan asian päätöshistoriassa.

Toimivalta

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

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
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Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1 Hankesuunnitelma Kottby ls 26.2.2021

Oheismateriaali

1 Hankesuunnitelma Kottby ls liitteet

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto
Kasvatus- ja koulutuslautakunta

Päätöshistoria

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 15.06.2021 § 245

HEL 2021-003344 T 10 06 00

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunkiympäristölautakunnan 
rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle puoltavan lausunnon 
26.2.2021 päivätystä Kottby Lågstadieskolan hankesuunnitelmasta (lii-
te 1).

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

Lisäksi kasvatus- ja koulutuslautakunta lausuu hankesuunnitelmasta 
seuraavaa:

Hankesuunnitelma vastaa kasvatuksen ja koulutuksen toiminnallisia ta-
voitteita. Tilojen suunnittelussa ja toteutuksessa tulee edelleen työs-
kennellä yhdessä käyttäjätoimialan kanssa. Tilojen suunnittelussa tulee 
kiinnittää erityistä huomiota äänieristykseen, äänenvaimennukseen ja 
valaistukseen. Tilat ja pintarakenteet tulee suunnitella helposti siivotta-
viksi, huollettaviksi ja korjattaviksi. Tiloja kehitettäessä on varmistetta-
va, että koulussa on riittävästi rauhallisia luokkatiloja.
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Kasvatus- ja koulutuslautakunta painottaa hankkeen kustannusseuran-
nan ja laadunvalvonnan tärkeyttä koko prosessin aikana. Niillä on suuri 
vaikutus terveelliseen ja turvalliseen oppimisympäristöön sekä toimia-
lan käyttökustannuksiin.

Lausuntopyynnöissä tulee huomioida hankesuunnitelman liitteiden laa-
tu.

Käsittely

15.06.2021 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Vesa Korkkula: Lisätään kohdan (4) lopuksi:
"Tiloja kehitettäessä on varmistettava, että koulussa on riittävästi rau-
hallisia luokkatiloja."

Kannattaja: Martina Harms-Aalto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta hyväksyi Vesa Korkkulan vastaehdo-
tuksen mukaisesti muutetun ehdotuksen yksimielisesti.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Sari Lehtonen, projektiarkkitehti, puhelin: 310 15124

sari.k.lehtonen(a)hel.fi
Niclas Rönnholm, ruotsinkielisen perusopetuksen päällikkö, puhelin: 310 86219

niclas.ronnholm(a)hel.fi
Jenni Tirronen, ruotsinkielisen varhaiskasvatuksen päällikkö, puhelin: 310 73014

jenni.tirronen(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 08.04.2021 
§ 34

HEL 2021-003344 T 10 06 00

Esitys

A

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
esitti kaupunginhallitukselle osoitteeseen Pohjolankatu 45 toteutettavan 
Kottby lågstadieskolan korvaavan uudisrakennuksen 26.2.2021 päivä-
tyn hankesuunnitelman hyväksymistä siten, että hankkeen laajuus on 
noin 5 385 brm² ja rakentamiskustannusten enimmäishinta on arvonli-
säverottomana 23,20 miljoonaa euroa 02/2021 kustannustasossa eh-
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dolla, että kasvatus- ja koulutuslautakunta antaa hankesuunnitelmasta 
puoltavan lausunnon.

B

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

Esittelijä
tekninen johtaja
Kari Pudas

Lisätiedot
Tuukka Salo, vt. projektinjohtaja, puhelin: 050 378 4698

ext-tuukka.salo(a)hel.fi
Sonja Liljeblad, tiimipäällikkö, puhelin: 310 38472

sonja.liljeblad(a)hel.fi



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 32/2021 41 (124)
Kaupunginhallitus

Asia/7
30.08.2021

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

§ 589
V 8.9.2021 Lauttasaaren Koivusaaren asemakaava ja asemakaavan 
muutos (nro 12587)

HEL 2016-000235 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:  

Kaupunginvaltuusto hyväksyy 31. kaupunginosan (Lauttasaari, Koivu-
saari) kortteleiden 31150, 31151, 31156–31163, 31207–31210, osan 
kortteleista 31164, 31165, 31173 ja 31174 sekä katu-, puisto-, liikenne-
, venesatama- ja vesialueiden asemakaavan ja 31. kaupunginosan 
(Lauttasaari, Koivusaari) katu-, puisto-, venesatama- ja vesialueiden 
asemakaavan muutoksen (muodostuvat uudet korttelit 31164–31178) 
19.5.2020 päivätyn ja 4.5.2021 muutetun piirustuksen nro 12587 mu-
kaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein.

Kaupunginhallitus totesi, että rakentamisprosessin aikana ja erityisesti 
merentäyttöjä tehtäessä on kiinnitettävä erityistä huomioita kielteisten 
ympäristövaikutusten minimointiin ja esimerkiksi maisemoinnilla raken-
nettava ranta-alueista mahdollisimman viihtyisiä.

Käsittely

Esteelliset: Fatim Diarra 
Esteellisyyden syy: yleislausekejääviys (hallintolaki 28.1 § 7 kohta) 

Palautusehdotus:

Marcus Rantala: Asia palautetaan uuteen valmisteluun niin, että kaava-
alueen kokonaisrakennusvolyymi pienenee ja siten meritäyttöjen tarve 
vähenee sekä ranta-alueet suunnitellaan luonnonmukaisemmin huo-
mioiden urbaani saavutettavuus.

Marcus Rantalan palautusehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.

Vastaehdotus: 

Reetta Vanhanen: Esittelijän perusteluihin kappaleen 14 jälkeen lisäys:

Kaupunginhallitus toteaa, että rakentamisprosessin aikana ja erityisesti 
merentäyttöjä tehtäessä on kiinnitettävä erityistä huomioita kielteisten 
ympäristövaikutusten minimointiin ja esimerkiksi maisemoinnilla raken-
nettava ranta-alueista mahdollisimman viihtyisiä.

Kannattaja: Nasima Razmyar
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Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti Reetta Vanhasen vastaehdo-
tuksen mukaisesti muutetun ehdotuksen.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen nro 12587 kartta, päivätty 
19.5.2020, muutettu 4.5.2021

2 Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen nro 12587 selostus, päivätty 
19.5.2020, muutettu 4.5.2021, päivitetty Kylk:n 4.5.2021 päätöksen 
mukaiseksi

3 Vuorovaikutusraportti 31.1.2017, täydennetty 19.5.2020 ja 20.4.2021 
sekä asukastilaisuuden (12.4.2016) muistio

4 Osa päätöshistoriaa
5 Liikennesuunnitelma (piir.nro 7054)
6 Havainnekuva, 20.4.2021
7 Liittyminen kaupunkirakenteeseen, ympäristön rakeisuuskaavio
8 Näkymäkuvia, IKEA:n viitesuunnitelman materiaalia, Julkisen ulkotilan 

yleissuunnitelman materiaalia

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
Liite 4
Liite 5

Museovirasto, kulttuu-
riympäristön suojelu

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen hyväksyminen

Espoon kaupunki, Hal-
lintokeskus

Esitysteksti

Helen Oy Esitysteksti
Helen Sähköverkko Oy Esitysteksti
Helsingin seudun liiken- Esitysteksti
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ne -kuntayhtymä
Helsingin seudun ympä-
ristöpalvelut -
kuntayhtymä

Esitysteksti

Länsimetro Oy Esitysteksti

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:  

Kaupunginvaltuusto hyväksyy 31. kaupunginosan (Lauttasaari, Koivu-
saari) kortteleiden 31150, 31151, 31156–31163, 31207–31210, osan 
kortteleista 31164, 31165, 31173 ja 31174 sekä katu-, puisto-, liikenne-
, venesatama- ja vesialueiden asemakaavan ja 31. kaupunginosan 
(Lauttasaari, Koivusaari) katu-, puisto-, venesatama- ja vesialueiden 
asemakaavan muutoksen (muodostuvat uudet korttelit 31164–31178) 
19.5.2020 päivätyn ja 4.5.2021 muutetun piirustuksen nro 12587 mu-
kaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein.

Esittelijän perustelut

Kaavaratkaisun keskeinen sisältö

Asemakaava ja asemakaavan muutos (kaavaratkaisu) koskee Koivu-
saaren maa-aluetta, ympäröivää merialuetta, Länsiväylää ja maapen-
kereitä Koivusaaren itä- ja länsipuolella. Lisäksi alueeseen kuuluvat 
Länsiväylän reunustat tien ja korttelialueiden välissä Katajaharjun sillal-
le asti. Kaava-alue sijaitsee Lauttasaaren länsipuolella noin viiden ki-
lometrin päässä Helsingin ydinkeskustasta. Espoon ja Helsingin väli-
nen kaupungin raja sijaitsee Koivusaaren ja Hanasaaren välissä. 

Suunnittelualue on osa Lauttasaaren kaupunginosaa Länsi-
Helsingissä. Koivusaari rajautuu lännessä Espoon kuntarajaan ja idäs-
sä Lauttasaaren Katajaharjun alueeseen. Pohjoisessa ja etelässä 
aluetta ympäröi merialue. 

Kaavaratkaisu on tehty, koska Koivusaaren sijainti tehokkaan joukkolii-
kenneyhteyden varrella tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden täydentää 
kaupunkirakennetta. Tavoitteena on, että Koivusaareen rakennetaan 
uusi asunto- ja työpaikka-alue metroaseman ympärille. Kaupunkiraken-
teen lähtökohtana on uuden tehokkaan joukkoliikenneyhteyden ohella 
ympäröivä saaristomaisema ja meri.

Suunnittelun tavoitteena on hyödyntää merellistä ympäristöä ja maise-
maa mahdollisimman monipuolisesti asuinympäristön, julkisen ulkotilan 
ja työ- ja liiketilojen suunnittelussa. 
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Kaavaratkaisussa on erityisesti pyritty ratkaisemaan se, että kaikista 
suunnitelluista asunnoista ja työpaikoista on kävelyetäisyys metroase-
malle. Asunnot, työtilat ja julkiset ulkotilat aukeavat erilaisiin vaihteleviin 
merellisiin ympäristöihin. Merelliset toiminnot, kuten veneily ovat osa 
Koivusaaren suunniteltua identiteettiä ja tärkeimmät julkiset ulkotilat si-
joittuvat rannoille. 

Alueelle on suunniteltu uusi metroaseman ympärille rakentuva kaupun-
ginosa. Koivusaari tarjoaa kaupunkimaisen asumisvaihtoehdon niille, 
jotka arvostavat palvelujen hyvää saavutettavuutta, tehokasta joukkolii-
kennettä ja keskustan läheisyyden tarjoamaa mahdollisuutta monipuo-
liseen kaupunkielämään. Alueella on kaksi suurta venesatamaa, jotka 
sopivat pursiseurojen käyttöön. Koivusaaresta suunnitellaan toiminnal-
lisesti monipuolinen alue, jossa erilaiset asuinkorttelit ja asumismuodot 
ovat mahdollisia ja merimaisema näkyy niin asuntoihin, toimitiloihin 
kuin julkiseen tilaan. Toimistotyöpaikat ja kaupalliset palvelut Koivusaa-
ren keskustassa tuovat alueelle toimintaa ja ihmisiä myös päivällä. Koi-
vusaaren keskustaan on suunniteltu IKEA:n tavaratalo ja siihen liittyviä 
muita liike- ja toimitiloja, jotka parantavat palvelutarjontaa koko Helsin-
gissä ja monipuolistavat Koivusaaren kaupunkirakennetta.

Koivusaarelle on suunnitelmassa luotu omaleimainen ja tunnistettava 
hahmo ja identiteetti, joka noudattaa julkisen kansainvälisen kilpailun 
voittaneen ehdotuksen pohjalta kehitellyn suunnitelman keskeisiä aja-
tuksia. Koivusaaren korttelit rajaavat saaristomaisemaa polveilevin ja 
kaartuvin julkisivuin niin, että rakennetun ja rakentamattoman alueen 
raja on selvä. Koivusaaren sisäosiin muodostuu suojattuja, mittakaaval-
taan ja tilan tunnultaan intiimejä piha- ja katutiloja. 

Uutta asuntokerrosalaa on 194 560 k-m². Liike- ja toimitilakerrosalaa on 
78 750 k-m² ja julkista rakentamista 12 200 k-m².

Tonttien keskimääräinen tehokkuusluku on e=2,26. 

Asukasmäärän lisäys on n. 5 000 asukasta. Työpaikkamäärän lisäys n. 
3 300–4 000 työpaikkaa.

Kaavaratkaisun yhteydessä on laadittu liikennesuunnitelma, piirustus 
nro 7054, jonka mukaan uusi katu, Vaskilahdenkatu, yhdistää Koivu-
saaren Lauttasaareen, Koivusaaren eritasoliittymä korvaa Katajaharjun 
eritasoliittymän ja Länsiväylän yli rakennettava Koivusaaren puistokatu 
yhdistää eteläisen ja pohjoisen Koivusaaren toisiinsa. Katujen sekä 
ranta- ja puistoreittien muodostama jalankulkuverkko on kattava. Met-
roasemalle on luontevat ja suorat yhteydet. Pyöräily on katuluokasta 
riippuen pyöräkaistoilla tai ajoradalla. Katuverkkoa täydentävät puisto-
raitit ja pihakadut. Pyöräliikenteen pääreitti Länsibaana on Länsiväylän 
pohjoispuolella. 
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Kaavaratkaisun toteuttaminen vaikuttaa erityisesti siten, että Koivusaari 
muuttuu nykyisestä väljästi veneilijöiden käyttöön rakennetusta ja osit-
tain virkistyskäytössä olevasta saaresta kaupunkimaisesti rakennetuksi 
saareksi ja Koivusaari liittyy osaksi metron varren tiivistyvää ja Espoo-
seen jatkuvaa kaupunkirakennetta. Rakennetulla Koivusaarella on tun-
nistettava omaleimainen identiteetti, joka syntyy pehmeästi kaartuvista 
kortteleista ja alueen päistään keskiosaan loivasti nousevasta aluesil-
huetista.

Päätökset kaavaratkaisun pohjana

Kaavaratkaisu edesauttaa kaupungin strategisten tavoitteiden toteutu-
mista mahdollistamalla uutta kaupunkirakennetta metroaseman lähei-
syyteen. Koivusaaren osayleiskaava on hyväksytty vuonna 2015 eikä 
Helsingin yleiskaava 2016 korvannut sitä, joten suunnittelua ohjaa ao. 
osayleiskaava. Kaavaratkaisu on oikeusvaikutteisen osayleiskaavan 
mukainen.

Alueen lähtökohdat ja nykytilanne

Alueella on kaksi suurehkoa venesatamaa ja saarella sijaitsevat raken-
nukset liittyvät enimmäkseen veneilytoimintaan. Rakennuksista merkit-
tävimmät ovat NJK:n pursiseuran puusta rakennettu rakennusryhmä 
kerho-, koulutus- ja varastotiloineen, veneilyalan liikkeen käytössä ole-
va vanha rappausjulkisivuinen teollisuusrakennus saaren itäreunalla ja 
punatiilinen edustushuvila rantasaunoineen Länsiväylän pohjoispuoli-
sella osalla saarta.

Länsiväylä kulkee Koivusaaren halki. Tiemaisema ja tiealueen vaatima 
maa-alue on aluetta voimakkaasti leimaava elementti. Leveä tiealue ja-
kaa alueen toiminnallisesti ja visuaalisesti kahtia erottaen saaren etelä- 
ja pohjoisosan toisistaan.

Koivusaaren etelä- ja pohjoiskärjet ovat puustoisia ja enimmäkseen 
luonnonrantaisia. Saaren eteläkärjessä on puistoalue, jossa sijaitsee 
avokallioita, siirtolohkare ja rantaniitty. Alkuperäinen Koivusaari on yh-
distetty sen eteläpuolella sijainneeseen pienempään Leppäsaareen 
täyttömaalla.

Alueella on voimassa useita asemakaavoja vuosilta 1977–2012. Kaa-
vojen mukaan Länsiväylän eteläpuolinen osa Koivusaarta, vesialue 
saaren länsipuolella ja Vaskilahden alue on merkitty asemakaavassa 
venesatama-alueeksi (Uvs). Koivusaaren eteläkärki on asemakaavas-
sa puistoaluetta (P) samoin kuin osia saaren keskellä. Lisäksi Koivu-
saaressa on katualuetta. 
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Alueella on lisäksi voimassa Länsimetron rakentamista varten laaditut 
asemakaavat vuosilta 2009 ja 2012. Asemakaavojen mukaan Koivu-
saareen voi toteuttaa metrotunnelin ja Koivusaaren aseman Lauttasaa-
ren puoleisen sisäänkäyntirakennuksen sekä ilmavaihdon, paloturvalli-
suuden ja huollon kannalta välttämättömät rakenteet Koivusaaressa.

Länsiväylän pohjoispuolella oleva osa Koivusaaresta on asemakaavoit-
tamaton.

Helsingin kaupunki omistaa kaava-alueen maa- ja vesialueet. Porstan 
saari on yksityisomistuksessa. Länsiväylän aluetta hallinnoi valtio. Kaa-
varatkaisu on tehty kaupungin aloitteesta.

Kaavaratkaisun kustannukset

Kaavaratkaisun toteuttamisesta aiheutuu kaupungille kustannuksia il-
man arvonlisäveroa seuraavasti (03/2021):

Esirakentaminen 45–50 milj. euroa 
Ranta-alueet ja -rakenteet 35–40 milj. euroa 
Kadut ja aukiot 15–20 milj. euroa 
Puistot ja virkistysalueet 10 milj. euroa 
Länsiväylän siltakansi 15 milj. euroa 
Julkiset rakennukset 30 milj. euroa 
Länsiväylän järjestelyt 20 milj. euroa 
Yhteensä n. 170–185 milj. euroa 

Kustannusarvio ei sisällä liikenteen väliaikaisratkaisuja. Metroaseman 
ja siihen liittyvien rakenteiden sekä maanalaisten tilojen kustannuksista 
neuvotellaan jatkossa erikseen.

Länsiväylän alueen rakennustöiden kustannukset täsmentyvät erikseen 
laadittavassa tiesuunnitelmassa ja kustannusten jakoperusteista sovi-
taan erikseen valtion ja kaupungin kesken.

Kokonaisuudessaan kustannuksia on arvioitu aiheutuvan noin 175–185 
miljoonaa euroa. Uutta kaavoitettavaa kerrosalaa kohden aiheutuu kus-
tannuksia noin 650 euroa/k-m².

Kaupungille kertyy tuloja uuden kaavoitettavan rakennusoikeuden 
myymisestä ja vuokraamisesta. Asumisen ja maankäytön toteutus- eli 
AM-ohjelman 2021-2024 mukaisen hallinta- ja rahoitusmuotojakauman 
perusteella rakennusoikeuden arvo on noin 240–250 miljoonaa euroa.

Muut kustannukset
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Asemakaavan toteuttaminen edellyttää myös uusien kunnallisteknisen 
huollon verkostojen rakentamista. Näistä kustannuksista pääsääntöi-
sesti vastaavat verkonhaltijat. Kustannukset jakaantuvat seuraavasti:

Vesihuolto 6,6 milj. euroa 
Kaukolämpö 2,3 milj. euroa 
Sähköverkko 3,5 milj. euroa 
Yhteensä 12,4 milj. euroa 

Vuorovaikutus kaavan valmisteluaikana

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

Kaupunkisuunnittelulautakunta on käsitellyt siinä esitetyt mielipiteet ja 
kannanotot 25.4.2017 hyväksyessään Koivusaaren asemakaavaluon-
noksen ja 2.6.2020 hyväksyessään Koivusaaren asemakaavaehdotuk-
sen.

