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Kokousaika 13.03.2019 18:00 - 20:51

Kokouspaikka Vanha Raatihuone, Aleksanterinkatu 20

Läsnä

Jäsenet

Kivekäs, Otso kaupunginvaltuuston puheenjohtaja
Bogomoloff, Harry kaupunginvaltuuston 1. varapuheen-

johtaja
Arajärvi, Pentti kaupunginvaltuuston 2. varapuheen-

johtaja
Vapaavuori, Jan pormestari
Pakarinen, Pia apulaispormestari
Razmyar, Nasima apulaispormestari
Alametsä, Alviina
Apter, Ted
Arhinmäki, Paavo
Asko-Seljavaara, Sirpa
Biaudet, Eva poistui 18:56, poissa: 94 - 106 §
Borgarsdottir Sandelin, Silja poistui 18:56, poissa: 94 - 106 §
Chydenius, Jussi
Diarra, Fatim
Ebeling, Mika
Haatainen, Tuula
Hakola, Juha
Harjanne, Atte
Heinäluoma, Eero
Heinäluoma, Eveliina
Hernberg, Kaisa
Holopainen, Mari
Honkasalo, Veronika
Hussein, Abdirahim Husu
Jalovaara, Ville
Juva, Kati
Järvinen, Jukka
Kaleva, Atte
Karhuvaara, Arja poistui 18:56, poissa: 94 - 106 §
Kari, Emma
Kivelä, Mai
Koivulaakso, Dan
Kolbe, Laura
Kopra, Pia
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Korkkula, Vesa
Koskinen, Kauko
Laaksonen, Heimo
Malin, Petra poistui 18:56, poissa: 94 - 106 §
Meri, Otto
Modig, Silvia
Moisio, Elina
Muttilainen, Sami
Muurinen, Seija
Månsson, Björn
Niinistö, Jussi
Niskanen, Dani
Ohisalo, Maria
Pajunen, Jenni
Parpala, Matti
Pelkonen, Jaana poistui 18:56, poissa: 94 - 106 §
Peltokorpi, Terhi
Pennanen, Petrus
Raatikainen, Mika
Rantala, Marcus
Rantanen, Mari poistui 18:56, poissa: 94 - 106 §
Rydman, Wille
Saxberg, Mirita
Sazonov, Daniel
Silvo, Satu
Soininvaara, Osmo
Stranius, Leo
Sydänmaa, Johanna
Terho, Sampo poistui 19:08, poissa: 101 - 106 §
Urho, Ulla-Marja
Vanhanen, Reetta
Vepsä, Sinikka
Vuorjoki, Anna
Yanar, Ozan
Ahlblad, Linda varajäsen

saapui 18:56, poissa: 91 - 93 §
Ahva, Toni varajäsen

saapui 20:08, poissa: 91 - 100 §
Alanen, Outi varajäsen

saapui 18:56, poissa: 91 - 93 §
Enroth, Matti varajäsen

saapui 18:56, poissa: 91 - 93 §
Finne-Elonen, Laura varajäsen
Haavisto, Joona varajäsen

saapui 18:56, poissa: 91 - 93 §
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Haglund, Iida varajäsen
saapui 20:09, poissa: 91 - 100 §

Haglund, Mia varajäsen
Hillman, Perttu varajäsen
Hyttinen, Nuutti varajäsen
Klemetti, Tapio varajäsen
Kolehmainen, Joonas varajäsen
Laisaari, Johanna varajäsen
Nieminen, Jarmo varajäsen
Oskala, Hannu varajäsen
Paavolainen, Sara varajäsen
Pajula, Matias varajäsen
Rantanen, Tuomas varajäsen
Rissanen, Laura varajäsen

poistui 19:17, poissa: 101 - 106 §
Ruotsalainen, Nelli varajäsen
Sevander, Tomi varajäsen
Strandén, Juhani varajäsen

saapui 18:56, poissa: 91 - 93 §
Tamrakar, Byoma varajäsen

saapui 18:56, poissa: 91 - 93 §
Varjokari, Laura varajäsen
Venemies, Mauri varajäsen

Muut

Kivelä, Liisa vs. kansliapäällikkö
Hyvärinen, Silja vs. kaupunkiympäristön toimialajoh-

taja
Jolkkonen, Juha sosiaali- ja terveystoimialan toimia-

lajohtaja
Laitio, Tommi kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajoh-

taja
Pohjolainen, Liisa kasvatuksen ja koulutuksen toimia-

lajohtaja
Karvinen, Marko vs. rahoitusjohtaja
Peltonen, Antti vs. hallintojohtaja
Rope, Jenni kaupunginlakimies

poissa: 99 §
Menna, Lauri johtava asiantuntija
Andersson, Victor kaupunginsihteeri
Mickwitz, Leena kaupunginsihteeri
Rimpilä, Katja kaupunginsihteeri
Vallittu, Anja kaupunginsihteeri
Hannus, Hanna erityisavustaja
Isbom, Hanna erityisavustaja
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Laine, Hanna erityisavustaja
Andersson, Henrik kielenkääntäjä
Djupsjö, Stefan ylikielenkääntäjä
Almqvist, Casper tiedottaja
Lahti, Tero tiedottaja

Asiantuntijat

Terävä, Timo tarkastusjohtaja
Ahlqvist, Arto tarkastuspäällikkö

Puheenjohtaja

Otso Kivekäs kaupunginvaltuuston puheenjohtaja
91 - 99 §, 105 §, 106 §

Harry Bogomoloff kaupunginvaltuuston 1. varapuheen-
johtaja
100 - 104 §

Pöytäkirjanpitäjä

Lauri Menna johtava asiantuntija
91 - 99 §, 101 - 106 §

Antti Peltonen vs. hallintojohtaja
100 §
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Tid 13.03.2019 18:00 - 20:51

Plats Gamla Rådhuset, Alexandersgatan 20

Närvarande

Ledamöter

Kivekäs, Otso stadsfullmäktiges ordförande
Bogomoloff, Harry stadsfullmäktiges I vice ordförande
Arajärvi, Pentti stadsfullmäktiges II vice ordförande
Vapaavuori, Jan borgmästare
Pakarinen, Pia biträdande borgmästare
Razmyar, Nasima biträdande borgmästare
Alametsä, Alviina
Apter, Ted
Arhinmäki, Paavo
Asko-Seljavaara, Sirpa
Biaudet, Eva avlägsnade sig 18:56, frånvarande: 

94 - 106 §
Borgarsdottir Sandelin, Silja avlägsnade sig 18:56, frånvarande: 

94 - 106 §
Chydenius, Jussi
Diarra, Fatim
Ebeling, Mika
Haatainen, Tuula
Hakola, Juha
Harjanne, Atte
Heinäluoma, Eero
Heinäluoma, Eveliina
Hernberg, Kaisa
Holopainen, Mari
Honkasalo, Veronika
Hussein, Abdirahim Husu
Jalovaara, Ville
Juva, Kati
Järvinen, Jukka
Kaleva, Atte
Karhuvaara, Arja avlägsnade sig 18:56, frånvarande: 

94 - 106 §
Kari, Emma
Kivelä, Mai
Koivulaakso, Dan
Kolbe, Laura
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Kopra, Pia
Korkkula, Vesa
Koskinen, Kauko
Laaksonen, Heimo
Malin, Petra avlägsnade sig 18:56, frånvarande: 

94 - 106 §
Meri, Otto
Modig, Silvia
Moisio, Elina
Muttilainen, Sami
Muurinen, Seija
Månsson, Björn
Niinistö, Jussi
Niskanen, Dani
Ohisalo, Maria
Pajunen, Jenni
Parpala, Matti
Pelkonen, Jaana avlägsnade sig 18:56, frånvarande: 

94 - 106 §
Peltokorpi, Terhi
Pennanen, Petrus
Raatikainen, Mika
Rantala, Marcus
Rantanen, Mari avlägsnade sig 18:56, frånvarande: 

94 - 106 §
Rydman, Wille
Saxberg, Mirita
Sazonov, Daniel
Silvo, Satu
Soininvaara, Osmo
Stranius, Leo
Sydänmaa, Johanna
Terho, Sampo avlägsnade sig 19:08, frånvarande: 

101 - 106 §
Urho, Ulla-Marja
Vanhanen, Reetta
Vepsä, Sinikka
Vuorjoki, Anna
Yanar, Ozan
Ahlblad, Linda ersättare

anlände 18:56, frånvarande: 91 - 93 
§

Ahva, Toni ersättare
anlände 20:08, frånvarande: 91 - 
100 §
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Alanen, Outi ersättare
anlände 18:56, frånvarande: 91 - 93 
§

Enroth, Matti ersättare
anlände 18:56, frånvarande: 91 - 93 
§

Finne-Elonen, Laura ersättare
Haavisto, Joona ersättare

anlände 18:56, frånvarande: 91 - 
93§

Haglund, Iida ersättare
anlände 20:09, frånvarande: 91 - 
100 §

Haglund, Mia ersättare
Hillman, Perttu ersättare
Hyttinen, Nuutti ersättare
Klemetti, Tapio ersättare
Kolehmainen, Joonas ersättare
Laisaari, Johanna ersättare
Nieminen, Jarmo ersättare
Oskala, Hannu ersättare
Paavolainen, Sara ersättare
Pajula, Matias ersättare
Rantanen, Tuomas ersättare
Rissanen, Laura ersättare

avlägsnade sig 19:17, frånvarande: 
101 - 106 §

Ruotsalainen, Nelli ersättare
Sevander, Tomi ersättare
Strandén, Juhani ersättare

anlände 18:56, frånvarande: 91 - 93 
§

Tamrakar, Byoma ersättare
anlände 18:56, frånvarande: 91 - 93 
§

Varjokari, Laura ersättare
Venemies, Mauri ersättare

Övriga

Kivelä, Liisa stf. kanslichef
Hyvärinen, Silja stf. sektorchef i stadsmiljösektorn
Jolkkonen, Juha sektorchef i social- och hälsovårds-

sektorn
Laitio, Tommi sektorchef i kultur- och fritidssektorn
Pohjolainen, Liisa sektorchef i fostrans- och utbild-
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ningssektorn
Karvinen, Marko stf. finansdirektör
Peltonen, Antti stf. förvaltningsdirektör
Rope, Jenni stadsjurist

frånvarande: 99 §
Menna, Lauri ledande sakkunnig
Andersson, Victor stadssekreterare
Mickwitz, Leena stadssekreterare
Rimpilä, Katja stadssekreterare
Vallittu, Anja stadssekreterare
Hannus, Hanna specialmedarbetare
Isbom, Hanna specialmedarbetare
Laine, Hanna specialmedarbetare
Andersson, Henrik translator
Djupsjö, Stefan övertranslator
Almqvist, Casper informatör
Lahti, Tero informatör

Sakkunniga

Terävä, Timo revisionsdirektör
Ahlqvist, Arto revisionschef

Ordförande

Otso Kivekäs stadsfullmäktiges ordförande
91 - 99 §, 105 §, 106 §

Harry Bogomoloff stadsfullmäktiges I vice ordförande
100 - 104 §

Protokollförare

Lauri Menna ledande sakkunnig
91 - 99 §, 101 - 106 §

Antti Peltonen stf. förvaltningsdirektör
100 §



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/2019
Kaupunginvaltuusto

13.03.2019

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
helsinki.kirjaamo@hel.fi http://www.hel.fi/kaupunginvaltuusto +358 9 655 783 FI02012566

§ Asia

91 Asia/1 Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus
Namnupprop, laglighet och beslutsförhet

92 Asia/2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Val av protokolljusterare

93 Asia/3 Kyselytunti
Frågestund

94 Asia/4 Helsingin kaupungin tilintarkastajan valitseminen tilikausille 2019-2022
Val av revisor för Helsingfors stad för räkenskapsperioderna 2019–
2022

95 Asia/5 Muutos kaupunginvaltuuston kokoonpanossa
Ändring i stadsfullmäktiges sammansättning

96 Asia/6 Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaoston jäsenen ja 
varajäsenen valinta
Val av ledamot och ersättare i stadsmiljönämndens miljö- och 
tillståndssektion

97 Asia/7 Käräjäoikeuden lautamiehen valinta
Val av nämndeman vid tingsrätten

98 Asia/8 Vuoden 2018 talousarvion toteutumaton sitova toiminnallinen tavoite
Ett ouppnått bindande verksamhetsmål i 2018 års budget

99 Asia/9 Vuoden 2018 talousarvion tytäryhteisöjen sitovat tavoitteet
Ouppnådda bindande mål för dottersammanslutningar i 2018 års bud-
get

100 Asia/10 Raide-Jokerin hankesuunnitelman enimmäishinnan korottaminen Hel-
singin kaupungin osalta
Höjning av maximipriset i projektplanen för Jokerbanan för Helsingfors 
stads del

101 Asia/11 Raide-Jokerin varikon hankesuunnitelman hyväksyminen
Projektplan för en depå för Jokerbanan

102 Asia/12 Mäkelänrinteen lukion laajennuksen ja perusparannuksen hankesuun-
nitelma
Projektplan för utbyggnad och ombyggnad av Mäkelänrinteen lukios 
skolhus

103 Asia/13 Vuosaaren lukion uudisrakennuksen hankesuunnitelman hyväksymi-
nen
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Projektplan för gymnasiet Vuosaaren lukios nybygge

104 Asia/14 Vuokrausperiaatteiden määrittäminen suunnitellulle asuin-, liike- ja 
toimistorakennustontille (Meilahti)
Arrendeprinciper för en planerad tomt för en bostads-, affärs- och kon-
torsbyggnad i Mejlans

105 Asia/15 Patterimäen asemakaava ja asemakaavan muutos (nro 12477)
Detaljplan och detaljplaneändring för Batteribacken (nr 12477)

106 Asia/16 Kokouksessa jätetyt aloitteet
Motioner inlämnade vid sammanträdet
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§ 91
Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös

Kaupunginvaltuusto totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja pää-
tösvaltaiseksi.

Nimenhuuto ja estyneet

Puheenjohtaja totesi, että esteilmoituksen tämän kokouksen osalta 
ovat jättäneet läsnäololistassa mainitut valtuutetut ja heidän tilalleen on 
kutsuttu listasta ilmenevät varavaltuutetut.

Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Puheenjohtaja totesi, että kaupunginvaltuuston kokous on kutsuttu 
koolle kuntalaissa ja hallintosäännössä edellytetyssä järjestyksessä. 
Toimitetun nimenhuudon mukaan vähintään kaksi kolmasosaa valtuu-
tetuista on läsnä. Edellä olevan perusteella puheenjohtaja totesi, että 
kokous on laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen

Liitteet

1 Läsnäololista

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto toteaa esteen ilmoittaneet valtuutetut ja heidän ti-
lalleen tulevat varavaltuutetut, toimittaa nimenhuudon sekä toteaa ko-
kouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 92
Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin valtuutetut Paavo Arhinmäki ja Elina 
Moisio sekä varalle valtuutetut Jukka Järvinen ja Laura Kolbe.

Käsittely

Puheenjohtajan ehdotuksesta pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin yksimie-
lisesti valtuutetut Paavo Arhinmäki ja Elina Moisio sekä varalle valtuu-
tetut Jukka Järvinen ja Laura Kolbe.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto valitsee pöytäkirjantarkastajiksi kaksi valtuutettua 
ja varatarkastajiksi kaksi valtuutettua.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 93
Kyselytunti

Päätös

Kyselytunnilla oli esillä valtuutettu Reetta Vanhasen kysymys aiheesta 
toimet hallituksen sote-uudistuksen kaatumisen johdosta.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto järjestää kyselytunnin.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 94
Helsingin kaupungin tilintarkastajan valitseminen tilikausille 2019-
2022

HEL 2018-009180 T 02 08 02 00

Päätös

Kaupunginvaltuusto valitsi Helsingin kaupungin tilikausien 2019–2022 
tilintarkastajaksi ja eräiden erityistoimeksiantojen suorittajaksi vastaa-
vana aikana tarjouspyynnön vertailuperusteiden perusteella arvioituna 
kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen tehneen tilintarkastu-
syhteisö KPMG Oy Ab:n, vastuunalaisena tilintarkastajana JHT, KHT 
Jorma Nurkkala.

Hankintaan sisältyy optio tilikausiksi 2023 ja 2024. Option käyttämises-
tä on päätettävä kolmen vuoden kuluessa alkuperäisen hankintasopi-
muksen tekemisestä. Optiota käyttämällä kaupunginvaltuustolla on oi-
keus valita edellä mainittu tilintarkastusyhteisö kaupungin tilintarkasta-
jaksi tilikauden 2024 päättymiseen asti kilpailuttamatta hankintaa uu-
destaan. Kuntalain 122 §:n mukaan tilintarkastusyhteisö voidaan valita 
kerrallaan enintään kuuden tilikauden hallinnon ja talouden tarkasta-
mista varten.

Samalla kaupunginvaltuusto oikeutti tarkastuslautakunnan tekemään ti-
likausia 2019–2022 koskevan tilintarkastussopimuksen KPMG Oy Ab:n 
kanssa.

Tilintarkastussopimus tulee voimaan, kun sopijapuolet ovat sen allekir-
joittaneet. Sopimus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, 
kun tarjoaja on saanut tai hänen katsotaan saaneen päätöksen ja vali-
tusosoituksen tiedoksi.

Lakisääteisen tilintarkastuksen arvonlisäveroton kokonaishinta tilikau-
sille 2019–2022 on 468 400 euroa laskettuna 390 vuosittaisen tarkas-
tuspäivän mukaan. Lakisääteisen tilintarkastuksen osalta tehdään ta-
vallinen hankintasopimus. Erityistoimeksiantojen osalta tehdään puite-
järjestely, jonka kaikki ehdot vahvistetaan. Kaikilla kaupungin hallinto-
kunnilla ja sen tytäryhteisöillä on oikeus, mutta ei velvollisuutta käyttää 
tehtävää puitejärjestelyä.

Esittelijä
Tarkastuslautakunta

Lisätiedot
Arto Ahlqvist, tarkastuspäällikkö, puhelin: 310 36580

arto.ahlqvist(a)hel.fi
Timo Terävä, tarkastusjohtaja, puhelin: 310 43126
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timo.terava(a)hel.fi

Liitteet

1 Tarjouspyyntöasiakirjat
2 Tarjousten vertailu

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Tarjouspyyntöön osallistu-
neet

Esitysteksti
Muutoksenhaku hankintapäätökseen, 
kaupunginhallitus
Liite 1
Liite 2

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kuntalain säännökset

Kuntalain 122 §:n mukaan kaupunginvaltuusto valitsee hallinnon ja ta-
louden tarkastamista varten tilintarkastusyhteisön. Yhteisön on määrät-
tävä vastuunalaiseksi tilintarkastajaksi JHT-tilintarkastaja. Tilintarkasta-
ja toimii tehtävässään virkavastuulla. Tilintarkastusyhteisö voidaan vali-
ta enintään kuuden tilikauden hallinnon ja talouden tarkastamista var-
ten.

Kaupunginvaltuusto valitsi 7.6.2017 toimikaudeksi 2017–2020 tarkas-
tuslautakunnan kaupunkikonsernin hallinnon ja talouden tarkastuksen 
järjestämistä varten. Tarkastuslautakunta valmistelee kuntalain nojalla 
valtuustolle sen päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat 
asiat.

Helsingin kaupungin hallintosääntö

Kaupungin hallintosäännön 13 luvun 1 §:n mukaan tarkastuslautakunta 
valmistelee kaupunginvaltuustolle esityksen tilintarkastajan valinnasta, 
tekee tilintarkastussopimuksen ja valvoo sopimuksen noudattamista. 
Valinnan valmistelun yhteydessä lautakunta määrittelee tilintarkastajan 
toimikauden pituuden, joka voi olla enintään kuusi vuotta.

Hankintaprosessi
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Kunnan tilintarkastuspalvelujen hankintaan sovelletaan lakia julkisista 
hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Hankinta on 
EU-kynnysarvon ylittävä hankinta ja se on toteutettu avoimella menet-
telyllä. Kilpailutus perustuu Helsingin kaupunginkanslian 12.10.2018 
päivättyyn tarjouspyyntöön H036-18, Dnro HEL 2018-009180.

Hankinnasta on julkaistu hankintailmoitus 12.10.2018 sähköisessä 
HILMA-ilmoituskanavassa www.hankintailmoitukset.fi. Hankintailmoi-
tuksesta julkaistiin korjausilmoitus 15.10.2018. Tarjous pyydettiin Hel-
singin kaupungin hallinnon ja talouden lakisääteisen tilintarkastuksen 
suorittamisesta tilikausilta 2019–2022 ja eräiden erityistoimeksiantojen 
suorittamisesta vastaavana aikana.

Hallinnon ja talouden lakisääteisen tilintarkastuksen osalta hankintayk-
sikkö ja valittu toimittaja tekevät tavallisen hankintasopimuksen. Erityis-
toimeksiantojen osalta he tekevät puitejärjestelyn, jonka kaikki ehdot 
vahvistetaan. Kaikilla kaupungin hallintokunnilla ja sen tytäryhteisöillä 
on oikeus, mutta ei velvollisuutta käyttää tehtävää puitejärjestelyä.

Lisäksi hankintaan sisältyy optio tilikausille 2023 ja 2024.

Lakisääteinen tilintarkastus

Lakisääteisen tilintarkastuksen laajuus, josta tarjous pyydettiin, on kol-
mesataayhdeksänkymmentä (390) tarkastuspäivää tilikautta kohti. Vuo-
tuisten kokonaistarkastuspäivien määrää voidaan perustellusta syystä 
vähentää tai lisätä, mikäli kaupungin organisaatiorakenteessa, toiminta-
tavoissa tai tehtävissä tapahtuu olennaisia muutoksia, jotka vaikuttavat 
tilintarkastuksen laajuuteen. Tarkastuspäivien määrän muutoksista 
neuvotellaan tarpeen mukaan erikseen.

Erityistoimeksiannot

Erityistoimeksiannot, jotka sisältyvät hankintaan puitejärjestelynä, kos-
kevat EU-hankkeiden, valtionavustusta saavien hankkeiden ja Busi-
ness Finland- ym. avustushankkeiden tarkastamista sekä muiden eri-
tyistoimeksiantojen suorittamista. Hankintayksikkö arvioi, että erityis-
toimeksiantoja tullaan vuosittain tilaamaan 180 tarkastuspäivää vas-
taava määrä. Arvio ei sido kaupunkia.

Saapuneet tarjoukset

Määräaika tarjousten jättämiselle päättyi 30.11.2018 klo 12. Määräai-
kaan mennessä tarjouksen antoivat kolme (3) tilintarkastusyhteisöä: 
BDO Audiator Oy, KPMG Oy Ab sekä PwC Julkistarkastus Oy.

Tarjousasiakirjat ovat kaupunginvaltuuston jäsenten nähtävinä ennen 
kokouspäivää tarkastusvirastossa, Unioninkatu 25, 5. kerros. Ne ovat 
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myös nähtävinä valtuustosalin ulkopuolella ennen kokousta ja kokouk-
sen aikana.

Tarjoajilta pyydetyt lisäselvitykset

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 88 §:n 
mukaan hankintayksikkö voi pyytää tarjoajia toimittamaan selvityksiä, 
jos se on tarpeen menettelyn asianmukaisen kulun varmistamiseksi. 
Lisäksi kyseisen lain 96 §:n mukaan hankintayksikön on vaadittava tar-
joajalta selvitys tarjouksen hinnoista tai kustannuksista, jos tarjous vai-
kuttaa poikkeuksellisen alhaiselta.

Kahta tarjoajaa pyydettiin täydentämään tai täsmentämään tarjoustaan 
tilintarkastustiimiin nimettyjen jäsenten kokemustietojen osalta. Lisäksi 
KPMG Oy Ab:ltä pyydettiin edellä mainitun lain 96 §:n mukainen selvi-
tys.

Tarjoajat toimittivat pyydetyt selvitykset.

Tarjoajien soveltuvuuden ja tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkastaminen

Tarjouspyynnössä on esitetty tarjoajan soveltuvuudelle asetetut vaati-
mukset ja selvitysvelvollisuudet.

Kaikki tarjoajat täyttivät soveltuvuudelle määritetyt vaatimukset ja kaikki 
tarjoukset olivat tarjouspyynnön mukaisia.

Tarjousten vertailu

Tarjousten valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus, jon-
ka perusteena käytetään parasta hinta-laatusuhdetta. Hinnan painoar-
vo on 70 % ja laadun painoarvo 30 %.

Hinnan arviointiperusteena käytetään tarjoushintaa lakisääteiselle tilin-
tarkastukselle tilikausina 2019-2022 (maksimi 70 pistettä).

Laadun vertailuperusteet ovat seuraavat:

 Vastuunalaisen tilintarkastajan JHTT-/JHT-tutkinnon suorittamisen 
jälkeen kertynyt 2 vuotta ylittävä kokemus vähintään 100 000 asuk-
kaan kaupunkien päävastuullisena tilintarkastajana toimimisesta tai 
tarkastusaluevastuullisena tarkastajana toimimisesta (maksimi 10 
pistettä).

 Vastuunalaisen tilintarkastajan kokemus kuntien tai kuntayhtymien 
konsernitilinpäätöksen tarkastamisesta vuosina 2009-2018 (maksi-
mi 5 pistettä).

 Tarkastustiimiin kuuluvien hyväksyttyjen tilintarkastajien kokemus 
kuntien ja kuntayhtymien tilintarkastuksesta vuosina 2009-2018 tar-
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kastuspäivinä ilmaistuna vähimmäisvaatimukset ylittävin osin (mak-
simi 10 pistettä).

 Tarkastustiimiin kuuluvien hyväksyttyjen tilintarkastajien kokemus 
kuntien tai kuntayhtymien konsernitilinpäätöksen tarkastamisesta 
vuosina 2009-2018 (maksimi 5 pistettä). 

Vertailuperusteet on määritelty tarjouspyynnössä, liite 1. Tarjousten 
vertailu on esitetty esityslistan liitteessä 2. Vertailu osoittaa, että koko-
naistaloudellisesti edullisimman tarjouksen on jättänyt KPMG Oy Ab.

Esittelijä
Tarkastuslautakunta

Lisätiedot
Arto Ahlqvist, tarkastuspäällikkö, puhelin: 310 36580

arto.ahlqvist(a)hel.fi
Timo Terävä, tarkastusjohtaja, puhelin: 310 43126

timo.terava(a)hel.fi

Liitteet

1 Tarjouspyyntöasiakirjat
2 Tarjousten vertailu

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Tarjouspyyntöön osallistu-
neet

Esitysteksti
Muutoksenhaku hankintapäätökseen, 
kaupunginhallitus
Liite 1
Liite 2

Tiedoksi

Tarkastuslautakunta

Päätöshistoria

Tarkastuslautakunta 12.02.2019 § 9

HEL 2018-009180 T 02 08 02 00

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että
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1

Helsingin kaupungin tilikausien 2019–2022 tilintarkastajaksi ja eräiden 
erityistoimeksiantojen suorittajaksi vastaavana aikana valitaan tarjous-
pyynnön vertailuperusteiden perusteella arvioituna kokonaistaloudelli-
sesti edullisimman tarjouksen tehnyt tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, 
vastuunalaisena tilintarkastajana JHT, KHT Jorma Nurkkala.

Hankintaan sisältyy optio tilikausiksi 2023 ja 2024. Option käyttämises-
tä on päätettävä kolmen vuoden kuluessa alkuperäisen hankintasopi-
muksen tekemisestä. Optiota käyttämällä kaupunginvaltuustolla on oi-
keus valita edellä mainittu tilintarkastusyhteisö kaupungin tilintarkasta-
jaksi tilikauden 2024 päättymiseen asti kilpailuttamatta hankintaa uu-
destaan. Kuntalain 122 §:n mukaan tilintarkastusyhteisö voidaan valita 
kerrallaan enintään kuuden tilikauden hallinnon ja talouden tarkasta-
mista varten.

2

kaupunginvaltuusto oikeuttaa tarkastuslautakunnan tekemään tilikausia 
2019–2022 koskevan tilintarkastussopimuksen KPMG Oy Ab:n kanssa.

Tilintarkastussopimus tulee voimaan, kun sopijapuolet ovat sen allekir-
joittaneet. Sopimus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, 
kun tarjoaja on saanut tai hänen katsotaan saaneen päätöksen ja vali-
tusosoituksen tiedoksi.

Lakisääteisen tilintarkastuksen arvonlisäveroton kokonaishinta tilikau-
sille 2019–2022 on 468 400 euroa laskettuna 390 vuosittaisen tarkas-
tuspäivän mukaan. Lakisääteisen tilintarkastuksen osalta tehdään ta-
vallinen hankintasopimus. Erityistoimeksiantojen osalta tehdään puite-
järjestely, jonka kaikki ehdot vahvistetaan. Kaikilla kaupungin hallinto-
kunnilla ja sen tytäryhteisöillä on oikeus, mutta ei velvollisuutta käyttää 
tehtävää puitejärjestelyä.

Lisäksi tarkastuslautakunta päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian 
osalta heti.

10.10.2018 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
tarkastusjohtaja
Timo Terävä

Lisätiedot
Arto Ahlqvist, tarkastuspäällikkö, puhelin: +358931036580

arto.ahlqvist(a)hel.fi



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/2019 10 (244)
Kaupunginvaltuusto

Asia/5
13.03.2019

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
helsinki.kirjaamo@hel.fi http://www.hel.fi/kaupunginvaltuusto +358 9 655 783 FI02012566

§ 95
Muutos kaupunginvaltuuston kokoonpanossa

HEL 2019-001928 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginvaltuusto

 myönsi Tuuli Kousalle vapautuksen kaupunginvaltuutetun luotta-
mustoimesta

 totesi, että kuntalain (410/2015) 17 §:n 2 momentin mukaisesti kau-
punginvaltuuston puheenjohtajan kutsuttua hänet uudeksi kaupun-
ginvaltuutetuksi tulee Hannu Oskala vuoden 2021 toukokuun lopus-
sa päättyväksi toimikaudeksi

 totesi, että keskusvaalilautakunta nimeää Vihreälle valtuustoryhmäl-
le 21. varavaltuutetun vuoden 2021 toukokuun lopussa päättyväksi 
toimikaudeksi. 

Samalla kaupunginvaltuusto tarkasti pöytäkirjan tämän asian osalta he-
ti.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Mari Tammisto, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

mari.tammisto(a)hel.fi

Liitteet

1 Tuuli Kousan eronpyyntö 11.2.2019

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus toteaa, että Tuuli Kousa (Vihr.) on 11.2.2019 pyytä-
nyt vapautusta kaupunginvaltuutetun luottamustoimesta. Kaupunginval-
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tuuston puheenjohtajan kutsuttua hänet uudeksi valtuutetuksi tulee si-
jaantulojärjestyksen mukaisesti Vihreän valtuustoryhmän ensimmäinen 
varavaltuutettu Hannu Oskala.

Vaalilain 93 §:n mukaan kunnan keskusvaalilautakunnan on valtuuston 
puheenjohtajan pyynnöstä määrättävä uusia varavaltuutettuja, jos va-
ravaltuutettujen määrä jää valtuuston toimikauden aikana vajaaksi. 
Kaupunginvaltuuston myönnettyä Tuuli Kousalle vapautuksen kaupun-
ginvaltuutetun luottamustoimesta, kaupunginvaltuuston puheenjohtaja 
pyytää keskusvaalilautakuntaa nimeämään Vihreälle valtuustoryhmälle 
21. varavaltuutetun. 

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Mari Tammisto, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

mari.tammisto(a)hel.fi

Liitteet

1 Tuuli Kousan eronpyyntö 11.2.2019

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Taloushallintopalvelu

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 04.03.2019 § 146

HEL 2019-001928 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto

 myöntää Tuuli Kousalle vapautuksen kaupunginvaltuutetun luotta-
mustoimesta
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 toteaa, että kuntalain (410/2015) 17 §:n 2 momentin mukaisesti 
kaupunginvaltuuston puheenjohtajan kutsuttua hänet uudeksi kau-
punginvaltuutetuksi tulee Hannu Oskala vuoden 2021 toukokuun 
lopussa päättyväksi toimikaudeksi

 toteaa, että keskusvaalilautakunta nimeää Vihreälle valtuustoryh-
mälle 21. varavaltuutetun vuoden 2021 toukokuun lopussa päätty-
väksi toimikaudeksi. 

Samalla kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta 
heti.

Esittelijä
hallintojohtaja
Juha Summanen

Lisätiedot
Mari Tammisto, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

mari.tammisto(a)hel.fi
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§ 96
Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaoston jäsenen 
ja varajäsenen valinta

HEL 2019-001918 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginvaltuusto

 myönsi Anna Mäenpäälle eron kaupunkiympäristölautakunnan ym-
päristö- ja lupajaoston jäsenen luottamustoimesta ja

 valitsi nykyisen varajäsenen Anita Vihervaaran jäseneksi ja Tiina 
Rytkyn varajäseneksi (Anita Vihervaaran henkilökohtainen varajä-
sen) kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaos-
toon vuoden 2021 toukokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto tarkasti pöytäkirjan tämän asian osalta he-
ti.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

Liitteet

1 Eroilmoitus luottamustehtävästä

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuusto valitsi Anna Mäenpään (SDP) 7.6.2017 § 268 jä-
seneksi kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaostoon 
vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi. Anna Mäenpää pyytää 
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11.2.2019 eroa kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaos-
ton jäsenen luottamustoimesta.

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

Kesken toimikautta avoimeksi tulleeseen luottamustoimeen valitaan 
toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi uusi luottamushenkilö. Valittavan 
henkilön tulee olla vaalikelpoinen lautakuntaan kuntalain 74 §:n mukai-
sesti.

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

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

Liitteet

1 Eroilmoitus luottamustehtävästä

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto
Taloushallintopalveluliikelaitos
Tarkastusvirasto

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 04.03.2019 § 147

HEL 2019-001918 T 00 00 02
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Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto

 myöntää Anna Mäenpäälle eron kaupunkiympäristölautakunnan 
ympäristö- ja lupajaoston jäsenen luottamustoimesta ja

 valitsee Anita Vihervaaran jäseneksi ja Tiina Rytkyn varajäseneksi 
(Anita Vihervaaran henkilökohtainen varajäsen) kaupunkiympäristö-
lautakunnan ympäristö- ja lupajaostoon vuoden 2021 toukokuun lo-
pussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta 
heti.

Esittelijä
hallintojohtaja
Juha Summanen

Lisätiedot
Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi
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§ 97
Käräjäoikeuden lautamiehen valinta

HEL 2018-013036 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginvaltuusto valitsi Andreas Forsbergin käräjäoikeuden lauta-
mieheksi vuoden 2021 toukokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto tarkasti pöytäkirjan tämän asian osalta he-
ti.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

Liitteet

1 Päätös 5.12.2018 , Helsingin käräjäoikeus

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Kunnallisvalitus, valtuusto
Helsingin käräjäoikeus Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuusto valitsi 21.6.2017 § 294 Hannu Sileonin (KD) kärä-
jäoikeuden lautamieheksi vuoden 2021 toukokuun lopussa päättyväksi 
toimikaudeksi. Hannu Sileoni on Helsingin käräjäoikeuden 5.12.2018 
antamalla päätöksellä vapautettu lautamiehen tehtävästään. Käräjäoi-
keuden päätös on lainvoimainen.

Käräjäoikeuden lautamiehistä annetun lain (675/2016) mukaan valtuus-
to valitsee käräjäoikeuden lautamiehet valtuuston toimikautta vastaa-
vaksi ajaksi. Käräjäoikeuden lautamiehestä on soveltuvin osin voimas-
sa, mitä kunnan luottamushenkilöstä säädetään.
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Kesken toimikautta avoimeksi tulleeseen luottamustoimeen valitaan 
toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi uusi luottamushenkilö.

Käräjäoikeuden lautamieheksi valittavan tulee täyttää käräjäoikeuden 
lautamiehistä annetun lain 2 §:n mukaiset kelpoisuusvaatimukset.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

Liitteet

1 Päätös 5.12.2018 , Helsingin käräjäoikeus

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Kunnallisvalitus, valtuusto
Helsingin käräjäoikeus Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 04.03.2019 § 148

HEL 2018-013036 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto valitsee Andreas Forsbergin käräjäoikeuden lau-
tamieheksi vuoden 2021 toukokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta 
heti.

Esittelijä
hallintojohtaja
Juha Summanen

Lisätiedot
Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi
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§ 98
Vuoden 2018 talousarvion toteutumaton sitova toiminnallinen tavoi-
te

HEL 2019-002470 T 02 02 01

Päätös

Kaupunginvaltuusto hyväksyi pelastuslautakunnan selvityksen vuoden 
2018 talousarvion sitovan toiminnallisen tavoitteen toteutumatta jäämi-
sestä.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Tero Niininen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 25915

tero.niininen(a)hel.fi

Liitteet

1 Pelastuskomentajan kirje 29.1.2019

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Vuoden 2018 talousarvion noudattamisohjeiden mukaan lauta- ja joh-
tokuntien on annettava selvitys toteutumatta jääneistä sitovista toimin-
nallisista tavoitteista siten, että selvitykset voidaan käsitellä kaupungin-
valtuustossa ennen tilinpäätöksen allekirjoittamista kaupunginhallituk-
sessa.

Vuoden 2018 talousarvion toteutumattomat sitovat toiminnalliset tavoit-
teet olivat kaupunginvaltuuston käsittelyssä keskiviikkona 27.2.2019. 
Ko. esityksestä on jäänyt virheellisesti puuttumaan pelastuslautakun-
nan yhden sitovan toiminnallisen tavoitteen selvitys toteutumatta jäämi-
sestä.

Pelastuslautakunta perustelee seuraavasti, miksi vuoden 2018 talous-
arvion sitova toiminnallinen tavoite ei toteutunut.

Pelastuslaitos
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Tavoite: Ensihoidon tavoittamisviive on enintään 8 minuuttia vähintään 
70 %:ssa kiireellisyysluokkien A ja B tehtävistä. 

Toteuma: 68 %. Tavoite ei toteutunut.

Poikkeama johtuu kiireellisen ensihoidon runsaasta tehtävämäärästä, 
jota ei saatu ensihoitoyksikössä hoidettua.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Tero Niininen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 25915

tero.niininen(a)hel.fi

Liitteet

1 Pelastuskomentajan kirje 29.1.2019

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Pelastuslaitos

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 04.03.2019 § 149

HEL 2019-002470 T 02 02 01

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy pelastuslautakunnan selvityksen vuoden 
2018 talousarvion sitovan toiminnallisen tavoitteen toteutumatta jäämi-
sestä.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Tero Niininen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 25915

tero.niininen(a)hel.fi
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§ 99
Vuoden 2018 talousarvion tytäryhteisöjen sitovat tavoitteet

HEL 2019-001012 T 02 02 01

Päätös

Kaupunginvaltuusto hyväksyi

 tytäryhteisöjen vuoden 2018 talousarvion sitovien toiminnallisten ta-
voitteiden poikkeamat Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö Helsingin 
Korkotukiasuntojen, Kiinteistö Oy Helsingin Toimitilojen, Oy Asun-
tohankinta Ab:n, Kiinteistö Oy Kaapelitalon ja Kiinteistö Oy Myllypu-
ron Kampuksen osalta.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Pia Halinen, controller, puhelin: 310 25718

pia.halinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Tytäryhteisöjen sitovat tavoitteet vuonna 2018 päivitetty 21.2.2019

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsingin kaupungin vuoden 2018 talousarviossa (Kvsto 29.11.2017) 
asetettiin markkinaehtoisesti toimiville tytäryhteisöille sekä muille kau-
pungin merkittävimmille tytäryhteisöille taloudellisia ja/tai toiminnallisia 
tavoitteita, joilla pyritään varmistamaan, että yhteisöjen toiminta on  
kaupunkikonsernin kokonaisedun mukaista. Asetettavilla tavoitteilla py-
ritään myös varmistamaan kaupungin omistaja-arvon positiivinen kehit-
tyminen ja suojaaminen.

Kaupunginvaltuusto käsittelee toimialoille ja liikelaitoksille sekä tytäryh-
teisöille asetettujen sitovien tavoitteiden toteumatietoja kokouksessaan 
27.2.2019.

Esityslistan liitteessä on lueteltu tytäryhteisöille talousarviossa 2018 
asetetut kaikki sitovat tavoitteet toteumatietoineen. Yhteisöjen oman 
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seurannan ja raportoinnin perusteella tytäryhteisöjen sitovat tavoitteet 
ovat toteutuneet Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Korkotu-
kiasuntoja, Kiinteistö Oy Helsingin Toimitiloja, Oy Asuntohankinta 
Ab:tä, Kiinteistö Oy Kaapelitaloa ja Kiinteistö Oy Myllypuron Kampusta 
lukuun ottamatta. 

Tarkempi selvitys muiden talousarviotavoitteiden toteutumisesta esite-
tään konsernijaostolle Yhteisöraportissa 1-12/2018 konsernijaoston ko-
kouksessa 15.4.2019.

Yhteenveto toteutumattomista sitovista tavoitteista

Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Korkotukiasuntojen kiinteis-
töjen ylläpitokustannusten kolmen vuoden keskimääräinen kasvu oli 
2,4 %, mikä oli 0,3 prosenttiyksikköä suurempi kuin kustannusindeksi 
kyseisenä ajankohtana. Yhtiön ylläpitokustannusten suurin nousu oli 
kaukolämmön kulutuksen kasvussa.

Kiinteistö Oy Helsingin Toimitilojen kiinteistöjen ylläpitokustannusten 
kolmen vuoden keskimääräinen nousu oli 16,7 %, mikä oli 14,6 pro-
senttiyksikköä suurempi kuin kustannusindeksi kyseisenä ajankohtana. 
Yhtiön korjaus- ja peruskorjauskustannukset ovat vaihdelleet paljon 
vuosittain. Vuosina 2017 – 2018 toteutettiin Apollonkatu 12 (Minervas-
kolan) perusparannushanke ja yhtiön korjauskulujen kolmen vuoden 
keskimääräinen kasvu oli 38,6 %. Yhtiön lämpö- ja sähkökustannuksia 
nosti myös olennainen ilmanvaihdon käyttöaikojen lisääminen useiden 
rakennusten sisäilmaolosuhteiden laadun varmistamiseksi.

Oy Helsingin Asuntohankinta Ab:n kiinteistöjen ylläpitokustannusten 
kolmen vuoden keskimääräinen nousu oli 4,1 %, mikä oli 2 prosenttiyk-
sikköä suurempi kuin kustannusindeksi kyseisenä ajankohtana. Yhtiön 
kuluista yli 3/4:aa muodostuu asuinhuoneistojen vastikkeista, joiden 
suuruuteen yhtiöllä ei ole käytännössä vaikutusmahdollisuutta. Tilasto-
keskuksen mukaan vastikkeiden nousu vuosina 2016 ja 2017 oli sel-
västi yleistä kiinteistöjen ylläpitokustannusten indeksinousua suurempi 
ja tästä syystä myös yhtiön kulut nousivat kyseisinä vuosina. Lisäksi 
yhtiön huoneistokorjauskulujen kolmen vuoden keskimäärinen nousu 
oli 12,5 % raportointijaksolla.

Kiinteistö Oy Kaapelitalon Tanssin talo –hanke on edennyt suunnitel-
mien mukaisesti muilta osin, mutta hankkeen rakentamisen aloitus on 
myöhässä sunnitellusta aikataulusta. Asemakaavasta jätettiin Helsingin 
hallinto-oikeuteen yksi kunnallisvalitus ja tästä johtuen hankkeen suun-
nitelman mukainen rakennusvaiheen aloitus viivästyi lykkääntyen syys-
kuusta 2018 vuoden 2019 puolelle.
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Kiinteistö Oy Myllypuron Kampuksen rakennushanke on edennyt suun-
nitelmien mukaisesti muilta osin, mutta hanke on myöhässä suunnitel-
lusta aikataulusta. Vaihe 1 valmistui 19.12.2018, kun valmistumisen ta-
voiteaika oli 31.7.2018. Vaihe 2 valmistumisen tavoiteaika on 
31.8.2019. Hanke on kustannuspuitteissaan.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Pia Halinen, controller, puhelin: 310 25718

pia.halinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Tytäryhteisöjen sitovat tavoitteet vuonna 2018 päivitetty 21.2.2019

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 25.02.2019 § 130

HEL 2019-001012 T 02 02 01

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy tytäryhteisöjen vuoden 2018 talousarvion 
sitovien toiminnallisten tavoitteiden poikkeamat Keskinäinen kiinteistö-
osakeyhtiö Helsingin Korkotukiasuntojen, Kiinteistö Oy Helsingin Toimi-
tilojen, Oy Asuntohankinta Ab:n, Kiinteistö Oy Kaapelitalon ja Kiinteistö 
Oy Myllypuron Kampuksen osalta.

Käsittely

25.02.2019 Ehdotuksen mukaan

Esteelliset: Jenni Rope

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Pia Halinen, controller, puhelin: 310 25718

pia.halinen(a)hel.fi



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/2019 23 (244)
Kaupunginvaltuusto

Asia/10
13.03.2019

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
helsinki.kirjaamo@hel.fi http://www.hel.fi/kaupunginvaltuusto +358 9 655 783 FI02012566

§ 100
Raide-Jokerin hankesuunnitelman enimmäishinnan korottaminen 
Helsingin kaupungin osalta

HEL 2016-000511 T 08 00 02

Päätös

Kaupunginvaltuusto hyväksyi Raide-Jokerin hankesuunnitelman enim-
mäishinnan korottamisen Helsingin kaupungin osalta liikenneliikelaitok-
sen johtokunnan esityksen 31.1.2019 mukaisesti siten, että pikaraitio-
tien infrastruktuurin kokonaiskustannusarvio on yhteensä 386 milj. eu-
roa (MAKU-indeksi 106,0 marraskuu 2018, kun 2015=100) ja Helsingin 
kaupungin osuus kustannuksista 209 milj. euroa, kun valtion osuus 
kustannuksista on yhteensä 84 milj. euroa.

