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Kokousaika 21.03.2022 16:00 - 17:15

Kokouspaikka Kaupunginhallituksen istuntosali

Läsnä

Jäsenet

Vartiainen, Juhana pormestari
Sinnemäki, Anni apulaispormestari

kaupunginhallituksen 1. varapu-
heenjohtaja

Razmyar, Nasima apulaispormestari
kaupunginhallituksen 2. varapu-
heenjohtaja

Arhinmäki, Paavo apulaispormestari
Gebhard, Elisa
Halla-aho, Jussi
Iskanius, Anniina
Koskela, Minja
Nuorteva, Johanna
Rantala, Marcus
Rantanen, Tuomas
Sarkomaa, Sari
Sazonov, Daniel apulaispormestari
Vierunen, Maarit
Kivistö, Kasper varajäsen

Muut

Diarra, Fatim kaupunginvaltuuston puheenjohtaja
Torsti, Pilvi kaupunginvaltuuston 2. varapuheen-

johtaja
Sarvilinna, Sami kansliapäällikkö
Aalto, Laura (etänä) vs. kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala-

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

lajohtaja
Järvenkallas, Satu (etänä) kasvatuksen ja koulutuksen toimia-

lajohtaja
Lehmuskoski, Ville (etänä) kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Gros, Nina (etänä) henkilöstöjohtaja
Kivelä, Liisa viestintäjohtaja
Kühn, Markus (etänä) strategiajohtaja
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Menna, Lauri (etänä) johtava asiantuntija
poistui 17:05, poissa 213-222 §

Peltonen, Antti (etänä) vs. hallintojohtaja
esteellinen 216 §

Rinkineva, Marja-Leena (etänä) elinkeinojohtaja
Rope, Jenni (etänä) kaupunginlakimies
Saxholm, Tuula rahoitusjohtaja

esteellinen 214 §
Snellman, Johanna (etänä) viestintäasiantuntija
Nirkko, Saara hallintoasiantuntija
Nevalainen, Jani talousarviopäällikkö

asiantuntija
saapui 16:16, poistui 17:05, läsnä 
osa 212 §:ää

Puheenjohtaja

Juhana Vartiainen pormestari
209-222 §

Esittelijät

Juhana Vartiainen pormestari
209 §, 212 §

Sami Sarvilinna kansliapäällikkö
210-211 §, 213-222 §

Pöytäkirjanpitäjä

Saara Nirkko hallintoasiantuntija
209-222 §
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§ Asia

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

210 Asia/2 V 30.3.2022, Maatullin peruskoulun, päiväkodin ja leikkipuiston uudis-
rakennuksen hankesuunnitelma

211 Asia/3 V 30.3.2022, Jakomäen sydän -palvelurakennuksen hankesuunnitel-
man enimmäishinnan korottaminen

212 Asia/4 Helsingin kaupungin vuoden 2021 tilinpäätöksen hyväksyminen

213 Asia/5 Kaupunginvaltuuston 16.3.2022 § 63 tekemän päätöksen täytäntöön-
pano, Vuonna 2021 käyttämättä jääneiden määrärahojen perusteella 
myönnettävät ylitysoikeudet vuoden 2022 talousarvioon

214 Asia/6 Lainojen myöntäminen Helsingin kaupungin asunnot Oy:lle

215 Asia/7 Lyhennysvapaan myöntäminen Helsinki Allas Oy:n lainalle

216 Asia/8 Kaupunginkanslian hallintojohtajan virkasuhteen päättyminen ja avoi-
men viran hoitajan määrääminen

217 Asia/9 Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksen toimitusjohtajan määräaikai-
seen virkaan ottaminen

218 Asia/10 Viran perustaminen kaupunkiympäristön toimialalle 1.4.2022 lukien

219 Asia/11 Alueen varaaminen Erikoissijoitusrahasto UB Suomi Kiinteistöille 
kumppanuuskaavoitusta ja asuntohankkeen suunnittelua varten (Mel-
lunmäki, liike- ja toimistorakennustontti 47200/10)

220 Asia/12 Valtuutettu Jussi Chydeniuksen toivomusponsi tekonurmikenttien alu-
eellisesta jakautumisesta

221 Asia/13 Kaupunginvaltuuston 16.3.2022 tekemien päätösten täytäntöönpano

222 Asia/14 Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen
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§ 209
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöy-
täkirjan tarkastajien valinta

Päätös

Kaupunginhallitus päätti todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja 
päätösvaltaiseksi.

Samalla kaupunginhallitus päätti valita pöytäkirjantarkastajiksi Sari 
Sarkomaan ja Jussi Halla-ahon sekä varatarkastajiksi Tuomas Ranta-
sen ja Elisa Gebhardin.

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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§ 210
V 30.3.2022, Maatullin peruskoulun, päiväkodin ja leikkipuiston uu-
disrakennuksen hankesuunnitelma

HEL 2022-000412 T 10 06 00

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy Maatullin peruskoulun, päiväkodin ja 
leikkipuiston uudisrakennuksen 30.12.2021 päivätyn hankesuunnitel-
man siten, että hankkeen laajuus on 9 833 brm² ja rakennuskustannus-
ten enimmäishinta on arvonlisäverottomana  40 270 000 euroa marras-
kuun 2021 kustannustasossa sekä siten, että uudisrakennus tulee Kiin-
teistö Oy Helsingin Toimitilojen omistukseen ja että yhtiön uudisraken-
nusta koskeva osakekanta merkitään Helsingin kaupungin omistuk-
seen.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1 Maatullin peruskoulu, päiväkoti ja leikkipuisto HS 30.12.2021

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Tiivistelmä

Hankesuunnitelma koskee Maatullin peruskoulua, päiväkotia ja leikki-
puistoa varten suunniteltua uudisrakennusta, joka sijoittuu Tapulikau-
pungin asuinalueen keskelle puistoalueen laidalle, Maatullinkujan ja 
Kimnaasipolun rajaamalle korttelialueelle.

Koulun, päiväkodin ja leikkipuiston sijoittaminen samaan rakennukseen 
mahdollistaa synergiaetuja, kuten tilojen osittaisen yhteiskäytön. Lisäk-
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si se on tilankäytöllisesti muuntojoustavaa sekä kustannuksiltaan ta-
loudellinen ratkaisu, joka vahvistaa yhtenäistä opinpolkua.

Tilasuunnittelun lähtökohtana ovat turvalliset ja esteettömät opetuksen 
ja varhaiskasvatuksen tilat, joissa on erityisesti huomioitu tilojen hyvä 
akustiikka ja paloturvallisuus. Tavoitteena on erityisesti ollut suunnitella 
energiatehokas kokonaisuus.

Uudisrakennus on tarkoitus ottaa käyttöön lokakuussa 2024. 

Kasvatus- ja koulutuslautakunta on hyväksynyt tarveselvityksen 
10.11.2020 ja antanut hankkeesta puoltavan lausunnon 15.2.2022.

Hankkeesta on laadittu 30.12.2021 päivätty hankesuunnitelma kaupun-
kiympäristön toimialan ja kasvatuksen ja koulutuksen toimialan yhteis-
työnä. 

Hankesuunnitelma on liitteenä 1. Hankesuunnitelman liitteet ovat 
oheismateriaalissa.

Esittelijän perustelut

Tarve

Maatullin peruskoulun koulun nykyiset tilat ovat huonokuntoiset ja riit-
tämättömät tulevan yhtenäisen peruskoulun käyttäjämäärälle. Koulun 
tilat eivätkä kaikilta osin vastaa opetus- ja varhaiskasvatussuunnitel-
mien mukaisia toiminnallisia tavoitteita. Varhaiskasvatus tarvitsee uusia 
tiloja korvaamaan päiväkoti Neilikan nykyiset tilat sekä päiväkoti Mintun 
ja leikkipuisto Tapulin väliaikaiset tilat.

Kokonaisuudessaan hanke korvaa leikkipuisto Tapulin väliaikaiset tilat, 
päiväkoti Neilikan nykyiset tilat sekä Maatullin ala-asteen ja päiväkoti 
Mintun huonokuntoiset tilat, joista on siirrytty väistötiloihin syksyllä 
2021.

Vanhan koulurakennuksen purkutyö on käynnissä erillisenä purku-
urakkana.

Maatullin peruskoulun, päiväkodin ja leikkipuiston uudisrakennus

Tapulikaupunkiin toteutettava uusi peruskoulu- ja päiväkotirakennus si-
joittuu Maatullinkujan, Kimnaasipolun ja puistoalueen rajaamalle YOS-
korttelialueelle. 

Alueella on 11.1.2013 voimaan tullut asemakaava nro 11965. Tontti on 
määritelty asemakaavassa opetusta ja sosiaalitointa palvelevien ra-
kennusten korttelialueeksi (YOS). Tontin rakennusoikeus on 7 000 
kem². Rakennusoikeus ei riitä suunnitellun uudisrakennuksen tarpei-
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siin. Hankesuunnitelman suunnitteluratkaisujen mukainen asemakaa-
van muutos on vireillä. Asemakaan muutos ei kuitenkaan ehdi lainvoi-
maistua ennen hankeaikataulun vaatimaa rakennusluvan myöntämistä. 
Hankkeen edistämiseksi on voimassa olevasta asemakaavasta tehty 
poikkeamishakemus.

Rakennukseen tehdään kaksi teräsbetonirakenteista S1-luokan väes-
tönsuojaa. Koulun ja päiväkodin autopaikat sijoittuvat pääosin Kämne-
rintien liikennealueelle ja osin päiväkoti Pikku-Prinssin laajennettavalle 
pysäköintialueelle.

Uudisrakennuksen hankesuunnitelma

Uudet tilat suunnitellaan noin 700 oppilaalle sekä varhaiskasvatuksen 
ja esiopetuksen noin 240 lapselle. Lisäksi suunniteltavat tilat sisältävät 
leikkipuistotoiminnan. Uudishankkeella saadaan varhaiskasvatukselle 
noin 65 lisäpaikkaa ja perusopetukselle noin 220 lisäpaikkaa. Suunni-
teltavissa tiloissa voidaan järjestää joustavasti varhaiskasvatusta, pe-
rusopetusta ja leikkipuistotoimintaa uuden rakentuvan alueen muuntu-
viin tarpeisiin. 

Uudisrakennukseen toteutetaan turvalliset, terveelliset ja riittävät tilat 
sekä mahdollistetaan hyvät edellytykset koulun ja päiväkodin toiminnal-
le. Suunnitellut tilat vastaavat Puistolan alueen nykyisiin ja tuleviin pal-
velutarpeisiin. 

Hankkeessa toteutetaan perusopetukselle, päiväkodille ja leikkipuisto-
toiminalle pedagogisesti monipuoliset, tarkoituksenmukaisesti mitoitetut 
ja joustavat tilat, jotka edistävät toimintaa ja takaavat oppijoille hyvän 
ympäristön oppia ja kasvaa. Tilat on suunniteltu kaupunkitasoisten mi-
toitusperiaatteiden ja suunnitteluohjeiden mukaan ja ne mahdollistavat 
perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen opetussuunnitelmien tavoittei-
den toteuttamisen. Teknisillä ratkaisuilla mahdollistetaan tietoyhteis-
kunnassa tarvittavien taitojen oppimista ja lisätään teknologian ymmär-
tämistä ja osaamista.

Tilasuunnittelulla on varmistettu rauhalliset ja turvalliset tilat sekä kou-
lulle ja päiväkodille. Tilankäytön joustavuutta lisätään toteuttamalla yh-
teiskäyttöisiä tiloja, joissa lasten ja nuorten ikätyypillisen käyttäytymisen 
ja turvallisuuden merkitys korostuu. Tällaisia tiloja ovat esimerkiksi ruo-
kasali, liikuntatilat ja taidetilat. Muunneltavuus mahdollistaa tilojen te-
hokkaan käytön myös kulttuuri-, liikunta- ja muiden tilaisuuksien järjes-
tämiseksi. Lisäksi tarkoituksenmukaisella ja turvallisella tilasuunnittelul-
la tuetaan tilojen aktiivista asukaskäyttöä.

Päiväkodin ja koulun piha-alueet ovat suoraan yhteydessä toimintatiloi-
hin. Koulun välituntipiha avautuu avarasti kaakkoon ja etelään. Päivä-
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kodin piha sijoittuu aidattuna leikkipuiston piha-alueen ja koulun pihan 
väliin. Leikkipuiston piha liittyy lännessä laajaan puistoalueeseen. Var-
haiskasvatuksen piha-alue on rajattu omaksi piha-alueeksi. Piha-alueet 
varustetaan leikkivälinein edistämään liikunnallisuutta, varhaiskasva-
tussuunnitelman ja opetussuunnitelmien tavoitteita. Piha-alueiden 
suunnittelussa ja varustelussa otetaan huomioon turvallisuus, valvotta-
vuus, yhteisöllisyys, liikunnallisuus ja pihan monipuolinen käyttö oppi-
mis- ja leikkimistilana eri-ikäisille käyttäjille.

Piha-alueet tarjoavat sekä päiväkodin ja koulun käyttäjille, että alueen 
asukkaille monipuoliset leikki- ja liikuntaolosuhteet.  Koulun ja päiväko-
din saattoliikenne ja huoltoliikenne suunnitellaan toisistaan erillisiksi.  

Hankkeen laajuus

Uudisrakennushankkeen laajuus 9 833 brm², 8 388 htm², 6 571 hym². 
Rakennuksen tilavuus on 50 100 m³. 

Korttelin 40119 tonttien pinta-alat ovat: koulun tontin pinta-ala on 
18 672 m² ja puistoalueen pinta-ala on 12 864 m². Korttelin tonttien pin-
ta-ala on yhteensä 31 536 m². Tonttien osittainen yhdistäminen on vi-
reillä asemakaavan muutoksessa. Laajennettu piha-alue on kooltaan 
21 722 m². Leikkipuiston piha-alue osoitetaan asemakaavamuutokses-
sa puistoalueeksi.

Rakennuskustannukset ja hankkeen rahoitus

Hankkeen rakentamiskustannukset ovat arvonlisäverottomana yhteen-
sä 40 270 000 euroa (4 095 euroa/brm²) marraskuun 2021 kustannus-
tasossa.

Vuoden 2022 talousarvion liitteenä olevan vuokra- ja osakekohteiden 
suunnitteilla olevat uudis- ja peruskorjaushankkeet vuosina 2022–2031 
-luettelon mukaisesti hanke on suunniteltu toteutettavaksi kaupungin 
oman investointiohjelman ulkopuolisena vuokrahankkeena, jonka 
suunniteltu vuokra-aika on 2024–2054. Hanke on valmisteltu Kiinteistö 
Oy Helsingin Toimitilojen toteutettavaksi. 

Kiinteistö Oy Helsingin Toimitilat on kaupungin kokonaan omistama 
keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö, joka omistaa pääasiassa Helsingin 
kaupungin oman palvelutuotannon käytössä olevia rakennuksia Hel-
singin kaupungilta vuokratuilla tai kiinteistöyhtiön omistamilla tonteilla. 
Rakennuksissa toimii kaupungin useiden eri toimialojen yksiköitä. Yh-
tiölle on luonteenomaista monipuolinen yhteistyö kaupungin kanssa, 
sillä se on toteuttanut useita uudis- ja peruskorjaushankkeita kaupungil-
le. Lisäksi yhtiö huolehtii kaupungin käytössä olevien omistamiensa 
toimitilakiinteistöjen hoidosta.
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Hyödyntämällä olemassa olevaa yhtiötä ja sen organisaation osaamis-
ta vältetään uuden yhtiön perustaminen ja organisaation rakentaminen 
sekä uuden erillisen yhtiön hallinnointi. Hanke sopii hyvin Kiinteistö Oy 
Helsingin Toimitiloille. Uudiskohteen talouden seuranta eriytetään 
omalle kustannuspaikalleen. Kiinteistö Oy Helsingin Toimitilat rahoittaa 
hankkeen pitkäaikaisella lainalla. Mikäli kiinteistöyhtiö hankkii rahoituk-
sen rahoituslaitoksilta, tulee se hakemaan hankkeen laajuuden ja luon-
teen johdosta lainoille kaupungin takauksen. Tätä koskevat esitykset 
valmistellaan erikseen ja tuodaan päätöksentekoon myöhemmässä 
vaiheessa. Hankkeen alkuvaiheen rahoittamiseen voidaan ennen pit-
käaikaisten lainojen nostamista käyttää tilapäisesti kaupungin konserni-
tililimiittiä.

Tilakustannus kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle

Uudisrakennuksen kuukausivuokra on enintään noin 222 030 euroa ja 
vuosivuokra enintään noin 2 664 360 euroa. Neliövuokran perusteena 
on 8 388 htm². Kuukausivuokra on 26,47 euroa/htm², josta pääoma-
vuokran osuus on 21,91 euroa/htm², ylläpitovuokran osuus on 3,04 eu-
roa/htm², kunnossapidon lisävuokran osuus on 1,02 euroa/htm² ja hal-
lintokulun osuus on 0,50 euroa/htm². 

Väistötilat

Maatullin peruskoulu ja päiväkoti Minttu ovat siirtynyt väistötiloihin syk-
syllä 2021, jotka ovat valmistuneet erillisenä hankkeena läheiseen 
Suuntimopuistoon.

Hankkeen toteutus ja aikataulu

Hankesuunnitelma on laadittu kaupunkiympäristön ja kasvatuksen ja 
koulutuksen toimialojen yhteistyönä. Hankesuunnittelun aikana on kuul-
tu asiantuntijoina rakennusvalvontapalvelujen, ympäristöpalvelun sekä 
pelastuslaitoksen edustajia.

Hankkeen toteutusvastuu on kaupunkiympäristötoimialan rakennukset 
ja yleiset alueet -palvelukokonaisuudella. Rakennusten ylläpidosta vas-
taa niiden omistaja. 

Uudisrakennus on suunniteltu toteutettavaksi siten, että rakentaminen 
alkaa elokuussa 2022 ja tilat valmistuvat lokakuussa 2024.

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta on 15.2.2022 § 35 antanut hanke-
suunnitelmasta puoltavan lausunnon ja todennut, että se vastaa hyvin 
kasvatuksen ja koulutuksen toiminnallisia tavoitteita. Lausunto on ko-
konaisuudessaan asian päätöshistoriassa.
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Toimivalta

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

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1 Maatullin peruskoulu, päiväkoti ja leikkipuisto HS 30.12.2021

Oheismateriaali

1 Maatullin peruskoulu, päiväkoti ja leikkipuisto HS Liitteet

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto
Kasvatus- ja koulutuslautakunta

Päätöshistoria

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 15.02.2022 § 35

HEL 2022-000412 T 10 06 00

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti

a. antaa kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten aluei-
den jaostolle puoltavan lausunnon 30.12.2021 päivätystä Maatullin pe-
ruskoulun, päiväkodin ja leikkipuiston hankesuunnitelmasta (liite 1). 

b. Mintun ja Neilikan päiväkotien lakkauttamisesta ja tiloista luopumi-
sesta sekä uuden päiväkodin perustamisesta sillä ehdolla, että kau-
punginvaltuusto hyväksyy hankesuunnitelman.  
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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.

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. Investointikustannusten valtuuston asettama 
tavoitteellinen kustannusraami on 4000 euroa.

Käsittely

15.02.2022 Ehdotuksen mukaan

Asiassa kuultavana kasvatuksen ja koulutuksen toimialan tilapalvelu-
päällikkö Mauno Kemppi sekä kaupunkiympäristön toimialan tilapäällik-
kö Sari Hildén.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Julia Pettersson Hakava, johtava arkkitehti, puhelin: 310 26884

julia.petterssonhakava(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 27.01.2022 
§ 10

HEL 2022-000412 T 10 06 00

Kimnaasipolku 5, Kaupunginosa 40, Suutarila Kiinteistö 91-40-119-2, Pysyvä kiinteistöobjekti 2323

Esitys

A
Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
esitti kaupunginhallitukselle Tapulikaupungissa, osoitteessa Kimnaasi-
polku 5 sijaitsevan Maatullin peruskoulun, päiväkodin ja leikkipuiston 
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uudisrakennuksen 30.12.2021 päivätyn hankesuunnitelman hyväksy-
mistä siten, että hankkeen enimmäislaajuus on 9 833 brm² ja raken-
nuskustannusten enimmäishinta on arvonlisäverottomana  40 270 000 
euroa marraskuun 2021 kustannustasossa ehdolla, että kasvatus- ja 
koulutuslautakunta antaa hankesuunnitelmasta puoltavan lausunnon. 
Lisäksi jaosto esitti, että uudisrakennus tulee Kiinteistö Oy Helsingin 
Toimitilojen omistukseen.

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

Käsittely

27.01.2022 Ehdotuksen mukaan

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
päätti todeta, ettei Sari Hildén esteellisenä osallistunut asian käsittelyyn 
eikä ollut läsnä sitä käsiteltäessä. 
Esteellisyyden peruste: hallintolain 28 §:n 1 momentin 5 kohta.

Asian aikana kuultavana oli projektinjohtaja Pekka Löyskä. Asiantuntija 
poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Esittelijä
vs. tekninen johtaja
Hannu Seppälä

Lisätiedot
Pekka Löyskä, projektinjohtaja, puhelin: 310 38311

pekka.loyska(a)hel.fi
Erkki Huitti, tiimipäällikkö, puhelin: 310 31866

erkki.huitti(a)hel.fi
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§ 211
V 30.3.2022, Jakomäen sydän -palvelurakennuksen hankesuunni-
telman enimmäishinnan korottaminen

HEL 2018-003598 T 10 06 00

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy Jakomäen sydän -palvelurakennuksen 
hankesuunnitelman enimmäishinnan korottamisen 1 151 200 eurolla 
arvonlisäverottomana siten, että hankkeen korotettu enimmäishinta on 
39 770 700 euroa arvonlisäverottomana tammikuun 2022 kustannusta-
sossa.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1 Kustannusarvio 2.2.2022

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Hyväksytty hankesuunnitelma

Kaupunginvaltuusto on 29.8.2018 § 217 hyväksynyt Jakomäen sydän -
palvelurakennuksen 20.4.2018 päivätyn hankesuunnitelman siten, että 
hankkeen enimmäislaajuus on 10 990 brm² ja rakentamiskustannusten 
enimmäishinta on arvonlisäverottomana 37 180 000 euroa tammikuun 
2018 kustannustasossa.