Kaavaehdotuksen julkinen nähtävilläolo

Kaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä 19.6.–19.8.2020.

Kaavaehdotuksesta tehtiin 52 muistutusta.

Muistutuksissa esitetyt kriittiset huomautukset kohdistuivat Koivusaaren 
asemakaavan lainmukaisuuteen, rakentamisen määrään ja mittakaa-
vaan, rakentamisen suhteeseen ympäristöönsä, meritäyttöjen laajuu-
teen, luontoarvoihin, maisemaan ja kaupunkikuvaan, rakentamisen ta-
louteen, veneilyn edellytyksiin Koivusaaressa ja liikenteen toimivuuteen 
sekä Länsiväylän jatkosuunnitteluun (kaupunkibulevardi). Useassa 
muistutuksessa on yhdytty Lauttasaari-Seuran muistutuksessa esittä-
miin kannanottoihin.

Muistutuksissa nousevat esille enimmäkseen samat asiat ja aihepiirit 
kuin asemakaavaprosessin aikaisemmissa vaiheissa. Näihin asioihin ja 
aihepiireihin on vastattu vuorovaikutusraportissa.

Joissakin muistutuksissa on kuitenkin todettu asemakaavan olevan 
erinomainen ja parantavan myös Lauttasaaren lounais- ja länsiosan 
palveluiden saatavuutta. Muutoksen todetaan olevan myönteinen, kun-
han alueen eteläosan luontoarvot säilytetään ja että rantojen tulee olla 
asemakaavaehdotuksen mukaisesti avoimia kaikille eikä niiden tule olla 
pelkästään yksityisten venekerhojen käytössä. Yhdyskuntarakenteen 
tiivistäminen metroliikenteen varteen vastaa hyvin Helsingin strategisiin 
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tavoitteisiin ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävästä kau-
pungista. 

Lausunnot kaavaehdotuksesta saatiin seuraavilta tahoilta: Helen Oy, 
Helen Sähköverkko Oy, Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL), 
Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY), Uudenmaan elinkeino-, lii-
kenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus), Länsimetro Oy, Espoon kau-
punki, Museovirasto ja kaupunginmuseo.  

Lausunnoissa esitetyt huomautukset kohdistuivat Länsiväylän tilanva-
rauksiin, meluun ja ilmanlaatuun, rakennettuun kulttuuriympäristöön, 
kaupan mitoitukseen, pintavesien hallintaan ja luonnonympäristöön, 
vesihuollon tilanvarausten riittävyyteen ja vesihuollon yleissuunnitel-
man tarkentamiseen jatkosuunnittelussa, joukkoliikenteen järjestelyihin 
rakentamisen aikana, varautumiseen pienkalustolinjan liikennöintiin 
Koivusaaressa, luontevan ja saumattoman seudullisen pyöräilyreitin 
varmistamiseen muuttuvassa ympäristössä Koivusaaressa ja Kataja-
harjussa, metroaseman teknisten reunaehtojen huomioon ottamiseen 
asemakaavassa ja rakentamisessa sekä metroaseman rakennusoikeu-
teen ja palveluiden mahdollistamiseen metroaseman yhteydessä.

Toimenpiteet julkisen nähtävilläolon jälkeen

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

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

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

Julkisen nähtävilläolon jälkeen järjestettiin viranomaisneuvottelu 
10.12.2020. Viranomaisneuvottelu järjestettiin ELY-keskuksen aloit-
teesta.

Viranomaisneuvottelun muistio on esitetty vuorovaikutusraportissa ja 
sen sekä ELY-keskuksen lausunnon perusteella kaavaan on tehty tar-
kistuksia.

Jatkosuunnitteluohjeet

Päättäessään esityksestä kaupunginhallitukselle lautakunta hyväksyi 
seuraavat, jatkosuunnittelua koskevat ohjeet:
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Jatkosuunnittelussa pyritään mahdollisuuksien mukaan lisäämään ran-
ta-alueiden viihtyisyyttä erityisesti täyttömaan osalta. 

Jatkosuunnittelun yhteydessä varmistetaan pyöräväylien toteuttaminen 
niin, että ne mahdollistavat sujuvan ja turvallisen pyöräreittien kokonai-
suuden Lauttasaaren ja Espoon pyöräväyläverkostoon.

Lautakunta edellytti, että Länsiväylän liittymän tarkemmassa jatko-
suunnittelussa kiinnitetään erityistä huomiota siihen, että liittymä ei vie 
tilaa enemmän kuin on välttämätöntä.

Lautakunta totesi, että kaupungin on tarpeen tutkia ja arvioida jatkos-
sakin Länsiväylän ympäristön maankäyttöä ja edellytyksiä sille, että 
Helsingin yleiskaavan 2016 valtuuston päättämät linjaukset maankäy-
tön osalta voisivat toteutua myös Länsiväylän varressa.

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 ja asemakaavan muutoksen nro 12587 kartta, päivätty 
19.5.2020, muutettu 4.5.2021

2 Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen nro 12587 selostus, päivätty 
19.5.2020, muutettu 4.5.2021, päivitetty Kylk:n 4.5.2021 päätöksen 
mukaiseksi

3 Vuorovaikutusraportti 31.1.2017, täydennetty 19.5.2020 ja 20.4.2021 
sekä asukastilaisuuden (12.4.2016) muistio

4 Osa päätöshistoriaa
5 Liikennesuunnitelma (piir.nro 7054)
6 Havainnekuva, 20.4.2021
7 Liittyminen kaupunkirakenteeseen, ympäristön rakeisuuskaavio
8 Näkymäkuvia, IKEA:n viitesuunnitelman materiaalia, Julkisen ulkotilan 

yleissuunnitelman materiaalia

Oheismateriaali

1 Sijaintikartta
2 Ilmakuva
3 Muistutukset
4 Tehdyt muutokset
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Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen hy-
väksyminen

Otteet

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

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

Museovirasto, kulttuu-
riympäristön suojelu

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen hyväksyminen

Espoon kaupunki, Hal-
lintokeskus

Esitysteksti

Helen Oy Esitysteksti
Helen Sähköverkko Oy Esitysteksti
Helsingin seudun liiken-
ne -kuntayhtymä

Esitysteksti

Helsingin seudun ympä-
ristöpalvelut -
kuntayhtymä

Esitysteksti

Länsimetro Oy Esitysteksti

Tiedoksi

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

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 16.08.2021 § 565

HEL 2016-000235 T 10 03 03

Päätös
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Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle kahdeksi viikoksi.

Käsittely

16.08.2021 Pöydälle

Esteelliset: Fatim Diarra 
Esteellisyyden syy: yleislausekejääviys (hallintolaki 28.1 § 7 kohta)

Asian käsittelyn aikana kuultavana oli tiimipäällikkö Mikko Reinikainen. 
Asiantuntija Reinikainen poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta. 

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle kahdeksi 
viikoksi Marcus Rantalan ehdotuksesta. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 04.05.2021 § 224

HEL 2016-000235 T 10 03 03

Hankenumero 0845_2

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle  

 19.5.2020 päivätyn ja 4.5.2021 muutetun asemakaava- ja asema-
kaavan muutosehdotuksen nro 12587 hyväksymistä. Asemakaava 
koskee 31. kaupunginosan (Lauttasaari, Koivusaari) kortteleita 
31150, 31151, 31156–31163, 31207–31210, osaa kortteleista 
31164, 31165, 31173 ja 31174 sekä katu-, puisto-, liikenne-, vene-
satama- ja vesialueita ja asemakaavan muutos koskee 31. kaupun-
ginosan (Lauttasaari, Koivusaari) katu-, puisto-, venesatama- ja ve-
sialueita (muodostuvat uudet korttelit 31164–31178).

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-
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pajankatu 8 (puh. 09 310 22111), sekä internet-sivuilla: Päätöksen-
teko

 että jatkosuunnittelussa pyritään mahdollisuuksien mukaan lisää-
mään ranta-alueiden viihtyisyyttä erityisesti täyttömaan osalta.

 jatkosuunnittelun yhteydessä varmistetaan pyöräväylien toteuttami-
nen, niin että ne mahdollistavat sujuvan ja turvallisen pyöräreittien 
kokonaisuuden Lauttasaaren ja Espoon pyöräväyläverkostoon.

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.

Lautakunta edellyttää että Länsiväylän liittymän tarkemmassa jatko-
suunnittelussa kiinnitetään erityistä huomiota siihen, että liittymä ei vie 
tilaa enemmän kuin on välttämätöntä.

Lautakunta toteaa, että kaupungin on tarpeen tutkia ja arvioida jatkos-
sakin Länsiväylän ympäristön maankäyttöä ja edellytyksiä sille, että 
yleiskaavan 2016 valtuuston päättämät linjaukset maankäytön osalta 
voisivat toteutua myös Länsiväylän varressa.

Käsittely

04.05.2021 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Asian aikana kuultavana oli tiimipäällikkö Mikko Reinikainen. Asiantun-
tija poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Vastaehdotus:
Atte Kaleva: Lisätään kohtaan (2) kolmas viiva:
– että jatkosuunnittelussa pyritään mahdollisuuksien mukaan lisää-
mään ranta-alueiden viihtyisyyttä erityisesti täyttömaan osalta.

Kannattaja: Sirpa Asko-Seljavaara

Kaupunkiympäristölautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä Atte Kale-
van vastaehdotuksen.

Vastaehdotus:
Sirpa Asko-Seljavaara: Jatkosuunnittelun yhteydessä varmistetaan 
pyöräväylien toteuttaminen, niin että ne mahdollistavat sujuvan ja tur-
vallisen pyöräreittien kokonaisuuden Lauttasaaren ja Espoon pyöräväy-
läverkostoon.

Kannattaja: Risto Rautava

http://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi
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Kaupunkiympäristölautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä Sirpa As-
ko-Seljavaaran vastaehdotuksen.

Vastaehdotus:
Anni Sinnemäki: Lautakunta edellyttää että Länsiväylän liittymän tar-
kemmassa jatkosuunnittelussa kiinnitetään erityistä huomiota siihen, 
että liittymä ei vie tilaa enemmän kuin on välttämätöntä.

Kannattaja: Risto Rautava

Kaupunkiympäristölautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä Anni Sin-
nemäen vastaehdotuksen.

Vastaehdotus:
Anni Sinnemäki: Lautakunta toteaa, että kaupungin on tarpeen tutkia ja 
arvioida jatkossakin Länsiväylän ympäristön maankäyttöä ja edellytyk-
siä sille, että yleiskaavan 2016 valtuuston päättämät linjaukset maan-
käytön osalta voisivat toteutua myös Länsiväylän varressa.

Kannattaja: Risto Rautava

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Lautakunta toteaa, että kaupungin on tarpeen tutkia ja ar-
vioida jatkossakin Länsiväylän ympäristön maankäyttöä ja edellytyksiä 
sille, että yleiskaavan 2016 valtuuston päättämät linjaukset maankäy-
tön osalta voisivat toteutua myös Länsiväylän varressa.

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

Ei-äänet: 10
Mia Haglund, Eveliina Heinäluoma, Noora Laak, Jape Lovén, Antti Möl-
ler, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Laura Rissanen, Anni Sinnemä-
ki, Mikko Särelä

Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi Anni Sinnemäen vastaehdotuk-
sen äänin 10-3.

20.04.2021 Pöydälle

02.06.2020 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

26.05.2020 Pöydälle

19.05.2020 Pöydälle

Esittelijä
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kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Mikko Reinikainen, tiimipäällikkö, asemakaavoitus, puhelin: 310 37206

mikko.reinikainen(a)hel.fi
Miika Vuoristo, arkkitehti, asemakaavoitus, puhelin: 310 37192

miika.vuoristo(a)hel.fi
Olga Veikkolainen, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37280

olga.veikkolainen(a)hel.fi
Anu Lamminpää, maisema-arkkitehti, puhelin: 310 37258

anu.lamminpaa(a)hel.fi
Karri Kyllästinen, diplomi-insinööri, teknistaloudellinen suunnittelu, puhelin: 310 37347

karri.kyllastinen(a)hel.fi

Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus Kaupunkimit-
tauspalvelut Kartat ja paikkatiedot Yksikön päällikkö 07.04.2020 § 22

HEL 2016-000235 T 10 03 03

Päätös

Yksikön päällikkö päätti hyväksyä asemakaavan 12587 pohjakartan 
kaupunginosassa 31 Lauttasaari. 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: 12587
Kaupunginosa: 31 Lauttasaari
Kartoituksen työnumero: 15/2019
Pohjakartta valmistunut: 1.4.2020 Uusinta (ensi tilaus 2019)
Tasokoordinaatisto: ETRS-GK25
Korkeusjärjestelmä: N2000

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

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

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

timo.tolkki(a)hel.fi

Nimistötoimikunta 11.09.2019 § 67

HEL 2016-000235 T 10 03 03

Nimistötoimikunta on käsitellyt alueen nimistöä viimeksi 13.4.2016 § 
39. Nimistötoimikunta päätti esittää alueelle seuraavia uusia nimiä:

Leppäsaarenaukio–Alholmsplatsen

(aukio)

Perustelu: Liitynnäinen, maantäyttöjen myötä Koivusaareen yhdistetyn 
Leppäsaaren mukaan.

Pursiseurankuja–Segelsällskapsgränden

(katu)

Perustelu:  Ryhmänimi (kilpapurjehdus ja pursiseuratoiminta); liitynnäi-
nen, Pursiseurankadun mukaan.

Lisätiedot
Johanna Lehtonen, nimistönsuunnittelija, puhelin: 310 37386

johanna.lehtonen(a)hel.fi

Kaupunkisuunnittelulautakunta 25.04.2017 § 191

HEL 2016-000235 T 10 03 03

Ksv 0845_2

Päätös

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti

 hyväksyä 31.1.2017 päivätyn Koivusaaren asemakaava- ja asema-
kaavan muutosluonnoksen jatkosuunnittelun pohjaksi. Asemakaa-
valuonnos koskee 31. kaupunginosan (Lauttasaari, Koivusaari) kort-
teleita 31150–31162, osaa kortteleista 31163 ja 31164 sekä katu-, 
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puisto-, liikenne- ja vesialueita. Asemakaavan muutosluonnos kos-
kee 31. kaupunginosan (Lauttasaari, Koivusaari) korttelin 31067 
tonttia 10, katu-, puisto- ja venesatama-alueita sekä vesialuetta 
(muodostuvat uudet korttelit osa kortteleita 31163 ja 31164 sekä 
korttelit 31165–31176)

 antaa vuorovaikutusraportista ilmenevät vastineet esitettyihin mieli-
piteisiin ja kannanottoihin. Päätösasiakirjat ja vuorovaikutusraportti 
ovat luettavissa kaupunkisuunnitteluviraston info- ja näyttelytila Lai-
turilla, Narinkka 2, sekä kaupunkisuunnitteluviraston internet-
sivuilla: kohdassa Päätöksenteko

www.hel.fi/ksv

 että jatkosuunnittelussa pyritään liikenneratkaisuissa ja liikenteen 
ohjauksella estämään läpiajoliikenteen valuminen Lauttasaaren ka-
tuverkkoon.

Käsittely

25.04.2017 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Lautakunta päätti käsitellä esityslistan asian Akp/1 asian Ykp/3 jälkeen. 

Palautusehdotus:
Osmo Soininvaara: Lautakunta palauttaa asian valmisteltavaksi niin, et-
tä liittymälle Länsiväylään varataan katumaisen liittymän kokoinen tila. 

Kannattaja: Elina Moisio

Vastaehdotus:
Elina Moisio: Jatkosuunnittelussa pyritään liikenneratkaisuissa ja liiken-
teen ohjauksella estämään läpiajoliikenteen valuminen Lauttasaaren 
katuverkkoon.

Kannattaja: Risto Rautava

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Lautakunta palauttaa asian valmisteltavaksi niin, että liitty-
mälle Länsiväylään varataan katumaisen liittymän kokoinen tila. 

Jaa-äänet: 6
Michael Berner, Eija Loukoila, Jape Lovén, Matti Niiranen, Risto Rau-
tava, Heta Välimäki

http://www.hel.fi/ksv
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Ei-äänet: 3
Nuutti Hyttinen, Elina Moisio, Osmo Soininvaara

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Suoritetussa äänestyksessä esittelijän ehdotus voitti jäsen Soininvaa-
ran palautusehdotuksen äänin 6 – 3 (tyhjä 0/poissa 0).

Lautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä jäsen Moision tekemän ja 
puheenjohtaja Rautavan kannattaman vastaehdotuksen.

28.02.2017 Pöydälle

14.02.2017 Pöydälle

31.01.2017 Pöydälle

Esittelijä
asemakaavapäällikkö
Marja Piimies

Lisätiedot
Mikko Reinikainen, projektipäällikkö, puhelin: 310 37206

mikko.reinikainen(a)hel.fi

Opetusvirasto Opetustoimen johtaja 19.10.2016

HEL 2016-000235 T 10 03 03

Suunnittelun tavoitteena on mahdollistaa uuden asunto- ja työpaikka-
alueen rakentaminen Koivusaareen (n. 5 000 asukasta ja n. 3 800–4 
500 työpaikkaa) uuden metroaseman ympärille, Vattusaaren keskeisel-
le yritysalueelle. Kaikista suunnitelluista asunnoista ja työpaikoista on 
kävelyetäisyys asemalle ja uusi asunto- ja työpaikka-alue asettuu myös 
Länsiväylän ja nopean pyöräilyreitin varrelle. Suunnittelualue sijaitsee 
Lauttasaaren länsipuolella noin viiden kilometrin päässä Helsingin 
ydinkeskustasta ja muutosalueelle on osoitettu Kantakaupunki C2-
määräys joka myös mahdollistaa asuntokaavoituksen. Asemakaavan 
muutos koskee Koivusaaren maa-aluetta, ympäröivää merialuetta, 
Länsiväylää ja maapenkereitä Koivusaaren itä- ja länsipuolella. Lisäksi 
alueeseen kuuluvat Länsiväylän reunustat tien ja korttelialueiden välis-
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sä Katajaharjun sillalle asti. Asemakaava-alueella on käynnissä Länsi-
metron rakennustyöt. Koivusaaren aseman Lauttasaaren puoleinen si-
säänkäynti valmistuu vuoden 2016 aikana. Koivusaaren maanalaisen 
aseman toteuttamiselle välttämättömät poistumistieyhteydet ja ilman-
vaihtokuilut rakennetaan samalla valmiiksi Koivusaaren puoleisen si-
säänkäynnin myöhempää toteuttamista varten.

Alueen kouluihin, Myllykallion kouluun sekä ruotsinkieliseen Drumsö 
lågstadieskolaniin kohdistuu jo lähivuosina kasvupaineita ja nyt käyn-
nistynyt asemakaavavaihe mahdollistaa uudemman tarvekartoituksen 
tilojen mitoituksen suhteen osana laajempaa kokonaistarkastelua. Ko-
konaissuunnittelussa on otettava huomioon asumisen, toimitilojen ja lii-
ketilojen riittävät tilanvaraukset ja pystyttävä arvioimaan olemassa ole-
vien kiinteistöjen riittävyys. 

Koivusaaren osalta varhaiskasvatus- ja koulutilojen mitoitus perustuu 
virastojen kanssa käytyihin neuvotteluihin ja saatuihin mitoitusohjeisiin, 
joiden mukaan noin 5 000 asukasta tuottaa Koivusaaressa tarpeen ra-
kentaa päiväkoti koivusaarelaisille ja ala-asteen tiloja noin sadalle 1–2-
luokkalaiselle. Mitoitusta on syytä katsoa koulun osalta uudelleen kaa-
van edetessä. Suunnitelmassa Koivusaaren korttelitalon laajuus (päi-
väkoti + ala-aste 1–2 luokat) on 3 300 kem2.