Käsittely

Valtuutettu Nuutti Hyttinen ehdotti valtuutettu Juhani Strandénin kan-
nattamana, että kaupunginvaltuusto palauttaisi Raide-Jokerin hanke-
suunnitelman uudelleen valmisteltavaksi yhteistyössä Espoon kanssa 
siten, että saadaan paremmat edellytykset toteuttaa hanke esitettyä 
pienemmillä kustannuksilla.

1 äänestys

Asian käsittelyn jatko JAA, palautus EI

JAA-ehdotus: Asian käsittelyä jatketaan
EI-ehdotus: Kaupunginvaltuusto palauttaa Raide-Jokerin hankesuunni-
telman uudelleen valmisteltavaksi yhteistyössä Espoon kanssa siten, 
että saadaan paremmat edellytykset toteuttaa hanke esitettyä pienem-
millä kustannuksilla.

Jaa-äänet: 71
Linda Ahlblad, Alviina Alametsä, Outi Alanen, Ted Apter, Pentti Arajär-
vi, Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Jussi 
Chydenius, Fatim Diarra, Laura Finne-Elonen, Tuula Haatainen, Mia 
Haglund, Juha Hakola, Atte Harjanne, Joel Harkimo, Eero Heinäluoma, 
Eveliina Heinäluoma, Kaisa Hernberg, Mari Holopainen, Veronika Hon-
kasalo, Abdirahim Husu Hussein, Ville Jalovaara, Kati Juva, Jukka Jär-
vinen, Atte Kaleva, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Otso Kivekäs, Mai Ki-
velä, Tapio Klemetti, Dan Koivulaakso, Joonas Kolehmainen, Vesa 
Korkkula, Heimo Laaksonen, Johanna Laisaari, Otto Meri, Silvia Modig, 
Elina Moisio, Seija Muurinen, Jarmo Nieminen, Jussi Niinistö, Dani 
Niskanen, Mia Nygård, Maria Ohisalo, Hannu Oskala, Sara Paavolai-
nen, Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, Matti Parpala, Jaana Pelkonen, 
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Petrus Pennanen, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Nasima Raz-
myar, Nelli Ruotsalainen, Wille Rydman, Mirita Saxberg, Daniel Sazo-
nov, Tomi Sevander, Osmo Soininvaara, Leo Stranius, Johanna Sy-
dänmaa, Byoma Tamrakar, Ulla-Marja Urho, Reetta Vanhanen, Jan 
Vapaavuori, Juhana Vartiainen, Sinikka Vepsä, Anna Vuorjoki, Ozan 
Yanar

Ei-äänet: 8
Mika Ebeling, Nuutti Hyttinen, Laura Kolbe, Pia Kopra, Sami Muttilai-
nen, Terhi Peltokorpi, Mika Raatikainen, Juhani Strandén

Tyhjä: 3
Kauko Koskinen, Björn Månsson, Mauri Venemies

Poissa: 3
Terhi Koulumies, Satu Silvo, Sampo Terho

Kaupunginvaltuusto päätti jatkaa asian käsittelyä.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Liikenneliikelaitoksen johtokunnan esitys 31.1.2019
2 Kustannusarvion perustelu -raportti
3 Hankekuvaus
4 Päivitetty hankearviointi
5 Kaupunkitaloudellisen arvioinnin päivitys
6 Vaikutukset käyttötalouteen ja lipun hintoihin, päivitetty

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Aikaisemmat päätökset

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 15.6.2016 § 178 Raide-Jokerin hanke-
suunnitelman siten, että hankesuunnitelman mukaisen pikaraitiotien inf-
rastruktuurin kokonaiskustannusarvio on 275 milj. euroa (MAKU 
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4/2015). Myös Espoon kaupunginvaltuusto hyväksyi hankesuunnitel-
man kesäkuussa 2016. 

Raide-Jokeri on Helsingin Itäkeskuksesta Espoon Keilaniemeen suun-
niteltu seudullinen poikittainen pikaraitiotielinja, joka korvaa nykyisen 
bussirunkolinjan 550. Raide-Jokerin kokonaispituus on noin 25 km, jos-
ta noin 16 km sijoittuu Helsinkiin ja noin 9 km Espooseen. Linja on koko 
osuudeltaan kaksiraiteinen ja rata on sijoitettu pääosin omalle ajouralle. 
Kaupunginvaltuusto hyväksyi 28.9.2016 § 239 Raide-Jokeri -linjan rai-
tiovaunujen hankesuunnitelman. 

Kaupunginhallitus hyväksyi 24.10.2016 § 926 Espoon ja Helsingin yh-
teistyösopimuksen Raide-Jokeri -linjan suunnittelusta ja toteutuksesta. 
Yhteistyösopimuksessa sovittiin mm. hankkeen organisoinnista nykyis-
ten Helsingin ja Espoon kaupunkiorganisaatioiden puitteissa ja niihin 
tukeutuen sekä kustannusvastuusta ja kustannusten jakautumisesta. 
Sopimuksen mukaan kustannukset jaetaan aiheuttamisperiaatteen mu-
kaan ja alueellisesti. Yhteistyösopimuksessa sovittiin myös erityisestä 
selvitysmenettelystä siltä varalta, että projektin kustannusseurannan tai 
riskiseurannan perusteella arvioidaan, että Raide-Jokeri -hankkeen ko-
konaiskustannuksen enimmäismäärä on vaarassa ylittyä.

Helsingin ja Espoon kaupungit tekivät yhteistyössä keväällä 2016 Rai-
de-Jokerin toteutusmallin selvityksen. Selvitystyön perusteella todettiin, 
että allianssimalli soveltuisi parhaiten Raide-Jokerin toteuttamiseen. 
Selvityksessä todettiin myös, että selkeästi erikseen määriteltävät ja 
nopeasti käynnistettävät osat voidaan tarvittaessa toteuttaa omina eril-
lisurakoinaan.

Kaupunkien yhteinen Raide-Jokerin johtoryhmä päätti 9.12.2016 hank-
keen toteuttamisesta allianssimallilla toteutusmuotoselvityksen mukai-
sesti. Kaupungit kilpailuttivat allianssitoimijat vuoden 2017 aikana. Kil-
pailutuksissa toteuttajiksi valittiin NRC Finland Group Oy (ent. VR 
Track Oy) ja YIT Suomi Oy (ent. YIT Rakennus Oy) ja suunnittelijoiksi 
Ramboll Finland Oy, Sitowise Oy ja NRC Finland Group Oy.

Allianssimalli on yhteistoimintamuoto, jossa tilaaja, suunnittelijat ja ura-
koitsijat asettavat hankkeelle yhteiset tavoitteet ja toimivat yhdessä 
hankkeen toteuttamiseksi. Allianssin muodostamisen jälkeisessä kehi-
tysvaiheessa hankkeelle muodostetaan yhteisesti sovittu kustannusar-
vio sekä toteutusvaiheen suunnitelma aikatauluineen. Suunnitelmien 
pohjalta tilaaja päättää jatketaanko allianssia toteutusvaiheeseen. Siir-
ryttäessä toteutusvaiheeseen yhdessä laadittu kustannusarvio sitoo 
kaikkia osapuolia.

Enimmäishinnan korotusesitys Helsingin kaupungin osalta
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Liikenneliikelaitoksen johtokunta esittää 31.1.2019 Raide-Jokerin han-
kesuunnitelman enimmäishinnan korottamista Helsingin osalta siten, 
että Helsingin kaupungin osuus kustannuksista on 209 milj. euroa 
(MAKU-indeksi 106,0 marraskuu 2018, kun 2015=100) ilman valtion 
kustannusosuutta. Pikaraitiotien infrastruktuurin kokonaiskustannusar-
vio on Espoon osuus mukaan lukien yhteensä 386 milj. euroa, kun val-
tion osuus kustannuksista on yhteensä 84 milj. euroa.

Esityksessään johtokunta edellyttää myös, että sille raportoidaan sään-
nöllisesti Raide-Jokerin kustannusten kehittymisestä hankkeen edetes-
sä, mukaan lukien kustannusten jakautumisesta projektin eri osien vä-
lillä.

Liikenneliikelaitoksen johtokunnan esitys on liitteenä 1. Liitteinä 2-6 
ovat kustannusarvion perustelu, hankekuvaus, päivitetty hankearviointi, 
päivitetty kaupunkitaloudellinen arviointi sekä vaikutukset käyttötalou-
teen ja lippujen hintoihin. 

Kustannusten ylityksestä

Vuonna 2016 hyväksytyn hankepäätöksen mukainen kokonaiskustan-
nusarvio 275 milj. euroa on vuoden 2018 marraskuun hintatasossa 
287,8 milj. euroa. 

Uusi kokonaiskustannusarvio on marraskuun 2018 hintatasossa 386 
milj. euroa, joten kustannusylitys on 98,2 milj. euroa. Ylitys jakaantuu 
Helsingin ja Espoon kaupungeille siten, että Helsingin osuuden kustan-
nusnousu on 81,0 milj. euroa ja Espoon osuuden kustannusnousu 17,2 
milj. euroa. Kustannusten noususta 82,5 % kohdistuu Helsingin osuu-
teen ja 17,5 % Espoon osuuteen.

Hankkeen kokonaiskustannusarviosta 386 milj. eurosta (valtionosuus 
mukana) Helsingin osuus on 267 milj. euroa. Ilman valtion kustannuso-
suutta (58 milj. euroa Helsingin osalta) Helsingin osuus on 209 milj. eu-
roa. 

Kustannusten muutosta on liikenneliikelaitoksen johtokunnan esityk-
sessä ja liitteessä 2 (Kustannusarvion perustelu) sekä jäljempänä tar-
kasteltu vuoden 2015 hintatasossa. Huhtikuun 2015 ja marraskuun 
2018 välinen indeksin muutos on noin 4,7 %.

Verrattuna vuoden 2016 hankesuunnitelman kustannusarvioon, joka 
perustui yleissuunnitelmatasoisiin suunnitelmiin, nyt esitetty uusi kus-
tannusarvio on laadittu huomattavasti tarkempien, keskimäärin katu-
suunnitelmatasoisten suunnitelmien perusteella. Kustannustaso on ar-
vioitu allianssimallissa eri osapuolten kesken yhteisesti sekä varmistet-
tu mm. ulkopuolisen asiantuntijan avustuksella. Kustannusarvion mää-
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rittämisen tavoitteena on ollut tiukka, mutta realistinen kustannusarvio. 
Mahdollisiin riskeihin on varauduttu arvioimalla tilastollisesti riskin to-
dennäköisyyttä. Kokonaiskustannuksiin sisältyvä riskivaraus on noin 
7,8 milj. euroa, ja omistajan riskivaraus noin 8,3 milj. euroa sisältyy 
omistajatehtävien kustannuksiin.

Tarkemmat tiedot kustannuksista ilmenevät liikenneliikelaitoksen esi-
tyksestä. Myös kokonaiskustannusten laskentaa sekä allianssimallia 
kokonaiskustannusten ja hankkeen toteuttamisen kannalta on selostet-
tu tarkemmin liikenneliikelaitoksen esityksessä sekä liitteessä 2 (Kus-
tannusarvion perustelu).

Merkittävimmät kustannusten kohoamiseen johtaneet tekijät

Kustannusnousuun ovat vaikuttaneet useat tekijät, joita on kuvattu liit-
teessä 2 (kustannusarvion perustelu). Muutoksia on liitteessä tarkastel-
tu mm. tekniikkalajeittain ja kohdekohtaisesti, ja vertailussa on käytetty 
vuoden 2015 hintatasoa. 

Eniten kustannukset ovat kasvaneet katurakentamisessa, jossa suurin 
kustannusmuutosta selittävä tekijä liittyy katurakenteiden yksikköhintoi-
hin. Alkuperäisessä hankesuunnitelmassa yksikköhinta perustui siihen, 
että katurakenteista uusitaan vain ylimmät kerrokset. Monilta osin ka-
dun rakennekerrokset täytyy kuitenkin rakentaa kokonaan uudelleen. 
Näin ollen katurakenteiden yksikköhinnat ovat kautta linjan merkittäväs-
ti korkeampia verrattuna alkuperäisen kustannusarvion yksikköhintoi-
hin. Katurakenteiden yksikköhintojen ero nostaa Raide-Jokerin kustan-
nuksia noin 16 milj. euroa suhteessa alkuperäiseen hankesuunnitel-
maan.

Kustannusten kasvua selittää myös se, että alkuperäisessä hanke-
suunnitelmassa ei ollut otettu huomioon kaikkia pikaraitiotielinjan vaa-
timia rakenteita ja ratkaisuja, mm. työnaikaiset kaivantojen tuennat (li-
säystä 10 milj. euroa) ja hajavirtojen hallintaan liittyvät rakenne- ja jär-
jestelmäratkaisut (lisäystä 5,0 milj. euroa). Myös työnaikaisten liikenne-
järjestelyjen kustannukset ovat kasvaneet huomattavasti (lisäystä 6,0 
milj. euroa). Kohdekohtaisten työvaiheiden määrä on lisääntynyt erityi-
sesti putki- ja johtosiirtojen määrän huomattavan kasvun johdosta. Put-
ki- ja johtosiirrot Pirkkolantiellä ja Pirjontiellä nostavat kustannuksia (5,9 
milj. euroa).

Allianssimallissa suunnittelun ja hanketehtävien merkitys ja osuus on 
erilainen kuin kokonaisurakkamallissa, johon alkuperäisen hankesuun-
nitelman mukainen kustannusarvio perustui. Tarkistetun kustannusar-
vion mukaiset suunnittelun kustannukset ovat noin 35 milj. euroa, kun 
alkuperäisessä hankesuunnitelmassa niiden osuus oli noin 15 milj. eu-
roa. Hanketehtävien (mm. projektin johtoon ja hallintaan liittyvät tehtä-
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vät) osuus projektin kokonaiskustannuksista on noin 12,6 % ja kustan-
nuksina noin 46 milj. euroa. Omistajatehtävien (tilaajaosapuolen kus-
tannukset) osuus, joka ei ole sisällöltään sama kuin alkuperäisessä 
hankesuunnitelmassa, on noin 23 milj. euroa.

Säästöä on syntynyt mm. liikennevalojärjestelmien ja siltakohteiden 
muutosratkaisujen osalta sekä vähentyneistä pohjanvahvistustarpeista.

Kalusto, varikko sekä liittyvät hankkeet

Raide-Jokeri edellyttää myös uuden varikon toteuttamista sekä kalus-
ton hankintaa. Kaluston hankesuunnitelma on hyväksytty kaupungin-
valtuustossa 28.9.2016 § 239. Allianssi on laatinut varikosta toteutus-
suunnitelman, jonka kokonaiskustannusarvio on marraskuun 2018 hin-
tatasossa 69,5 milj. euroa. Varikon hankesuunnitelman hyväksyminen 
on erillisenä asiana tässä kokouksessa.

Raide-Jokerin rakentamisen yhteydessä on tarkoituksenmukaista to-
teuttaa Raide-Jokeri-allianssin toimesta joitain Raide-Jokeriin kuulu-
mattomia töitä jotka sijoittuvat Raide-Jokerin välittömään läheisyyteen 
ja joiden toteuttaminen ajoittuu Raide-Jokerin rakentamisen yhteyteen. 
Näiden töiden kustannusarvio on tämänhetkisen arvion mukaan mar-
raskuun 2018 hintatasossa 51,5 milj. euroa. Nämä ns. liittyvät hankkeet 
on mahdollista toteuttaa Raide-Jokerin allianssin optiojärjestelyjen 
kautta allianssin toimesta. Tarvittavat määrärahat varataan vuosittain 
talousarvion investointiohjelman hyväksymisen yhteydessä normaalien 
menettelytapojen mukaisesti.

Hankkeen vaikutukset lipputuloihin, lippujen hintoihin ja kaupungin käyttötalouteen

Raide-Jokerin hankesuunnitelmaan liittyen tehtiin vuonna 2016 selvitys 
Raide-Jokerin vaikutuksesta lipputuloihin, lippujen hintoihin ja kaupun-
gin käyttötalouteen. Vaikutusarvio on päivitetty vuoden 2019 tilantee-
seen. Arviossa on huomioitu sekä pikaraitiotien infrastruktuuri, varikko 
että kalusto. Raide-Jokerista on lisäksi tehty päivitetty hankearviointi ja 
Helsingin osalta päivitetty kaupunkitaloudellinen arviointi. 

Uuden vaikutusarvion mukaan Raide-Jokerilla arvioidaan olevan mat-
kalippujen hintoihin noin 4,1 %:n (aikaisemmassa arviossa 2,5 %) koro-
tusvaikutus. Kaupungin HKL:lle maksama suora tuki huomioiden infra-
koron palautus kasvaa ensimmäisen vuoden osalta 3,9 milj. euroa 
(keskimäärin 2,4 milj. euroa/vuosi 40 vuoden aikana). Tämä vastaa 
noin 17 % korotusta hyväksytyn talousarvion 2019 mukaiseen HKL:lle 
maksettavaan kaupungin tukeen.

Helsingin kaupungin HSL-maksuosuuden arvioidaan kasvavan Raide-
Jokerin myötä sen käyttöön ottoa seuraavan ensimmäisen vuoden 
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osalta noin 9,2 milj. euroa (aikaisemmassa arviossa 1,7 milj. euroa). 
Raide-Jokerin kokonaisvaikutus Helsingin kaupungin käyttötalouteen 
arvioitiin olevan sen käyttöönottoa seuraavan ensimmäisen vuoden 
osalta (HSL:n maksuosuus ja HKL:n infratuki) yhteensä 13,1 milj. euroa 
(aikaisemmassa arviossa 5 milj. euroa). Vaikutus pienenee jonkin ver-
ran seuraavina vuosina poistettavan pääoman korkokulujen pienenty-
misen myötä.

Käyttö- ja liikennöintikustannukset

Raide-Jokerin infrastruktuurin kunnossapitokustannuksiksi Helsingissä 
on arvioitu 1,4 milj. euroa vuodessa.

Päivitetyn hankearvioinnin mukaan Raide-Jokerin arvioidut liikennöinti-
kustannukset ovat noin 23,3 milj. euroa vuodessa vuonna 2030 ja 24,6 
milj. euroa vuonna 2050. Arvioidut liikennöintikustannukset sisältävät 
varikko- ja kalustoinvestointien pääomakustannukset. Liikennöintikus-
tannukset ovat Raide-Jokerissa jossain määrin suuremmat kuin vertai-
luvaihtoehtona käytetyllä runkobussilinjalla hankearvioinnissa tarkaste-
luina vuosina (vuonna 2030 noin 15,4 milj. euroa ja vuonna 2050 noin 
16,3 milj. euroa. 

Yksittäistä nousua kohden liikennöintikustannusten arvioidaan vuonna 
2050 olevan 0,68 euroa sekä Raide-Jokerilla että vertailuvaihtoehdolla.

Hankkeen kaupunkitaloudellisista vaikutuksista

Raide-Jokerin hyöty-kustannussuhde on uusien kaupunkitaloudellisten 
arvioiden mukaan 0,66 toteuttamisvuodelle 2024 arvioituna (0,7 aikai-
semmassa arviossa vuodelle 2025). Suhde jää alle yhteiskuntatalou-
dellisen kannattavuusrajan (1,0). Hankearvioinnissa Raide-Jokerin to-
teuttamista on verrattu nykyisen runkolinjan 550 liikenteen jatkamiseen 
ja kehittämiseen. Edelliseen hankearviointiin verrattuna kannattavuutta 
parantavat erityisesti bussivaihtoehdon ajoaikojen vaihtelun huomioi-
minen matka-ajoissa ja vertailuvaihtoehdolle arvioidut 54 milj. euron in-
vestoinnit. Kannattavuutta puolestaan heikentävät pikaraitiotien kasva-
neet investointi- ja liikennöintikustannukset.

Päivitetyssä hankearvioinnissa on tehty myös toimintaympäristöön liit-
tyviä herkkyystarkasteluja ilman perusvaihtoehdossa mukana olevaa 
ajoneuvoliikenteen hinnoittelua. Herkkyystarkastelun mukaan Raide-
Jokerin kannattavuus laskee hieman (0,06), jos ajoneuvoliikenteen hin-
noittelu otetaan käyttöön vuonna 2030. Yksinomaan yhteiskuntatalou-
delliseen kannattavuuslaskelmaan tukeutuen ei hanketta voida pitää 
kaupungin kannalta kannattavana hankkeena.
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Kuten jo vuonna 2016 kaupunginvaltuuston listatekstin perusteluissa 
todettiin, perustuvat Raide-Jokerin hyödyt kaupungin kannalta poikittai-
sen joukkoliikenneyhteyden kapasiteetin ja palvelutason paranemiseen 
sekä maankäytöllisiin hyötyihin. Hyödyt kohdistuvat voimakkaasti Rai-
de-Jokeria ympäröivälle vyöhykkeelle, ja myös säteittäisten suuntien 
joukkoliikenneyhteydet paranevat merkittävästi.

Raide-Jokerin vaikutuksia suhteessa valmisteilla olevan yleiskaavan 
mahdollistamaan rakentamispotentiaaliin arvioitiin vuonna 2014 kau-
punkitaloudellisessa selvityksessä. Kaupunkitaloudellista arviointia on 
päivitetty mm. MAL 2019 -selvityksen ja uuden yleiskaavan maankäyt-
töpotentiaalien perusteella. Koko Raide-Jokerin vaikutusalueen päivi-
tetty maankäytön toteutumaennuste vuoteen 2050 asti on noin 5 % 
pienempi (keskimäärin vuodessa) kuin vuonna 2014, mikä johtuu mm. 
rakentamispotentiaalia koskevan arvion alentamisesta Lahdenväylän ja 
Hämeenlinnanväylän kaupunkibulevardien osalta. 

Uuden arvion mukaan Raide-Jokeri vauhdittaa kaupungin kasvua, ja 
tehty investointipäätös on jo näkynyt lisääntyneenä kaavoituksena ja 
rakentamisena. Hankkeen toteuttamisen arvioidaan kasvattavan vuosit-
tain rakennettavaa kerrosalaa 81 000 kerrosneliöllä, mikä tuottaa kau-
pungille vuosittain 18 milj. euron lisätulot verrattuna vaihtoehtoon, jossa 
hanketta ei toteuteta. Tuotot muodostuvat maan myynti- ja vuokratuo-
toista sekä maankäyttösopimuskorvauksista. Arvio perustuu erityisesti 
rakentamispotentiaalin nopeampaan toteutumiseen, mikäli hanke toteu-
tetaan. Arvioitujen lisätulojen nykyarvo 30 vuoden ajalle laskettuna on 
367 milj. euroa. Lisätulot ovat suuremmat kuin Helsingin osuus Raide-
Jokerin raitiotieinfrastruktuurin ja varikon investoinneista.

Rahoitus

Vuoden 2019 talousarvioon sisältyvään investointisuunnitelmaan lii-
kenneliikelaitos on budjetoinut Raide-Jokeriin 118,0 milj. euroa vuosille 
2019-2022. Budjetointi on perustunut alkuperäisen hankesuunnitelman 
kustannusarvioon.

Raide-Jokerin edellyttämät investoinnit sisällytetään liikenneliikelaitok-
sen talousarvioesityksen 2020 investointisuunnitelmaan vuosille 2020-
2024 siten, että Raide-Jokerin käyttöönotto on mahdollista vuonna 
2024. 

Raide-Jokerin toteuttaminen sovitetaan investointiraamiin. Raide-Joke-
rin kustannusnousun johdosta muita joukkoliikenneinvestointeja sopeu-
tetaan harkitusti. 

Jatkotoimenpiteet
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Rakentaminen alkaa tämänhetkisen arvion mukaan kesäkuun alussa 
2019. Rakentamiselle on laadittu alustava katukohtainen aikataulu pe-
rustuen työmääriin ja työkuorman mahdollisimman tasaiseen jakautu-
miseen läpi koko rakentamisvaiheen. Raide-Jokerin liikennöinnin on 
suunniteltu alkavan kesäkuussa 2024. 

Kaupunginhallituksen kannanotot

Kaupunginhallitus toteaa, että Raide-Jokeri on Helsingin seudun en-
simmäinen pikaraitiotiehanke, joten kaikkia toimivan pikaraitiotiejärjes-
telmän tarpeita ei ole voitu vielä alkuperäistä hankesuunnitelmaa laadit-
taessa ottaa riittävällä tavalla huomioon. Pikaraitiotie toteutetaan pää-
osin olemassa olevaan katuympäristöön, mikä myös on osaltaan tuonut 
haasteita suunnittelulle ja erityisesti kustannusten arvioinnille hankkeen 
alkuvaiheessa hankesuunnitelmaa laadittaessa.

Nyt käsiteltävänä oleva kustannusarvio perustuu aikaisempaa selvästi 
tarkempaan suunnitteluun sekä monipuolisempaan ja perusteellisem-
paan kustannusten laskentaan allianssimallin etuja hyödyntäen. 

Helsingin osalta Raide-Jokerin pikaraitiotien infrastruktuurin kustannu-
sarvio ylittyy noin 43 %, eli indeksikorjattuun alkuperäiseen hanke-
suunnitelmaan nähden 80,9 milj. eurolla (valtion osuus mukaan lukien). 
Valtion osuus kustannuksista ei nouse samassa suhteessa, vaan 
osuus jää molempien kaupunkien osalta noin 22 %:iin.

Kaupunginhallitus pitää hankesuunnitelman Helsingin osuuden enim-
mäishinnan korottamista perusteltuna kohonneista kustannuksista huo-
limatta. 

Raide-Jokerin toteuttaminen on tärkeää Helsingin ja koko seudun yh-
dyskuntarakenteen kehittämisen, seudun kilpailukyvyn ja alueen saa-
vutettavuuden kannalta. Hankkeen toteuttamisesta aiheutuu pitkäaikai-
sia hyötyjä, jotka perustelevat hankkeen toteuttamista, vaikka kustan-
nukset ovat kasvaneet merkittävästi. Uuden kaupunkitaloudellisen ar-
vion mukaan Raide-Jokeri vauhdittaa kaupungin kasvua, ja vuonna 
2016 tehty hankkeen hyväksymistä koskeva päätös on jo näkynyt li-
sääntyneenä kaavoituksena ja rakentamisena Raide-Jokerin vaikutusa-
lueella. Hankkeen hyötyjä on mahdollista lisätä maankäytön potentiaa-
lia kasvattamalla.

Kaupunginhallituksen tarkoituksena on kaupunginvaltuuston päätöksen 
täytäntöönpanon yhteydessä kehottaa liikenneliikelaitosta vuoden 2020 
talousarvioehdotukseen sisältyvää investointisuunnitelmaa laadittaessa 
sopeuttamaan tulevien vuosien joukkoliikenneinvestointinsa siten, että 
Raide-Jokerin pikaraitiotien infrastruktuurin kohonneista kustannuksista 
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huolimatta liikenneliikelaitoksen investointitaso pysyy kaupungin aset-
tamassa investointiraamissa.

Raide-Jokerin ns. liittyvät hankkeet, joita on tarkoituksenmukaista to-
teuttaa samassa yhteydessä Raide-Jokerin pikaraitiotien rakentamisen 
kanssa, otetaan huomioon toteutussopimuksessa allianssiin kuuluvien 
tahojen kanssa. Päätökset hankkeista tehdään myöhemmin erikseen 
kaupunkiympäristölautakunnassa.

Raide-Jokerin hankesuunnitelmassa 2015 oli mainintoja raitiotien ai-
heuttamien tasasähkömagneettikenttien ja tärinän mahdollisesta vaiku-
tuksesta herkille kohteille, kuten Viikin ja Otaniemen tutkimuslaitosten 
mittalaitteille sekä todettu myös epävarmuus näiden kohteiden suo-
jauksen tarpeesta ja kustannusriskistä. Herkkien kohteiden suojauksen 
optimaalinen ratkaisu jätettiin erääksi jatkosuunnittelussa huomioita-
vaksi asiaksi. Neuvottelut Helsingin kaupungin ja Helsingin yliopiston 
kanssa Viikin kampuksen alueen herkkien laitteiden suojausratkaisuista 
ovat edelleen kesken. Helsingin kaupunki ja Helsingin yliopisto jatkavat 
neuvotteluja, ja mahdollisten suojausratkaisujen kustannuksista sovi-
taan osapuolten kesken erikseen.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Liikenneliikelaitoksen johtokunnan esitys 31.1.2019
2 Kustannusarvion perustelu -raportti
3 Hankekuvaus
4 Päivitetty hankearviointi
5 Kaupunkitaloudellisen arvioinnin päivitys
6 Vaikutukset käyttötalouteen ja lipun hintoihin, päivitetty

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

HKL

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 25.02.2019 § 132
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HEL 2016-000511 T 08 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy Raide-Jokerin hankesuunnitelman 
enimmäishinnan korottamisen Helsingin kaupungin osalta liikenneliike-
laitoksen johtokunnan esityksen 31.1.2019 mukaisesti siten, että pika-
raitiotien infrastruktuurin kokonaiskustannusarvio on yhteensä 386 milj. 
euroa (MAKU-indeksi 106,0 marraskuu 2018, kun 2015=100) ja Hel-
singin kaupungin osuus kustannuksista 209 milj. euroa, kun valtion 
osuus kustannuksista on yhteensä 84 milj. euroa.

11.02.2019 Pöydälle

06.06.2016 Ehdotuksen mukaan

30.05.2016 Pöydälle

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liikenneliikelaitoksen johtokunta 31.01.2019 § 20

HEL 2016-000511 T 08 00 02

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, 
että se esittäisi kaupunginvaltuustolle Raide-Jokerin tarkistetun hanke-
suunnitelman enimmäishinnan korottamista Helsingin osalta siten, että 
pikaraitiotien infrastruktuurin kokonaiskustannusarvio on yhteensä 386 
milj. euroa (MAKU-indeksi 106,0 marraskuu 2018, kun 2015=100) ja 
Helsingin kaupungin osuus kustannuksista 209 milj. euroa (MAKU-in-
deksi 106,0 marraskuu 2018, kun 2015=100), kun valtion osuus kus-
tannuksista on yhteensä 84 milj. euroa.

Uuden hankepäätöksen tekemisen jälkeen Liikenneliikelaitoksen johto-
kunta tulee Helsingin osalta oikeuttamaan HKL:n tekemään erityisalo-
jen hankintalain nojalla ja mukaisesti tarpeelliset muutokset allianssi-
hankintaa koskeviin hankintasopimuksiin, ko. muutosmenettely edellyt-
tää ennen täytäntöönpanoa julkisia hankintoja koskevan lainsäädännön 
mukaista sopimusmuutosilmoitusta (Hilma/TED).
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Hyväksyessään hankesuunnitelman enimmäishinnan korotuksen johto-
kunta edellytti, että sille raportoidaan säännöllisesti Raide-Jokerin kus-
tannusten kehittymisestä hankkeen edetessä, mukaan lukien kustan-
nusten jakautumisesta projektin eri osien välillä.

Käsittely

31.01.2019 Ehdotuksen mukaan

Johtokunta päätti yksimielisesti lisätä päätökseen seuraavan kappa-
leen: 
Hyväksyessään hankesuunnitelman enimmäishinnan korotuksen johto-
kunta edellyttää, että sille raportoidaan säännöllisesti Raide-Jokerin 
kustannusten kehittymisestä hankkeen edetessä, mukaan lukien kus-
tannusten jakautumisesta projektin eri osien välillä.

25.01.2019 Pöydälle

21.11.2018 Ehdotuksen mukaan

13.06.2017 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
yksikön johtaja
Artturi Lähdetie

Lisätiedot
Juha Saarikoski, projektijohtaja, puhelin: 310 35288

juha.saarikoski(a)hel.fi

Kaupunginvaltuusto 15.06.2016 § 178

HEL 2016-000511 T 08 00 02

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti 
hyväksyä Raide-Jokerin hankesuunnitelman Helsingin kaupungin osal-
ta liikennelaitos –liikelaitoksen johtokunnan esityksen 14.4.2016 mu-
kaisesti siten, että hankesuunnitelman mukaisen pikaraitiotien infrast-
ruktuurin kokonaiskustannusarvio on yhteensä 275 milj. euroa (MAKU-
indeksi 110,6, huhtikuu 2015) ja Helsingin kaupungin osuus kustan-
nuksista 123,9 milj. euroa (alv 0 %, MAKU huhtikuu 2015) kun valtion 
osuus kustannuksista on yhteensä 84 milj. euroa.

Samalla kaupunginhallitus hyväksyi seuraavat kolme toivomuspontta:

1 Hyväksyessään Raide-Jokerin hankesuunnitelman valtuusto 
edellyttää, että hankkeen ja sen kustannusten seurannassa ote-
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taan opiksi Länsimetron virheistä ja varmistetaan hankkeen to-
teutuminen budjetin puitteissa. (Yrjö Hakanen)

  
2 Hyväksyessään Raide-Jokerin hankesuunnitelman kaupungin-

valtuusto edellyttää, että kaupunginhallitus seuraa tarkasti Rai-
de-Jokerin kustannusten kehittymistä. (Mika Ebeling)

  
3 Hyväksyessään Raide-Jokerin hankesuunnitelman kaupungin-

valtuusto edellyttää, että rakentaminen tulee kilpailuttaa ja hank-
kia siten, että myös rakentajien etu ja tavoite on sama kuin tilaa-
jalla. Näin varmistetaan hankkeen kustannusarvion ja aikataulun 
pitäminen. (Terhi Peltokorpi)

Käsittely

15.06.2016 Ehdotuksen mukaan

Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja esitti selonteko-
na, että keskustelun kuluessa oli ehdotettu hyväksyttäväksi seuraavat 
kolme toivomuspontta:

Valtuutettu Yrjö Hakanen oli valtuutettu Laura Rissasen kannattamana 
ehdottanut hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen:

 Hyväksyessään Raide-Jokerin hankesuunnitelman valtuusto edel-
lyttää, että hankkeen ja sen kustannusten seurannassa otetaan 
opiksi Länsimetron virheistä ja varmistetaan hankkeen toteutumi-
nen budjetin puitteissa.

Valtuutettu Mika Ebeling oli valtuutettu Björn Månssonin kannattamana 
ehdottanut hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen:

 Hyväksyessään Raide-Jokerin hankesuunnitelman kaupunginval-
tuusto edellyttää, että kaupunginhallitus seuraa tarkasti Raide-Jo-
kerin kustannusten kehittymistä.

Valtuutettu Terhi Peltokorpi oli valtuutettu Björn Månssonin kannatta-
mana ehdottanut hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen:

 Hyväksyessään Raide-Jokerin hankesuunnitelman kaupunginval-
tuusto edellyttää, että rakentaminen tulee kilpailuttaa ja hankkia 
siten, että myös rakentajien etu ja tavoite on sama kuin tilaajalla. 
Näin varmistetaan hankkeen kustannusarvion ja aikataulun pitä-



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/2019 36 (244)
Kaupunginvaltuusto

Asia/10
13.03.2019

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
helsinki.kirjaamo@hel.fi http://www.hel.fi/kaupunginvaltuusto +358 9 655 783 FI02012566

minen.

Selonteko myönnettiin oikeaksi.

Puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto hyväksyi ensin yk-
simielisesti kaupunginhallituksen ehdotuksen.

Puheenjohtaja esitti hyväksyttäväksi seuraavan äänestysjärjestyksen: 
Toivomusponsien hyväksymisestä äänestetään jokaisesta erikseen.

1 äänestys

Puheenjohtajan tekemä ja valtuuston hyväksymä äänestysesitys kuului 
seuraavasti: Ken hyväksyy valtuutettu Yrjö Hakasen  ehdottaman toi-
vomusponnen, äänestää jaa, ken sitä vastustaa äänestää ei.

JAA-ehdotus: Hyväksyessään Raide-Jokerin hankesuunnitelman val-
tuusto edellyttää, että hankkeen ja sen kustannusten seurannassa ote-
taan opiksi Länsimetron virheistä ja varmistetaan hankkeen toteutumi-
nen budjetin puitteissa.
EI-ehdotus: Vastustaa.

Jaa-äänet: 74
Mukhtar Abib, Maija Anttila, Ted Apter, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmä-
ki, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Gunvor Brettschneider, 
Mika Ebeling, Matti Enroth, Patrik Gayer, Yrjö Hakanen, Veronica 
Hertzberg, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Rene Hursti, Nina 
Huru, Nuutti Hyttinen, Suzan Ikävalko, Sirkku Ingervo, Ville Jalovaara, 
Jukka Järvinen, Helena Kantola, Jessica Karhu, Arja Karhuvaara, Otso 
Kivekäs, Dan Koivulaakso, Laura Kolbe, Katri Korolainen, Kauko Kos-
kinen, Terhi Koulumies, Tuuli Kousa, Heimo Laaksonen, Timo Laani-
nen, Maria Landén, Pauliina Lehtinen, Harri Lindell, Eija Loukoila, Jape 
Lovén, Annukka Mickelsson, Silvia Modig, Sami Muttilainen, Björn 
Månsson, Terhi Mäki, Lasse Männistö, Matti Niiranen, Henrik Nyholm, 
Maria Ohisalo, Jan D Oker-Blom, Sara Paavolainen, Pia Pakarinen, 
Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, Mika 
Raatikainen, Timo Raittinen, Tuomas Rantanen, Tatu Rauhamäki, Na-
sima Razmyar, Laura Rissanen, Lea Saukkonen, Tomi Sevander, Leo 
Stranius, Johanna Sydänmaa, Ilkka Taipale, Kaarin Taipale, Pilvi Tors-
ti, Ulla-Marja Urho, Thomas Wallgren, Tuomo Valokainen, Sanna Vesi-
kansa, Tuulikki Vuorinen, Anna Vuorjoki

Tyhjä: 8
Seppo Kanerva, Minerva Krohn, Otto Lehtipuu, Hannele Luukkainen, 
Hannu Oskala, Risto Rautava, Osmo Soininvaara, Ville Ylikahri
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Poissa: 3
Zahra Abdulla, Hennariikka Andersson, Eero Heinäluoma

Kaupunginvaltuusto oli hyväksynyt valtuutettu Yrjö Hakasen  ehdotta-
man toivomusponnen.

2 äänestys

Puheenjohtajan tekemä ja valtuuston hyväksymä äänestysesitys kuului 
seuraavasti: Ken hyväksyy valtuutettu Mika Ebelingin ehdottaman toi-
vomusponnen, äänestää jaa, ken sitä vastustaa äänestää ei.

JAA-ehdotus: Hyväksyessään Raide-Jokerin hankesuunnitelman kau-
punginvaltuusto edellyttää, että kaupunginhallitus seuraa tarkasti Rai-
de-Jokerin kustannusten kehittymistä.
EI-ehdotus: Vastustaa.

Jaa-äänet: 59
Mukhtar Abib, Ted Apter, Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, 
Gunvor Brettschneider, Mika Ebeling, Matti Enroth, Patrik Gayer, Yrjö 
Hakanen, Veronica Hertzberg, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, 
Rene Hursti, Nina Huru, Nuutti Hyttinen, Sirkku Ingervo, Helena Kanto-
la, Jessica Karhu, Arja Karhuvaara, Otso Kivekäs, Dan Koivulaakso, 
Laura Kolbe, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Tuuli Kousa, Heimo 
Laaksonen, Timo Laaninen, Maria Landén, Pauliina Lehtinen, Eija Lou-
koila, Annukka Mickelsson, Silvia Modig, Sami Muttilainen, Björn 
Månsson, Lasse Männistö, Matti Niiranen, Henrik Nyholm, Maria Ohi-
salo, Jan D Oker-Blom, Sara Paavolainen, Pia Pakarinen, Jaana Pel-
konen, Terhi Peltokorpi, Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, Mika Raatikai-
nen, Timo Raittinen, Tuomas Rantanen, Tatu Rauhamäki, Laura Ris-
sanen, Lea Saukkonen, Leo Stranius, Ilkka Taipale, Ulla-Marja Urho, 
Thomas Wallgren, Tuomo Valokainen, Sanna Vesikansa, Tuulikki Vuo-
rinen, Anna Vuorjoki

Tyhjä: 23
Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Harry Bogomoloff, Suzan Ikävalko, Ville 
Jalovaara, Jukka Järvinen, Seppo Kanerva, Katri Korolainen, Minerva 
Krohn, Otto Lehtipuu, Harri Lindell, Jape Lovén, Hannele Luukkainen, 
Terhi Mäki, Hannu Oskala, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Tomi Se-
vander, Osmo Soininvaara, Johanna Sydänmaa, Kaarin Taipale, Pilvi 
Torsti, Ville Ylikahri

Poissa: 3
Zahra Abdulla, Hennariikka Andersson, Eero Heinäluoma

Kaupunginvaltuusto oli hyväksynyt valtuutettu Mika Ebelingin ehdotta-
man toivomusponnen.
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3 äänestys

Puheenjohtajan tekemä ja valtuuston hyväksymä äänestysesitys kuului 
seuraavasti: Ken hyväksyy valtuutettu Terhi Peltokorven ehdottaman 
toivomusponnen, äänestää jaa, ken sitä vastustaa äänestää ei.

JAA-ehdotus: Hyväksyessään Raide-Jokerin hankesuunnitelman kau-
punginvaltuusto edellyttää, että rakentaminen tulee kilpailuttaa ja hank-
kia siten, että myös rakentajien etu ja tavoite on sama kuin tilaajalla. 
Näin varmistetaan hankkeen kustannusarvion ja aikataulun pitäminen.
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 60
Mukhtar Abib, Ted Apter, Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, 
Harry Bogomoloff, Gunvor Brettschneider, Mika Ebeling, Matti Enroth, 
Patrik Gayer, Veronica Hertzberg, Mari Holopainen, Veronika Honkasa-
lo, Rene Hursti, Nina Huru, Nuutti Hyttinen, Suzan Ikävalko, Sirkku In-
gervo, Helena Kantola, Arja Karhuvaara, Otso Kivekäs, Dan Koivulaak-
so, Laura Kolbe, Katri Korolainen, Terhi Koulumies, Heimo Laaksonen, 
Timo Laaninen, Maria Landén, Pauliina Lehtinen, Eija Loukoila, Hanne-
le Luukkainen, Annukka Mickelsson, Silvia Modig, Sami Muttilainen, 
Björn Månsson, Lasse Männistö, Matti Niiranen, Henrik Nyholm, Maria 
Ohisalo, Jan D Oker-Blom, Sara Paavolainen, Pia Pakarinen, Jaana 
Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, Mika Raati-
kainen, Timo Raittinen, Tuomas Rantanen, Tatu Rauhamäki, Risto 
Rautava, Laura Rissanen, Lea Saukkonen, Leo Stranius, Johanna Sy-
dänmaa, Ilkka Taipale, Ulla-Marja Urho, Tuomo Valokainen, Sanna 
Vesikansa, Tuulikki Vuorinen, Anna Vuorjoki

Tyhjä: 22
Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Yrjö Hakanen, Ville Jalovaara, Jukka Jär-
vinen, Seppo Kanerva, Jessica Karhu, Kauko Koskinen, Tuuli Kousa, 
Minerva Krohn, Otto Lehtipuu, Harri Lindell, Jape Lovén, Terhi Mäki, 
Hannu Oskala, Nasima Razmyar, Tomi Sevander, Osmo Soininvaara, 
Kaarin Taipale, Pilvi Torsti, Thomas Wallgren, Ville Ylikahri

Poissa: 3
Zahra Abdulla, Hennariikka Andersson, Eero Heinäluoma

Kaupunginvaltuusto oli hyväksynyt valtuutettu Terhi Peltokorven ehdot-
taman toivomusponnen.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi
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Saara Kanto, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 25531
saara.kanto(a)hel.fi

Artturi Lähdetie, yksikön johtaja, puhelin: 310 35245
artturi.lahdetie(a)hel.fi

Pelastuslautakunta 10.05.2016 § 61

HEL 2016-000511 T 08 00 02

Lausunto

Pelastuslautakunta antoi seuraavan lausunnon koskien Raide-Jokerin 
hankesuunnitelmaa.

Raide-Jokerin hankesuunnittelun edetessä ja myöhemmin kaavoitet-
taessa tulee suunnittelussa ottaa huomioon seuraavat turvallisuutta 
koskevat seikat:

1. Vaunukaluston saavutettavuus on varmistettava siten, että pelastus-
kalusto on ajettavissa mahdollisessa onnettomuudessa vaurioituneen 
vaunukaluston läheisyyteen kaikissa olosuhteissa, sekä rataosuudesta 
riippumatta. Tämä tarkoittaa sitä, että raidealueen rakenteen tulee kan-
taa pelastuskalusto 40 tn. asti. Samassa yhteydessä on huomioitava, 
että vaunukalustoa on tarvittaessa pystyttävä nostamaan, minkä vuoksi 
raidealueen on oltava tarpeeksi kantava tunkkauskaluston käytölle. 
Vaunukalusto tulee valita siten, että sitä on mahdollista nostaa nykyi-
sellä nostokalustolla (raideliikenteen kalusto tai raitioliikenne / metron 
nostokalusto). Maadoitus on pystyttävä tekemään nykyisellä kalustolla, 
joko VR:n kalustoon soveltuvalla tai raitioliikenteeseen soveltuvalla ka-
lustolla.