Jakomäen alueella oli viisi peruskorjausikään tullutta palvelurakennus-
ta. Päiväkodit Kotilo ja Naava sekä Jakomäen peruskoulun rakennuk-
set osoitteissa Huokotie 3 ja Somerikkopolku 6. Huokotie 3:n raken-
nuksessa toimi lisäksi nuorisotalo ja siellä oli tilat alueella toimiville 
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kansalaisjärjestöille. Osoitteessa Somerikkokuja 1 sijaitsi entinen kou-
lurakennus, joka ei ole ollut hankesuunnitteluvaiheessa enää käytössä.

Jakomäen kehittämishankkeen lähtökohtana oli näiden viiden alueella 
sijaitsevan palvelurakennuksen peruskorjauksen korvaaminen yhdellä 
peruskorjaus- ja laajennushankkeella sekä asuntojen rakentaminen 
vapautuville tonteille. Jakomäen sydän -palvelurakennukseen sijoittui-
vat koulu, päiväkoti, nuorisotalo, leikkipuistotoiminta sekä alueella toi-
mivat kansalaisjärjestöt. Hanke toteutettiin projektiallianssimuotoisena 
pilottihankkeena, integroitu projektitoteutus (IPT-malli), jossa hankkeen 
osapuolet valittiin aikaisessa vaiheessa suunnittelemaan ja toteutta-
maan hanke yhdessä tilaajan kanssa peräkkäisinä kehitys- ja toteutus-
vaiheina.

Valmisteluun osallistuivat kaupunkiympäristön toimiala, kasvatuksen ja 
koulutuksen toimiala, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala, hankkeen to-
teuttajaksi valitut NCC Suomi Oy ja Optiplan Oy (myöhemmin Sweco 
Finland) sekä arkkitehtuurikilpailun kautta pää- ja arkkitehtisuunnitteli-
joiksi valitut Auer & Sandås arkkitehdit Oy sekä Arkkitehtitoimisto 
OPUS Oy. Toteutettu suunnitelma perustui hankkeesta järjestetyn ark-
kitehtuurikutsukilpailun voittaneeseen ehdotukseen. Kasvatus- ja koulu-
tuslautakunta antoi hankkeesta puoltavan lausunnon 19.6.2018 § 125 
ja kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 19.6.2018 § 137.

Rakennuksen laajuus on 10 990 brm² ja sen käyttäjien kokonaismäärä 
on noin 1 000 oppilasta ja päiväkotilasta. Bruttoalasta laajennuksena 
toteutetun uudisrakennuksen osuus on noin 9 646 brm² ja perusparan-
nuksen osuus noin 1 344 brm².  Palvelurakennuksen neliöhinnaksi 
muodostui varsin kilpailukykyinen 3 619 euroa/m². 

Kaupunki vastaanotti palvelurakennuksen uudisosan elokuussa 2020. 
Kankarepuiston peruskoulu, leikkipuisto, varhaiskasvatusyksikkö sekä 
Jakomäen nuorisotalo muuttivat rakennukseen syksyllä 2020. Perus-
korjattu liikuntasali luovutettiin kaupungille huhtikuussa 2021.

Kustannusmuutokset ja niiden syyt

Hankkeen toteutusvaihe jakautui rakentamiseen ja viiden vuoden jälki-
vastuuaikaan. Sopimuksen mukaan rakennusvaiheeseen sisältyi kehi-
tysvaiheessa laaditun toteutussuunnitelman toteutus sovitulla tavoite-
kustannuksella sekä kiinteistön luovuttaminen omistajille ja käyttäjille. 

Rakennusvaiheen valmistelu käynnistyi vuoden 2018 lopussa vanhojen 
palvelurakennusten puruilla. Hankkeen kaavamuutosta valmisteltiin 
samaan aikaan hankkeen suunnittelun kanssa. Kaavamuutoksen vah-
vistumista odottaessa käynnistettiin yhdessä päätoteuttajan kanssa in-
novoitu pehmeän maaperän riskejä pienentävä painopenkkamenettely. 
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Uudisosan rakentaminen käynnistyi suunnitellussa aikataulussa alku-
vuodesta 2019 rakennusluvan vahvistuttua.

Allianssin projektiorganisaatio muodostettiin nopeasti ja se ryhtyi toi-
mimaan heti hankkeen alusta. Hankkeen kehitysvaihe toimi hyvin pe-
rustuen osapuolten yhteistyöhön ja yhteiseen näkemykseen hankkeen 
sisällöstä ja laajuudesta. 

Hankkeen toteutusvaiheen alkaessa ilmeni kuitenkin ongelmia, koska 
sovitussa tavoitekustannuksessa ei oltu osattu huomioida riittävällä 
tarkkuudella uuden opetussuunnitelman edellyttämiä ratkaisuja. Hank-
keen johtamista ja kustannusohjausta vaikeuttivat myös haasteet 
suunnitelmamuutosten hallinnassa, yleisen kustannustason nousu, 
muutamat työmaalla sattuneet poikkeamat, laskutuksen ja kustannus-
seurannan viiveet sekä useiden avainhenkilöiden vaihtuminen. Pääto-
teuttajan projektijohtaja vaihtui heti kehitysvaiheen alussa. Kehitysvai-
heen päättyessä vaihtuivat sekä päätoteuttajan että tilaajan projekti-
päälliköt. Tämä vaikeutti myös suunnittelijaosapuolten integroimista 
hankkeen kustannusohjaukseen ja tavoitteisiin.

Kustannusseurannan luotettavuudessa oli haasteena, että allianssin 
osapuolilla ei ollut riittävän ajantasaista yhteistä käsitystä hankkeen si-
sällöstä ja laajuudesta eikä myöskään suunnitelmamuutosten vaikutuk-
sista hankkeen tavoitekustannukseen. Rakentamisen kustannusohjaus 
perustui hankintapakettien suunnitteluun ja niiden kilpailuttamiseen ali-
hankintoina. Koska laajuuden muutoksia ja uusia lisätehtäviä ei eritelty 
riittävän selkeästi allianssin perussisällön tilauksista, kustannusseuran-
nasta ja laskutuksesta, läheni allianssin kustannusohjaus perinteisen 
kiinteähintaisen urakkamallin lisä- ja muutostyömenettelyä. Kuumentu-
neesta markkinatilanteesta sekä muista syistä johtuen alihankintojen 
nousseet kustannukset näkyivät viiveellä eikä niihin reagoitu ajoissa. 
Lisäksi päätoteuttaja käytti kustannusarvion laatimiseen omaa kustan-
nuslaskentasovellusta, jota ei ollut mahdollista avata kokonaan kaikille 
osapuolille. Tämä saattoi heikentää muiden osapuolten ymmärrystä ja 
sitoutumista budjettiin, mikä osaltaan realisoitui myöhemmin myös kus-
tannusohjauksen ongelmina.

Kustannusseurannassa todettiin kustannusten ylittyvän suunnittelun 
osalla keväällä 2019. Seurantaa vaikeuttivat suunnitelmien valmiusas-
teen yliarvioiminen sekä allianssin suunnitteluosapuolten laskutusvii-
veet. Suunnitelmiin jouduttiin tekemään huomattavia laajuuden muu-
toksia. Rakentaminen eteni suunnitellusti ja vielä kesäkuussa 2019 ta-
voitekustannuksen ennustettiin ylittyvän vain noin 0,9 milj. eurolla, min-
kä arvoitiin mahtuvan hyvin kustannusriskejä varten tehtyihin varauk-
siin. Tavoitekustannuksen ylitys näkyi kustannusennusteessa kuitenkin 
viiveellä ja se realisoitui hyvin nopeasti vasta hankkeen valmistuessa, 
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joten siihen ei enää ollut mahdollista reagoida. Päätoteuttaja huolehti 
kuitenkin alihankkijoiden kanssa käydyistä taloudellisista loppuselvityk-
sistä sekä niihin liittyvistä lisä- ja muutostyöerimielisyyksien ratkaisemi-
sesta siten, että kaikkein huonoimman ennusteen toteutumiselta vältyt-
tiin.

Kustannusten nousuun vaikuttivat myös aikatauluviiveet. Helmikuussa 
2019 työmaalla havaittiin merkittävä poikkeama, kun keskeneräisen 
paalutuksen huomattiin poikkeavan rakennesuunnitelmien nurkkapis-
teistä. Virhe jouduttiin korjaamaan suunnitelmamuutoksin ja tästä ai-
heutuneiden kustannusten todettiin kuuluvan allianssin vastuulle. Toi-
nen viive johtui liikuntasalin peruskorjaamisen yhteydessä sattuneesta 
vesivahingosta, mikä johti liikuntasalin valmistumisen lykkäämiseen 
vuoden vaihteesta huhtikuuhun 2021. 

Lisäksi koronapandemia vaikutti hankkeen etenemiseen aiheuttaen vii-
vytyksiä ja siten osaltaan kustannuksia lisäten. Toteutusvaiheessa al-
lianssi päätti myös luopua yhteisestä työtilasta, mikä osaltaan saattoi 
heikentää allianssimenettelyn yhteistoiminnallisuudella tuottamaa lisä-
arvoa myös kustannusohjauksessa.  

Pilottihankkeen kokemukset ja saadut opit

Päätoteuttajan sekä suunnittelijoiden hankinta toteutui hyvin, vaikka 
kyseessä oli pilottihanke. Jatkossa allianssimallilla ja IPT-malleilla toi-
mittaessa tulee kiinnittää enemmän huomiota hankkeiden tilaus- ja 
budjetointimenettelyiden selkeyteen, hankkeiden muutosten hallintaan, 
kustannusohjaukseen, laskutuksen ja seurannan ajantasaisuuteen se-
kä yhteistoiminnallisuuden jatkumiseen myös rakentamisen aikana.

Lisäksi IPT-hankkeissa tulee kiinnittää enemmän huomiota tilaajan re-
sursointiin ja riittävän ajan varaamiseen hankkeissa tarvittavaan yhteis-
kehittämiseen ja päätöksentekoon, avainhenkilöiden sitouttamiseen jo 
sopimusasiakirjojen valmistelussa ja mahdollisesti vaihtuvien avain-
henkilöiden parempaan perehdyttämiseen uuteen toteutusmalliin.

Kaupunkiympäristön toimialan allianssimallin pilottihankkeena toteute-
tun Jakomäen keskiosan kehityshankkeen ja Jakomäen sydän -
palvelurakennuksen suunnittelun ja toteutuksen vaiheet, laajennukset, 
allianssin tulokset sekä allianssimallista saadut opit ja kokemukset on 
esitetty tarkemmin allianssimallin mukaisesti laaditussa "Arvoa rahalle" 
-raportissa. Raportti on oheismateriaalissa.

Raportin keskeisinä havaintoina voidaan todeta, että kaupungin tulisi 
jatkossa kiinnittää allianssimallissa huomiota muun muassa seuraaviin 
seikkoihin:
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 Kaupungin päätöksentekoprosessien tarkentaminen vastaamaan eri 
toteutusmuotojen vaatimuksia. Kiinteissä toteutusmuodoissa han-
kintapäätös johtaa käytännössä suoraan hankkeen käynnistämi-
seen, mutta IPT- ja allianssimallilla sekä muilla varhaisen integraa-
tion malleilla toimittaessa valitaan ensiksi palveluntuottajat laati-
maan hankkeen suunnitelmat ja määrittämään sen tavoitekustan-
nus päätöksentekoa varten.

 Kaupungin tulee varmistaa uusilla toteutusmuodoilla toimiessaan 
henkilöstön sekä tarvittavien konsulttien osaaminen sekä resurssien 
riittävyys.
Allianssimallin hyödyntäminen laajemminkin erilaisten kaavapro-
sessien ja/tai suunnittelukilpailujen läpiviennissä.

 Allianssimalli mahdollistaa näiden kehittämisen sekä riskien ja hyö-
tyjen jakamisen. Haasteena on prosessien normaalia pidempi kes-
to, mistä syystä niissä on varauduttava avainhenkilöiden vaihtumi-
seen.

 Loppukäyttäjien sitouttaminen jo hankesuunnitteluvaiheessa tai al-
lianssimallissa jo kehitysvaiheen aikana siten, että toteutusvaiheis-
sa ei enää nousisi esiin myöhäisiä suunnitelmamuutoksia.

 Allianssihankkeiden käynnistämisessä tulee pyrkiä tiiviimpään ja 
johdetumpaan prosessiin, yhteiseen hankesuunnitteluun, hankkeen 
tavoitteiden, sisällön ja laajuuden sekä yhteisten menestystekijöiden 
ja prosessien määrittämiseen. Myös suunnittelijat ja suunnittelun 
ohjaus tulee sitouttaa tähän.

 Allianssihankkeiden johtaminen tulee resursoida ja vastuuttaa riittä-
vän laajasti ja tehdyt päätökset tulee dokumentoida.

Muita huomioita ja oppeja, joita hankkeesta saatiin: 

 TAS-hinnan sekä sillä saatavasta sisällöstä sopiminen on yksi al-
lianssimallin haastavimpia tehtäviä. Tähän asiakokonaisuuteen tu-
lee jatkossa kiinnittää huomioita.

 Myös konsulttisopimuksia tulee kehittää siten, että konsultit sitoute-
taan hankkeen tavoitteisiin ja erityisesti kustannustavoitteisiin.

 Kokemukset on viety suoraan Pakilan puiston allianssiin, jossa on 
erityisesti kiinnitetty huomiota ajantasaiseen kustannusseurantaan.

 Allianssimallista on saatu oppia myös PJ-malliin ns. yhteistoiminnal-
lisen PJ-mallin kehittämisessä.

Hankkeen kustannukset

Hankkeen hyväksytty allianssin kehitysvaiheen lopputuloksena sovittu 
tavoitekustannukseen perustuva arvonlisäveroton enimmäishinta tam-
mikuun 2018 kustannustasossa (THI 180,8) oli 37 180 000 euroa. Hy-
väksyttyyn enimmäishintaan tehtiin indeksitarkistus ennen allianssin to-
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teutusvaiheen sopimusta elokuun 2018 kustannustasoon (THI 187,8) 
siten, että hankkeen enimmäiskustannus oli 38 619 491 euroa.

Enimmäishinnan korotuksen jälkeen kaupunkiympäristön toimialan vas-
tattavaksi tulevat, Jakomäen sydän -palvelurakennuksen hankkeen ar-
vonlisäverottomat kustannukset ovat nousseet yhteensä 1 151 184 eu-
rolla siten, hankkeen kustannukset ovat yhteensä 39 770 675 euroa eli 
3 619 euroa/brm².

Kustannusarvio on liitteenä 1.

Hankkeen ulkopuolisten töiden kustannukset

Hankesuunnitelmassa esitettiin lisäksi toteuttavaksi sellaisia hankkeen 
ulkopuolisia töitä, jotka oli perusteltua toteuttaa hankkeen yhteydessä. 
Näitä olivat muun muassa purettavien rakennusten tilalle suunniteltujen 
asuinkorttelien alustava suunnittelu kaavoitusta varten, johon varattiin 
360 000 euroa, tontin rakentamiskelpoiseksi saattaminen purkutöineen, 
johon varattiin 340 000 euroa ja alueen kehittämiseksi järjestetyn arkki-
tehtuurikilpailun palkintojen kustannukset, johon varattiin 240 000 eu-
roa. Nämä yhteensä 940 000 euron kustannukset sisältyivät kaupun-
kiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaoston ko-
kouksessaan 3.5.2018 § 56 hyväksymiin erilliskustannuksiin. Edellä ul-
kopuoliset kustannukset alittuivat noin 100 000 eurolla. 

Lisäksi allianssi toteutti allianssin laajennuksena hankkeeseen sisälty-
neiden leikkipuistorakennuksen korvaavien tilojen lisäksi leikkipuiston 
ulkoalueet varusteineen, minkä lopulliset kustannukset olivat 642 000 
euroa. Koulun ja päiväkodin pihat sisältyvät hankesuunnitelman mukai-
sesti varsinaisen hankkeen kustannuksiin. Allianssin toteuttamien 
hankkeen ulkopuolisten töiden kustannukset olivat yhteensä 1 482 000 
euroa, jotka eivät kuuluneet alkuperäiseen hankesuunnitelmaan, eikä 
niitä kyseisten töiden luonteen vuoksi voida sisällyttää hankkeen 
enimmäishintaan. Nämä kustannukset eivät ne myöskään vaikuta koh-
teen pääomavuokraan.

Allianssin toteuttamat, laajennuksen sisältävät lopulliset kokonaiskus-
tannukset olivat yhteensä 43 246 250 euroa. Kaupunkiympäristön toi-
mialan vastattavaksi tulevat hankkeen kokonaiskustannukset ovat yh-
teensä 41 252 675 euroa. Lopullisiin hankkeen kustannuksiin sisältyy 
myös 250 000 euron varaus viiden vuoden jälkivastuuajalle sekä avain-
tulosalueiden toteutuman mukaan 600 000 euron bonuspoolista palve-
luntuottajille maksettuja bonuksia 440 771 euroa.

Lopullisiin allianssin kokonaiskustannuksiin sisältyy Jakomäen sydän -
palvelurakennuksen kustannuksia 39 876 297 euroa, joka ylittivät tavoi-
tekustannuksen 3 987 150 eurolla. Koska tavoitekustannus ylittyi, vas-
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taavat allianssisopimuksen mukaisesti palveluntuottajat 50 % tavoite-
kustannuksen ylityksestä eli 1 993 575 euroa. Palveluntuottajien mak-
saman tavoitekustannuksen ylityksestä johtuvan korvauksen jälkeen 
kaupunkiympäristön toimialan vastattavaksi tulevat hankkeen koko-
naiskustannukset ovat yhteensä 41 252 675 euroa. 

Kaupungin vastattaviksi tulevaan kokonaiskustannukseen sisältyy Ja-
komäen sydän palvelurakennuksen lopullisia kustannuksia 39 770 675 
euroa sekä allianssin toteuttamien hankkeen ulkopuolisten töiden kus-
tannuksia 1 482 000 euroa. 

Tilakustannus käyttäjille

Hankesuunnitelman mukainen kokonaisvuokra-arvio oli noin 176 000 
euroa kuukaudessa eli 2 112 000 euroa vuodessa (19,50 eu-
roa/htm²/kk). Korjatuilla kustannuksilla kokonaisvuokran arvioidaan ole-
van 181 113 euroa kuukaudessa eli noin 2 173 360 euroa vuodessa 
(20,10 euroa/htm²/kk). Vuokra-arvio on laskettu hankkeen korjatun 
enimmäishinnan perusteella 30 vuoden poistoajalla ja 3 % tuotto-
odotuksella. Vuokra-arvioon sisältyy 3,80 euroa/m²/kk ylläpitovuokra. 
Neliövuokran perusteena on 9 003 htm². Ylläpitovuokra on tarkastettu 
vuokrasopimusta laadittaessa.

Alustavan arvion mukaan sisäinen vuokra jakaantui siten, että kasva-
tuksen ja koulutuksen toimialan vuokra oli 161 000 euroa/kk ja kulttuu-
rin ja vapaa-ajan toimialan vuokra 15 000 euroa/kk. Korjatuilla kustan-
nuksilla kasvatuksen ja koulutuksen toimialan vuokra on noin 165 680 
euroa/kk ja kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan noin 15 433 euroa/kk.

Rahoitus

Hankkeen enimmäishinnan korotus sekä allianssin laajennuksena to-
teutetut hankkeen ulkopuolisten töiden kustannukset rahoitetaan kau-
pungin talousarvion liitteenä olevan talonrakennushankkeiden raken-
tamisohjelman mukaisista muista hankkeista säästyneistä määräraha-
varauksista. Enimmäishinnan korotus on sisällytetty kaupunkiympäris-
tön toimialan tilat-palvelun hanketaseeseen, jolla seurataan investointi-
hankkeiden toteutuneita kustannuksia sekä tarjousten perusteella las-
kettujen urakkavaiheen kustannusarvioiden alitusten ja ylitysten yhteis-
vaikutusta kyseisten hankkeiden enimmäishintapäätöksiin. 

Hanketaseessa kustannukset kirjataan tarjoushintaindeksillä korjattuina 
sille vuodelle, jona hanke on valmistunut. Kesken olevissa hankkeissa 
kustannukset kirjataan kuluvalle vuodelle silloin, kun kustannusarvio on 
valmis. Hanketase on tehtyjen laskelmien mukaan ollut vuosina 2016–



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/2022 17 (86)
Kaupunginhallitus

Asia/3
21.03.2022

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 FI02012566

2021 positiivinen. Hanketasetta päivitetään jatkuvasti. Valmistelussa 
olevan Tilahankkeiden käsittelyohjeen yhteydessä tullaan arvioimaan 
hanketaseen esittelyn tarvetta yksittäisten hankehinnan ylityspäätösten 
yhteydessä.