Lisätiedot
Mia Kuokkanen, johtava arkkitehti, puhelin: 310 86291

mia.kuokkanen(a)hel.fi

Pelastuslaitos Pelastuskomentaja 22.04.2016 § 32

HEL 2016-000235 T 10 03 03

Päätös

Pelastuslaitos päättää antaa Koivusaaren asemakaavamuutoksen 
osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta 1237-00/16 seuraavan kanna-
noton:

Pelastuslaitos toteaa, että kaavan jatkosuunnittelussa on kiinnitettävä 
erityistä huomioita alueen sammutusvesijärjestelyihin. Uusien alueiden 
sammutusvesijärjestelyiden suunnittelu on tehtävä yhteistyössä pelas-
tuslaitoksen kanssa. Kaavoituksessa on myös varauduttava mahdollis-
ten maanpäällisten palovesipostien tarvitsemiin tilavarauksiin, jotka 
selviävät tarkemmin vasta sammutusvesijärjestelyiden suunnittelussa.

Myös rakennusten pelastusturvallisuuteen ja etenkin asuinrakennusten 
varatiejärjestelyihin on kiinnitettävä jatkosuunnittelussa huomiota. Kaa-
valuonnoksessa esitetyt katu- ja reittivaraukset johtavat useammassa 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 32/2021 59 (124)
Kaupunginhallitus

Asia/7
30.08.2021

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

asuinkerrostalojen korttelissa siihen, että kaikkien asuntojen varatiet on 
mahdollista järjestää vain rakennuksen toiselle puolelle. Riippuen tule-
vien asuntojen koosta ja sijoituksesta, voi olla tarpeen suunnitella vara-
tiejärjestelyitä rakennusten kummallekin sivustalle. Tämä tulisi huo-
mioida kaavassa varaamalla myös pelastustiekäyttöön soveltuvia reit-
tejä riittävästi.

Päätöksen perustelut

Kaupunkisuunnitteluvirasto on pyytänyt pelastuslaitoksen kannanottoa 
Koivusaaren asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunni-
telmasta 1237-00/16.

Suunnittelualue sijaitsee Lauttasaaren länsipuolella noin viiden kilomet-
rin päässä Helsingin ydinkeskustasta. Espoon ja Helsingin välinen 
kaupungin raja sijaitsee Koivusaaren ja Hanasaaren välissä. Asema-
kaavan muutos koskee Koivusaaren maa-aluetta, ympäröivää meria-
luetta, Länsiväylää ja maapenkereitä Koivusaaren itä- ja länsipuolella. 
Lisäksi alueeseen kuuluvat Länsiväylän reunustat tien ja korttelialuei-
den välissä Katajaharjun sillalle asti.

Suunnittelun tavoitteena on mahdollistaa uuden asunto- ja työpaikka-
alueen rakentaminen Koivusaareen (n. 5 000 asukasta ja n. 3 800–4 
500 työpaikkaa) uuden metroaseman ympärille.

Koivusaaren kaupunginosan laajentuessa huomattavasti nykyisestä, on 
tärkeää, että tulevien asukkaiden ja työntekijöiden turvallisuus sekä pe-
lastuslaitoksen toimintaedellytykset alueella on turvattu. Näihin voidaan 
kaavassa vaikuttaa tekemällä riittävät tilavaraukset sekä sammutusve-
si- että pelastus- ja varatiejärjestelyille alueella.

Lisätiedot
Pulmu Waitinen, vanhempi palotarkastaja, puhelin: 310 31237

pulmu.waitinen(a)hel.fi

Rakennusvirasto 18.4.2016

HEL 2016-000235 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluviraston pyytää rakennusviraston kannanottoa 
osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta 1237-00/16, 25.4.2016 men-
nessä.

Alustavassa asemakaavaluonnoksessa Länsiväylä on tiealuetta. Bule-
vardin kaavoitusta voidaan tutkia kun yleiskaavan ratkaisuista on pää-
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tetty. Tien muuttaminen bulevardiksi vaatii sopimusta maankäytön 
muutoksista valtion kanssa.

Rakennusvirastolla ei ole huomauttamista osallistumis- ja arviointi-
suunnitelmaan.

Rakennusvirastossa Koivusaaren asemakaavoituksen yhteyshenkilöinä 
toimivat aluesuunnittelija Anu Kiiskinen ja suunnitteluinsinööri Olli 
Haanperä.

Lisätiedot
Anu Kiiskinen, aluesuunnittelija, eteläinen suurpiiri, puhelin: 310 38419

anu.kiiskinen(a)hel.fi
Olli Haanperä, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38237

olli.haanpera(a)hel.fi

Kiinteistövirasto Geotekninen osasto 15.4.2016

HEL 2016-000235 T 10 03 03

Koivusaari on kallioista aluetta. Myös maapeitteisten alueiden kalliopin-
ta on pääosin lähellä maanpintaa. Maaperä on enimmäkseen kitka-
maata ja vanhaa louhetäyttöä, jonka alla on paikoin savea ja silttiä. 
Noin puolet nykyisen Koivusaaren maa-alueelle sijoittuvista rakennuk-
sista on perustettavissa maanvaraisesti ja puolet paaluilla. Koivusaaren 
maa-alueen rakennettavuus on pääosin hyvä. Koivusaaren maanpinta 
on pääosin tason +3,0 alapuolella, joten nykyiselle maa-alueelle raken-
taminen vaatii runsaasti täyttöä.

Koivusaaren maa-alueen laajentaminen merialueelle vaatii merenpoh-
jan ruoppaamista ja täyttöä. Koivusaaren ranta-alueiden vesisyvyys on 
kohtuullinen, savikerrokset ovat ohuet ja alueella on vain vähän vai-
keasti rakennettavia vanhoja täyttöjä. Koivusaaren rantojen ja merialu-
een rakennettavuus on parempi kuin Helsingin rannikolla keskimäärin. 
Ruoppauksen ja täyttötyön onnistuessa pääosa uuden täyttöalueen ra-
kennuksista voidaan perustaa maanvaraisesti.

Ennen rakentamista Koivusaari olisi logistisesti järkevä alue Helsingin 
massojen käsittelyyn. Varastoituja massoja olisi mahdollista käyttää 
täyttöinä ja esikuormituspenkereinä, mikä pienentäisi perustamiskus-
tannuksia. Koivusaaren täyttötöiden massatarpeen turvaamiseksi ja 
materiaalikustannusten pienentämiseksi on taloudellisesti järkevää va-
rata etukäteen suurehkoja louhintakohteita.

Lisätiedot
Harri Ruotsala, projektipäällikkö, puhelin: 310 70871
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harri.ruotsala(a)hel.fi

Nimistötoimikunta 13.04.2016 § 39

HEL 2016-000235 T 10 03 03

Nimistötoimikunta jatkoi edellisessä kokouksessa aloittamaansa kes-
kustelua Koivusaaren uudesta nimistöstä. Nimistötoimikunta päätti esit-
tää alueelle seuraavia uusia nimiä:

Alahanka–Läsidan
(katuaukio)
Perustelu: Ryhmänimi (kilpapurjehdus ja pursiseuratoiminta); Kielitoi-
miston sanakirjassa: alahanka = aluksen suojanpuoleinen laita, suo-
janpuoli;

Bågaskärinranta–Bågaskärsstranden
(katu)
Perustelu: Ryhmänimi (merisää); Bågaskärin mukaan, joka on Inkoon 
ulkosaaristossa Porkkalanselällä Suomenlahdessa sijaitseva saari, jos-
sa on vuonna 1955 perustettu Ilmatieteen laitoksen merisään havain-
toasema;

Estlanderinkuja–Estlandersgränden
(katu)
Perustelu: Muistonimi; liitynnäinen, Estlanderinlaiturin mukaan;

Estlanderinlaituri–Estlanderskajen
(venesatama)
Perustelu: Muistonimi; pikaluistelija, venesuunnittelija, purjehtija, arkki-
tehti (Axel) Gustaf Estlanderin (1876–1930) mukaan, joka suunnitteli 
Helsinkiin mm. NJK:n paviljongin Valkosaareen arkkitehti Nils Johan 
Settergrenin kanssa;

Koivusaaren puistokatu–Björkholmsallén
(katu)
Perustelu: Liitynnäinen, Koivusaaren (saari ja kaupunginosan osa-alue) 
mukaan;

Koivusaarenpoukama–Björkholmsbukten
(lahti, poukama)
Perustelu: Liitynnäinen, Koivusaaren (saari ja kaupunginosan osa-alue) 
mukaan;
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Koivusaarenpuisto–Björkholmsparken
(puisto)
Perustelu: Liitynnäinen, Koivusaaren (saari ja kaupunginosan osa-alue) 
mukaan;

Koivusaari–Björkholmen
(metroasema)
Perustelu: Koivusaaren (saari ja kaupunginosan osa-alue) mukaan;

Kotisatama–Hemmahamnen
(venesatama)
Perustelu: Ryhmänimi (kilpapurjehdus ja pursiseuratoiminta); 

Kotisatamanpuisto–Hemmahamnsparken
(puisto)
Perustelu: Ryhmänimi (kilpapurjehdus ja pursiseuratoiminta); liitynnäi-
nen, Kotisataman mukaan;

Märketinkatu–Märketgatan
(katu)
Perustelu: Ryhmänimi (merisää); Märketin mukaan, joka on pieni maja-
kastaan tunnettu luoto keskellä Ahvenanmeren pohjoisosaa eli Ahve-
nanraumaa. Luoto on puoliksi Ruotsin puolella, ja Suomen puoleinen 
osa kuuluu Hammarlandin kuntaan. Luodolla on vuonna 1977 perustet-
tu Ilmatieteen laitoksen merisään havaintoasema;

Märketinkuja–Märketgränden
(katu)
Perustelu: Ryhmänimi (merisää); liitynnäinen, Märketinkadun mukaan;

Kylmäpihlajankuja–Kylmäpihlajagränden
(katu)
Perustelu: Ryhmänimi (merisää); liitynnäinen (Kylmäpihlajanrannan 
mukaan);

Kylmäpihlajanranta–Kylmäpihlajastranden
(katu)
Perustelu: Ryhmänimi (merisää); Kylmäpihlajan mukaan, joka on Rau-
man edustalla ulkosaariston reunalla Selkämeressä sijaitseva saari, 
jossa on vuonna 1990 perustettu Ilmatieteen laitoksen merisään ha-
vaintoasema;

Kylmäpihlajansilta–Kylmäpihlajabron
(silta)
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Perustelu: Ryhmänimi (merisää); liitynnäinen (Kylmäpihlajanrannan 
mukaan);

Leppäsaarenkanava–Alholmskanalen
(kanava)
Perustelu: Liitynnäinen, maantäyttöjen myötä Koivusaareen yhdistetyn 
Leppäsaaren mukaan;

Leppäsaarenpuisto–Alholmsparken
(puisto)
Perustelu: Liitynnäinen, maantäyttöjen myötä Koivusaareen yhdistetyn 
Leppäsaaren mukaan;

Merisäänaukio–Sjövädersplatsen
(aukio)
Perustelu: Ryhmänimi (merisää);

Merisäänkatu–Sjövädersgatan
(katu)
Perustelu: Ryhmänimi (merisää); liitynnäinen, Merisäänaukion mukaan;
                     
Merisäänkuja–Sjövädersgränden
(katu)
Perustelu: Ryhmänimi (merisää); liitynnäinen, Merisäänaukion mukaan;

Merisäänpolku–Sjövädersstigen
(jalankulku- ja pyöräily-yhteys)
Perustelu: Ryhmänimi (merisää); liitynnäinen, Merisäänaukion mukaan;

Merisäänsilta–Sjövädersbron
(silta)
Perustelu: Ryhmänimi (merisää); liitynnäinen, Merisäänaukion mukaan;

Merkkikallio–Signalberget
(aukio)
Ryhmänimi (kilpapurjehdus ja pursiseuratoiminta);

Orrengrundinranta–Orrengrundsstranden
(katu)
Perustelu: Ryhmänimi (merisää); Orrengrundin mukaan, joka on Perna-
jan saaristossa Loviisan edustalla Suomenlahdessa sijaitseva saari, 
jossa on vuonna 1974 perustettu Ilmatieteen laitoksen merisään ha-
vaintoasema;

Porstanaukio–Borstanplatsen
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(aukio)
Perustelu: Liitynnäinen, läheisen Porsta-nimisen saaren mukaan;

Porstankaari–Borstanbågen
(katu)
Perustelu: Liitynnäinen, Porstanaukion mukaan;

Pursiseurankatu–Segelsällskapsgatan
(katu)
Perustelu: Ryhmänimi (kilpapurjehdus ja pursiseuratoiminta); 

Satamakapteeninkuja–Hamnkaptensgränden
(katu)
Perustelu: Ryhmänimi (kilpapurjehdus ja pursiseuratoiminta); liitynnäi-
nen, Satamakapteeninlaiturin mukaan;

Satamakapteeninlaituri–Hamnkaptenskajen
(venesatama)
Perustelu: Ryhmänimi (kilpapurjehdus ja pursiseuratoiminta); Kielitoi-
miston sanakirjassa: satamakapteeni = suurissa satamissa järjestystä 
ja liikennettä valvova virkamies, satamapäällikkö;

Singoallankuja–Singoallagränden
(katu)
Perustelu: Liittyy viereiseen Estlanderinlaituriin ja Estlanderinkujaan. 
Singoalla oli Gustaf Estlanderin suunnittelema, vuonna 1920 valmistu-
nut yli 22-metrinen saaristoristeilijä, jota pidettiin Itämeren nopeimpana 
purjeveneenä ennen tuhotumistaan vuonna 1922. Singoalla lienee ni-
metty Viktor Rydbergin (1828–1895) vuonna 1857 julkaiseman saman-
nimisen, 1340–1350-luvuille sijoittuvan romaanin mukaan, jossa pää-
henkilö, ritari Erland Månesköld rakastuu Singoalla-nimiseen romanityt-
töön;

Ulkokallanranta–Ulkokallastranden
(katu)
Perustelu: Ryhmänimi (merisää); Ulkokallan mukaan, joka on Peräme-
ressä Kalajoen edustalla sijaitseva luoto, jossa on vuonna 1977 perus-
tettu Ilmatieteen laitoksen merisään havaintoasema;

Vaskilahdenkatu–Kopparviksgatan
(katu)
Perustelu: Liitynnäinen, Vaskilahden mukaan;

Vaskilahdenranta–Kopparviksstranden
(puisto)
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Perustelu: Liitynnäinen, Vaskilahden mukaan;

Vaskilahdensalmi–Kopparvikssundet 
(salmi)
Perustelu: Liitynnäinen, Vaskilahden mukaan; käytössä oleva nimi;

Vaskilahdensilta–Kopparviksbron
(silta)
Perustelu: Liitynnäinen, Vaskilahden mukaan;

Vaskilahti–Kopparviken
(lahti)
Perustelu: Käytössä oleva nimi;

ja

Ylähanka–Lovartssidan
(katuaukio)
Perustelu: Ryhmänimi (kilpapurjehdus ja pursiseuratoiminta); Kielitoi-
miston sanakirjassa: ylähanka = aluksen tuulenpuoleinen laita, tuulen-
puoli, luuvartti.

Nimistötoimikunta on esittänyt osaa nimistä jo luonnosvaiheessa 
9.3.2011.

Nimistötoimikunta merkitsee lisäksi tiedoksi, että 15.3.2016 tuli kulu-
neeksi 90 vuotta siitä kun ensimmäinen säätiedotus merenkulkijoille eli 
merisää lähetettiin radiossa: 

http://yle.fi/aihe/artikkeli/2015/10/08/merisaa-radiotiedotteiden-klassikko

16.03.2016 Pöydälle

Lisätiedot
Johanna Lehtonen, nimistönsuunnittelija, puhelin: 310 37386

johanna.lehtonen(a)hel.fi

Kaupunginmuseo Kulttuuriympäristöyksikkö 12.4.2016

HEL 2016-000235 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluviraston lausuntopyyntö 22.3.2016

Kaupunginmuseo tarkastelee asemakaavahanketta kulttuuriympäristön 
vaalimisen näkökulmasta ja on päättänyt antaa seuraavan lausunnon. 
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Suunnittelun tavoitteena on mahdollistaa uuden asunto- ja työpaikka- 
alueen rakentaminen Koivusaareen (n. 5000 asukasta) uuden metroa-
seman ympärille. Koivusaaren asema seudun kaupunkirakenteessa 
muuttuu nykytilanteeseen nähden Länsimetron rakentamisen myötä.

Helsingin kaupunginvaltuusto hyväksyi Koivusaaren osayleiskaavan 
14.1.2015, mutta kaava ei ole lainvoimainen muutoksenhakuprosessin 
ollessa kesken.

Asemakaavan luonnoksessa Koivusaaressa suurin osa kortteleista on 
merkitty asuinkerrostalojen korttelialueeksi (AK). Asuinkerrostalojen 
korttelialuilla rakennusten kerrosluvut vaihtelevat 4-8 kerroksen välillä. 
Koivusaaren tärkeimmät virkistyspalvelut liittyvät veneilyyn. Satamien 
suunnittelu on tärkeä osa Koivusaaren suunnittelua.

Nykyinen Koivusaari on muodostunut alun perin kahdesta saaresta: 
Koivusaaresta (Björkholmen) ja Leppäsaaresta (Alholmen). Suurin osa 
saarella nykyisin sijaitsevista rakennuksista liittyy veneilyyn. Aiemmin 
siellä on ollut myös pienteollisuutta. Alueen eteläpuolta on käytetty kaa-
topaikkana1950-luvulle asti. Jorvaksentie Lauttasaaren, Koivusaaren, 
Hanasaaren, Karhusaaren ja mantereen välille valmistui 1935. Ruoho-
lahden ja Espoon Haukilahden välinen moottoritieosuus avattiin 1965. 
Alueen läpi kulkeva leveä Länsiväylä on hallitseva piirre Koivusaarelle. 
Saaren pienvenesatamat ja pursiseurat ovat tehneet alueesta merelli-
sen keskuksen.

Koivusaaren pohjoinen rantaviiva on osittain luonnontilainen ja paikoin 
tukimuurein rakennettu ja se sisältää kiinteitä laiturirakenteita. Koivu-
saaren eteläpuoli on veneseurojen käyttämää aluetta.  Eteläisin kärki 
on säilynyt vapaana ja siellä on suojeltu merenrantaniitty.

Kaupunginmuseon Lauttasaaren rakennusinventoinnissa (2003) on ar-
votettu yksi kohde Koivusaaresta, entinen Radiator Oy putkiliikkeen va-
rasto ja verstas. Yksikerroksinen tiilinen rakennus on saaren itärannalla 
ja se on valmistunut vuonna 1939.  Kaupunginmuseo on arvottanut sen 
paikallishistoriallisesti merkittäväksi rakennukseksi. Rakennuksella ei 
kuitenkaan ole säilymisedellytyksiä, mitä kaupunginmuseo pitää valitet-
tavana.

Nykyisin lähinnä veneily- ja pienvenesatamakäytössä ja viheralueena 
toimivan Koivusaaren rakentaminen muuttaa merkittävällä tavalla Hel-
singin läntisen sisääntulon maisemaa tiiviisti rakennetuksi kaupunkiym-
päristöksi. Koivusaaren pinta-alaa kasvatetaan täytöillä, jolloin vesialue 
puolestaan supistuu. Tämä omalta osaltaan muuttaa merellistä maise-
maa rakennetuksi ympäristöksi.