2. Raide-Jokerin reitillä olevien siltarakenteiden suunnittelussa tulee 
huomioida a) matkustajien omatoiminen poistuminen, sekä b) pelastus-
toiminnan toimintaedellytysten varmistaminen.

3. Raide-Jokerin ajokaluston huolto- / säilytyshallien palotekniset rat-
kaisut tulee esittää pelastuslaitokselle viimeistään rakennuslupavai-
heessa.

4. Rataosuuksilla, joiden välittömässä läheisyydessä on rakennuksia tai 
rakenteita, joiden varapoistuminen on järjestetty pelastuslaitoksen nos-
tokalustoa hyväksi käyttäen, tulee ajolankojen asentamisessa välttää 
köysiportaalia (HKL – kannatinköysi). Edellä mainitussa tilanteessa ajo-
lankojen kannattimet saattavat estää nostolavakaluston nopean käytön. 
Tällaisissa tilanteissa tulee tutkia mahdollisuutta käyttää ajolankojen 
kautta tapahtuvan virransyötön sijasta vaunukaluston akkukäyttöä.
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Raide-Jokerin tunnelirakenteissa tulee huomioida seuraavia näkökoh-
tia:

5. Tunnelin savunpoistoa varten tulee asentaa 2 –suuntaiset puhaltimet 
siten, että tunneliin pystytään aikaansaamaan 3 m/s ilman virtausno-
peus. Savunpoiston ohjauskeskusten tulee sijaita tunnelin ulkopuolella, 
suuaukkojen välittömässä läheisyydessä.

6. Tunnelin hätäpoistuminen tulee järjestää erillistä, osastoitua poistu-
miskäytävää pitkin siten, että poistumisovet sijaitsevat 80-100 m välein.

7. Pelastus- ja sammutustöitä varten tunneliin on asennettava painee-
ton märkäjärjestelmä, jonka ulosotot sijaitsevat 80-100m välein (pois-
tumisovien yhteydessä). Ulosottoihin tulee asentaa 3” liittimet. Järjes-
telmän tulee mahdollistaa noin 2000 l/min veden tuotto. Edellä mainit-
tua järjestelmää palvelemaan tulee rakentaa palovesiasemat tunnelin 
molempien suuaukkojen välittömään läheisyyteen.

8. Tunneliin tulee järjestää VIRVE –verkko ja lisävarmistuksena kenttä-
puhelinjärjestelmä.

9. Sadeveden virtaaminen tunneliin tulee estää soveltuvin rakennerat-
kaisuin.

10. Tunnelin kulunvalvonta ja liikenteenohjaus tulee suunnitella ja to-
teuttaa siten, että asiaton liikkuminen estetään. Pelastusajoneuvojen 
läpiajoliikenne tunnelin kautta tulee tarvittaessa olla mahdollista. Turva- 
ja hälytysjärjestelmien (palonilmaisu, muut turvallisuus- ja valvontajär-
jestelmät) tulee toteuttaa voimassaolevien suunnitteluohjeiden mukai-
sesti.

11. Koko Raide-Jokerin rataosuus tulee olla valvottu ja tunneliosuuden 
on oltava valaistu.

12.  Tunnelin ulkopuolelle on rakennettava mahdollisuus jännitekatkon 
järjestämiseen, sekä kiinteä maadoitin, mikä mahdollistaa tunneliosuu-
den turvamaadoittamisen ennen pelastustöiden aloittamista tunnelissa.

Esittelijä
pelastuskomentaja
Simo Wecksten

Lisätiedot
Juha Rintala, vanhempi palotarkastaja, puhelin: 310 31235

juha.rintala(a)hel.fi

Kaupunginmuseo Kulttuuriympäristöyksikkö 10.5.2016
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HEL 2016-000511 T 08 00 02

Kaupunginhallituksen lausuntopyyntö 22.4.2016

Kaupunginhallitus on pyytänyt kaupunginmuseon lausuntoa Raide-Jo-
kerin hankesuunnitelmasta.  Kaupunginmuseo - Keski-Uudenmaan 
maakuntamuseo lausuu hankesuunnitelmasta rakennetun kulttuuriym-
päristön ja arkeologisen perinnön vaalimisen näkökulmasta seuraavaa. 

Kaupunginmuseo on tutustunut esillä olevaan hankesuunnitelmaan liit-
teineen eikä sillä ole siihen huomautettavaa. 

Museo on tähän mennessä lausunut Raide-Jokeriin liittyvistä vireille tul-
leista kaavahankkeista: Pirjontien ja Pirkkolantien asemakaavaluon-
noksesta 31.3.2016, Pitäjänmäen Patterimäen täydennetystä osallis-
tumis- ja arviointisuunnitelmasta; viitesuunnitelmasta ja kaavaluonnok-
sesta 29.3.2016 ja Oulunkylän Käskynhaltijantien ympäristöä koske-
vasta asemakaavan muutoksesta 27.2.2015 ja 6.4.2016. 

Kaupunginmuseo – Keski-Uudenmaan maakuntamuseo toimii Helsin-
gissä kulttuuriympäristön suojeluviranomaisena (Sopimus Museoviras-
ton ja Keski-Uudenmaan maakuntamuseon yhteistyöstä ja työnjaosta 
kulttuuriympäristön vaalimisessa 30.5.2008) ja on osallinen Raide-Jo-
keriin liittyvissä asemakaavan muutoshankkeissa Helsingin kaupungin 
alueella. Espoon kaupungin alueella lausunnonantaja on Espoon kau-
punginmuseo.

Lisätiedot
Anne Mäkinen, yksikön päällikkö, puhelin: +358 9 310 36486

anne.makinen(a)hel.fi

Kiinteistölautakunta 03.05.2016 § 196

HEL 2016-000511 T 08 00 02

Lausunto

Kiinteistölautakunta antoi kaupunginhallitukselle Raide-Jokerin hanke-
suunnitelmasta seuraavan lausunnon:

Kiinteistölautakunta pitää Helsingin seudun poikittaisen joukkoliikenne-
tarjonnan kapasiteettia kasvattavaa ja joukkoliikenteen matkustusmu-
kavuutta, täsmällisyyttä sekä luotettavuutta parantavaa pikaraitiotie-
hanketta erittäin kannatettavana. Nykyiseen, osittain jo kapasiteettinsa 
ylärajoilla toimivaan ns. bussijokeriin (linja 560) nähden hanke avaa 
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mahdollisuuksia hyvin merkittävään uuteen täydennysrakentamiseen 
toimivien joukkoliikenneyhteyksien varrella. 

Lautakunta pitää kuitenkin hankesuunnitelmassa esitettyä alkuvaiheen 
täydennysrakentamismäärää pysäkkien läheisyydessä (10 minuutin 
kävelymatka) mahdollisuuksiin nähden vaatimattomana ja esittää pa-
nostamista selvästi rohkeampaan ja etupainotteisempaan täydennys-
kaavoittamiseen. Se nostaisi samalla selvästi hankkeen yhteiskuntata-
loudellista kannattavuutta. Raide-Jokerin ns. sisemmällä esikaupunki-
vyöhykkeellä tehokkaan täydennysrakentamisen taloudelliseksi es-
teeksi nousee valitettavan usein pysäköintiratkaisujen kalleus siitä huo-
limatta, että pysäköintinormeja on vastikään tarkistettu. Lautakunta 
esittää siksi, että asumisen pysäköintikustannuksia alentavia ratkaisuja 
aktiivisesti etsitään myös yhteis- ja vuorottaiskäyttöön pohjautuvilla rat-
kaisuilla sekä mahdollistamalla Raide-Jokerin pysäkkien läheisyydessä 
(lähes) autottomia asuntoratkaisuja. Esikaupunkialueen täydennyskaa-
voituksessa tulisi muutenkin ottaa huomioon alueen asuntohintatason 
asettamat rajoitukset kaavan toteuttamistaloudelle.

Lautakunta pitää tärkeänä, että Raide-Jokerin tarkentavassa suunnitte-
lussa lähtökohtaisesti pyritään pysymään nykyisten asemakaavojen ka-
tu- tai yleisillä alueilla, jottei Raide-Jokerin rakentamisaikataulua vaa-
ranneta pienillä tonteille ulottuvilla katualueiden laajennuksilla. Sellaiset 
Raide-Jokerin mukanaan tuomat katujärjestelyt, jotka vaativat katua-
lueiden leventämistä tonttialueille, olisi ripeästi syytä käsitellä erillisinä, 
täydennysrakentamista edistävinä asemakaavan muutoshankkeina. 

Kiinteistötoimi tulee tukemaan Raide-Jokeri -investoinnin täysimääräis-
tä hyödyntämistä ja aseman seutujen maankäytön tehostamista aktiivi-
sella maapolitiikalla ja tontinluovutuksilla. Kiinteistötoimen tarkoitukse-
na on saattaa Raide-Jokerin ja aseman seutujen vaikutusalueen maa-
poliittiset periaatteet luottamusmieskäsittelyyn vielä kuluvan vuoden ai-
kana. 

Esittelijä
osastopäällikkö
Sami Haapanen

Lisätiedot
Peter Haaparinne, toimistopäällikkö, puhelin: 310 31864

peter.haaparinne(a)hel.fi

Yleisten töiden lautakunta 03.05.2016 § 191

HEL 2016-000511 T 08 00 02

Lausunto
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Yleisten töiden lautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lau-
sunnon:

Raide-Jokerin toteuttaminen edistää osaltaan Helsingin kestävän liik-
kumisen kehittämistä, täydennysrakentamista sekä asunto- että työ-
paikkarakentamisen osalta Raide-Jokerin vaikutusalueella, valmisteilla 
olevan yleiskaavan raideliikenteen verkostokaupungin syntymistä ja 
poikittaisen joukkoliikenteen riittävän kapasiteetin varmistamista ja pal-
velutason parantamista.

Helsingin kaupungin osalta Raide-Jokerin hankesuunnitelman laatimi-
sesta on vastannut kaupunkisuunnitteluvirasto ja Helsingin kaupungin 
liikennelaitos -liikelaitos (HKL) vastaa hankkeen toteuttamisesta. Ra-
kennusvirasto tulee osaltaan edistämään Raide-Jokerin toteutusta 
kaupungin kokonaisedun mukaisesti. Rakennusvirasto osallistuu toteut-
tamiseen niiden katujärjestelyjen osalta, jotka eivät sisälly raitiotien ra-
kentamiseen, mutta ovat välttämättömiä suunnitella ja rakentaa sa-
massa yhteydessä. Rakennusvirasto sisällyttää hankesuunnitelmassa 
esitetyn katurakentamisen määrärahatarpeen noin 10 milj. euroa toteu-
tusvuosien talousarvioesitykseensä. 

Koko hanke rakennetaan pääosin nykyiselle katu- tai puistoalueelle. 
Raide-Jokerin rakennustöitä tehdään samanaikaisesti katujärjestelyjen 
kanssa, joista osa johtuu radan rakentamisen aiheuttamista kadun 
poikkileikkauksen muutoksista ja osa täydennysrakentamisen tai pyö-
räilyn edistämisen aiheuttamista katujärjestelyistä. Projektinhallinnan, 
suunnittelun, rakentamisen ja viestinnän onnistumiseksi näitä hankinto-
ja ei tule erottaa toisistaan, vaan ne tulee sisällyttää yhteisen kunnallis-
teknisen työmaan toimintaperiaatteen mukaisesti samaan hankkee-
seen, saman projektinjohdon alle ja tilaajittain maksuosuuksiin eriteltyi-
nä. Rakennusviraston edustajan tulee osallistua Raide-Jokeri -hank-
keen johtoryhmän työskentelyyn. Hankkeen onnistunut läpivienti edel-
lyttää myös riittävää hankeviestintää ja sujuvaa yhteistyötä Helsingin 
seudun liikenteen (HSL) ja kaupunkien viestinnän kanssa.

Hankesuunnitelma antaa hyvän lähtökohdan jatkosuunnittelulle, mutta 
kaikki rakentamisen osapuolet, välttämättömät muutokset ja vaikutuk-
set eivät ole vielä selvillä. Suunnittelussa ja rakentamisessa tulee nou-
dattaa yhteisen kunnallisteknisen työmaan periaatteita, jotta muiden ti-
laajien (Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä (HSY), He-
len Oy, Helen Sähköverkko Oy, Gasum Oy ja teleoperaattorit) tarpeet 
tulee huomioiduksi toteutuksessa. Helsingin kaupungin liikennelaitok-
sen (HKL) tulee toimia yhteisen kunnallisteknisen työmaan toimintape-
riaatteen mukaisena päätilaajana.  
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Hankesuunnitelman suunnitelmaselostuksessa ja -piirustuksissa esitet-
tyjä kaikkia osia ja katujen muutostarpeita ei rakennusviraston arvion 
mukaan ole esitetty kustannusarviossa. Raide-Jokerin vaikutukset ja 
muutostarpeet yleisille alueille ovat laajempia kuin hankesuunnittelu-
vaiheessa on tarkasteltu. Jatkossa on kokonaissuunnittelun tarve esi-
merkiksi reitistön jatkuvuuden turvaamiseksi asuin- ja työpaikka-alueilta 
pysäkeille. Katu- ja puistoalueilla on myös rakenteita, joiden uusiminen 
ja korjaus on kustannusten kannalta järkevää toteuttaa Raide-Jokerin 
rakentamisen yhteydessä. Kaikkia näitä rakenteita ja muutostarpeita ei 
välttämättä ole tunnistettu vielä hankesuunnitteluvaiheessa. Lisäksi joh-
tosiirtokustannusten vastuut eri osapuolten kesken tulee selvittää 
hankkeen käynnistyessä.

Rakennetussa ympäristössä tehtävien muutosten läpivienti ja kustan-
nusten hallinta on vaativa tehtävä. Kustannusten hallinnan tulee vaikut-
taa hankkeen organisointiin, jotta välttämättömät työt voidaan tehdä 
hankkeen kustannusraamissa. Hankkeen johdolla tulee olla riittävä 
päätösvalta suunnittelu-, toteutus- ja hankintaratkaisuihin. Katuympäris-
tön muutoksia tulee hallita kokonaisuutena eikä pelkästään raitiotien 
näkökulmasta. Kustannushallinnan ja sen raportoinnin tulee olla riittä-
vän tarkkaa ja mahdollisimman oikea-aikaista, sillä rakennetussa kau-
punkiympäristössä tehtävät työt sisältävät paljon yksityiskohtia ja mah-
dollisesti muutoksia myös toteutusvaiheessa. 

Yleisten töiden lautakunnan lausunnoissa vuosina 2009 ja 2012 esitet-
tyjä näkökohtia on otettu hankesuunnitelmassa huomioon. Lautakunta 
haluaa edelleen korostaa käyttäjän kannalta miellyttävän katuympäris-
tön ja kaikkina vuodenaikoina luotettavien ja esteettömien kulkuyhteyk-
sien toteuttamista hankkeen yhteydessä. Jalankulku ja pyöräily tulee 
huomioida turvallisina reitteinä joukkoliikenteen pysäkeille ja pyöräpy-
säköintipaikkoja tulee toteuttaa riittävästi. Töiden aikainen häiriöiden 
hallinta on hyvin tärkeää, koska rakentamisen kohteena olevat kadut 
ovat pääosin liikenteellä koko muutostyön ajan.

Raide-Jokeri -hanke vastaa katusuunnitelmien ja mahdollisten puisto-
suunnitelmien laatimisesta ja niihin liittyvästä vuorovaikutuksesta hank-
keen osana ja hankkeen aikataulun mukaisesti. Rakennusvirasto vas-
taa johtosäännön perusteella katu- ja puistoalueiden haltijana virallisten 
suunnitelmien kuuluttamisesta, nähtäville asettamisesta ja hyväksymi-
sestä. Siltojen ja muiden taitorakenteiden omistuksesta ja eri osapuol-
ten vastuista tulee päättää aikaisessa vaiheessa, vaikka hanke vastaa-
kin varsinaisesta suunnittelusta. Hankkeen tulee laatia asiakirjat, johon 
on merkitty eri osapuolten tulevat ylläpidon vastuualueet tarkasti. 
Hankkeen läpivientiin on varattava riittävä henkilöstö toteutusmuodosta 
riippumatta. Mikäli nykyisiä rakennusviraston henkilöitä siirtyy projek-
tiorganisaatioon, tulee viraston saada korvaavat resurssit, jotta mm. 
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asuntotuotannon ja pyöräilyn katuinvestointien eteneminen ei vaaran-
nu.

Katu- ja puistoalueilla tehtävien töiden kustannusarvio tarkentuu suun-
nittelun aikana. Katu- ja puistosuunnitelmista päätettäessä tulee olla 
käytettävissä erittely Raide-Jokeriin kuuluvien katujen ja puistojen muu-
tosten ja rakennusviraston maksuosuuteen kuuluvien katujen ja puisto-
jen muutosten sekä täydennysrakentamisesta johtuvan uudisrakenta-
misen osalta. Raide-Jokerin kustannusten selkeä erittely on tärkeää 
myös valtion investointiavustuksen ja joukkoliikenteen infrakulujen kan-
nalta.

Hankkeen tilaajana toimivan projektiorganisaation tulee aloittaa toimin-
tansa mahdollisimman pian. Projektisuunnitelma tulee laatia koko linjan 
osuudelle mahdollisimman pian, jotta hankkeen suunnittelu päästäisiin 
aloittamaan niistä osista, jotka koko hankkeen aikataulun ja kokonai-
suuden kannalta ovat kriittisimmät. Hankesuunnitelmassa on esitetty 
pääasiassa turvallisuus- ja kustannusriskejä, joten riskienhallinnan ko-
konaisuutta tulee laajentaa heti seuraavan suunnitteluvaiheen alussa.

Esittelijä
osastopäällikkö
Silja Hyvärinen

Lisätiedot
Juha Väätäinen, projektinjohtaja, puhelin: 310 38547

juha.vaatainen(a)hel.fi

Ympäristölautakunta 03.05.2016 § 186

HEL 2016-000511 T 08 00 02

Päätös

Ympäristölautakunta päätti antaa seuraavan lausunnon.

Raide-Jokeri on tärkeä pääkaupunkiseudun poikittaisliikenneyhteys, jo-
ka toteutuessaan parantaa kestävien kulkutapojen palvelutasoa ja ka-
pasiteettia. Ympäristölautakunta pitää hyvänä, että pääkaupunkiseudun 
vilkkaimman joukkoliikennereitin kapasiteettia parannetaan pikaraitio-
yhteydellä, jonka suunnittelussa on huomioitu myös sujuvat kävely- ja 
pyöräily-yhteydet.

Raide-Jokerin vaikutuspiirissä sijaitsevat merkittävimmät luonnonsuoje-
lukohteet ovat Vanhankaupunginlahden ja Vantaanjoen Natura-alueet. 
Hankesuunnitelmaa varten tehtyjen luontoselvityksien perusteella Na-
tura-alueille ei arvioida aiheutuvan merkittäviä vaikutuksia, kun toteu-
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tuksessa huomioidaan suunnitellut vaikutuksien lieventämistoimenpi-
teet.

Hankesuunnitelmassa esitetään, että Vanhankaupunginlahden Natura-
alueen linnustolle kohdistuvia vaikutuksia voidaan lieventää pesimä-
ajan (31.7.-1.4.) ulkopuolella tapahtuvalla rakentamisella. Lisäksi han-
kesuunnitelmassa arvioidaan, että Vantaanjoen Naturaan ja vuollejoki-
simpukoihin ei kohdistu vaikutuksia, kun huomioidaan simpukoiden 
esiintyvyys hankealueella ja siltapilarit rakennetaan maalle. Ympäristö-
lautakunta pitää tarpeellisena, että hankkeessa toteutetaan edellä mai-
nitut lievennystoimenpiteet, jotta Natura-alueille kohdistuvat vaikutukset 
voidaan minimoida.

Hankesuunnitelmassa on käsitelty liito-oravien elinalueiden sijoittumista 
Raide-Jokerin vaikutuspiiriin. Helsingissä tehdään tällä hetkellä ympä-
ristökeskuksen toimeksiannosta liito-oravaselvitystä, joka sisältää myös 
Talin golfkentän ja Pirkkolan alueen, joista on löydetty liito-oravien eli-
nalueita vuosien 2015-2016 aikana. Koska Raide-Jokerin hankesuunni-
telmaan ei ole voitu sisällyttää tekeillä olevan liito-oravaselvityksen ha-
vaintoja, tulee ne ottaa huomioon jatkosuunnittelussa.

Raide-Jokerin ei arvioida aiheuttavan ympäristöön merkittävää meluta-
son lisäystä. Raiteen rakentaminen nykyisen ja yhä tiivistyvän kaupun-
kirakenteen yhteyteen edellyttää kuitenkin melu- ja tärinähaittojen tor-
junnan huolellista huomioon ottamista jatkosuunnittelussa.

Esittelijä
ympäristönsuojelupäällikkö
Päivi Kippo-Edlund

Lisätiedot
Juha Korhonen, ympäristötarkastaja, puhelin: +358 9 310 32080

juha.korhonen(a)hel.fi

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) 14.04.2016 § 72

HEL 2016-000511 T 08 00 02

Päätös

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) päätti esittää kaupungin-
hallitukselle, että se esittäisi kaupunginvaltuustolle Raide-Jokerin han-
kesuunnitelman hyväksymistä Helsingin osalta 178.496.000 euron ar-
vonlisäverottomaan kokonaishintaan (MAKU 4/2015). 

Johtokunta päätti merkitä tiedoksi, että hanke toteutetaan Helsingin ja 
Espoon yhteishankkeena niin, että Raide-Jokerin hankesuunnitelman 
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arvonlisäveroton kokonaishinta molempien kuntien osalta on yhteensä 
275 milj. euroa (MAKU 4/2015).

Lisäksi johtokunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, että se esittäisi 
kaupunginvaltuustolle Raide-Jokerin toteuttamisen yhteydessä tehtä-
vien väyläjärjestelyjen hyväksymistä enintään 9 789 000,00 euron ar-
vonlisäverottomaan kokonaishintaan (MAKU 4/2015).

Hanke

Raide-Jokeri on Helsingin Itäkeskuksesta Espoon Keilaniemeen suun-
niteltu seudullinen poikittainen pikaraitiotie. Raide-Jokerin pituus on 
noin 25 km, josta noin 16 km sijoittuu Helsingin alueelle ja 9 km Espoo-
seen. Linjalle on suunniteltu 33 pysäkkiparia. Raide-Jokeri on koko 
osuudeltaan kaksiraiteinen ja sitä tullaan liikennöimään nykyaikaisella, 
matalalattiaisella vaunukalustolla, jonka raideleveys on 1000 mm ja 
vaunun leveys 2,40 metriä. Linja on sijoitettu ensisijaisesti omalle ajou-
ralle. Koska hankkeen keskeisiä tavoitteita ovat sujuva kulku ja tavoit-
teiden mukainen matkanopeus, Raide-Jokerille järjestetään kaikissa 
valo-ohjatuissa risteämisissä etuudet muuhun liikenteeseen nähden.

Raide-Jokerin hankesuunnitelma käsittää pikaraitiotien infrastruktuurin 
toteuttamisen sisältäen vaadittavat raitiotien edellyttämät muutokset ka-
tuympäristöön. Helsingin kaupungin arvioitu osuus rakentamiskustan-
nuksista on 178,5 miljoonaa euroa. Hankesuunnitelman rataosuuden 
toteuttamisesta tehdään omat päätöksensä Helsingissä ja Espoossa 
kunkin kaupungin alueelle sijoittuvilta osin. 

HKL vastaa Helsingin osalta hankesuunnitelmassa Helsingille kuuluvan 
osuuden toteuttamisesta, ellei jatkovalmistelussa Helsingin ja Espoon 
kaupunkien kesken muuta sovita. 

Valtioneuvosto on kehysriihessään 5.4.2016 esittänyt valtion avustusta 
Raide-Jokerin toteuttamiselle. Valtion myöntämä avustus liittyy valtion 
ja kuntien väliseen maankäytön, asumisen ja liikenteen sopimuksen 
(MAL-sopimus) hyväksymiseen. Valtion avustuksen toteutuminen on 
edellytys Raide-Jokerin toteuttamiselle.

Hankesuunnitelma sisältää myös esityksen Raide-Jokerin yhteydessä 
tehtävistä Raide-Jokeriin kuulumattomista, mutta toteutuksen kannalta 
tarkoituksenmukaisista liittyvistä muista väyläjärjestelyistä. Näistä Hel-
singin väyläjärjestelyiden osuus on 9,79 miljoonaa euroa ja ne kuuluvat 
pääosin Helsingin rakennusviraston kustannuksiin.

Hankesuunnitelma ei sisällä Raide-Jokerille suunniteltuja kahta varik-
koa eikä Raide-Jokerin operointiin tarvittavaa raitiovaunukalustoa. Rai-
de-Jokerin varikoista ja kaluston hankkimisesta päätetään erikseen. 
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Hankesuunnitelman yhteydessä on laadittu alustava suunnitelma ja 
kustannusarviot myös tarvittavien lisävarikkotilojen ja lisäkaluston kus-
tannuksista seuraavasti: 

Helsingin Roihupeltoon suunnitellun raitiotievarikon kustannusarvio on 
49,5 miljoonaa euroa. Raide-Jokerin operointiin tarvittavan kaluston 
vaatimiksi investoinneiksi on arvioitu 85 - 95 miljoonaa euroa.

Edellä mainitut kustannusarviot on pyritty määrittämään enimmäishin-
noiksi, joita ei tulla ylittämään myöhemmissä suunnitteluvaiheissa. 

HKL:n tavoitteena on edetä molempien edellä mainittujen hankkeiden 
suunnittelussa niin, että HKL:n johtokunta voi tehdä niistä hankepäätö-
sesitykset kaupunginhallitukselle esitettäväksi edelleen kaupunginval-
tuustolle vuoden 2016 aikana. 

HKL on siis käynnistänyt raitiovaunuvarikoiden tarkemman suunnittelun 
sekä arvioinnin siitä, miten varikkojärjestelyt on tarkoituksenmukaisinta 
toteuttaa. Alustavien arvioiden mukaan tarkoituksenmukaisinta saattaa 
olla toteuttaa alkuvaiheessa ainoastaan Roihupellon varikko. Tässä 
skenaariossa Laajalahden varikon toteuttaminen olisi tarkoituksenmu-
kaisinta Raide-Jokerin kapasiteettitarpeen kasvaessa ja liikenteen li-
sääntyessä noin vuonna 2040.

Helsingin kaupungin investoinnit Raide-Jokeriin sisältäen radan, vari-
kon ja kaluston, sekä huomioiden valtion myöntämä tuki radan toteu-
tukseen ovat arviolta enintään 269,5 miljoonaa euroa. 

Raide-Jokerin edellyttämät investoinnit sisällytetään HKL:n talousarvio-
esitykseen vuosille 2017 - 2026 siten, että Raide-Jokerin käyttöönotto 
on mahdollista vuonna 2021. Raide-Jokerin toteuttaminen mahtuu 
HKL:n investoinneille asetettuun investointiraamiin. Raide-Jokerin to-
teuttaminen ei vaikuta muiden merkittävien Helsingin joukkoliikenne-
hankkeiden kuten Kruunusiltojen toteuttamiseen. Raide-Jokerin raitio-
tien rakentaminen toteutuu ennen Kruunusiltojen raitiotien rakentamis-
ta.

Raide-Jokeri korvaisi nykyisen bussirunkolinjan 550, joka on matkusta-
jamääriltään pääkaupunkiseudun vilkkain bussilinja. Linjan matkusta-
jamäärät ovat olleet kasvussa sen perustamisesta lähtien ja vuodesta 
2006 vuoteen 2014 Jokeri-linjan matkustajamäärät ovat yli kolminker-
taistuneet. Suuri kasvu tapahtui vuonna 2013, jolloin arkivuorokauden 
matkustajat nousivat noin 30 000 matkustajasta lähes 40 000 matkus-
tajaan. Tällöin linjan toimivuutta parannettiin aiemmasta avorahastuk-
sella ja tiheämmillä vuoroväleillä.
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Tiheästä vuorovälistä huolimatta bussilinja on altis ylikuormittumiselle. 
Linjan luotettavuutta heikentää bussien jonoutumisesta aiheutuva vuo-
rovälien pidentyminen. Raide-Jokerin hankearvioinnissa tehtyjen liiken-
ne-ennusteiden perusteella linjan 550 matkustuskysyntä kasvaa edel-
leen tulevaisuudessa. On epävarmaa, miten pitkälle tulevaisuuteen lin-
jan 550 tarjontaa lisäämällä pystytään vastaamaan kysynnän kasvuun 
taloudellisesti ja toiminnallisesti kestävällä tavalla.

Raide-Jokerin keskeiset tavoitteet ovat maankäytön tiivistäminen, jouk-
koliikenteen lisäkapasiteetin tarjoaminen, poikittaisten liikenneyhteyk-
sien parantaminen ja joukkoliikenteen liikennöinnin luotettavuuden pa-
rantaminen. Lisäksi Raide-Jokerin toteuttaminen kytkeytyy seudullisiin 
tavoitteisiin: MAL-visioon, MAL-tavoitteisiin ja HLJ 2015- suunnitelmas-
sa esitettyihin tavoitteisiin. MAL-vision mukaan kestäviin liikkumismuo-
toihin pohjautuva liikennejärjestelmä palvelee seudun saavutettavuutta 
ja elinkeinoelämän kilpailukykyä. Helsingin seudun liikennejärjestelmä-
suunnitelmassa (HLJ 2015) Raide-Jokeri on ennen vuotta 2025 aloitet-
tavien joukkoliikennehankkeiden listalla.

Raide-Jokerin käytävä kuuluu Helsingin tärkeimpiin täydennysrakenta-
miskohteisiin. Hankesuunnittelun rinnalla on valmisteltu useita täyden-
nysrakentamiseen tähtääviä kaavahankkeita. Pidemmällä tähtäimellä 
uusi yleiskaava mahdollistaa merkittävästi lisää asunto- ja työpaikkara-
kentamista Raide-Jokerin vaikutusalueelle. Raide-Jokerin toteuttami-
nen on lähtökohta valmisteilla olevan yleiskaavan raideliikenteen ver-
kostokaupungin syntymiselle ja parantaa merkittävästi poikittaisen 
joukkoliikenteen palvelutasoa. Raide-Jokeri kytkeytyy myös useimpiin 
yleiskaavassa esitettyihin säteittäisiin pikaraitioteihin.

Hankkeen kustannukset

Raide-Jokerin rakentamisen kustannusarvio on 275 miljoonaa euroa 
(MAKU-indeksi 110,6, huhtikuu 2015). Rakentamisen kustannusarvio 
sisältää sekä raitiotien infrastruktuurin rakentamisen että raitiotien edel-
lyttämät muutokset katuympäristöön. Helsingin kaupungin arvioitu 
osuus rakentamiskustannuksista on 178,5 miljoonaa euroa.

Hankesuunnitelmaan sisältyy lisäksi sellaisia katuympäristön muutok-
sia, jotka eivät aiheudu raitiotien rakentamisesta, mutta on ollut suunni-
telmien yhteensovittamiseksi välttämätöntä suunnitella Raide-Jokerin 
yhteydessä. Näiden muutosten yhteenlasketut kustannukset ovat noin 
10 miljoonaa euroa. Kustannuksista arviolta korkeintaan puolet muo-
dostuu sellaisista suunnitteilla olevista hankkeista, jotka on yhteensovit-
tamisen takia välttämätöntä toteuttaa ennen Raide-Jokerin rakentamis-
ta. Suurimmat yksittäiset kohteet Helsingissä ovat raitiotien rinnalla kul-
keva pyöräilyn baanayhteys Oulunkylä - Viikki (2,3 milj. €) ja Käskyn-
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haltijantien ympäristön täydennysrakentamisen edellyttämät muutokset 
kadun poikkileikkaukseen (1,5 milj. €).

Raide-Jokerin kaluston kokonaisinvestoinniksi on arvioitu 85–95 mil-
joonaa euroa ja varikoiden investoinniksi yhteensä 64 miljoonaa euroa, 
josta Helsingin puolella sijaitsevan Roihupellon varikon osuus olisi noin 
49,5 miljoonaa euroa. Kalusto ja varikkoinvestointien pääomakustan-
nukset sisältyvät Raide-Jokerin arvioituihin liikennöintikustannuksiin, 
jotka tällä laskentatavalla ovat noin 18 milj. euroa vuodessa.

Yhteenveto hankkeen kustannuksista

Rataosuus
Helsinki 178,5 M€
Valtion rahoitusosuus 54,6 M€
Espoo 96,0 M€
Valtion rahoitusosuus 29,4 M€
Yhteensä 274,5 M€

 
Varikot  
Helsinki 49,5 M€
Espoo 14,9 M€

 
Muut väyläjärjestelyt  
Helsinki 9,8 M€
Espoo 15,0 M€

 
Kalusto  
Helsinki 95,0 M€

Operointi ja käyttö

Raide-Jokerin operoinnin järjestämisestä vastaa HSL –kuntayhtymä, 
jonka kanssa HKL käy neuvotteluja liikenteen aloittamiseen varautumi-
sen organisoitumisesta.

Raide-Jokerin infrastruktuurin kunnossapitokustannuksiksi on arvioitu 
1,6-2 miljoonaa euroa vuodessa. Vastaavasti runkolinjan 550 nykyisen 
infrastruktuurin kunnossapidosta säästyisi noin 0,5 miljoonaa euroa 
vuodessa, jolloin vuosittainen kunnossapitokustannusten kasvu olisi 
poikittaislinjalla 1,1–1,5 miljoonaa euroa vuodessa

Hankkeen vaikutukset
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Hankesuunnitelmassa on selvitetty raitiotien vaikutuksia luontoon, pin-
ta- ja pohjavesiin, maisemaan ja kaupunkikuvaan, kulttuurihistoriallisiin 
kohteisiin, virkistysalueisiin ja ulkoilureitteihin, meluun ja tärinään, 
maankäyttöön ja kaavoitukseen, autoliikenteen palvelutasoon ja liiken-
neturvallisuuteen. Lisäksi on arvioitu pysäkkien saavutettavuutta ny-
kyisten kävely-yhteyksien perusteella. Raide-Jokerin ennustettuja mat-
kustajamääriä ja yhteiskuntataloudellista kannattavuutta on arvioitu eril-
lisessä hankearvioinnissa. Lisäksi on arvioitu Raide-Jokerin kaupunki-
taloudellisia vaikutuksia Helsingissä. Arviointien keskeisistä tuloksista 
on koostettu Helsingin osalta yhteenvetona laajennettu hankearviointi.

Raide-Jokerin vaikutukset luontokohteisiin ja ympäristöön ovat pääosin 
vähäisiä tai ne voidaan estää huolellisella jatkosuunnittelulla. Raide-Jo-
kerilla on myönteisiä vaikutuksia kaupunkiympäristön laatuun ja joukko-
liikenteen palvelutasoon. Radalle on esitetty monin paikoin nurmipinta 
ja suunnittelussa on huomioitu myös muut mahdollisuudet lisätä kau-
punkivihreää. Raitiotieliikennöinti on myös turvallista sekä raitiovaunus-
sa matkustaville että muille tienkäyttäjille. Raitioliikenne aiheuttaa jon-
kin verran melua, mutta siihen voidaan vaikuttaa ratasuunnittelun kei-
noin sekä uudella vaunukalustolla.

Viimeisimmät ennusteet Raide-Jokerin matkustajamääristä sisältyvät 
hankearviointiraporttiin. Näissä ennustetaan Raide-Jokerilla olevan 
noin 88 000 matkustajaa arkivuorokaudessa vuonna 2025. Vertailu-
vaihtoehtona toimineena bussilinjalla olisi samana ajankohtana noin 65 
000 matkustajaa arkivuorokaudessa. Raide-Jokerin matkustajamäärä 
arkivuorokaudessa kasvaisi vuoteen 2040 mennessä noin 102 000:een 
ja yleiskaavan tavoitevuonna 2050 matkustajamäärä olisi noin 129 000.

Hankearviointi perustuu Liikenneviraston väylähankkeiden arviointioh-
jeisiin, joiden keskeinen osa on YHTALI-menetelmän mukainen yhteis-
kuntataloudellinen kannattavuuslaskelma. Laskelmassa Raide-Jokeria 
on verrattu nivelbusseilla liikennöitävään bussivaihtoehtoon. Laskelman 
perusvaihtoehdossa Raide-Jokerin hyöty-kustannussuhde on 0,7. Hyö-
ty-kustannussuhde paranee tarkasteltaessa myöhäisempiä hankkeen 
valmistumisvuosia. Muutos perustuu pääosin maankäytön ja muun lii-
kennejärjestelmän kehitykseen. Vastaavan suuntaisia vaikutuksia voi-
daan saavuttaa painottamalla Raide-Jokerin vaikutusalueen maankäy-
tön kehittämistä lähitulevaisuuteen. YHTALI-laskelmassa ei ole pystytty 
täysimääräisesti arvioimaan vertailuvaihtoehdon toimivuuden todennä-
köistä heikentymistä matkustajamäärien kasvaessa tulevaisuudessa.

Raide-Jokerin linjan vaikutusvyöhykkeellä on käynnissä olevaa tai lähi-
vuosina käynnistyvää asemakaavoitusta noin 860 000 k-m² verran. 
Tästä noin 650 000 k-m² tullee kaupunginvaltuuston päätettäväksi 
MAL-sopimuskauden 2016–2019 aikana ja noin 210 000 k-m² sen jäl-



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/2019 52 (244)
Kaupunginvaltuusto

Asia/10
13.03.2019

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
helsinki.kirjaamo@hel.fi http://www.hel.fi/kaupunginvaltuusto +358 9 655 783 FI02012566

keisellä kaudella 2020–2025. Tämän lisäksi yleiskaavaehdotuksesta 
arvioidaan kaudella 2020–2025 etenevän asemakaavoina valtuustoon 
karkeasti 1,1 milj. k-m².

Vuonna 2014 tehdyssä kaupunkitaloudellisessa selvityksessä oli arvioi-
tu Raide-Jokerin vaikutuksia suhteessa valmisteilla olevan yleiskaavan 
mahdollistamaan rakentamispotentiaaliin. Hankkeella on arvioitu ole-
van 30 vuoden aikana (nykyarvotettuna) maan myynti- ja vuokratuot-
toihin sekä maankäyttösopimuskorvauksiin vaikutus, joka kattaa raitio-
tien rakentamiskustannukset, mikäli hankkeeseen saadaan 30 % suu-
ruinen valtion rahoitusosuus. Tämä perustuu erityisesti arvioon no-
peammin toteutuvasta rakentamisvolyymistä.

Laajennetun hankearvioinnin perusteella hankkeen vaikutukset ovat 
pääosin myönteisiä tai erittäin myönteisiä. Haittoja liittyy lähinnä hank-
keen merkittäviin kustannuksiin ja liikennöinnin vuorovälin pidentymi-
seen ruuhka-aikoina 2–3 minuutista 5–6 minuuttiin. Kun huomioidaan 
liikennöinnin parantuva luotettavuus, kokonaisvaikutus matkustajien 
kannalta on HSL:n asiantuntija-arvioiden perusteella todennäköisesti 
neutraali tai myönteinen. Joukkoliikenteen tulevan luotettavuuden las-
kennalliseen mallintamiseen ja arviointiin ei tällä hetkellä ole käytettä-
vissä yleisesti hyväksyttyjä menetelmiä.

Suunnittelun vaiheet ja hankkeen päätöksenteko

Raide-Jokeria on suunniteltu pääkaupunkiseudulla aina 1980-luvun lo-
pulta asti. Linja on merkitty Helsingin lainvoimaiseen yleiskaavaan 
2002 ja sisältyy myös kaupunkisuunnittelulautakunnan 10.11.2015 
päättämään yleiskaavaehdotukseen. Espoossa Raide-Jokeri on merkit-
ty lainvoimaiseen Espoon eteläosien yleiskaavaan sijainniltaan ohjeelli-
sena, mutta yhteytenä sitovana.

Raide-Jokerin alustava yleissuunnitelma valmistui vuonna 2009. Hel-
singin ja Espoon kaupunkisuunnittelulautakunnat hyväksyivät suunni-
telman hankkeen jatkosuunnittelun pohjaksi saman vuoden kesäkuus-
sa. Vuonna 2011 tehtiin päivitetty hankearviointi ja selvitys Raide-Joke-
rin kehityskäytävän maankäytön kehittämisperiaatteista. Helsingin kau-
punginvaltuusto päätti 29.8.2012, että uusi hankearviointi ja maankäyt-
töselvitys muodostavat riittävän pohjan hankkeen jatkosuunnittelun ja 
kaavoituksen aloittamiselle.

Helsingin kaupunginvaltuuston hyväksymässä strategiaohjelmassa 
2013–2016 kehotettiin kiirehtimään Raide-Jokerin toteuttamista osana 
Helsingin kestävän liikkumisen kehittämistä.

Espoon kaupunki on Otaniemi -yhteisöjen aloitteesta teettänyt vuonna 
2013 selvityksen Otaniemen liittämisestä Raide-Jokerin piiriin. Selvityk-
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sessä vertailtiin erilaisia linjausvaihtoehtoja osuudella Leppävaara – 
Otaniemi / Tapiola. Selvityksen perusteella Espoon kaupunginhallitus 
päätti 10.2.2014, että hankesuunnittelua jatketaan Leppävaarasta Ota-
niemeen / Keilaniemeen kulkevan ratalinjauksen pohjalta. Raide-Joke-
rin uusi linjaus Espoossa palvelee kehittyvän kaupungin tarpeita van-
haa, yleiskaavan mukaista linjausta paremmin. 

Raide-Jokerin hankesuunnitelman (2015) ovat teettäneet yhteistyössä 
Helsingin kaupunki, Espoon kaupunki, Liikennevirasto ja Helsingin 
seudun liikenne -kuntayhtymä. Helsingin kaupunkisuunnitteluvirastolla 
on ollut päävastuu suunnitteluprojektista ja HKL on osallistunut hank-
keeseen asiantuntijana. Helsingin ja Espoon kaupungit ovat vastanneet 
hankkeeseen liittyvästä maankäytön suunnittelusta ja suurimmasta 
osasta hankkeen vuorovaikutusta

Espoon kaupunkisuunnittelulautakunta päätti 20.1.2016 merkitä hanke-
suunnitelman tiedoksi.

Helsingin kaupunkisuunnittelulautakunta päätti 22.3.2016 puoltaa Rai-
de-Jokerin hankesuunnitelman hyväksymistä ja lisäksi päätti hyväksyä 
hankesuunnitelman sitä koskevien liikennesuunnitelmien lähtökohdak-
si.

Vuorovaikutus ja viranomaisyhteistyö

Vuorovaikutuksen ja viestinnän tarkoituksena on ollut hankesuunnitte-
lun aikana kertoa kaupunkilaisille työn etenemisestä, kuulla näkemyk-
siä ja ideoita sekä ottaa niitä mahdollisuuksien mukaan huomioon 
suunnittelussa. Tavoitteena on ollut, että viestintä ja vuorovaikutus tu-
kee suunnittelun etenemistä ja että saatava palaute voidaan ottaa 
mahdollisimman hyvin huomioon suunnittelussa.

Helsingissä erityisenä tavoitteena on ollut tuoda esiin ja keskustella 
Raide-Jokerin lisäksi maankäytön suunnittelusta ja kaupungin tiivisty-
misestä raideyhteyden varrella. Raide-Jokerin viestintä ja järjestetyt ti-
laisuudet ovat samalla olleet osa alueen ajankohtaisten asemakaavo-
jen vuorovaikutusta. Hankesuunnittelun aikaista vuorovaikutusta on kä-
sitelty tarkemmin hankesuunnitelmaraportissa.

Hankesuunnitelman valmistumisen jälkeen Raide-Jokeri on ollut esillä 
näyttelytila Laiturilla keväällä 2016 järjestetyssä ratikkanäyttelyssä. 
Näyttelyn yhteydessä järjestettiin erikseen tilaisuudet Raide-Jokerista 
ja pikaraitioteistä yleisemmin. Lisäksi on järjestetty työpajoja Raide-Jo-
kerin pysäkkien ympäristöjen suunnittelusta ja keskustelutilaisuuksia 
Raide-Jokerin varrella käynnissä olevista asemakaavoituskohteista.
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Hankesuunnitelman laatimisessa on tehty jatkuvaa yhteistyötä suunnit-
teluhankkeen toimeksiantajien lisäksi rakennusvirasto ja ympäristökes-
kuksen kanssa. Lisäksi Uudenmaan ELY-keskus ja kaupunginkanslia 
ovat osallistuneet hankesuunnittelun ohjaukseen. Suunnitelmaan sisäl-
tyvän Patterimäen tunnelin turvallisuusratkaisuista on neuvoteltu pelas-
tuslaitoksen kanssa.

Toteutuksen eteneminen

HKL:n johtokunnan päätöksen jälkeen Raide-Jokerin toteuttaminen 
edellyttää yhtäaikaista päätöstä Espoon ja Helsingin kaupunginvaltuus-
toissa. Tätä ennen Helsingin kaupunginhallitus pyytää mahdollisen esi-
tyksen jälkeen hankesuunnitelmaa koskevat lausunnot. 