Toimivalta

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

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1 Kustannusarvio 2.2.2022

Oheismateriaali

1 Jakomäki arvoa rahalle_raportti_20220310

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto
Kasvatus- ja koulutuslautakunta
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 10.02.2022 
§ 15

HEL 2018-003598 T 10 06 00

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
esitti kaupunginhallitukselle Jakomäen sydän palvelurakennushank-
keen hankesuunnitelman enimmäishinnan korottamista 1 151 184 eu-
rolla arvonlisäverottomana siten, että hankkeen korotettu enimmäishin-
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ta on 39 770 675 euroa arvonlisäverottomana tammikuun 2022 kustan-
nustasossa.

Käsittely

10.02.2022 Ehdotuksen mukaan

Asian aikana kuultavana oli yksikön päällikkö Jarmo Raveala. Asian-
tuntija poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Esittelijä muutti teknisenä korjauksena Liitettä 1 (Kustannusarvio).

03.05.2018 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
tekninen johtaja
Kari Pudas

Lisätiedot
Jarmo Raveala, yksikön päällikkö, puhelin: 310 23466

jarmo.raveala(a)hel.fi
Erkki Huitti, tiimipäällikkö, puhelin: 310 31866

erkki.huitti(a)hel.fi

Kaupunkiympäristön toimiala Rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuus 
Tekninen johtaja 26.08.2020 § 157

HEL 2018-003598 T 10 06 00

Jakomäenpolku 6, Jakomäki,  hankenumero 2821U20065

Päätös

Tekninen johtaja päätti hyväksyä Jakomäen sydän palvelurakennus-
hankkeen enimmäishinnan indeksitarkistuksen sopimushetken kustan-
nustasossa UKA:n (liite 1) mukaisesti.

Tekninen johtaja päätti hyväksyä Jakomäen uimahalliin kohdistuvat 
muutostyöt suorahankintana tilattaviksi NCC Suomi Oy:ltä tarjouksen 
(liite 2) mukaisesti.

Tekninen johtaja päätti oikeuttaa rakennuttaminen –palvelun yksikön 
päällikön allekirjoittamaan allianssi sopimukseen liittyvät tilaukset ja 
uimahalliin kohdistuvat tilaukset sekä hankkeen vastuuhenkilön vas-
taanottamaan allianssi hankkeen ja uimahallin muutostyöt.

Päätöksen perustelut

Hanke
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Jakomäen sydän- rakennushanke on yksi osa-alue Helsingin kaupun-
gin Jakomäen keskiosankehittämistä. Jakomäen sydän- palveluraken-
nukseen sijoittuvat peruskoulu, päiväkoti, leikkipuisto, nuorisotila ja lii-
kuntapuistoa palvelevat tilat. Hankkeessa on määritelty, että uimahallin 
osalle ei tehdä muutoksia.

Jakomäen sydän on kaupungin ensimmäinen allianssi-
toteutusmuodolla toteutettu talonrakennushanke. Allianssi hankkeessa 
maksetaan syntyneitä kustannuksia koko hankkeen toteutusvaiheen 
ajan toteutuneiden kustannusten mukaisesti (korvattavat kustannuk-
set).

Kustannukset

Enimmäishintaan ei ole aikaisemmin tehty indeksitarkistusta, nyt uudi-
sosa on valmistumassa ja mm. alihankintoihin on tullut indeksikorotuk-
sia, niin on aika tehdä enimmäishinnan indeksitarkistus sopimushetken 
kustannustasossa.

Kustannusarvion (liite 1) mukaan hankkeen enimmäishinta on ollut kus-
tannustasossa 1/2018 RI = 155,9; THI = 180,8 on arvonlisäverottoma-
na 37 180 000 euroa (3 383 euroa/brm²), indeksitarkistettu enimmäis-
hinta kustannustasossa 8/2018 RI = 103,4; THI = 187,8 on arvonlisäve-
rottomana 38 619 491 euroa (3 514 euroa/brm²).

Uimahallin LVISA- järjestelmiin joudutaan tekemään muutoksia tai osit-
tain uusimaan vanhan koulun purun takia tai viemärilinjojen muutoksien 
vuoksi. NCC Suomi Oy, joka on yksi palvelutuottaja allianssihankkees-
sa, on antanut arviohintatarjouksen (liite 2) projektinjohdosta ja raken-
tamistehtävistä 228 000 euroa (alv 0%). Työ tilataan NCC Suomi 
Oy:ltä, koska työ pitää tehdä Jakomäen sydän –hankkeen yhteydessä 
ja alue on allianssin työmaa-aluetta kun vanha koulu puretaan. Tilaus 
tehdään suoratilauksena.

Lisätiedot
Erkki Huitti, projektinjohtaja, puhelin: 310 31866

erkki.huitti(a)hel.fi

Kaupunkiympäristön toimiala Rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuus 
Rakennetun omaisuuden hallinta Palvelutilaverkko Yksikön päällikkö 17.12.2018 § 
19

HEL 2018-003598 T 10 06 00

Somerikkopolku 6, kaup.osa 41, Jakomäki

Päätös
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Palvelutilaverkkoyksikön päällikkö päätti hyväksyä Auer&Sandås arkki-
tehdit Oy:n ja Arkkitehtitoimisto Opus Oy:n laatimat Jakomäen sydän –
palvelurakennuksen 15.10.2018 päivätyt yleissuunnitelmat.

Päätöksen perustelut

Kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 29.8.2018 (§217) Jako-
mäen sydän –palvelurakennuksen 20.4.2018 päivätyn hankesuunni-
telman siten, että hankkeen enimmäislaajuus on 10 990 brm² ja raken-
tamiskustannusten enimmäishinta on arvonlisäverottomana 37 180 000 
euroa tammikuun 2018 kustannustasossa.

Suunniteltu laajennus ja perusparannus

Jakomäen alueen kouluille, päivähoidolle, nuorisotoimelle ja leikkipuis-
totoiminnalle rakennetaan uudet tilat. Rakennuksen mitoituksessa va-
raudutaan nykyisten tilojen korvaamisen lisäksi alueen väestöennus-
teen mukaiseen palvelutarpeen kasvuun.

Uudet tilat toteutetaan yläkoulun rakennuksen laajennuksena. Hank-
keen yhteydessä puretaan osa yläkoulun tiloista. Rakennuksessa ole-
va, jo aiemmin peruskorjattu uimahalli jatkaa toimintaansa nykyisissä ti-
loissaan ja sen yläpuolella oleva koulun liikuntasali perusparannetaan. 

Uuteen rakennukseen sijoitetaan nykyisten päiväkotien Naavan ja Koti-
lon sekä leikkipuisto Jakomäen korvaavat tilat. Nuorisotalon toiminta 
siirtyy nykyisistä tiloista uuteen palvelurakennukseen. Liikuntapuistoa 
täydennetään uudella puku-, pesu- ja varastotilalla, joka on samalla 
kohteeseen edellytetty väestönsuoja.

Yhdistyksille ja muulle kansalaiskäytölle tarjotaan toimintamahdollisuus 
uudessa rakennuksessa. Tilojen suunnittelussa on otettu huomioon 
mahdollisuus tarjota tiloja varausjärjestelmän kautta kaupunkilaisten 
käyttöön.

Jakomäen sydän –palvelurakennusta on suunniteltu yhteistyössä eri 
käyttäjäryhmien kanssa. Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala sekä 
kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala ovat ryhtyneet yhteistyössä organisoi-
maan talon hallintoa ja tilojen varausmenettelyä.

Asemakaava ja tontti

Jakomäen keskiosaan on laadittu asemakaavanmuutos, joka mahdol-
listaa suunnitelman mukaisen uudisrakennuksen, peruskoulun liikunta-
salin perusparannuksen sekä väestönsuojarakennuksen. Asemakaa-
vassa tontti on määritelty julkisen lähipalvelurakennuksen korttelialu-
eeksi merkinällä YL. Kaavassa on varauduttu koulurakennuksen myö-
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hempään laajennustarpeeseen. Tontin rakennusoikeus on 16 000 
kem², sallittu kerrosluku 3.

Asemakaavanmuutos on tullut lainvoimaiseksi 24.10.2018.

Kustannukset

Hankkeen allianssiosapuolien hyväksymä, kaupunginvaltuuston han-
kepäätöksen mukainen hankkeen enimmäishinta on arvonlisäverotto-
mana 37 180 000 € (3 383 €/brm²) kustannustasossa 1/2018.

Rahoitus

Investointi rahoitetaan talousarviokohdassa 8020102 varatulla määrä-
rahalla. Talonrakennushankkeiden rakentamisohjelmaan on varattu 
suunnittelulle ja toteutukselle hankkeen edellyttämä määrärahavaraus.

Hankkeen ajoitus

Hanke on suunniteltu toteutettavaksi vuosina 2019-20 siten, että tilat 
ovat valmiina elokuussa, kun uusi lukukausi alkaa. 

Uusien tilojen valmistumisen jälkeen puretaan yläkoulun luokkasiipi, 
täydennetään liikuntasalin julkisivut ja rakennetaan piha-alue valmiiksi 
vuoden 2020 loppuun mennessä.

Lausunnot ja esittelyt

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan sekä kulttuurin ja vapaa-ajan 
toimialan edustajat ovat osallistuneet hankkeen suunnitteluun ja hyväk-
syneet yleissuunnitelmat.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan työsuojelun yhteistoimintahenki-
löstö on tarkastanut suunnitelmat hankesuunnitteluvaiheessa ja anta-
nut niistä 1.2.2018 päivätyn lausunnon.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan työsuojeluvaltuutettu on tutustunut 
suunnitelmiin ja antanut niistä 22.5.2018 päivätyn lausunnon.

Hanke on esitelty pelastuslaitoksen edustajalle ja suunnitelmien mukai-
sille ratkaisuille on saatu hyväksyntä. Muistio pelastuslaitoksen esitte-
lystä on päivätty 12.9.2017.

Rakennusvalvontaviraston kanssa on järjestetty ennakkoneuvottelut 
12.12.2017 ja 21.8.2018 sekä tekniset ennakkoneuvottelut 12.6.2018 ja 
14.11.2018. Lisäksi suunnitelmat on esitelty kaupunkikuvatyöryhmälle, 
jolta on saatu lausunto 22.10.2018.

Lisätiedot



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/2022 22 (86)
Kaupunginhallitus

Asia/3
21.03.2022

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 FI02012566

Anneli Nurmi, projektinjohtaja, puhelin: 310 86432
anneli.nurmi(a)hel.fi

Kaupunginvaltuusto 29.08.2018 § 217

HEL 2018-003598 T 10 06 00

Päätös

Kaupunginvaltuusto hyväksyi Jakomäen sydän -palvelurakennuksen 
20.4.2018 päivätyn hankesuunnitelman siten, että hankkeen enimmäis-
laajuus on 10 990 brm² ja rakentamiskustannusten enimmäishinta on 
arvonlisäverottomana 37 180 000 euroa tammikuun 2018 kustannusta-
sossa.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Maria Nelskylä, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Kaupunginhallitus 20.08.2018 § 497

HEL 2018-003598 T 10 06 00

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy Jakomäen sydän -palvelurakennuksen 
20.4.2018 päivätyn hankesuunnitelman siten, että hankkeen enimmäis-
laajuus on 10 990 brm² ja rakentamiskustannusten enimmäishinta on 
arvonlisäverottomana 37 180 000 euroa tammikuun 2018 kustannusta-
sossa.

Esittelijä
vs. kansliapäällikkö
Tuula Saxholm

Lisätiedot
Maria Nelskylä, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 19.06.2018 § 137

HEL 2018-003598 T 10 06 00

Lausunto
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Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi kaupunkiympäristön toimialalle 
20.4.2018 päivätystä Jakomäen sydän -hankkeen hankesuunnitelmas-
ta puoltavan lausunnon. Jakomäen sydän sisältää yhtenäisen perus-
koulun, nuoriso- ja päiväkotitilojen sekä liikuntapuiston puku-, pesu- ja 
varastotilojen rakentamisen. Lisäksi lautakunta lausuu seuraavaa:

Hankesuunnitelma vastaa pääosin hyvin tarveselvityksessä asetettuja 
tavoitteita.  Jakomäen uuden monitoimitalon rakentamista on suunnitel-
tu pitkään. Koulun, päiväkodin, leikkipuiston, uimahallin sekä nuorisota-
lon yhdistelmä on poikkeuksellinen ja vaativa kokonaisuus. 

Toimialan sisällä on tiedostettu alueen positiivinen väestökehitys (erit-
täin merkittävää kasvua ajalla 2017–2021) sekä kasvavat tarpeet erityi-
sesti mukana olevien käyttäjäryhmien osalta. Kaikkien toimijoiden eri-
tyistarpeiden huomioiminen sekä yhteiskäytön pelisääntöjen esilletuo-
minen on vahvistanut käyttäjien sekä asukkaiden yhteistyötä hank-
keessa.

 ”Jakomäen sydän” -nimellä etenevä hanke on yhteisen johtamismallin 
kautta rakentuva palvelukokonaisuus, jossa on huomioitu aiempien po-
sitiivisten kokemusten myötä myös asukkaiden mukanaolo suunnittelun 
alusta saakka.  

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala sitoutuu omalta osaltaan hankkeen to-
teutukseen. Toimiala pitää erittäin tärkeänä Jakomäen Sydän -talon to-
teuttamista yhteisen suunnittelun keinoin alueelle, jonka tulevaisuutta, 
palvelutasoa ja julkista kuvaa uusi talo tukee merkittävästi.

Jatkosuunnittelussa tulee kuitenkin kiinnittää huomiota että liikuntapuis-
ton tilojen ylläpitovuokra pitää tarkistaa kylmän varastotilan osalta ku-
vatun mukaiseksi.

Esittelijä
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Tommi Laitio

Lisätiedot
Matti Kuusela, tilapalvelupäällikkö, puhelin: 310 87783

matti.kuusela(a)hel.fi
Harri Taponen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 89036

harri.taponen(a)hel.fi
Hannu Keski-Hakuni, tekniikan päällikkö, puhelin: 310 29872

hannu.keski-hakuni(a)hel.fi

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 19.06.2018 § 125

HEL 2018-003598 T 10 06 00

Lausunto
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Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunkiympäristön toimialalle 
20.4.2018 päivätystä - Jakomäen sydän, yhtenäisen peruskoulun sekä 
nuoriso- ja päiväkotitilojen rakentaminen - hankkeen hankesuunnitel-
masta puoltavan lausunnon ja lausui lisäksi seuraavaa:

Hankesuunnitelma vastaa pääosin hyvin tarveselvityksessä asetettuja 
tavoitteita. Jatkosuunnittelua varten tulee kuitenkin kiinnittää huomiota 
seuraaviin asioihin.     

Hankkeen kustannuksia tulee seurata tiiviisti suunnittelun kaikissa vai-
heissa kustannustavoitteen saavuttamiseksi. Hankesuunnitelmassa 
mainitussa vuokra-arviossa tulee pitäytyä. Lisäksi tulee varmistaa 
hankkeen valmistuminen aikataulun mukaisesti.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan työsuojelun yhteistoimintahenki-
löstön hankesuunnitelmavaiheen viitesuunnitelmista 1.2.2018 antama 
lausunto, joka on etukäteen välitetty hankkeen osapuolille tiedoksi, on 
otettava huomioon jatkosuunnittelussa.

Suunnittelutyön edetessä tulee ratkaisujen yksityiskohdista (esimerkiksi 
kiintokalusteratkaisuista ja pintamateriaalivalintojen tarkennuksista) so-
pia kiinteässä yhteistyössä käyttäjän kanssa.

Toimitilaturvallisuutta ja tilojen monipuolista käyttöä palvelevat ratkai-
sut, jotka ovat suunnitelmissa jo huolellisesti tutkitut, tulee jatkosuunnit-
telussakin erityisesti huomioida ja säilyttää.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Ilari Suomalainen, projektiarkkitehti, puhelin: 310 86492

ilari.suomalainen(a)hel.fi
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§ 212
Helsingin kaupungin vuoden 2021 tilinpäätöksen hyväksyminen

HEL 2021-013064 T 02 06 01 00

Esitys

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

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

Esittelijä
pormestari
Juhana Vartiainen

Lisätiedot
Ari Hietamäki, taloussuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 36567

ari.hietamaki(a)hel.fi
Jani Nevalainen, talousarviopäällikkö, puhelin: 310 36277

jani.nevalainen(a)hel.fi
Tuula Saxholm, rahoitusjohtaja, puhelin: 310 36250

tuula.saxholm(a)hel.fi
Päivi Turpeinen, toimitusjohtaja va., puhelin: 310 25110

paivi.i.turpeinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Tilinpäätös 2021, Kh 21.3.2022

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Esitysehdotus

Kaupunginhallitus päätti omalta osaltaan hyväksyä kaupungin vuoden 
2021 tilinpäätöksen.

Tilikauden tulos ennen varausten ja rahastojen muutoksia on 349 580 
755,35 euroa. Tulokseen sisältyvät myös kaupungin liikelaitosten ja it-
senäisinä taseyksikköinä käsiteltyjen rahastojen tulokset, jotka käsitel-
lään niiden omissa kirjanpidoissa.

Lisäksi kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle tilikauden tulok-
sen käsittelyssä seuraavaa:

Alla olevien liikelaitosten yli- tai alijäämä siirretään ko. liikelaitoksen joh-
tokunnan esityksen mukaisesti taseen omaan pääomaan.
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Alla olevien rahastojen yli- tai alijäämä siirretään rahaston sääntöjen 
mukaisen ko. rahaston rahastopääomaan.

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

Esittelijän perustelut

Esittelijä ilmoittaa, että vuoden 2021 tilinpäätös on valmistunut. Tilin-
päätös käsittää koko kaupungin tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätök-
sen.

Kaupungin taloutta on hoidettu pitkäjänteisesti ja se on vahvalla pohjal-
la. Kaupungin tilikauden tulos oli 349,6 miljoonaa euroa ollen 223,6 mil-
joonaa euroa talousarviota parempi. Vuoden 2020 tulos oli 496,7 mil-
joonaa euroa, vuoden 2019 tulos oli 377,0 miljoonaa euroa ja vuoden 
2018 tulos 386,8 miljoonaa euroa. Useampia viime vuosia tarkastellen 
vuoden 2021 tulos oli jokseenkin keskimääräistä tasoa, mutta suhteu-
tettuna toteutuneeseen investointitasoon jonkin verran aikaisempia 
vuosia heikompi. 

Vuoden 2021 tulos mahdollistui, kun vuosikate toteutui talousarviota 
parempana (237,0 miljoonaa euroa) verotulojen ylittäessä talousarvion 
merkittävästi (198,7 miljoonaa euroa). Maan-, rakennusten- ja osakkei-
den myyntituloja (sisältyy muihin toimintatuloihin) kertyi talousarvion 
mukaisesti, yhteensä 101 miljoonaa euroa. Tämä on noin 50 miljoonaa 
euroa edellistä vuotta vähemmän ja noin 70 miljoonaa euroa toissa 
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vuotta vähemmän. Koronakustannusten kattamiseen tarkoitettuja val-
tionavustuksia saatiin yhteensä 175,4 miljoonaa euroa, joka pääosin 
kohdistui sosiaali- ja terveystoimialaan.

Kaupungin ulkoiset toimintamenot ylittävät talousarvion 219,4 miljoo-
nalla eurolla ja kasvu edelliseen vuoteen verrattuna oli 7,8 prosenttia 
(vuonna 2020 vastaava kasvu oli 3,6 prosenttia). Menojen ylityksen 
taustalla oli pääasiassa sosiaali- ja terveystoimialalle muodostuneet ko-
ronapandemian välittömät kustannukset. Näitä kustannuksia valtio osit-
tain kompensoi myöntämällä valtionavustuksia. Kaupunkistrategian 
käyttötalouden toimintamenoja mitoittava taloustavoitteen mukaiset 
menot kasvoivat vuonna 2021 noin 9,3 prosenttia yli kolminkertaisesti 
strategiatavoitteeseen (2,87 prosenttia) nähden (vuonna 2020 vastaava 
kasvu oli 4,4 prosenttia). 

Jos kaupunkistrategian käyttötalouden toimintamenoja mitoittavan ta-
loustavoitteen mukaisessa menokasvutarkastelussa huomioidaan saa-
dut valtionavustukset koronapandemian välittömiin ja rajaterveysturval-
lisuuden kustannuksiin (175 miljoonaa euroa), niin menokasvu oli 5,2 
prosenttia, eli edelleen kaksinkertainen strategiatavoitteeseen nähden. 

Kaupungin toimintakate toteutui lähes talousarvion mukaisena valtio-
navustuksina maksettujen koronakompensaatioiden seurauksena. 
Toimintakate heikkeni edellisestä vuodesta lähes 7 prosenttia. Heikke-
neminen johtui menokasvusta sekä alhaisemmista maa- ja kiinteistö-
omaisuuden myyntivoitoista.
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Verotulot kasvoivat edellisvuodesta 7,4 prosenttia (vuonna 2020 vas-
taava kasvu oli 2,1 prosenttia). Verotulototeuma oli yhteensä 198,7 mil-
joonaa euroa talousarviota parempi huomioiden koronakompensaatiot 
yhteisöverojen kautta. Kunnallisveropohjan kehittymistä kuvaa se, että 
kumulatiivisesti kunnallisveron tilitykset ovat kasvaneet vuoden 2021 
alusta koko maan tasolla kaikille veronsaajille +6,1 prosenttia. Valtio-
nosuustilitysten toteuma oli 330,4 miljoonaa euroa ja ne toteutuivat 
18,4 miljoonaa euroa talousarviota korkeampana. Yhteensä vero- ja 
valtionosuustulot olivat 217 miljoonaa euroa talousarviota korkeammat. 