Museovirasto lausuu vedenalaisen kulttuuriperinnön osalta. 
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Kaupunginmuseolla ei ole asemakaavan osallistumis- ja arviointisuun-
nitelmasta ja asemakaavan muutosluonnoksesta huomautettavaa.

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

sari.saresto(a)hel.fi
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§ 590
Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunnan jäsenten valinta elo-
kuussa 2021 alkavaksi toimikaudeksi

HEL 2021-008544 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus valitsi kahden vuoden toimikaudeksi rakentamispal-
veluliikelaitoksen johtokuntaan 5 jäsentä ja heidän henkilökohtaiset va-
rajäsenensä seuraavasti:

  Jäsen Varajäsen
1. Kok Otto Meri Maarit Toveri
2. SDP Anita Hellman Kalle Mikkolainen
3. Vihr. Vellu Taskila Anna Laine
4.  Nina Sundell (kaupun-

kiympäristön toimiala, 
hallinto- ja tukipalve-
lut)

Kirsti Laine-Hendolin 
(kulttuurin ja vapaa-
ajan toimiala, hallinto)

5.  Marko Karvinen (kau-
punginkanslia, strate-
giaosasto, kaupunkist-
rategiayksikkö)

Mauno Kemppi (kasva-
tuksen ja koulutuksen 
toimiala, hallinto- ja tu-
kipalvelut, tilapalvelut)

Samalla kaupunginhallitus valitsi puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan 
seuraavasti:

Puheenjohtaja Otto Meri
Varapuheenjohtaja Anita Hellman

Lisäksi kaupunginhallitus tarkasti pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä
hallintojohtaja
Juha Summanen

Lisätiedot
Saara Nirkko, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 26312

saara.nirkko(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
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Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta huolehtii rakentamispalve-
luliikelaitoksen toimialan mukaisista tehtävistä. Rakentamispalveluliike-
laitos huolehtii rakennusalan, ympäristönhoidon ja logistiikan asiantun-
tija-, tuotanto- ja ylläpitopalvelujen tuottamisesta kaupungille ja kau-
punkikonsernin yhteisöille.

Johtokunnassa on 5 jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen
varajäsen. Kaupunginhallitus valitsee kahden vuoden toimikaudeksi
johtokunnan jäsenet ja varajäsenet. Lisäksi kaupunginhallitus valitsee
johtokunnalle puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Toimielimen jäseneksi esitetään osittain luottamushenkilöitä ja osittain
kaupungin henkilöstöön kuuluvia henkilöiden aseman tai tehtävien pe-
rusteella.

Luottamustoimeen voidaan valita vain henkilö, joka on suostunut otta-
maan toimen vastaan (kuntalaki 70.1 §).

Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain (609/1986) 4a.1
§:n mukaan kunnallisissa toimielimissä ja kuntien välisen yhteistoimin-
nan toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoa tulee olla sekä
naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä
syistä muuta johdu.

Kuntalain 105 §:n mukaan vaalissa tulevat valituiksi se henkilö tai ne
henkilöt, jotka ovat saaneet eniten ääniä. Varajäsenet valitaan samas-
sa vaalissa kuin varsinaiset jäsenet. Luottamushenkilöiden vaali toimi-
tetaan suhteellisena, jos sitä vaatii läsnä olevista toimielimen jäsenistä
vähintään määrä, joka saadaan jakamalla läsnä olevien lukumäärä va-
littavien lukumäärällä lisättynä yhdellä.

Vaalikelpoisuus (kuntalaki 71 § ja 73 §)

Vaalikelpoinen kunnan luottamustoimeen on henkilö:
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1. jonka kotikunta kyseinen kunta on;
2. olla on jossakin kunnassa äänioikeus kuntavaaleissa 

sinävuonna, jona valtuutetut valitaan tai vaali muuhun 
luottamustoimeen toimitetaan; ja

3. jota ei ole julistettu vajaavaltaiseksi.

Johtokuntaan ja toimikuntaan voidaan valita sellainenkin henkilö, joka
ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen ja lautakuntaan tai jonka koti-
kunta kunta ei ole.

Esittelijä
hallintojohtaja
Juha Summanen

Lisätiedot
Saara Nirkko, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 26312

saara.nirkko(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus
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§ 591
Palvelukeskusliikelaitoksen johtokunnan jäsenten valinta elokuussa 
2021 alkavaksi toimikaudeksi

HEL 2021-008542 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus valitsi kahden vuoden toimikaudeksi palvelukeskus-
liikelaitoksen johtokuntaan 5 jäsentä ja heidän henkilökohtaiset varajä-
senensä seuraavasti:

  Jäsen Varajäsen
1.  Markus Kühn (kau-

punginkanslia, stra-
tegiaosasto)

Jorma Lamminmäki 
(kaupunginkanslia, ta-
lous- ja suunnitteluo-
sasto, hankinnat ja kil-
pailuttaminen)

2.  Kati Takanen (kasva-
tuksen ja koulutuksen 
toimiala, hallinto- ja 
tukipalvelut)

Kari Salovaara (kasva-
tuksen ja koulutuksen 
toimiala, hallinto- ja tu-
kipalvelut, talous- ja 
suunnittelupalvelut, 
hankintapalvelut

3.  Tiina Mäki (sosiaali- 
ja terveystoimiala, 
hallinto)

Sari Luostarinen (sosi-
aali- ja terveystoimiala, 
hallin-
to, hankintapalvelut)

4. Kok Arja Karhuvaara Ami Lainela
5. SDP Niilo Toivonen Arzu Caydam-Lehtonen

Samalla kaupunginhallitus valitsi puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan 
seuraavasti:

Puheenjohtaja Markus Kühn
Varapuheenjohtaja Kati Takanen

Lisäksi kaupunginhallitus tarkasti pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä
hallintojohtaja
Juha Summanen

Lisätiedot
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Saara Nirkko, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 26312
saara.nirkko(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Palvelukeskusliikelaitoksen johtokunta huolehtii palvelukeskusliikelai-
toksen toimialan mukaisista tehtävistä. Palvelukeskusliikelaitos huoleh-
tii palvelutoiminnan tukipalvelujen tuottamisesta kaupungille ja kaupun-
kikonsernin yhteisöille.

Johtokunnassa on 5 jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen 
varajäsen. Kaupunginhallitus valitsee kahden vuoden toimikaudeksi 
johtokunnan jäsenet ja varajäsenet. Lisäksi kaupunginhallitus valitsee 
johtokunnalle puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan

Toimielimen jäseneksi esitetään osittain luottamushenkilöitä ja osittain
kaupungin henkilöstöön kuuluvia henkilöiden aseman tai tehtävien pe-
rusteella.

Luottamustoimeen voidaan valita vain henkilö, joka on suostunut otta-
maan toimen vastaan (kuntalaki 70.1 §). 

Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain (609/1986) 4a.1 
§:n mukaan kunnallisissa toimielimissä ja kuntien välisen yhteistoimin-
nan toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoa tulee olla sekä 
naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä 
syistä muuta johdu.

Kuntalain 105 §:n mukaan vaalissa tulevat valituiksi se henkilö tai ne 
henkilöt, jotka ovat saaneet eniten ääniä. Varajäsenet valitaan samas-
sa vaalissa kuin varsinaiset jäsenet. Luottamushenkilöiden vaali toimi-
tetaan suhteellisena, jos sitä vaatii läsnä olevista toimielimen jäsenistä 
vähintään määrä, joka saadaan jakamalla läsnä olevien lukumäärä va-
littavien lukumäärällä lisättynä yhdellä.
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Vaalikelpoisuus (kuntalaki 71 § ja 73 §)

Vaalikelpoinen kunnan luottamustoimeen on henkilö:

1. jonka kotikunta kyseinen kunta on;
2. jolla on jossakin kunnassa äänioikeus kuntavaaleissa 

sinävuonna, jona valtuutetut valitaan tai vaali muuhun 
luottamustoimeen toimitetaan; ja

3. jota ei ole julistettu vajaavaltaiseksi.

Johtokuntaan ja toimikuntaan voidaan valita sellainenkin henkilö, joka
ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen ja lautakuntaan tai jonka koti-
kunta kunta ei ole.

Esittelijä
hallintojohtaja
Juha Summanen

Lisätiedot
Saara Nirkko, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 26312

saara.nirkko(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus
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§ 592
Taloushallintopalveluliikelaitoksen johtokunnan jäsenten valinta 
elokuussa 2021 alkavaksi toimikaudeksi

HEL 2021-008541 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus valitsi kahden vuoden toimikaudeksi taloushallinto-
palveluliikelaitoksen johtokuntaan 5 jäsentä ja heidän henkilökohtaiset 
varajäsenensä seuraavasti:

 Jäsen Varajäsen
1. Tuula Saxholm (kau-

punginkanslia, talous- ja 
suunnitteluosasto)

Ari Hietamäki (kaupungin-
kanslia, talous- ja suunnitte-
luosasto, talouden ohjaus)

2. Ulla Vuolle (sosiaali- ja 
terveystoimiala, hallinto, 
tukipalvelut)

Tero Oinonen (sosiaali- ja 
terveystoimiala, hallinto, 
hallintopalvelut)

3. Tero Vuontisjärvi (kas-
vatuksen ja koulutuksen 
toimiala, hallinto- ja tuki-
palvelut, talous- ja 
suunnittelupalvelut)

Anneli Hankala (kasvatuk-
sen ja koulutuksen toimiala, 
hallinto- ja tukipalvelut, ta-
lous- ja suunnittelupalvelut, 
talouden tuki)

4. Pia Uljas (kulttuurin ja 
vapaa-ajan toimiala, 
hallinto, hallintopalvelut, 
päätöksenteon tuki -
yksikkö)

Ari Päivärinta (kaupunkiym-
päristön toimiala, liikennelii-
kelaitos, talous ja toiminna-
nohjaus, talouspalvelut)

5. Hannu Seppälä (kau-
punkiympäristön toimia-
la, rakennukset ja yleiset 
alueet, yleiset alueet) 

Elsa Paasilinna (kaupun-
kiympäristön toimiala, hal-
linto- ja tukipalvelut, kehit-
tämispalvelut)

Samalla kaupunginhallitus valitsi puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan 
seuraavasti:

Puheenjohtaja Tuula Saxholm
Varapuheenjohtaja Ulla Vuolle

Lisäksi kaupunginhallitus tarkasti pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä
hallintojohtaja
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Juha Summanen

Lisätiedot
Saara Nirkko, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 26312

saara.nirkko(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Taloushallintopalveluliikelaitoksen johtokunta huolehtii taloushallinto-
palveluliikelaitoksen toimialan mukaisista tehtävistä. Taloushallintopal-
veluliikelaitos huolehtii talous- ja palkkahallinnon palvelujen tuottami-
sesta kaupungille ja kaupunkikonsernin yhteisöille.

Johtokunnassa on 5 jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen
varajäsen. Kaupunginhallitus valitsee kahden vuoden toimikaudeksi
johtokunnan jäsenet ja varajäsenet. Lisäksi kaupunginhallitus valitsee
johtokunnalle puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Toimielimen jäseneksi esitetään kaupungin henkilöstöön kuuluvia hen-
kilöiden aseman tai tehtävien perusteella.

Luottamustoimeen voidaan valita vain henkilö, joka on suostunut otta-
maan toimen vastaan (kuntalaki 70.1 §). 

Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain (609/1986) 4a.1
§:n mukaan kunnallisissa toimielimissä ja kuntien välisen yhteistoimin-
nan toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoa tulee olla sekä
naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä
syistä muuta johdu.

Kuntalain 105 §:n mukaan vaalissa tulevat valituiksi se henkilö tai ne
henkilöt, jotka ovat saaneet eniten ääniä. Varajäsenet valitaan samas-
sa vaalissa kuin varsinaiset jäsenet. Luottamushenkilöiden vaali toimi-
tetaan suhteellisena, jos sitä vaatii läsnä olevista toimielimen jäsenistä 
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vähintään määrä, joka saadaan jakamalla läsnä olevien lukumäärä va-
littavien lukumäärällä lisättynä yhdellä.

Vaalikelpoisuus (kuntalaki 71 § ja 73 §)

Vaalikelpoinen kunnan luottamustoimeen on henkilö:

1. jonka kotikunta kyseinen kunta on;
2. jolla on jossakin kunnassa äänioikeus kuntavaaleissa 

sinävuonna, jona valtuutetut valitaan tai vaali muuhun 
luottamustoimeen toimitetaan; jajota ei ole julistettu 
vajaavaltaiseksi.

3. jota ei ole julistettu vajaavaltaiseksi.

Johtokuntaan ja toimikuntaan voidaan valita sellainenkin henkilö, joka
ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen ja lautakuntaan tai jonka koti-
kunta kunta ei ole.

Esittelijä
hallintojohtaja
Juha Summanen

Lisätiedot
Saara Nirkko, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 26312

saara.nirkko(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus
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§ 593
Työterveysliikelaitoksen johtokunnan jäsenten valinta elokuussa 
2021 alkavaksi toimikaudeksi

HEL 2021-008534 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus valitsi kahden vuoden toimikaudeksi työterveysliike-
laitoksen johtokuntaan 5 jäsentä ja heidän henkilökohtaiset varajäse-
nensä seuraavasti:

 Jäsen Varajäsen
1. Nina Gros (kaupungin-

kanslia, henkilöstöosasto) 
Asta Enroos  (kaupungin-
kanslia, henkilöstöosasto, 
vastuullinen työnantaja) 

2. Outi Salo (kasvatuksen ja 
koulutuksen toimiala, pe-
rusopetus) 

Niclas Grönholm (kasva-
tuksen ja koulutuksen 
toimiala, svenska ser-
vicehelheten - ruotsinkie-
liset palvelut)

3. Mikko Vatka (kulttuurin ja 
vapaa-ajan toimiala, nuori-
so)

Sari Kuoppamäki (sosiaa-
li- ja terveystoimiala, hal-
linto, henkilöstö- ja kehit-
tämispalvelut)

4. Marko Karvinen (kaupun-
ginkanslia, strategiaosas-
to, kaupunkistrategiayksik-
kö)

Timo Cantell (kaupungin-
kanslia, strategiaosasto, 
kaupunkitutkimus ja -
tilastot)

5. Hanna Joensuu(Keva) Lisbeth Forsman-
Grönholm (Luona Oy)

Samalla kaupunginhallitus valitsi puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan 
seuraavasti:

Puheenjohtaja Nina Gros
Varapuheenjohtaja Outi Salo

Lisäksi kaupunginhallitus tarkasti pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä
hallintojohtaja
Juha Summanen
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Lisätiedot
Saara Nirkko, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 26312

saara.nirkko(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Työterveysliikelaitoksen johtokunta huolehtii työterveysliikelaitoksen
toimialan mukaisista tehtävistä. Työterveysliikelaitos huolehtii henkilös-
tön työterveyshuollon palvelujen tuottamisesta kaupungille ja kaupunki-
konsernin yhteisöille.

Johtokunnassa on 5 jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen
varajäsen. Kaupunginhallitus valitsee kahden vuoden toimikaudeksi
johtokunnan jäsenet ja varajäsenet. Lisäksi kaupunginhallitus valitsee
johtokunnalle puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Toimielimen jäseneksi esitetään osittain luottamushenkilöihin rinnastu-
via kaupungin ulkopuolisia asiantuntijoita ja osittain kaupungin henki-
löstöön kuuluvia henkilöiden aseman tai tehtävien perusteella.

Luottamustoimeen voidaan valita vain henkilö, joka on suostunut otta-
maan toimen vastaan (kuntalaki 70.1 §).

Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain (609/1986) 4a.1
§:n mukaan kunnallisissa toimielimissä ja kuntien välisen yhteistoimin-
nan toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoa tulee olla sekä
naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä
syistä muuta johdu.

Kuntalain 105 §:n mukaan vaalissa tulevat valituiksi se henkilö tai ne
henkilöt, jotka ovat saaneet eniten ääniä. Varajäsenet valitaan samas-
sa vaalissa kuin varsinaiset jäsenet. Luottamushenkilöiden vaali toimi-
tetaan suhteellisena, jos sitä vaatii läsnä olevista toimielimen jäsenistä
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vähintään määrä, joka saadaan jakamalla läsnä olevien lukumäärä va-
littavien lukumäärällä lisättynä yhdellä.

Vaalikelpoisuus (kuntalaki 71 § ja 73 §)

Vaalikelpoinen kunnan luottamustoimeen on henkilö:

1. jonka kotikunta kyseinen kunta on;
2. jolla on jossakin kunnassa äänioikeus kuntavaaleis-

sa sinävuonna, jona valtuutetut valitaan tai vaali 
muuhun luottamustoimeen toimitetaan; ja

3. jota ei ole julistettu vajaavaltaiseksi.

Johtokuntaan ja toimikuntaan voidaan valita sellainenkin henkilö, joka
ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen ja lautakuntaan tai jonka koti-
kunta kunta ei ole.

Esittelijä
hallintojohtaja
Juha Summanen

Lisätiedot
Saara Nirkko, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 26312

saara.nirkko(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus
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§ 594
Kaksikielisyystoimikunnan asettaminen toimikaudeksi 2021-2022

HEL 2021-008674 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus asetti 31.12.2022 päättyväksi toimikaudeksi kaksikie-
lisyystoimikunnan, jonka tehtävänä on:

 seurata ja arvioida kaksikielisyyden toteutumista kaupungin tarjoa-
mien palvelujen osalta sekä kaupungin henkilöstön piirissä 

 käsitellä kaksikielisyyden suunnitelmallista edistämistä kaupungin 
toiminnassa

 tehdä esityksiä ja antaa lausuntoja kaksikielisyyden edistämiseksi ja 
toteuttamiseksi 

 raportoida kaksikielisyyden toteutumisesta sekä kaupungin palvelu-
jen ja henkilöstön kielivarannon kehittämistyöstä toimikunnan mää-
rittelemillä kohdealueilla. 

Samalla kaupunginhallitus nimesi jäsenet ja varajäsenet seuraavasti:

  Jäsen Varajäsen
1. Kok. Kimmo Sasi Silva Mertsola
2. Kok. Hanna Lähteenmäki Yaron Nadbornik
3. Vihr. May Högdal Anders Brandt
4. SDP Simon Bergman Marianne Laxén
5. Vas. Emilia Leinonen Valtteri Meriruoko
6. RKP Björn Månsson Emma Ringbom
7. RKP Anna Storå Joakim Horsma

 Puheenjohtaja Björn Månsson
 Varapuheenjohtaja Kimmo Sasi

Edelleen kaupunginhallitus

 määräsi kaksikielisyystoimikunnan esittelijäksi kaupunginkanslian 
hallintopäällikön ja esittelijän sijaiseksi kaupunginkanslian hallintoa-
siantuntijan

 kehotti kaupunginkanslian hallinto-osastoa vastaamaan toimielimen 
sihteeritehtävien järjestämisestä.
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Lisäksi kaupunginhallitus päätti, että toimikuntaan sovelletaan kaupun-
ginvaltuuston antamaa päätöstä luottamushenkilöiden taloudellisista 
etuuksista.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Antti Peltonen, hallintopäällikkö, puhelin: 310 36018

antti.peltonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-

tus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupungin hallinnon ja toiminnan järjestämisessä ja tiedottamisessa on 
hallintosäännön 25 luvun 1 §:n mukaan otettava huomioon suomen- ja 
ruotsinkielisten kieliryhmien tarpeet. Kaupungin palvelut on järjestettä-
vä niin, että asukkaita voidaan palvella kaksikielisesti kaikilla kaupungin 
tehtäväalueilla.