Hankkeen toteuttaminen edellyttää liikennesuunnitelmien laatimista ko-
ko linjalta mm. liikenteen ohjausta koskevien järjestelyjen tarkentami-
seksi. Kaupunkisuunnitteluvirasto valmistelee liikennesuunnitelmat 
päätöksentekoon. Valmistelun lähtökohtana toimivat hankesuunnitel-
man ratasuunnitelmat. Suunnittelussa huomioidaan lisäksi hankesuun-
nitelmassa mainitut jatkoselvitystarpeet.

Raide-Jokerin toteuttamisen edellyttämien asemakaavan muutosten 
valmistelu on käynnissä sekä Helsingissä että Espoossa. Helsingissä 
kaavamuutokset jakautuvat teknisiin asemakaavamuutoksiin ja muiden 
asemakaavahankkeiden yhteydessä tehtäviin muutoksiin. Teknisistä 
kaavamuutoksista vastaa kaupunkisuunnitteluviraston täydennysraken-
tamisprojekti ja niiden valmistelu käynnistyi hankesuunnittelun yhtey-
dessä vuonna 2015. Kaupunkisuunnitteluviraston tavoitteena on tuoda 
tekniset kaavamuutokset päätöksentekoon vuoden 2016 aikana, jotta 
hankkeen rakentaminen voidaan käynnistää sujuvasti. Muiden kaava-
hankkeiden yhteydessä tehtävät muutokset etenevät näiden hankkei-
den aikataulujen mukaan vuosina 2016 - 2018. Tarvittaessa näitä muu-
toksia voidaan jakaa erillisiksi kaavamuutoksiksi, mikäli hankkeen aika-
taulu tätä edellyttää.

HKL ja Espoon kaupunkitekniikan keskus ovat yhteistyössä käynnistä-
neet kuluvan vuoden alussa Raide-Jokerin toteutusmallia arviovan sel-
vityksen, jossa on arvioitu mm. erilaisten tilaajaorganisaatioiden, pro-
jektinjohto-, allianssi- ja st-urakkamallien etuja ja haittoja Raide-Jokerin 
toteutuksessa. Selvityksen työpajoihin on osallistunut myös kaupungin-
kanslian, rakennusviraston, kaupunkisuunnitteluviraston, Liikenneviras-
ton, Uudenmaan ELY-keskuksen ja HSL:n edustajia.  Selvityksen ra-
portti valmistuu huhtikuussa 2016 ja sen pohjalta esitetään Raide-Joke-
rin toteuttamisen kannalta tarkoituksenmukaisin hankinta- ja toteutus-
malli. Selvitys ja esitys Raide-Jokerin toteuttamisen organisoinnista lii-
tetään tulevaan kaupunginvaltuuston päätökseen.
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Toteutus- ja organisointimallin laatimisen jälkeen käynnistetään Raide-
Jokerin riskien tarkka arviointi. Raide-Jokerin toteuttamisen tavoiteaika-
taulu on rakentamisen käynnistäminen soveltuvin osin jo vuonna 2017. 
Raide-Jokerin rakentamisajaksi on arvioitu noin neljä vuotta. Näin ollen 
Raide-Jokerin operoinnin alkaminen olisi arviolta elokuussa 2021. Rai-
de-Jokerin tulee kuitenkin aloittaa operointinsa joka tapauksessa ennen 
vuoden 2023 loppua, jolloin nykyisen Runkolinja 550:n liikennöintiso-
pimusten optiot päättyvät.

21.01.2016 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
yksikön johtaja
Artturi Lähdetie

Lisätiedot
Artturi Lähdetie, yksikön johtaja, puhelin: 310 35245

artturi.lahdetie(a)hel.fi
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§ 101
Raide-Jokerin varikon hankesuunnitelman hyväksyminen

HEL 2019-000577 T 10 06 00

Päätös

Kaupunginvaltuusto hyväksyi Raide-Jokerin varikon hankesuunnitel-
man liikenneliikelaitoksen esityksen 31.1.2019 mukaisesti siten, että 
varikon kokonaiskustannusarvio on yhteensä 69,45 milj. euroa, josta 
Helsingin kaupungin osuus on yhteensä 62,44 milj. euroa (ratainfran 
osalta MAKU-indeksi marraskuu 2018, varikkorakennuksen osalta ra-
kennuskustannusindeksi marraskuu 2018).

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Liikenneliikelaitoksen johtokunnan esitys 31.1.2019
2 Varikon hankesuunnitelma
3 Hankekuvaus
4 Päivitetty hankearviointi
5 Päivitetty kaupunkitaloudellinen arviointi
6 Vaikutukset käyttötalouteen ja lipun hintoihin, päivitetty
7 HSL:n lausunto 22.1.2019

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Raide-Jokerin kokonaisuuteen liittyvät aikaisemmat päätökset

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 15.6.2016 § 178 Raide-Jokerin hanke-
suunnitelman ratainfran osalta. Myös Espoon kaupunginvaltuusto hy-
väksyi hankesuunnitelman kesäkuussa 2016. Hankesuunnitelman 
enimmäishinnan korottaminen on erillisenä asiana tässä kokouksessa.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 28.9.2016 § 239 Raide-Jokeri -linjan rai-
tiovaunuhankinnan hankesuunnitelman. Hankesuunnitelman mukaan 
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Raide-Jokeri -linjan liikennöintiä varten hankitaan enintään 29 kappalet-
ta kahteen suuntaan ajettavia, 35 metriä pitkiä raitiovaunuja.

Kaupunginhallitus hyväksyi 24.10.2016 § 926 Espoon ja Helsingin yh-
teistyösopimuksen Raide-Jokeri -linjan suunnittelusta ja toteutuksesta. 
Yhteistyösopimuksessa sovittiin mm. hankkeen organisoinnista nykyis-
ten Helsingin ja Espoon kaupunkiorganisaatioiden puitteissa ja niihin 
tukeutuen sekä kustannusvastuusta ja kustannusten jakautumisesta. 
Helsingin ja Espoon yhteinen Raide-Jokerin johtoryhmä päätti 
9.12.2016 hankkeen toteuttamisesta allianssimallilla.

Liikenneliikelaitoksen johtokunnan esitys

Liikenneliikelaitoksen johtokunta esittää 31.1.2019 Raide-Jokerin vari-
kon hankesuunnitelman hyväksymistä siten, että varikon kokonaiskus-
tannusarvio Helsingin kaupungin osalta on yhteensä 62 436 605,00 eu-
roa (ratainfran osalta MAKU-indeksi marraskuu 2018, varikkoraken-
nuksen osalta rakennuskustannusindeksi marraskuu 2018).

Varikon kokonaiskustannusarvio on 69 443 570,00 euroa. Espoon kau-
punki osallistuu varikon kustannuksiin 7 006 965,00 eurolla. 

Liikenneliikelaitoksen johtokunnan esitys on liitteenä 1. Liitteinä 2-6 
ovat Roihupellon raitiovaunuvarikon hankesuunnitelma, Raide-Jokerin 
hankekuvaus, Raide-Jokerin hankearviointi, Raide-Jokerin kaupunkita-
loudellinen arviointi sekä vaikutukset käyttötalouteen ja lipun hintoihin. 
Liitteet 3-6 ovat samat kuin tämän esityslistan edellisessä asiassa 
(Raide-Jokerin hankesuunnitelman enimmäishinnan korottaminen Hel-
singin kaupungin osalta).

Hankkeen sisällöstä

Raide-Jokerin pikaraitiotieinfra käsittää noin 25 kilometriä rataa ja 34 
pysäkkiparia Itäkeskuksen ja Espoon Keilaniemen välillä. Radasta 16 
km sijoittuu Helsingin ja 9 km Espoon puolelle. Raide-Jokeria liikennöi-
dään 29 vaunulla. Roihupellon raitiovaunuvarikko rakennetaan pikarai-
tiotien kalustoa varten.

Kaupunginvaltuuston 15.6.2016 § 178 hyväksymässä Raide-Jokerin 
pikaraitiotien infrastruktuurin hankesuunnitelmassa ja kaupunginhalli-
tuksen 27.8.2018 § 520 hyväksymässä raitiotievarikoiden kehittämis-
suunnitelmassa oli varauduttu kahteen Raide-Jokerin varikkoon, joista 
päävarikko sijoittuisi Helsinkiin Roihuvuoreen ja sivuvarikko Espooseen 
Laajalahteen. Raide-Jokerin allianssin kehitysvaiheessa on Espoon 
kaupungin teettämien selvitysten perusteella päädytty yhden varikon 
ratkaisuun. Raide-Jokerin pikaraitiotien varikkotoiminnot ja operointi on 
toiminnallisesti ja taloudellisesti järkevää hoitaa yhdeltä varikolta. Nyt 
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käsittelyssä oleva hankesuunnitelma perustuu yhden varikon ratkai-
suun.

Rakennettava uusi raitiotievarikko sijoittuu Roihupellon tontille 45196/1, 
jota liikenneliikelaitos hallitsee vuokrasopimuksen nojalla. Osassa ton-
tilla sijaitsevista rakennuksista on nykyisin bussijokerin varikko, jonka 
toiminta siirtyy pois tontilta ennen raitiovaunuvarikon rakentamista.

Rakennettavan varikkorakennuksen bruttoala on yhteensä 9 533 m2 
(säilytyshalli 4 501 m2 ja huoltohalli 5 032 m2). Roihupellon raitiovau-
nuvarikolle rakennetaan vaunukaluston tarvitsemat tilat. Rakennuksen 
pääasiallinen käyttötarkoitus on varikkotoiminta. Vaunujen ajo varikolle 
tapahtuu Raide-Jokerin linjaraiteilta Viilarintieltä tontin länsireunalta. 

Varikkorakennukseen keskitetään Raide-Jokerin raitiovaunujen säily-
tys- ja huoltotoiminta. Kaluston raskashuolto ja kolarikorjaus tehdään 
liikenneliikelaitoksen muilla varikoilla tai kolmannen osapuolen tiloissa. 
Varikolla on tilat vaunujen säännölliselle huollolle ja tarvittaville kor-
jauksille, päivittäisille tarkistuksille ja vaunujen puhdistukselle. Huolto-
halli sisältää kolme kunnossapidon huoltopaikkaa, kaksi vuorokausi-
huoltopaikkaa, pyöräsorvipaikan ja pesulinjan. Rakennukseen tulee tilat 
kuljettajien ja huoltohenkilöstön toimisto- ja sosiaalitiloille. Varikolle ra-
kennetaan oma väestönsuoja, jonka rauhanajan käyttö on pukuhuone. 
Piha-alueille sijoitetaan henkilökunnan pysäköintialueet.

Säilytyshalli rakennetaan 34,5 m pitkille vaunuille, ja halliin mahtuu 29 
vaunua. Korjaamo- ja huoltotilat rakennetaan 44 m pitkille vaunuille. 
Hankesuunnitelmassa on varauduttu varikon myöhempään laajentami-
seen 44 m pitkille vaunuille, mutta mahdollisen laajennuksen kustan-
nuksia ei ole huomioitu hankesuunnitelmassa. 

Kustannukset

Vuonna 2016 raitiotieinfran osalta hyväksytyssä Raide-Jokerin hanke-
suunnitelmassa oli esitetty arvio tulevista varikoiden kustannuksista. 
Kustannusarvio (huhtikuun 2015 hintatasossa) oli 64,1 milj. euroa ja-
kautuen Espoon Laajalahden (14,9 milj. euroa) ja Helsingin Roihupel-
lon (49,15 milj. euroa) varikoille. 

Nyt käsittelyssä olevan suunnitelman mukainen Roihupellon raitiotieva-
rikon kokonaiskustannusarvio Espoon osuus mukaan lukien on (mar-
raskuun 2018 hintatasossa) yhteensä 69,45 milj. euroa, joka vastaa 
66,5 milj. euroa huhtikuun 2015 hintatasossa.  Kustannusten laskentaa 
on selostettu tarkemmin liikenneliikelaitoksen esityslistalla sekä liittees-
sä 2 (hankesuunnitelma).

Kustannukset jakautuvat eri osatehtäville seuraavasti:
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Suunnittelu ja hanketehtävät 12,4 milj. euroa
Ratainfra (radan päällysrakenne, sähkö 
ja tekniset järjestelmät)

10,0 milj. euroa

Talonrakennus ja tontin maarakennus 31,5 milj. euroa
Omistajatehtävät 8,5 milj. euroa
  
YHTEENSÄ 62,4 milj. euroa

Varikon kokonaiskustannukseen lisätään nykyisen bussivarikon kirjan-
pidollinen jäännösarvo noin 2,3 milj. euroa. Liikenneliikelaitos (HKL) 
neuvottelee HSL:n kanssa jäännösarvon käsittelystä niin, että jäännö-
sarvo tulee huomioiduksi Raide-Jokerin varikon pääoma-arvossa vari-
kosta maksettavaa HSL:n liikennöintikorvausta määritettäessä.

Vaikutukset käyttötalouteen ja lipun hintoihin

Raide-Jokerin varikkohankkeesta osa kustannuksista otetaan huo-
mioon Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) maksettavissa 
liikennöintikorvauksissa sekä osa infrakorvauksissa ja kaupungin infra-
tuessa. 

HSL:n liikennöintikorvauksella korvattavaan osaan kuuluvat varikkora-
kennus ja piha-alue, joiden kokonaiskustannus on 51,3 milj. euroa (luku 
sisältää bussivarikon kirjanpidollisen jäännösarvon 2,3 milj. euroa). 
HSL:n infrakorvauksella ja Helsingin kaupungin infratuella korvattavaan 
osaan kuuluvat varikkoalueelle sijaitseva ratainfra, sisältäen radan, ra-
tasähkön ja radan turvalaitteet. Infraan kohdistuvan varikon osuus on 
13,4 milj. euroa.

Liikennöintikorvauksella korvattavan varikkorakennuksen ja piha-alu-
een poistovaikutus on 1,7 milj. euroa/vuosi (poistoaika 30 vuotta). Va-
kuutusrahastomaksu (0,1 %) on 30 vuoden aikana yhteensä noin 0,8 
milj. euroa. Korkokulut ovat yhteensä noin 19,6 milj. euroa (korkokanta 
3 % ja laina-aika 25 vuotta). Varikon käyttömenojen (pl. pääomakulut) 
arvioidaan olevan 1,3 milj. euroa/vuosi. Varikkorakennuksen ja piha-
alueen osalta keskimääräinen vuosikustannus 30 vuodelle jaettuna on 
3,7 milj. euroa.

Infraan kohdistuvan varikkoraitiotien osuuden poistovaikutus on 0,44 
milj. euroa/vuosi (keskimääräinen poistoaika 30 vuotta). Vakuutusra-
hastomaksu (0,1 %) on 30 vuoden aikana yhteensä noin 0,3 milj. eu-
roa. 

HKL laskuttaa 50 % investoinnin poistoista infrakorvauksena HSL:ltä. 
Loppuosa poistoista eli 0,22 milj. euroa/vuosi jää kaupungin maksetta-
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vaksi. Kaupunki maksaa ko. summan infratukena HKL:lle. HKL laskut-
taa 50 % hankkeen laskennallisista korkomenoista (laskentakorko 5 %) 
infrakorvauksena HSL:ltä. HKL palauttaa tämän ns. infran korkotulon 
kaupungille. Infran korkotulo on yhteensä 5,2 milj. euroa. Vastaavasti 
kaupunki maksaa infratukena HKL:lle investoinnin rahoittamisesta ai-
heutuvat todelliset korkokulut. Todelliset korkokulut ovat yhteensä 5,8 
milj. euroa (korkokanta 3 % ja laina-aika 25 vuotta).

Vaikutuksia lipunhintoihin sekä kokonaisvaikutuksia kaupunkitaloudelli-
selta kannalta ei ole tarkasteltu varikon osalta erikseen, vaan osana 
koko Raide-Jokerin (raitiotieinfra, kalusto ja varikko) vaikutustarkastelu-
ja. Nämä tarkastelut ovat liitteissä 5 ja 6. Asiaa on myös selostettu tä-
män esityslistan edellisen asian yhteydessä.

Kaupunkitaloudellisia vaikutuksia ei myöskään ole tarkasteltu varikon 
osalta erikseen, vaan nekin sisältyvät koko Raide-Jokerin vaikutusar-
viointiin (liite 4). Asiaa on selostettu myös liikenneliikelaitoksen johto-
kunnan esityslistalla.

Jatkotoimenpiteet ja rahoitus

Raitiotievarikon tonttia valmistellaan rakentamista varten louhinnoilla 
vuonna 2019. Raitiotievarikon rakentaminen aloitetaan kesällä 2020 
vanhojen rakennusten purulla ja pilaantuneiden maiden poistolla. Var-
sinainen rakentaminen aloitetaan vuonna 2020. Kohde valmistuu talon-
rakennustöiden osalta kesällä 2022. Tämän jälkeen varikolle asenne-
taan erilaisia raitiotietä palvelevia tietoteknisiä järjestelmiä.

Raide-Jokerin liikennöinnin aloitustavoite on kesäkuu 2024. Ensimmäi-
nen Raide-Jokerin linjalla liikennöivistä vaunuista saapuu varikolle syk-
syllä 2022. Varikon aikataulun lähtökohta on, että varikko on valmis 
vastaanottamaan Raide-Jokerin vaunut ensimmäisestä vaunusta läh-
tien.

Raitiovaunuvarikon toteuttaminen edellyttää kaupungin ja liikenneliike-
laitoksen välisen tontinvuokrasopimuksen muuttamista. Sopimusmuu-
tos on allekirjoitettu tammikuussa 2019.

Raitiovaunuvarikon rakentaminen edellyttää myös asemakaavan muu-
tosta, jonka valmistelu käynnistyy keväällä 2019. Rakentaminen voi-
daan kuitenkin aloittaa poikkeamispäätöksellä.

Liikenneliikelaitoksen vuoden 2019 talousarvion investointisuunnitel-
massa Raide-Jokerin varikolle on varattu 57,1 milj. euroa vuosille 2019-
2022. Liikenneliikelaitos tarkistaa investointisuunnitelmaa hankkeen 
osalta vuoden 2020 talousarvioehdotuksen yhteydessä. Hanke rahoite-
taan lainarahoituksella.
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Saadut lausunnot

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL) on antanut asiasta lau-
suntonsa 22.1.2019. HSL:n mukaan Roihupeltoon sijoitettava varikko 
on sijainniltaan erinomainen ja tarjoaa hyvät edellytykset Raide-Jokerin 
liikennöinnille. Pikaraitioliikenteen kasvaessa varikkovaraus myös Rai-
de-Jokerin länsipäässä on syytä kuitenkin säilyttää. Oma varikko mah-
dollistaa Raide-Jokerin liikenteen järjestämisen kilpailuneutraalilla ta-
valla. Huoltopaikkojen eriyttäminen mahdollistaa kunnossapidon kilpai-
lutuksen tulevaisuudessa. HSL toteaa lisäksi, että varikkoinfran tulee 
mahdollistaa erilaiset kalustoskenaariot, mm. 45 metriä pitkät vaunut.

HSL:n lausunto on liitteenä 7.

Kaupunginhallituksen kannanotot

Kaupunginhallitus toteaa, että Raide-Jokeri on kaupungin ja koko pää-
kaupunkiseudun kannalta strategisesti merkittävä hanke, jonka toteut-
taminen edellyttää varikkotiloja uutta pikaraitiotiekalustoa varten. Ny-
kyiset raitiovaunuvarikot Koskelassa, Vallilassa ja Töölössä eivät sovel-
lu pikaraitiovaunujen varikoiksi, joten Raide-Jokeria varten on tarpeen 
rakentaa oma varikko. 

Kaupunginhallitus on 27.8.2018 § 520 hyväksynyt raitiotievarikoiden 
kehittämissuunnitelman, jonka lähtökohtana on, että Raide-Jokerin ja 
Kruunusiltojen raitioliikenteen vaunujen säilytys- ja korjaustarve hoide-
taan niiden omilta varikoilta.

Varikon ja raitiovaunukaluston yhteensovittaminen suunnitellulla uudel-
la Roihuvuoren varikolla mahdollistaa varikkotoiminnan kehittämisen 
tehokkaaksi. Roihuvuoreen suunnitellun varikon sijainti on liikenteelli-
sesti hyvä ja mahdollistaa kustannustehokkaan liikennöinnin Raide-Jo-
keri -linjalla. 

HSL.n esittämät näkökohdat kilpailuneutraaliudesta ja erilaisten kalus-
toskenaarioiden mahdollistamisesta on otettu huomioon varikon tekni-
sissä ratkaisuissa. Hankesuunnitelmaa on valmisteltu yhteistyössä 
HSL:n kanssa.

Kaupunginhallitus pitää liikenneliikelaitoksen esitystä perusteltuna.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet
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1 Liikenneliikelaitoksen johtokunnan esitys 31.1.2019
2 Varikon hankesuunnitelma
3 Hankekuvaus
4 Päivitetty hankearviointi
5 Päivitetty kaupunkitaloudellinen arviointi
6 Vaikutukset käyttötalouteen ja lipun hintoihin, päivitetty
7 HSL:n lausunto 22.1.2019

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

HKL

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 25.02.2019 § 133

HEL 2019-000577 T 10 06 00

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy Raide-Jokerin varikon hankesuunnitel-
man liikenneliikelaitoksen esityksen 31.1.2019 mukaisesti siten, että 
varikon kokonaiskustannusarvio on yhteensä 69,45 milj. euroa, josta 
Helsingin kaupungin osuus on yhteensä 62,44 milj. euroa (ratainfran 
osalta MAKU-indeksi marraskuu 2018, varikkorakennuksen osalta ra-
kennuskustannusindeksi marraskuu 2018).

11.02.2019 Pöydälle

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liikenneliikelaitoksen johtokunta 31.01.2019 § 21

HEL 2019-000577 T 10 06 00

Päätös



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/2019 63 (244)
Kaupunginvaltuusto

Asia/11
13.03.2019

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
helsinki.kirjaamo@hel.fi http://www.hel.fi/kaupunginvaltuusto +358 9 655 783 FI02012566

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, 
että se esittäisi kaupunginvaltuustolle Raide-Jokerin varikon hanke-
suunnitelman hyväksymistä siten, että varikon kustannukset Helsingin 
kaupungin osalta ovat 62 436 605,00 euroa (ratainfran osalta MAKU-
indeksi 106,0 marraskuu 2018, kun 2015=100, Varikkorakennuksen 
osalta rakennuskustannusindeksiä marraskuun 2018). 

Varikon kokonaiskustannusarvio on 69 443 570,00 euroa. Espoon kau-
punki osallistuu varikon kustannuksiin. Lähtökohtaisesti Espoo osallis-
tuu varikon kustannukseen raitiotieinfran osalta linjaraidekilometrien 
suhteessa kustannusosuudella noin 34 %, joka on 7 006 965,00 euroa 
esitetystä kokonaiskustannuksesta. Helsingin kaupungin osuus kus-
tannuksista 62 436 605,00 euroa euroa (ratainfran osalta MAKU-indek-
si 106,0 marraskuu 2018, kun 2015=100, Varikkorakennuksen osalta 
rakennuskustannusindeksiä marraskuun 2018).

25.01.2019 Pöydälle

Esittelijä
yksikön johtaja
Artturi Lähdetie

Lisätiedot
Lotta Koski-Lammi, projektipäällikkö, puhelin: 310 34942

lotta.koski-lammi(a)hel.fi
Juha Saarikoski, projektijohtaja, puhelin: 310 35288

juha.saarikoski(a)hel.fi
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§ 102
Mäkelänrinteen lukion laajennuksen ja perusparannuksen hanke-
suunnitelma

HEL 2018-013333 T 10 06 00

Päätös

Kaupunginvaltuusto hyväksyi Mäkelänrinteen lukion laajennuksen ja 
perusparannuksen 14.12.2018 päivätyn hankesuunnitelman siten, että 
hankkeen enimmäislaajuus on 9 797 brm² ja rakentamiskustannusten 
enimmäishinta on arvonlisäverottomana 17 000 000 euroa syyskuun 
2018 kustannustasossa.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1 Mäkelänrinteen lukion hankesuunnitelma 14.12.2018
2 Mäkelänrinteen lukion hankesuunnitelman liitteet 1 - 6

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Urhea-halli Oy Esitysteksti

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Tiivistelmä

Mäkelänrinteen lukioon on suunnitteilla nykyisen rakennuksen peruspa-
rannus ja uusi laajennusosa, jonka rakennustöiden on tarkoitus alkaa 
kesällä 2019. Hanke on osa Mäkelänrinteen opiskelun, urheilun ja 
asumisen yhdistävää Urhea-kampusta. Uusi laajennusosa kytkee ny-
kyisen lukiorakennuksen, tulevan Urhea-hallin ja suunnitteilla olevan 
Hoasin opiskelija-asuntolan sisäyhteydellä. Perusparannuksen yhtey-
dessä lukiorakennukseen tehdään toiminnallisia muutoksia, remontoi-
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daan laajennusosan ja nykyisen rakennuksen liitoskohdat ja uudiste-
taan piha-alueet.  

Hankesuunnitelma on liitteenä 1. Se on laadittu kaupunkiympäristön 
toimialan ja kasvatuksen ja koulutuksen toimialan yhteistyönä. Kasva-
tus- ja koulutuslautakunta on omalta osaltaan puoltanut hankesuunni-
telman hyväksymistä. Hankkeen kustannusarvio on 17 000 000 euroa. 

Esittelijän perustelut

Mäkelänrinteen lukioon osoitteeseen Mäkelänkatu 47 on suunnitteilla 
nykyisen rakennuksen perusparannus ja uusi laajennusosa. Hanke-
suunnitelma koskee laajennusosan toteuttamista, nykyisen rakennuk-
sen teknistä perusparannusta, hallinto- ja opiskelijahuoltotiloissa tehtä-
viä toiminnallisia muutoksia sekä laajennusosan ja nykyisen rakennuk-
sen liitoskohtien tiloja. Laajennuksen myötä lukion opiskelijamäärä 
kasvaa 850:stä 1 000:een opiskelijaan.

Mäkelänrinteen opiskelun, urheilun ja asumisen yhdistävä Urhea-kampus

Lukion nykyisen rakennuksen perusparannus ja laajennusosan raken-
taminen on osa Mäkelänrinteen opiskelun, urheilun ja asumisen yhdis-
tävän Urhea-kampuksen rakentamista. Mäkelänrinteen lukion ja Uinti-
keskuksen väliin on suunnitteilla Urhea-halli, jonka tilat tarjoavat harjoit-
telumahdollisuuden useiden eri lajien urheilijoille.

Kaupunginhallitus on 13.11.2017 varannut lukion ja Uintikeskuksen vä-
liin jäävän alueen Urhea-säätiölle harjoitushallin suunnittelua varten. 
Kaupunginvaltuusto on 12.9.2018 hyväksynyt Mäkelänrinteen urheilu-
kampuksen asemakaavan, joka mahdollistaa lukion ja urheilutoiminto-
jen laajentamisen sekä Hoasin asuntolarakennuksen rakentamisen.

Lukion perusparannuksen ja laajennuksen tarve

Lukion ja urheilun harjoitustilojen toteutus samaan yhteyteen luo edelly-
tykset Mäkelänrinteen urheilun erikoislukiotehtävän hoitamiseen ja li-
sää tilojen monipuolista käyttöä. Mäkelänrinteen lukiossa opiskelee täl-
lä hetkellä noin 850 opiskelijaa, joista noin 600 on valmennusurheilijoi-
ta. Rakennuksessa on lisäksi Helsingin aikuislukion toimintaa ja asu-
kaskäyttöä.

Arkkitehti Tauno Niemiojan suunnittelema lukiorakennus on valmistunut 
vuonna 1960. Rakennuksessa on tehty vuosien varrella useita perus-
parannuksia. Kaupunki omistaa rakennuksen eikä sitä ole suojeltu.

Kuntotutkimusten perusteella nykyinen koulurakennus liikuntasalisiipeä 
lukuun ottamatta on laajan teknisen perusparannuksen tarpeessa. Ul-
koseinärakenteet, sokkelin vaurioitunut korkkirakenne sekä paikalliset 
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kosteusvauriot ala- ja välipohjissa aiheuttavat sisäilmariskin. Raken-
nuksen ulkoseinärakenne on toimimaton ja kellarikerroksessa on huo-
noja maanvastaisia seinärakenteita. Ala- ja välipohjarakenteissa esiin-
tyy paikallisesti kosteutta ja mattovaurioita. Sisääntulokerroksen ala-
pohjarakenteessa on vaurioitunut TOJA-eriste. Vesijohto- ja viemärijär-
jestelmä on peruskorjauksen tarpeessa.

Lukion tilojen nykyinen käyttöaste on korkea ja erityisesti ruokasali on 
riittämätön nykyiselle oppilasmäärälle. Tilat eivät kaikilta osin vastaa 
uuden opetussuunnitelman tavoitteita. Urhea-kampuksen toteutuminen 
edellyttää lukion laajennusosan rakentamista suunnitteilla olevan urhei-
luhallin ja Hoasin asuinkerrostalon yhteyteen sekä koulun ja urheiluhal-
lin yhteisen piha-alueen uudistamista.

Kaupungin uusimpien väestöennusteiden mukaan 16–18-vuotiaiden lu-
kiolaisten määrä tulee kasvamaan seuraavalla suunnittelujaksolla 
2018–2027 n. 900 opiskelijalla. Mäkelänrinteen lukio on tärkeä osa 
kaupungin ylläpitämien lukioiden verkkoa. Laajennuksen myötä sen 
opiskelijamäärää voidaan lisätä 850:stä 1 000:een.

Laajennusosan ja perusparannuksen hankesuunnitelma

Hankkeessa lukiorakennusta laajennetaan, nykyiseen rakennukseen 
tehdään liikuntasiipeä lukuun ottamatta laaja tekninen perusparannus 
ja joitakin tilatoimintoja kehitetään. Ulkoseinärakenteet ja paikalliset 
kosteusvauriot korjataan ja sokkelin vaurioitunut korkkirakenne ja vesi-
johto- ja viemärijärjestelmä uusitaan.

Laajennusosa yhdistää lukion, Urhea-hallin ja Hoasin opiskelija-asunto-
lan. Laajennuksen alimpaan kerrokseen, tulevan urheiluhallin sisään-
käyntitasolle, sijoittuvat aula-, puku-, pesu-, sosiaali- ja siivoustilat. En-
simmäiseen kerrokseen, nykyisen lukiorakennuksen sisäänkäyntitasol-
le, rakennetaan uusi keittiö ja ruokasali. Laajennusosan toiseen kerrok-
seen sijoitetaan avoimen oppimisympäristön periaatteella toimivaa ope-
tustilaa.

Laajennusosaan sijoittuva uusi oppimisympäristö sekä nykyvaatimus-
ten mukaiset ruokailu- ja aulatilat ovat Urhea-hallin ja lukion yhteiskäy-
tössä. Avoin oppimisympäristö toimii monipuolisena tapahtumien järjes-
tyspaikkana ja ylioppilaskirjoitustilana. Ruokailutilat toteutetaan siten, 
että niitä voidaan käyttää myös oppimisympäristönä ja kokoontumisti-
lana. Samalla rakennetaan nykyaikaiset vaatimukset täyttävät keittiö- ja 
saniteettitilat.

Laajennusosan ja nykyisen rakennuksen liittymäkohdan tilat remontoi-
daan vastaamaan paremmin toiminnan tarpeita. Tiloihin rakennetaan 
mm. laboratoriotila ja opiskelijahuollon tilat. Henkilökunnan ja hallinnon 
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työskentelytiloja kehitetään edistämään yhteisöllisyyttä ja tilankäytön 
tehokkuutta. 

Nykyisen rakennuksen turvallisuus ja terveellisyys varmistetaan siten, 
että tuulettuvia ryömintätiloja puhdistetaan rakennusjätteestä ja niiden 
ilmanvaihtoa parannetaan. Maanvastaiset alapohjarakenteet, joiden al-
la on havaittu kosteutta, uusitaan pinnoitteiltaan vesihöyryä läpäisevik-
si. TOJA-eristettä sisältävät ala-/välipohjarakenteet ja tekniikkakanaali 
uusitaan. Nykyiset tiili−villa−tiili-ulkoseinärakenteet puretaan ja uusi-
taan sisäkuorta myöten. Ikkunat uusitaan ja sokkelin TOJA-eriste pois-
tetaan. Yläpohjassa korjataan paikallisia puutteellisia lisälämmöneris-
tyksiä. Nykyinen n. 650 brm² siipirakennus puretaan laajennuksen tiel-
tä.

Rakennuksen sähköjärjestelmät (mm. automaatio-, valaistus-, AV- ja 
tietotekniset järjestelmät) uusitaan muutosalueilla ja rakennetaan laa-
jennusosaan tämän päivän vaatimusten mukaisiksi. Lukitus-, kulunval-
vonta- ja turvajärjestelmät uusitaan siten, että myös kouluajan ulkopuo-
linen käyttö on helposti mahdollista. Lisäksi rakennuksen esteettömyyt-
tä ja paloturvallisuutta parannetaan.

Perusparannuksen yhteydessä tehdään joitakin tilamuutoksia, jotka 
mahdollistavat opetussuunnitelman tavoitteiden toteuttamisen, tilojen 
monipuolisemman käytön ja osittaisen asukaskäytön. Toiminnalliset 
muutokset eivät edellytä suuria rakenteellisia muutoksia.

Lukion ja tulevan Urhea-hallin yhteisen pihan maastoa muotoillaan ja 
pihan kasvillisuus ja pinnoitteet uusitaan. Pihalle sijoitetaan kuntoiluvä-
lineitä. Polkupyöräpaikoitus, saatto- ja huoltoliikennejärjestelyt ja pihan 
sadevesijärjestelmä uusitaan.

Hankkeen toteutusvastuu ja aikataulu

Hankkeen toteutusvastuu on kaupunkiympäristön toimialalla. 

Ahtaan rakennuspaikan työmaajärjestelyjen vuoksi laajennuksen ra-
kennustyöt on kytkettävä Urhea-hallin rakentamiseen. Laajennus teh-
dään vaiheittain siten, että osa lukiosta on koko ajan käytössä.

Laajennuksen rakentamisen on tarkoitus alkaa purkutöillä kesällä 2019 
ja maanrakennustyöt tehdään syksyllä 2019. Laajennuksen rakentami-
saika on 11/2019−11/2020. Perusparannus tehdään vaiheittain 
4/2020−11/2020. Liikuntasalisiiven tiivistyskorjaukset tehdään 
1/2021−4/2021. 

Rakentamiskustannukset ja sisäinen vuokra
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Hankkeen rakentamiskustannukset ovat arvonlisäverottomana yhteen-
sä 17 000 000 euroa (1 735 euroa/brm²) syyskuun 2018 kustannusta-
sossa.

Vuoden 2019 talousarvion liitteenä olevassa talonrakennushankkeiden 
rakentamisohjelmassa vuosiksi 2019−2028 hankkeen suunnittelulle ja 
toteutukselle on varattu 11 000 000 euroa vuosille 2019−2021. 

Laajennusosan rakentamiskustannukset ovat 10 550 000 euroa (3 792 
euroa/brm²) ja perusparannuksen rakentamiskustannukset 6 450 000 
euroa (919 euroa/brm²). Rakentamiskustannukset sisältävät seuraavat, 
kustannuksia korottavat toimenpiteet:

 koko piha-alueen uudistaminen
 Urhea-hallin kanssa yhteiskäyttöiset tilat
 kosteutta tai TOJA-eristettä sisältävien ala/välipohjarakenteiden ja 

tekniikkakanaalin uusiminen
 tiili−villa−tiili-seinärakenteiden purkaminen sisäkuorta myöten ja uu-

delleen rakentaminen
 ikkunoiden uusiminen
 työmaajärjestelyt ja vaiheittainen rakentaminen

Hankkeen toteutuksen edellyttämä 17 000 000 euron rahoitustarve ote-
taan huomioon rakentamisohjelmaa tarkistettaessa.

Laajennuksen ja perusparannuksen jälkeinen arvioitu tilakustannus eli 
tilahankkeiden käsittelyohjeiden mukaan määritelty sisäinen vuokra on 
22,03 euroa/htm²/kk, yhteensä 184 700 euroa kuukaudessa ja noin 2 
217 000 euroa vuodessa. Neliövuokran perusteena on 8 385 htm². 
Pääomavuokran osuus on 18,31 euroa/htm² ja ylläpitovuokran osuus 
3,72 euroa/htm². Tuottovaade on 3 % ja poistoaika 30 vuotta. Lopulli-
nen pääomavuokra tarkistetaan toteutuneiden kustannusten mukaan. 
Ylläpitovuokra tarkistetaan valmistumisajankohdan ylläpitovuokraa vas-
taavaksi.

Nykyinen vuokra on 17,70 euroa/htm²/kk, yhteensä 102 204 euroa 
kuukaudessa ja 1 226 449 euroa vuodessa. Kasvatuksen ja koulutuk-
sen toimialan vuosittaiset vuokrakustannukset nousevat hankkeen 
myötä n. 990 000 euroa.

Urhea-halli Oy osallistuu hankkeen yhteiskäyttöisten tilojen investointi- 
ja ylläpitokustannuksiin todellisten kustannusten mukaisesti 50/50-suh-
teessa. Investointikustannukset määritellään tilahankkeiden käsittelyoh-
jeen mukaisena pääomavuokraa vastaavana käyttöoikeuskorvauksena. 
Ylläpitokustannukset joko lisätään em. käyttöoikeusmaksuun todellisten 
kustannusten mukaan tai ylläpitovastuu jaetaan osapuolten välillä 
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muulla tavalla. Piha-alueen investointi- ja ylläpitokustannuksista vastaa 
kasvatuksen ja koulutuksen toimiala.

Rakentamisen aikaiset väistötilat

Perusparannus ja laajennus toteutetaan siten, että osa lukion toimin-
nasta voi jatkua nykyisissä tiloissa. Laajennuksen toteutuksen aikana 
8/2019−12/2020 lukion ruokailu siirretään väistötiloihin Stadin ammat-
tiopiston ruokaloihin osoitteissa Hattulantie 2 ja Onnentie 18. Samaan 
aikaan myös osa opetuksesta siirretään väistötiloihin ammattiopiston 
Onnentie 18:n toimipaikkaan.

Väistötilojen kustannukset ovat yhteensä n. 900 000 euroa (alv. 0 %). 
Ne eivät sisälly hankesuunnitelmassa esitettyihin rakentamiskustan-
nuksiin, mutta ne on sisällytetty pääomavuokraan tilahankkeiden käsit-
telyohjeen mukaisesti.

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta on 12.2.2019 § 15 antanut hanke-
suunnitelmasta puoltavan lausunnon ja todennut, että se vastaa hyvin 
kasvatuksen ja koulutuksen toiminnallisia tavoitteita.

Laajennus ja osittainen perusparannus mahdollistavat turvalliset, ter-
veelliset, viihtyisät ja riittävät tilat Mäkelänrinteen lukion toiminnalle. 
Hankeen myötä voidaan edistää kaupungin toisen asteen koulutuksen 
toteuttamista sekä kehitetään liikunta- ja kulttuuritarjontaa alueella. Pe-
rusparannuksen yhteydessä tehtävillä muutoksilla rakennuksesta saa-
daan hyvin toimiva ja tilankäytöltään entistä tehokkaampi koulu.

Laajennuksen ja perusparannuksen tavoitteena on turvallinen, terveel-
linen, tarkoituksenmukainen ja joustava oppimisympäristö. Osa tiloista 
on asukaskäytössä arki-iltaisin, viikonloppuisin ja loma-aikoina. Kulun-
valvonnan suunnittelussa varaudutaan siihen, että laajennusosa ja osa 
vanhan puolen tiloista ovat asukaskäytössä lukion toiminta-ajan ulko-
puolella. Lisäksi lukio toimii majoituskouluna isojen tapahtumien yhtey-
dessä.

Uusi opetussuunnitelma ohjaa opetusmenetelmiä avoimempaan ja yh-
teistyökeskeisempään suuntaan. Mäkelänrinteen lukion laajennukseen 
toteutetaan tilat, jotka ovat pedagogisesti monipuoliset, tarkoituksen-
mukaisesti mitoitetut ja edistävät opetussuunnitelman tavoitteiden to-
teuttamista. Tilojen sijoittuminen liikuntahallin ja nykyisen kouluraken-
nuksen liittymäkohtaan edistää liikunnan erityistehtävän toteutumista. 
Tilat luovat nykyaikaisen oppiympäristön ja tarjoavat mahdollisuudet 
yhteistyöhön ja monipuolisten työtapojen käyttöön. Tilat suunnitellaan 
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kaupunkitasoisten mitoitusperiaatteiden ja opetussuunnitelman vaati-
musten mukaisiksi.

Hankesuunnitelman valmistelu ja toimivalta

Hankesuunnitelma on laadittu kaupunkiympäristön toimialan ja kasva-
tuksen ja koulutuksen toimialan yhteistyönä. Asiantuntijoina on kuultu 
rakennusvalvonnan, ympäristökeskuksen ja pelastuslaitoksen edusta-
jia. Laajennuksen suunnittelussa sekä Urhea-kampuksen hankkeiden 
toteuttamisen yhteensovittamisessa on tehty yhteistyötä Urhea-halli 
Oy:n ja Hoasin kanssa. 

Hallintosäännön 7 luvun 1 §:n mukaan kaupunginvaltuusto päättää 
hankesuunnitelmista, joiden kustannusarvio ylittää 10 miljoonaa euroa. 

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1 Mäkelänrinteen lukion hankesuunnitelma 14.12.2018
2 Mäkelänrinteen lukion hankesuunnitelman liitteet 1 - 6

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Urhea-halli Oy Esitysteksti

Tiedoksi

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto
Kasvatus- ja koulutuslautakunta

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 04.03.2019 § 151

HEL 2018-013333 T 10 06 00

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/2019 71 (244)
Kaupunginvaltuusto

Asia/12
13.03.2019

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
helsinki.kirjaamo@hel.fi http://www.hel.fi/kaupunginvaltuusto +358 9 655 783 FI02012566

Kaupunginvaltuusto hyväksyy Mäkelänrinteen lukion laajennuksen ja 
perusparannuksen 14.12.2018 päivätyn hankesuunnitelman siten, että 
hankkeen enimmäislaajuus on 9 797 brm² ja rakentamiskustannusten 
enimmäishinta on arvonlisäverottomana 17 000 000 euroa syyskuun 
2018 kustannustasossa.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 12.02.2019 § 15

HEL 2018-013333 T 10 06 00

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunkiympäristölautakunnan 
rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle puoltavan lausunnon 
14.12.2018 päivätystä Mäkelänrinteen lukion laajennusta ja peruspa-
rannusta koskevasta hankesuunnitelmasta ja lausuu lisäksi seuraavaa:

Hankesuunnitelma vastaa hyvin kasvatuksen ja koulutuksen toiminnal-
lisia tavoitteita. Tilojen ja piharatkaisun suunnittelussa tulee kuitenkin 
edelleen työskennellä yhdessä käyttäjätoimialan kanssa. Erityisesti ää-
neneristyksen ja -vaimennuksen huolellinen toteutus tulee varmistaa. 
Myös valaistukseen tulee kiinnittää huomiota, sillä toimivalla valaistuk-
sella tuetaan monipuolisia työskentelyasentoja ja edistetään turvalli-
suutta. Tilat ja pintarakenteet tulee suunnitella helposti siivottaviksi, 
huollettaviksi ja korjattaviksi. Lisäksi pihan jalankulkuväylien valaistuk-
seen tulee kiinnittää huomioita, erityisesti niiden ollessa liikenteen lä-
heisyydessä.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta kiinnittää erityistä huomiota hankkeen 
kustannusseurannan, suunnittelun ohjauksen ja laadunvalvonnan tär-
keyteen koko prosessin ajalta. Niillä on suuri vaikutus terveelliseen ja 
turvalliseen oppimisympäristöön sekä toimialan käyttökustannuksiin. 
Myös aikataulun pitävyydestä on huolehdittava.

Opetuslautakunta on hyväksynyt Mäkelänrinteen lukion laajennuksen 
tarveselvityksen 16.5.2017.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan työsuojelun yhteistoimintahenki-
löstö on antanut 10.10.2018 hankesuunnitelmasta lausunnon, joka on 
liitteenä. Lausunto tulee ottaa huomioon jatkosuunnittelussa.
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Kasvatus- ja koulutuslautakunta pitää perusparannuksen vuokrankoro-
tusta korkeana.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta korostaa, että hankkeen jatkosuunnit-
telussa ja toteuttamisessa pitää edelleen huomioida opettajien ja opis-
kelijoiden näkemykset tilojen kehittämisessä.

Käsittely

12.02.2019 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Asian aikana kuultavana oli johtava arkkitehti Vera Schulman.

Vastaehdotus:
Vesa Korkkula: Lisätään päätösehdotukseen:

“Kasvatus- ja koulutuslautakunta korostaa, että hankkeen jatkosuunnit-
telussa ja toteuttamisessa pitää edelleen huomioida opettajien ja opis-
kelijoiden näkemykset tilojen kehittämisessä.”

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä Vesa 
Korkkulan tekemän vastaehdotuksen.

Esittelijä
lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön johtaja
Arja Kukkonen

Lisätiedot
Vera Schulman, johtava arkkitehti, puhelin: 310 20777

vera.schulman(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 24.01.2019 
§ 11

HEL 2018-013333 T 10 06 00

Esitys

A

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
esitti kaupunginhallitukselle Mäkelänrinteen lukion laajennuksen ja pe-
rusparannuksen 14.12.2018 päivätyn hankesuunnitelman hyväksymis-
tä siten, että hankkeen enimmäislaajuus on  9 797 brm² ja rakentamis-
kustannusten enimmäishinta on arvonlisäverottomana 17 000 000 eu-
roa syyskuun 2018 kustannustasossa ehdolla, että kasvatus- ja koulu-
tuslautakunta antoi hankesuunnitelmasta puoltavan lausunnon.