Vuosikate 757 miljoonaa euroa toteutui 297,2 miljoonaa euroa talous-
arviota korkeampana, mutta hieman edellisvuotta heikompana (863 
miljoonaa euroa vuonna 2020). 

Koronan suorat talousvaikutukset Helsingin kaupungin toimintakattee-
seen vuonna 2021 olivat arviolta hieman alle -100 miljoonaa euroa. Li-
säksi toimialojen palveluissa on kuitenkin muodostunut palveluvelkaa, 
jonka kattaminen vuodesta 2021 eteenpäin lisää kaupungin menoja. 
Huomioiden koronakompensaatiot yhteisöverojen sekä valtionosuuk-
sien kautta, tasapainottuvat koronan talousvaikutukset vuoden 2021 
osalta. Koronapandemiasta johtuvia taloudellisia menetyksiä korvaavat, 
kertaluonteiset vuosille 2020-2021 kohdentuvat kompensaatiot poistu-
vat vuonna 2022 eivätkä ne ole enää kattamassa palveluvelasta kau-
pungille myöhemmin muodostuvia kustannuksia.
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Kaupungin investointimenot olivat 889,6 miljoonaa euroa, joka oli 27 
miljoonaa euroa edellisvuoden vertailukelpoista tilannetta vähemmän 
(kun edellisvuoden toteumasta huomioidaan pois Kiinteistö Oy Kalasa-
taman Kympin kertaluontoinen pääomitus noin 130 miljoonaa euroa). 

Investointimenot ilman liikelaitoksia vuonna 2021 olivat 644,2 miljoonaa 
euroa eli 117,3 miljoonaa pienemmät kuin vuonna 2020, kun jo myydyn 
Kiinteistö Oy Kalasataman Kympin kertaluontoista pääomitusta vuonna 
2020 ei huomioida. Vuonna 2020 käytettiin 761,5 miljoonaa euroa, 
2019 käytettiin 639,9 miljoonaa euroa ja 516 miljoonaa euroa vuonna 
2018. Investointitason nousu on viime vuosina kohdistunut erityisesti 
kasvatuksen ja koulutuksen toimialan rakennushankkeisiin, uusien pro-
jektialueiden esirakentamiseen sekä katujen ja liikenneväylien uudisra-
kentamiseen ja perusparantamiseen.
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Talonrakennushankkeisiin käytettiin yhteensä 255,6 miljoonaa euroa, 
joka on 42,5 miljoonaa vähemmän kuin vuonna 2020, jolloin määrära-
haa käytettiin 298,1 miljoonaa euroa. Vuonna 2019 vastaava käyttö oli 
266,1 miljoonaa euroa. Uudis- ja lisärakennushankkeisiin käytettiin 
126,3 miljoonaa euroa, kun vuonna 2020 käytettiin 130,9 miljoonaa eu-
roa. Korjaushankkeisiin käytettiin 129,3 miljoonaa euroa, kun vuonna 
2020 käytettiin 167,1 miljoonaa euroa. 

Talousarviokohdan Projektialueiden esirakentaminen, Khn käytettäväk-
si, käytettiin vuonna 2021 yhteensä 68,3 miljoonaa euroa, joka on 28,1 
miljoonaa euroa vähemmän kuin vuonna 2020. Vuonna 2020 käytettiin 
96,4 miljoonaa euroa. Vuonna 2019 vastaava käyttö oli 55,5 miljoonaa 
euroa. 

Katuihin ja liikenneväyliin käytettiin yhteensä 159 miljoonaa euroa, joka 
on 14,2 miljoonaa vähemmän kuin vuonna 2020. Vuonna 2020 vastaa-
va käyttö oli 173,2 miljoonaa euroa ja 158,7 miljoonaa euroa vuonna 
2019. 

HKL-liikelaitoksen investoinnit vuonna 2021 olivat 243 miljoonaa euroa, 
kun ne olivat 145,9 miljoonaa euroa vuonna 2020. Investointitaso on 
kasvanut etenkin Raide-Jokerin infra-, varikko- ja kalustoinvestointien, 
vuonna 2021 käynnistyneen Kruunusillat-hankkeen toteutusvaiheen 
sekä metrovaunuihin kohdistuneiden investointien myötä. 

Toiminnan ja investointien rahavirta, joka on keskeinen kaupungin ta-
louden tilannetta kuvaava tunnusluku, toteutui -89,8 miljoonaa euroa 
negatiivisena ja tämä alijäämäisyys oli seurausta korkeasta investointi-
tasosta. Toiminnan ja investointien rahavirta toteutui kuitenkin 231,9 
miljoonaa euroa talousarviota parempana johtuen budjetoitua parem-
masta vuosikatteesta. Tulorahoitus investointitason kattamiseen eli 
vuosikate toteutui jonkin verran edellistä vuotta heikompana, mutta jok-
seenkin tätä edeltävien vuosien tasolla. Vuonna 2021 investoinnit jat-
kuivat korkeana, jolloin toiminnan ja investointien rahavirta jäi alijää-
mäiseksi. Kaupungin talouden tasapainossa on laskeva trendi tarkas-
teltaessa tasapainoa toiminnan ja investointien rahavirran kautta. 

Vuosikate suhteessa toteutuneeseen investointitasoon (investointien 
tulorahoitusprosentti) vuonna 2021 oli 88 prosenttia, kun vuonna 2020 
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vastaa tunnusluku oli 85 prosenttia. Se ei poikkea merkittävästi muiden 
suurimpien kaupunkien tasosta. Myöskin kuntasektorin keskimääräinen 
investointien tulorahoitusprosentti oli ennakkotietojen mukaan 86 pro-
senttia. Myös investointien tulorahoitusprosentin kautta tarkasteltuna 
on kaupungin talouden tasapainossa laskeva trendi johtuen siitä, että 
samaan aikaan kun investointitaso on noussut niin tulorahoitus eli vuo-
sikate ei ole vastaavalla tavalla parantunut. 

Vuoden 2021 talousarviossa oli varauduttu uusien 80 miljoonan euron 
lainojen nostoon. Pitkäaikaisia lainoja lyhennettiin noin 65,8 miljoonaa 
euroa (sisältäen liikenneliikelaitoksen investointeja varten nostetut ra-
halaitoslainat). Maksuvalmius kehittyi vuonna 2021 paremmalla uralla, 
kuin mitä vuotta 2021 koskevan talousarviovalmistelun yhteydessä en-
nakoitiin, ja kaupungin lainanottotarve siirtyi vuodelle 2022. Pitkäaikais-
ten lainojen määrä aleni vuonna 2021 nettomääräisesti yhteensä 65,8 
miljoonaa euroa ja siten kaupungin ottolainakanta oli vuoden lopulla 
913 miljoonaa euroa (vuoden 2020 lopussa 992 miljoonaa euroa). 

Kaupungin rahojen ja pankkisaamisten sekä rahoitusarvopaperien yh-
teenlaskettu määrä on pienentynyt kuluneella tilikaudella 172,3 miljoo-
naa euroa. Kassavarojen määrän muutosta selittävät pääosin toimin-
nan ja investointien rahavirran alijäämäisyys sekä se, että uusien pit-
käaikaisten lainojen nosto siirtyi vuoteen 2022.

Kaupungin taseen rahat ja pankkisaamiset -erä sisältää myös kaupun-
gin konsernitiliin kuuluvien yhteisöjen tilivarat kaupungin konsernitilillä. 
Kaupungin velka edellä mainituille yhteisöille näiden varoista konserni-
tilillä näkyy kaupungin taseessa vastaavasti lyhytaikaisten velkojen 
määrässä. Kaupungin konsernitilijärjestelmässä oli tytäryhteisöjen va-
roja vuoden lopussa yhteensä 541,3 miljoonaa euroa ja tässä oli laskua 
viime vuodesta 36 miljoonaa euroa.

Helsingin kaupunkikonsernin vuoden 2021 tulos oli noin 385 miljoonaa 
euroa. Tulos heikkeni vuodesta 2020 noin -220 miljoonaa euroa (vuo-
den 2020 kaupunkikonsernin tulos oli 605 miljoonaa euroa). Helsingin 
kaupungin tulos heikkeni -147 miljoonaa euroa edelliseen vuoteen ver-
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rattuna. Tytäryhteisöjen vaikutus kaupunkikonsernin tulosta paranta-
vasti oli 35 miljoonaa euroa, kun se vuonna 2020 oli 108 miljoonaa eu-
roa. Tytäryhteisöistä ennen kaikkea Helen Oy:n (-67 miljoonaa euroa) 
sekä Helsingin kaupungin asunnot Oy:n (-11 miljoonaa euroa) tulokset 
heikkenivät vuodesta 2020. Helen Oy:n tulos vuonna 2021 oli 55 mil-
joonaa euroa, kun se vuonna 2020 oli 122 miljoonaa euroa. 

Kaupunkikonsernin tuloslaskelman mukainen ylijäämä (poistotaso 
huomioiden) oli 369 miljoonaa euroa ja se heikkeni edellisestä vuodes-
ta -200 miljoonaa euroa. Helsingin kaupungin ylijäämä oli -142 miljoo-
naa euroa edellisen vuoden tasoa heikompi. 

Kaupunkikonsernin investoinnit huomioiden vuoden 2021 toiminnan ja 
investointien rahavirta oli -331 miljoonaa euroa alijäämäinen ja se oli 
hieman vuoden 2020 tasoa heikompi (-269 miljoonaa euroa vuonna 
2020). Helsingin kaupungin vaikutus kaupunkikonsernin toiminnan ja 
investointien rahavirtaan oli -90 miljoonaa euroa, jonka taso oli edelli-
sen vuoden tasoa heikompi (-9 miljoonaa euroa vuonna 2020). 

Tytäryhteisöjen (muut kuin kuntayhtymät sekä ne, joiden omistusosuus 
on yli 50 prosenttia) yhteenlaskettu investointitaso oli 671 miljoonaa eu-
roa ja se oli 237 miljoonaa euroa eli noin 26 prosenttia edellisen vuo-
den tasoa (908 miljoonaa euroa vuonna 2020) matalampi. Tytäryhtei-
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söjen investointitason madaltuminen vuodesta 2020 on seurausta en-
nen kaikkea asumiseen liittyvää toimintaa harjoittavien tytäryhteisöjen 
investointien pienenemisestä. Helsingin kaupungin asunnot Oy:n, Hel-
singin Asumisoikeus Oy:n ja Kiinteistö Oy Auroranlinnan investoinnit 
vuonna 2021 olivat merkittävimmin edellisvuotta matalammat. Myös 
Stadion-säätiön investoinnit olivat merkittävästi edellisvuotta pienem-
mät Olympiastadion peruskorjauksen valmistuttua. 

Vuonna 2021 tytäryhteisöistä (muut kuin kuntayhtymät sekä ne, joiden 
omistusosuus on yli 50 prosenttia) suurimmat investoinnit olivat Helsin-
gin kaupungin asunnot Oy:n (300 miljoonaa euroa), Helen Oy:n (237 
miljoonaa euroa) ja Helsingin Asumisoikeus Oy:n (35 miljoonaa euroa) 
investoinnit. Kuntayhtymistä suurimmat investoinnit olivat HSY:n (232 
miljoonaa euroa, kuntayhtymä kokonaisuudessaan) ja HUSin (250 mil-
joonaa euroa, kuntayhtymä kokonaisuudessaan) investoinnit. 

Kaupunkikonsernin lainakanta oli 5 891 miljoonaa euroa eli 8 941 eu-
roa asukasta kohden (vuonna 2020 lainakanta oli 5 552 miljoonaa eu-
roa). Tästä Helsingin kaupungin lainakanta oli 913 miljoonaa euroa eli 
1 386 euroa asukasta kohden. Helsingin kaupungin lainakanta pieneni 
(79 miljoonaa euroa), mutta vastaavasti tytäryhteisöjen (muut kuin kun-
tayhtymät sekä ne, joiden omistusosuus on yli 50 prosenttia) yhteen-
laskettu lainakanta kasvoi kasvaneen investointitason seurauksena 
noin 404 miljoonaa euroa. 

Helsingin kaupunkikonsernin suhteellinen velkaantuneisuus on pysynyt 
viime vuosina jokseenkin samalla tasolla, ollen vuonna 2021 noin 88 
prosenttia. 
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Tilinpäätöksen käsittelyyn liittyen esittelijä toteaa, että kuntalain mu-
kaan kunnanhallitus tekee toimintakertomuksessa ehdotuksen tilikau-
den tuloksen käsittelystä. Liikelaitosten ja itsenäisinä taseyksikköinä 
toimivien rahastojen tulokset käsitellään kirjanpitosäännösten mukai-
sesti niiden omissa tilinpäätöksissä.

Esittelijä
pormestari
Juhana Vartiainen

Lisätiedot
Ari Hietamäki, taloussuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 36567

ari.hietamaki(a)hel.fi
Jani Nevalainen, talousarviopäällikkö, puhelin: 310 36277

jani.nevalainen(a)hel.fi
Tuula Saxholm, rahoitusjohtaja, puhelin: 310 36250

tuula.saxholm(a)hel.fi
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Päivi Turpeinen, toimitusjohtaja va., puhelin: 310 25110
paivi.i.turpeinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Tilinpäätös 2021, Kh 21.3.2022

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätöshistoria

Liikenneliikelaitoksen johtokunta 04.03.2022 § 29

Työterveysliikelaitoksen johtokunta 18.02.2022 § 11

Palvelukeskusliikelaitoksen johtokunta 18.02.2022 § 6

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta 17.02.2022 § 23

Taloushallintopalveluliikelaitoksen johtokunta 16.02.2022 § 6

Pelastuslautakunta 09.02.2022 § 15

Tarkastuslautakunta 08.02.2022 § 12
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§ 213
Kaupunginvaltuuston 16.3.2022 § 63 tekemän päätöksen täytän-
töönpano, Vuonna 2021 käyttämättä jääneiden määrärahojen perus-
teella myönnettävät ylitysoikeudet vuoden 2022 talousarvioon

HEL 2022-000718 T 02 02 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, että kaupunginvaltuuston 16.3.2022 § 63 te-
kemä päätös saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen mahdollisista 
valituksista huolimatta panna täytäntöön.

Samalla kaupunginhallitus päätti myöntää vuonna 2021 käyttämättä 
jääneisiin määrärahoihin perustuvat ylitysoikeudet vuoden 2022 talous-
arvioon korkeintaan esitetyn suuruisina ja kehottaa hallintokuntia otta-
maan huomioon, että ylitysoikeudet kirjataan talousarvioon enintään 
sen suuruisina kuin määrärahaa on jäänyt ko. kohdalta käyttämättä 
vuoden 2021 tilinpäätöksen mukaan.

Käyttötalousosa

luku 1 30 Kaupunginhallitus

talousarviokohta 1 30 01 Kaupunginhallituksen käyttövarat, Khn käytet-
täväksi

Kaupunginhallituksen päätöksessä (22.3.2021 § 215) toimialoille ja 
kaupunginkanslialle sekä mainituille hankkeille tehdyn määrärahojen 
kohdennuksen mukaisesti elinkeinopoliittisille erillishankkeille koronae-
pidemiasta palautumiseen sekä yritysten ja yrittäjyyden vauhdittami-
seen.

Kaupunginhallituksen päätöksessä (22.3.2021 § 216) toimialoille ja 
kaupunginkanslialle sekä mainituille hankkeille tehdyn määrärahojen 
kohdennuksen mukaisesti kaupungin palvelujen digitaaliseen uudista-
miseen ja koronapandemiasta palautumiseksi.

Kaupunginvaltuuston päätöksessä (21.4.2021 § 246) toimialoille ja 
kaupunginkanslialle sekä mainituille hankkeille tehdyn määrärahojen 
kohdennuksen mukaisesti liikunta- ja kulttuurisetelien kertaluontoisen 
henkilöstöedun hankinnan toteuttamiseksi.

Kaupunginhallituksen päätöksessä (7.6.2021 § 438) toimialoille ja kau-
punginkanslialle sekä mainituille hankkeille tehdyn määrärahojen koh-
dennuksen mukaisesti Huvila-teltan kehittämishankkeeseen.
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Kansliapäällikön päätöksen (23.3.2021 § 72) mukaisesti kaupungin-
kanslian käytettäväksi 240 000 euroa Suomen Taiteilijaseuran Ateljee-
säätiölle Tattarisuon taidekiviveistämön uudisrakennushankkeeseen. 

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalle 18 000 euroa nuorten kesäsetelin 
käytön laajentamiseen ja nuorten työllistämiseen.

Kansliapäällikön päätöksen (15.8.2021 §169) mukaisesti kaupungin-
kanslian hallinto-osaston turvallisuus- ja valmiusyksikön käytettäväksi 
60 000 euroa Helsingin turvallisuustutkimuksen toteuttamiseen.

Investointiosa

talousarvioluku 8 01 Kiinteä omaisuus

talousarviokohta 8 01 01 Kiinteistöjen ja kiinteistöjen hallintaan oikeut-
tavien osakkeiden ostot ja lunastukset sekä kaavoitus- ja täydennysra-
kentamiskorvaukset, Kylkn käytettäväksi

kaupunkiympäristön toimialalle 9 386 000 euroa (liite 1)

talousarviokohta 8 01 02 Projektialueiden esirakentaminen, Khn käytet-
täväksi

kaupunkiympäristön toimialalle 3 900 000 euroa keskeneräisiin esira-
kentamistöihin projektialueilla (liite 1)

talousarvioluku 8 02 Rakennukset

talousarviokohta 8 02 03 Uudis- ja lisärakennushankkeet Kylkn käytet-
täväksi

kaupunkiympäristön toimialalle 18 000 000 euroa keskeneräisiin hank-
keisiin (liite 1)

talousarvioluku 8 03 Kadut ja liikenneväylät

talousarviokohta 8 03 02 Projektialueiden kadut, Khn käytettäväksi

kaupunkiympäristön toimialalle 6 040 000 euroa keskeneräisiin hank-
keisiin (liite 1)

talousarviokohta 8 03 03 Yhteishankkeet Väyläviraston kanssa, Khn 
käytettäväksi

kaupunkiympäristön toimialalle 591 000 euroa (liite 1)

talousarvioluku 8 04 Puistot ja liikunta-alueet

talousarviokohta 8 04 01 Puistot ja liikunta-alueet, Kylkn käytettäväksi
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kaupunkiympäristön toimialalle 800 000 euroa

talousarviokohta 8 04 02 Projektialueiden puistot ja liikunta-alueet, Khn 
käytettäväksi

kaupunkiympäristön toimialalle 1 680 000 euroa

talousarvioluku 8 07 Muu pääomatalous

talousarviokohta 8 07 01 Lähiörahastosta rahoitettavat hankkeet, Khn 
käytettäväksi

kaupunkiympäristön toimialalle 160 000 euroa keskeneräisiin lähiöra-
hastohankkeisiin

Rahoitusosa

talousarvioluku 9 01 Pitkävaikutteinen rahoitus

talousarviokohta 9 01 02 Muu antolainaus, Khn käytettäväksi

kaupunginkanslialle 52 030 000 euroa lainojen nostoihin liitteen 1 mu-
kaisesti

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Markku Riekko, hankepäällikkö, puhelin: 310 39900

markku.riekko(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Markku Riekko, hankepäällikkö, puhelin: 310 39900

markku.riekko(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/2022 39 (86)
Kaupunginhallitus

Asia/5
21.03.2022

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 FI02012566

Kaupunginkanslia
Kaupunkiympäristön toimiala

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 28.02.2022 § 143

HEL 2022-000718 T 02 02 00

Päätös

Kaupunginhallitus esitti seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto oikeuttaa kaupunginhallituksen, pormestarin, kau-
punginkanslian, kasvatus- ja koulutuslautakunnan, kaupunkiympäristö-
lautakunnan, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan sekä sosiaali- ja ter-
veyslautakunnan ylittämään vuoden 2022 talousarvion jäljempänä ole-
villa kohdilla olevia määrärahoja enintään seuraavasti:

TA-luku Kohta euroa
1 30 01 Kaupunginhallituksen käyttöva-

rat                      
29 925 000

1 40 01 Kaupunginkanslia 1 025 000
1 50 01 Toimielinten toimintakustannukset, 

pormestarin  ja kaupunginkanslian 
käytettäväksi

43 000

   
 Käyttötalousosa yhteensä 30 993 000

TA-luku Kohta euroa
8 01 Kiinteä omaisuus       
8 01 01 Kiinteistöjen ja kiinteistöjen hallin-

taan oikeuttavienosakkeiden ostot ja 
lunastuksetsekä kaavoitus- ja täy-
dennysrakennuskorvaukset

9 386 000

8 01 02 Projektialueiden esirakentaminen, 
Khn käytettäväksi

3 900 000

8 02 Rakennukset  
8 02 01 Uudis- ja lisä- rakennushankkeet 18 000 000
8 03 Kadut ja liikenneväylät  
8 03 02 Projektialueiden kadut, Khn käytet-

täväksi
6 040 000

8 03 03 Yhteishankkeet Väyläviraston kans- 591 000
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sa Khn käytettäväksi
8 04 Puistot ja liikunta-alueet  
8 04 01 Puistot ja liikunta-alueet, Kylkn käy-

tettäväksi
800 000

8 04 02 Projektialueiden puistot ja liikunta-
alueet,Khn käytettäväksi

1 680 000

  

TA-luku Kohta euroa
8 05 Irtaimen omaisuuden perushankin-

ta    
 

8 05 01 Keskushallinto 10 420 000
8 05 02 Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala 4 702 000
8 05 03 Kaupunkiympäristön toimiala 9 394 000
8 05 04 Kulttuurin- ja vapaa-ajan toimiala 2 161 000
8 05 05 Sosiaali- ja terveystoimiala 6 053 000
8 06 Arvopaperit 17 188 000
8 07 Muu pääomatalous  
8 07 01 Lähiörahastosta rahoitettavat hank-

keet,Khn käytettäväksi
160 000

   
 Investointiosa yhteensä 90 475 000

  

TA-luku Kohta euroa
9 01 Pitkävaikutteinen rahoitus  
9 01 02 Muu antolainaus, Khn käytettäväksi 52 030 000
   
 Rahoitusosa yhteensä 52 030 000

  

Ylitysesitysten yhteismäärä on käyttötaloudessa 30 993 000 euroa ja 
investointiosassa 90 475 000 euroa sekä rahoitusosassa 52 030 000 
euroa. Tilinpäätösvaiheesta johtuen, ylitysoikeuksien perustana olevat 
käyttämättä jääneiden määrärahojen summat voivat vielä tarkentua, 
minkä vuoksi ylitysoikeudet myönnetään enintään luetellun mukaisina.
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Edelleen kaupunginvaltuusto päättää lisätä Lähiörahaston hankkeisiin 
myönnettyjä ylitysoikeuksia vastaavat tulot 160 000 euroa tuloslaskel-
maosan talousarviokohtaan 7 03 09 Lähiörahasto.

