
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 19/2019 1 (2)
Kaupunginhallitus

Asia/16
06.05.2019

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
kaupunginkanslia@hel.fi http://www.hel.fi/kaupunginkanslia +358 9 655 783 FI02012566

§ 308
V 22.5.2019, Valtuutettu Pentti Arajärven aloite Lapinlahden sairaa-
la-alueen säilyttämisestä yleishyödyllisessä käytössä

HEL 2019-000644 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

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

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

maria.nelskyla(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Pentti Arajärven aloitteen lop-
puun käsitellyksi.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Pentti Arajärvi ja 17 muuta valtuutettua esittävät aloittees-
saan, että kaupunki selvittää vaihtoehdot säilyttää Lapinlahden sairaala 
ja sen ympäristö (rakennukset ja puisto) yleishyödyllisessä käytössä 
kansalais- ja pienyritystoiminnan sekä kansalaistapahtumien paikkana.

Kaupunkiympäristölautakunta on 11.12.2018, § 648 päättänyt kilpailun 
järjestämisestä Lapinlahden sairaala-alueen rakennusten myymiseksi. 
Päätöksen mukaan kilpailuun otetaan mukaan myös ehdotukset, joissa 
esitetään hankkeita jotka perustuvat vuokramalliin. Vuokraaminen voi 
koskea joko kaikkia tai osaa kiinteistöistä. Mahdollista on myös vuok-
ramalli joissa vuokraaja ottaa vastuulleen kaikki tarvittavat kunnostuk-
set ja vastaa kunnostuksista omalla rahoituksellaan. Tällöin hakijan tu-
lee esittää uskottava ja läpinäkyvä, kilpailun sisällölliset kriteerit täyttä-
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vä rahoitus- ja korjaussuunnitelma joka turvaa kiinteistön/kiinteistöjen 
rakennushistorialliset arvot. Samoin hakijan on esitettävä vuokrataso, 
jota se on valmis maksamaan. Kaupunkiympäristölautakunta on pää-
töksessään mahdollistanut sen, että hanke voi olla myös vuokrapohjai-
nen ja myös yleishyödylliset toimijat voivat osallistua kilpailuun.

Lapinlahden sairaala-alueen kehittämiseksi alueen rakennuksille hae-
taan kilpailumenettelyn kautta uusi omistaja tai vuokralainen, jolla on 
kaupungin tavoitteiden mukainen visio alueen ja rakennusten käytöstä 
sekä tahto ja taloudelliset edellytykset kunnostaa suojellut rakennukset 
ja huolehtia rakennusten kunnosta myös jatkossa. Valtuustoaloitteessa 
esitetyt Lapinlahden sairaalan ja sitä ympäröivien rakennusten ja puis-
ton säilyttämisen vaihtoehdot ja Lapinlahden alueelle sijoittuvat toimin-
tamallit selvitetään kilpailumenettelyllä. Kilpailun ensimmäinen vaihe 
päättyy 31.5.2019.

Kaupunginhallitus on saanut aloitteen johdosta kaupunkiympäristölau-
takunnan lausunnon. Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mu-
kaan kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi aloit-
teen, jonka on allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuustoaloite Arajärvi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunta 26.03.2019 § 159

Kaupunkiympäristölautakunta 19.03.2019 § 147

Kaupunkiympäristölautakunta 12.03.2019 § 135