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

Esittelijä
tekninen johtaja
Jaakko Stauffer

Lisätiedot
Päivi Etelämäki, projektinjohtaja, puhelin: 310 31871

paivi.etelamaki(a)hel.fi
Jarmo Raveala, yksikön päällikkö, puhelin: 310 23466

jarmo.raveala(a)hel.fi
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§ 103
Vuosaaren lukion uudisrakennuksen hankesuunnitelman hyväksy-
minen

HEL 2017-013212 T 10 06 00

Päätös

Kaupunginvaltuusto hyväksyi Vuosaaren uuden lukion 24.1.2019 päi-
vätyn, elinkaarimallina toteutettavan hankesuunnitelman siten, että 
hankkeen enimmäislaajuus on 6 802 brm² ja rakentamiskustannusten 
enimmäishinta on arvonlisäverottomana 28 miljoonaa euroa marras-
kuun 2018 kustannustasossa.

Samalla kaupunginvaltuusto hyväksyi seuraavan toivomusponnen:

 Hyväksyessään Vuosaaren lukion uudisraken-
nuksen hankesuunnitelman, kaupunginvaltuusto 
edellyttää, että selvitetään mahdollisuutta taata 
uudisrakennukseen riittävä määrä meluttomia ja 
seinällisiä luokkatiloja ja ottaa huomioon entistä 
selkeämmin opettajakunnan ja opiskelijoiden 
näkemykset rakennuksen sisällöllisessä suun-
nittelussa. (Vesa Korkkula)

Käsittely

Valtuutettu Vesa Korkkula ehdotti valtuutettu Mauri Venemiehen kan-
nattamana hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen: 

 Hyväksyessään Vuosaaren lukion uudisraken-
nuksen hankesuunnitelman, kaupunginvaltuusto 
edellyttää, että selvitetään mahdollisuutta taata 
uudisrakennukseen riittävä määrä meluttomia ja 
seinällisiä luokkatiloja ja ottaa huomioon entistä 
selkeämmin opettajakunnan ja opiskelijoiden 
näkemykset rakennuksen sisällöllisessä suun-
nittelussa.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi ensin yksimielisesti kaupunginhallituksen 
ehdotuksen.

2 äänestys
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Valtuutettu Vesa Korkkulan ehdottama toivomusponsi JAA, vastustus 
EI

JAA-ehdotus: Hyväksyessään Vuosaaren lukion uudisrakennuksen 
hankesuunnitelman, kaupunginvaltuusto edellyttää, että selvitetään 
mahdollisuutta taata uudisrakennukseen riittävä määrä meluttomia ja 
seinällisiä luokkatiloja ja ottaa huomioon entistä selkeämmin opettaja-
kunnan ja opiskelijoiden näkemykset rakennuksen sisällöllisessä suun-
nittelussa.
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 73
Linda Ahlblad, Toni Ahva, Alviina Alametsä, Outi Alanen, Ted Apter, 
Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Harry Bogomoloff, Jussi Chydenius, 
Fatim Diarra, Laura Finne-Elonen, Tuula Haatainen, Iida Haglund, Mia 
Haglund, Juha Hakola, Atte Harjanne, Joel Harkimo, Eveliina Heinä-
luoma, Kaisa Hernberg, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Abdira-
him Husu Hussein, Nuutti Hyttinen, Ville Jalovaara, Kati Juva, Jukka 
Järvinen, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Otso Kivekäs, Mai Kivelä, Ta-
pio Klemetti, Dan Koivulaakso, Laura Kolbe, Joonas Kolehmainen, Pia 
Kopra, Vesa Korkkula, Heimo Laaksonen, Johanna Laisaari, Silvia Mo-
dig, Elina Moisio, Sami Muttilainen, Seija Muurinen, Björn Månsson, 
Jarmo Nieminen, Jussi Niinistö, Dani Niskanen, Mia Nygård, Maria 
Ohisalo, Sara Paavolainen, Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, Matti Parpa-
la, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Petrus Pennanen, Mika Raatikai-
nen, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Nasima Razmyar, Nelli Ruot-
salainen, Mirita Saxberg, Tomi Sevander, Satu Silvo, Juhani Strandén, 
Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Byoma Tamrakar, Reetta Vanha-
nen, Juhana Vartiainen, Mauri Venemies, Sinikka Vepsä, Anna Vuorjo-
ki, Ozan Yanar

Ei-äänet: 1
Otto Meri

Tyhjä: 8
Sirpa Asko-Seljavaara, Atte Kaleva, Kauko Koskinen, Hannu Oskala, 
Daniel Sazonov, Osmo Soininvaara, Ulla-Marja Urho, Jan Vapaavuori

Poissa: 3
Mika Ebeling, Eero Heinäluoma, Wille Rydman

Kaupunginvaltuusto hyväksyi valtuutettu Vesa Korkkulan ehdottaman 
toivomusponnen.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
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Maria Nelskylä, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251
maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1 Hankesuunnitelma Vuosaaren uusi lukio 24.1.2019
2 Vuosaaren lukio Hankesuunnitelman liitteet 24.1.2019
3 Vuosaaren lukio Laatuarviointi
4 Vuosaaren lukio kokonaistaloudellinen arviointi

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Tiivistelmä

Vuosaaren lukion uudisrakennuksen hankesuunnitelma koskee kor-
vaavan uudisrakennuksen rakentamista erilliselle tontille. Kaupunkiym-
päristön toimialan tekemän selvityksen mukaan nykyisen Vuosaaren 
lukiorakennuksen perusparannus ei ole kannattava rakennuksen vaa-
timan mittavan taloteknisen korjauksen vuoksi. Lisäksi nykyinen raken-
nus on liian pieni kasvavalle opiskelijamäärälle eivätkä sen tilat vastaa 
uuden opetussuunnitelman mukaisia toiminnallisia tavoitteita. Nykyinen 
rakennus puretaan ja korvataan uudisrakennuksella eri tontille. Purku-
työ on erillinen hanke.

Uusi lukiorakennus sijoittuu toiminnallisesti ja liikenteellisesti keskeisel-
le paikalle metroaseman ja Vuosaaren urheilutalon välissä sijaitsevalle 
tyhjälle tontille osoitteeseen Mosaiikkiraitti 2. Kaupunginvaltuusto on 
7.11.2018 § 351 hyväksynyt Vuosaaren uuden lukion asemakaavan 
muutoksen nro 12485. Asemakaavan muutos on tullut lainvoimaiseksi 
8.1.2019.

Uuden lukion tilajärjestelyt tukevat uuden opetussuunnitelman toteutu-
mista, musiikki- ja teknologiapainotusta, taiteen perusopetusta sekä ti-
lojen laajaa asukaskäyttöä. 

Hankkeesta on laadittu 24.1.2019 päivätty hankesuunnitelma kaupun-
kiympäristön toimialan ja kasvatuksen ja koulutuksen toimialan yhteis-
työnä. Helsingin ensimmäisenä elinkaarihankkeena ja pitkästä aikaa to-
teutettavana uutena lukiona on etsitty ratkaisua, jossa toiminnallisilla 
ominaisuuksilla, kaupunkikuvallisilla arvoilla ja arkkitehtuurilla on kor-
kea painoarvo. Hankkeen suunnittelun yhteydessä on kuultu asiantunti-
joina rakennusvalvontapalveluita, ympäristöpalveluita ja pelastuslaitos-
ta. Lukion kehittämiseen liittyviä yleisiä kehittämisideoita ja ehdotuksia 
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kerättiin palveluverkkotarkasteluprosessin alkuvaiheessa ja niitä on 
hyödynnetty soveltuvin osin.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta on hyväksynyt tarveselvityksen 
8.5.2018 ja antanut hankkeesta puoltavan lausunnon 12.2.2019. 

Hankesuunnitelma on liitteenä 1.

Esittelijän perustelut

Hankkeen tarpeellisuus

Vuosaaren lukio tarvitsee lisätilaa, koska vuoteen 2024 mennessä lu-
kion opiskelijamäärä nousee viidestäsadasta yhdeksäänsataan. Lukion 
tilojen käyttöaste on jo nykyisellään korkea. Lukio tulee edelleen hyö-
dyntämään alueen muita palveluita, kuten Vuotaloa ja urheilutaloa. 
Muiden tilojen hyödyntäminen on huomioitu uusien tilojen mitoitukses-
sa.

Lukion nykyiset tilat eivät vastaa uuden opetussuunnitelman mukaisia 
toiminnallisia tavoitteita. Uuteen lukiorakennukseen toteutetaan nykyai-
kaiset, terveelliset ja turvalliset uuden opetussuunnitelman ja avoimen 
oppimisympäristön mukaiset tilat. Pedagogisesti monipuoliset, tarkoi-
tuksenmukaisesti mitoitetut ja joustavat tilat edistävät toimintaa, mu-
siikki- ja teknologiapainotusten toteutumista sekä takaavat opiskelijoille 
hyvän ympäristön oppia ja kasvaa. 

Vuosaaren alueella on toivottu painotusta asukkaiden kokeman asu-
kasviihtyvyyden parantamiseen ja asukasosallisuuden kasvattamiseen 
sekä kaupungin tasolla alueellisen eriarvoistumisen ja siihen liittyvien 
sosiaalisten ongelmien ennaltaehkäisyyn. Alueella on pulaa sekä liikun-
tapaikoista että muista harrastustiloista. Lukion tilajärjestelyt mahdollis-
tavat tilojen laajan asukaskäytön. Rakennukseen pyritään sijoittamaan 
muun muassa työväenopiston ja liikuntaseurojen toimintaa sekä taiteen 
perusopetusta. Lisäksi lukiorakennus palvelee alueen asukkaiden ko-
koontumistilana. 

Hankkeen sijainti

Vuosaaren metroaseman ympäristöä suunnitellaan Vuosaaren keskus-
tan suunnitteluperiaatteiden mukaisesti monipuoliseksi ja kävelypainot-
teiseksi keskustamaiseksi alueeksi. Vuosaaren lukio sijoittuu liikenteel-
lisesti ja toiminnallisesti keskeisesti metroaseman ja urheilutalon välis-
sä olevalle tyhjälle tontille osaksi käveltävää ja elämyksellistä keskus-
taympäristöä. Rakennus toteutetaan korkeampana kuin nykyinen lukio-
rakennus osana tiivistyvää keskusta-aluetta. Sisäänkäyntitason alla 
Tyynylaavantien tasossa kulkee ajoyhteys talon kellarikerroksessa si-
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jaitsevaan pysäköinti- ja huoltotilaan sekä huoltoajoyhteys pohjoispuo-
lella sijaitsevalle urheilutalolle. Näin liikenne ei aiheuta häiriöitä jalanku-
lulle rakennuksen sisäänkäyntitasolla. Sisäänkäyntitaso tehdään kansi-
rakenteena, jonka yhteydessä on rakennusta sivuavien Mosaiikkiraitin 
ja -kujan toteutus.

Uusi toteutusmuoto

Helsingin kaupungin vuosien 2017–2021 kaupunkistrategian mukaises-
ti Vuosaaren lukiohankkeessa toteutetaan korkeatasoista arkkitehtuuria 
ja rakentamisen korkea laatu luo kaupunginosalle vahvaa identiteettiä 
ja imagoa. Valmisteilla olevan kiinteistöstrategian tavoitteena on kiin-
teistökannan laadun parantaminen, laaturiskien hallinnan parantami-
nen, sisäilmaongelmien vähentäminen ja tilatehokkuuden edistäminen.

Vuosaaren lukio on Helsingin ensimmäinen elinkaarimallilla toteutetta-
va hanke. Tilaajana on Helsingin kaupunki. Rakennus tulee kaupungin 
omistukseen, mutta hankkeen toteuttaja eli palveluntuottaja vastaa lu-
kiorakennuksen suunnittelun, rakentamisen ja 20 vuoden ylläpitopalve-
lun toteuttamisesta. Sopimuskausi jakautuu investointijaksoon ja palve-
lujaksoon. Tilaaja vastaa rakentamisen rahoituksesta ja maksaa palve-
luntuottajalle palvelumaksua, jonka määrä perustuu kohteen tilojen 
käytettävyyteen ja palvelutasoon. 

Palveluntuottaja suunnittelee ja toteuttaa kohteeseen ratkaisuja, joiden 
avulla taataan kohteen käytettävyys asetettujen tavoitteiden mukaisesti 
kustannustehokkaasti. Palveluntuottaja vastaa siitä, että kohteen kunto, 
olosuhteet ja tekninen jäännösarvo ovat palvelusopimuksen mukaiset 
20 vuoden palvelujakson aikana ja sen päättyessä. Elinkaarimallissa 
siirretään riskejä palveluntuottajan vastuulle. Vastuu kattaa suunnitte-
luun, rakentamiseen sekä ylläpitoon liittyvät tekniset riskit, joihin sisäl-
tyy myös olosuhteisiin liittyvät riskit kuten kiinteistöstä aiheutuvat si-
säilmaongelmat. 

Elinkaarimallin hyödyt perustuvat suurilta osin riskienhallinnan tehok-
kuuteen ja tarkoituksenmukaiseen vastuiden siirtoon. Hankkeesta on 
tehty riskiarvio, johon sisältyy noin 60 erilaista riskiä, sisältäen muun 
muassa vuotavan vesikaton ja rakennusaikaisten häiriöiden riskit. Ris-
kiarvion laskennallinen kokonaisriskimäärä on noin 5 milj. euroa. Oman 
toteutuksen verrokkihankkeessa tilaaja kantaa näistä riskeistä noin 90–
95 %. Oman toteutuksen verrokkihankkeessa kokonaisriskimäärästä 
toteutuu 20 vuoden aikana arviolta keskimäärin 25–35 %. Elinkaari-
hankkeessa palveluntuottajalle siirretyt riskit koko hankkeen elinkaaren 
aikana ovat noin 4,3 milj. euroa.

Vaikutukseltaan suurimmat palveluntuottajalle siirretyt riskit elinkaari-
mallissa ovat peruskorjausten laiminlyönnin riski (2,4 milj. euroa), kiin-
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teistöpalvelujen laadusta johtuva kiinteistön käytettävissä oloon liittyvä 
riski (0,25 milj. euroa) sekä lisä- ja muutostyöriski (0,24 milj. euroa).

Elinkaarimallissa rakennuksella on käytettävyystakuu. Palvelussopi-
muksessa ja sen liitteissä on määritelty käytettävyyteen liittyen muun 
muassa kohteen käyttöaste (aikoja ja henkilömääriä), mitä palveluja 
käytön aikana toteutetaan, ja millä laadulla ne toteutetaan, vastuuky-
symyksiä sekä käytettävyyteen liittyviä vaatimuksia ja sanktioita.

Lisäksi rakennukselle määritellään tarkka kunto, jossa kohde luovute-
taan palvelujakson jälkeen tilaajalle. Palvelujakson jälkeen rakennuk-
sen kunto on noin 85 % uudesta johtuen rakennuksessa toteutettavas-
ta jatkuvasta ylläpidosta ja 20 vuoden pts-ohjelmasta (pitkän tähtäimen 
suunnitelma).  

Elinkaarihankkeen palveluntuottajan hankinta

Hanke toteutetaan kilpailullisella neuvontamenettelyllä. Tarjoajien 
kanssa käytyjen neuvottelujen jälkeen tarjoajat ovat jättäneet lopulliset 
tarjoukset, jotka kaupunki on arvioinut tarjouspyynnöissä annettujen 
vertailuperusteiden mukaisesti.

Tarjoukset pisteytettiin käyttäen valintaperusteena parasta hinta-laatu-
suhdetta, jossa laatu sai painoarvon 50 % ja hinta painoarvon 50 %. 
Tarjousten laatuvertailu perusteluineen on esitetty liitteessä 3. Vertailu-
perusteiden pääkohdat ovat suunnitteluratkaisun arviointi (toiminnalli-
suus, arkkitehtoniset ja kaupunkikuvalliset ratkaisut, ekologisuus ja 
ympäristötavoitteet) sekä toteuttamisen arviointi (suunnittelu ja raken-
taminen, ylläpito ja palvelut sekä pts-suunnitelma).

Hinnan arviointiperusteena käytettiin tarjoushinnan nykyarvoa, jonka 
vertailu on esitetty liitteessä 4. Saatujen tarjousten kokonaistaloudelli-
sen edullisuuden vertailu suoritettiin tarjouspyynnön mukaisella kaaval-
la. Kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous on vertailun perusteella YIT 
Suomi Oy:n ja Caverion Suomi Oy:n ryhmittymän tarjous.

Rakennusten ja yleisten alueiden jaosto päätti 7.2.2019 § 20 valita 
elinkaarihankkeen toteuttajaksi eli palveluntuottajaksi YIT Suomi Oy:n 
ja Caverion Suomi Oy:n ryhmittymän, jonka tarjous on tarjouspyynnös-
sä määriteltyjen kriteerien perusteella hinta-laatusuhteeltaan paras. 

Verrokkilaskelma

Hankkeesta laadittiin ennen tarjousten saapumista verrokkilaskelma, 
jossa laskettiin hankkeen odotettu elinkaarikustannus normaalina kau-
pungin toteuttamana hankkeena. Kustannusarvioihin sekä riskiarvioin-
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tiin perustuvat verrokkilaskelman kustannukset muodostuivat seuraa-
vasti verrattuna parhaaseen tarjoajan tarjoushintaan:

- Rakentaminen (sisältäen arvioitu PIMA-kustannus): 27 000 000 euroa 
(tarjoushinta 24 021 070 euroa)

- Kiinteistöpalvelut (sisältäen muun muassa isännöinti, kiinteistönhoito, 
siivous, ulkoalueiden hoito, käyttäjäpalvelut) ja laskennallinen energia-
kustannus yhteensä 20 vuotta 2018 hintatasossa: 10 600 000 euroa 
(tarjoushinta 9 344 360 euroa)

- PTS-suunnitelman mukaiset investoinnit yhteensä 20 vuotta 2018 hin-
tatasossa: 2 900 000 euroa (tarjoushinta 1 999 800 euroa)

- Palveluntuottajalle siirrettävien riskien odotusarvoinen nettovaikutus 
yhteensä 20 vuotta 2018 hintatasossa: 4 100 000 euroa (riskien siirto 
sisältyy tarjoushintaan)

Kustannukset yhteensä 44 600 000 euroa (tarjoushinta 35 365 230 eu-
roa)

Parhaan tarjoajan tarjoushinta on elinkaarikustannuksiltaan noin 20 % 
edullisempi kuin verrokkilaskelman mukainen elinkaarikustannus.

Hankkeen laajuus

Hankkeen laajuus on 6 802 brm², 5 780 htm², 5 141 hym².

Rakentamiskustannukset

Hankkeen enimmäiskustannukset ovat arvonlisäverottomana yhteensä 
28 000 000 euroa (4 116 euroa/brm²) marraskuun 2018 kustannusta-
sossa. Kustannus sisältää lisä- ja muutostyövarausta 2 436 000 euroa 
ja tilaajan kustannuksia 2 000 000 euroa. Investoinnin kustannukset 
oppilasta kohden ovat 31 111 euroa. 

Hankkeen yhteydessä on pyydetty arvio pilaantuneisiin maa-alueisiin 
liittyvistä kustannuksista, joka on yhteensä 557 070 euroa. Näistä ar-
violta 92 070 euroa on palveluntuottajalle maksettavia kuljetuskustan-
nuksia sekä 465 000 euroa käsittelymaksuja.

Ylläpitokustannukset

Palvelujakson (20 vuotta) aikaisten kiinteistöpalveluiden (isännöintipal-
velut, kiinteistönhoitopalvelut, ulkoalueiden ylläpito sekä siivouspalve-
lut) vuosihinta on yhteensä 422 488 euroa (kiinteistön ylläpitoindeksi 
marraskuun 2018 tasossa ilman energiakustannusten osuutta).



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/2019 81 (244)
Kaupunginvaltuusto

Asia/13
13.03.2019

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
helsinki.kirjaamo@hel.fi http://www.hel.fi/kaupunginvaltuusto +358 9 655 783 FI02012566

PTS-suunnitelman mukaisten toimenpiteiden laskennallinen kattohinta 
palvelujaksolla (20 vuotta) on 1 999 800 euroa (rakennuskustannusin-
deksi marraskuun 2018 tasossa). Palveluntuottaja vastaa omalla riskil-
lään PTS-kustannukset ylittävästä osuudesta.

Lisäksi tulevat energiakustannukset (joissa kulutusvastuu on palvelun-
tuottajalla) kiinteistösähkön, valaistussähkön ja kaukolämmön osalta 
arvio on 44 730 euroa vuodessa (kaupungin määrittämillä yksikköhin-
noilla laskettuna). Näiden lisäksi käyttäjäsähkö, veden kulutus sekä ve-
den lämmitykseen kuluva energia.

Tilakustannus käyttäjälle

Hankkeen investointikustannuksen enimmäishinnan perusteella tila-
hankeohjeen mukaisesti laskettu pääomavuokra on 22,09 eu-
roa/htm²/kk. Kun elinkaarihankkeen palvelukaudelle annetun ylläpito-
kustannusten sekä arvioitujen energia- ja jätekustannusten mukaan 
lasketaan ylläpitovuokra, on sen arvio 7,04 euroa/htm²/kk. Ylläpitovuok-
ra sisältää normaalista ylläpitovuokrasta poiketen siivouksen (noin 2 
euroa htm²/kk) ja kohdevastaavan (noin 1,5 euroa htm²/kk). Tällä het-
kellä suoraan omistetuissa kohteissa on kasvatuksen ja koulutuksen 
toimialan maksama siivouskustannus noin 2,5–3,0 euroa/htm²/kk. Ne-
liövuokran perusteena on 5 780 htm².

Kohdevastaavan tehtäviin sisältyy normaalien vahtimestaritehtävien li-
säksi käyttäjäpalvelun tehtäviä. Käyttäjä on määrittelyt käyttäjäpalvelun 
tarpeen kohteessa normaalia korkeammaksi tilojen laajan kansalais- ja 
yhteiskäyttöasteen vuoksi. Kohdevastaavan tehtäviin ei sisälly kiinteis-
tön kunnossapitotehtäviä.

Lopullinen vuokra lasketaan hankkeen toteutuneiden kustannusten 
mukaan hankkeen valmistuttua. Valmisteilla olevan kiinteistöstrategian 
mukaan sisäisen vuokran malli tullaan uudistamaan hankkeen aikana. 
Nykyinen sisäisen vuokran lineaarinen malli perustuu rakennuksen ku-
lumismalliin, jonka mukaan rakennuksesta kuluu 30 vuodessa 70 %. 
Elinkaarimallissa palveluntuottaja vastaa siitä, että tekniset luovutus-
kuntovaatimukset täyttyvät. Elinkaarimallin luovutuskuntovaatimus 20 
vuoden jälkeen on noin 80–85 % riippuen rakennusosasta ja järjestel-
mästä. Tämä on noin 20 % suoraan omistettujen normaalilla ylläpidolla 
ilman PTS-korjauksia kulumaa korkeampi.

Nykyisen lukion vuokra on 92 208 euroa kuukaudessa, 1 106 496 eu-
roa vuodessa (14,08 euroa/htm²/kk). Vuokranmaksun perusteena on  
6 548 htm².

Väistötilat
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Uudisrakennuksen sijoittaminen toiselle tontille mahdollistaa lukion toi-
minnan jatkumisen keskeytymättömästi siihen saakka kunnes uusi ra-
kennus valmistuu, jolloin väistötiloja ei tarvita. 

Hankkeen rahoitus

Rakennus toteutetaan elinkaarimallilla kaupungin suoraan omistuk-
seen.

Kaupunginvaltuuston hyväksymässä talonrakennushankkeiden raken-
tamisohjelmassa vuosille 2018–2023 hankkeelle on varattu määrära-
haa yhteensä 30,3 milj. euroa vuosille 2019–2021. Esirakentamistöille 
tontin puhdistamiseksi on lisäksi varattu 2,6 milj. euroa. Yleisten aluei-
den kustannukset eivät sisälly elinkaarihankkeeseen.

Hankkeen toteutus ja aikataulu

Kilpailullisella neuvottelumenettelyllä valittu elinkaarihankkeen palve-
luntuottaja vastaa hankkeen suunnittelusta, toteutuksesta ja ylläpidosta 
seuraavan 20 vuoden palvelujakson ajan. Kokonaistoteutukseen sisäl-
tyy tilaajan optio hankkia hankealueeseen sisältyvien katualueiden 
(Mosaiikkiraitti ja Mosaiikkikuja) suunnittelu- ja toteutus. Yleiset alueet 
eivät kuulu elinkaarivastuun mukaiseen ylläpitoon. 

Hankkeen toteutussuunnittelu jatkuu tavoitteellisesti heti hankepäätök-
sen jälkeen, rakentaminen alkaa tontin puhdistustöillä kesällä 2019 ja 
tilat valmistuvat toukokuussa 2021.

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta on 12.2.2019 antanut hankesuunni-
telmasta puoltavan lausunnon ja todennut lausuntonaan, että hanke-
suunnitelma vastaa hyvin kasvatuksen ja koulutuksen toiminnallisia ta-
voitteita. 

Lausunnon mukaan oppimistilojen suunnittelussa tulee kuitenkin edel-
leen työskennellä yhdessä käyttäjätoimialan kanssa. Erityisesti ääne-
neristyksen ja -vaimennuksen huolellinen toteutus tulee varmistaa. 
Myös valaistukseen tulee kiinnittää huomiota, sillä toimivalla valaistuk-
sella tuetaan monipuolisia työskentelyasentoja ja edistetään turvalli-
suutta. Tilat ja pintarakenteet tulee suunnitella helposti siivottaviksi, 
huollettaviksi ja korjattaviksi. 

Lisäksi kasvatus- ja koulutuslautakunta kiinnittää erityistä huomiota 
hankkeen kustannusseurannan, suunnittelun ohjauksen ja laadunval-
vonnan tärkeyteen koko prosessin ajan. Näillä on suuri vaikutus ter-
veelliseen ja turvalliseen oppimisympäristöön sekä toimialan käyttökus-
tannuksiin. Myös aikataulun pitävyydestä on huolehdittava. Hankkeen 
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jatkosuunnittelussa ja toteuttamisessa pitää edelleen huomioida opetta-
jien ja opiskelijoiden näkemykset tilojen kehittämisessä.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

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

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1 Hankesuunnitelma Vuosaaren uusi lukio 24.1.2019
2 Vuosaaren lukio Hankesuunnitelman liitteet 24.1.2019
3 Vuosaaren lukio Laatuarviointi
4 Vuosaaren lukio kokonaistaloudellinen arviointi

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto
Kasvatus- ja koulutuslautakunta

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 04.03.2019 § 152

HEL 2017-013212 T 10 06 00

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy Vuosaaren uuden lukion 24.1.2019 päi-
vätyn, elinkaarimallina toteutettavan hankesuunnitelman siten, että 
hankkeen enimmäislaajuus on 6 802 brm² ja rakentamiskustannusten 
enimmäishinta on arvonlisäverottomana 28 miljoonaa euroa marras-
kuun 2018 kustannustasossa.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

maria.nelskyla(a)hel.fi
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Kasvatus- ja koulutuslautakunta 12.02.2019 § 14

HEL 2017-013212 T 10 06 00

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunkiympäristölautakunnan 
rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle puoltavan lausunnon 
24.1.2019 päivätystä Vuosaaren lukion elinkaarihankkeena toteutetta-
vaa uudisrakennusta koskevasta hankesuunnitelmasta ja lausuu lisäksi 
seuraavaa:

Hankesuunnitelma vastaa hyvin kasvatuksen ja koulutuksen toiminnal-
lisia tavoitteita. Oppimistilojen suunnittelussa tulee kuitenkin edelleen 
työskennellä yhdessä käyttäjätoimialan kanssa. Erityisesti ääneneris-
tyksen ja -vaimennuksen huolellinen toteutus tulee varmistaa. Myös va-
laistukseen tulee kiinnittää huomiota, sillä toimivalla valaistuksella tue-
taan monipuolisia työskentelyasentoja ja edistetään turvallisuutta. Tilat 
ja pintarakenteet tulee suunnitella helposti siivottaviksi, huollettaviksi ja 
korjattaviksi. 

Kasvatus- ja koulutuslautakunta kiinnittää erityistä huomiota hankkeen 
kustannusseurannan, suunnittelun ohjauksen ja laadunvalvonnan tär-
keyteen koko prosessin ajalta. Niillä on suuri vaikutus terveelliseen ja 
turvalliseen oppimisympäristöön sekä toimialan käyttökustannuksiin. 
Myös aikataulun pitävyydestä on huolehdittava. 

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan työsuojelun yhteistoimintahenki-
löstö on esitelty työsuojelulle 6.2.2019. Työsuojelun lausunto (liite 3) 
huomioidaan jatkosuunnittelussa.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta korostaa, että hankkeen jatkosuunnit-
telussa ja toteuttamisessa pitää edelleen huomioida opettajien ja opis-
kelijoiden näkemykset tilojen kehittämisessä.

Käsittely

12.02.2019 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Asian aikana kuultavana oli johtava arkkitehti Vera Schulman.

Vastaehdotus:
Vesa Korkkula: Lisätään lausuntoehdotuksen loppuun:

“Kasvatus- ja koulutuslautakunta korostaa, että hankkeen jatkosuunnit-
telussa ja toteuttamisessa pitää edelleen huomioida opettajien ja opis-
kelijoiden näkemykset tilojen kehittämisessä.”
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Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä Vesa 
Korkkulan tekemän vastaehdotuksen.

Esittelijä
lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön johtaja
Arja Kukkonen

Lisätiedot
Viivi Snellman, projektiarkkitehti, puhelin: 310 22378

viivi.snellman(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 07.02.2019 
§ 20

HEL 2017-013212 T 10 06 00

Esitys

A

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
esitti kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle Vuosaa-
ren uuden korvaavan lukion 24.1.2019 päivätyn hankesuunnitelman 
hyväksymistä siten, että hankkeen enimmäislaajuus on 6 802 brm² ja 
rakentamiskustannusten enimmäishinta on arvonlisäverottomana 28 
miljoonaa euroa marraskuun 2018 kustannustasossa ehdolla, että kas-
vatus- ja koulutuslautakunta antaa hankesuunnitelmasta puoltavan lau-
sunnon.

B

Rakennusten ja yleisten alueiden jaosto päätti valita elinkaarihankkeen 
toteuttajaksi eli palveluntuottajaksi YIT Suomi Oy:n ja Caverion Suomi 
Oy:n ryhmittymän, jonka tarjous on tarjouspyynnössä määriteltyjen kri-
teerien perusteella hinta-laatusuhteeltaan paras. Lisäksi jaosto päätti 
hyväksyä elinkaarisopimusten hinnan (palveluntuottajalle maksettavat 
sopimusperusteiset maksut) ehdolla että valtuusto hyväksyy hanke-
suunnitelman:

-  Kiinteä urakkahinta: 23 464 000 euroa

-  pilaantuneiden maiden puhdistukseen liittyen kuljetusmaksuja palve-
luntuottajalle arviolta 92 070 euroa

-  Palvelujakson (20 vuotta) aikaisten kiinteistöpalveluiden vuosihinta 
(isännöintipalvelut, kiinteistönhoitopalvelut, ulkoalueiden ylläpito sekä 
siivouspalvelut): yhteensä 422 488 euroa marraskuun 2018 hintatasos-
sa



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/2019 86 (244)
Kaupunginvaltuusto

Asia/13
13.03.2019

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
helsinki.kirjaamo@hel.fi http://www.hel.fi/kaupunginvaltuusto +358 9 655 783 FI02012566

-  PTS-suunnitelman mukaisten toimenpiteiden laskennallinen kattohin-
ta palvelujaksolla (20 vuotta): 1 999 800 euroa marraskuun 2018 hinta-
tasossa.

C

Rakennusten ja yleisten alueiden jaosto päätti oikeuttaa teknisen johta-
jan allekirjoittamaan väliaikaisen suunnittelusopimuksen, jonka perus-
teella voidaan jatkaa hankkeen suunnittelua odottamatta hankesuunni-
telman hyväksymistä.

D

Rakennusten ja yleisten alueiden jaosto päätti oikeuttaa teknisen johta-
jan allekirjoittamaan elinkaarihankkeen sopimukset (puite-, palvelu- ja 
urakkasopimuksen) hankesuunnitelman hyväksymispäätöksen tultua 
lainvoimaiseksi.

25.01.2018 Ehdotuksen mukaan

11.01.2018 Pöydälle

Esittelijä
tekninen johtaja
Jaakko Stauffer

Lisätiedot
Arja Törmä, projektinjohtaja, puhelin: 310 20458

arja.torma(a)hel.fi
Jarmo Raveala, yksikön päällikkö, puhelin: 310 23466

jarmo.raveala(a)hel.fi
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§ 104
Vuokrausperiaatteiden määrittäminen suunnitellulle asuin-, liike- ja 
toimistorakennustontille (Meilahti)

HEL 2018-008270 T 10 01 01 02

Päätös

Kaupunginvaltuusto vahvisti Helsingin Meilahdessa sijaitsevan tontin 
15520/19 vuokrausperiaatteet myöhemmin päätettävästä ajankohdasta 
alkaen 31.12.2070 saakka liitteen 1 mukaisesti. 

Esittelijä
Kaupunginhallitus

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

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1 Vuokrausperiaatteet
2 Kartta

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Tiivistelmä

Suunnitellulla asuin-, liike- ja toimistorakennustontilla (AL) 15520/19 
(nykyinen YH-tontti) sijaitseva Töölön urheilutalo on parhaillaan perus-
korjauksen alla. Rakennuksen toimistokerroksiin toteutetaan poikkea-
mispäätöksen mukaisesti seniori- ja opiskelija-asuntoja. Tontille on 
valmisteilla asemakaavan muutosehdotus nro 12515. Kaavaratkaisu 
mahdollistaa 1960-luvun toimistorakennuksen rakennussuojelun ja osit-
taisen muutoksen asuinkäyttöön.

Töölön urheilutalo on osa koko korttelin kokoista u-muotoista rakennus-
ta, joka sijaitsee näkyvällä paikalla Topeliuksenkadun ja Töölöntullin-
kadun välissä. Töölön urheilutalo on osa isompaa rakennuskokonai-
suutta ja se muodostuu nykyisellään seitsemästä kerroksesta ja kol-
mesta kellarikerroksesta. 
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Taka-Töölön alueella on tarve vuokrattaville opiskelija-asunnoille ja se-
nioriasunnoille. Töölön urheilutalo on jo jonkin aikaa ollut tyhjillään, eikä 
rakennuksen toimisto- ja hallintotiloille ole löytynyt uutta käyttäjää. Ra-
kennuksen sijainti sopii erinomaisesti seniori- ja opiskelija-asumiseen, 
sillä se sijaitsee hyvien kulku- ja liikkumisyhteyksien varrella. Töölön 
urheilutalon peruskorjaus uimahallin ja liikuntatilojen osalta on käynnis-
sä. Uimahalliosion viimeinen perusparannus on tehty vuosina 1989 – 
1990 ja rakennus oli tullut elinkaarensa päähän. Liikuntatilojen kuntosa-
lia on suurennetaan ja palloiluhallin käyttötarkoitusta on muutetaan.

Esittelijän perustelut

Asemakaavatiedot

Alueella on voimassa asemakaava nro 10481, joka on tullut voimaan 
24.4.1998. Tontti 15520/19 kuuluu hallinto- ja virastorakennusten kort-
telialueeseen (YH). Kaavamääräysten mukaan rakennuksiin saa sijoit-
taa uimahallin ja liikuntatiloja. 

Tontille on valmisteilla asemakaavan muutosehdotus nro 12515, jonka 
mukaan tontti kuuluu asuin-, liike- ja toimistorakennuksen korttelialuee-
seen (AL). Korttelialueelle saa sijoittaa toimitiloja, uimahallin ja liikunta-
tiloja sekä opiskelija- ja senioriasuntoja. Asemakaavan muutosehdo-
tuksen mukaan suunnitellulla tontilla (AL) 15520/19 on rakennusoikeut-
ta yhteensä 10 000 k-m². Korttelialueen kerrosalasta asuinhuoneistoja 
varten saa käyttää enintään 5 815 k-m², joista vähintään 60 prosenttia 
tulee olla opiskelija-asuntoja. Lisäksi tulee rakentaa asukkaiden harras-
te- ja kokoontumistiloja vähintään 50 k-m² sekä riittävästi muita asumis-
ta palvelevia tiloja. Ensimmäinen kerros on varattava pääasiassa liike- 
tai muiksi toimitiloiksi.  

Edelleen asemakaavan muutosehdotuksessa suunnitellun AL-tontin 
15520/19 rakennuksia tulee koskemaan suojelumerkintä (sr-2), jonka 
mukaan rakennusta tai sen osaa ei saa purkaa eikä siinä saa tehdä 
sellaisia korjaus-, muutos- tai lisärakentamistöitä, jotka heikentävät ra-
kennuksen rakennustaiteellisia tai kaupunkikuvallisia arvoja tai muutta-
vat arkkitehtuurin ominaispiirteitä. Korjaamisen lähtökohtana tulee olla 
rakennuksen alkuperäisten tai niihin verrattavien rakenteiden, rakennu-
sosien ja niiden yksityiskohtien, materiaalien ja värien säilyttäminen. 
Mikäli käyttökelvottomiksi vaurioituneita alkuperäisiä rakennusosia jou-
dutaan uusimaan, tulee lähtökohdaksi ottaa alkuperäinen ratkaisu. 

Sijaintikartta ja ote asemakaavasta ovat liitteenä 2.

Tietoja hankkeesta
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Asemakaavan mukaisella nykyisellä hallinto- ja virastorakennus tontilla 
sijaitsevaan Töölön urheilutalon kiinteistöön suunnitellaan uimahalli- ja 
liikuntatilojen peruskorjausta sekä seniori- ja opiskelija-asuntoja. 

Kaupunkiympäristölautakunnan poikkeamispäätöksellä 7.11.2017 § 
203 on sallittu poikkeaminen voimassa olevan asemakaavan mukai-
sesta käyttötarkoituksesta siten, että rakennuksen kerrokset 2 – 7 saa 
muuttaa asuinkäyttöön.

Kaupunkiympäristön toimialan rakennusvalvontapalvelut on 11.1.2018 
§ 13 myöntänyt liikuntatilojen peruskorjaukselle rakennusluvan (15-
3154-17-D). Peruskorjaustyöt ovat parhaillaan käynnissä.

Rakennusvalvontapalvelut on 19.4.2018 § 218 myöntänyt hakkeelle ra-
kennusluvan rakennuksen käyttötarkoituksen muutoksen opiskelija- ja 
senioriasunnoiksi (15-0835-18-D). Rakennusluvassa edellytetään uu-
den tontinvuokrasopimuksen allekirjoittamista ennen kun käyttötarkoi-
tuksen muutoksen alaisia tiloja voidaan ottaa osittainkaan käyttöön. 
Muutostyöt ovat parhaillaan käynnissä.

Poikkeamispäätöksen ja rakennusluvan mukaan tontille suunnitellun 
hankkeen laajuus on noin 10 000k-m². Uimahallin ja liikuntatilojen osal-
ta on tarkoitus toteuttaa perusparannuksia ja lisätä liikuntatiloja. 

Voimassa oleva vuokrasopimus

Tontti on vuokrattu Töölön Urheilu- ja terveystalo Oy:lle. Kiinteistölau-
takunta on 6.4.2017 § 164 päättänyt jatkaa vuonna 1965 allekirjoitetun 
vuokrasopimuksen (nro 8239) vuokra-aikaa 31.12.2035 asti. 

Voimassa olevan vuokrasopimuksen mukaan tontti on vuokrattu urhei-
lu- ja liikuntatarkoitukseen.

Ehdotetut vuokrausperiaatteet

Vuokrausperiaatehinnan määrityksen apuna on käytetty ulkopuolisen 
arvioijan arviokirjaa. Sen perusteella suunnitellun tontin 15520/19 vuok-
rien esitetään määräytyvän seuraavasti.

Asuintilan vuosivuokra määrätään pitäen perusteena virallisen elinkus-
tannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 vastaavaa kerros-
neliömetrihintaa 50 euroa. Hintatasossa 10/2018 (ind. 19,60) tontin ker-
rosneliömetrihinta asuintilan osalta on noin 980 euroa. 

Toimistotilojen vuosivuokra määrätään pitäen perusteena virallisen 
elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 vastaavana 
kerrosneliömetrihintana 25 euroa. Hintatasossa 10/2018 (ind. 19,60) 
tontin kerrosneliömetrihinta toimistotilojen osalta on noin 490 euroa.
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Uimahallin ja liikuntatilojen vuosivuokra määrätään pitäen perusteena 
virallisen elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 
vastaavaa kerrosneliömetrihintaa 14 euroa. Hintatasossa 10/2018 (ind. 
19,60) tontin kerrosneliömetrihinta uimahallin ja liikuntatilojen osalta on 
noin 274 euroa. 

Kaupunginvaltuuston päätöksen 1.10.1980 (nro 18) mukaan asuntoton-
tin vuosivuokra on 4 % ja muiden tonttien 5 % tontin laskennallisesta 
hinnasta, mikä määräytyy tontin pääasiallisen käyttötarkoituksen mu-
kaisesti. 

Tontin 15520/19 pääasiallinen käyttötarkoitus tullee olemaan asumi-
nen, jolloin vuosivuokraa tullaan perimään 4 %:n mukaan.

Vuokra-ajaksi esitetään noin 50 vuotta siten, että maanvuokrasopimus 
on voimassa 31.12.2070 saakka.

Lopuksi

Arviolausunto on salassa pidettävä asiakirja (JulkL 24 § 1 mom. 17 
kohta). Luottamushenkilöillä on mahdollisuus tutustua asiakirjaan kau-
pungin kirjaamossa esityslistan julkaisun jälkeen. Kokouspäivänä se on 
saatavissa kokouksen sihteeriltä.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

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

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1 Vuokrausperiaatteet
2 Kartta

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Kaupunkiympäristölautakunta

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 25.02.2019 § 131

HEL 2018-008270 T 10 01 01 02
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Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa: 

Kaupunginvaltuusto vahvistaa Helsingin Meilahdessa sijaitsevan tontin 
15520/19 vuokrausperiaatteet myöhemmin päätettävästä ajankohdasta 
alkaen 31.12.2070 saakka liitteen 1 mukaisesti. 

Käsittely

25.02.2019 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä muutti teknisenä korjauksena perusteluosan Ehdotetut vuok-
rausperiaatteet -kohdan kolmannen kappaleen sanan "asuinkerrosne-
liömetrihintana" muotoon "kerrosneliömetrihintana".

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

maria.nelskyla(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 04.12.2018 § 622

HEL 2018-008270 T 10 01 01 02

Topeliuksenkatu 41a

Esitys

A

Kaupunkiympäristölautakunta päätti oikeuttaa kaupunkiympäristön toi-
mialan maaomaisuuden kehittäminen ja tontit –palvelut tontit-yksikön 
päällikön vuokraamaan tontin (YH) 15520/19 liitteessä 1 mainituin peri-
aattein, mutta vain 30 vuodeksi.

Lisäksi kaupunkiympäristölautakunta päätti edellyttää, että kun kau-
punginvaltuusto on vahvistanut esitysehdotuksen kohdassa B tarkoite-
tut vuokrausperiaatteet, vuokrasopimuksen vuokra-aikaa jatketaan ja 
samassa yhteydessä vuokrasopimusta muutetaan kaupunginvaltuuston 
vuokrausperiaatepäätöksen edellyttämällä tavalla.

B

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle
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 että Helsingin Meilahdessa sijaitsevan liitteessä 1 mainitun tontin 
vuokrausperiaatteet vahvistetaan liitteen 1 mukaisesti.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Minja Mehtälä, kiinteistölakimies, puhelin: 09 310 76012

minja.makela(a)hel.fi
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§ 105
Patterimäen asemakaava ja asemakaavan muutos (nro 12477)

HEL 2017-009188 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 46. kaupunginosan (Pitäjänmäki, Tali) lä-
hivirkistysaluetta koskevan asemakaavan ja 46. kaupunginosan (Pitä-
jänmäki, Pajamäki, Tali, Pitäjänmäen yritysalue) lähivirkistys-, urheilu- 
ja virkistyspalvelujen aluetta sekä puisto- ja katualueita ja yleistä pysä-
köintialuetta koskevan asemakaavan muutoksen 23.1.2018 päivätyn ja 
4.12.2018 muutetun piirustuksen numero 12477 mukaisena ja asema-
kaavaselostuksesta ilmenevin perustein. Kaavamuutoksen myötä 
muodostuvat uudet korttelit 46035 ja 46036.

Samalla kaupunginvaltuusto hyväksyi seuraavan toivomusponnen:

 Samalla valtuusto edellyttää selvitettävän mahdollisuudet siihen, 
että kaavan toteuttamisessa painotetaan Patterimäen luonnon-
suojelualueen pikaista toteuttamista osana Helsingin luonnon-
suojeluohjelmaa. (Mai Kivelä)

Käsittely

Valtuutettu Mai Kivelä ehdotti valtuutettu Leo Straniuksen kannattama-
na hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen:

 Samalla valtuusto edellyttää selvitettävän mahdollisuudet siihen, 
että kaavan toteuttamisessa painotetaan Patterimäen luonnon-
suojelualueen pikaista toteuttamista osana Helsingin luonnon-
suojeluohjelmaa.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi ensin yksimielisestin kaupunginhallituk-
sen ehdotuksen.