Kaksikielisyystoimikunnan tehtävät ja kokoonpano

Kaksikielisyystoimikunnan tehtävänä on seurata ja arvioida kaksikieli-
syyden toteutumista palvelujen osalta, käsitellä kaksikielisyyden suun-
nitelmallista edistämistä, tehdä esityksiä ja antaa lausuntoja kaksikieli-
syyden edistämiseksi ja toteuttamiseksi sekä raportoida kaksikielisyy-
den toteutumisesta. 

Toimikunnan toimikausi on kaupunginhallituksen toimikautta lyhyempi. 
Tarkoitus on, että sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen 
uudistuksen yhteydessä perustettava kansalliskielilautakunta hoitaa 
myös kaksikielisyystoimikunnan tehtäviä koko kaupunkiorganisaatios-
sa.
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Toimikuntaan ehdotetaan nimettäväksi seitsemän luottamushenkilöjä-
sentä. Esittely- ja sihteeritehtävistä vastaa kaupunginkanslian hallinto-
osasto.

Toimikuntia koskevat säännökset ja määräykset

Kaksikielisyystoimikunta on kuntalain (410/2015) 30 §:n mukainen kun-
nan toimielin, joka voidaan asettaa hoitamaan määrättyä tehtävää. 
Kuntalain esitöissä toimikunnilla tarkoitetaan erityisesti projektiluontei-
sia tehtäviä hoitavia toimielimiä.

Kuntalain 30 §:n mukaan kunnanhallitus voi asettaa toimikunnan mää-
rätyn tehtävän hoitamista varten. Toimikunta voidaan asettaa enintään 
sen asettaneen toimielimen toimikaudeksi. Toimikunnan jäsenille vali-
taan henkilökohtaiset varajäsenet.

Kuntalain 74 §:n mukaan toimikuntaan voidaan valita sellainenkin hen-
kilö, joka ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen ja lautakuntaan tai 
jonka kotikunta kunta ei ole. Myös toimikuntaan valittavien luottamus-
henkilöiden tulee antaa suostumus luottamustoimeen.

Toimikuntien kokouksessa noudatetaan kunnan toimielinten hallinto- ja 
kokousmenettelyä vastaavaa menettelyä. Hallintosäännön 29 luvun 8 
§:n mukaan muun toimielimen kokouksessa asiat ratkaistaan esittelys-
tä toimielimen toiminnan sisäistä järjestelyä lukuun ottamatta.

Kuntalain 33 §:n mukaan valinnasta vastaava toimielin valitsee jäsenik-
si valituista toimielimen puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän varapu-
heenjohtajia. Toimikunnille on tarkoituksenmukaista valita yhteneväi-
sesti puheenjohtaja ja yksi varapuheenjohtaja. Toimikunta voi myös 
kuulla asiantuntijoita.

Toimikunnan tulee täyttää naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta 
annetussa laissa (609/1986) asetetut vaatimukset sukupuolten välises-
tä tasa-arvosta. Kunnallisissa toimielimissä lukuun ottamatta kunnan-
valtuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 
prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu.

Toimikunnan jäsenille ja varajäsenille maksetaan kokouspalkkioita ja 
korvausta ansionmenetyksestä ja kustannuksista, joita luottamustoi-
men vuoksi aiheutuu sijaisen palkkaamisesta, lastenhoidon järjestämi-
sestä tai muusta vastaavasta syystä sekä matkakustannusten korvaus-
ta ja päivärahaa kaupunginvaltuuston hyväksymien luottamushenkilöi-
den taloudellisten etuuksien mukaisesti.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
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Lisätiedot
Antti Peltonen, hallintopäällikkö, puhelin: 310 36018

antti.peltonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-

tus



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 32/2021 84 (124)
Kaupunginhallitus

Asia/13
30.08.2021

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

§ 595
Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikunnan asettaminen

HEL 2021-008839 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti asettaa toimikaudekseen tasa-arvo- ja yhden-
vertaisuustoimikunnan, jonka tehtävänä on:

 Tukea yhdenvertaisuuden ja sukupuolten tasa-arvon valtavirtaista-
mista läpäiseviksi periaatteiksi kaikessa kaupungin toiminnassa ja 
palveluissa.

 Edistää, seurata ja arvioida kaikkien sukupuolten tasa-arvon toteu-
tumista sekä sukupuoleen, sukupuolen ilmaisuun ja sukupuoli-
identiteettiin liittyvän syrjinnän ehkäisemistä ja poistamista Helsingin 
kaupungin toiminnassa ja palveluissa.

 Edistää, seurata ja arvioida yhdenvertaisuuden toteutumista sekä 
yhdenvertaisuuslaissa määritettyihin syrjintäperusteisiin liittyvän syr-
jinnän ehkäisemistä ja poistamista Helsingin kaupungin toiminnassa 
ja palveluissa. 

 Seurata ja arvioida kaupunkitasoisen palveluiden tasa-arvo- ja yh-
denvertaisuussuunnitelman toimeenpanoa.

 Tehdä esityksiä sekä antaa lausuntoja ja kannanottoja muille kau-
pungin toimijoille tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi ja 
toteuttamiseksi

Samalla kaupunginhallitus nimesi jäsenet ja varajäsenet seuraavasti:

 Jäsen Henkilökohtainen varajäsen
1. Kok. Maaret Castrén Joona Haavisto
2. Kok. Seida Sohrabi Janne Koivunen
3. Kok. Timo Vuori Rhoda Korpijärvi
4. Kok. Lauri Skön Sera Savolainen
5. Vihr. Zahra Karimy Tapani Vuola
6. Vihr. Iris Flinkkilä Abdulkadir Isak
7. Vihr. Milo Toivonen Riikka Leinonen
8. Vihr. Mojibur Doftori Sini Kaartinen
9. SDP Johanna Laisaari Tuomas Järvinen
10. Vas. Minna Majaniemi Ahmad Noor Hassan
11. RKP Nils Torvalds Byoma Tamrakar
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Lisäksi kaupunginhallitus päätti valita tasa-arvo- ja yhdenvertaisuus-
toimikunnan puheenjohtajaksi Zahra Karimyn ja varapuheenjohtajaksi 
Maaret Castrénin.

Samalla kaupunginhallitus nimesi tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimi-
kunnan esittelijäksi kaupunginkanslian viestintäosaston osallisuus ja 
neuvonta -yksikön vuorovaikutuspäällikön ja esittelijän sijaiseksi kau-
punginkanslian viestintäosaston osallisuus ja neuvonta -yksikön tasa-
arvon suunnittelijan. Lisäksi kaupunginhallitus kehotti kaupunginkans-
lian viestintäosaston osallisuus ja neuvonta -yksikköä vastaamaan toi-
mikunnan sihteeritehtävien järjestämisestä. 

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

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Titta Reunanen, vuorovaikutuspäällikkö, puhelin: 310 23437

titta.reunanen(a)hel.fi
Tuija Mustajärvi, suunnittelija, puhelin: 310 36229

tuija.mustajarvi(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-

tus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Yhdenvertaisuus, sukupuolten tasa-arvo ja syrjimättömyys ovat kau-
pungin perusarvoja, eikä kaupungin strategisia tavoitteita voida saavut-
taa ilman niiden määrätietoista edistämistä. 

Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta (609/1986) ja yhdenver-
taisuuslaki (1325/2014) edellyttävät kunnilta viranomaisina syrjinnän 
ehkäisemistä ja suunnitelmallista sukupuolten tasa-arvon ja yhdenver-
taisuuden edistämistä kaikessa toiminnassaan. Tasa-arvolain velvoite 
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kattaa sekä naisten ja miesten välisen tasa-arvon, että sukupuolen 
moninaisuuden huomioimisen. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikun-
nan tehtävänä on edistää, seurata ja arvioida näiden velvoitteiden käy-
tännön toteutumista kaupungin toiminnassa ja palveluissa. 

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikunta keskittyy erityisesti kaupungin 
palveluiden ja toiminnan tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen. Lakisää-
teiseen henkilöstön sukupuolten tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden 
suunnitteluun, käsittelyyn ja seurantaan on toimintamallit ja käytännöt 
kaupunginkanslian ja henkilöstöjärjestöjen muodostamissa yhteistoi-
minnallisissa elimissä sekä kaupunkitasoisesti että toimialoilla ja liike-
laitoksissa (muun muassa henkilöstötoimikunnat). Lisäksi asioista linja-
taan ja ohjataan HR-ohjauksen foorumeissa. Asiantuntijatasolla toimii 
keskustelufoorumina henkilöstön monimuotoisuusverkosto. Henkilöstö-
asioita tuodaan toimikuntaan noin 2-4 kertaa toimikauden aikana.

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikunnan tehtävät

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikunta edistää sukupuolten tasa-
arvon ja yhdenvertaisuuden valtavirtaistamista läpäiseviksi periaatteiksi 
kaikessa kaupungin toiminnassa.  

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikunta edistää, seuraa ja arvioi yh-
denvertaisuuden ja kaikkien sukupuolten tasa-arvon toteutumista sekä 
tasa-arvolaissa ja yhdenvertaisuuslaissa määritettyihin syrjintäperustei-
siin liittyvän syrjinnän ehkäisemistä ja poistamista Helsingin kaupungin 
toiminnassa ja palveluissa. 

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikunta seuraa ja arvioi kaupunkita-
soisen palveluiden tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman toi-
meenpanoa.

Tehtäviensä toteuttamiseksi tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikunta 
antaa lausuntoja, kannanottoja ja tekee esityksiä muille kaupungin toi-
mijoille tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi ja toteuttami-
seksi.

Toimikuntia koskevat säännökset ja määräykset

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikunta on kuntalain (410/2015) 30 
§:n mukainen kunnan toimielin, joka voidaan asettaa hoitamaan mää-
rättyä tehtävää. Kuntalain esitöissä toimikunnilla tarkoitetaan erityisesti 
projektiluonteisia tehtäviä hoitavia toimielimiä.

Kuntalain 30 §:n mukaan kunnanhallitus ja valtuuston päätöksen nojal-
la muukin toimielin voi asettaa toimikunnan määrätyn tehtävän hoita-
mista varten. Toimikunta voidaan asettaa enintään sen asettaneen toi-
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mielimen toimikaudeksi. Toimikunnan jäsenille valitaan henkilökohtai-
set varajäsenet.

Kuntalain 74 §:n mukaan toimikuntaan voidaan valita sellainenkin hen-
kilö, joka ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen ja lautakuntaan tai 
jonka kotikunta kunta ei ole. Myös toimikuntaan valittavien luottamus-
henkilöiden tulee antaa suostumus luottamustoimeen.

Toimikuntien kokouksessa noudatetaan kunnan toimielinten hallinto- ja 
kokousmenettelyä vastaavaa menettelyä. Hallintosäännön 29 luvun 8 
§:n mukaan muun toimielimen kokouksessa asiat ratkaistaan esittelys-
tä toimielimen toiminnan sisäistä järjestelyä lukuun ottamatta.

Kuntalain 33 §:n mukaan valinnasta vastaava toimielin valitsee jäsenik-
si valituista toimielimen puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän varapu-
heenjohtajia. Toimikunnille on tarkoituksenmukaista valita yhteneväi-
sesti puheenjohtaja ja yksi varapuheenjohtaja. Toimikunta voi myös 
kuulla asiantuntijoita.

Toimikunnan tulee täyttää tasa-arvolain (609/1986) vaatimukset suku-
puolten välisestä tasa-arvosta. Kunnallisissa toimielimissä lukuun otta-
matta kunnanvaltuustoja tulee olla tasa-arvolain mukaisesti sekä naisia 
että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä 
muuta johdu.

Toimikunnan jäsenille ja varajäsenille maksetaan kokouspalkkioita ja 
korvausta ansionmenetyksestä ja kustannuksista, joita luottamustoi-
men vuoksi aiheutuu sijaisen palkkaamisesta, lastenhoidon järjestämi-
sestä tai muusta vastaavasta syystä sekä matkakustannusten korvaus-
ta ja päivärahaa kaupunginvaltuuston hyväksymien luottamushenkilöi-
den taloudellisten periaatteiden mukaisesti.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Titta Reunanen, vuorovaikutuspäällikkö, puhelin: 310 23437

titta.reunanen(a)hel.fi
Tuija Mustajärvi, suunnittelija, puhelin: 310 36229

tuija.mustajarvi(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
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Päätöksessä mainitut Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus

Tiedoksi

Taloushallintopalvelut
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§ 596
Vanhusneuvoston asettaminen ja jäsenten nimeäminen

HEL 2021-006579 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti asettaa toimikaudekseen vanhusneuvoston.  

Vanhusneuvosto vaikuttaa kaupungin toiminnan suunnitteluun, valmis-
teluun ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä ikääntyneen väestön 
hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liik-
kumisen tai päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen taikka heidän tar-
vitsemiensa palvelujen kannalta.  

Vanhusneuvoston tehtävänä on varmistaa ikääntyneen väestön osallis-
tumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia: 

 tuomalla esiin ikääntyneen väestön näkökulmaa esityksillä, lausun-
noilla ja kannanotoilla 

 osallistumalla kaupungin lakisääteisen hyvinvointisuunnitelman laa-
timiseen ikääntyneen väestön tukemiseksi 

 seuraamalla, että kunta kehittäessään palveluja huolehtii niiden riit-
tävyydestä ja soveltuvuudesta ikääntyneille               

 edistämällä osaltaan palveluja ja osallistumismahdollisuuksia kos-
kevaa viestintää sekä 

 edistämällä Helsingin kaupungin ja ikääntyneiden parissa työsken-
televien järjestöjen välistä yhteistyötä.

Työskentelytapoja kuvataan liitteenä olevassa vanhusneuvoston toi-
mintasäännössä. Vanhusneuvosto tekee toimikausittain toimintasuun-
nitelman ja raportin kaupunginhallitukselle. 

Samalla kaupunginhallitus nimesi yhteisöt, jotka nimeävät vanhusneu-
vostoon jäsenen ja tälle tarvittavan määrän varajäseniä seuraavasti:  

Eläkeläiset ry:n Helsingin aluejärjestö
Helsingin kansallinen senioripiiri ry 
Samrådet i SPF (Svenska Pensionärsförbundet) Helsingfors rf 
Eläkkeensaajien Keskusliiton Helsingin piiri ry
Helsingin kunnalliset eläkeläiset ry 
Jade-yhteisö ry (vieraskielisten ikääntyneiden järjestö) 
Pääkaupunkiseudun omaishoitajat ry
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Helsingin Muistiyhdistys
Helsingin seurakuntayhtymä

  

Kaupunginhallitus nimesi vanhusneuvoston muut jäsenet ja heidän 
henkilökohtaiset varajäsenensä seuraavasti:  

 Jäsen Henkilökohtainen varajäsen
1. Kok. Päivi Riihilahti-Syvänen Mikael Pälvi
2. Vihr. Auni-Marja Vilavaara Susanna Mattila-Connor
3. SDP Vesa Paavonen Anita Vihervaara
4. Vas. Jussi Silvonen Minna Sirnö
5. PS Reetta Angelvo-Riipinen Nico Giansanti

  

Lisäksi kaupunginhallitus nimesi vanhusneuvoston puheenjohtajaksi 
Auni-Marja Vilavaaran. Vanhusneuvostoon nimetään kaksi varapu-
heenjohtajaa. Varapuheenjohtajaksi nimettiin Vesa Paavonen ja lisäksi 
vanhusneuvosto valitsee keskuudestaan toisen varapuheenjohtajan 
sekä päättää varapuheenjohtajien sijaantulojärjestyksestä. Vanhus-
neuvosto valitsee keskuudestaan toimintaa valmistelevan työvaliokun-
nan, johon kuuluu neuvoston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien li-
säksi kolme neuvoston jäsentä. 

Kaupunginhallitus päätti:

 kehottaa kaupunginkansliaa vastaamaan vanhusneuvoston ja sen 
työvaliokunnan valmistelu- ja sihteeritehtävistä, viestinnästä ja ko-
kous- sekä ja muista toiminnan kannalta tarpeellisista järjestelyistä 
jäsenten erityistarpeet huomioiden 

 oikeuttaa vanhusneuvoston tehtäväkokonaisuuden kannalta keskei-
set keskushallinnon ja toimialojen viranhaltijat ja työntekijät osallis-
tumaan vanhusneuvoston kokouksiin 

 kehottaa keskushallintoa ja toimialoja nimeämään kokouksiin osal-
listuvat pysyväisluonteiset asiantuntijat 

 kehottaa keskushallintoa myöntämään vanhusneuvostolle toimin-
tamäärärahan tehtäviensä hoitamista varten. 
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Lisäksi kaupunginhallitus päätti, että vanhusneuvoston kokouksiin jä-
seninä tai varajäseninä sekä työvaliokunnan kokouksiin osallistuville 
maksetaan luottamushenkilöiden taloudellisia periaatteita soveltaen: 

 kokouspalkkiota 

 ansionmenetyksen ja lastenhoidon korvausta  

 korvausta avustajan käyttämisestä, jos henkilö tarvitsee vammansa 
vuoksi avustajaa kokoukseen tai siihen valmistautumiseen sekä 

 matkakustannusten korvausta, jos henkilö ei vammansa vuoksi ky-
kene käyttämään julkisia kulkuvälineitä.

Lisäksi kaupunginhallitus päätti, että korvataan matkakustannukset 
vanhusneuvoston kokouksissaan erikseen päätetyn mukaises-
ti neuvoston virallisiin edustamistehtäviin osallistuville, jos henkilö ei 
vammansa vuoksi kykene käyttämään julkisia kulkuvälineitä.  

Lisäksi kaupunginhallitus vahvisti liitteenä 1 olevan vanhusneuvoston 
toimintasäännön sekä merkitsee tiedoksi liitteenä 2. olevan vanhus-
neuvoston toimintakertomuksen ja arviointiraportin kaudelta 2017-
2021. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Titta Reunanen, vuorovaikutuspäällikkö, puhelin: 310 23437

titta.reunanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Vanhusneuvoston toimintasääntö
2 Vanhusneuvoston toimintakertomus ja arviointiraportti kaudesta 2017-

2021

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut henkilöt 
ja yhteisöt

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.
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Esittelijän perustelut

Vaikuttamistoimielimet

Vanhusneuvosto on kuntalaissa asetettavaksi säädetty vaikuttamistoi-
mielin, jonka tehtävänä on edistää ikääntyneiden henkilöiden osallistu-
mis- ja vaikuttamismahdollisuuksia. Vaikuttajatoimielimet ovat edusta-
mansa ryhmän kuulemis- ja vaikuttamiskanavia. Ne täydentävät muita 
vaikuttamiskeinoja ja välittävät ryhmän näkemykset kunnan päätöksen-
tekoon.  

Vaikuttamistoimielimet ovat osa Helsingin osallisuustyötä, jonka pääpe-
riaatteet ovat yksilöiden ja yhteisöjen osaamisen ja asiantuntijuuden 
hyödyntäminen, omaehtoisen toiminnan mahdollistaminen sekä yhden-
vertaisten osallistumismahdollisuuksien luominen. 

Vaikuttamistoimielimet eivät ole kuntalain mukaisia kunnan toimielimiä. 
Niille ei voi siirtää toimivaltaa eivätkä ne tee hallintopäätöksiä. Toimie-
limen toimintaan ei myöskään sovelleta suoraan hallintosäännön mää-
räyksiä. 