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättää kehottaa kaupunginhallitusta täy-
täntöönpanopäätöksessään osoittamaan Khn määrärahoista myönnetyt 
määrärahat uudelleen ao. toimialojen käyttöön.

Esittelijä
pormestari
Juhana Vartiainen

Lisätiedot
Markku Riekko, hankepäällikkö, puhelin: 310 39900

markku.riekko(a)hel.fi
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§ 214
Lainojen myöntäminen Helsingin kaupungin asunnot Oy:lle

HEL 2022-000503 T 02 05 03 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti myöntää talousarviokohdan 9 01 01, antolainat 
asuntotuotantoon, varoista lainoja Helsingin kaupungin asunnot Oy:n 
hakemuksen mukaisille hankkeille seuraavasti:

KOHDE LAINA-AIKA LAINA EUROA
Malmin lastenkoti, Louhikkotie 2 16 vuotta 778 000
Ryhmäkoti, muistisairaiden van-
husten asunnot, Madetojankuja 3

6 vuotta 525 000

 YHTEENSÄ 1 303 000

Korko: Lainoista veloitettava korko on primäärilainoista perittävä korko, 
peruskorko + 0,35 %, kuitenkin vähintään 2 % (kvsto 12.10.2005, 219 
§).

Lyhennysehto: Lainat maksetaan takaisin tasalyhennyksin.

Vakuus: Lainoille ei edellytetä vakuutta.

Lisäksi kaupunginhallitus päätti kehottaa kaupunginkanslian talous- ja 
suunnitteluosaston rahoitus-yksikköä laatimaan tarvittavat laina-
asiakirjat kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen vahvistamien 
ehtojen mukaisesti.

Käsittely

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

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Pipsa Kotamäki, rahoitussihteeri, puhelin: 31036125

pipsa.kotamaki(a)hel.fi

Liitteet

1 Hakemus, Louhikkotie 2 pienryhmäkoti
2 Hakemus, Madetojankuja 3 ryhmäkodit
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Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hakija Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsingin kaupungin asunnot Oy on rahoittanut toimistorakennuksen 
muutoksen erityisasumisen käyttöön lasten pienryhmäkodille osoittees-
sa Louhikkotie 2. Tiloissa toimii sosiaali- ja terveystoimialan kaksi Mal-
min lastenkodin yksikköä, joille on ollut suuri tarve koillisen alueella. 
Kohteen muutostöihin haettiin Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuk-
sen (ARA) korkotukilainaa ja erityisavustusta, mutta niitä ei myönnetty 
kohteelle. Lainoista aiheutuvat kustannukset peritään sosiaali- ja ter-
veystoimialalta tilavuokrissa. Helsingin kaupungin asunnot Oy hakee 
kohteeseen 778 000 euron suuruista tasalyhenteistä lainaa 16 vuoden 
takaisinmaksuajalla.

Helsingin kaupungin asunnot Oy on rahoittanut muutostyöt kiinteistöön 
osoitteessa Madetojankuja 3, missä kerrokset 3 ja 4 muutettiin vanhus-
ten ryhmäkotiasumiseen soveltuviksi. Kiinteistössä on muistisairaiden 
vanhusten asumista, yhteistiloja sekä henkilökunnan tiloja. Asumisen 
rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) on myöntänyt korkotukilainan 
kiinteistön peruskorjaukseen vuonna 2005, mutta nyt tehtyihin tilamuu-
toksiin lainaa ei voida myöntää, koska peruskorjauksesta ei ole kulunut 
riittävän kauan aikaa. Kiinteistö on kokonaisuudessaan sosiaali- ja ter-
veystoimialan käytössä ja lainoista aiheutuvat kustannukset peritään 
toimialalta tilavuokrissa. Helsingin kaupungin asunnot Oy hakee koh-
teeseen 525 000 euron suuruista tasalyhenteistä lainaa 6 vuoden ta-
kaisinmaksuajalla.

Helsingin kaupungin asunnot Oy hakee kohteilleen yhteensä 1 303 000 
euron lainoja primäärilainojen korkoehdoin. Talousarvion kohdalla 9 01 
01, antolainat asuntotuotantoon, on käytettävissä 3 miljoonaa euroa.

Kaupungin määräysvallassa oleva Helsingin kaupungin asunnot Oy on 
velvollinen noudattamaan toiminnassaan kaupungin konserniohjetta ja 
kaupungin antamaa konserniohjausta. Kuntalain 129 §:n 1 momentin 
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mukaan kunnan myöntämä laina, takaus tai muu vakuus ei saa vaaran-
taa kunnan kykyä vastata sille laissa säädetyistä tehtävistä. Kunta ei 
saa myöntää lainaa, takausta tai muuta vakuutta, jos siihen sisältyy 
merkittävä taloudellinen riski. Kunnan edut tulee turvata riittävän katta-
villa vastavakuuksilla. Kaupungin omassa käytössä olevien tilojen kun-
nostukseen myönnettäville lainoille ei vaadita vakuutta, koska Helsingin 
kaupungin asunnot Oy lainansaajana on kokonaan kaupungin mää-
räysvallassa oleva yhtiö. Kaupungin talouden tunnuslukujen perusteella 
voidaan todeta, että kaupungin lakisääteisten tehtävien hoitamisen tai 
talouden ei erittäin varovaisestikaan arvioituna voida katsoa vaarantu-
van yhtiölle myönnettävien lainojen vuoksi.

Kaupunki vuokraa liike- ja toimitilat kaupungin omaan käyttöön ei ta-
loudelliseen toimintaan (SOTE) tai vuokraa niitä edelleen paikallisille 
yrityksille. Kun liike- ja toimitiloja vuokrataan taloudelliseen toimintaan, 
peritään liiketiloista markkinaehtoinen vuokra. Lainajärjestelyyn ei siten 
sisälly Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen SEUT 107(1) 
mukaista valtiontukea, koska siitä ei seuraa liiketilojen vuokralaisina 
oleville yrityksille taloudellista etua.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Pipsa Kotamäki, rahoitussihteeri, puhelin: 31036125

pipsa.kotamaki(a)hel.fi

Liitteet

1 Hakemus, Louhikkotie 2 pienryhmäkoti
2 Hakemus, Madetojankuja 3 ryhmäkodit

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hakija Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus

Tiedoksi

Kaupunginkanslia
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§ 215
Lyhennysvapaan myöntäminen Helsinki Allas Oy:n lainalle

HEL 2022-003000 T 02 05 03 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti myöntää Helsinki Allas Oy:lle lyhennysvapaata 
lainan numero 2101003107 aikavälillä 1.3. - 31.5.2022 erääntyville ly-
hennyserille. Lyhennyserät, yhteensä 24 725,28 euroa, siirretään mak-
settaviksi laina-ajan loppuun pidentäen sen kestoa kolmella kuukaudel-
la. Pidennyksen jälkeen lainan viimeinen maksuerä on 28.2.2027. Muut 
lainaehdot pysyvät ennallaan.

Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa kaupunginkanslian talous- ja 
suunnitteluosaston rahoitusyksikköä tekemään lainadokumentaatioon 
päätöksen mukaiset muutokset.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Keijo Härkönen, rahoitusasiantuntija, puhelin: 310 25656

keijo.harkonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Hakemus

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hakija Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsinki Allas Oy omistaa Katajanokan kaupunginosaan rakennutta-
mansa ympäri vuoden toimivan merikylpylän. Meren päälle on raken-
nettu kolmen kelluvan altaan kokonaisuus laajoine laiturialueineen. 
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Kylpyläkävijöitä palvelevat kolme saunaa, suihkutilat, pukuhuoneet se-
kä seminaaritila, kahvila ja ravintola. Kesäisin ravintola-alueena toimi-
vat myös laaja-alaiset rakennusten päällä ja sivulla sijaitsevat avote-
rassit. Kesällä järjestettäviä tapahtumia varten rakennusten keskellä si-
jaitsee esiintymislava nurmikenttineen.

Kaupunginvaltuusto päätti 2.12.2015, § 330 myöntää Helsinki Allas 
Oy:lle 1000 000 euron lainan merikylpylän rakentamisen osarahoituk-
seksi.

Kaupunginhallitus päätti 27.5.2019, § 399 myöntää yhtiölle kahden 
vuoden pidennyksen lainan takaisinmaksuaikaan. Lyhennyserät lasket-
tiin uudelleen 1.6.2019 -  30.11.2025 väliselle ajalle siten, että ne sa-
malla muuttuivat kuukausittain suoritettaviksi. Yhtiö tarvitsi tuolloin uut-
ta rahoitusta välttämättömiin korjausinvestointeihin ja kohtuullisen lyhy-
taikaisen rahoituksen pidentämistä likviditeettitilanteen helpottamiseksi. 

Koronaviruspandemia on vaikuttanut vuodesta 2020 alkaen merkittä-
västi Helsinki Allas Oy:n toimintaedellytyksiin. Yhtiö on viranomaismää-
räysten vuoksi joutunut sulkemaan määräajoiksi merikylpylän toimin-
nan ja muina aikoina rajoittamaan kävijämääriään.  

Kaupunki on yhtiön hakemusten mukaisesti päättänyt myöntää korona-
viruksen aiheuttamien talousvaikutusten helpottamiseksi kaupungin 
myöntämän lainan maksuohjelmamuutoksia vuosien 2020 ja 2021 ai-
kana seuraavasti:

Kaupunginhallituksen 6.4.2020 myöntämän oikeuden perusteella rahoi-
tusjohtaja päätti 9.4.2020, § 20 myöntää yhtiölle 6 kuukauden pituisen 
lyhennysvapaan siten, että lyhennyserät siirtyivät maksettaviksi laina-
ajan loppuun pidentäen laina-aikaa vastaavan ajan. 

Kaupunginhallitus päätti 19.10.2020, § 657 myöntää yhtiölle 3 kuukau-
den pituisen lyhennysvapaan siten, että lyhennyserät siirrettiin makset-
taviksi päätöshetkellä viimeisen, 31.5.2026 tapahtuvan, lyhennyserän 
yhteyteen.

Kaupunginhallitus päätti 14.12.2020, § 877 myöntää yhtiölle 6 kuukau-
den pituisen lyhennysvapaan siten, että lyhennyserät siirtyivät makset-
taviksi laina-ajan loppuun pidentäen laina-aikaa vastaavan ajan.

Viimeksi mainitun lyhennysvapaapäätöksen yhteydessä kaupunki mui-
den päävelkojien tavoin hyväksyi yhtiön ravintolaliiketoiminnan myyn-
nin, josta yhtiö sai varoja lyhytaikaisten ostovelkojen maksamiseen se-
kä kassavarojen vahvistamiseen. Edelleen osana järjestelyä yhtiön 
omistajat asettivat 300 000 euroa Helsinki Allas Oy:n nimissä olevalle 
pankin sulkutilille 30.6.2022 asti käytettäväksi pantinhaltijoiden suos-
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tumuksella kassavajeiden kattamiseen. Yhtiön selvitystilassa varat käy-
tetään vakuusvelkojien vastuiden poismaksuun vastuiden suhteessa.

Helsinki Allas Oy on maksanut kaupungin myöntämän lainan lyhenny-
seriä 1.7.2021 - 28.2.2022 välisenä aikana. Yhtiö joutui keskeyttämään 
toimintansa jälleen 27.12.2021 koronavirustilanteen vuoksi ja pantinhal-
tijat myönsivät yhtiölle luvan käyttää 300 000 euron vakuustalletusta 
likviditeettinsä vahvistamiseen. 

Varustamo Viking Line Abp:n omistama laiva M/S Gabriella törmäsi 
12.1.2022 Katajanokanlaituriin merikylpylän kohdalla vaurioittaen sekä 
laiturirakennetta että kylpylärakennusta. Onnettomuuden aiheuttaman 
toiminnan käyttökiellon vuoksi Helsinki Allas Oy hakee kaupungilta ja 
muilta rahoittajiltaan lainojen lyhennysvapaata kolmen kuukauden ajal-
le siten, että laina-aika pitenisi vastaavasti. Kaupungin lainan lyhennyk-
set, yhteensä 24 725,28 euroa, siirrettäisiin maksettavaksi laina-ajan 
loppuun, jolloin viimeinen lyhennyserä maksettaisiin 28.2.2027. Yhtiölle 
asetettujen kovenanttien mukaisesti kaikkien päärahoittajien on suos-
tuttava yhtiön rahoituksessa tapahtuviin muutoksiin. Muut päärahoitta-
jat ovat tehneet vastaavat ehdolliset lainojen lyhennysvapaata koskevat 
päätökset, ja ne toteutuvat kaikkien rahoittajien osallistuessa järjeste-
lyyn.

Kaupungin lainan vakuutena on kaupungin vuokravakuuden jälkeen 
parhaalla etusijalla oleva Helsinki Allas Oy:n kylpylätoiminnon vuokra-
oikeuskiinnitys, joka vuokraoikeuden lisäksi sisältää kaikki kylpylän ra-
kennukset ja rakennelmat. Lisävakuutena on parhaalla etusijalla Hel-
sinki Allas Osakeyhtiöön kohdistuva yrityskiinnitys, jonka piiriin kuuluu 
yhtiön irtain- ja immateriaaliomaisuus. Vakuudet ovat päävelkojien yh-
teisessä vakuuspoolissa. Ravintolarakennus vuokraoikeuksineen ei ole 
vakuuspoolissa eikä kaupunki ole rahoittanut ravintolatoimintaa.

Mikäli kaupunginhallitus päättää myöntää Helsinki Allas Oy:n hakeman 
lyhennysvapaan, seuraava kaupungin lainan lyhennys on 30.6.2022 ja 
jäljellä olevan lainasaatavan pääoma ennen lyhennystä on 494 505,42 
euroa.

Kuntalain 129 §:n 1 momentin mukaan kunnan myöntämä laina, takaus 
tai muu vakuus ei saa vaarantaa kunnan kykyä vastata sille laissa sää-
detyistä tehtävistä. Kunta ei saa myöntää lainaa, takausta tai muuta 
vakuutta, jos siihen sisältyy merkittävä taloudellinen riski. Kunnan edut 
tulee turvata riittävän kattavilla vastavakuuksilla. Kaupungin talouden 
tunnuslukujen perusteella voidaan todeta, että kaupungin lakisääteisten 
tehtävien hoitamisen tai talouden ei erittäin varovaisestikaan arvioituna 
voida katsoa vaarantuvan Helsinki Allas Oy:lle myönnetyn lyhennysva-
paan johdosta.
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Lainasta maksettava korko on vallitsevan peruskoron suuruinen. Näin 
määräytyvä korko on ollut lainan myöntämisestä lukien 0,00 %:ia. Kos-
ka lainan korko on alhaisempi kuin markkinaehtoisesti määräytyvä kor-
ko, sisältää laina korkotukea. Kertyneen tuen määrä esitetyn lyhennys-
vapaan jälkeen on yhteensä 210 302,57 euroa. Tuen laskennassa on 
käytetty Euroopan komission tiedonannon viite- ja diskonttokorkojen 
määrittämisessä sovellettavan menetelmän tarkistamisesta (EUVL 
2008/C 14/02) mukaista viitekorkoa siten, että marginaali on 31.5.2019 
saakka 4,00 %:ia ja 1.6.2019 lukien 2,20 %:ia perustuen yrityksen ja 
sen emoyhtiön luottokelpoisuusluokkaan ja vakuuksien tasoon. Helsinki 
Allas Oy:lle myönnetyn lainan sisältämä valtiontuki on käsitelty komis-
sion asetuksen (EU) N:o 651/2014 (yleinen ryhmäpoikkeusasetus) 17 
artiklan mukaisena pk-yrityksen investointitukena.

Asetuksen sallima enimmäistuki-intensiteetti on 10 % tukikelpoisista 
kustannuksista. Hankkeen tukikelpoiset hyväksyttävät kustannukset 
ovat yhteensä 3.300.000 euroa ja tuen määrä on laina-ajan pidennyk-
sen jälkeen 6,3 %:ia hyväksyttävistä kustannuksista. Hyväksyttävät tu-
kikelpoiset kustannukset koostuvat maanpäällisten rakennusten raken-
nuskustannuksista kaupunginvaltuuston päätöksen 2.12.2015 § 330 ja 
kaupunginhallituksen päätöksen 25.1.2016 § 62 mukaisesti.

Tuensaajaa Helsinki Allas Oy:tä kohtaan ei ole annettu sellaista komis-
sion aikaisempaan päätökseen perustuvaa maksamatonta perintäpää-
töstä, jossa tuki olisi julistettu sääntöjenvastaiseksi ja sisämarkkinoille 
soveltumattomaksi eikä Helsinki Allas Oy ole ryhmäpoikkeusasetuksen 
mukaisesti vaikeuksissa oleva yritys. Tuki täyttää myös muut ryhmä-
poikkeusasetuksen 1 luvun mukaiset yhteisten sääntöjen edellytykset.

Kaupunginkanslian oikeuspalvelut tekevät lainan sisältämän tuen muu-
toksista komissiolle työ- ja elinkeinoministeriön välityksellä jälki-
ilmoituksen.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Keijo Härkönen, rahoitusasiantuntija, puhelin: 310 25656

keijo.harkonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Hakemus

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
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Otteet

Ote Otteen liitteet
Hakija Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus
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§ 216
Kaupunginkanslian hallintojohtajan virkasuhteen päättyminen ja 
avoimen viran hoitajan määrääminen

HEL 2021-012797 T 01 01 04 00

Päätös

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi Juha Summasen eroilmoituksen 
kaupunginkanslian hallintojohtajan virasta.  

Lisäksi kaupunginhallitus määräsi hallintopäällikkö, varatuomari, oi-
keustieteen kandidaatti Antti Peltosen hoitamaan kaupunginkanslian 
hallintojohtajan virkaa siihen kuuluvine palkkaetuineen 2.4.2022 alkaen 
siihen asti, kunnes virka täytetään ja virkaan valittu henkilö ryhtyy hoi-
tamaan virkaa. 

Kansliassa on kevään 2022 aikana selvitetty kaupunginkanslian hallin-
totoiminnan uudelleenjärjestelyä. Selvityksen pohjalta tehtävillä pää-
töksillä on mahdollisesti vaikutusta myös kaupunginkanslian hallintojoh-
tajan rooliin, joten viran täyttömenettely käynnistetään siinä vaiheessa, 
kun hallintojohtajan rooli ja toimenkuva ovat selvinneet.

Käsittely

Esteelliset: Antti Peltonen
Esteellisyyden syy: osallisuusjäävi (hallintolaki 28.1 § 1 kohta) 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Susanna Laakkonen, asiantuntija, puhelin: 09 310 33418

susanna.m.laakkonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Eroilmoitus 11.11.2021

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Eron pyytäjä Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
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tus
Avoimen viran hoitaja Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Juha Summanen on jättänyt 11.11.2021 päivätyn eroilmoituksen kau-
punginkanslian hallintojohtajan virasta eläkkeelle siirtymisen vuoksi 
2.4.2022 alkaen. 

Kaupungin hallintosäännön 23 luvun 3 §:n 3 kohdan mukaan virkasuh-
teen päättymisestä päättää virkasuhteeseen ottava viranomainen. Hal-
lintosäännön 8 luvun 1 §:n 10 kohdan mukaan kansliapäällikköä seu-
raavan alemman organisaatiotason johtavien viranhaltijoiden virkaan 
ottamisesta päättää kaupunginhallitus.  

Hallintosäännön 23 luvun 3 §:n 2 kohdan mukaan virkasuhteeseen ot-
tava viranomainen päättää avoimen viran hoitajasta, ellei toisin ole 
määrätty. 

Kunnan ja hyvinvointialueen viranhaltijasta annetun lain 4 §:n 3 mo-
mentin mukaan virkasuhteeseen voidaan ottaa ilman julkista hakume-
nettelyä, kun kysymyksessä on avoinna olevaan virkasuhteeseen ot-
taminen määräajaksi.  

Hallintosäännön 23 luvun 1 §:n 5 kohdan mukaan virkaan valittavan 
kelpoisuuden määrää valinnan suorittaja ottaen huomioon, mitä erik-
seen on säädetty tai määrätty. 

Antti Peltonen on katsottu kokemuksensa ja kykyjensä puolesta sopi-
vaksi hoitamaan hallintojohtajan avointa virkaa.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Susanna Laakkonen, asiantuntija, puhelin: 09 310 33418

susanna.m.laakkonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Eroilmoitus 11.11.2021

Muutoksenhaku
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Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Eron pyytäjä Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus

Avoimen viran hoitaja Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus

Tiedoksi

Taloushallintopalveluliikelaitos
Kaupunginkanslian henkilöstöosasto
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§ 217
Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksen toimitusjohtajan määrä-
aikaiseen virkaan ottaminen

HEL 2022-003554 T 01 01 01 01

Päätös

Kaupunginhallitus otti diplomi-insinööri Saara Kannon toimitusjohtajan 
määräaikaiseen virkaan 30.6.2023 saakka 7 290 euron kokonaiskuu-
kausipalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin.  