3 äänestys

Valtuutettu Mai Kivelän toivomusponsi JAA, vastustus EI

JAA-ehdotus: Samalla valtuusto edellyttää selvitettävän mahdollisuudet 
siihen, että kaavan toteuttamisessa painotetaan Patterimäen luonnon-
suojelualueen pikaista toteuttamista osana Helsingin luonnonsuoje-
luohjelmaa
EI-ehdotus: Vastustaa
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Jaa-äänet: 56
Linda Ahlblad, Alviina Alametsä, Outi Alanen, Ted Apter, Pentti Arajär-
vi, Paavo Arhinmäki, Jussi Chydenius, Fatim Diarra, Laura Finne-Elo-
nen, Tuula Haatainen, Iida Haglund, Mia Haglund, Atte Harjanne, Eve-
liina Heinäluoma, Kaisa Hernberg, Mari Holopainen, Veronika Honka-
salo, Abdirahim Husu Hussein, Kati Juva, Jukka Järvinen, Atte Kaleva, 
Emma Kari, Otso Kivekäs, Mai Kivelä, Tapio Klemetti, Dan Koivulaak-
so, Joonas Kolehmainen, Vesa Korkkula, Kauko Koskinen, Heimo 
Laaksonen, Johanna Laisaari, Silvia Modig, Elina Moisio, Sami Mutti-
lainen, Björn Månsson, Jarmo Nieminen, Maria Ohisalo, Hannu Oskala, 
Sara Paavolainen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Petrus Penna-
nen, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Nelli Ruotsalainen, Mirita 
Saxberg, Satu Silvo, Osmo Soininvaara, Leo Stranius, Johanna Sy-
dänmaa, Byoma Tamrakar, Reetta Vanhanen, Mauri Venemies, Sinik-
ka Vepsä, Anna Vuorjoki, Ozan Yanar

Ei-äänet: 2
Otto Meri, Dani Niskanen

Tyhjä: 23
Toni Ahva, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Juha Hakola, 
Joel Harkimo, Nuutti Hyttinen, Ville Jalovaara, Arja Karhuvaara, Laura 
Kolbe, Pia Kopra, Seija Muurinen, Jussi Niinistö, Mia Nygård, Jenni Pa-
junen, Pia Pakarinen, Matti Parpala, Mika Raatikainen, Daniel Sazo-
nov, Tomi Sevander, Juhani Strandén, Ulla-Marja Urho, Jan Vapaavuo-
ri, Juhana Vartiainen

Poissa: 4
Mika Ebeling, Eero Heinäluoma, Nasima Razmyar, Wille Rydman

Kaupunginvaltuusto hyväksyi valtuutettu Mai Kivelän ehdottaman toi-
vomusponnen.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Timo Lindén, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuksen nro 12477 kartta, 
päivätty 23.1.2018, muutettu 4.12.2018

2 Asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuksen nro 12477 selostus, 
päivätty 23.1.2018, muutettu 4.12.2018

3 Liikennesuunnitelma (piir. nro 6787)
4 Vuorovaikutusraportti 23.1.2018, täydennetty 27.11.2018 ja asukastilai-

suuksien muistiot
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5 Tehdyt muutokset

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen hy-
väksyminen

Otteet

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

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

Helen Oy
Helen Sähköverkko Oy
Helsingin seudun lii-
kenne -kuntayhtymä
Helsingin seudun ym-
päristöpalvelut -kun-
tayhtymä
Turvallisuus- ja kemi-
kaalivirasto (Tukes), 
Helsinki

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Tiivistelmä

Asemakaava ja asemakaavan muutos koskevat Patterimäen aluetta, 
joka sijaitsee Pitäjänmäen Takkatien teollisuusalueen ja Pajamäen 
asuntoalueen välissä. Kaavaratkaisu mahdollistaa olemassa olevan 
virkistysalueen itäosaan Pitäjänmäentien varteen tiivistä, elävää ja ka-
tupuin istutettua kaupunkiympäristöä tulevan Raide-Jokerin pysäkin vä-
littömään läheisyyteen. Uutta asuntokerrosalaa on 35 500 k-m² ja asu-
kasmäärän lisäys on noin 900 henkilöä. Liiketiloja on osoitettu kadun 
varteen 6–8 kerroksisten asuinkerrostalojen kivijalkakerrokseen Pitä-
jänmäentien varteen. Kallioiseen maastoon sijoitettujen 4–7 kerroksis-
ten pistetalojen pihat ovat maanvaraisia ja ne sopeutetaan Pajamäen 
alueeseen sekä Patterimäen luonnonympäristöön. Nykyinen leikkipaik-
ka esitetään siirrettäväksi lähivirkistysalueen keskiosaan.
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Kaavaratkaisu mahdollistaa Staran varikon toiminnot kallioluolastoon 
Patterimäen alle, jolloin nykyinen Atomitien varikkoalue vapautuu toimi-
tilarakentamiseen.

Patterimäen arvokas linnoitusalue ja luonnonympäristö suojellaan. 
Kaavoituksessa on pyritty säilyttämään mahdollisimman paljon kalliois-
ta maastoa puustoineen. Pajamäen länsipuolella oleva urheilu- ja vir-
kistyspalvelujen alue säilyy nykyisessä käytössään.

Uusien asuinkortteleiden kohdalle on laadittu liikennesuunnitelma (nro 
6787). 

Raide-Jokerin vaikutus lähivirkistysalueeseen ja uusiin asuntokorttelei-
hin on otettu huomioon kaavamääräyksissä. Patterimäen alueelle on 
vuoden 2017 keväällä hyväksytty asemakaavan muutosehdotus nro 
12434, joka mahdollistaa Raide-Jokerin pikaraitiotien toteutuksen osit-
tain tunnelissa alueen arvokkaan linnoitusalueen alitse. Kaava on tullut 
lainvoimaiseksi 11.10.2018.

Esittelijän perustelut

Kaavaratkaisu on voimassa olevan oikeusvaikutteisen Helsingin yleis-
kaavan 2002:n mukainen ja edesauttaa kaupungin strategisten tavoit-
teiden toteutumista.

Helsingin yleiskaava 2002:ssa alue on virkistysaluetta ja kerrostaloval-
taista aluetta. Patterimäen kautta on aluevarauksen lisäksi merkitty va-
raus Raide-Jokerille tunnelissa sekä uuden pääkatulinjauksen varaus 
Pitäjänmäentieltä Patterimäen kautta radan yli Konalantien päähän (nk. 
Pitäjänmäenkaari). Patterimäen asemakaavaratkaisu on virkistysalu-
een, Raide-Jokerin sekä täydennysrakentamisen osalta alueella voi-
massa olevan yleiskaavan 2002 mukainen. Laadittu kaavaratkaisu 
poikkeaa yleiskaava 2002:sta siten, että Pitäjänmäenkaaren pääkatu-
suunnitelmasta alueen läpi on luovuttu.

Helsingin uudessa yleiskaavassa alue oli merkitty virkistysalueeksi, 
toimitila-alueeksi ja asuntovaltaiseksi alueeksi A1. Korkein hallinto-oi-
keus ei muuttanut yleiskaavaa koskevassa päätöksessään 8.11.2018 
Helsingin hallinto-oikeuden päätöstä 5.2.2018 siltä osin kuin hallinto-oi-
keus kumosi yleiskaavan hyväksymistä koskevan päätöksen Teknos 
Oy:n tehdasalueen eteläpuoleisen A1-merkinnän ja tehdasaluetta ym-
päröivän C1-merkinnän osalta. Hallinto-oikeuden päätöksessä tode-
taan, että Pitäjänmäkeä koskevissa kaavamerkinnöissä ei ole huomioi-
tu nykyiseen tehdastoimintaan tarvittavia suoja-alueita tarvittavissa 
määrin. Alueelle jää pääosin voimaan yleiskaava 2002, jonka mukaan 
asemakaavan muutos on valmisteltu. 
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Nyt laadittu kaavaratkaisu on maanalaisen yleiskaavan mukainen.

Alueen lähtökohdat ja nykytilanne

Kaavamuutosalue on pääosin viheraluetta. Patterimäen lähivirkistysa-
lue sijaitsee keskeisellä paikalla Pitäjänmäessä. Alueen korkeimmalla 
kohdalla sijaitsee linnoituslaitteita. Mäkialue on kallioista metsäaluetta, 
jolla kulkee entinen tykkitie ja valaistuja ulkoiluteitä. Itäpäässä on ra-
kennettu leikkipaikka. Kaavamuutosalueen läntisessä osassa on kaksi 
jalkapallon tekonurmikenttää.

Kaavamuutosalueen lähiympäristössä on Pajamäen pääosin 1950-lu-
vulla rakennettu asuinalue, Talin siirtolapuutarha, 2000-luvulla raken-
nettuja asuin- ja toimitilakortteleita sekä Takkatien ja Arinatien teolli-
suusalueet maalitehtaineen. Alue rajautuu lännessä Espoon kaupun-
ginrajaan.

Patterimäen puistoalueella ja Pajamäentien katualueella on voimassa 
vuodelta 1960 oleva asemakaava. Patterimäen sorasiiloluolaa varten 
laadittiin erillinen maanalaista osaa koskeva asemakaava vuonna 
1965. Jalkapallokenttäalueella ja Takkatien katualueella on voimassa 
asemakaava vuodelta 2005. Jalkapalloalue on merkitty urheilu- ja vir-
kistyspalvelujen alueeksi (VU). VU-alueen koillispuolella on 574 m² ko-
koinen pala asemakaavoittamatonta metsäaluetta.

Liikennesuunnitelma

Kaavaratkaisun yhteydessä on laadittu liikennesuunnitelma (piirustus 
nro. 6787, liite 3), jossa on uusi Pajamäenkuja -niminen tonttikatu Pa-
jamäentieltä pohjoiseen. Ajoyhteys tontille on etelässä Pajamäenkujalta 
ja pohjoisessa Takkatieltä. Tonttien pysäköinti on kaltevaa maastoa 
hyödyntäen pihakansien alla ja pääosin kadunvarsitalojen yhteydessä.

Kustannukset

Asemakaavan toteuttamisesta aiheutuu kaupungille kustannuksia
(4/2017, Alv 0 %) seuraavasti:

Katualueet 0,4  milj. euroa
Viheralueet 0,5  milj. euroa
Kunnallistekniikka 0,4  milj. euroa
Yhteensä 1,3  milj. euroa

Viheralueiden kustannusarvio sisältää uuden leikkipaikan ja puistorait-
tien rakentamisen. Kunnallisteknisten verkostojen kustannusarvio sisäl-
tää uuden vesihuollon ja hulevesiviemäreiden rakentamisen, nykyisten 
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viemäreiden ja vesijohtojen siirron sekä kaukolämpöverkon laajennuk-
sen.

Uutta kaavoitettavaa kerrosalaa kohden kustannuksia aiheutuu noin 35 
euroa/k-m².

Kustannusarvio ei sisällä HSY:n 800 mm runkovesijohdon rakentamis-
kustannuksia, tietoliikenneverkon kustannuksia, kaava-alueen ulkopuo-
lisia Pajamäentien ja Pitäjänmäentien muutosten kustannuksia eikä 
Raide-Jokerin kustannuksia.

Kaavaratkaisu nostaa alueen arvoa. Kaupungin tonttitulot ovat noin 20–
25 miljoonaa euroa.

Suunnittelun vaiheet ja vuorovaikutus

Helsingin kaupunki omistaa alueen. Kaavaratkaisu on tehty kaupungin 
aloitteesta.

Osallistuminen ja vuorovaikutus on järjestetty osallistumis- ja vuorovai-
kutussuunnitelman mukaisesti. 

Kaavaehdotus on ollut julkisesti nähtävillä 2.3.–3.4.2018. Ehdotuksesta 
tehtiin 15 muistutusta. 

Muistutukset

Muistutuksissa esitetyt huomautukset kohdistuivat rakentamisesta aí-
heutuviin haittoihin luonto- ja linnoitusalueen suoja-alueille sekä lähei-
seen lähteikköön ja Pajamäenojan kalakantaan. Raportoitiin kaava-
alueelta löytyneistä liito-oravien papanoista. Kaavakartan suojelualuei-
den rajauksista ja suojelumerkinnöistä esitettiin erilaisia näkemyksiä. 
Lisäksi huomautettiin eri väestöryhmien virkistysmahdollisuuksien huo-
nontumisesta ja siirrettävän puistoreitin jyrkkyydestä. Tykkitie haluttiin 
säilyttää kokonaisuudessaan.

Muistutukset kohdistuivat myös Pajamäen 1950-luvun asuntoalueen 
kokonaisuuden rikkomiseen uudella rakentamisella sekä haittavaiku-
tuksiin pajamäkeläisten asuinviihtyvyyteen ja näkymiin. Asiointipaikkoja 
haluttiin lisätä Pajamäentien alkupäässä. Yhteistilojen rakentaminen 
uudisrakennusten ylimmän kerroksen yläpuolelle haluttiin kieltää ja au-
topaikkojen vähentämiskannustimia kritisoitiin.

Kalliovarikko koettiin tarpeettomaksi ja sen todettiin aiheuttavan haittaa 
Raide-Jokerin linjaukselle. Raide-Jokeritunnelia haluttiin pidentää puis-
toalueen alle ja viereinen teollisuusalue esitettiin muutettavaksi asunto-
käyttöön kaavan mukaisen rakentamisen sijasta.
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Lisäselvityksiä pyydettiin liito-oravien mahdollisesta levittäytymisestä 
sekä raitiolinjasta mahdollisesti aiheutuvista tärinä- ja meluhaitoista. 
Teknos Oy:n maalitehtaan ympäristövaikutukset ja Pitäjänmäentien 
meluvaikutukset nähtiin asumiselle sopimattomina. Hallinto-oikeuden 
uutta yleiskaavaa koskevan päätöksen katsottiin kyseenalaistavan esi-
tetyn rakentamisen laillisuuden turvallisuuden ja terveellisyyden näkö-
kulmasta.

Lausunnot

Kaavaehdotuksesta saatiin Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes), 
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY-keskus), 
Helen Sähköverkko Oy:n, Helen Oy:n, Helsingin seudun ympäristöpal-
velut -kuntayhtymän (HSY), Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän 
(HSL), kaupunginmuseon ja pelastuslautakunnan lausunnon. 

ELY-keskus toteaa lausunnossaan, että vaikka kaavaratkaisua voidaan 
pitää perusteltuna yhdyskuntarakenteen ja raideliikenteeseen tukeutu-
van asutuksen lisäämisen kannalta, ei ratkaisua voi pitää ongelmatto-
mana liikenteen melualueelle ja Seveso-direktiivi -laitoksen konsultoin-
tivyöhykkeelle osoitetun asuntorakentamisen vuoksi. Vaaratilanteet on 
tutkittu mallintamalla, joten todellinen tilanne voi olla toisenlainen. ELY-
keskus katsoo, ettei asemakaavaa voi viedä eteenpäin esitetyssä 
muodossa ottaen huomioon haastavan melu- ja ilmanlaatutilanteen, 
mahdolliset Seveso-laitoksen aiheuttamat vaaratilanteet sekä Helsingin 
hallinto-oikeuden päätöksen poistaa Helsingin uudesta yleiskaavasta 
asuntomerkintä Patterimäen kohdalla.

Tukesilla ei ollut huomautettavaa kaavaehdotukseen.

Helen Oy toteaa lausunnossaan, että Pitäjänmäentien ja Pajamäentien 
risteyksessä tullee muutoksia DN400 kaukolämpöjohtoon kaavan mu-
kaisten asuinrakennusten ja Raide-Jokerin vuoksi.

HSY:n lausunnon mukaan kaavamuutos edellyttää vesihuoltolinjojen 
rakentamista Pajamäenkujalle. Lisäksi Pajamäentiellä joudutaan siir-
tämään päävesijohtoa ja jätevesiviemäriä. Pitäjänmäentiellä, korttelin 
46022 läheisyydessä kulkee maanalainen tunneli, jossa on käytössä 
olevia yleisiä vesihuoltolinjoja. Kaavaan tulee sisällyttää määräys, jon-
ka mukaan tunnelin läheisyydessä rakentaminen tulee suunnitella ja to-
teuttaa siten, ettei siitä aiheudu haittaa tai vahinkoa tunnelille ja johdoil-
le. 

HSL toteaa lausunnossaan, että varmistamalla mahdollisuuden pysäkil-
tä H1521 Talin siirtolapuutarha lähdön jälkeen bussin kääntymisen Pa-
jamäentielle, voidaan pysäkki H15971 poistaa. 
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Kaupunginmuseo toteaa lausunnossaan, että varikkoalue, ulkoilutien 
siirto ja Raide-Jokerin läntinen suuaukko vähentävät suojametsävyöhy-
kettä huomattavasti ja tuovat rakentamista turhan lähelle linnoitteita. 
Yhdystien länsiosalla on sm-merkintä. Kaavamerkintä pitäisi olla s, 
koska kyseessä ei ole muinaismuistolain perusteella suojeltu tielinja.

Pelastuslautakunta toteaa lausunnossaan, että asemakaavassa tulee 
huomioida pelastusajoneuvojen pääsymahdollisuus Raide-Jokeritunne-
lin molempiin päihin sekä tilavaraukset sammutusvesiposteille.

Lausunnot ilmenevät kokonaisuudessaan päätöshistoriasta ja niiden 
referaatit ja niihin annetut vastaukset vuorovaikutusraportista.  

Asemakaavaan ja asemakaavan muutosehdotukseen tehdyt muutokset

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

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

Julkisen nähtävilläolon jälkeen tehdyistä muutoksista on neuvoteltu 
asianomaisten tahojen kanssa.

Lopuksi

Päätösehdotus on kaupunkiympäristölautakunnan tarkistetun esityksen 
mukainen.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Timo Lindén, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuksen nro 12477 kartta, 
päivätty 23.1.2018, muutettu 4.12.2018

2 Asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuksen nro 12477 selostus, 
päivätty 23.1.2018, muutettu 4.12.2018

3 Liikennesuunnitelma (piir. nro 6787)
4 Vuorovaikutusraportti 23.1.2018, täydennetty 27.11.2018 ja asukastilai-

suuksien muistiot
5 Tehdyt muutokset

Oheismateriaali
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1 Sijaintikartta
2 Ilmakuva
3 Havainnekuva, 27.11.2018

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen hy-
väksyminen

Otteet

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

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

Helen Oy
Helen Sähköverkko Oy
Helsingin seudun lii-
kenne -kuntayhtymä
Helsingin seudun ym-
päristöpalvelut -kun-
tayhtymä
Turvallisuus- ja kemi-
kaalivirasto (Tukes), 
Helsinki

Tiedoksi

Pelastuslautakunta
Kaupunkiympäristölautakunta
Kaupunginmuseo
Asemakaavoitus

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 04.03.2019 § 150

HEL 2017-009188 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
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Kaupunginvaltuusto hyväksyy 46. kaupunginosan (Pitäjänmäki, Tali) 
lähivirkistysaluetta koskevan asemakaavan ja 46. kaupunginosan (Pitä-
jänmäki, Pajamäki, Tali, Pitäjänmäen yritysalue) lähivirkistys-, urheilu- 
ja virkistyspalvelujen aluetta sekä puisto- ja katualueita ja yleistä pysä-
köintialuetta koskevan asemakaavan muutoksen 23.1.2018 päivätyn ja 
4.12.2018 muutetun piirustuksen numero 12477 mukaisena ja asema-
kaavaselostuksesta ilmenevin perustein. Kaavamuutoksen myötä 
muodostuvat uudet korttelit 46035 ja 46036.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Timo Lindén, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 04.12.2018 § 614

HEL 2017-009188 T 10 03 03

Hankenumero 0563_10

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle

 23.1.2018 päivätyn ja 4.12.2018 muutetun asemakaava- ja asema-
kaavan muutosehdotuksen nro 12477 hyväksymistä. Asemakaava 
koskee 46. kaupunginosan (Pitäjänmäki, Tali) lähivirkistysaluetta ja 
asemakaavan muutos koskee 46. kaupunginosan (Pitäjänmäki, Pa-
jamäki, Tali, Pitäjänmäen yritysalue) lähivirkistys-, urheilu- ja virkis-
tyspalvelujen aluetta sekä puisto- ja katualueita ja yleistä pysäköin-
tialuetta (muodostuvat uudet korttelit 46035 ja 46036).

Lisäksi lautakunta päätti

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

toihin ja muistutuksiin. Päätösasiakirjat ja vuorovaikutusraportti ovat 
luettavissa Kaupunkiympäristön toimialan asiakaspalvelussa, Sör-
näistenkatu 1, sekä internet-sivuilla: Päätöksenteko

www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi

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

http://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi
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27.11.2018 Pöydälle

30.01.2018 Ehdotuksen mukaan

23.01.2018 Pöydälle

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Siv Nordström, arkkitehti, puhelin: 310 37322

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

tiina.uusitalo(a)hel.fi
Taina Toivanen, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37433

taina.toivanen(a)hel.fi
Raila Hoivanen, diplomi-insinööri, teknistaloudellinen suunnittelu, puhelin: 310 37482

raila.hoivanen(a)hel.fi
Jarkko Nyman, insinööri, teknistaloudellinen suunnittelu, puhelin: 310 37094

jarkko.nyman(a)hel.fi
Kaarina Laakso, diplomi-insinööri, teknistaloudellinen suunnittelu, puhelin: 310 37250

kaarina.laakso(a)hel.fi

Pelastuslautakunta 03.04.2018 § 41

HEL 2017-009188 T 10 03 03

Lausunto

Pelastuslautakunta antoi seuraavan lausunnon Patterimäen asema-
kaava-ja asemakaavan muutosehdotuksesta (nro 12477):

Asemakaavassa tulee huomioida pelastusajoneuvojen pääsymahdolli-
suus Raide-jokeritunnelin molempiin päihin sekä tilavaraukset sammu-
tusvesiposteille.

Esittelijä
pelastuskomentaja
Simo Wecksten

Lisätiedot
Esko Rantanen, johtava palotarkastaja, puhelin: 310 31232

esko.rantanen(a)hel.fi

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala Kulttuuripalvelukokonaisuus Kaupunginmuseo 
Kulttuuriperintöyksikkö 12.3.2018

HEL 2017-009188 T 10 03 03
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Helsingin kaupunkiympäristön toimialan asemakaavoituspalvelu on 
pyytänyt kaupunginmuseolta lausuntoa Patterimäen asemakaava- ja 
asemakaavan muutosehdotukseen nro 12477 Pitäjämäen (KO. 46) Pa-
jamäessä. Kaupunginmuseo lausuu asiasta perustehtävänsä mukai-
sesti kulttuuriympäristön vaalimisen näkökulmasta.

Asemakaava ja asemakaavan muutos koskee Pitäjänmäen Pajamäen 
Patterimäen aluetta, jonne alueen itäosaan Pitäjämäentien laidalle luo-
daan kaavaratkaisulla tiivis kerrostaloasuinalue. Kaavaratkaisu mahdol-
listaa Staran varikon toiminnat kallioluolastoon Patterimäen alle, jolloin 
nykyinen Atomitien varikkoalue vapautuisi käytettäväksi toimitilaraken-
tamiseen. Patterimäen arvokas ensimmäisen ja toisen maailmansodan 
linnoitusalue ja luonnonympäristö suojellaan asemakaavoituksessa. 
Pajamäen länsipuolella oleva urheilu ja virkistyspalveluiden alue säilyy 
nykyisessä käytössään. Muu alue olisi lähivirkistysaluetta.

Patterimäen ensimmäisen maailmansodan linnoitusalue Tukikohta 
XXXV:11 (Pajamäki) (mjrek 1000013916) on merkitty VL/s-1 –alueeksi. 
Se on lähivirkistysalue, jolla luonnonympäristö ja alueella olevat sota-
historiaan liittyvät rakenteet suojellaan. Kiinteillä muinaisjäännöksillä ja 
luonnonympäristöllä on yhteinen kaavamerkintä ja -määräys, jossa en-
simmäisen maailmansodan linnoitteet ovat muinaismuistolain mukai-
sesti kiinteitä muinaisjäännöksiä. Toisen maailmasodan aikaisen ilma-
torjuntapatteri, muu kulttuuriperintökohde, säilytetään. Kaavamääräyk-
set ovat asianmukaisia, mutta Museoviraston ohjeiden mukaan kaava-
merkintänä tulee olla kiinteiden muinaisjäännösten kohdalla sm. 

Patterimäen länsiosaan Arinatielle on osoitettu yhdyskunnallista huol-
toa palvelevien rakennusten ja laitosten korttelialue (ET), joka sijaitsee 
puolittain valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt – 
listauksen (RKY 2009) Pääkaupunkiseudun 1 maailmansodan linnoit-
teet –rajauksen sisällä. Toimisto- ja katosrakennukset sijaitsevat RKY-
alueella. Suunnitellussa on pyritty, että varikon maanpäälliset rakenteet 
sopeutuisivat mahdollisimman hyvin viereiseen suojelukohteeseen. Va-
rikkoalue, ulkoilutien siirto ja Raide-Jokerin läntinen suuaukko vähentä-
vät suojametsävyöhykettä huomattavasti ja tuo rakentamista turhan lä-
helle linnoitteita.

Tukikohdasta johtaa itään Pitäjänmäentielle ulkoilutienä toimiva en-
simmäisen maailmasodan aikainen yhdystie (tykkitie), jonka itäosa tu-
houtuu asuinalueen rakentamisessa. Museoviraston tulkinnan mukaan 
käytössä olevat historialliset tielinjat eivät ole muinaismuistolain tarkoit-
tamia kiinteitä muinaisjäännöksiä vaan kulttuuriperintökohteita. Kulttuu-
riperintökohteet eivät ole muinaismuistolain rauhoittamia, mutta ne voi-
daan tarvittaessa suojella maankäytön- ja rakennuslain keinoin (MRL 
132/1999). Kaupunginmuseon ja asemakaavoituspalvelun neuvotte-
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luissa päädyttiin osoittaa yhdystien itäosalla smd -merkintä, jossa mää-
rätään tykkitien dokumentointi ennen rakentamista. Tien länsiosalla on 
sm-merkintä, jonka mukaan tie tulee pitää nykyisessä asussaan. Sen 
ylläpito on ilman erillistä lupaa sallittu. Kaavamääräys on asianmukai-
nen. Kaavamerkintänä pitää olla s, koska kyseessä ei ole muinaismuis-
tolain perusteella suojeltu tielinja.

Kaupunginmuseolla ei ole asemakaava- ja asemakaavan muutosehdo-
tukseen muuta huomautettavaa.

Lisätiedot
Markku Heikkinen, tutkija, puhelin: +358 9 310 71552

markku.heikkinen(a)hel.fi

Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus Kaupunkimit-
tauspalvelut Kartat ja paikkatiedot Yksikön päällikkö 13.10.2017 § 43

HEL 2017-009188 T 10 03 03

Hankenumero 0563_10

Päätös

Yksikön päällikkö päätti hyväksyä asemakaavan 12477 pohjakartan 
kaupunginosassa 46 Pitäjänmäki. Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja 
rakennuslain (132/1999) 54a §:n asettamat vaatimukset.

Päätöksen perustelut

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

Asemakaavan numero: 12477
Kaupunginosa: 46 Pitäjänmäki
Kartoituksen työnumero: 15/2017
Pohjakartta valmistunut: 15.6.2017
Tasokoordinaatisto: ETRS-GK25
Korkeusjärjestelmä: N2000

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

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

Lisätiedot
Merja Kyyrö, vastaava kartoittaja, puhelin: 310 31967

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

timo.tolkki(a)hel.fi
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§ 106
Kokouksessa jätetyt aloitteet

HEL 2019-003277, 2019-003278, 2019-003279, 2019-003280, 2019-003281, 2019-003282, 2019-003283, 2019-
003284, 2019-003285, 2019-003287, 2019-003288, 2019-003289, 2019-003290, 2019-003291, 2019-003292, 
2019-003293, 2019-003294, 2019-003295, 2019-003296, 2019-003297, 2019-003298, 2019-003299, 2019-
003300, 2019-003301, 2019-003303, 2019-003304, 2019-003305, 2019-003306, 2019-003307, 2019-003308, 
2019-003309, 2019-003310, 2019-003311, 2019-003312, 2019-003313, 2019-003314, 2019-003315, 2019-
003316

Päätös

Talousarvioaloitteet

 valtuutettu Mari Rantasen ym. talousarvioaloite omaishoitajien mak-
suttomista vapaapäivistä 

 valtuutettu Mari Rantasen ym. talousarvioaloite maksuttomasta 
joukkoliikenteestä helsinkiläisille pienituloisille vanhuuseläkkeellä 
oleville

 valtuutettu Mari Rantasen ym. talousarvioaloite lastenpsykiatrin 
palkkaamisesta lastensuojelun tukemiseksi

 valtuutettu Petra Malinin ym. talousarvioaloite 
uusien ja peruskorjattavien päiväkotitilojen lapsikohtaisen tilamitoi-
tuksen nostamisesta

 valtuutettu Petra Malinin ym. talousarvioaloite aikuissosiaalityön 
asiakasmitoituksesta

 valtuutettu Petra Malinin ym. talousarvioaloite 
maahanmuuttajataustaisten lasten valmistavan opetuksen laadusta 
ja ryhmäkoosta

 valtuutettu Nelli Ruotsalaisen ym. talousarvioaloite harrasteseteliko-
keilusta lasten harrastamisen yhdenvertaistamiseksi

 valtuutettu Kauko Koskisen ym. talousarvioaloite sorateiden kun-
nostamisesta ja asfaltoinnista

 valtuutettu Petrus Pennasen ym. talousarvioaloite ilmastoystävälli-
sen kouluruoan laadun parantamisesta
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 valtuutettu Kati Juvan ym. talousarvioaloite virtuaalisen ryhmätoi-
minnan järjestämisestä yksinäisille

 valtuutettu Kati Juvan ym. talousarvioaloite geronomien ja mo-
niammatillisuuden lisäämisestä kotihoitoon 

 valtuutettu Vesa Korkkulan ym. talousarvioaloite nuorisopalvelujen 
resurssien lisäämisestä

 valtuutettu Sirpa Asko-Seljavaaran ym. talousarvioaloite määrära-
han lisäämisestä lumen käsittelyyn

 valtuutettu Vesa Korkkulan ym. talousarvioaloite yksipuolisesta tuot-
tavuustavoitteen tulkinnasta luopumisesta

 valtuutettu Seija Muurisen ym. talousarvioaloite eläkeläisten liikku-
misen tukemisesta

 valtuutettu Fatim Diarran ym. talousarvioaloite positiivisen diskrimi-
naation määrärahan kasvattamisesta varhaiskasvatuksessa

 valtuutettu Fatim Diarran ym. talousarvioaloite peruskoulujen ja lu-
kioiden koulunkäyntiavustajien määrän lisäämisestä

 valtuutettu Fatim Diarran ym. talousarvioaloite riittävistä opetusväli-
neistä

 valtuutettu Otto Meren ym. talousarvioaloite tekojääkentän raken-
tamisesta Johanneksen kentälle

 valtuutettu Kaisa Hernbergin ym. talousarvioaloite ratikkahankkei-
den nopeuttamisesta

 valtuutettu Mari Holopaisen ym. talousarvioaloite keskusta-alueen 
nuorisotyön resurssien nostamisesta

 valtuutettu Mari Holopaisen ym. talousarvioaloite erityistä tukea tar-
vitsevien 10-16-vuotiaiden nuorten tuesta

 valtuutettu Reetta Vanhasen ym. talousarvioaloite mielenterveyshoi-
tajien vakanssien lisäämisestä perusterveydenhuoltoon
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 valtuutettu Jussi Chydeniuksen ym. talousarvioaloite Frisbeegolfra-
dan rakentamisesta Paloheinään

 valtuutettu Mari Holopaisen ym. talousarvioaloite kasvatuksen ja 
koulutuksen tilojen pedagogisesta asiantuntijaryhmästä

 valtuutettu Alviina Alametsän ym. talousarvioaloite matalan kynnyk-
sen mielenterveysavun lisäämisestä

 valtuutettu Heimo Laaksosen ym. talousarvioaloite Koudan liikunta-
puiston katsomon kattamisesta

 valtuutettu Heimo Laaksosen ym. talousarvioaloite Bajamajojen ja 
kioskin saamisesta Pukinmäkeen

 valtuutettu Heimo Laaksosen ym. talousarvioaloite kaupunkipyörien 
saamisesta MaTaPuPu-asemille

 valtuutettu Veronika Honkasalon ym. talousarvioaloite määräraho-
jen varaamisesta elämänkatsomustiedon oppikirjoihin peruskouluis-
sa

 valtuutettu Mika Ebelingin ym. talousarvioaloite Helsinki-lisästä 2-3 -
vuotiaille

 valtuutettu Sinikka Vepsän ym. talousarvioaloite hoito/hoiva-apulais-
ten lisäämisestä Helsingin Monipuolisiin Palvelukeskuksiin

Kaupunginvaltuuston päätösvaltaan kuuluvat aloitteet

 valtuutettu Mari Rantasen ym. aloite lasten sukuelinten silpomista 
ehkäisevästä toimintasuunnitelmasta

 valtuutettu Ozan Yanarin ym. aloite lasten ja nuorten harrastamisen 
tukemisesta

 valtuutettu Sirpa Asko-Seljavaaran ym. aloite lumen mereen kip-
paamisen lopettamisesta

 valtuutettu Maria Ohisalon ym. aloite työttömien työkyvyn ylläpitä-
misestä

 valtuutettu Tuula Haataisen ym. aloite asukkaille vaarallinen lumen 
vastaanottopaikan siirtämisestä Herttoniemestä
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 valtuutettu Paavo Arhinmäen ym. aloite liikunnan tarjoamisesta lap-
siperheille viikonloppuisin koulujen saleihin

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 91
Namnupprop, laglighet och beslutsförhet

Beslut

Stadsfullmäktige konstaterade att sammanträdet var lagligen samman-
kallat och beslutsfört.

Namnupprop och förhinder

Ordföranden konstaterade att förhinder för detta sammanträde har an-
mälts av de ledamöter som är antecknade som frånvarande på närva-
rolistan och att de ersättare som framgår av listan har kallats i deras 
ställe.

Laglighet och beslutsförhet

Ordföranden konstaterade att stadsfullmäktiges sammanträde utlysts i 
den ordning kommunallagen och förvaltningsstadgan förutsätter. Enligt 
namnuppropet är minst två tredjedelar av ledamöterna närvarande. På 
grundval av det ovanstående konstaterade ordföranden att samman-
trädet är lagligen sammankallat och beslutsfört.

Bilagor

1 Läsnäololista

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige konstaterar vilka ledamöter som anmält förhinder och 
vilka ersättare som inträder i deras ställe, förrättar namnupprop och 
konstaterar att sammanträdet är lagligt och beslutsfört.

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet
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§ 92
Val av protokolljusterare

Beslut

Ledamöterna Paavo Arhinmäki och Elina Moisio valdes till protokollju-
sterare med ledamöterna Jukka Järvinen och Laura Kolbe som ersätta-
re.

Behandling

På förslag av ordföranden valdes enhälligt ledamöterna Paavo Arhin-
mäki och Elina Moisio till protokolljusterare med ledamöterna Jukka 
Järvinen och Laura Kolbe som ersättare.

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige väljer två ledamöter till protokolljusterare och två le-
damöter till ersättare för dessa.

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet
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§ 93
Frågestund

Beslut

Under frågestunden togs upp ledamoten Reetta Vanhanens fråga om 
åtgärder med anledning av att regeringens vårdreform föll.

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige ordnar en frågestund.

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet
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§ 94
Val av revisor för Helsingfors stad för räkenskapsperioderna 2019–
2022

HEL 2018-009180 T 02 08 02 00

Beslut

Stadsfullmäktige valde KPMG Oy Ab, med OFGR, CGR Jorma Nurkka-
la som ansvarig revisor, till revisor för Helsingfors stad för räkenskaps-
perioderna 2019–2022 och utförare av vissa specialuppdrag under 
motsvarande tid med hänvisning till att denna sammanslutning på basis 
av bedömningsgrunderna i anbudsbegäran kommit med det totaleko-
nomiskt förmånligaste anbudet.

I upphandlingen ingår en option för räkenskapsperioderna 2023 och 
2024. Ett beslut om utnyttjandet av optionen ska tas inom tre år räknat 
från undertecknandet av det ursprungliga upphandlingsavtalet. Genom 
att utnyttja optionen är stadsfullmäktige berättigade till att välja den 
ovannämnda revisionssammanslutningen till revisor för staden till ut-
gången av räkenskapsperioden 2024 utan att konkurrensutsätta upp-
handlingen på nytt. Enligt 122 § i kommunallagen kan revisionssam-
manslutningen väljas för granskning av förvaltningen och ekonomin för 
högst sex räkenskapsperioder i sänder.

Stadsfullmäktige bemyndigade dessutom revisionsnämnden att ingå ett 
revisionsavtal för räkenskapsperioderna 2019–2022 med KPMG Oy 
Ab.

Revisionsavtalet träder i kraft då båda avtalsparterna har undertecknat 
avtalet. Ett avtal kan ingås tidigast 14 dagar efter att anbudsgivaren fått 
eller anses ha fått kännedom om beslutet och besvärsanvisningen.

Det totala priset för den lagstadgade revisionen räkenskapsperioderna 
2019–2022 uppgår till 468 400 euro exklusive mervärdesskatt, räknat 
enligt 390 revisionsdagar per år. I fråga om den lagstadgade revisionen 
ingås ett vanligt upphandlingsavtal. I fråga om specialuppdragen ingås 
ett ramavtal, vars alla villkor fastställs. Stadens samtliga förvaltningar 
och dottersammanslutningar har rätt, men inte skyldighet, att utnyttja 
ramavtalet.

Föredragande
Revisionsnämnden

Upplysningar
Arto Ahlqvist, revisionschef, telefon: 310 36580

arto.ahlqvist(a)hel.fi
Timo Terävä, revisionsdirektör, telefon: 310 43126
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timo.terava(a)hel.fi

Bilagor

1 Tarjouspyyntöasiakirjat
2 Tarjousten vertailu

Sökande av ändring

Ändring i upphandlingsbeslut, stadsstyrelsen

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Deltagarna i anbudsbegäran Förslagstext

Ändring i upphandlingsbeslut, stadssty-
relsen
Bilaga 1
Bilaga 2

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Bestämmelser i kommunallagen

Enligt 122 § kommunallagen väljer fullmäktige för granskning av för-
valtningen och ekonomin en revisionssammanslutning. Sammanslut-
ningen ska till ansvarig revisor förordna en OFGR-revisor. Revisorn ut-
för sitt uppdrag under tjänsteansvar. Revisionssammanslutningen kan 
väljas för granskning av förvaltningen och ekonomin för högst sex rä-
kenskapsperioder i sänder.

Stadsfullmäktige tillsatte 7.6.2017 en revisionsnämnd att organisera 
granskningen av stadens förvaltning och ekonomi under mandattiden 
2017–2020. Revisionsnämnden bereder för fullmäktige ärendena om 
granskningen av förvaltningen och ekonomin, som fullmäktige fattar 
beslut om.

Förvaltningsstadgan för Helsingfors stad

Enligt 13 kap. 1 § i förvaltningsstadgan bereder revisionsnämnden för 
stadsfullmäktige ett förslag till val av revisor, ingår ett revisionsavtal och 
övervakar att avtalet följs. I anslutning till beredningen av valet be-
stämmer nämnden längden på revisorns mandattid, som kan vara 
högst sex år.

Upphandlingsprocess
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I upphandlingen av kommunens revisionstjänster tillämpas lagen om 
offentlig upphandling och koncession (1397/2016). Upphandlingen 
överskrider EU-gränsvärdet och har genomförts som ett öppet förfa-
rande. Konkurrensutsättningen baserar sig på Helsingfors stadskanslis 
anbudsbegäran H036-18, Dnr 2018-009180, daterad 12.10.2018.

Upphandlingsannonsen publicerades 12.10.2018 på den elektroniska 
annonseringskanalen HILMA www.hankintailmoitukset.fi. En korrige-
ringsannons publicerades 15.10.2018. Anbudsbegäran gällde utföran-
de av den lagstadgade revisionen av Helsingfors stads förvaltning och 
ekonomi för räkenskapsperioderna 2019–2022 och vissa specialupp-
drag under samma period.

I fråga om den lagstadgade revisionen av förvaltning och ekonomi in-
går den upphandlande enheten och den valda leverantören ett vanligt 
upphandlingsavtal. I fråga om specialuppdragen ingår de ett ramavtal, 
vars alla villkor fastställs. Stadens samtliga förvaltningar och dotter-
sammanslutningar har rätt, men inte skyldighet, att utnyttja ramavtalet.

I upphandlingen ingår dessutom en option för räkenskapsperioderna 
2023 och 2024.

Lagstadgad revision

Omfattningen av den lagstadgade revisionen, som är föremål för upp-
handlingen, är trehundranittio (390) revisionsdagar per räkenskapspe-
riod. Det totala antalet granskningsdagar per år kan på goda grunder 
minskas eller ökas om det sker sådana väsentliga ändringar i stadens 
organisationsstrukturer, verksamhetssätt eller uppgifter som påverkar 
omfattningen av revisionen. Ändringar i antalet revisionsdagar förhand-
las vid behov separat.

Specialuppdrag

Specialuppdrag, som ingår i upphandlingen som ramavtal, gäller 
granskande av EU-projekt, projekt som erhåller statsunderstöd och Bu-
siness Finland-projekt och andra understödsprojekt och utförande av 
andra specialuppdrag. Den upphandlande enheten uppskattar att spe-
cialuppdrag beställs årligen till ett antal som motsvarar 180 revisions-
dagar. Uppskattningen binder inte staden.

Inkomna anbud

Den utsatta tiden för inlämnande av anbud gick ut 30.11.2018 kl. 12. 
Följande tre (3) revisionssammanslutningar lämnade in ett anbud inom 
utsatt tid: BDO Audiator Ab, KPMG Oy Ab och PwC OFR-revision Ab.
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Anbudshandlingarna är tillgängliga för stadsfullmäktigeledamöterna fö-
re sammanträdesdagen på revisionskontoret, Unionsgatan 25, 5 vå-
ningen. De är också tillgängliga utanför fullmäktigesalen före och under 
själva sammanträdet.

Tilläggsutredningar från anbudsgivarna

Enligt 88 § i lagen om upphandling och koncession kan en upphand-
lande enhet också be anbudssökande och anbudsgivare lämna in ut-
redningar, om det behövs för att säkerställa att förfarandet genomförs 
på ett korrekt sätt. Enligt 96 § i samma lag ska den upphandlande en-
heten begära att anbudsgivaren förklarar priserna eller kostnaderna i 
anbudet, om anbudet förefaller vara onormalt lågt.

Två av anbudsgivarna ombads att komplettera eller justera sitt anbud i 
fråga om uppgifterna om de till revisionsteamet utnämnda medlemmar-
nas erfarenhet. Dessutom ombads KPMG Oy Ab att lämna in en utred-
ning i enlighet med 96 § i lagen ovan.

Anbudsgivarna lämnade in de begärda utredningarna.

Bedömning av anbudsgivarnas lämplighet och anbudens överensstämmelse med 
anbudsbegäran

I anbudsbegäran anges krav på anbudsgivarens lämplighet och utred-
ningsskyldighet.

Alla anbudsgivare uppfyller de minimikrav som ställs för anbudsgiva-
rens lämplighet och alla anbud är i överensstämmelse med anbudsbe-
gäran.

Anbudsjämförelse

Grund för valet av det bästa anbudet är den totalekonomiska förmån-
ligheten på basis av bästa förhållandet mellan pris och kvalitet. Priset 
står för 70 % och kvaliteten för 30 %.

Kriteriet för evaluering av priset var anbudspriset för den lagstadgade 
revisionen för räkenskapsperioderna 2019–2022 (max 70 poäng).

Jämförelsegrunderna för kvaliteten är följande:

 Efter avläggandet av en ansvarig revisors OFR-/OFGR-examen 
minst två års erfarenhet som huvudansvarig revisor för städer med 
minst 100 000 invånare eller som revisor med ansvar för ett revi-
sionsområde (max 10 poäng).



Helsingfors stad Protokoll 5/2019 118 (244)
Stadsfullmäktige

Ärende/4
13.03.2019

Postadress Besöksadress Telefon FO-nummer Kontonr
PB 1 Norra esplanaden 11-13 +358 9 310 1641 0201256-6 FI0680001200062637
00099 HELSINGFORS STAD Helsingfors 17 Telefax Moms nr
helsinki.kirjaamo@hel.fi http://www.hel.fi/stadsfullmaktige +358 9 655 783 FI02012566

 Erfarenhet av revision av koncernbokslut som ansvarig revisor i 
kommuner eller samkommuner under åren 2009–2018 (max 5 po-
äng).

 Erfarenheten av revision av kommuner och samkommuner under 
åren 2009–2018 hos de godkända revisorer som hör till revisions-
teamet uttryckt enligt revisionsdagar till de delar som överskrider 
minimikraven (max 10 poäng).