Vanhusneuvosto on otettava mukaan ikääntyneen väestön tukemista 
koskevan hyvinvointisuunnitelman valmisteluun ja iäkkäiden henkilöi-
den tarvitsemien sosiaalipalvelujen riittävyyden ja laadun arviointiin. 
(Laki kääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden 
sosiaali- ja terveyspalveluista 28.12.2012/980, 5§ ja 6§)  

Kokoonpano

Vanhusneuvoston kokoonpanosta ei ole erityistä sääntelyä. Vaikutta-
mistoimielinten jäsenet eivät ole kunnan luottamushenkilöitä. Kokoon-
panoon ei suoraan sovelleta tasa-arvolain kunnan toimielimiä koskevia 
sukupuolikiintiötä, mutta järjestöjä kehotetaan kiinnittämään huomiota 
sukupuolten tasa-arvoon nimetessään varsinaisia ja varajäseniä. Osal-
listumisen ja avoimuuden edistämiseksi ja yhteistyöverkostojen vahvis-
tamiseksi saman henkilön tulisi olla järjestön edustajana korkeintaan 
kahdeksan vuotta. 

Vanhusneuvoston on tarkoitus muodostua yhdeksästä järjestöjen ni-
meämästä jäsenestä ja viidestä valtuustoryhmien nimeämästä jäsenes-
tä. Järjestöjäsenistä kuusi edustaa eläkeläisten ja seniorien järjestöjä. 
Kolme edustaa muita järjestöjä ja tahoja, joiden toiminnassa ikäänty-
neillä on merkittävä osuus: Pääkaupunkiseudun omaishoitajat ry, Hel-
singin muistiyhdistys ja Helsingin seurakuntayhtymä. 

Järjestöjen esitetään olevan pääosin samat kuin v. 2013–2021. Eläke-
läisjärjestöjen osuutta vahvistetaan lisäämällä eläkeläisjärjestöjen jä-
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senmäärää yhdellä. Tämä on perusteltua, koska vanhusneuvoston 
edustama väestöryhmä kasvaa Helsingissä. Yli 65-vuotiaita on n. 112 
000. Tarkoituksena on laajentaa ikääntyneiden osallisuuden edellytyk-
siä ja mahdollistaa myös pienempien järjestöjen mukaan pääsy. Hel-
singin eläkeläisjärjestöillä on yhteistyöfoorumi Helsingin Eläkeläisjärjes-
töt HEJ ry. Sillä on kahdeksan jäsenjärjestöä, joista neljällä on ollut 
edustaja vanhusneuvostossa jo vuodesta 1997 lähtien. Vuodesta 2021 
lähtien on tarkoitus antaa osallistumismahdollisuus myös niille neljälle 
HEJ:n jäsenjärjestöille, joilla ei ole aiemmin ole ollut paikkaa neuvos-
tossa: Eläkeliiton Helsingin piiri, Helsingin Kristilliset Eläkeläiset, Hel-
singin Kunnalliset Eläkeläiset ja Helsingin Senioriopettajat. Ensimmäi-
senä näistä olisi vuorossa Helsingin Kunnalliset Eläkeläiset ry, jolla on 
n. 500 jäsentä ja joka kuuluu valtakunnalliseen Julkisen alan eläkeläis-
ten liittoon Kelo ry:hyn. Helsingin Kunnalliset Eläkeläiset on osallistunut 
aktiivisesti vanhusneuvoston järjestöyhteistyöhön, vastannut kyselyihin 
ja osallistunut tilaisuuksiin.  

Vuosina 2013–2021 kielivähemmistöjen edustaja on ollut venäjänkieli-
siä edustavasta Helsingin Inkeri-Seurasta. Vieraskielisiä tai maahan-
muuttajataustaisia edustavan yhteisön edustus on syytä jatkossa tar-
kistaa kaksivuotiskausittain. Alkavalle toimintakaudelle esitetään edus-
tajan nimeämistä Jade-yhteisöstä. Se on vuonna 2020 perustettu 
ikääntyvien vieraskielisten yhdistys, jonka tarkoituksena on edistää vie-
raskielisten ikääntyvien kokonaisvaltaista hyvinvointia ja toimijuutta, ja 
tehdä yhteiskunnallista vaikuttamistyötä yhdenvertaisuuden turvaami-
seksi. Yhdistys on syntynyt v. 2013 projektina ja 2018 vakituisena aloit-
taneen JADE-toimintakeskuksen pohjalta. Jade-toimintakeskus on ak-
tiivinen asiantuntijataho, jonka kanssa vanhusneuvosto on tehnyt yh-
teistyötä.

Neuvostoon valitaan myös viisi luottamushenkilötaustaista jäsentä, joi-
den osallistuminen on tarpeen vanhusneuvostossa käydyn keskustelun 
ja näkemysten välittämiseksi päätöksentekoon ja valtuustoryhmille.

Vanhusneuvoston puheenjohtaja on luottamushenkilötaustainen. Li-
säksi vanhusneuvostossa on kaksi varapuheenjohtajaa. Toinen vara-
puheenjohtaja on luottamushenkilötaustainen ja toinen varapuheenjoh-
taja valitaan järjestöedustajien keskuudesta. Vanhusneuvosto päättää 
varapuheenjohtajien sijaantulojärjestyksestä. Vanhusneuvoston toimi-
kauden lopussa arvioidaan, jatketaanko seuraavallakin kaudella kah-
den varapuheenjohtajan käytännöllä vai palataanko yhden, järjestöjen 
keskuudesta valittavan varapuheenjohtajan malliin.

Vanhusneuvoston kokouksissa on myös läsnäolo- ja puheoikeus tarvit-
tavilla keskushallinnon ja toimialojen edustajilla, jotka eivät kuitenkaan 
ole neuvoston jäseniä. Kokonaisuuden tuntevan toimialan henkilöstön 
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pysyvä läsnäolo kokouksissa on neuvoston toiminnan kannalta välttä-
mätöntä. Keskushallinto ja toimialat nimeävät neuvoston toimintaan 
osallistuvat henkilöt. 

Toimintaedellytykset

Vanhusneuvoston välittömät toimintaedellytykset turvataan muun 
muassa kokoustilojen, kokousten järjestämisen, kokouskustannusten ja 
kokousasioiden valmistelun sekä kokouksen sihteeritehtävien osalta. 

Vanhusneuvoston jäsenille maksetaan kaupunginvaltuuston hyväksy-
mien luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien mukaisia tiettyjä 
palkkioita ja korvauksia. Vaikuttamistoimielinten jäsenten palkkio on 
puheenjohtajan osalta 160 euroa ja jäsenen ja varapuheenjohtajan 
osalta 140 euroa. Lisäksi jäsenille ja varajäsenille maksetaan luotta-
mushenkilöiden taloudellisten periaatteiden mukaista ansionmenetyk-
sen korvausta, joka on suuruudeltaan enintään 37 euroa tunnilta. Me-
nettelyllä varmistetaan, että vaikuttamistoimielimet voivat kokoontua 
myös virka-aikana. 

Yhdenvertaisuuden toteutumisen edistämiseksi vanhusneuvoston jä-
senille maksetaan korvauksia avustajan palkkaamisesta aiheutuneista 
kustannuksista. Kustannuksia korvataan enintään viideltä tunnilta ko-
kousta kohden. Avustajalle maksettavan tuntipalkkion määrä on enin-
tään 23 euroa. Lisäksi maksetaan matkakustannusten korvausta taksi- 
tai invataksikuluista niissä tapauksissa, kun neuvoston jäsen tai ko-
koukseen osallistuva varajäsen ei vammansa vuoksi ei kykene käyttä-
mään julkisia kulkuvälineitä. Edellisen periaatteen mukaisesti kokous-
matkojen lisäksi korvataan vanhusneuvoston kokouksissa erikseen so-
vitut vanhusneuvoston edustamiseen ja tehtäviin liittyvät matkakulut. 
Muita luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien mukaisia korvauk-
sia ei maksettaisi. 

Vaikuttamistoimielinten määrärahat myöntää kaupunginkanslia toimie-
linten toimintakustannuksiin varatuista määrärahoista. Määrärahan on 
tarpeen mukaan tarkoitus vastata suuruudeltaan aikaisemmin vaikut-
tamistoimielimille myönnettyä määrärahaa. Määrärahan suuruudessa 
voidaan kuitenkin ottaa huomioon yhdenvertaisuuslain edellyttämä yh-
denvertaisuuden edistäminen ja kohtuulliset mukautukset vammaisten 
ihmisten yhdenvertaisuuden toteuttamiseksi. 

Vaikuttamistoimielinten kokouskustannukset maksetaan tarjoiluiden ja 
muiden vastaavien kustannusten osalta vaikuttamistoimielimen määrä-
rahoista. Kaupunginkanslia huolehtii toimielinten kokouksia varten tar-
vittavien kokoustilojen varaamisesta ja muista kokousjärjestelyistä sekä 
vastaa kokousasioiden valmistelusta ja kokouksen sihteeritehtävistä. 
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§ 597
Vammaisneuvoston asettaminen ja jäsenten nimeäminen

HEL 2021-008809 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti asettaa toimikaudekseen vammaisneuvoston.  

Vammaisneuvoston tehtävänä on vaikuttaa kaupungin toiminnan suun-
nitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä 
vammaisten henkilöiden hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinym-
päristön, asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista suoriutu-
misen taikka heidän tarvitsemiensa palvelujen kannalta. 

Vammaisneuvoston tehtävänä on varmistaa vammaisten ja pitkäaikais-
sairaiden kaupunkilaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia:  

 tuomalla esiin vammaisten henkilöiden ja heidän perheidensä nä-
kökulmaa esityksillä, lausunnoilla ja kannanotoilla 

 seuraamalla, että kaupunki kehittäessään palveluja huolehtii niiden 
riittävyydestä ja soveltuvuudesta myös eri tavoin vammaisille ja pit-
käaikaissairaille henkilöille 

 edistämällä osaltaan palveluja ja osallistumismahdollisuuksia kos-
kevaa viestintää sekä  

 edistämällä Helsingin kaupungin sekä vammaisten ja pitkäaikaissai-
raiden henkilöiden kanssa työskentelevien järjestöjen välistä yhteis-
työtä.  

Työskentelytapoja kuvataan liitteenä olevassa vammaisneuvoston toi-
mintasäännössä. Vammaisneuvosto tekee toimikausittain toiminta-
suunnitelman ja raportin kaupunginhallitukselle. 

Samalla kaupunginhallitus nimesi yhteisöt, jotka nimeävät vammais-
neuvostoon jäsenen ja tälle tarvittavan määrän varajäseniä seuraavas-
ti:   

Helsingin Kuuloyhdistys ry
Helsingin ja Uudenmaan Näkövammaiset ry
Helsingin Invalidien Yhdistys ry
Helsingin Kehitysvammatuki 57 ry
Helsingin ja Uudenmaan neuroyhdistys ry 
Pääkaupunkiseudun Hengitys ry 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 32/2021 97 (124)
Kaupunginhallitus

Asia/15
30.08.2021

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

Helsingin Reumayhdistys ry
Mielenterveysyhdistys HELMI ry
Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiö sr
Kynnys ry 

  

Kaupunginhallitus nimesi vammaisneuvoston muut jäsenet ja heidän 
henkilökohtaiset varajäsenensä seuraavasti:  

 Jäsen Henkilökohtainen varajäsen
1. Kok. Jari Mönkkönen Jaana Argillander
2. Vihr. Kristiina Karhos Vesa Virri
3. SDP Pirkko Johansson Mika Taberman
4. Vas. Marja Kaitaniemi Orjo Pättiniemi
5. PS Marko Joensuu Riikka Virta

  

Lisäksi kaupunginhallitus nimesi vammaisneuvoston puheenjohtajaksi 
Marja Kaitaniemen. Vammaisneuvostoon nimetään kaksi varapuheen-
johtajaa. Varapuheenjohtajaksi nimettiin Kristiina Karhos ja lisäksi 
vammaisneuvosto valitsee keskuudestaan toisen varapuheenjohtajan 
sekä päättää varapuheenjohtajien sijaantulojärjestyksestä. Vammais-
neuvosto valitsee keskuudestaan toimintaa valmistelevan työvaliokun-
nan, johon kuuluvat neuvoston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien 
lisäksi kolme neuvoston jäsentä. 

Lisäksi kaupunginhallitus päätti:

 kehottaa kaupunginkansliaa vastaamaan vammaisneuvoston ja sen 
työvaliokunnan valmistelu- ja sihteeritehtävistä, viestinnästä ja ko-
kous- ja muista toiminnan kannalta tarpeellisista järjestelyistä jäsen-
ten erityistarpeet huomioiden 

 oikeuttaa vammaisneuvoston tehtäväkokonaisuuden kannalta kes-
keiset keskushallinnon ja toimialojen viranhaltijat ja työntekijät osal-
listumaan vammaisneuvoston kokouksiin 

 kehottaa keskushallintoa ja toimialoja nimeämään kokouksiin osal-
listuvat pysyväisluonteiset asiantuntijat

 kehottaa keskushallintoa myöntämään vammaisneuvostolle toimin-
tamäärärahan tehtäviensä hoitamista varten. 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 32/2021 98 (124)
Kaupunginhallitus

Asia/15
30.08.2021

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

Lisäksi kaupunginhallitus päätti, että vammaisneuvoston kokouksiin jä-
seninä tai varajäseninä sekä työvaliokunnan kokouksiin osallistuville 
maksetaan luottamushenkilöiden taloudellisia periaatteita soveltaen:  

 kokouspalkkiota 
 ansionmenetyksen ja lastenhoidon korvausta  
 korvausta avustajan käyttämisestä, jos henkilö tarvitsee vammansa 

vuoksi avustajaa kokoukseen tai siihen valmistautumiseen 
 matkakustannusten korvausta, jos henkilö ei vammansa vuoksi ky-

kene käyttämään julkisia kulkuvälineitä.

Lisäksi kaupunginhallitus päätti, että korvataan matkakustannukset 
vammaisneuvoston kokouksissaan erikseen päätetyn mukaises-
ti neuvoston virallisiin edustamistehtäviin osallistuville, jos henkilö ei 
vammansa vuoksi kykene käyttämään julkisia kulkuvälineitä.  

Lisäksi kaupunginhallitus vahvisti liitteenä 1. olevan toimintasäännön 
sekä merkitsee tiedoksi liitteenä 2. olevan vammaisneuvoston toiminta-
kertomuksen ja arviointiraportin kaudelta 2017-2021. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Titta Reunanen, vuorovaikutuspäällikkö, puhelin: 310 23437

titta.reunanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Vammaisneuvoston toimintasääntö
2 Vammaisneuvoston toimintakertomus ja arvio toimintakaudelta 2017-

2021

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut henkilöt 
ja yhteisöt

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut
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Vaikuttamistoimielimet

Vammaisneuvosto on kuntalaissa asetettavaksi säädetty vaikuttamis-
toimielin, jonka tehtävänä on edistää edustamansa ryhmän osallistu-
mis- ja vaikuttamis-mahdollisuuksia. Vaikuttamistoimielimet ovat edus-
tamansa ryhmän kuulemis- ja vaikuttamiskanavia. Ne täydentävät mui-
ta vaikuttamiskeinoja ja välittävä ryhmän näkemykset kunnan päätök-
sentekoon.  

Vaikuttamistoimielimet ovat osa Helsingin osallisuustyötä, jonka pääpe-
riaatteet ovat yksilöiden ja yhteisöjen osaamisen ja asiantuntijuuden 
hyödyntäminen, omaehtoisen toiminnan mahdollistaminen sekä yhden-
vertaisten osallistumismahdollisuuksien luominen. 

Vaikuttamistoimielimet eivät ole kuntalain mukaisia kunnan toimielimiä. 
Näille ei voi siirtää toimivaltaa eivätkä ne voi tehdä hallintopäätöksiä. 
Toimielimen toimintaan ei myöskään sovelleta suoraan hallintosäännön 
määräyksiä. 

Kokoonpano

Kuntalain mukaan vammaisilla henkilöillä sekä heidän omaisillaan ja 
järjestöillään tulee olla vammaisneuvostossa riittävä edustus. Jäsenten 
valinnassa olisi hallituksen esityksen (HE 268/2014) mukaan kiinnitet-
tävä huomiota vammaisten henkilöiden omaan osallistumiseen neuvos-
totyöhön. Kokoonpanossa tulisi huomioida se, että enemmistö neuvos-
ton jäsenistä valitaan edellä mainitusta ryhmästä. 

Vaikuttamistoimielinten jäsenet eivät ole kunnan luottamushenkilöitä. 
Kokoonpanoon ei suoraan sovelleta tasa-arvolain kunnan toimielimiä 
koskevia sukupuolikiintiötä, mutta järjestöjä kehotetaan kiinnittämään 
huomiota sukupuolten tasa-arvoon nimetessään varsinaisia ja varajä-
seniä. Osallistumisen ja avoimuuden edistämiseksi ja yhteistyöverkos-
tojen vahvistamiseksi saman henkilön tulisi olla edustajana korkeintaan 
kahdeksan vuotta.  

Vammaisneuvoston on tarkoitus muodostua kymmenestä vammais- tai 
pitkäaikaissairausyhdistysten nimeämästä jäsenestä ja viidestä val-
tuustoryhmien nimeämästä jäsenestä. Vammaisyhdistysten nimeämät 
jäsenet ja varajäsenet edustavat eri ikäisiä kaupunkilaisia, joilla on eri-
laisia toimintakyvyn rajoitteita sekä heidän omaisiaan. Eri vammaryh-
miä edustavien yhdistysten nimeämät jäsenet edustavat kuulovammai-
sia, näkövammaisia, liikkumisesteisiä, kehitysvammaisia, mielenter-
veyskuntoutujia, neurologisia toimintarajoitteita, pitkäaikaissairauksia, 
vammaisia lapsia sekä vammaisten ihmisoikeusjärjestöä. 
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Kaupunki on kuullut helsinkiläisiä vamma- ja pitkäaikaissairausyhdis-
tyksiä vammaisneuvostoon nimettävistä yhdistyksistä järjestämällä 
kuulemistilaisuuden ja Kerro kantasi –kyselyn. Yhdistysten kanssa 
käydyn vuoropuhelun perusteella vammaisneuvostossa kuulovammai-
sia edustaa Helsingin kuuloyhdistys ry, näkövammaisia Helsingin ja 
Uudenmaan Näkövammaiset ry, liikuntavammaisia Helsingin Invalidien 
yhdistys ry, kehitysvammaisia Kehitysvammatuki 57 ry, neurologisia 
toimintarajoitteita Helsingin ja Uudenmaan Neuroyhdistys ry, Mielenter-
veyssektorin helsinkiläisten yhdistysten verkostoa edustaa Mielenter-
veys-yhdistys Helmi ry. Vammaisia lapsia edustaa Vammaisten lasten 
ja nuorten Tukisäätiö sr sekä vammaisten ihmisoikeusjärjestöä Kynnys 
ry. Pitkäaikaissairauksien yhdistysten ryhmää edustaa kaksi yhdistystä, 
Pääkaupunkiseudun Hengitys ry sekä Helsingin Reumayhdistys ry.

Nimettävistä yhdistyksistä pääosa on samoja kuin edellisellä toiminta-
kaudella. Muutokset tulevalla toimikaudella koskettavat kolmea vam-
maryhmän edustajaa.   

Kuulovammaisia edustamaan nimetään Helsingin kuuloyhdistys ry, jo-
ka vaikuttaa kuulovammaisten ihmisoikeuksien toteutumiseen ja yh-
teiskunnan kehittämiseksi kuulovammaisille esteettömäksi ja saavutet-
tavaksi. Mielenterveyssektoria edustamaan nimetään Mielenterveysyh-
distys Helmi ry, joka on ruohonjuuritason mielenterveyskuntoutujien 
etujärjestö ja toimintayhteisö, joka vaikuttaa verkostoyhteistyössä mui-
den mielenterveystoimijoiden kanssa yhteiskunnallisiin asenteisiin mie-
lenterveyden ongelmia kohtaan ja niihin liittyvän stigman poistamiseksi. 
Pitkäaikaissairausyhdistyksiä edustamaan nimetään Pääkaupunkiseu-
dun Hengitys ry, joka edistää hengityssairaiden ja heidän läheistensä 
elämänlaatua ja yhdenvertaisuutta kuntalaisina sekä toimia terveellisen 
elinympäristön puolesta.   