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Susanna Laakkonen, asiantuntija, rekrytoinnit, puhelin: 09 310 33418

susanna.m.laakkonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Hakijalista
2 Hakijayhteenveto
3 Hakemukset
4 Päätöshistoria

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Virkaa hakeneet Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kunnan ja hyvinvointialueen viranhaltijasta annetun lain 2 luvun 3 § 2 
momentin mukaan viranhaltija voidaan ottaa määräajaksi vain viranhal-
tijan omasta pyynnöstä tai jos määräajaksi ottamisesta erikseen sääde-
tään taikka tehtävän luonne, sijaisuus, avoinna olevaan virkasuhtee-
seen kuuluvien tehtävien hoidon järjestäminen tai muu näihin rinnastet-
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tava kunnan tai hyvinvointialueen toimintaan liittyvä määräaikaista vir-
kasuhdetta edellyttävä seikka sitä vaatii. 

Liikenneliikelaitoksen toimitusjohtaja vastaa ensisijaisesti metroliiken-
teen harjoittamisesta ja rataverkon haltijuudesta tehtävistä ilmoituksista 
liikenne- ja viestintävirastolle sekä kaupunkiraideliikennemääräyksen 
edellyttämän turvallisuusjohtamisjärjestelmän järjestämisestä. 

Liikenneliikelaitoksen toiminnan järjestämisen konkreettiset tavat tar-
kentuvat vuosien 2022 ja 2023 aikana. Metroliikenteen jatkuvuuden 
tähden on välttämätöntä, että liikenneliikelaitoksella on nimetty määrä-
aikainen kokoaikainen toimitusjohtaja 30.6.2023 asti, jonka jälkeen teh-
täväjärjestelyjä arvioidaan uudestaan. 

Kunnan ja hyvinvointialueen viranhaltijasta annetun lain 4 §:n 3 mo-
mentin mukaan virkasuhteeseen voidaan ottaa ilman julkista hakume-
nettelyä, kun kysymyksessä on avoinna olevaan virkasuhteeseen ot-
taminen määräajaksi. Hallintosäännön 23 luvun 2 §:n 1 kohdan mu-
kaan kunnan ja hyvinvointialueen viranhaltijasta annetun lain 4 §:n 3 
momentissa säädetyn lisäksi henkilö voidaan ottaa ilman julkista ha-
kumenettelyä sellaiseen virkasuhteeseen, jossa on kyseessä viran 
määräaikainen täyttö. 

HKL liikenneliikelaitoksen toimitusjohtajan määräaikainen virka ilmoitet-
tiin kaupungin sähköisessä sisäisessä rekrytointipalvelussa 27.1–
7.2.2022.   

Hallintosäännön 5 luvun 1 §:n mukaan johtavien viranhaltijoiden tehtä-
vänä on suunnitella, seurata ja valvoa johtamansa hallinnollisen koko-
naisuuden toimintaa sekä vastata sen tuloksellisuudesta ja tavoitteiden 
saavuttamisesta. Johtavien viranhaltijoiden tehtävänä on myös johta-
mansa hallinnollisen kokonaisuuden strateginen ohjaus sekä suoritus-
kyvyn ja toiminnan tuloksellisuuden kehittäminen ja ylläpito.    

Virkaa täytettäessä tulee ottaa huomioon perustuslain 125 §:n 2 mo-
mentissa säädetyt yleiset virkanimitysperusteet, jotka ovat taito, kyky ja 
koeteltu kansalaiskunto. 

Hallintosäännön 23 luvun 1 §:n 4 momentin mukaan liikelaitoksen joh-
tajan kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto, koke-
musta johtamistehtävissä sekä suomen kielen erinomainen ja ruotsin 
kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito.  

Muodollisten kelpoisuusvaatimusten lisäksi hakuilmoituksessa todettiin, 
että viransijaisuuden hoitamisessa menestyäkseen hakija tarvitsee 
vahvaa aiempaa kokemusta ja näyttöä strategisesta johtamisesta ja 
toiminnasta verkostoissa. Hänellä on kykyä tehdä vaikuttavasti sidos-
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ryhmäyhteistyötä yhteiskunnallisissa verkostoissa ja hän on taitava si-
säisten ja ulkoisten yhteistyöverkostojen rakentaja. Johtamistyössä hän 
kokee luontevana työskentelyn talouden tunnuslukujen ja sopimustek-
nisten asioiden parissa. Hän pystyy luovimaan linjakkaasti erilaisten int-
ressien keskellä ja johtamistyön onnistumisessa hakijaa auttaa koke-
mus HKL liikenneliikelaitokseen linkittyvistä tehtävistä. Myös julkiset 
esiintymiset ovat hänelle luontevia ja kansainvälisessä yhteistyössä 
hakija tarvitsee sujuvaa englannin kielen taitoa. Toimitusjohtaja toimii 
liikenneliikelaitoksen johtokunnan esittelijänä. Tehtävässä painottuu 
toiminnan johtaminen, sillä liikelaitoksessa työskentelee toimitusjohta-
jan lisäksi vain 1–2 todennäköisesti osa-aikaista työntekijää.

Hakijat ja rekrytointiprosessi

Määräajassa määräaikaiseen virkaan jätti hakemuksensa kaksi henki-
löä. Molemmat hakijat täyttivät viran kelpoisuusvaatimukset. Hakijaluet-
telo on esityslistan liitteenä 1. Hakijoiden esittämät ansiot, koulutus, 
kielitaito ja työkokemus ilmenevät hakemuksista. Hakemuksista laadittu 
yhteenveto on esityslistan liitteenä 2. 

Ensimmäiselle haastattelukierrokselle kutsuttiin molemmat hakijat, 
********** ja Saara Kanto. Heillä arvioitiin hakemuksen perusteella ole-
van haettavan määräaikaisen viran kannalta riittävää ymmärrystä ja 
kokemusta HKL liikenneliikelaitokseen linkittyvistä tehtävistä ja sidos-
ryhmäyhteistyöstä sekä riittävää johtamiskokemusta. Hakijoita haastat-
telivat 10. ja 22.2.2022 **********

********** on suorittanut oikeustieteiden maisterin tutkinnon Helsingin 
yliopistossa vuonna 2005. Täydennyskoulutuksena hän on suorittanut 
muun muassa Helsingin kaupungin järjestämän johtamisen ja esimies-
työn valmennusohjelma Ovi-valmennuksen vuonna 2014 ja hän suorit-
taa parhaillaan Helsingin kaupungin järjestämää keskijohdon valmen-
nusohjelmaa, joka on alkanut syksyllä 2021. ********** on toiminut Hel-
singin kaupungilla vuodesta 2008 alkaen useissa erilaisissa asiantunti-
ja- ja esihenkilötehtävissä ja parhaillaan hän toimii ********** Hän on 
johtanut tiimejä ja toimintakokonaisuuksia. Tätä aiemmin hän on työs-
kennellyt valtionhallinnossa, kuten Puolustusvoimissa ja Helsingin työ-
voimatoimiston hallintoyksikössä useamman vuoden ajan vastaten 
hankintalakimiehenä kaupallisjuridisista asiantuntijatehtävistä sekä 
suunnittelijan tehtävissä vastaten hankintojen koordinoinneista liittyen 
muun muassa koulutuspalvelujen kilpailuttamiseen.

Hakemuksen ja haastattelun perusteella on katsottava, että ********** 
on monipuolista hallinnollista kokemusta. Hän on työskennellyt valtion-
hallinnon tehtävissä ja kuntasektorilla keskushallinnossa sekä virasto-
tasolla. Hänelle on tullut tutuksi myös konserninäkökulma, sillä hän on 
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osallistunut yhtiöittämishankkeisiin ja konserniyhtiöiden kanssa tehtä-
vään yhteistyöhön. Hän on ollut jäsenenä kaupungin erilaisissa työ-
ryhmissä, ohjausryhmissä ja verkostoissa sekä toiminut hallinnollisissa 
luottamustehtävissä ja yhteisöjen hallituksen jäsenenä.

********** tuntee Helsingin kaupunkiorganisaation hyvin, sillä hän on 
tehnyt töitä Helsingille yli 14 vuoden ajan useissa eri rooleissa. Lisäksi 
hänellä on hyvää kokemusta johtamisesta, sillä hän on toiminut esi-
henkilönä yli 3 vuotta. Hänellä on myös ymmärrystä ja kokemusta tie-
tyistä HKL liikenneliikelaitokseen liittyvistä tehtävistä, ********** Kan-
sainvälinen toiminta on ollut osa hänen työtään. Hänellä on kokemusta 
esiintymisestä ja kouluttamisesta, ja hän on ollut virkatehtävissä teke-
misissä viestinnällisten asioiden ja erityisesti median kanssa.

Saara Kanto on suorittanut rakennustekniikan diplomi-insinöörin tutkin-
non Tampereen Teknillisessä Yliopistossa vuonna 2004. Täydennys-
koulutuksena hän on suorittanut Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja 
koulutuskeskuksen (YTK:n) ja Teknillisen korkeakoulun järjestämän 
yhdyskuntasuunnittelun pitkän kurssin vuonna 2018. Hän suorittaa 
parhaillaan HKL:n ja sveitsiläisen ammattikorkeakoulun järjestämää 
Light Rail Training- kaupunkiraideliikenteen ammattilaisohjelmaa, joka 
liittyy joukkoliikenteen ja maankäytön suunnitteluun sekä erityisesti 
kaupunkiraitioteiden rooliin osana kaupunkikehittämistä. Hän on toimi-
nut hanke- sekä investointipäällikkönä Helsingin kaupunginkanslian ta-
lous- ja suunnitteluosastolla vuodesta 2018 alkaen vastaten investoin-
tiohjelman ohjelmointi- ja valmistelutehtävistä sekä kaupunkikehitys-
hankkeiden ja maaomaisuuden kehittämiseen liittyvien investointien ta-
lousarvio- ja päätösvalmisteluista ja niiden seurannasta. Lisäksi työteh-
täviin on kuulunut erilaiset kannattavuuslaskelmat ja taloudelliset arviot 
sekä erillishankkeiden ohjaus ja valmistelu yhteistyössä eri asiantuntija-
ryhmien kanssa. Aiempaa työkokemusta Kannolla on Helsingin kau-
pungilla vuodesta 2010 alkaen erilaisissa projektitehtävissä liittyen 
kaupungin teknisen sektorin toiminnan ja talouden ohjaukseen sekä 
aluerakentamisyksikön projektialueiden kokonaistaloudellisuustarkaste-
luihin. Tätä aiemmin hän on toiminut projektipäällikkönä yksityisellä 
puolella, kuten Finnish Consulting Groupissa vastaten siellä maa- ja 
pohjarakentamiseen liittyvistä suunnittelutehtävistä sisältäen muun 
muassa kustannusarvioiden laskentaa.   

Hakemuksen ja haastattelun perusteella on katsottava, että Kannolla 
on vahva kokemus kaupunkiorganisaatiosta ja joukkoliikenteen toimin-
takentästä sekä erityisesti talouden ja toiminnan ohjauksesta. Hänellä 
on hyvää ymmärrystä ja kokemusta HKL liikenneliikelaitokseen liittyvis-
tä tehtävistä, sillä hän on työskennellyt tiiviissä yhteistyössä HKL:n ja 
useiden sen sidosryhmien kanssa. Kanto on toiminut useiden työryh-
mien sihteeristössä sekä eräiden kaupungin tytäryhtiöiden hallituksen 
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jäsenenä sekä hallituksen puheenjohtajana. Hänen johtamiskokemuk-
sensa ja näyttönsä verkostojen johtamisesta ovat hyvät ja rekrytointip-
rosessin aikana hänen vahvuutenaan nähtiin tähän tehtävään sopivat 
johtamisvalmiudet sekä linjakkuus, jota hän toi esille haastatteluvas-
taustensa kautta. Hän tuntee kontekstin, johon toiminta kytkeytyy, niin 
kaupunkikonsernin sisällä kuin ulkoisten sidosryhmien suuntaankin.  

Molemmilla haastatelluilla arvioitiin olevan valmiudet toiminnan johta-
miseen ja viranhoidon kannalta riittävää ymmärrystä ja kokemusta 
HKL:n liikenneliikelaitokseen liittyvistä tehtävistä. 

Arviointi

Toimitusjohtaja vastaa metron liikenteenharjoittamisesta, metrojunaka-
lustosta ja metron rataverkon haltijuudesta. Hänen vastuullaan on 
suunnitella, seurata ja valvoa liikenneliikelaitoksen kokonaisuuden toi-
mintaa sekä vastata sen tuloksellisuudesta ja tavoitteiden saavuttami-
sesta. Hän johtaa hallinnollisen kokonaisuuden strategista ohjausta se-
kä suorituskykyä. Lisäksi tehtäviin kuuluu toiminnan tuloksellisuuden 
kehittäminen ja ylläpito. Tehtävässä painottuu toiminnan johtaminen, 
sillä liikelaitoksessa työskentelee toimitusjohtajan lisäksi vain 1–2 to-
dennäköisesti osa-aikaista työntekijää. 

Lopullinen vertailu suoritettiin kahden hakijan, Saara Kanto ja ********** 
välillä.

Toimitusjohtaja valitaan hieman yli vuoden määräaikaisuuteen. Siksi on 
tärkeää, että valittavalla on jo lähtökohtaisesti vahvaa Helsingin kau-
punkiorganisaation tuntemusta sekä ymmärrystä ja kokemusta HKL lii-
kenneliikelaitokseen liittyvistä tehtävistä. Molemmat kärkihakijat tunte-
vat Helsingin kaupunkiorganisaation sekä liikenneliikelaitokseen liittyviä 
asioita viran hoitamisen kannalta riittävän hyvin.  

Valittavan henkilön tulee olla erityisen taitava sisäisten ja ulkoisten yh-
teistyöverkostojen rakentaja, jolla on kokemusta vaikuttavasta sidos-
ryhmäyhteistyöstä yhteiskunnallisissa verkostoissa. Molemmat kärki-
hakijat ovat tahoillaan hyvin verkostoituneita omien työtehtäviensä 
kautta niin kaupungin sisällä kuin erilaisissa sidosryhmäverkostoissa. 
Saara Kanto on kuitenkin työskennellyt läpi työuransa joukkoliikenteen 
ja maankäytön suunnittelun sekä talouden ja toiminnan ohjauksen ver-
kostoissa kaupungin sisällä ja seudullisesti. Hänellä on hyvä kaupunki-
konsernin ja Helsingin seudun liikenne (HSL) -kuntayhtymän kokonai-
suuden tuntemus. Lisäksi hänellä on monipuolista kokemusta ja näyttö-
jä tuloksekkaasta toiminnasta Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne 
Oy:n (ent. liikenneliikelaitos), kaupunkiympäristön toimialan ja kaupun-
ginkanslian keskeisistä toimijoista eri verkostoissa. Näin ollen hänellä 
on kokemuksensa kautta kärkihakijoista vahvempi joukkoliikenteeseen 
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liittyvissä verkostoissa toimimisen ja verkostojen johtamisen osaami-
nen.   

Lisäksi valittavalla toimitusjohtajalla tulee olla aiempaa kokemusta ja 
näyttöä strategisesta johtamisesta. Molemmilla kärkihakijoilla on hyvää 
kokemusta strategisesta johtamisesta, sillä heillä on kokemusta muun 
muassa strategian valmistelutyöstä ja toimenpideohjelmien laatimises-
ta. ********** on kokemusta valmistelutyöstä kaupungin hankintastrate-
giaan liittyen ja hän on mukana myös hankintastrategian jalkautustyös-
sä. Saara Kanto puolestaan on toiminut keskeisessä roolissa vuoden 
2022 talousarvion laadintaprosessiin kehitetyn yhdenmukaisen toimin-
tatavan eli investointihankkeiden kategorisointimenetelmän kehittämi-
sessä. Toimintatavan avulla kaupungin strategiseen talouden suunnit-
teluun on voitu muodostaa tilannekuva ns. välttämättömien hankkeiden 
kokonaisuudesta.

Molempien kärkihakijoiden vahvuutena nähtiin haastatteluvastausten 
perusteella eettisesti kestävä johtamistyö. He ovat rekrytointiprosessin 
aikana osoittaneet olevansa näkemyksellisiä ja heidän toimintansa on 
johdonmukaista niin oman organisaation kuin muiden sidosryhmien ja 
yhteistyökumppaneiden suuntaan, mikä mahdollistaa linjakkaan luovi-
misen erilaisten intressien keskellä. 

Julkisen esiintymisen tulee olla valittavalle toimitusjohtajalle luontevaa 
ja laajenevassa kansainvälisessä yhteistyössä hän tarvitsee sujuvaa 
englannin kielen taitoa. Rekrytointiprosessin aikana ********** on osoit-
tanut olevansa kokenut esiintyjä. Lisäksi hän on tottunut käyttämään 
englantia työssään. Saara Kanto on viestintätyyliltään hyvin selkeä ja 
hänen englannin kielen taitonsa on sujuvaa.

Hakuasiakirjoihin ja haastatteluun perustuvan kokonaisarvion perus-
teella katsotaan, että hakijoista Saara Kannolla on parhaat edellytykset 
hoitaa edellä kuvattuja virkaan kuuluvia tehtäviä. Hänen valintaansa 
puoltavat rekrytointiprosessin aikana esiin tuotu vahva kyky verkosto-
johtamiseen ja tehtävään liittyvän verkoston perusteellisempi tuntemus 
sekä valmiudet vastata ja ohjata liikenneliikelaitoksen mittavaa omai-
suutta. Saara Kannon vahvuutena on hyvät valmiudet talouden ja toi-
minnan ohjaukseen. Hän on toiminnassaan jämäkkä ja ratkaisukeskei-
nen ja hänen hyvä liikenneliikelaitoksen sekä kaupunkiorganisaation 
tuntemus edesauttaa nopeaa tehtävään siirtymistä. Saara Kannolla on 
erinomaiset viestintä- ja sidosryhmätaidot, jotka ovat omiaan luomiaan 
edellytyksiä yhteistyöhön liikenneliikelaitoksen ja Pääkaupunkiseudun 
Kaupunkiliikenne Oy:n kesken sekä suhteessa muihin sidosryhmiin. 

Valittavaksi esitettävä Saara Kanto esiteltiin HKL:n johtokunnassa 
4.3.2022. 
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Selvitystä terveydentilasta ei edellytetä, koska Saara Kanto siirtyy vir-
kaan suoraan kaupungin toisesta tehtävästä. Hänen tulee kunnan ja 
hyvinvointialueen viranhaltijasta annetun lain 2 luvun 7 §:n ja yksityi-
syyden suojasta työelämässä annetun lain 3 luvun 7 §:n mukaisesti 
esittää huumausainetestiä koskeva todistus. Selvitys on esitettävä 30 
päivän kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaan-
nista lukien, jonka ajan virkasuhde on ehdollinen. 

Hallintosäännön 8 luvun 1 §:n 10 kohdan mukaan liikelaitoksen johta-
jan virkaan ottamisesta päättää kaupunginhallitus. 

Muuta

Esitykseen liittyvät hakemukset ovat esityslistan liitteenä 3. Virkaan va-
littavan kanssa sovitaan erikseen päivämäärästä, jolloin hän ottaa viran 
vastaan.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Susanna Laakkonen, asiantuntija, rekrytoinnit, puhelin: 09 310 33418

susanna.m.laakkonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Hakijalista
2 Hakijayhteenveto
3 Hakemukset
4 Päätöshistoria

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Virkaa hakeneet Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus

Tiedoksi

Helsingin kaupungin liikenneliikelaitos
Taloushallintopalveluliikelaitos
Kaupunginkanslian henkilöstöosasto



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/2022 60 (86)
Kaupunginhallitus

Asia/10
21.03.2022

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 FI02012566

§ 218
Viran perustaminen kaupunkiympäristön toimialalle 1.4.2022 lukien

HEL 2022-003492 T 01 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus perusti kaupunkiympäristön toimialalle lupa-
arkkitehdin viran 1.4.2022 lukien.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Helena Wendorf, asiantuntija, työnantajapolitiikka, puhelin: 09 310 23529

helena.wendorf(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

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

Kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat -palvelukokonaisuuden 
rakennusvalvontapalvelujen lupayksikköön 1 esitetään perustettavaksi 
lupa-arkkitehdin virka.

Viran perustamista edellytetään, koska tehtäviin sisältyy julkisen vallan 
käyttöä, kuten toisen etuun ja velvollisuuksiin vaikuttavien päätösten 
tekemistä sekä valmistelutoimenpiteitä, joilla on merkittävää vaikutusta 
julkisen vallan käyttöä koskevaan päätöksentekoon. Lupa-arkkitehdin 
tehtäviin kuuluu käsitellä ja myöntää erilaisia rakennuslupia erilaisille 
rakennustoimenpiteille.

Perustettaviksi esitettävälle viralle on varattu määrärahat toimialan ta-
lousarviossa.

Hallintosäännön 12 luvun 3 §:n 1 momentin 3 kohdan mukaan henki-
löstöjohtaja päättää tehtävien vaativuusluokittelusta ja tarkastusjohta-
jaa lukuun ottamatta siihen perustuvasta palkasta, ellei toimivallasta ole 
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muutoin säädetty tai määrätty tai ellei henkilöstöjohtaja ole määrännyt 
tehtävää muulle viranhaltijalle.