 Erfarenheten av revision av koncernbokslut för kommuner eller 
samkommuner under åren 2009–2018 hos de godkända revisorer 
som hör till revisionsteamet (max 5 poäng).

Jämförelsegrunderna har definierats i anbudsbegäran, bilaga 1. Jämfö-
relsen av anbuden återges i bilaga 2 till detta ärende på föredragnings-
listan. Jämförelsen visar att KPMG Oy Ab har gett det totalekonomiskt 
förmånligaste anbudet.

Föredragande
Revisionsnämnden

Upplysningar
Arto Ahlqvist, revisionschef, telefon: 310 36580

arto.ahlqvist(a)hel.fi
Timo Terävä, revisionsdirektör, telefon: 310 43126

timo.terava(a)hel.fi

Bilagor

1 Tarjouspyyntöasiakirjat
2 Tarjousten vertailu

Sökande av ändring

Ändring i upphandlingsbeslut, stadsstyrelsen

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Deltagarna i anbudsbegäran Förslagstext

Ändring i upphandlingsbeslut, stadssty-
relsen
Bilaga 1
Bilaga 2

För kännedom

Revisionsnämnden

Beslutshistoria
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Tarkastuslautakunta 12.02.2019 § 9

HEL 2018-009180 T 02 08 02 00

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että

1

Helsingin kaupungin tilikausien 2019–2022 tilintarkastajaksi ja eräiden 
erityistoimeksiantojen suorittajaksi vastaavana aikana valitaan tar-
jouspyynnön vertailuperusteiden perusteella arvioituna kokonaistalou-
dellisesti edullisimman tarjouksen tehnyt tilintarkastusyhteisö KPMG Oy 
Ab, vastuunalaisena tilintarkastajana JHT, KHT Jorma Nurkkala.

Hankintaan sisältyy optio tilikausiksi 2023 ja 2024. Option käyttämise-
stä on päätettävä kolmen vuoden kuluessa alkuperäisen hankintasopi-
muksen tekemisestä. Optiota käyttämällä kaupunginvaltuustolla on oi-
keus valita edellä mainittu tilintarkastusyhteisö kaupungin tilintarkasta-
jaksi tilikauden 2024 päättymiseen asti kilpailuttamatta hankintaa uu-
destaan. Kuntalain 122 §:n mukaan tilintarkastusyhteisö voidaan valita 
kerrallaan enintään kuuden tilikauden hallinnon ja talouden tarkasta-
mista varten.

2

kaupunginvaltuusto oikeuttaa tarkastuslautakunnan tekemään tilikausia 
2019–2022 koskevan tilintarkastussopimuksen KPMG Oy Ab:n kanssa.

Tilintarkastussopimus tulee voimaan, kun sopijapuolet ovat sen allekir-
joittaneet. Sopimus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, 
kun tarjoaja on saanut tai hänen katsotaan saaneen päätöksen ja vali-
tusosoituksen tiedoksi.

Lakisääteisen tilintarkastuksen arvonlisäveroton kokonaishinta tilikau-
sille 2019–2022 on 468 400 euroa laskettuna 390 vuosittaisen tar-
kastuspäivän mukaan. Lakisääteisen tilintarkastuksen osalta tehdään 
tavallinen hankintasopimus. Erityistoimeksiantojen osalta tehdään 
puitejärjestely, jonka kaikki ehdot vahvistetaan. Kaikilla kaupungin 
hallintokunnilla ja sen tytäryhteisöillä on oikeus, mutta ei velvollisuutta 
käyttää tehtävää puitejärjestelyä.

Lisäksi tarkastuslautakunta päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian 
osalta heti.

10.10.2018 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
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tarkastusjohtaja
Timo Terävä

Lisätiedot
Arto Ahlqvist, tarkastuspäällikkö, puhelin: +358931036580

arto.ahlqvist(a)hel.fi
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§ 95
Ändring i stadsfullmäktiges sammansättning

HEL 2019-001928 T 00 00 02

Beslut

Stadsfullmäktige

 beviljade Tuuli Kousa avsked från förtroendeuppdraget som stads-
fullmäktigeledamot

 konstaterade att Hannu Oskala med stöd av 17 § 2 mom. i kommu-
nallagen (410/2015), sedan stadsfullmäktiges ordförande kallat ho-
nom, blir ny stadsfullmäktigeledamot för den mandattid som slutar 
vid utgången av maj 2021

 konstaterade att centralvalnämnden förordnar en 21 ersättare i 
Gröna fullmäktigegruppen för den mandattid som slutar vid utgån-
gen av maj 2021. 

Stadsfullmäktige justerade dessutom protokollet omedelbart vad detta 
ärende beträffar.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Mari Tammisto, förvaltningsexpert, telefon: 310 76004

mari.tammisto(a)hel.fi

Bilagor

1 Tuuli Kousan eronpyyntö 11.2.2019

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
De i beslutet nämnda Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Stadsstyrelsen konstaterar att Tuuli Kousa (Gröna) 11.2.2019 har be-
gärt avsked från förtroendeuppdraget som stadsfullmäktigeledamot. Ny 
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ledamot blir i enlighet med inträdesordningen första ersättaren i Gröna 
fullmäktigegruppen Hannu Oskala sedan stadsfullmäktiges ordförande 
kallat honom.

Enligt 93 § i vallagen ska den kommunala centralvalnämnden på begä-
ran av fullmäktiges ordförande förordna nya ersättare om antalet ersät-
tare blir ofullständigt under tiden för fullmäktiges mandatperiod. När 
stadsfullmäktige har beviljat Tuuli Kousa avsked från förtroendeupp-
draget som stadsfullmäktigeledamot kommer stadsfullmäktiges ordfö-
rande att begära att centralvalnämnden ska förordna en 21 ersättare i 
Gröna fullmäktigegruppen.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Mari Tammisto, förvaltningsexpert, telefon: 310 76004

mari.tammisto(a)hel.fi

Bilagor

1 Tuuli Kousan eronpyyntö 11.2.2019

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
De i beslutet nämnda Kommunalbesvär, fullmäktige

För kännedom

Ekonomiförvaltningstjänsten

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 04.03.2019 § 146

HEL 2019-001928 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto

 myöntää Tuuli Kousalle vapautuksen kaupunginvaltuutetun luotta-
mustoimesta
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 toteaa, että kuntalain (410/2015) 17 §:n 2 momentin mukaisesti 
kaupunginvaltuuston puheenjohtajan kutsuttua hänet uudeksi kau-
punginvaltuutetuksi tulee Hannu Oskala vuoden 2021 toukokuun 
lopussa päättyväksi toimikaudeksi

 toteaa, että keskusvaalilautakunta nimeää Vihreälle valtuustoryh-
mälle 21. varavaltuutetun vuoden 2021 toukokuun lopussa päätty-
väksi toimikaudeksi. 

Samalla kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta 
heti.

Esittelijä
hallintojohtaja
Juha Summanen

Lisätiedot
Mari Tammisto, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

mari.tammisto(a)hel.fi
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§ 96
Val av ledamot och ersättare i stadsmiljönämndens miljö- och till-
ståndssektion

HEL 2019-001918 T 00 00 02

Beslut

Stadsfullmäktige

 beviljade Anna Mäenpää avsked från förtroendeuppdraget som le-
damot i stadsmiljönämndens miljö- och tillståndssektion

 valde nuvarande ersättaren Anita Vihervaara till ledamot och Tiina 
Rytky till ersättare (personlig ersättare för Anita Vihervaara) i 
stadsmiljönämndens miljö- och tillståndssektion för den mandattid 
som slutar vid utgången av maj 2021.

Stadsfullmäktige justerade dessutom protokollet omedelbart vad detta 
ärende beträffar.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Jenni Björksten, förvaltningsexpert, telefon: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

Bilagor

1 Eroilmoitus luottamustehtävästä

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
De i beslutet nämnda Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Stadsfullmäktige valde 7.6.2017 (§ 268) Anna Mäenpää (SDP) till le-
damot i stadsmiljönämndens miljö- och tillståndssektion för den man-
dattid som börjar år 2017. Anna Mäenpää anhåller 11.2.2019 om av-



Helsingfors stad Protokoll 5/2019 125 (244)
Stadsfullmäktige

Ärende/6
13.03.2019

Postadress Besöksadress Telefon FO-nummer Kontonr
PB 1 Norra esplanaden 11-13 +358 9 310 1641 0201256-6 FI0680001200062637
00099 HELSINGFORS STAD Helsingfors 17 Telefax Moms nr
helsinki.kirjaamo@hel.fi http://www.hel.fi/stadsfullmaktige +358 9 655 783 FI02012566

sked från förtroendeuppdraget som ledamot i stadsmiljönämndens mil-
jö- och tillståndssektion.

Enligt 70 § 3 mom. i kommunallagen (410/2015) kan den som har gilti-
ga skäl avgå från förtroendeuppdraget. Det organ som utser den för-
troendevalda beslutar om beviljande av avsked.

Till ett förtroendeuppdrag som blivit ledigt under pågående mandattid 
ska en ny förtroendevald utses för den återstående mandattiden. Den 
som utses ska vara valbar till en nämnd med stöd av 74 § i kommunal-
lagen.

Enligt 70 § i kommunallagen får till ett förtroendeuppdrag väljas endast 
den som har gett sitt samtycke till att ta emot uppdraget. En förtroen-
devald ska på begäran av fullmäktige lämna en redogörelse för de om-
ständigheter som kan vara av betydelse vid bedömningen av om han 
eller hon är valbar.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Jenni Björksten, förvaltningsexpert, telefon: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

Bilagor

1 Eroilmoitus luottamustehtävästä

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
De i beslutet nämnda Kommunalbesvär, fullmäktige

För kännedom

Stadsmiljönämndens miljö- och tillståndssektion
Affärsverket ekonomiförvaltningstjänsten
Revisionskontoret

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 04.03.2019 § 147

HEL 2019-001918 T 00 00 02
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Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto

 myöntää Anna Mäenpäälle eron kaupunkiympäristölautakunnan 
ympäristö- ja lupajaoston jäsenen luottamustoimesta ja

 valitsee Anita Vihervaaran jäseneksi ja Tiina Rytkyn varajäseneksi 
(Anita Vihervaaran henkilökohtainen varajäsen) kaupunkiympäristö-
lautakunnan ympäristö- ja lupajaostoon vuoden 2021 toukokuun lo-
pussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta 
heti.

Esittelijä
hallintojohtaja
Juha Summanen

Lisätiedot
Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi



Helsingfors stad Protokoll 5/2019 127 (244)
Stadsfullmäktige

Ärende/7
13.03.2019

Postadress Besöksadress Telefon FO-nummer Kontonr
PB 1 Norra esplanaden 11-13 +358 9 310 1641 0201256-6 FI0680001200062637
00099 HELSINGFORS STAD Helsingfors 17 Telefax Moms nr
helsinki.kirjaamo@hel.fi http://www.hel.fi/stadsfullmaktige +358 9 655 783 FI02012566

§ 97
Val av nämndeman vid tingsrätten

HEL 2018-013036 T 00 00 02

Beslut

Stadsfullmäktige valde Andreas Forsberg till nämndeman vid tingsrät-
ten för den mandattid som slutar vid utgången av maj 2021.

Stadsfullmäktige justerade dessutom protokollet omedelbart vad detta 
ärende beträffar.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Jenni Björksten, förvaltningsexpert, telefon: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

Bilagor

1 Päätös 5.12.2018 , Helsingin käräjäoikeus

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
De i beslutet nämnda Kommunalbesvär, fullmäktige
Helsingfors tingsrätt Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Stadsfullmäktige valde 21.6.2017 (294 §) Hannu Sileoni (KD) till nämn-
deman vid tingsrätten för den mandattid som slutar vid utgången av 
maj 2021. Hannu Sileoni har genom ett beslut 5.12.2018 av Helsingfors 
tingsrätt blivit befriad från sitt uppdrag som nämndeman.

Enligt lagen om nämndemän vid tingsrätterna (675/2016) väljer kom-
munfullmäktige nämndemännen vid tingsrätterna för en period som 
motsvarar fullmäktiges mandatperiod. För nämndemännen vid tingsrät-
ten gäller i tillämpliga delar vad som föreskrivs om kommunens förtro-
endevalda.
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Till ett förtroendeuppdrag som blivit ledigt under pågående mandattid 
ska en ny förtroendevald utses för den återstående mandattiden.

Den som väljs till nämndeman vid tingsrätten ska uppfylla behörighets-
villkoren i 2 § i lagen om nämndemän vid tingsrätterna.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Jenni Björksten, förvaltningsexpert, telefon: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

Bilagor

1 Päätös 5.12.2018 , Helsingin käräjäoikeus

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
De i beslutet nämnda Kommunalbesvär, fullmäktige
Helsingfors tingsrätt Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 04.03.2019 § 148

HEL 2018-013036 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto valitsee Andreas Forsbergin käräjäoikeuden laut-
amieheksi vuoden 2021 toukokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta 
heti.

Esittelijä
hallintojohtaja
Juha Summanen

Lisätiedot
Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi
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§ 98
Ett ouppnått bindande verksamhetsmål i 2018 års budget

HEL 2019-002470 T 02 02 01

Beslut

Stadsfullmäktige godkände räddningsnämndens utredning om ett 
ouppnått bindande verksamhetsmål i 2018 års budget.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Tero Niininen, specialplanerare, telefon: 310 25915

tero.niininen(a)hel.fi

Bilagor

1 Pelastuskomentajan kirje 29.1.2019

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Enligt anvisningarna för efterlevnad av 2018 års budget ska nämnder-
na och direktionerna ge en utredning om bindande verksamhetsmål 
som inte nåtts, och utredningen ska behandlas i stadsfullmäktige innan 
bokslutet undertecknas i stadsstyrelsen.

De ouppnådda bindande verksamhetsmålen i 2018 års budget behand-
lades i stadsfullmäktige onsdagen 27.2.2019. I förslaget i fråga sakna-
des räddningsnämndens utredning om ett ouppnått bindande verksam-
hetsmål.

Räddningsnämnden motiverar enligt följande varför det bindande verk-
samhetsmålet i 2018 års budget inte uppfylldes.

Räddningsverket

Mål: Insatstiden i den prehospitala akutsjukvården är högst 8 minuter i 
minst 70 % av uppdragen i prioritetsklasserna A och B.

Utfall: 68 %. Målet nåddes inte.
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Avvikelsen beror på det stora antalet uppgifter inom den prehospitala 
akutsjukvården, som akutsjukvårdsenheten inte klarade av.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Tero Niininen, specialplanerare, telefon: 310 25915

tero.niininen(a)hel.fi

Bilagor

1 Pelastuskomentajan kirje 29.1.2019

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

För kännedom

Räddningsverket

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 04.03.2019 § 149

HEL 2019-002470 T 02 02 01

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy pelastuslautakunnan selvityksen vuoden 
2018 talousarvion sitovan toiminnallisen tavoitteen toteutumatta jäämi-
sestä.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Tero Niininen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 25915

tero.niininen(a)hel.fi
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§ 99
Ouppnådda bindande mål för dottersammanslutningar i 2018 års 
budget

HEL 2019-001012 T 02 02 01

Beslut

Stadsfullmäktige godkände

 avvikelserna i de bindande verksamhetsmålen för dottersammans-
lutningar i 2018 års budget i fråga om Keskinäinen kiinteistöosa-
keyhtiö Helsingin Korkotukiasunnot, Fastighets Ab Verksamhetslo-
kalerna i Helsingfors, Oy Asuntohankinta Ab, Fastighets Ab Kabel-
huset och Fastighets Ab Kvarnbäckens campus.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Pia Halinen, controller, telefon: 310 25718

pia.halinen(a)hel.fi

Bilagor

1 Tytäryhteisöjen sitovat tavoitteet vuonna 2018 päivitetty 21.2.2019

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Helsingfors stads budget för år 2018 (stadsfullmäktige 29.11.2017) 
fastställde ekonomiska mål och/eller verksamhetsmål för de dotter-
sammanslutningar vars verksamhet är marknadsbaserad och för sta-
dens övriga mest betydelsefulla dottersammanslutningar i syfte att sä-
kerställa att deras agerande är förenligt med stadskoncernens helhets-
intresse. Målen fastställs också i avsikt att säkra att stadens ägarvärde 
utvecklas positivt och skyddas.

Stadsfullmäktige behandlar utfallet av de bindande målen för sektorer, 
affärsverk och dottersammanslutningar vid sitt sammanträde 
27.2.2019.
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En bilaga till föredragningslistan innehåller information om alla bindan-
de mål för dottersammanslutningar fastställda i 2018 års budget och 
om hur målen utfallit. På basis av sammanslutningarnas egen uppfölj-
ning och rapportering har de bindande målen nåtts förutom i fråga om 
Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Korkotukiasunnot, Fastig-
hets Ab Verksamhetslokalerna i Helsingfors, Oy Asuntohankinta Ab, 
Fastighets Ab Kabelhuset och Fastighets Ab Kvarnbäckens campus.

En mera detaljerad utredning av hur budgetmålen har nåtts, läggs fram 
för koncernsektionen i form av Sammanslutningsrapporten 1–12/2018, 
som behandlas på koncernsektionens sammanträde 15.4.2019.

De ouppnådda bindande målen i sammandrag

Underhållskostnaderna för de fastigheter som tillhör Keskinäinen kiinte-
istöosakeyhtiö Helsingin Korkotukiasunnot ökade i medeltal med 2,4 % 
under en treårsperiod, vilket är 0,3 procentenheter mera än kostnads-
index vid ifrågavarande tidpunkt. Den största ökningen i underhålls-
kostnaderna utgjordes av den ökade förbrukningen av fjärrvärme.

Underhållskostnaderna för de fastigheter som tillhör Fastighets Ab 
Verksamhetslokalerna i Helsingfors ökade i medeltal med 16,7 % pro-
cent under en treårsperiod, vilket är 14,6 procentenheter mera än kost-
nadsindex vid ifrågavarande tidpunkt. Bolagets reparations- och om-
byggnadskostnader har varierat mycket från år till år. Åren 2017–2018 
genomfördes ett ombyggnadsprojekt på Apollogatan 12 (Minervasko-
lan), och bolagets genomsnittliga reparationskostnader under en 
treårsperiod ökade med 38,6 %. Det som också höjde bolagets värme- 
och elkostnader var att man väsentligt förlängde ventilationens gångtid 
för att säkra inomhusluftens kvalitet i ett flertal byggnader.

Underhållskostnaderna för de fastigheter som tillhör Oy Helsingin 
Asuntohankinta Ab ökade i medeltal med 4,1 % procent under en 
treårsperiod, vilket är 2 procentenheter mera än kostnadsindex vid ifrå-
gavarande tidpunkt. Bolagets kostnader utgörs till 3/4 av bostadslä-
genheternas vederlag, vars storlek bolaget i praktiken inte kan påverka. 
Enligt Statistikcentralen höjdes vederlagen åren 2016 och 2017 klart 
mera än den allmänna indexökningen för fastigheters underhållskost-
nader och därför steg också bolagets kostnader under åren i fråga. 
Dessutom ökade bolagets kostnader för reparation av lägenheter under 
en treårsperiod med i medeltal 12,5 % under rapporteringsperioden.

Fastighets Ab Kabelhusets Dansens hus-projekt har framskridit planen-
ligt förutom att byggstarten har försenats i jämförelse med den plane-
rade tidtabellen. Detaljplanen blev föremål för kommunalbesvär som 
behandlas av Helsingfors förvaltningsdomstol, och därför har byggstar-
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ten, som enligt projektplanen borde ha ägt rum i september 2018, upp-
skjutits till in på år 2019.

Fastighets Ab Kvarnbäckens campus byggnadsprojekt har framskridit 
planenligt förutom att byggstarten har försenats i jämförelse med den 
planerade tidtabellen. Skede 1 slutfördes 19.12.2018, då det enligt plan 
var tänkt att ske 31.7.2018. Den målsatta tiden för färdigställande av 
skede 2 är 31.8.2019. Projektet hålls inom kostnadsramarna.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Pia Halinen, controller, telefon: 310 25718

pia.halinen(a)hel.fi

Bilagor

1 Tytäryhteisöjen sitovat tavoitteet vuonna 2018 päivitetty 21.2.2019

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 25.02.2019 § 130

HEL 2019-001012 T 02 02 01

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy tytäryhteisöjen vuoden 2018 talousarvion 
sitovien toiminnallisten tavoitteiden poikkeamat Keskinäinen kiintei-
stöosakeyhtiö Helsingin Korkotukiasuntojen, Kiinteistö Oy Helsingin To-
imitilojen, Oy Asuntohankinta Ab:n, Kiinteistö Oy Kaapelitalon ja Kiinte-
istö Oy Myllypuron Kampuksen osalta.

Käsittely

25.02.2019 Ehdotuksen mukaan

Esteelliset: Jenni Rope

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
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Lisätiedot
Pia Halinen, controller, puhelin: 310 25718

pia.halinen(a)hel.fi
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§ 100
Höjning av maximipriset i projektplanen för Jokerbanan för Helsing-
fors stads del

HEL 2016-000511 T 08 00 02

Beslut

Stadsfullmäktige godkände höjning av maximipriset i projektplanen för 
Jokerbanan för Helsingfors stads del enligt förslaget från direktionen för 
trafikaffärsverket 31.1.2019 så att den totala kostnadskalkylen för 
snabbspårvägens infrastruktur är sammanlagt 386 miljoner euro (jord-
byggnadskostnadsindex MAKU 106,0, november 2018 då 2015=100) 
och Helsingfors stads andel av kostnaderna 209 miljoner euro då sta-
tens andel av kostnaderna är totalt 84 miljoner euro.

Behandling

Ledamoten Nuutti Hyttinen understödd av ledamoten Juhani Strandén 
föreslog att stadsfullmäktige skulle återremittera projektplanen för Jo-
kerbanan för ny beredning i samverkan med Esbo så att förutsättning-
arna att genomföra projektet till lägre kostnader än de föreslagna blir 
bättre. 

1 omröstningen

Fortsatt behandling av ärendet JA, återremiss NEJ

JA-förslag: Behandlingen fortsätter
NEJ-förslag: Stadsfullmäktige återremitterar projektplanen för Jokerba-
nan för ny beredning i samverkan med Esbo så att förutsättningarna att 
genomföra projektet till lägre kostnader än de föreslagna blir bättre. 

Ja-röster: 71
Linda Ahlblad, Alviina Alametsä, Outi Alanen, Ted Apter, Pentti Arajär-
vi, Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Jussi 
Chydenius, Fatim Diarra, Laura Finne-Elonen, Tuula Haatainen, Mia 
Haglund, Juha Hakola, Atte Harjanne, Joel Harkimo, Eero Heinäluoma, 
Eveliina Heinäluoma, Kaisa Hernberg, Mari Holopainen, Veronika Hon-
kasalo, Abdirahim Husu Hussein, Ville Jalovaara, Kati Juva, Jukka Jär-
vinen, Atte Kaleva, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Otso Kivekäs, Mai Ki-
velä, Tapio Klemetti, Dan Koivulaakso, Joonas Kolehmainen, Vesa 
Korkkula, Heimo Laaksonen, Johanna Laisaari, Otto Meri, Silvia Modig, 
Elina Moisio, Seija Muurinen, Jarmo Nieminen, Jussi Niinistö, Dani 
Niskanen, Mia Nygård, Maria Ohisalo, Hannu Oskala, Sara Paavolai-
nen, Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, Matti Parpala, Jaana Pelkonen, 
Petrus Pennanen, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Nasima 
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Razmyar, Nelli Ruotsalainen, Wille Rydman, Mirita Saxberg, Daniel 
Sazonov, Tomi Sevander, Osmo Soininvaara, Leo Stranius, Johanna 
Sydänmaa, Byoma Tamrakar, Ulla-Marja Urho, Reetta Vanhanen, Jan 
Vapaavuori, Juhana Vartiainen, Sinikka Vepsä, Anna Vuorjoki, Ozan 
Yanar

Nej-röster: 8
Mika Ebeling, Nuutti Hyttinen, Laura Kolbe, Pia Kopra, Sami Muttilai-
nen, Terhi Peltokorpi, Mika Raatikainen, Juhani Strandén

Blanka: 3
Kauko Koskinen, Björn Månsson, Mauri Venemies

Frånvarande: 3
Terhi Koulumies, Satu Silvo, Sampo Terho

Stadsfullmäktige beslutade fortsätta behandlingen av ärendet.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Kristiina Matikainen, stadssekreterare, telefon: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Bilagor

1 Liikenneliikelaitoksen johtokunnan esitys 31.1.2019
2 Kustannusarvion perustelu -raportti
3 Hankekuvaus
4 Päivitetty hankearviointi
5 Kaupunkitaloudellisen arvioinnin päivitys
6 Vaikutukset käyttötalouteen ja lipun hintoihin, päivitetty

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Tidigare beslut

Stadsfullmäktige godkände 15.6.2016 (§ 178) projektplanen för Joker-
banan så att den totala kostnadskalkylen för snabbspårvägens infra-
struktur enligt projektplanen uppgår till högst 275 miljoner euro (MAKU 
4/2015). Också Esbo stadsfullmäktige godkände projektplanen i juni 
2016. 
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Snabbspårvägen Jokerbanan är en regional tvärlinje mellan Östra cent-
rum i Helsingfors och Kägeludden i Esbo, som ersätter den nuvarande 
stombusslinjen 550. Den totala längden på Jokerbanan är ca 25 kilo-
meter, varav ca 16 kilometer ligger i Helsingfors och ca 9 kilometer i 
Esbo. Hela sträckan är tvåspårig och spåret ligger i huvudsak i sin 
egen körbana. Stadsfullmäktige godkände 28.9.2016 (§ 239) projekt-
planen för spårvagnarna på Jokerbanan. 

Stadsfullmäktige godkände 24.10.2016 (§ 926) samarbetsavtalet mel-
lan Esbo och Helsingfors om planering och byggande av Jokerbanan. 
I samarbetsavtalet kom man överens om bl.a. projektets organisation 
inom Helsingfors och Esbo stads förvaltningar och med stöd av dessa 
samt om kostnadsansvaret och fördelningen av kostnaderna. Enligt av-
talet allokeras kostnaderna enligt upphovsprincipen och regionalt. 
I samarbetsavtalet kom parterna också överens om ett särskilt utred-
ningsförfarande för den eventualiteten att maximikostnaderna i den to-
tala kostnadskalkylen för projektet Jokerbanan enligt projektets kost-
nads- eller riskuppföljning riskerar att bli överskridna.

Helsingfors och Esbo städer lät våren 2016 i samarbete ta fram en ut-
redning om byggmodell för Jokerbanan. På basis av utredningsarbetet 
konstaterades det att alliansmodellen lämpar sig bäst för byggandet av 
Jokerbanan. Dessutom konstaterades det i utredningen att tydligt sepa-
rerbara delar som snabbt kan implementeras kan genomföras som se-
parata entreprenader vid behov.

Städernas gemensamma styrgrupp för Jokerbanan beslutade 
9.12.2016 att projektet genomförs enligt en alliansmodell i enlighet med 
utredningen om byggmodell. Städerna konkurrensutsatte alliansaktö-
rerna under år 2017. På basis av konkurrensutsättningarna valdes 
NRC Group Finland Oy (tidigare VR Track Oy) och YIT Suomi Oy (tidi-
gare YIT Byggnads Ab) till byggentreprenörer och Ramboll Finland Ab, 
Sitowise Oy och NRC Group Finland Oy till planerare.

En allians är ett samarbetssätt där beställaren, planerarna och entre-
prenörerna ställer upp gemensamma mål för ett projekt och genomför 
projektet tillsammans. I den utvecklingsfas som efterföljer bildandet av 
alliansen utarbetar parterna i samråd med varandra en kostnadskalkyl 
och en plan med tidtabell för byggfasen. På basis av planerna beslutar 
beställaren om alliansen fortsätter sin verksamhet i byggfasen. Då man 
övergår till byggfasen är alla parter bundna till den kostnadskalkyl som 
de tillsammans tagit fram.

Förslag till höjning av maximipriset för Helsingfors stads del

Direktionen för trafikaffärsverket föreslår 31.1.2019 höjning av maxi-
mipriset för projektplanen för Jokerbanan för Helsingfors stads del så 
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att Helsingfors stads andel av kostnaderna är sammanlagt 209 miljoner 
euro (MAKU-index 106,0, november 2018 då 105=100) exklusive sta-
tens andel av kostnaderna. Den totala kostnadskalkylen för snabbspår-
vägens infrastruktur, Esbo andel medräknad, är 386 miljoner euro, då 
statens andel av kostnaderna är sammanlagt 84 miljoner euro.

Direktionen förutsätter dessutom i sitt förslag att den ska få regelbund-
na rapporter om utvecklingen av kostnaderna för Jokerbanan under 
projektets gång och om kostnadsfördelningen mellan projektets olika 
delar.

Förslaget från direktionen för trafikaffärsverket finns som bilaga 1. Som 
bilagorna 2–6 finns motiveringarna till kostnadskalkylen, projektbe-
skrivningen, den uppdaterade projektbedömningen, den uppdaterade 
stadsekonomiska bedömningen och konsekvenserna för driftsekono-
min och biljettpriserna.

Överskridning av kostnaderna

Enligt projektbeslutet godkänt år 2016 uppgår den totala kostnadskal-
kylen till 275 miljoner euro, vilket i prisnivån november 2018 motsvarar 
287,8 miljoner euro. 

Den nya totala kostnadskalkylen i prisnivån november 2018 uppgår till 
368 miljoner euro. Kalkylen överskrids alltså med 98,2 miljoner euro. 
Överskridningen fördelas mellan Helsingfors och Esbo så att Helsing-
fors stads andel har stigit med 81,0 miljoner euro och Esbo stads andel 
med 17,2 miljoner euro. Helsingfors andel motsvarar 82,5 % och Esbo 
stads andel 17,5 % av kostnadsstegringen.

Av den totala kostnadskalkylen för projektet, 386 miljoner euro (statens 
andel medräknad) är Helsingfors andel 267 miljoner euro. Med statens 
kostnadsandel obeaktad (58 miljoner euro för Helsingfors del) uppgår 
Helsingfors andel till 209 miljoner euro. 

Förändringen i kostnaderna granskas i förslaget från direktionen för tra-
fikaffärsverket, i bilaga 2 (motiveringar till kostnadskalkylen) och nedan 
i 2015 års prisnivå. Indexförändringen mellan april 2015 och november 
2018 är endast ca 4,7 %.

Kostnadskalkylen i 2016 års projektplan baserade sig på planer på 
översiktsplanenivå, medan den nya kostnadskalkylen har utarbetats på 
basis av betydligt noggrannare planer på gatuplansnivå i genomsnitt. 
I alliansmodellen har de olika parterna tillsammans beräknat kostnads-
nivån och låtit bl.a. en utomstående expert kontrollera denna. Kost-
nadskalkylen har fastställts i syfte att komma med en snäv men realis-
tisk kostnadskalkyl. Eventuella risker har beaktats så att riskernas sta-
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tistiska sannolikhet har bedömts. I de totala kostnaderna ingår en 
riskreservering på ca 7,8 miljoner euro, och ägarens riskreservering på 
ca 8,3 miljoner euro ingår i kostnaderna för ägaruppgifter.

Noggrannare uppgifter om kostnaderna framgår av förslaget från direk-
tionen för trafikaffärsverket. Också beräkningen av de totala kostna-
derna och alliansmodellen med tanke på de totala kostnaderna och 
genomförandet av projektet relateras mer i detalj i förslaget från direk-
tionen för trafikaffärsverket och i bilaga 2 (motiveringar till kostnadskal-
kylen).

Viktigaste faktorer som lett till kostnadsstegringen

Kostnadsstegringen beror på flera faktorer som beskrivs i bilaga 2 (mo-
tiveringar till kostnadskalkylen). Förändringarna granskas i bilagan bl.a. 
enligt teknikgren och objekt. I jämförelsen tillämpas 2015 års prisnivå. 

Stegringen har varit störst inom kostnaderna för gatubyggande, där 
den viktigaste förklarande faktorn för kostnadsförändringen är à-priser-
na för gatukonstruktioner. I den ursprungliga projektplanen grundade à-
priset sig på att bara de översta skikten av gatukonstruktionerna skulle 
förnyas. På många ställen måste dock gatans alla konstruktionsskikt 
byggas om i sin helhet. Därför är à-priserna för gatukonstruktionerna 
över lag avsevärt högre än à-priserna i den ursprungliga kostnadskal-
kylen. Skillnaden i à-priserna för gatukonstruktionerna höjer kostnader-
na för Jokerbanan med ca 16 miljoner euro jämfört med den ursprung-
liga projektplanen.

Kostnadsstegringen beror också på att man i den ursprungliga projekt-
planen inte hade beaktat alla de konstruktioner och lösningar som en 
snabbspårväg kräver, bl.a. stödande av schakten under byggarbetena 
(+10 miljoner euro) och konstruktions- och systemlösningar för hante-
ring av spridningsströmmar (+5,0 miljoner euro). Dessutom har kostna-
derna för trafikarrangemangen under byggarbetena kraftigt ökat 
(+6,0 miljoner euro). Antalet arbetsfaser i objekten har ökat i synnerhet 
med anledning av att antalet rör- och ledningsflyttningar har ökat avse-
värt. Rör- och ledningsflyttningarna på Britasvägen och Birgittavägen 
höjer kostnaderna (+5,9 miljoner euro).

I alliansmodelen har planeringen och projektuppgifterna en annan be-
tydelse och deras andel är olika än i modellen för utförandeentreprenad 
som kostnadskalkylen för den ursprungliga projektplanen baserade sig 
på. Enligt den justerade kostnadskalkylen uppgår de totala kostnader-
na för planeringen till ca 35 miljoner euro, medan dessas andel i den 
ursprungliga projektplanen var ca 15 miljoner euro. Projektuppgifternas 
(bl.a. uppgifterna inom projektledning och projekthantering) andel av de 
totala kostnaderna är ca 12,6 %, dvs. ca 46 miljoner euro. Ägaruppgif-
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ternas andel (beställarpartens kostnader), som till innehållet inte mot-
svarar denna i den ursprungliga projektplanen, uppgår till ca 23 miljo-
ner euro.

Besparingar har uppstått bl.a. i fråga om lösningarna för trafiksignalsy-
stem, lösningarna för ändring av broobjekt och minskade behov av 
grundförstärkning.

Materiel, depå och anslutande projekt

Jokerbanan förutsätter också att en ny depå ska byggas och ny mate-
riel upphandlas. Projektplanen för materielen godkändes av stadsfull-
mäktige 28.9.2016 (§ 239). Alliansen har gjort upp en byggplan för de-
pån enligt vilken den totala kostnadskalkylen i prisnivån november 
2018 uppgår till 69,5 miljoner euro. Ett förslag till godkännande av pro-
jektplanen för depån tas upp som ett separat ärende vid detta sam-
manträde.

Det är ändamålsenligt att alliansen för Jokerbanan i samband med 
byggandet av Jokerbanan genomför vissa arbeten som inte hör ihop 
med Jokerbanan men som gränsar till omedelbar närhet till Jokerbanan 
och som förverkligas enligt en liknande tidtabell som Jokerbanan. 
Kostnadskalkylen för dessa arbeten uppgår enligt nuvarande bedöm-
ning till 51,5 miljoner euro i kostnadsnivån november 2018. Det är möj-
ligt för alliansen för Jokerbanan att förverkliga dessa s.k. anslutande 
projekt genom alliansens optionsarrangemang. De nödvändiga ansla-
gen reserveras årligen i samband med godkännandet av investerings-
programmet i budgeten enligt normala tillvägagångssätt.

Projektets effekter på biljettintäkterna, biljettpriserna och stadens driftsekonomi

I samband med projektplanen för Jokerbanan gjordes år 2016 upp en 
utredning om Jokerbanans inverkan på biljettinkomster, biljettpriser och 
stadens driftsekonomi. Konsekvensbedömningen har uppdaterats en-
ligt 2019 års läge. Både snabbspårvägens infrastruktur, depå och ma-
teriel har beaktats i bedömningen. Därutöver har en uppdaterad pro-
jektbedömning och en uppdaterad stadsekonomisk bedömning för 
Helsingfors del gjorts upp. 

Enligt den nya konsekvensbedömningen beräknas det att Jokerbanan 
höjer biljettpriserna med ca 4,1 % (i den tidigare bedömningen 2,5 %). 
Med beaktande av stadens direkta understöd till HST ökar återbetal-
ningen av infraräntan under första året med 3,9 miljoner euro (2,4 mil-
joner euro om året i genomsnitt under 40 års tid). Det här motsvarar en 
höjning på ca 17 % i stadens stöd till HST enligt den godkända budge-
ten för 2019.
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Helsingfors stads HRT-betalningsandel beräknas i och med Jokerba-
nan stiga med ca 9,2 miljoner euro i fråga om året efter att banan tagits 
i bruk (1,7 miljoner euro enligt en tidigare kalkyl). Den sammantagna 
effekten av Jokerbanan för Helsingfors stads driftsekonomi beräknades 
vara totalt 13,1 miljoner euro (5 miljoner euro enligt en tidigare kalkyl) 
under det första året efter ibruktagandet (HRT:s betalningsandel och in-
frastrukturstödet till HST). Effekten minskar något under de följande 
åren då avskrivningsbeloppet och räntekostnaderna minskar.

Underhålls- och driftskostnader

Underhållskostnaderna för Jokerbanans infrastruktur i Helsingfors har 
beräknats uppgå till 1,4 miljoner euro per år.

Enligt den uppdaterade projektbedömningen är Jokerbanans uppskat-
tade driftskostnader år 2030 ca 23,3 miljoner euro om året och år 2050 
ca 24,6 miljoner euro om året. De uppskattade driftskostnaderna omfat-
tar kapitalkostnaderna för depå- och materielinvesteringarna. Drifts-
kostnaderna för Jokerbanan är i viss mån större än de motsvarande 
kostnaderna för jämförelsealternativet stombusslinjen under de grans-
kade åren i projektbedömningen (år 2030 ca 15,4 miljoner euro och 
år 2050 ca 16,3 miljoner euro). 

Driftskostnaderna beräknas uppgå till 0,68 euro per påstigning år 2050 
både i fråga om Jokerbanan och jämförelsealternativet.

Projektets effekter på stadsekonomin

Jokerbanans nyttokostnadsförhållande blir enligt de nya stadsekono-
miska bedömningarna 0,66 under byggåret 2024 (i en tidigare bedöm-
ning 0,7 år 2025). Förhållandet förblir under den samhällsekonomiska 
lönsamhetsgränsen (1,0). I projektbedömningen har byggandet av Jo-
kerbanan jämförts med att trafiken på den nuvarande stomlinjen 550 
fortsätter och utvecklas. Jämfört med den föregående projektbedöm-
ningen har räntabiliteten blivit bättre särskilt i och med att variationen i 
bussalternativets körtider och beräknade investeringar på 54 miljoner 
euro i jämförelsealternativet beaktats i bedömningen. Räntabiliteten 
minskas däremot med anledning av snabbspårvägens ökade investe-
rings- och driftskostnader.

I den uppdaterade projektbedömningen har också känslighetsgransk-
ningar som hänför sig till omgivningen gjorts utan den prissättning på 
fordonstrafiken som beaktats i basalternativet. Enligt känslighets-
granskningen sjunker Jokerbanans räntabilitet något (0,06) om pris-
sättningen på fordonstrafiken införs år 2030. Enbart med stöd av den 
samhällsekonomiska lönsamhetskalkylen kan projektet inte anses som 
ett lönsamt projekt för staden.
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Såsom det redan i motiveringarna på stadsfullmäktiges föredragnings-
lista år 2016 konstaterades, grundar sig fördelarna med Jokerbanan för 
staden på en förbättring i kapaciteten inom den tvärgående kollektivtra-
fikförbindelsen och servicenivån och på fördelar inom markanvänd-
ningen. Fördelarna riktar sig kraftigt till den zon som omger Jokerba-
nan, och dessutom blir de radiella kollektivtrafikförbindelserna avsevärt 
bättre.

Jokerbanans verkningar i förhållande till den byggnadspotential som 
möjliggörs av generalplanen för Helsingfors som är under beredning 
har år 2014 uppskattats i en stadsekonomisk utredning. Den stadseko-
nomiska bedömningen har uppdaterats bl.a. på basis av utredningen 
MBT 2019 och markanvändningspotentialen i den nya generalplanen. 
Den uppdaterade prognosen till år 2050 över utfallet av markanvänd-
ningen i hela influensområdet för Jokerbanan är ca 5 % mindre (om 
året i genomsnitt) än år 2014, vilket beror bl.a. på att kalkylen om 
byggpotentialen vid stadsboulevarderna Lahtisleden och Tavastehus-
leden har sjunkit. 

Enligt den nya bedömningen sätter Jokerbanan fart på stadens tillväxt 
och det fattade investeringsbeslutet syns redan i att planläggningen 
och byggandet har ökat. Genomförandet av projektet beräknas öka den 
byggda våningsytan med 81 000 kvadratmeter per år, vilket medför 
staden årligen tilläggsinkomster på 18 miljoner euro jämfört med ett al-
ternativ där projektet inte förverkligas. Intäkterna består för det mesta 
av försäljnings- och hyresintäkter och ersättningar enligt markanvänd-
ningsavtal. Bedömningen baserar sig framför allt på att byggpotentialen 
utnyttjas snabbare om projektet förverkligas. De beräknade tilläggsin-
täkterna fördelade under 30 års tid motsvarar ett nuvärde på 367 miljo-
ner euro. Tilläggsintäkterna är större än Helsingfors stads andel av in-
vesteringarna i Jokerbanans spårvägsinfrastruktur och depå.

Finansiering

I investeringsplanen i budgeten för år 2019 har trafikaffärsverket bud-
geterat 118,0 miljoner euro för Jokerbanan för åren 2019–2022. Bud-
geten har baserat sig på kostnadskalkylen för den ursprungliga pro-
jektplanen.

De investeringar som Jokerbanan förutsätter inkluderas i investerings-
planen 2020–2024 i trafikaffärsverkets förslag till 2020 års budget så 
att det blir möjligt att ta Jokerbanan i drift år 2024.

Byggandet av Jokerbanan inpassas inom investeringsramen. Med an-
ledning av att kostnadsnivån för Jokerbanan stigit anpassas de övriga 
investeringarna i kollektivtrafiken med eftertanke.
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Fortsatta åtgärder

Byggarbetena börjar enligt den nuvarande bedömningen i början av ju-
ni 2019. En preliminär gatuspecifik tidtabell har gjorts upp för byggan-
det i syfte att fördela arbetsmängden och arbetsbelastningen så jämnt 
som möjligt under hela byggfasen. Trafikeringen på Jokerbanan plane-
ras börja i juni 2024. 

Stadsstyrelsens ställningstaganden

Stadsstyrelsen konstaterar att Jokerbanan är det första snabbspår-
vägsprojektet i Helsingforsregionen och att det därför ännu inte var 
möjligt att i tillräcklig omfattning ta hänsyn till alla behov hos ett funge-
rande snabbspårvägssystem vid utarbetandet av den ursprungliga pro-
jektplanen. Snabbspårvägen byggs huvudsakligen i den befintliga ga-
tumiljön, vilket för sin del också har varit en utmaning för planeringen 
och speciellt för beräkningen av kostnaderna i projektets inledningsfas 
då projektplanen utarbetades.

Den aktuella kostnadskalkylen som nu behandlas baserar sig på klart 
mer preciserad planering än tidigare och på mångsidigare och grundli-
gare beräkning av kostnaderna med beaktande av alliansmodellens 
fördelar. 

För Helsingfors del överskrids kostnadskalkylen för snabbspårvägen 
Jokerbanans infrastruktur med ca 43 %, dvs. med 80,9 miljoner euro 
(statens andel medräknad) jämfört med den indexjusterade ursprungli-
ga projektplanen. Statens andel av kostnaderna ökar inte i samma pro-
portion utan andelen stannar på ca 22 % för båda städerna.

Stadsstyrelsen anser att det är motiverat att höja Helsingfors stads an-
del av maximipriset för projektplanen trots att kostnaderna ökat. 

Det är viktigt att bygga Jokerbanan med tanke på utvecklingen av 
samhällsstrukturen i Helsingfors och hela regionen, regionens konkur-
renskraft och regionens åtkomlighet. Genomförandet av projektet med-
för på lång sikt fördelar med vilka projektet kan motiveras trots att kost-
naderna ökat avsevärt. Enligt den nya stadsekonomiska bedömningen 
sätter Jokerbanan fart på stadens tillväxt och det år 2016 fattade beslu-
tet om att godkänna projektet syns redan i att planläggningen och byg-
gandet ökat i Jokerbanans influensområde. Det är möjligt att öka pro-
jektets fördelar genom att höja markanvändningspotentialen.

Stadsstyrelsen har för avsikt att i samband med verkställigheten av 
stadsfullmäktiges beslut uppmana trafikaffärsverket att vid utarbetandet 
av den investeringsplan som ingår i förslaget till 2020 års budget an-
passa de kommande årens investeringar i kollektivtrafiken utgående 
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från att trafikaffärsverkets investeringsnivå stannar inom den av staden 
fastställda investeringsramen trots att kostnaderna för snabbspårvägen 
Jokerbanans infrastruktur ökat.

Jokerbanans s.k. anslutande projekt som är ändamålsenliga att för-
verkliga i samband med byggandet av snabbspårvägen Jokerbanan 
beaktas i byggavtalet med alliansparterna. Beslut om projekten fattas 
senare av stadsmiljönämnden.