Nimetyt yhdistykset vastaavat vamma- ja pitkäaikaissairausryhmää 
edustavan edustajan ja varaedustajan nimeämisestä vammaisneuvos-
ton jäseneksi sekä tukevat viestintää vammaryhmää edustavien yhdis-
tysten välillä ja sisällä. 

Vammaisneuvostoon valitaan myös viisi luottamushenkilötaustaista jä-
sentä, joiden osallistuminen on tarpeen vammaisneuvostossa käydyn 
keskustelun ja näkemysten välittämiseksi päätöksentekoon ja valtuus-
toryhmille.

Vammaisneuvoston puheenjohtaja on luottamushenkilötaustainen. Li-
säksi vammaisneuvostossa on kaksi varapuheenjohtajaa. Toinen vara-
puheenjohtaja on luottamushenkilötaustainen ja toinen varapuheenjoh-
taja valitaan järjestöedustajien keskuudesta. Vammaisneuvosto päät-
tää varapuheenjohtajien sijaantulojärjestyksestä. Vammaisneuvoston 
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toimikauden lopussa arvioidaan, jatketaanko seuraavallakin kaudella 
kahden varapuheenjohtajan käytännöllä vai palataanko yhden, järjestö-
jen keskuudesta valittavan varapuheenjohtajan malliin.

Vammaisneuvoston kokouksissa on läsnäolo- ja puheoikeus tarvittavil-
la keskushallinnon ja toimialojen edustajilla, jotka eivät kuitenkaan ole 
neuvoston jäseniä. Kokonaisuuden tuntevan toimialan henkilöstön py-
syvä läsnäolo kokouksissa on neuvoston toiminnan kannalta välttämä-
töntä. Keskushallinto ja toimialat nimeävät neuvoston toimintaan osal-
listuvat henkilöt. 

Toimintaedellytykset

Vammaisneuvoston välittömät toimintaedellytykset turvataan muun 
muassa kokoustilojen, kokousten järjestämisen, kokouskustannusten ja 
kokousasioiden valmistelun sekä kokouksen sihteeritehtävien osalta. 

Vammaisneuvoston jäsenille maksetaan kaupunginvaltuuston hyväk-
symien luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien mukaisia tiettyjä 
palkkioita ja korvauksia. Vaikuttamistoimielinten jäsenten palkkio on 
puheenjohtajan osalta 160 euroa ja jäsenen ja varapuheenjohtajan 
osalta 140 euroa. Lisäksi kokoukseen osallistuville jäsenille ja/tai vara-
jäsenille maksetaan tarvittaessa luottamushenkilöiden taloudellisten 
periaatteiden mukaista ansionmenetyksen korvausta, joka on suuruu-
deltaan enintään 37 euroa tunnilta. Menettelyllä varmistetaan, että vai-
kuttamistoimielimet voivat kokoontua myös työaikana. 

Yhdenvertaisuuden toteutumisen edistämiseksi vammaisneuvoston jä-
senille maksetaan korvauksia avustajan palkkaamisesta aiheutuneista 
kustannuksista. Kustannuksia korvataan enintään viideltä tunnilta ko-
kousta kohden. Avustajalle maksettavan tuntipalkkion määrä on enin-
tään 23 euroa. Lisäksi maksettaisiin matkakustannusten korvausta tak-
si- tai invataksikuluista niissä tapauksissa, kun neuvottelukunnan jäsen 
tai kokoukseen osallistuva varajäsen ei vammansa vuoksi ei kykene 
käyttämään julkisia kulkuvälineitä. Edellisen periaatteen mukaisesti ko-
kousmatkojen lisäksi korvataan vammaisneuvoston kokouksissa erik-
seen sovitut vammaisneuvoston edustamiseen ja tehtäviin liittyvät mat-
kakulut. Muita luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien mukaisia 
korvauksia ei maksettaisi. 

Vaikuttamistoimielinten määrärahat myöntää kaupunginkanslia toimie-
linten toimintakustannuksiin varatuista määrärahoista. Määrärahan on 
tarpeen mukaan tarkoitus vastata suuruudeltaan aikaisemmin vaikut-
tamistoimielimille myönnettyä määrärahaa.

Määrärahan suuruudessa voidaan kuitenkin ottaa huomioon yhdenver-
taisuuslain edellyttämä yhdenvertaisuuden edistäminen ja kohtuulliset 
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mukautukset vammaisten ihmisten yhdenvertaisuuden toteuttamiseksi.  
Vaikuttamistoimielinten kokouskustannukset maksetaan tarjoiluiden ja 
muiden vastaavien kustannusten osalta vaikuttamistoimielimen määrä-
rahoista. Kaupunginkanslia huolehtii toimielinten kokouksia varten tar-
vittavien kokoustilojen varaamisesta ja muista kokousjärjestelyistä sekä 
vastaa kokousasioiden valmistelusta ja kokouksen sihteeritehtävistä.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Titta Reunanen, vuorovaikutuspäällikkö, puhelin: 310 23437

titta.reunanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Vammaisneuvoston toimintasääntö
2 Vammaisneuvoston toimintakertomus ja arvio toimintakaudelta 2017-

2021

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut henkilöt 
ja yhteisöt

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus

Tiedoksi

Taloushallintopalvelut
Toimialat
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§ 598
Daghemmet Elkan korvaavan uudisrakennuksen hankesuunnitelma

HEL 2021-005403 T 10 06 00

Päätös

Kaupunginhallitus hyväksyi osoitteeseen Riihitie 9 toteutettavan päivä-
kodin korvaavan uudisrakennuksen 5.5.2021 päivätyn hankesuunni-
telman siten, että hankkeen laajuus on noin 2 100 brm² ja rakentamis-
kustannusten enimmäishinta on arvonlisäverottomana 8 960 000 euroa 
maaliskuun 2021 kustannustasossa.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1 Hankesuunnitelma 2821U20138 Elka korvaava uudisrakennus

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Hankkeen tarpeellisuus

Hankesuunnitelma koskee nykyisen päiväkoti Daghemmet Elkan tontil-
le Munkkiniemeen osoitteessa Riihitie 9 toteutettavaa uudisrakennusta. 
Hanke toteutetaan suomen- ja ruotsinkielisen varhaiskasvatuksen yh-
teishankkeena. Uudisrakennukseen tulee noin 110 tilapaikkaa ruotsin-
kielisille ja noin 100 tilapaikkaa suomenkielisille lapsille. 

Uusi laajempi päiväkotirakennus korvaa nykyisen ruotsinkielisen Dag-
hemmet Elkan huonokuntoiset tilat sekä ryhmäperhepäiväkodit Stors-
tugan ja Svanen. Uudishankkeen valmistuttua saadaan uusia ruotsin-
kielisiä tilapaikkoja noin 10 nykyistä enemmän.

Viimeisimmän väestöennusteen mukaan Munkkiniemen peruspiirissä 
suomenkielisten varhaiskasvatusikäisten lasten määrän ennustetaan 
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kasvavan nykyisestä seuraavan kymmenen vuoden aikana noin 80 
lapsella. Ruotsinkielisten varhaiskasvatusikäisten lasten määrässä ei 
ennusteta tapahtuvan vastaavanlaista muutosta.

Uudisrakennushankkeen myötä suomenkieliselle varhaiskasvatukselle 
saadaan noin 20–35 tilapaikkaa enemmän kuin aiemmin suunnitellulla 
lisärakentamisella päiväkoti Kaartintorpan (Saunalahdentie 2) yhtey-
teen olisi saatu. Kaupunkiympäristön toimialan asemakaavapalvelun 
mukaan on kaupunkikuvallisesti tarkoituksenmukaisempaa toteuttaa 
alueen tarvitsemat lisäpaikat Riihitien hankkeen yhteyteen Saunalah-
dentien tontin sijasta.

Hankesuunnitelma

Uudisrakennuksen tilat suunnitellaan noin 210 lapselle. Hoito- ja kasva-
tushenkilökuntaa tarvitaan noin 40 henkilöä riippuen lasten ikäjakau-
masta.

Uudisrakennukselle toteutetaan uusi ulkoilupiha. Piha varustetaan eri-
ikäisille päiväkotilapsille soveltuvilla välineillä. Piha-alueen suunnitte-
lussa huomioidaan hulevesien viivyttäminen sekä viherkerroin.

Hanke toteuttaa Helsingin kaupunkistrategian 2017–2021 tavoitteita 
tarjoamalla turvalliset ja terveelliset oppimisympäristöt Munkkiniemen 
alueen lapsille ja suunnittelemalla tilat siten, että niissä on mahdollista 
järjestää asukkaiden ja paikallisten yhteisöjen toimintaa ja tapahtumia. 
Lisäksi kahden päiväkodin yhdistäminen samaan rakennukseen tuo 
synergiaetuja tilojen käytössä.

Rakennus jakautuu matalaan jalustamaiseen osaan, jossa ovat päivä-
kotien yhteiset tilat, henkilökunnan sosiaalitilat, väestönsuoja sekä keit-
tiö aputiloineen ja kolmikerroksiseen osaan, jonne sijoittuvat päiväko-
tien toiminta-alueet. Porrastettu rakennusmassa mahdollistaa näky-
mäyhteyksien ja piha-alueen vehreyden säilymisen.

Rakennus perustetaan anturoilla murskekerroksen välityksellä maan tai 
kallion varaan. Alapohja on kantava ja se toteutetaan tuulettuvana. 
Kantavat rakenteet ovat pääosin betonirakenteisia. Julkisivut ovat puu-
verhoiltuja. 

Helsingin kaupungin energiatehokkuustavoitteiden sekä Hiilineutraali 
Helsinki 2035 -toimenpideohjelman mukaisesti tavoitteena on määräys-
tasoa parempi energiatehokkuus sekä paikalla tuotettu uusiutuva ener-
gia. Pääosa uudisrakennuksen lämmitystarpeesta katetaan maaläm-
möllä. Sähköenergiaa tuotetaan vesikatolle sijoitettavalla aurinkosähkö-
järjestelmällä vähintään 10 prosenttia sähköntarpeesta.
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Hankkeen laajuus on noin 2 100 brm², 1 700 htm², 1 500 hym².

Hankesuunnitelma on liitteenä 1. Hankesuunnitelman liitteet ovat liit-
teenä 2.

Tilakustannus käyttäjälle

Uudisrakennuksen sisäinen kuukausivuokra on 30,32 euroa/htm², eli 
yhteensä noin 51 900 euroa kuukaudessa ja noin 622 800 euroa vuo-
dessa. Neliövuokran perusteena on 1715 htm². Pääomavuokran osuus 
on 23,79 euroa/htm², ylläpitovuokran osuus 6,03 euroa/htm² sekä kau-
punkiympäristön toimialan hallintokulun osuus 0,5 euroa/htm². Enim-
mäispääomavuokra tarkistetaan indeksikorjatun enimmäishinnan 
(urakkavaiheen tarjoushintaindeksin) mukaan. Lopullinen pääomavuok-
ra tarkistetaan toteutuneiden kustannusten mukaan. Ylläpitovuokra tar-
kistetaan valmistumisajankohdan ylläpitovuokraa vastaavaksi.

Nykyisen rakennuksen purkua varten on perustettu oma hanke. Purku-
kustannuksia ei ole huomioitu korvaavan uudisrakennuksen vuokralas-
kelmassa.

Rakentamiskustannukset ja hankkeen rahoitus

Teoreettisen tilantarpeen perusteella arvioitu hankkeen rakentamiskus-
tannusten enimmäishinta on arvonlisäverottomana yhteensä 8 960 000 
maaliskuun 2021 kustannustasossa.

Vuoden 2021 talousarvion liitteenä olevassa talonrakennushankkeiden 
rakentamisohjelmassa vuosiksi 2021−2030 on hankkeen suunnittelulle 
ja toteutukselle varattu yhteensä 8 800 000 euroa siten, että hankkeen 
laajuus on 2 100 brm² ja toteutus vuosina 2022−2023. Hankkeen toteu-
tuksen edellyttämä 8 960 000 euron rahoitustarve otetaan huomioon 
uudessa rakentamisohjelmaehdotuksessa.

Hankkeen toteutus ja aikataulu

Hankesuunnitelma on laadittu kaupunkiympäristön toimialan ja kasva-
tuksen ja koulutuksen toimialan yhteistyönä. Hankkeen suunnittelun ai-
kana on kuultu asiantuntijoina kaupunkiympäristön toimialan ympäris-
töpalvelun, rakennusvalvonnan ja pelastuslaitoksen edustajia sekä es-
teettömyysasiamiestä. 

Hankkeen toteutusvastuu on kaupunkiympäristön toimialan rakennuk-
set ja yleiset alueet -palvelukokonaisuudella. Rakennuksen ylläpidosta 
vastaa kaupunkiympäristötoimialan tilat -palvelu.

Rakennustöiden on tarkoitus alkaa heinäkuussa 2022 ja hankkeen on 
määrä olla valmiina joulukuussa 2023.
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Väistötilat

Nykyisen rakennuksen purkamisen ja uudisrakennuksen toteuttamisen 
ajaksi Dakhemmet Elkan toiminta siirretään väliaikaisiin tiloihin. Väliai-
kaisista tiloista peritään korvaavan uudishankkeen arvioitua vuokraa. 
Väliaikaisten tilojen ja korvaavan uudishankkeen tilakustannusten ero-
tus huomioidaan uudishankkeen vuokrassa. 

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta on 15.6.2021 § 246 antanut hanke-
suunnitelmasta puoltavan lausunnon. Lisäksi kasvatus- ja koulutuslau-
takunta toteaa, että hanke vastaa hyvin kasvatuksen ja koulutuksen 
toiminnallisia tavoitteita. Lausunto on kokonaisuudessaan asian pää-
töshistoriassa.

Toimivalta

Hallintosäännön 7 luvun 1 §:n 3 kohdan mukaan kaupunginvaltuusto 
päättää hankesuunnitelmista, joiden kustannusarvio ylittää 10 miljoo-
naa euroa. Kaupunginhallitus on 18.9.2017 § 865 päättänyt, että kau-
punkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
päättää tilahankkeista, joiden hankesuunnitelman mukainen arvonlisä-
veroton kustannusarvio on enintään viisi miljoonaa euroa. Kun hankeen 
kustannusarvio ylittää 5 miljoonaa euroa on päätösvalta kaupunginhalli-
tuksella.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1 Hankesuunnitelma 2821U20138 Elka korvaava uudisrakennus

Oheismateriaali

1 Hankesuunnitelman liitteet 1-7pieni

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Kasvatus- ja koulutuslautakunta
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Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto

Päätöshistoria

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 15.06.2021 § 246

HEL 2021-005403 T 10 06 00

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunkiympäristölautakunnan 
rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle puoltavan lausunnon 
5.5.2021 päivätystä päiväkoti Elkan hankesuunnitelmasta (liite 1).

Lisäksi kasvatus- ja koulutuslautakunta lausuu hankesuunnitelmasta 
seuraavaa:

Hankesuunnitelma vastaa kasvatuksen ja koulutuksen toiminnallisia ta-
voitteita. Tilojen suunnittelussa ja toteutuksessa tulee edelleen työs-
kennellä yhdessä käyttäjätoimialan kanssa. Tilojen suunnittelussa tulee 
kiinnittää erityistä huomiota äänieristykseen, äänenvaimennukseen ja 
valaistukseen. Tilat ja pintarakenteet tulee suunnitella helposti siivotta-
viksi, huollettaviksi ja korjattaviksi.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta painottaa hankkeen kustannusseuran-
nan ja laadunvalvonnan tärkeyttä koko prosessin aikana. Niillä on suuri 
vaikutus terveelliseen ja turvalliseen oppimisympäristöön sekä toimia-
lan käyttökustannuksiin.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Seija Serovuo, suunnittelija, puhelin: 310 25897

seija.serovuo(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 20.05.2021 
§ 47

HEL 2021-005403 T 10 06 00

Esitys

A

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
esitti kaupunginhallitukselle osoitteeseen Riihitie 9 toteutettavan päivä-
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kodin korvaavan uudisrakennuksen 5.5.2021 päivätyn hankesuunni-
telman hyväksymistä siten, että hankkeen laajuus on noin 2 100 brm² ja 
rakentamiskustannusten enimmäishinta on arvonlisäverottomana 
8 960 000 euroa maaliskuun 2021 kustannustasossa ehdolla, että kas-
vatus- ja koulutuslautakunta antaa hankesuunnitelmasta puoltavan lau-
sunnon.

B

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

Käsittely

20.05.2021 Ehdotuksen mukaan

Asian aikana kuultavana oli projektinjohtaja Jonna Taegen. Asiantuntija 
poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Esittelijä
tekninen johtaja
Kari Pudas

Lisätiedot
Jonna Taegen, projektinjohtaja, puhelin: +358 50 351 6992

Ext-Jonna.Taegen(a)hel.fi
Sonja Liljeblad, tiimipäällikkö, puhelin: 310 38472

sonja.liljeblad(a)hel.fi
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§ 599
Valtuutettu Ville Jalovaaran aloite opastetun luontopolun perusta-
misesta Vuosaaren Meri-Rastilan metsään

HEL 2020-013022 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Elisa Geb-
hardin ehdotuksesta. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Ville Jalovaara ja 11 muuta valtuutettua esittävät aloittees-
saan, että Vuosaaren Meri-Rastilan alueelle rakennetaan olemassa 
olevan ulkoilutieverkoston varrelle yhdessä luontoasiantuntijoiden 
kanssa opastettu luontopolku. Opastetauluissa voidaan esitellä esimer-
kiksi metsän monipuolista linnustoa, puustoa ja kasvillisuutta.

Meri-Rastilan metsän muinaisranta-alueet ja Rastilan leirintäalue liitty-
vät Helsingin itäiseen rantareittiin ja tulevat olemaan infokartoilla mu-
kana osana rantareitin opastusta. Muinaisrantakivikon alueet ovat 
luonnonsuojeluohjelman kohteita ja niiden opastaminen suunnitellaan 
lähivuosina osana luonnonsuojelualueelle laadittavaa hoito- ja käyttö-
suunnitelmaa. Yhteistyö asukkaiden ja luontoharrastajien kanssa voi-
daan tehdä esimerkiksi luontopolun teeman määrittämisen yhteydessä 
ja opastus voidaan laatia usealla kielellä. Reitin suunnittelu on perustel-
tua aloittaa hoito- ja käyttösuunnitelmaan liittyvien luontoinventointien 
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valmistumisen jälkeen. Inventoinnit on tarkoitus käynnistää vuonna 
2022. 

Asiasta on saatu kaupunkiympäristölautakunnan lausunto. Vastaus on 
lausunnon mukainen. 

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

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunta 02.03.2021 § 90

HEL 2020-013022 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Kaupunkiympäristölautakunta toteaa, että lautakunta päätti Vartiokylän-
lahden suunnitteluperiaatteista kokouksessaan 20.10.2020. Päätök-
sessä Rastilanrannan osa-alue poistettiin suunnitteluperiaatteiden pii-
ristä. Kyseisellä alueella on voimassa 2013 hyväksytty Meri-Rastilan 
länsirannan osayleiskaava. Lisäksi lautakunta piti tärkeänä, että leirin-
täaluetta kehitetään matkailun alueena, eikä sitä kaavoiteta asuntoalu-
eeksi, ennen kuin sille on löytynyt korvaava paikka Helsingissä. Suun-
nitteluperiaatteiden mukaisesti Rastilan kartanon ympäristöä kehitetään 
kartanoon kytkeytyvänä kestävän matkailun alueena sekä myöhem-
mässä vaiheessa metroasemaan kytkeytyvänä asuinalueena, mikäli 
korvaava paikka leirintäalueelle löytyy.