Perustettavaksi esitetyn viran palkka on määritelty kunnallisen yleisen 
virka- ja työehtosopimuksen määräysten ja tehtävien vaativuuden ar-
vioinnin perusteella. Tehtäväkohtaiseksi palkaksi on päätetty 3 635,20 
euroa kuukaudessa.

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

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Helena Wendorf, asiantuntija, työnantajapolitiikka, puhelin: 09 310 23529

helena.wendorf(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Kaupunkiympäristön toimiala
Taloushallintopalveluliikelaitos
Kaupunginkanslian henkilöstöosasto
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§ 219
Alueen varaaminen Erikoissijoitusrahasto UB Suomi Kiinteistöille 
kumppanuuskaavoitusta ja asuntohankkeen suunnittelua varten 
(Mellunmäki, liike- ja toimistorakennustontti 47200/10)

HEL 2021-007070 T 10 01 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus varasi Erikoissijoitusrahasto UB Suomi Kiinteistöille 
(y-tunnus 2944145-9) tontin 47200/10 kumppanuuskaavoitusta ja asun-
tohankkeen suunnittelua varten seuraasti:

 Varausalue on liitekartan 1 mukainen tontti 47200/10. 
 Alueen pinta-ala on noin 3600 m².
 Varaus on voimassa 31.12.2023 saakka.
 Varauksensaaja on velvollinen noudattamaan liitteen 2 mukaisia eri-

tyisiä ja liitteen 3 mukaisia yleisiä varausehtoja. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1 Sijainti- ja varausaluekartta
2 Erityiset varausehdot
3 Yleiset varausehdot

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Varauksensaaja Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täy-
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Liite 1
Liite 2
Liite 3

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Hakemus ja hankkeen kuvaus

Erikoissijoitusrahasto UB Suomi Kiinteistöt, jota edustaa UB Rahasto-
yhtiö Oy pyytää 8.6.2021 päivätyllä hakemuksella, että sille varataan 
tontti 47200/10 tontin kehittämistä varten 31.12.2023 asti.

Erikoissijoitusrahasto UB Suomi Kiinteistöjen (hakija) tarkoituksena on 
ajanmukaistaa tontilla sijaitseva metroasemaan liittyvä liikerakennus 
sekä kehittää ja toteuttaa tontille kaksi uudisrakennusta. Uudisraken-
nusten on suunniteltu sijoittuvan metroaseman nykyisen pohjoi-
sen/itäisen sisäänkäynnin kohdalle (rakennus A) sekä aseman viereen 
nykyisen huoltorakennuksen ja pysäköintialueen paikalle (rakennus B). 
Korkeintaan 16-kerroksinen rakennus A muodostaisi metroasemaa 
osoittavan maamerkin. Rakennuksen A osalta tutkitaan nykyisen liike-
rakennuksen rakenteiden hyödyntämistä. 

Rakennuksen A maantasokerrokseen on tarkoitus osoittaa metron ny-
kyiset sisäänkäynnit sekä liiketilaa ja muihin kerroksiin asuntoja. Asun-
topiha on suunniteltu sijoitettavan metroaseman kattotasolle ja osa ka-
tosta voisi olla viherkattoa. Asuntoihin liittyvät aputilat on suunniteltu si-
joittuvan pääosin rakennuksen B alakerroksiin. Rakennuksen B muissa 
kerroksissa on asuntoja ja rakennuksesta on tarkoitus toteuttaa kulku-
yhteys metroaseman kattotason asuntopihalle. Rakennuksen B on 
suunniteltu olevan rakennusta A matalampi.

Lisäksi rakennuksen B kautta on tarkoitus suunnitella uutta julkista reit-
tiä Ounasvaarantieltä metroaseman sisäänkäyntitasolle. Metroaseman 
liiketiloja järjestellään uudelleen ja niiden määrä pysyy jotakuinkin en-
nallaan.

Asuntojen autopaikat pyritään osoittamaan keskitettyyn pysäköintilai-
tokseen alueella. Liiketilojen autopaikat osoitetaan pihalle pintapaikkoi-
na. Asukkaiden polkupyöräpysäköinti toteutetaan rakennukseen B. 

Alustavassa viitesuunnitelmassa on esitetty hankkeen kokonaislaajuu-
deksi noin 15 000 k-m2, josta noin 1 000 k-m2 on liiketilaa. 

Hakemus ja alustava viitesuunnitelma ovat oheismateriaalissa.
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Erikoissijoitusrahasto UB Suomi Kiinteistöt on osa United Bankers - 
konsernia. United Bankers on suomalainen, vuonna 1986 perustettu 
varainhoidon ja sijoitusalan konserni. Yhtiön liiketoiminta-alueisiin kuu-
luvat varainhoito, rahastojen hallinnointi, arvopaperinvälitys ja inves-
tointipankkitoiminta. 

Erikoissijoitusrahasto UB Suomi Kiinteistöt on aloittanut sijoitustoimin-
tansa 31.1.2019. Rahasto sijoittaa varansa ensisijaisesti Suomessa si-
jaitseviin kiinteistökohteisiin, kuten asuntoihin, palvelukiinteistöihin, toi-
mistoihin ja liiketiloihin. 

Asemakaava- ja nykytilanne

Tontti 47200/10 sijaitsee Mellunmäen metroaseman itäpäädyssä. Ton-
tilla sijaitsee, metroradan päälle vuonna 1989 rakennettu matala liike-
kiinteistö, josta on kulku metroasemalle. Tontin eteläosassa on erillinen 
liiketilojen ja metron huoltoon liittyvä rakennus. Lisäksi tontilla sijaitsee 
liiketiloja palveleva pysäköintialue.

Alueella on voimassa asemakaavan muutos nro 9135, joka on tullut 
voimaan 11.7.1986. Tontti  47200/10 on asemakaavassa osoitettu liike- 
ja toimistorakennusten korttelialueeksi. Hanke vaatii asemakaavan 
muutoksen.

Yleiskaavassa 2016 alue on lähikeskusta C3 -aluetta, jota kehitetään 
toiminnallisesti sekoittuneena kaupan ja julkisten palvelujen, toimitilo-
jen, hallinnon, asumisen, puistojen, virkistys- ja liikuntapalvelujen sekä 
kaupunkikulttuurin alueena. 

Tontilla 47200/10 sijaitsee liikerakennus (rakennustunnus 91-47-200-
10-1), jonka omistaa Kiinteistö Oy Mellunmäen Metrokeskus. Kaupunki 
on vuokrannut tontin 47200/10 (kiinteistötunnus 91-47-200-10) Kiinteis-
tö Oy Mellunmäen Metrokeskukselle. Maanvuokrasopimus on voimas-
sa 31.12.2030 saakka. Hakijana oleva Erikoissijoitusrahasto UB Suomi 
Kiinteistöt on 29.4.2021 ostanut Kiinteistö Oy Mellunmäen Metrokes-
kuksen osakekannan kokonaisuudessaan ja tullut tätä kautta kyseisen 
liikerakennuksen omistajaksi sekä maanvuokraoikeuden haltijaksi.

Tontin varaaminen ja myöhempi luovutus

Varaus on valmisteltu kaupunkiympäristön toimialalla yhteistyössä 
kaupunginkanslian aluerakentamisyksilön kanssa. Erityisissä varau-
sehdoissa on huomioitu muun muassa suunnittelun periaatteita sekä 
asuntojen rahoitus- ja hallintamuotojakauma. Sen mukaan vähintään 
toinen rakennuksista on toteutettava omistusasuntotuotantona, joista 
vähintään 40 % on pyrittävä toteuttamaan perheasuntoina. Vuokra-
asuntotuotannon huoneistoalasta vähintään 40 % on pyrittävä toteut-
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tamaan perheasuntoina. 75 % kaikista kohteen yksiöistä on toteutetta-
va asuntoina, joiden pinta-ala on vähintään 30 h-m2. Yksiöiden pinta-
alat voivat olla pienempiä, mikäli on varmistettu, että ne ovat asutta-
vuudeltaan hyviä.

Hanketta kehitetään tiiviissä yhteistyössä kaupungin kanssa. Hake-
muksessa esitetty täydennysrakentaminen vahvistaa kaupunkiuudis-
tuksen ja kaupungin muiden strategisten tavoitteiden mukaista alueen 
kehittämistä.

Tontin luovutusmuodosta ja -ehdoista päätetään myöhemmin erikseen. 

Kaupunginhallituksen 1.4.2019 § 220 hyväksymien Helsingin tontinluo-
vutusta koskevien linjausten mukaan kaupunki voi varata asunto- ja yri-
tystontit suoravarauksena ilman julkista hakua tapauskohtaisesti arvioi-
tavin erityisin perustein. Linjausten mukaisesti kaupunki voi varata tont-
teja ja alueita suoravarauksin kehittämishankkeita varten sekä tontin 
vuokralaiselle että tämän valitsemalle yhteistyökumppanille täydennys-
rakentamisen edistämiseksi.

Toimivalta

Hallintosäännön 8 luvun 1 § 2 momentin 2 kohdan mukaan kaupungin-
hallitus päättää kaupungin maa- ja vesialueiden varaamisesta raken-
tamiseen.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1 Sijainti- ja varausaluekartta
2 Erityiset varausehdot
3 Yleiset varausehdot

Oheismateriaali

1 Hakemus
2 Alustava viitesuunnitelma

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet
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Ote Otteen liitteet
Varauksensaaja Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täy-
täntöönpano
Liite 1
Liite 2
Liite 3

Kaupunkiympäristön toimia-
la

Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täy-
täntöönpano
Liite 1
Liite 2
Liite 3

Tiedoksi

Kaupunkiympäristölautakunta
Kaupunkiympäristön toimiala maaomaisuuden kehittäminen ja tontit -
palvelu

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunta 15.02.2022 § 84

HEL 2021-007070 T 10 01 01 00

Ounasvaarantie 9

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että Erikois-
sijoitusrahasto UB Suomi Kiinteistöille (y-tunnus 2944145-9) UB Ra-
hastoyhtiö Oy:n edustamana varataan tontti 47200/10 kumppanuus-
kaavoitusta ja asuntohankkeen suunnittelua varten seuraavin ehdoin:

 Varausalue on liitekartan 1 mukainen tontti 47200/10. 
 Alueen pinta-ala on noin 3600 m².
 Varaus on voimassa 31.12.2023 saakka.
 Varauksensaaja on velvollinen noudattamaan liitteessä 2 olevia eri-

tyisiä ja liitteenä 3 olevia yleisiä varausehtoja.

  

(varaustunnus A1147-1372) 

08.02.2022 Pöydälle
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Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot
Suvi Tuiskunen, projektipäällikkö, puhelin: 09 310 36868

suvi.tuiskunen(a)hel.fi
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§ 220
Valtuutettu Jussi Chydeniuksen toivomusponsi tekonurmikenttien 
alueellisesta jakautumisesta

HEL 2021-006830 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Johanna 
Nuortevan ehdotuksesta. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 
2.6.2021 hyväksymän toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteis-
tä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille val-
tuutetuille.

Esittelijän perustelut

Käsitellessään tekonurmikenttiä koskevaa aloitetta 2.6.2021 kaupun-
ginvaltuusto hyväksyi valtuutettu Jussi Chydeniuksen ehdottaman toi-
vomusponnen:

"Kaupunginvaltuusto edellyttää, että valmisteltaessa pitkäjänteisempää 
suunnitelmaa koulujen pihojen ja kouluja lähellä sijaitsevien pienten 
hiekkakenttien kunnon ja ylläpidon parantamiseksi, selvitetään mahdol-
lisuudet ottaa huomioon jo olemassa olevien tekonurmikenttien alueel-
linen jakautuminen kaupungissa."

Asiasta on saatu kaupunkiympäristölautakunnan, kasvatus- ja koulu-
tuslautakunnan sekä kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunnot.
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Tasainen alueellinen jakautuminen on keskeinen lähiliikuntapaikkojen 
suunnittelua ohjaava periaate. Tavoitteena on, että kaupunkilaisilla olisi 
yhdenvertaiset lähiliikkumismahdollisuudet kaikilla alueilla. Tämän saa-
vuttamiseksi sekä liikuntapaikkoja että koulujen pihoja suunnitellaan 
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan, kasvatuksen ja koulutuksen toimia-
lan ja kaupunkiympäristön toimialan yhteistyönä. 

Yhteensä Helsingissä on yli 70 eri kokoista ja laatuista tekonurmialuet-
ta. Suurin osa täysimittaisista jalkapallon tekonurmikentistä sijoittuu lii-
kuntapuistoihin, joita kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan liikuntapalvelut 
ylläpitää. Osa kentistä on jalkapalloseurojen hallinnassa ja niiden käyt-
töaste on hyvin korkea.

Kaupunkiympäristön toimiala hallinnoi puistoalueilla olevia tekonurmi-
kenttiä, joita on yhteensä 30. Ne sijoittuvat usein leikkipaikkojen yhtey-
teen ja ovat kaupunkilaisten vapaassa käytössä. Puistojen tekonurmet 
eivät yleensä ole mitoiltaan minkään lajin virallisia kenttiä, vaan sopivat 
ennemmin pelailuun ja lasten leikkeihin. Ne sijoittuvat melko tasaisesti 
koko kaupunkiin. Tekonurmikenttien lisäksi liikuntapuistoissa ja yleisillä 
alueilla on mm. hiekka-, nurmi-, kumi-, asfalttibetoni- ja sorapäällystei-
siä pelikenttiä, yhteensä satoja.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala hallinnoi koulujen pihoilla olevia 
tekonurmikenttiä, mutta niitä on tällä hetkellä vain muutama. Muiden 
toimialojen ja jalkapalloseurojen hallinnassa olevat tekonurmikentät 
ovat päiväaikaan lähellä sijaitsevien koulujen käytössä hyvin laajasti. 
Vastaavasti koulujen ja päiväkotien pihat ja liikunta-alueet ovat toimin-
ta-aikojen ulkopuolella vapaassa käytössä.

Koulujen pihojen liikunnallisuuden lisääminen on ollut tavoitteena edel-
lisen strategiakauden liikkumisohjelmassa. Vuosina 2019─2020 kym-
menen koulupihan liikkumisolosuhteita parannettiin erillismäärärahalla 
ja valmistelussa on pitkäjänteisempi suunnitelma pihojen kunnon ja yl-
läpidon parantamiseksi. Liikunnallisuuden edistäminen on kaikkien toi-
mialojen yhteinen tavoite.

Tekonurmikenttiä lisäämällä parannetaan ennen kaikkea jalkapallon 
harrastusmahdollisuuksia. Samalla kuitenkin usein vähennetään jääur-
heilun harrastuspaikkoja, koska tekonurmikenttiä on viime vuosina ra-
kennettu pääasiassa olemassa oleville hiekkakentille. Hiekkakentät 
ovat kesäaikaan vähällä käytöllä, mutta niiden jäädyttäminen on merkit-
tävästi helpompaa, edullisempaa ja ympäristöystävällisempää kuin te-
konurmikenttien. Erityisesti kumirouhetekonurmi eristää lämpöä, mikä 
heikentää jäädytystehoa ja vaatii runsaasti energian käyttöä. Jäädyttä-
minen puolestaan kuluttaa tekonurmea ja aikaistaa sen uusimistarvet-
ta.
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Luistelupaikkojen kysyntä on ollut viime vuosina kasvussa, ja sen yh-
teensovittaminen jalkapallon tarpeiden kanssa ei ole helppoa. Liikunta-
palvelujen näkemys on, että jalkapallotekonurmet tulisi jatkossa jättää 
jäädyttämättä ja luistelupaikat tulisi tehdä tekojääradoille, hiekkakentille 
ja hiekkatekonurmille. Tämä on myös jalkapalloseurojen toive, koska 
leutoina talvina tekonurmikentillä pystytään harjoittelemaan lähes ym-
päri vuoden. Seurojen hallinnassa olevien täysimittaisten tekonurmi-
kenttien käyttöaste on hyvin korkea, ja useat seurat rakentaisivat niitä 
mielellään lisää. 

Liikuntapalvelut on viime vuonna aloittanut tekonurmialueiden ja jää-
kenttien verkostotarkastelutyön, jonka tarkoituksena on selvittää kau-
punkilaisten toiveet jääkentillä ja tekonurmilla harrastamiselle. Tavoit-
teena on luoda käsitys siitä, kuinka monta hiekkakenttää kaupungin tu-
lisi säästää jääurheilumahdollisuuksien turvaamiseksi myös jatkossa. 
Samalla saadaan suuntaa sille, kuinka monta hiekkakenttää voidaan 
vuokrata jalkapalloseuroille uusien kumirouhetekonurmien rakentamis-
ta varten.

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

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Ponnen ehdottaja Esitysteksti

Tiedoksi

Kaupunginvaltuusto

Päätöshistoria
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Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 14.12.2021 § 206

HEL 2021-006830 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta toteaa, että tekonurmialueiden ja -
kenttien rakentaminen on lähtökohtaisesti positiivinen ja kannatettava 
asia. Paremmat fasiliteetit kannustavat kaupunkilaisia liikkuman ja ko-
keilemaan erilaisia urheilulajeja. 

Tekonurmia rakentamalla parannetaan ennen kaikkea palloilun, mutta 
samalla usein kavennetaan jääurheilun harrastusmahdollisuuksia. Tä-
mä on seurausta siitä, että tekonurmimattoja on viime vuosina asennet-
tu ennen kaikkea jo olemassa oleville kivituhkakentille. Erityisesti jalka-
palloilun tarkoitukseen asennetut tekonurmimatot ovat herkkiä jäädyt-
tämiselle ja toimenpide lyhentää mattojen käyttöikää merkittävästi. Sa-
mat matot ovat myös haasteellisia jäädyttämisen näkökulmasta. Erityi-
sesti kumirouhepohjaiset alustat toimivat kylmän eristeenä, mikä hei-
kentää jäädytystehoa ja vaatii tämän takia runsasta energian käyttöä. 
Tämä taas kasvattaa liikuntapuistojen käyttökustannuksia sekä tuottaa 
merkittäviä ilmastopäästöjä. Näin ollen jalkapallotekonurmet tulisi jat-
kossa jättää mahdollisimman pitkälti jäädyttämättä talvisin, mikä on leu-
tojen talvien yleistyessä myös jalkapalloseurojen kasvava toive. Jää-
kentät taas tulisi kumirouhetekonurmikenttien sijaan tehdä tekojäära-
doille sekä kivituhka- ja hiekkatekonurmikentille.

Edellä mainitusta näkökulmasta olisi täten tärkeää arvioida eri liikunta-
muotojen harrastusolosuhdetilannetta ja kenttien käyttöä aina kokonai-
suutena. Kumirouhepohjaisen tekonurmimaton asentaminen kesäisin 
vähällä käytöllä olevalle kivituhkakentälle on hyväksi jalkapalloilun har-
rastamiselle, mutta heikentää puolestaan jääurheilun asemaa ja kaven-
taa kaupungin jääkenttäverkoston tilannetta.

Helsingissä on tällä hetkellä yli 70 erikokoista ja -laatuista tekonurmia-
luetta. Helsingin kaupunki hallinnoi näistä suurinta osaa ja kaupungin 
sisällä merkittävimmästä osasta vastaa kulttuurin ja vapaa-ajan toimia-
lan liikuntapalvelukokonaisuus. Merkittävässä roolissa ovat myös urhei-
luseurojen ylläpitämät tekonurmikentät, joita useat seurat myös mie-
luusti rakentaisivat lisää. Tulisi ennemmin pohtia keinoja tämän hetkis-
ten alueiden ja kenttien käytön tehostamiseksi esimerkiksi viikonloppui-
sin ja vapaakäyttövuorojen osalta.

Liikuntapalvelukokonaisuus on aloittanut keväällä 2021 tekonurmia-
lueiden ja jääkenttien verkostotarkastelutyön. Projektin tarkoituksena 
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on selvittää kaupunkilaisten tarpeet ja halut jääkentillä sekä tekonur-
mialueilla harrastamiselle. Työn konkreettisena tavoitteena on luoda 
käsitys siitä, että kuinka monta kivituhkakenttää kaupungin tulisi sääs-
tää jääurheilumahdollisuuksien turvaamiseksi myös tulevaisuudessa. 
Samalla selvitystyön pohjalta voidaan vetää johtopäätökset siitä, kuinka 
monta kivituhkakenttää voidaan vuokrata esimerkiksi jalkapalloseuroille 
kumirouhepohjaisten tekonurmikenttien rakentamista varten.

Pienempiä kenttiä koulujen läheisyydessä ja puistoalueilla hallinnoivat 
pääasiassa kasvatuksen ja koulutuksen sekä kaupunkiympäristön toi-
miala. Kaupunkistrategian kärkihankkeena toteutettavassa liikkumisoh-
jelmassa on asetettu tavoite koulupihojen liikunnallisuuden lisäämises-
tä. Vuosina 2019─2020 kymmenen koulupihan liikkumisolosuhteita pa-
rannettiin erillismäärärahalla ja valmistelussa on pitkäjänteisempi 
suunnitelma pihojen kunnon ja ylläpidon parantamiseksi. Tätä edesaut-
taisi entistä toimivampi yhteistyö kaupunkiympäristön, kasvatuksen ja 
koulutuksen, kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan sekä Staran välillä. Tä-
mä on välttämätöntä, koska kenttien maa-alueet ovat eri toimialojen 
hallinnoimia ja myös toteutuksessa tarvitaan yhteistyötä yli toimialarajo-
jen. Liikunnallisuuden edistämisen tulee myös olla kaikkien hallintokun-
tien yhteinen tavoite.