Meri-Rastilan metsän muinaisranta-alueet ja Rastilan leirintäalue tul-
laan jatkossa osoittamaan Helsingin itäisen rantareitin infokartoilla osa-
na rantareitin opastusta. Rantareitin opastaminen toteutetaan vuoden 
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2021 aikana. Lisäksi Meri-Rastilan metsän lounaisosassa sekä osay-
leiskaavan kerrostalovaltaisen asuntoalueen keskellä sijaitsevat mui-
naisrantakivikon alueet ovat luonnonsuojeluohjelman kohteita. Niiden 
opastaminen tullaan suunnittelemaan lähivuosina osana luonnonsuoje-
lualueelle laadittavaa hoito- ja käyttösuunnitelmaa. Luonnonsuojelua-
lueiden opastamisesta vastaa ympäristöpalvelut.

Aloitteen mukainen Meri-Rastilan metsän opastus luonnonsuojeluoh-
jelman alueita ympäröivillä reiteillä on mahdollista toteuttaa erillisenä 
hankkeena. Meri-Rastilan metsän opasteet sovittavat parhaimmillaan 
yhteen edellä mainitut rantareitin ja tulevan luonnonsuojelualueen 
opasteet. Olemassa olevaan reitistöön liittyvänä opastus voidaan tehdä 
kevytrakenteisesti, jolloin mahdolliset muokkaukset jälkikäteen on 
helppo toteuttaa tulevien suunnitelmien yhteensovitusvaiheessa. Aloit-
teessa ehdotettua yhteistyötä asukkaiden ja luontoharrastajien kanssa 
voidaan tehdä esimerkiksi luontopolun teeman määrittämisessä suun-
nittelun alkuvaiheessa. Opastus voidaan toteuttaa aloitteen mukaisesti 
suomen, ruotsin ja englannin kielillä. Aloitteen mukaisen reitin suunnit-
telu kannattaa aloittaa vasta hoito- ja käyttösuunnitelmaan liittyvien 
luontoinventointien valmistumisen jälkeen. Inventoinnit on tarkoitus 
käynnistää vuonna 2022. Hankkeen kokonaishinta on arviolta 15 000 - 
35 000 euroa.

Käsittely

02.03.2021 Ehdotuksen mukaan

Todettiin, että teknisenä korjauksena esittelijän perusteluissa valtuute-
tun Ville Jalovaaran nimi korjataan oikeaan muotoon.

16.02.2021 Pöydälle

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Elise Lohman, maisema-arkkitehti: 310 26349

elise.lohman(a)hel.fi
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§ 600
Helsingin vastaanottokeskuksen toiminnan siirtäminen liikkeenluo-
vutuksena Maahanmuuttovirastolle

HEL 2021-005286 T 00 00 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Elisa Geb-
hardin ehdotuksesta. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Liikkeenluovutussopimus 12.8.2021
2 Sopimus Helsingin kaupunki_migri 28092017  Final
3 Sopimus Helsingin kaupunki_migri 28092017  Final (henkilötiedot pei-

tetty)
4 Siirtomuistio henkilöstön siirtymisestä VOK ja Migri 19052021 final

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus hyväksyy liitteenä 1 olevan sopimuksen Helsingin 
vastaanottokeskuksen siirtämisestä Maahanmuuttovirastolle 
25.10.2021 alkaen liikkeenluovutuksen periaatteiden mukaisesti.

Samalla kaupunginhallitus kehottaa kansliapäällikköä allekirjoittamaan 
liikkeenluovutussopimuksen. 

Esittelijän perustelut

Sosiaali- ja terveyslautakunta esittää 22.6.2021 § 136, että sosiaali- ja 
terveystoimialan perhe- ja sosiaalipalveluihin kuuluvan Helsingin vas-
taanottokeskuksen toiminta siirretään Maahanmuuttovirastolle 
24.10.2021 alkaen liikkeenluovutuksen periaatteiden mukaisesti.    
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Liikkeenluovutuksesta allekirjoitetaan sopimus (liite 1), johon kirjattujen 
ehtojen ja periaatteiden mukaisesti Helsingin vastaanottokeskuksen 
toiminnot ja niihin liittyvä henkilöstö siirtyvät näitä toimintoja välittömästi 
jatkavalle Maahanmuuttovirastolle.

Siirtyvää Helsingin kaupungin omistamaa irtaimistoa tai käyttöomai-
suutta (omaisuuseriä) ei ole. Tällä sopimuksella ei siirry käyttö- tai vaih-
to-omaisuutta tai sopimuksia eikä mitään muutakaan kaupungin omis-
tamaa omaisuutta. Helsingin kaupunki on irtisanonut vastaanottokes-
kuksen toimintaan liittyvät sopimukset. Maahanmuuttovirasto tekee 
omat sopimuksensa.

Helsingin vastaanottokeskus on yksi tärkeimmistä vastaanottoyksiköis-
tä turvapaikanhakijoiden vastaanottojärjestelmässä. Vastaanottokes-
kuksen kokonaisasiakasmäärä on ollut jatkuvasti maan suurin. Tällä 
hetkellä asiakkaita on noin 940.

Helsingin kaupunki on ylläpitänyt turvapaikanhakijoiden vastaanotto-
keskusta vuodesta 1995 alkaen. Vastaanottokeskuksen ylläpito on pe-
rustunut valtion kanssa tehtyyn sopimukseen, jota on päivitetty Maa-
hanmuuttoviraston (Migri) kanssa 28.9.2016 tehdyllä sopimuksella (liite 
2). 

Helsingin kaupunki on järjestänyt vastaanottopalveluja kansainvälistä 
suojelua hakevan vastaanotosta sekä ihmiskaupan uhrin tunnistami-
sesta ja auttamisesta annetun lain (746/2011) ns. vastaanottolain 3 §:n 
1 ja 2 kohdissa tarkoitetuille henkilöille, jotka asuvat Helsingin kaupun-
gin vastaanottokeskuksessa, vastaanottokeskukselle virallisesti ilmoite-
tuissa osoitteissa yksityismajoituksessa tai muissa vastaanottokeskuk-
sen ja Maahanmuuttoviraston hyväksymissä paikoissa. Helsingin vas-
taanottokeskus ja erityisesti Maahanmuuttoviraston turvapaikkayksikön 
Helsingin toimipiste ovat lisäksi tehneet tiivistä yhteistyötä kauttakulku-
keskuksena eli niin sanottuna transit-yksikkönä.

Kaupunki on järjestänyt vastaanotto- ja säilöönottopalveluja Helsingin 
säilöönottoyksikön lisäksi neljässä toimipisteessä. Toiminta on päätty-
nyt näissä kaikissa yhtä vastaanottokeskusta ja yhtä yksityisesti majoit-
tuneiden turvapaikanhakijoiden palvelupistettä lukuun ottamatta. 

Helsingin vastaanottokeskuksen toiminnan nykyinen kokonaisuus 
koostuu näistä kahdesta yksiköstä, joiden toiminta siirretään liikkeen-
luovutussopimuksella Maahanmuuttovirastolle, koska Maahanmuuttovi-
raston ja Helsingin kaupungin välinen sopimus Helsingin vastaanotto-
keskuksen ylläpitämisestä päättyy 24.10.2021.

Sopimuksen päättymisen jälkeen Maahanmuuttovirasto jatkaa vastaa-
nottokeskuksen toimintaa Helsingissä omana toimintanaan 25.10.2021 
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alkaen. Toiminnan jatkumista on valmisteltu Maahanmuuttoviraston 
asettamassa siirtohankkeessa, jonka alatyöryhmiin on osallistunut kau-
pungin edustajia mukaan lukien henkilöstön edustajat. Siirto on luonte-
va osa Maahanmuuttoviraston nykyistä toimintaa ja strategiaa, jonka 
mukaan virasto vastaa vastaanottojärjestelmän kannalta kriittisten toi-
mintojen ylläpidosta omana toimintanaan.

Henkilöstön ja toiminnan siirtyminen

Palvelukokonaisuuden piiriin kuuluva henkilöstö siirtyy Maahanmuutto-
viraston palvelukseen liikkeenluovutuksen periaattein niin sanottuina 
vanhoina työntekijöinä ja siirtymässä sovelletaan työsopimuslain 1 lu-
vun 10 §:n sekä kunnan ja hyvinvointialueen viranhaltijasta annetun 
lain 25 §:n säännöksiä. Liikkeen luovutuksesta on laadittu henkilöstön 
siirtoa koskeva asiakirja (siirtomuistio henkilöstön siirtymisestä). Siirto-
muistiossa esitetään siirron vaikutukset henkilöstön asemaan, palk-
kaukseen, henkilöstöetuuksiin ym. henkilöstöä koskeviin asioihin.

Palvelussuhteesta johtuvat oikeudet ja velvollisuudet siirtyvät uudelle 
työnantajalle. Henkilöstö siirtyy Maahanmuuttoviraston palvelukseen 
kunnallisen työ- ja virkaehtosopimuksen mukaisin ehdoin. Ehdot ovat 
voimassa 28.2.2022 saakka. Sen jälkeen sovelletaan valtion työ- ja vir-
kaehtosopimuksia. Henkilöt siirtyvät luovutushetkellä aikaisempia teh-
täviään vastaaviin tai saman tasoisiin tehtäviin. Työtehtäviä voidaan 
ennen luovutushetkeä täsmentää yhteisin neuvotteluin. 

Siirtyvä henkilöstö jatkaa luovutuspäivänä vastaanottokeskuksen ny-
kyisissä toimitiloissa. Maahanmuuttovirasto on tehnyt kohteista vuokra-
sopimukset.

Liikkeenluovutuksen kohteena olevassa toiminnossa on 22 työsopi-
mussuhteista työntekijää ja kuusi viranhaltijaa. Lisäksi 14 henkilöä on 
määräaikaisessa palvelussuhteessa 24.10.2021 saakka.  

Siirtyvän henkilöstön lukumäärä tarkentuu lopullisesti siirtohetkellä. 
Luovutuksensaaja tarvitsee vähintään 35 työntekijää.

Palvelussuhdeasunnon vuokralaisen asuminen pyritään turvaamaan 
kaupungin vuokra-asunnossa määräaikaisten vuokrasopimusten osalta 
niiden päättymiseen asti ja toistaiseksi voimassa olevien vuokrasopi-
musten osalta joko uudella viiden vuoden määräaikaisella tai toistai-
seksi voimassa olevalla vuokrasopimuksella. Asunnon vuokra määritel-
lään uudelleen.   

Toimintojen siirtymistä on käsitelty henkilöstön kanssa yhteistoiminta-
kokouksissa ja perhe- ja sosiaalipalvelujen henkilöstötoimikunnassa. 
Henkilökohtaiset kuulemiset on järjestetty. Siirtoneuvottelu on järjestet-
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ty ja siirtomuistion henkilöstön asemaa koskeva liite on laadittu yhteis-
työssä pääsopijajärjestöjen edustajien kanssa. Maahanmuuttoviraston 
edustajat ovat osallistunet yhteistoimintakokouksiin.    

Sosiaali- ja terveyslautakunnan esityksestä poiketen liikkeenluovutuk-
sen ajankohdaksi on täsmennetty 25.10.2021. Helsingin vastaanotto-
keskuksen ylläpitämistä koskeva liikkeenluovutuksen osapuolten väli-
nen sopimus päättyy 24.10.2021. Maahanmuuttovirasto jatkaa toimin-
taa välittömästi 25.10.2021 lukien, joten tätä päivää on pidettävä liik-
keenluovutuspäivänä.   

Asia on valmisteltu yhteistyössä kaupunginkanslian elinkeino-osaston, 
henkilöstöosaston, talous- ja suunnitteluosaston sekä oikeuspalvelujen 
kanssa.  

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Liikkeenluovutussopimus 12.8.2021
2 Sopimus Helsingin kaupunki_migri 28092017  Final
3 Sopimus Helsingin kaupunki_migri 28092017  Final (henkilötiedot pei-

tetty)
4 Siirtomuistio henkilöstön siirtymisestä VOK ja Migri 19052021 final

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Maahanmuuttovirasto Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus
Liite 1
Liite 2
Liite 4

Siirtyvä henkilöstö Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus
Liite 1
Liite 2
Liite 4



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 32/2021 116 (124)
Kaupunginhallitus

Asia/18
30.08.2021

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

Tiedoksi

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Sosiaali- ja terveystoimiala
Taloushallintopalvelut
Kaupunginkanslia

Päätöshistoria

Sosiaali- ja terveyslautakunta 22.06.2021 § 136

HEL 2021-005286 T 00 00 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti 
- hyväksyä omalta osaltaan Helsingin vastaanottokeskuksen siirtämi-
sen Maahanmuuttovirastolle 24.10.2021 alkaen liikkeen luovutuksen 
periaatteiden mukaisesti, ja
- esittää siirron hyväksyttäväksi kaupunginhallitukselle.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Sari Karisto, etelän aikuissosiaalityön päällikkö, puhelin: 310 37579

sari.karisto(a)hel.fi
Harri J. Lehtonen, lakimies, puhelin: 310 42668

harri.j.lehtonen(a)hel.fi
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§ 601
Kaupunginvaltuuston 25.8.2021 tekemien päätösten täytäntöönpano

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, että kaupunginvaltuuston 25.8.2021 tekemät 
päätökset saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen mahdollisista va-
lituksista huolimatta panna täytäntöön seuraavasti:

248 §, Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus

Ei toimenpidettä.

249 §, Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Ei toimenpidettä.

250 §, Jäsenten valitseminen Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayh-
tymän valtuustoon vuonna 2021 alkavaksi toimikaudeksi

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä mainituille ja Helsin-
gin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle. 

251 §, Jäsenten valitseminen Kårkulla samkommun -nimisen kuntayhtymän val-
tuustoon vuonna 2021 alkavaksi toimikaudeksi

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä mainituille ja Kårkulla 
samkommunille. 

252 §, Kruunusillat-hankkeen hankesuunnitelman enimmäishinnan korottaminen 
raitiotieosuuden osalta

Helsingin seudun liikenne –kuntayhtymälle, Helsingin seudun ympäris-
töpalvelut –kuntayhtymälle, Helen Oy:lle ja Helen Sähköverkko Oy:lle.

Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnalle, kaupunkiympäristölautakun-
nan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle, kaupunkiympäristölau-
takunnan ympäristö- ja lupajaostolle, liikenneliikelaitoksen johtokunnal-
le, liikennelaitokselle, kaupunginkanslialle, kaupunkiympäristön toimia-
lalle ja asemakaavoitukselle.

253 §, Eräiden vuoden 2021 talousarvioon merkittyjen määrärahojen ylittäminen 
Kruunusillat-hankkeen liittyvien hankkeiden vuoksi

Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnalle

254 §, Vuokraus- ja myyntiperiaatteiden määrittäminen toimitilatontille 8193/1 (Ka-
tajanokka)
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Kaupunginhallitus oikeuttaa tonttipäällikön päättämään tontin myymi-
sestä.

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Varmalle.

Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnalle.

255 §, Vuokrausperiaatteiden määrittäminen eräille tonteille (Viikki, tontti 36263/1 
sekä Malmi, tontit 38317/4 ja 38127/11)

Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnalle.

256 §, Vuokrausperiaatteiden määrittäminen eräille tonteille (Laajasalo, tontit 
49077/3, 49080/15 ja 16 sekä Oulunkylä, tontti 28058/20)

Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnalle.

257 §, Sörnäisten Kulmavuorenkatu 4 asemakaavan muuttaminen (nro 12647)

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskukselle, Helen Oy:lle, Helen Sähköverkko Oy:lle, Helsin-
gin seudun ympäristöpalvelut –kuntayhtymälle ja kaavamuutoksen ha-
kijalle.

Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnalle, kaupunkiympäristölautakun-
nan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle, kaupunkiympäristölau-
takunnan ympäristö- ja lupajaostolle ja asemakaavoitukselle.

258 §, Pasilan Messukeskuksen asemakaavan muuttaminen (nro 12635)

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan ELY-keskukselle 
(Elinkeinot, työvoima, kulttuuri), Helen Oy:lle, Helen Sähköverkko 
Oy:lle, Helsingin seudun liikenne –kuntayhtymälle ja Helsingin seudun 
ympäristöpalvelut –kuntayhtymälle ja kaavamuutoksen hakijalle.

Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnalle, kaupunkiympäristölautakun-
nan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle, kaupunkiympäristölau-
takunnan ympäristö- ja lupajaostolle, kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalle 
ja asemakaavoitukselle.

259 §, Pakilan Välitalontie 71 asemakaavan muuttaminen (12675)

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskukselle, ja kaavamuutoksen hakijalle.

Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnalle, kaupunkiympäristölautakun-
nan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle, kaupunkiympäristölau-
takunnan ympäristö- ja lupajaostolle ja asemakaavoitukselle.



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 32/2021 119 (124)
Kaupunginhallitus

Asia/19
30.08.2021

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

260 §, Kontulan pelastusaseman asemakaavan muuttaminen (nro 12666)

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskukselle, Helen Oy:lle, Helen Sähköverkko Oy:lle, Helsin-
gin seudun liikenne –kuntayhtymälle ja Helsingin seudun ympäristöpal-
velut –kuntayhtymälle.

Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnalle, kaupunkiympäristölautakun-
nan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle, kaupunkiympäristölau-
takunnan ympäristö- ja lupajaostolle, kaupunginmuseolle ja asemakaa-
voitukselle.

261 §, Kokouksessa jätetyt aloitteet

Aloitte 14 kaupunginkansliaan valmisteltavaksi.

Samalla kaupunginhallitus tarkasti pöytäkirjan tämän pykälän osalta 
heti.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 602
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen asioita, joissa 
seuraavat viranomaiset ovat tehneet päätöksen viikolla 34 

kaupunginhallituksen jaostot  
- konsernijaosto  
- elinkeinojaosto  
  
tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta  
  
lautakunnat ja niiden jaostot  
kasvatus- ja koulutuslautakunta 24.8.2021
- suomenkielinen jaosto  
- ruotsinkielinen jaosto  
kaupunkiympäristölautakunta 24.8.2021
- ympäristö- ja lupajaosto  
- rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 26.8.2021
pelastuslautakunta 24.8.2021
kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 24.8.2021
- kulttuuri- ja kirjastojaosto 26.8.2021
- liikuntajaosto  
- nuorisojaosto  
sosiaali- ja terveyslautakunta  
- sosiaali- ja terveyslautakunnan jaosto  
  
johtokunnat  
- palvelukeskusliikelaitos  
- taloushallintopalveluliikelaitos  
- työterveysliikelaitos  
- rakentamispalveluliikelaitos  
- liikenneliikelaitos 26.8.2021
  
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 583, 584, 585, 586, 587 (C)), 588, 589, 599, 600, 601 ja 
602 §:t.

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

2
OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Pöytäkirjan 587 (A) ja B)), 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597 ja 
598 §:t.

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

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

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

 kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi-
saannista.

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

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

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

Oikaisuvaatimusviranomainen

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

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

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

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

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

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

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

vaatimuksen
 oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot

Pöytäkirja

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

Juhana Vartiainen
puheenjohtaja

Asta Vennelä
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Jussi Halla-aho Reetta Vanhanen

Nasima Razmyar

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa 
www.hel.fi 08.09.2021.