Tämä lausunto noudattelee kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan aiem-
pia kannanottoja:

16.2.2021, § 10 kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi  lausunnon val-
tuutettu Jussi Chydeniuksen valtuustoaloitteesta tekonurmikenttien ra-
kentamiseksi kaupunkilaisten vapaaseen käyttöön. Lausunnossa todet-
tiin, että tekonurmialueiden ja -kenttien rakentaminen on lähtökohtai-
sesti kannatettava asia. 

Uusien tekonurmikenttien rakentamisen rinnalla tulisi kuitenkin pohti 
keinoja yleisövuorojen käytön tehostamiseksi. Toiseksi vanhojen teko-
nurmimattojen siirtäminen toisilta kentiltä ei ole lähtökohtaisesti kanna-
tettava ajatus. Mattojen käyttöikä on keskimäärin seitsemästä kymme-
neen vuotta, jonka jälkeen ne tulisi kulumisesta johtuen uusia, eikä siir-
tää vähemmän tärkeinä pidetyille alueille. Lisäksi mattojen siirtämises-
sä merkittävänä käytännön riskinä on niiden repeäminen ja tätä kautta 
muuttuminen käyttäjille vaarallisiksi.

Huomionarvoista on myös se, että liikuntapalvelukokonaisuuden vastuu 
rajoittuu pitkälti isojen tekonurmikenttien ylläpitämiseen, kun taas pie-
nempiä kenttiä koulujen läheisyydessä ja puistoalueilla hallinnoivat 
pääasiassa kasvatuksen ja koulutuksen sekä kaupunkiympäristön toi-
mialat.
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6.10.2020, § 166  kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi lausunnon 
valtuutettu Johanna Nuortevan valtuustoaloitteesta koskien tekonurmi-
kenttien varaamisesta muille tahoille kuin urheiluseuroille. Lausunnos-
sa todettiin, että tekonurmikenttävuoroja ei riitä jaettavaksi kaikille haki-
joille, sillä vuoroja on paljon vähemmän kuin halukkaita käyttäjiä. Ulko-
tekonurmikenttien lisäksi Myllypuron Pallomyllyssä ja Talin jalkapallo-
hallissa järjestetään kaikille avoimia niin sanottuja kolikkovuoroja, joille 
osallistuminen on yksilölle edullista. Tekonurmikenttien ohella vastaa-
vanlaista liikuntatilaa löytyy kaupungin 30 hiekkakentältä. Näistä kentis-
tä merkittävä on hyvin pienellä käytöllä ja niiltä vapaiden vuorojen löy-
täminen onnistuu vaivattomasti.

Käsittely

14.12.2021 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Veronika Honkasalo: Poistetaan (kappaleista 5 ja 6):

"Liikuntapalvelukokonaisuuden näkemyksen mukaan kaupungissa ei 
kuitenkaan tällä hetkellä ole merkittävää painetta rakentaa uusia teko-
nurmialueita- tai kenttiä. Uusien tekonurmikenttien sijaan"

Ja

"Oman näkemyksensä tueksi"

Kannattaja: Teija Makkonen

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta hyväksyi Veronika Honkasalon vas-
taehdotuksen yksimielisesti.

30.11.2021 Pöydälle

Esittelijä
vs. liikuntajohtaja
Petteri Huurre

Lisätiedot
Petteri Huurre, liikuntapaikkapäällikkö, puhelin: 310 87791

petteri.huurre(a)hel.fi
Kimmo Isotalo, erityissuunnittelija, puhelin: 310 32342

kimmo.isotalo(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 30.11.2021 § 672

HEL 2021-006830 T 00 00 03

Lausunto
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Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Suurin osa isoista tekonurmikentistä sijoittuu liikuntapuistoihin, joita 
kulttuuriin ja vapaa-ajan toimiala hallinnoi ja ylläpitää. Helsingissä on 
myös useita yksityisiä, yhdistysten hallinnoimia tekonurmikenttiä. Suuri 
osa yksityisistä kumirouhetekonurmista on yritysten, eli kenttäyhtiöiden, 
hallinnoimia, ja niiden taustalla vaikuttaa lähes aina yhdistys, joka on 
jalkapalloseura. Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala hallinnoi koulujen 
yhteyteen sijoittuvia kenttiä ja kaupunkiympäristön toimialan isännöitsi-
jät vastaavat niiden ylläpidosta. Tämän lisäksi kaupunkiympäristön toi-
miala hallinnoi ja ylläpitää yleisillä alueilla satoja kenttiä, joista monet 
ovat kivituhkapäällysteisiä eli niin kutsuttuja hiekkakenttiä. Näiden li-
säksi on tekonurmisia, asfalttibetonisia, nurmi-, kumi- ja sorapäällystei-
siä pelikenttiä sekä muutamia Novotan-pinnoitteisia. 

Puistoalueilla sijaitsevat kentät eivät ole usein mitoiltaan minkään lajin 
virallisia kenttiä, vaan sopivat ennemmin pelailuun ja lasten leikkeihin. 
Kaupunkiympäristön toimialan hallinnoimat kentät ovat kaikille avoimia, 
eikä niille voi varata vuoroja. Puistoissa on noin 30 tekonurmikenttää, 
joiden kunnossapidosta kaupunkiympäristön toimiala vastaa, ja ne ovat 
erityisesti leikkipuistojen ja leikkipaikkojen yhteydessä. Suurin osa näis-
tä tekonurmikentistä on alle tuhat neliömetriä, koon vaihdellen muuta-
masta sadasta pieniin kymmenien neliömetrien kenttiin. Kentät ovat 
enimmäkseen materiaaliltaan hiekkatekonurmea. Kaupunkiympäristön 
tekonurmikenttien sijoittuminen painottuu hienoisesti kantakaupunkiin, 
jossa ovat suurimmat käyttöpaineet, kulutus ja väestötiheys. Muuten 
nämä tekonurmikentät ovat sijoittuneet melko tasaisesti koko kaupun-
kiin. Pääperiaatteena kaikessa suunnittelussa on tasapuolisuus ja hy-
vän ympäristön suunnittelu, mikä vaatii myös eri alueiden erityispiirtei-
den huomioon ottamista. 

Tekonurmikenttien verkoston suunnittelussa avainasemassa on kult-
tuurin ja vapaa-ajan toimiala, jolla on parhaat resurssit tukea ja kehittää 
eri lajien harjoittelumahdollisuuksia sekä yleisesti kuntalaisten mahdol-
lisuuksia laadukkaaseen ja monipuoliseen liikuntaan. Koulujen yhtey-
teen sijoittuva tekonurmikenttäverkosto taas on kasvatuksen ja koulu-
tuksen toimialan vastuulla. Tekonurmikenttien verkoston suunnittelussa 
on tärkeää tehdä yhteistyötä myös kaupunkiympäristön toimialan kans-
sa liittyen puistoalueilla sijaitseviin kenttiin. Yhteistyöpintoja ovat esi-
merkiksi asemakaavoitus, kaupungin yleisten alueiden suunnittelu sekä 
liikkumisohjelman puitteissa tapahtuva kehittäminen. Rakentamispai-
neista huolimatta asemakaavoituksessa varmistetaan riittävät tilava-
raukset pelikentille ja ulkoilulle myös uusilla alueilla ja täydennysraken-
nettaessa. 
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Viheralueilla sijaitsevien tekonurmikenttien kunnossapito

Kaupunkiympäristön toimialalla rakennukset ja yleiset alueet -
palvelukokonaisuus vastaa kenttien kunnossapidosta ja kaikki kentät 
ovat yleisen kunnossapidon piirissä. Pienten hiekkakenttien käyttöas-
tetta tulee jatkossa seurata nykytilannetta tarkemmin, koska osa niistä 
ruohottuu vähälle jääneen käytön takia. Kunnossapito huoltaa pelikent-
tiä ylläpidon tuotekorttien mukaan. Työhön kuuluu erilaisten rakenne-
puutteiden korjaaminen, kuten painumien korjaus ja nurmikko- tai pin-
tamateriaalin sekä täyteaineen lisäys. Tavoite on, että pelikenttien tulee 
olla käyttökunnossa aikavälillä 1.5.–30.10. Erilaiset pintamateriaalit 
vaativat eri määrän kunnossapitoa. Kivituhkapintaisten hiekkakenttien 
etu on niiden helppohoitoisuus, kun taas esimerkiksi hiekkatekonurmet 
vaativat enemmän kunnossapidon resursseja. 

Hiekkatekonurmen ja kumirouhetekonurmen käytössä tulee aina huo-
mata varmistaa sen elinkaaren aikaisten ympäristövaikutusten hallinta 
ja turvallinen käsittely tekonurmen kuluessa loppuun. Kaupunkiympä-
ristön toimialalle tehdyssä opinnäytetyössä Viherrakentamisen synteet-
tiset materiaalit mahdollisina mikromuovin lähteinä (Karjalainen 2021) 
tutkittiin muun muassa muutamia Helsingissä toteutuneita rakennus-
kohteita. Havainto oli, että eniten synteettisiä materiaaleja käytetään 
esimerkiksi liikuntakentillä. Kentillä käytettävä kumirouhe on potentiaa-
linen mikromuovin lähde, joskaan tätä ei ole tarkemmin tutkittu. Ympä-
ristönsuojelun näkökulmasta mikromuovia ei pitäisi päätyä maaperään 
tai vesistöön eikä ylipäätään ympäristöä roskaamaan. Lisäksi kumirou-
hekentistä voi liueta esimerkiksi PAH-yhdisteitä luontoon. Yhdisteet 
ovat myös ihmisten terveydelle haitallisia. Myös EU-tasolla on keskus-
teltu kumirouheen mahdollisesta kieltämisestä. Olisi hyvä, että Helsin-
gissä siirryttäisiin etupainotteisesti kestäviin ratkaisuihin sekä tarkastel-
taisiin vaihtoehtoisia materiaaleja ja niiden rahoitusmahdollisuuksia. Jo 
nyt Helsingissä on käytetty sokerijuurikaspohjaista tekonurmikoiden 
täyteainetta korvaamaan kumirouhetta joissakin kohteissa.  

Toiminnallisesta näkökulmasta puistoissa sijaitsevien pienten hiekka-
kenttien muuttaminen tekonurmikentiksi ei ole kannatettavaa. Peruste-
luna tälle on hiekkakenttien monikäyttöisyys, sillä se palvelee verkoston 
joustavuutta. Lisäksi tekonurmikentät soveltuvat hiekkakenttiä heikom-
min talviliikunnan tarpeisiin, ja niiden jäädyttäminen vaatii huomattavas-
ti enemmän työtunteja. Tekonurmikentän pintarakenteet tulee uusia 8–
10 vuoden välein. Nykyiset resurssit eivät mahdollista niiden määrän li-
säämistä laajassa mittakaavassa.

Lausunto on valmisteltu yhteistyössä kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan 
sekä kasvatuksen ja koulutuksen toimialan kanssa.

Esittelijä
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va. kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Silja Hyvärinen

Lisätiedot
Maria Hyövälti, maisema-arkkitehti: 310 37494

maria.hyovalti(a)hel.fi

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 23.11.2021 § 373

HEL 2021-006830 T 00 00 03

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle Jussi 
Chydeniuksen toivomusponnesta seuraavan lausunnon:

Kasvatus- ja koulutuslautakunta kannattaa esitettyä toivomuspontta ja toteaa seu-
raavaa:

Tällä hetkellä koulupihoilla on vain muutama tekonurmikenttä. Näitä te-
konurmikenttiä hallinnoi kasvatuksen ja koulutuksen toimiala ja ylläpi-
tää kaupunkiympäristön toimiala. Lisäksi koulut voivat käyttää sovitusti 
lähellä sijaitsevia, muiden hallinnoimia tekonurmikenttiä. Kenttiä hallin-
noivat toimialat ja muut toimijat päättävät niiden käytöstä ja mahdolli-
sesta asukaskäytöstä.  Kaikki koulujen ja päiväkotien pihat ja liikunta-
alueet ovat yksiköiden toiminta-aikojen ulkopuolella asukaskäytössä.

Tekonurmikentät sijoittuvat pääosin liikuntapuistoihin ja niitä hallinnoi ja 
ylläpitää kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala. 

Kaupunkiympäristön toimiala hallinnoi ja ylläpitää yleisillä alueilla satoja 
kenttiä, joista useimmat ovat kivituhkapäällysteisiä hiekkakenttiä. Näi-
den lisäksi on esimerkiksi tekonurmisia, nurmi-, kumi- ja sorapäällystei-
siä pelikenttiä. Helsingissä on lisäksi useita yksityisiä, pääsääntöisesti 
yhdistysten hallinnoimia tekonurmikenttiä.

Helsingin tavoitteena on, että kaupunkilaisilla olisi yhdenvertaiset lähi-
liikkumismahdollisuudet kaikilla alueilla. Tämän tavoitteen saavuttami-
seksi koulujen pihoja ja lähiliikunta-alueita suunnitellaan yhteistyössä 
kulttuurin ja vapaa-ajan- sekä kaupunkiympäristön toimialan kanssa. 
Tätä yhteistyötä tehdään osana kaavoitus-, palveluverkko- ja talonra-
kentamisohjelman valmistelutyötä sekä liikkumisohjelmaa. 

Tekonurmikenttäverkoston suunnittelussa avainasemassa on kulttuurin 
ja vapaa-ajan toimiala, joka kartoittaa, tukee ja kehittää eri lajien har-
joittelumahdollisuuksia sekä kuntalaisten mahdollisuuksia laadukkaa-
seen ja monipuoliseen liikuntaan.
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Yhteistyötä kaupunkiympäristön, kasvatuksen ja koulutuksen, kulttuurin 
ja vapaa-ajan toimialan sekä Staran välillä on tiivistetty huolehtimalla 
siitä, että yhteistyöverkostossa on mukana sekä toiminnan että tilojen 
kehittämisen ja ylläpidon näkökulmat. Kaupunkiympäristön toimialan 
kanssa tehtävässä yhteistyössä on tärkeää varmistaa riittävät alueelli-
set tilavaraukset pelikentille ja ulkoilulle ja varmistaa kenttien käytettä-
vyys asukaskäytön osalta. 

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Viivi Snellman, johtava arkkitehti, puhelin: 310 22378

viivi.snellman(a)hel.fi
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§ 221
Kaupunginvaltuuston 16.3.2022 tekemien päätösten täytäntöönpano

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, että kaupunginvaltuuston 16.3.2022 tekemät 
päätökset saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen mahdollisista va-
lituksista huolimatta panna täytäntöön seuraavasti:

58 §, Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus

Ei toimenpidettä.

59 §, Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Ei toimenpidettä.

60 § Kaupunginhallituksen kahden varajäsenen valinta

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä mainituille.

61 §, Käräjäoikeuden lautamiehen valinta

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä mainituille ja Helsin-
gin käräjäoikeudelle.

62 §, Hallintosäännön muuttaminen, sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastus-
toimen rakenteellinen uudistaminen

Tiedoksi kaupunginkanslialle, sosiaali- ja terveystoimialalle ja pelastus-
laitokselle.

63 §, Vuonna 2021 käyttämättä jääneiden määrärahojen perusteella myönnettävät 
ylitysoikeudet vuoden 2022 talousarvioon

Asiasta on erillinen täytäntöönpanopäätös asiana 5.

Tiedoksi Taloushallintopalveluliikelaitokselle, kaupunginkanslialle, kas-
vatuksen ja koulutuksen toimialalle, kaupunkiympäristön toimialalle, pe-
lastuslaitokselle, kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalle sekä sosiaali- ja 
terveystoimialalle.

64 §, Pelastuslaitoksen vuoden 2021 talousarvion toteutumaton sitova toiminnan 
tavoite

Tiedoksi asianomaiselle.

65 §, Vuoden 2021 talousarvion tytäryhteisöjen kaupunginvaltuustolle raportoitavat 
tavoitteet
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Ei toimenpidettä.

66 §, Toteutussopimuksen ja kiinteistökaupan esisopimuksen hyväksyminen sekä 
vuokrausperiaatteiden määrittäminen (Kalasatama, Verkkosaaren pohjoisosa, tontit 
10656/1 ja 2)

Kaupunginhallitus oikeuttaa

 kaupunkiympäristön toimialan maankäyttö ja kaupunkirakenteen 
tonttipäällikön tekemään mainittuun toteutussopimukseen tarvit-
taessa vähäisiä muutoksia

 kaupunkiympäristön toimialan maankäyttö ja kaupunkirakenteen 
sopimukset ja toiminnanohjaus -tiimin päällikön tai tämän valtuutta-
man allekirjoittamaan edellä mainitun toteutussopimuksen ja teke-
mään siihen tarvittaessa vähäisiä muutoksia

 kaupunkiympäristön toimialan maankäyttö ja kaupunkirakenteen 
tonttipäällikön tekemään mainittuun kiinteistökaupan esisopimuk-
seen ja sen perusteella tehtäviin kauppakirjoihin tarvittaessa vähäi-
siä muutoksia

 kaupunkiympäristön toimialan maankäyttö ja kaupunkirakenteen 
sopimukset ja toiminnanohjaus -tiimin päällikön tai tämän valtuutta-
man allekirjoittamaan edellä mainitun esisopimuksen ja sen perus-
teella tehtävät kauppakirjat sekä tekemään niihin tarvittaessa vähäi-
siä muutoksia.

Tiedoksi kaupunkiympäristön toimialalle ja kaupunkiympäristölautakun-
nalle.

67 §, Vuokrausperiaatteiden määrittäminen eräille tonteille (Vartiokylä, tontit 
45205/9, 12 ja 15)

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote varauksensaajille.

Tiedoksi kaupunkiympäristön toimialalle ja kaupunkiympäristölautakun-
nalle.

68 §, Vuokrausperiaatteiden määrittäminen asuntotontille (Vuosaari, tontti 54145/1)

Tiedoksi kaupunkiympäristön toimialalle ja kaupunkiympäristölautakun-
nalle.

69 §, Mellunkylän Ounasvaarantie 2 ja Pallaksentie 1 ja asemakaavan muuttami-
nen (nro 12421)
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Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskukselle, Helen Oy:lle, Helen Sähköverkko Oy:lle, Helsin-
gin seudun liikenne –kuntayhtymälle, Helsingin seudun ympäristöpalve-
lut -kuntayhtymälle, kaavamuutoksen hakijoille, kirjeen lähettäjälle ja 
Kymp/Taloudentuelle.

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

70 §, Mellunkylän Aarteenetsijäntie 2-4 asemakaavan muutos (nro 12717)

Kaupunginhallitus ottaa huomioon seuravan jatkosuunnitteluohjeen:

Rakennusaikaisten töiden yhteydessä pyritään välttämään pysyviä 
muutoksia Aarrepuistoon, kuten puiden kaatoja. On myös huomioitava, 
että rakennushanke on aina velvollinen korjaamaan hankkeen aiheut-
tamat muutokset puistoalueella vähintään entiseen tasoon.

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskukselle, Helen Oy:lle, Helen Sähköverkko Oy:lle, Helsin-
gin seudun liikenne –kuntayhtymälle, Helsingin seudun ympäristöpalve-
lut -kuntayhtymälle/Vesihuolto.

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

71 §, Laajasalon Jollaksentie 64:n asemakaavan muuttaminen (nro 12680)

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskukselle, Helen Oy:lle, Helen Sähköverkko Oy:lle, Helsin-
gin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymälle, Puolustusvoimille, kaa-
vamuutoksen hakijalle, Kymp/Taloudentuelle, vetoomuksen lähettäjien 
yhteyshenkilölle ja kirjeen kirjoittajalle.

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

72 §, Valtuutettu Pia Pakarisen aloite oppilas- ja opiskelijahuollon säilyttämisestä 
kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla soteuudistuksen jälkeenkin

Ei toimenpidettä.
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73 §, Kokouksessa jätetyt aloitteet

Aloitteet 16 - 21 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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§ 222
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen asioita, joissa 
seuraavat viranomaiset ovat tehneet päätöksen viikolla 11. 

kaupunginhallituksen jaostot  
- konsernijaosto  
- elinkeinojaosto 14.3.2022
- sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen 
uudistusjaosto

 

  
tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta 15.3.2022
  
lautakunnat ja niiden jaostot  
kasvatus- ja koulutuslautakunta  
- suomenkielinen jaosto 15.3.2022
- ruotsinkielinen jaosto  
kaupunkiympäristölautakunta 15.3.2022
- ympäristö- ja lupajaosto 17.3.2022
- rakennusten ja yleisten alueiden jaosto  
pelastuslautakunta  
kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 15.3.2022
- kulttuuri- ja kirjastojaosto  
- liikuntajaosto  
- nuorisojaosto  
sosiaali- ja terveyslautakunta 15.3.2022
- sosiaali- ja terveyslautakunnan jaosto  
  
johtokunnat  
- palvelukeskusliikelaitos  
- taloushallintopalveluliikelaitos  
- työterveysliikelaitos  
- rakentamispalveluliikelaitos  
- liikenneliikelaitos  
  
keskusvaalilautakunta yleishallinnon osalta  
  
pormestari  
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apulaispormestarit  
- kasvatuksen ja koulutuksen toimiala  
- kaupunkiympäristön toimiala  
- kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala  
- sosiaali- ja terveystoimiala  
  
kaupunginkanslian viranhaltijat  
  
henkilöstökassatoimikunta 17.3.2022

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 209, 210, 211, 212, 213, 219, 220, 221 ja 222 §:t.

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

2
OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Pöytäkirjan 214, 215, 216, 217 ja 218 §: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.

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

Oikaisuvaatimusviranomainen

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

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

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

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

Saara Nirkko
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Sari Sarkomaa Tuomas Rantanen

Elisa Gebhard

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa 
www.hel.fi 07.04.2022.