I projektplanen 2015 för Jokerbanan togs det upp att de magnetfält 
med likström och den vibration som spårvägen orsakar eventuellt med-
för konsekvenser för känsliga objekt, såsom mätningsutrustningen vid 
forskningsinstitutionerna i Vik och Otnäs. Dessutom konstaterades det i 
projektplanen att det råder osäkerhet i fråga om objektens skyddsbe-
hov och kostnadsrisk. Att hitta en optimal lösning för att skydda de 
känsliga objekten är en fråga som ska beaktas i den fortsatta plane-
ringen. Förhandlingarna mellan Helsingfors stad och Helsingfors uni-
versitet om lösningar för att skydda de känsliga objekten vid Viks cam-
pus pågår. Helsingfors stad och Helsingfors universitet fortsätter för-
handlingarna, och kommer separat överens om kostnaderna för 
skyddslösningarna med parterna.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Kristiina Matikainen, stadssekreterare, telefon: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Bilagor

1 Liikenneliikelaitoksen johtokunnan esitys 31.1.2019
2 Kustannusarvion perustelu -raportti
3 Hankekuvaus
4 Päivitetty hankearviointi
5 Kaupunkitaloudellisen arvioinnin päivitys
6 Vaikutukset käyttötalouteen ja lipun hintoihin, päivitetty

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

För kännedom

HST

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 25.02.2019 § 132
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HEL 2016-000511 T 08 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy Raide-Jokerin hankesuunnitelman 
enimmäishinnan korottamisen Helsingin kaupungin osalta liikenneliike-
laitoksen johtokunnan esityksen 31.1.2019 mukaisesti siten, että pika-
raitiotien infrastruktuurin kokonaiskustannusarvio on yhteensä 386 milj. 
euroa (MAKU-indeksi 106,0 marraskuu 2018, kun 2015=100) ja 
Helsingin kaupungin osuus kustannuksista 209 milj. euroa, kun valtion 
osuus kustannuksista on yhteensä 84 milj. euroa.

11.02.2019 Pöydälle

06.06.2016 Ehdotuksen mukaan

30.05.2016 Pöydälle

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liikenneliikelaitoksen johtokunta 31.01.2019 § 20

HEL 2016-000511 T 08 00 02

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, 
että se esittäisi kaupunginvaltuustolle Raide-Jokerin tarkistetun han-
kesuunnitelman enimmäishinnan korottamista Helsingin osalta siten, 
että pikaraitiotien infrastruktuurin kokonaiskustannusarvio on yhteensä 
386 milj. euroa (MAKU-indeksi 106,0 marraskuu 2018, kun 2015=100) 
ja Helsingin kaupungin osuus kustannuksista 209 milj. euroa (MAKU-
indeksi 106,0 marraskuu 2018, kun 2015=100), kun valtion osuus kust-
annuksista on yhteensä 84 milj. euroa.

Uuden hankepäätöksen tekemisen jälkeen Liikenneliikelaitoksen johto-
kunta tulee Helsingin osalta oikeuttamaan HKL:n tekemään erityisalo-
jen hankintalain nojalla ja mukaisesti tarpeelliset muutokset allianssi-
hankintaa koskeviin hankintasopimuksiin, ko. muutosmenettely edellyt-
tää ennen täytäntöönpanoa julkisia hankintoja koskevan lainsäädännön 
mukaista sopimusmuutosilmoitusta (Hilma/TED).
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Hyväksyessään hankesuunnitelman enimmäishinnan korotuksen johto-
kunta edellytti, että sille raportoidaan säännöllisesti Raide-Jokerin kust-
annusten kehittymisestä hankkeen edetessä, mukaan lukien kustan-
nusten jakautumisesta projektin eri osien välillä.

Käsittely

31.01.2019 Ehdotuksen mukaan

Johtokunta päätti yksimielisesti lisätä päätökseen seuraavan kappa-
leen: 
Hyväksyessään hankesuunnitelman enimmäishinnan korotuksen johto-
kunta edellyttää, että sille raportoidaan säännöllisesti Raide-Jokerin 
kustannusten kehittymisestä hankkeen edetessä, mukaan lukien kust-
annusten jakautumisesta projektin eri osien välillä.

25.01.2019 Pöydälle

21.11.2018 Ehdotuksen mukaan

13.06.2017 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
yksikön johtaja
Artturi Lähdetie

Lisätiedot
Juha Saarikoski, projektijohtaja, puhelin: 310 35288

juha.saarikoski(a)hel.fi

Stadsfullmäktige 15.06.2016 § 178

HEL 2016-000511 T 08 00 02

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag god-
känna projektplanen för Jokerbanan för Helsingfors stads del enligt för-
slaget från direktionen för affärsverket trafikverket 14.4.2016 så att den 
totala kostnadskalkylen för snabbspårvägens infrastruktur i enlighet 
med projektplanen är sammanlagt 275 mn euro (MAKU-index 110,6, 
april 2015) och Helsingfors stads andel av kostnaderna 123,9 mn euro 
(exkl. moms, MAKU april 2015) då statens andel av kostnaderna är to-
talt 84 mn euro.

Dessutom godkände stadsfullmäktige följande tre hemställningskläm-
mar:
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1. Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av projektplanen 
för Jokerbanan att det vid uppföljningen av projektet och dess 
kostnader tas lärdom av det som gått fel med Västmetron och 
säkerställs att projektet genomförs inom ramen för budgeten. 
(Yrjö Hakanen)

2. Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av projektplanen 
för Jokerbanan att stadsstyrelsen noggrant följer hur kostnader-
na för Jokerbanan utvecklas. (Mika Ebeling)

3. Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av projektplanen 
för Jokerbanan att byggandet konkurrensutsätts och upphandlas 
så att också byggarnas intresse och mål är detsamma som bes-
tällarens. På detta sätt säkerställs det att kostnadskalkylen och 
tidsplanen håller. (Terhi Peltokorpi)

Behandling

15.06.2016 Enligt förslaget

Efter att ha förklarat diskussionen avslutad anförde ordföranden såsom 
redogörelse att följande tre hemställningsklämmar hade föreslagits un-
der diskussionen:

Ledamoten Yrjö Hakanen understödd av ledamoten Laura Rissanen 
hade föreslagit följande hemställningskläm:

 Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av projektplanen 
för Jokerbanan att det vid uppföljningen av projektet och dess 
kostnader tas lärdom av det som gått fel med Västmetron och 
säkerställs att projektet genomförs inom ramen för budgeten.

Ledamoten Mika Ebeling understödd av ledamoten Björn Månsson ha-
de föreslagit följande hemställningskläm:

 Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av projektplanen 
för Jokerbanan att stadsstyrelsen noggrant följer hur kostnader-
na för Jokerbanan utvecklas.

Ledamoten Terhi Peltokorpi understödd av ledamoten Björn Månsson 
hade föreslagit följande hemställningskläm:

 Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av projektplanen 



Helsingfors stad Protokoll 5/2019 148 (244)
Stadsfullmäktige

Ärende/10
13.03.2019

Postadress Besöksadress Telefon FO-nummer Kontonr
PB 1 Norra esplanaden 11-13 +358 9 310 1641 0201256-6 FI0680001200062637
00099 HELSINGFORS STAD Helsingfors 17 Telefax Moms nr
helsinki.kirjaamo@hel.fi http://www.hel.fi/stadsfullmaktige +358 9 655 783 FI02012566

för Jokerbanan att byggandet konkurrensutsätts och upphand-
las så att också byggarnas intresse och mål är detsamma som 
beställarens. På detta sätt säkerställs det att kostnadskalkylen 
och tidsplanen håller.

Redogörelsen befanns vara riktig.

På förslag av ordföranden godkände stadsfullmäktige först stadsstyrel-
sens förslag enhälligt.

Ordföranden föreslog och fullmäktige godkände följande omröstnings-
förfarande: Hemställningsklämmarna tas särskilt upp till omröstning.

1 omröstningen

Ordföranden framställde och fullmäktige godkände följande omröst-
ningsproposition: Den som godkänner ledamoten Yrjö Hakanens för-
slag till hemställningskläm röstar ja; den som motsätter sig klämmen 
röstar nej.

JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av projekt-
planen för Jokerbanan att det vid uppföljningen av projektet och dess 
kostnader tas lärdom av det som gått fel med Västmetron och säker-
ställs att projektet genomförs inom ramen för budgeten.
NEJ-förslag: Motsätter sig.

Ja-röster: 74
Mukhtar Abib, Maija Anttila, Ted Apter, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmä-
ki, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Gunvor Brettschneider, 
Mika Ebeling, Matti Enroth, Patrik Gayer, Yrjö Hakanen, Veronica 
Hertzberg, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Rene Hursti, Nina 
Huru, Nuutti Hyttinen, Suzan Ikävalko, Sirkku Ingervo, Ville Jalovaara, 
Jukka Järvinen, Helena Kantola, Jessica Karhu, Arja Karhuvaara, Otso 
Kivekäs, Dan Koivulaakso, Laura Kolbe, Katri Korolainen, Kauko Ko-
skinen, Terhi Koulumies, Tuuli Kousa, Heimo Laaksonen, Timo Laani-
nen, Maria Landén, Pauliina Lehtinen, Harri Lindell, Eija Loukoila, Jape 
Lovén, Annukka Mickelsson, Silvia Modig, Sami Muttilainen, Björn 
Månsson, Terhi Mäki, Lasse Männistö, Matti Niiranen, Henrik Nyholm, 
Maria Ohisalo, Jan D Oker-Blom, Sara Paavolainen, Pia Pakarinen, 
Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, Mika 
Raatikainen, Timo Raittinen, Tuomas Rantanen, Tatu Rauhamäki, Na-
sima Razmyar, Laura Rissanen, Lea Saukkonen, Tomi Sevander, Leo 
Stranius, Johanna Sydänmaa, Ilkka Taipale, Kaarin Taipale, Pilvi Tor-
sti, Ulla-Marja Urho, Thomas Wallgren, Tuomo Valokainen, Sanna Ve-
sikansa, Tuulikki Vuorinen, Anna Vuorjoki
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Blanka: 8
Seppo Kanerva, Minerva Krohn, Otto Lehtipuu, Hannele Luukkainen, 
Hannu Oskala, Risto Rautava, Osmo Soininvaara, Ville Ylikahri

Frånvarande: 3
Zahra Abdulla, Hennariikka Andersson, Eero Heinäluoma

Stadsfullmäktige hade godkänt ledamoten Yrjö Hakanens förslag till 
hemställningskläm.

2 omröstningen

Ordföranden framställde och fullmäktige godkände följande omröst-
ningsproposition: Den som godkänner ledamoten Mika Ebelings förslag 
till hemställningskläm röstar ja; den som motsätter sig klämmen röstar 
nej.

JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av projekt-
planen för Jokerbanan att stadsstyrelsen noggrant följer hur kostnader-
na för Jokerbanan utvecklas.
NEJ-förslag: Motsätter sig.

Ja-röster: 59
Mukhtar Abib, Ted Apter, Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, 
Gunvor Brettschneider, Mika Ebeling, Matti Enroth, Patrik Gayer, Yrjö 
Hakanen, Veronica Hertzberg, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, 
Rene Hursti, Nina Huru, Nuutti Hyttinen, Sirkku Ingervo, Helena Kanto-
la, Jessica Karhu, Arja Karhuvaara, Otso Kivekäs, Dan Koivulaakso, 
Laura Kolbe, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Tuuli Kousa, Heimo 
Laaksonen, Timo Laaninen, Maria Landén, Pauliina Lehtinen, Eija Lou-
koila, Annukka Mickelsson, Silvia Modig, Sami Muttilainen, Björn 
Månsson, Lasse Männistö, Matti Niiranen, Henrik Nyholm, Maria Ohi-
salo, Jan D Oker-Blom, Sara Paavolainen, Pia Pakarinen, Jaana Pel-
konen, Terhi Peltokorpi, Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, Mika Raatikai-
nen, Timo Raittinen, Tuomas Rantanen, Tatu Rauhamäki, Laura Ris-
sanen, Lea Saukkonen, Leo Stranius, Ilkka Taipale, Ulla-Marja Urho, 
Thomas Wallgren, Tuomo Valokainen, Sanna Vesikansa, Tuulikki Vuo-
rinen, Anna Vuorjoki

Blanka: 23
Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Harry Bogomoloff, Suzan Ikävalko, Ville 
Jalovaara, Jukka Järvinen, Seppo Kanerva, Katri Korolainen, Minerva 
Krohn, Otto Lehtipuu, Harri Lindell, Jape Lovén, Hannele Luukkainen, 
Terhi Mäki, Hannu Oskala, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Tomi Se-
vander, Osmo Soininvaara, Johanna Sydänmaa, Kaarin Taipale, Pilvi 
Torsti, Ville Ylikahri
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Frånvarande: 3
Zahra Abdulla, Hennariikka Andersson, Eero Heinäluoma

Stadsfullmäktige hade godkänt ledamoten Mika Ebelings förslag till 
hemställningskläm.

3 omröstningen

Ordföranden framställde och fullmäktige godkände följande omröst-
ningsproposition: Den som godkänner ledamoten Terhi Peltokorpis för-
slag till hemställningskläm röstar ja; den som motsätter sig klämmen 
röstar nej.

JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av projekt-
planen för Jokerbanan att byggandet konkurrensutsätts och upphand-
las så att också byggarnas intresse och mål är detsamma som bestäl-
larens. På detta sätt säkerställs det att kostnadskalkylen och tidsplanen 
håller.
NEJ-förslag: Motsätter sig.

Ja-röster: 60
Mukhtar Abib, Ted Apter, Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, 
Harry Bogomoloff, Gunvor Brettschneider, Mika Ebeling, Matti Enroth, 
Patrik Gayer, Veronica Hertzberg, Mari Holopainen, Veronika Honkasa-
lo, Rene Hursti, Nina Huru, Nuutti Hyttinen, Suzan Ikävalko, Sirkku 
Ingervo, Helena Kantola, Arja Karhuvaara, Otso Kivekäs, Dan Koivu-
laakso, Laura Kolbe, Katri Korolainen, Terhi Koulumies, Heimo Laak-
sonen, Timo Laaninen, Maria Landén, Pauliina Lehtinen, Eija Loukoila, 
Hannele Luukkainen, Annukka Mickelsson, Silvia Modig, Sami Muttilai-
nen, Björn Månsson, Lasse Männistö, Matti Niiranen, Henrik Nyholm, 
Maria Ohisalo, Jan D Oker-Blom, Sara Paavolainen, Pia Pakarinen, 
Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, Mika 
Raatikainen, Timo Raittinen, Tuomas Rantanen, Tatu Rauhamäki, 
Risto Rautava, Laura Rissanen, Lea Saukkonen, Leo Stranius, Johan-
na Sydänmaa, Ilkka Taipale, Ulla-Marja Urho, Tuomo Valokainen, 
Sanna Vesikansa, Tuulikki Vuorinen, Anna Vuorjoki

Blanka: 22
Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Yrjö Hakanen, Ville Jalovaara, Jukka Jär-
vinen, Seppo Kanerva, Jessica Karhu, Kauko Koskinen, Tuuli Kousa, 
Minerva Krohn, Otto Lehtipuu, Harri Lindell, Jape Lovén, Terhi Mäki, 
Hannu Oskala, Nasima Razmyar, Tomi Sevander, Osmo Soininvaara, 
Kaarin Taipale, Pilvi Torsti, Thomas Wallgren, Ville Ylikahri

Frånvarande: 3
Zahra Abdulla, Hennariikka Andersson, Eero Heinäluoma



Helsingfors stad Protokoll 5/2019 151 (244)
Stadsfullmäktige

Ärende/10
13.03.2019

Postadress Besöksadress Telefon FO-nummer Kontonr
PB 1 Norra esplanaden 11-13 +358 9 310 1641 0201256-6 FI0680001200062637
00099 HELSINGFORS STAD Helsingfors 17 Telefax Moms nr
helsinki.kirjaamo@hel.fi http://www.hel.fi/stadsfullmaktige +358 9 655 783 FI02012566

Stadsfullmäktige hade godkänt ledamoten Terhi Peltokorpis förslag till 
hemställningskläm.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Kristiina Matikainen, stadssekreterare, telefon: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi
Saara Kanto, planeringsingenjör, telefon: 310 25531

saara.kanto(a)hel.fi
Artturi Lähdetie, yksikön johtaja, telefon: 310 35245

artturi.lahdetie(a)hel.fi

Pelastuslautakunta 10.05.2016 § 61

HEL 2016-000511 T 08 00 02

Lausunto

Pelastuslautakunta antoi seuraavan lausunnon koskien Raide-Jokerin 
hankesuunnitelmaa.

Raide-Jokerin hankesuunnittelun edetessä ja myöhemmin kaavoitet-
taessa tulee suunnittelussa ottaa huomioon seuraavat turvallisuutta ko-
skevat seikat:

1. Vaunukaluston saavutettavuus on varmistettava siten, että pelastus-
kalusto on ajettavissa mahdollisessa onnettomuudessa vaurioituneen 
vaunukaluston läheisyyteen kaikissa olosuhteissa, sekä rataosuudesta 
riippumatta. Tämä tarkoittaa sitä, että raidealueen rakenteen tulee kan-
taa pelastuskalusto 40 tn. asti. Samassa yhteydessä on huomioitava, 
että vaunukalustoa on tarvittaessa pystyttävä nostamaan, minkä vuoksi 
raidealueen on oltava tarpeeksi kantava tunkkauskaluston käytölle. 
Vaunukalusto tulee valita siten, että sitä on mahdollista nostaa nykyi-
sellä nostokalustolla (raideliikenteen kalusto tai raitioliikenne / metron 
nostokalusto). Maadoitus on pystyttävä tekemään nykyisellä kalustolla, 
joko VR:n kalustoon soveltuvalla tai raitioliikenteeseen soveltuvalla ka-
lustolla.

2. Raide-Jokerin reitillä olevien siltarakenteiden suunnittelussa tulee 
huomioida a) matkustajien omatoiminen poistuminen, sekä b) pe-
lastustoiminnan toimintaedellytysten varmistaminen.

3. Raide-Jokerin ajokaluston huolto- / säilytyshallien palotekniset ratka-
isut tulee esittää pelastuslaitokselle viimeistään rakennuslupavaihees-
sa.
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4. Rataosuuksilla, joiden välittömässä läheisyydessä on rakennuksia tai 
rakenteita, joiden varapoistuminen on järjestetty pelastuslaitoksen nos-
tokalustoa hyväksi käyttäen, tulee ajolankojen asentamisessa välttää 
köysiportaalia (HKL – kannatinköysi). Edellä mainitussa tilanteessa ajo-
lankojen kannattimet saattavat estää nostolavakaluston nopean käytön. 
Tällaisissa tilanteissa tulee tutkia mahdollisuutta käyttää ajolankojen 
kautta tapahtuvan virransyötön sijasta vaunukaluston akkukäyttöä.

Raide-Jokerin tunnelirakenteissa tulee huomioida seuraavia näkökoh-
tia:

5. Tunnelin savunpoistoa varten tulee asentaa 2 –suuntaiset puhaltimet 
siten, että tunneliin pystytään aikaansaamaan 3 m/s ilman virtausno-
peus. Savunpoiston ohjauskeskusten tulee sijaita tunnelin ulkopuolella, 
suuaukkojen välittömässä läheisyydessä.

6. Tunnelin hätäpoistuminen tulee järjestää erillistä, osastoitua poistu-
miskäytävää pitkin siten, että poistumisovet sijaitsevat 80-100 m välein.

7. Pelastus- ja sammutustöitä varten tunneliin on asennettava painee-
ton märkäjärjestelmä, jonka ulosotot sijaitsevat 80-100m välein 
(poistumisovien yhteydessä). Ulosottoihin tulee asentaa 3” liittimet. Jär-
jestelmän tulee mahdollistaa noin 2000 l/min veden tuotto. Edellä mai-
nittua järjestelmää palvelemaan tulee rakentaa palovesiasemat tunne-
lin molempien suuaukkojen välittömään läheisyyteen.

8. Tunneliin tulee järjestää VIRVE –verkko ja lisävarmistuksena kenttä-
puhelinjärjestelmä.

9. Sadeveden virtaaminen tunneliin tulee estää soveltuvin rakennerat-
kaisuin.

10. Tunnelin kulunvalvonta ja liikenteenohjaus tulee suunnitella ja to-
teuttaa siten, että asiaton liikkuminen estetään. Pelastusajoneuvojen 
läpiajoliikenne tunnelin kautta tulee tarvittaessa olla mahdollista. Turva- 
ja hälytysjärjestelmien (palonilmaisu, muut turvallisuus- ja valvontajär-
jestelmät) tulee toteuttaa voimassaolevien suunnitteluohjeiden mukai-
sesti.

11. Koko Raide-Jokerin rataosuus tulee olla valvottu ja tunneliosuuden 
on oltava valaistu.

12.  Tunnelin ulkopuolelle on rakennettava mahdollisuus jännitekatkon 
järjestämiseen, sekä kiinteä maadoitin, mikä mahdollistaa tunneliosuu-
den turvamaadoittamisen ennen pelastustöiden aloittamista tunnelissa.

Esittelijä
pelastuskomentaja



Helsingfors stad Protokoll 5/2019 153 (244)
Stadsfullmäktige

Ärende/10
13.03.2019

Postadress Besöksadress Telefon FO-nummer Kontonr
PB 1 Norra esplanaden 11-13 +358 9 310 1641 0201256-6 FI0680001200062637
00099 HELSINGFORS STAD Helsingfors 17 Telefax Moms nr
helsinki.kirjaamo@hel.fi http://www.hel.fi/stadsfullmaktige +358 9 655 783 FI02012566

Simo Wecksten

Lisätiedot
Juha Rintala, vanhempi palotarkastaja, puhelin: 310 31235

juha.rintala(a)hel.fi

Kaupunginmuseo Kulttuuriympäristöyksikkö 10.5.2016

HEL 2016-000511 T 08 00 02

Kaupunginhallituksen lausuntopyyntö 22.4.2016

Kaupunginhallitus on pyytänyt kaupunginmuseon lausuntoa Raide-Jo-
kerin hankesuunnitelmasta.  Kaupunginmuseo - Keski-Uudenmaan 
maakuntamuseo lausuu hankesuunnitelmasta rakennetun kulttuuriym-
päristön ja arkeologisen perinnön vaalimisen näkökulmasta seuraavaa. 

Kaupunginmuseo on tutustunut esillä olevaan hankesuunnitelmaan liit-
teineen eikä sillä ole siihen huomautettavaa. 

Museo on tähän mennessä lausunut Raide-Jokeriin liittyvistä vireille tul-
leista kaavahankkeista: Pirjontien ja Pirkkolantien asemakaavaluon-
noksesta 31.3.2016, Pitäjänmäen Patterimäen täydennetystä osal-
listumis- ja arviointisuunnitelmasta; viitesuunnitelmasta ja kaavaluon-
noksesta 29.3.2016 ja Oulunkylän Käskynhaltijantien ympäristöä ko-
skevasta asemakaavan muutoksesta 27.2.2015 ja 6.4.2016. 

Kaupunginmuseo – Keski-Uudenmaan maakuntamuseo toimii Helsing-
issä kulttuuriympäristön suojeluviranomaisena (Sopimus Museoviras-
ton ja Keski-Uudenmaan maakuntamuseon yhteistyöstä ja työnjaosta 
kulttuuriympäristön vaalimisessa 30.5.2008) ja on osallinen Raide-Jo-
keriin liittyvissä asemakaavan muutoshankkeissa Helsingin kaupungin 
alueella. Espoon kaupungin alueella lausunnonantaja on Espoon kau-
punginmuseo.

Lisätiedot
Anne Mäkinen, yksikön päällikkö, puhelin: +358 9 310 36486

anne.makinen(a)hel.fi

Kiinteistölautakunta 03.05.2016 § 196

HEL 2016-000511 T 08 00 02

Lausunto
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Kiinteistölautakunta antoi kaupunginhallitukselle Raide-Jokerin han-
kesuunnitelmasta seuraavan lausunnon:

Kiinteistölautakunta pitää Helsingin seudun poikittaisen joukkoliikenne-
tarjonnan kapasiteettia kasvattavaa ja joukkoliikenteen matkustusmu-
kavuutta, täsmällisyyttä sekä luotettavuutta parantavaa pikaraitiotie-
hanketta erittäin kannatettavana. Nykyiseen, osittain jo kapasiteettinsa 
ylärajoilla toimivaan ns. bussijokeriin (linja 560) nähden hanke avaa 
mahdollisuuksia hyvin merkittävään uuteen täydennysrakentamiseen 
toimivien joukkoliikenneyhteyksien varrella. 

Lautakunta pitää kuitenkin hankesuunnitelmassa esitettyä alkuvaiheen 
täydennysrakentamismäärää pysäkkien läheisyydessä (10 minuutin 
kävelymatka) mahdollisuuksiin nähden vaatimattomana ja esittää pa-
nostamista selvästi rohkeampaan ja etupainotteisempaan täydennys-
kaavoittamiseen. Se nostaisi samalla selvästi hankkeen yhteiskuntata-
loudellista kannattavuutta. Raide-Jokerin ns. sisemmällä esikaupunki-
vyöhykkeellä tehokkaan täydennysrakentamisen taloudelliseksi este-
eksi nousee valitettavan usein pysäköintiratkaisujen kalleus siitä huoli-
matta, että pysäköintinormeja on vastikään tarkistettu. Lautakunta esit-
tää siksi, että asumisen pysäköintikustannuksia alentavia ratkaisuja ak-
tiivisesti etsitään myös yhteis- ja vuorottaiskäyttöön pohjautuvilla ratka-
isuilla sekä mahdollistamalla Raide-Jokerin pysäkkien läheisyydessä 
(lähes) autottomia asuntoratkaisuja. Esikaupunkialueen täydennyskaa-
voituksessa tulisi muutenkin ottaa huomioon alueen asuntohintatason 
asettamat rajoitukset kaavan toteuttamistaloudelle.

Lautakunta pitää tärkeänä, että Raide-Jokerin tarkentavassa suunnit-
telussa lähtökohtaisesti pyritään pysymään nykyisten asemakaavojen 
katu- tai yleisillä alueilla, jottei Raide-Jokerin rakentamisaikataulua 
vaaranneta pienillä tonteille ulottuvilla katualueiden laajennuksilla. Sel-
laiset Raide-Jokerin mukanaan tuomat katujärjestelyt, jotka vaativat ka-
tualueiden leventämistä tonttialueille, olisi ripeästi syytä käsitellä erilli-
sinä, täydennysrakentamista edistävinä asemakaavan muutoshankkei-
na. 

Kiinteistötoimi tulee tukemaan Raide-Jokeri -investoinnin täysimääräi-
stä hyödyntämistä ja aseman seutujen maankäytön tehostamista aktii-
visella maapolitiikalla ja tontinluovutuksilla. Kiinteistötoimen tarkoi-
tuksena on saattaa Raide-Jokerin ja aseman seutujen vaikutusalueen 
maapoliittiset periaatteet luottamusmieskäsittelyyn vielä kuluvan vuo-
den aikana. 

Esittelijä
osastopäällikkö
Sami Haapanen
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Lisätiedot
Peter Haaparinne, toimistopäällikkö, puhelin: 310 31864

peter.haaparinne(a)hel.fi

Yleisten töiden lautakunta 03.05.2016 § 191

HEL 2016-000511 T 08 00 02

Lausunto

Yleisten töiden lautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Raide-Jokerin toteuttaminen edistää osaltaan Helsingin kestävän liik-
kumisen kehittämistä, täydennysrakentamista sekä asunto- että työ-
paikkarakentamisen osalta Raide-Jokerin vaikutusalueella, valmisteilla 
olevan yleiskaavan raideliikenteen verkostokaupungin syntymistä ja 
poikittaisen joukkoliikenteen riittävän kapasiteetin varmistamista ja pal-
velutason parantamista.

Helsingin kaupungin osalta Raide-Jokerin hankesuunnitelman laatimi-
sesta on vastannut kaupunkisuunnitteluvirasto ja Helsingin kaupungin 
liikennelaitos -liikelaitos (HKL) vastaa hankkeen toteuttamisesta. Ra-
kennusvirasto tulee osaltaan edistämään Raide-Jokerin toteutusta 
kaupungin kokonaisedun mukaisesti. Rakennusvirasto osallistuu toteut-
tamiseen niiden katujärjestelyjen osalta, jotka eivät sisälly raitiotien ra-
kentamiseen, mutta ovat välttämättömiä suunnitella ja rakentaa 
samassa yhteydessä. Rakennusvirasto sisällyttää hankesuunnitelmas-
sa esitetyn katurakentamisen määrärahatarpeen noin 10 milj. euroa to-
teutusvuosien talousarvioesitykseensä. 

Koko hanke rakennetaan pääosin nykyiselle katu- tai puistoalueelle. 
Raide-Jokerin rakennustöitä tehdään samanaikaisesti katujärjestelyjen 
kanssa, joista osa johtuu radan rakentamisen aiheuttamista kadun 
poikkileikkauksen muutoksista ja osa täydennysrakentamisen tai pyörä-
ilyn edistämisen aiheuttamista katujärjestelyistä. Projektinhallinnan, su-
unnittelun, rakentamisen ja viestinnän onnistumiseksi näitä hankintoja 
ei tule erottaa toisistaan, vaan ne tulee sisällyttää yhteisen kunnallis-
teknisen työmaan toimintaperiaatteen mukaisesti samaan hankkee-
seen, saman projektinjohdon alle ja tilaajittain maksuosuuksiin eritelty-
inä. Rakennusviraston edustajan tulee osallistua Raide-Jokeri -hank-
keen johtoryhmän työskentelyyn. Hankkeen onnistunut läpivienti edel-
lyttää myös riittävää hankeviestintää ja sujuvaa yhteistyötä Helsingin 
seudun liikenteen (HSL) ja kaupunkien viestinnän kanssa.

Hankesuunnitelma antaa hyvän lähtökohdan jatkosuunnittelulle, mutta 
kaikki rakentamisen osapuolet, välttämättömät muutokset ja vaikutuk-
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set eivät ole vielä selvillä. Suunnittelussa ja rakentamisessa tulee nou-
dattaa yhteisen kunnallisteknisen työmaan periaatteita, jotta muiden ti-
laajien (Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä (HSY), He-
len Oy, Helen Sähköverkko Oy, Gasum Oy ja teleoperaattorit) tarpeet 
tulee huomioiduksi toteutuksessa. Helsingin kaupungin liikennelaitok-
sen (HKL) tulee toimia yhteisen kunnallisteknisen työmaan toimintape-
riaatteen mukaisena päätilaajana.  

Hankesuunnitelman suunnitelmaselostuksessa ja -piirustuksissa esitet-
tyjä kaikkia osia ja katujen muutostarpeita ei rakennusviraston arvion 
mukaan ole esitetty kustannusarviossa. Raide-Jokerin vaikutukset ja 
muutostarpeet yleisille alueille ovat laajempia kuin hankesuunnittelu-
vaiheessa on tarkasteltu. Jatkossa on kokonaissuunnittelun tarve esi-
merkiksi reitistön jatkuvuuden turvaamiseksi asuin- ja työpaikka-alueilta 
pysäkeille. Katu- ja puistoalueilla on myös rakenteita, joiden uusiminen 
ja korjaus on kustannusten kannalta järkevää toteuttaa Raide-Jokerin 
rakentamisen yhteydessä. Kaikkia näitä rakenteita ja muutostarpeita ei 
välttämättä ole tunnistettu vielä hankesuunnitteluvaiheessa. Lisäksi 
johtosiirtokustannusten vastuut eri osapuolten kesken tulee selvittää 
hankkeen käynnistyessä.

Rakennetussa ympäristössä tehtävien muutosten läpivienti ja kustan-
nusten hallinta on vaativa tehtävä. Kustannusten hallinnan tulee vaikut-
taa hankkeen organisointiin, jotta välttämättömät työt voidaan tehdä 
hankkeen kustannusraamissa. Hankkeen johdolla tulee olla riittävä 
päätösvalta suunnittelu-, toteutus- ja hankintaratkaisuihin. Katuympäri-
stön muutoksia tulee hallita kokonaisuutena eikä pelkästään raitiotien 
näkökulmasta. Kustannushallinnan ja sen raportoinnin tulee olla riit-
tävän tarkkaa ja mahdollisimman oikea-aikaista, sillä rakennetussa 
kaupunkiympäristössä tehtävät työt sisältävät paljon yksityiskohtia ja 
mahdollisesti muutoksia myös toteutusvaiheessa. 

Yleisten töiden lautakunnan lausunnoissa vuosina 2009 ja 2012 esitet-
tyjä näkökohtia on otettu hankesuunnitelmassa huomioon. Lautakunta 
haluaa edelleen korostaa käyttäjän kannalta miellyttävän katuympäri-
stön ja kaikkina vuodenaikoina luotettavien ja esteettömien kulkuyh-
teyksien toteuttamista hankkeen yhteydessä. Jalankulku ja pyöräily tu-
lee huomioida turvallisina reitteinä joukkoliikenteen pysäkeille ja pyör-
äpysäköintipaikkoja tulee toteuttaa riittävästi. Töiden aikainen häiriöi-
den hallinta on hyvin tärkeää, koska rakentamisen kohteena olevat 
kadut ovat pääosin liikenteellä koko muutostyön ajan.

Raide-Jokeri -hanke vastaa katusuunnitelmien ja mahdollisten puisto-
suunnitelmien laatimisesta ja niihin liittyvästä vuorovaikutuksesta hank-
keen osana ja hankkeen aikataulun mukaisesti. Rakennusvirasto vas-
taa johtosäännön perusteella katu- ja puistoalueiden haltijana virallisten 
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suunnitelmien kuuluttamisesta, nähtäville asettamisesta ja hyväksymi-
sestä. Siltojen ja muiden taitorakenteiden omistuksesta ja eri osapuol-
ten vastuista tulee päättää aikaisessa vaiheessa, vaikka hanke vastaa-
kin varsinaisesta suunnittelusta. Hankkeen tulee laatia asiakirjat, johon 
on merkitty eri osapuolten tulevat ylläpidon vastuualueet tarkasti. 
Hankkeen läpivientiin on varattava riittävä henkilöstö toteutusmuodosta 
riippumatta. Mikäli nykyisiä rakennusviraston henkilöitä siirtyy projekti-
organisaatioon, tulee viraston saada korvaavat resurssit, jotta mm. 
asuntotuotannon ja pyöräilyn katuinvestointien eteneminen ei vaaran-
nu.

Katu- ja puistoalueilla tehtävien töiden kustannusarvio tarkentuu suun-
nittelun aikana. Katu- ja puistosuunnitelmista päätettäessä tulee olla 
käytettävissä erittely Raide-Jokeriin kuuluvien katujen ja puistojen muu-
tosten ja rakennusviraston maksuosuuteen kuuluvien katujen ja puisto-
jen muutosten sekä täydennysrakentamisesta johtuvan uudisrakenta-
misen osalta. Raide-Jokerin kustannusten selkeä erittely on tärkeää 
myös valtion investointiavustuksen ja joukkoliikenteen infrakulujen kan-
nalta.

Hankkeen tilaajana toimivan projektiorganisaation tulee aloittaa toimin-
tansa mahdollisimman pian. Projektisuunnitelma tulee laatia koko linjan 
osuudelle mahdollisimman pian, jotta hankkeen suunnittelu päästäisiin 
aloittamaan niistä osista, jotka koko hankkeen aikataulun ja kokonaisu-
uden kannalta ovat kriittisimmät. Hankesuunnitelmassa on esitetty 
pääasiassa turvallisuus- ja kustannusriskejä, joten riskienhallinnan ko-
konaisuutta tulee laajentaa heti seuraavan suunnitteluvaiheen alussa.

Esittelijä
osastopäällikkö
Silja Hyvärinen

Lisätiedot
Juha Väätäinen, projektinjohtaja, puhelin: 310 38547

juha.vaatainen(a)hel.fi

Ympäristölautakunta 03.05.2016 § 186

HEL 2016-000511 T 08 00 02

Päätös

Ympäristölautakunta päätti antaa seuraavan lausunnon.

Raide-Jokeri on tärkeä pääkaupunkiseudun poikittaisliikenneyhteys, jo-
ka toteutuessaan parantaa kestävien kulkutapojen palvelutasoa ja ka-
pasiteettia. Ympäristölautakunta pitää hyvänä, että pääkaupunkiseudun 
vilkkaimman joukkoliikennereitin kapasiteettia parannetaan pikarai-
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tioyhteydellä, jonka suunnittelussa on huomioitu myös sujuvat kävely- 
ja pyöräily-yhteydet.

Raide-Jokerin vaikutuspiirissä sijaitsevat merkittävimmät luonnonsuo-
jelukohteet ovat Vanhankaupunginlahden ja Vantaanjoen Natura-alue-
et. Hankesuunnitelmaa varten tehtyjen luontoselvityksien perusteella 
Natura-alueille ei arvioida aiheutuvan merkittäviä vaikutuksia, kun to-
teutuksessa huomioidaan suunnitellut vaikutuksien lieventämistoimen-
piteet.

Hankesuunnitelmassa esitetään, että Vanhankaupunginlahden Natura-
alueen linnustolle kohdistuvia vaikutuksia voidaan lieventää pesimäa-
jan (31.7.-1.4.) ulkopuolella tapahtuvalla rakentamisella. Lisäksi han-
kesuunnitelmassa arvioidaan, että Vantaanjoen Naturaan ja vuollejoki-
simpukoihin ei kohdistu vaikutuksia, kun huomioidaan simpukoiden esi-
intyvyys hankealueella ja siltapilarit rakennetaan maalle. Ympäri-
stölautakunta pitää tarpeellisena, että hankkeessa toteutetaan edellä 
mainitut lievennystoimenpiteet, jotta Natura-alueille kohdistuvat vaik-
utukset voidaan minimoida.

Hankesuunnitelmassa on käsitelty liito-oravien elinalueiden sijoittumista 
Raide-Jokerin vaikutuspiiriin. Helsingissä tehdään tällä hetkellä ympäri-
stökeskuksen toimeksiannosta liito-oravaselvitystä, joka sisältää myös 
Talin golfkentän ja Pirkkolan alueen, joista on löydetty liito-oravien eli-
nalueita vuosien 2015-2016 aikana. Koska Raide-Jokerin hankesuunni-
telmaan ei ole voitu sisällyttää tekeillä olevan liito-oravaselvityksen ha-
vaintoja, tulee ne ottaa huomioon jatkosuunnittelussa.

Raide-Jokerin ei arvioida aiheuttavan ympäristöön merkittävää meluta-
son lisäystä. Raiteen rakentaminen nykyisen ja yhä tiivistyvän kaupun-
kirakenteen yhteyteen edellyttää kuitenkin melu- ja tärinähaittojen tor-
junnan huolellista huomioon ottamista jatkosuunnittelussa.

Esittelijä
ympäristönsuojelupäällikkö
Päivi Kippo-Edlund

Lisätiedot
Juha Korhonen, ympäristötarkastaja, puhelin: +358 9 310 32080

juha.korhonen(a)hel.fi

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) 14.04.2016 § 72

HEL 2016-000511 T 08 00 02

Päätös
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Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) päätti esittää kaupungin-
hallitukselle, että se esittäisi kaupunginvaltuustolle Raide-Jokerin han-
kesuunnitelman hyväksymistä Helsingin osalta 178.496.000 euron ar-
vonlisäverottomaan kokonaishintaan (MAKU 4/2015). 

Johtokunta päätti merkitä tiedoksi, että hanke toteutetaan Helsingin ja 
Espoon yhteishankkeena niin, että Raide-Jokerin hankesuunnitelman 
arvonlisäveroton kokonaishinta molempien kuntien osalta on yhteensä 
275 milj. euroa (MAKU 4/2015).

Lisäksi johtokunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, että se esittäisi 
kaupunginvaltuustolle Raide-Jokerin toteuttamisen yhteydessä tehtävi-
en väyläjärjestelyjen hyväksymistä enintään 9 789 000,00 euron arvon-
lisäverottomaan kokonaishintaan (MAKU 4/2015).

Hanke

Raide-Jokeri on Helsingin Itäkeskuksesta Espoon Keilaniemeen suun-
niteltu seudullinen poikittainen pikaraitiotie. Raide-Jokerin pituus on no-
in 25 km, josta noin 16 km sijoittuu Helsingin alueelle ja 9 km Espoo-
seen. Linjalle on suunniteltu 33 pysäkkiparia. Raide-Jokeri on koko 
osuudeltaan kaksiraiteinen ja sitä tullaan liikennöimään nykyaikaisella, 
matalalattiaisella vaunukalustolla, jonka raideleveys on 1000 mm ja 
vaunun leveys 2,40 metriä. Linja on sijoitettu ensisijaisesti omalle ajou-
ralle. Koska hankkeen keskeisiä tavoitteita ovat sujuva kulku ja tavoitte-
iden mukainen matkanopeus, Raide-Jokerille järjestetään kaikissa va-
lo-ohjatuissa risteämisissä etuudet muuhun liikenteeseen nähden.

Raide-Jokerin hankesuunnitelma käsittää pikaraitiotien infrastruktuurin 
toteuttamisen sisältäen vaadittavat raitiotien edellyttämät muutokset ka-
tuympäristöön. Helsingin kaupungin arvioitu osuus rakentamiskustan-
nuksista on 178,5 miljoonaa euroa. Hankesuunnitelman rataosuuden 
toteuttamisesta tehdään omat päätöksensä Helsingissä ja Espoossa 
kunkin kaupungin alueelle sijoittuvilta osin. 

HKL vastaa Helsingin osalta hankesuunnitelmassa Helsingille kuuluvan 
osuuden toteuttamisesta, ellei jatkovalmistelussa Helsingin ja Espoon 
kaupunkien kesken muuta sovita. 

Valtioneuvosto on kehysriihessään 5.4.2016 esittänyt valtion avustusta 
Raide-Jokerin toteuttamiselle. Valtion myöntämä avustus liittyy valtion 
ja kuntien väliseen maankäytön, asumisen ja liikenteen sopimuksen 
(MAL-sopimus) hyväksymiseen. Valtion avustuksen toteutuminen on 
edellytys Raide-Jokerin toteuttamiselle.

Hankesuunnitelma sisältää myös esityksen Raide-Jokerin yhteydessä 
tehtävistä Raide-Jokeriin kuulumattomista, mutta toteutuksen kannalta 
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tarkoituksenmukaisista liittyvistä muista väyläjärjestelyistä. Näistä 
Helsingin väyläjärjestelyiden osuus on 9,79 miljoonaa euroa ja ne kuu-
luvat pääosin Helsingin rakennusviraston kustannuksiin.

Hankesuunnitelma ei sisällä Raide-Jokerille suunniteltuja kahta varik-
koa eikä Raide-Jokerin operointiin tarvittavaa raitiovaunukalustoa. Rai-
de-Jokerin varikoista ja kaluston hankkimisesta päätetään erikseen. 

Hankesuunnitelman yhteydessä on laadittu alustava suunnitelma ja 
kustannusarviot myös tarvittavien lisävarikkotilojen ja lisäkaluston kust-
annuksista seuraavasti: 

Helsingin Roihupeltoon suunnitellun raitiotievarikon kustannusarvio on 
49,5 miljoonaa euroa. Raide-Jokerin operointiin tarvittavan kaluston 
vaatimiksi investoinneiksi on arvioitu 85 - 95 miljoonaa euroa.

Edellä mainitut kustannusarviot on pyritty määrittämään enimmäishin-
noiksi, joita ei tulla ylittämään myöhemmissä suunnitteluvaiheissa. 

HKL:n tavoitteena on edetä molempien edellä mainittujen hankkeiden 
suunnittelussa niin, että HKL:n johtokunta voi tehdä niistä hankepäätö-
sesitykset kaupunginhallitukselle esitettäväksi edelleen kaupungin-
valtuustolle vuoden 2016 aikana. 

HKL on siis käynnistänyt raitiovaunuvarikoiden tarkemman suunnittelun 
sekä arvioinnin siitä, miten varikkojärjestelyt on tarkoituksenmukaisinta 
toteuttaa. Alustavien arvioiden mukaan tarkoituksenmukaisinta saattaa 
olla toteuttaa alkuvaiheessa ainoastaan Roihupellon varikko. Tässä 
skenaariossa Laajalahden varikon toteuttaminen olisi tarkoituksenmu-
kaisinta Raide-Jokerin kapasiteettitarpeen kasvaessa ja liikenteen li-
sääntyessä noin vuonna 2040.

Helsingin kaupungin investoinnit Raide-Jokeriin sisältäen radan, vari-
kon ja kaluston, sekä huomioiden valtion myöntämä tuki radan to-
teutukseen ovat arviolta enintään 269,5 miljoonaa euroa. 

Raide-Jokerin edellyttämät investoinnit sisällytetään HKL:n talousarvio-
esitykseen vuosille 2017 - 2026 siten, että Raide-Jokerin käyttöönotto 
on mahdollista vuonna 2021. Raide-Jokerin toteuttaminen mahtuu 
HKL:n investoinneille asetettuun investointiraamiin. Raide-Jokerin to-
teuttaminen ei vaikuta muiden merkittävien Helsingin joukkoliikenne-
hankkeiden kuten Kruunusiltojen toteuttamiseen. Raide-Jokerin raitioti-
en rakentaminen toteutuu ennen Kruunusiltojen raitiotien rakentamista.

Raide-Jokeri korvaisi nykyisen bussirunkolinjan 550, joka on matkusta-
jamääriltään pääkaupunkiseudun vilkkain bussilinja. Linjan matkusta-
jamäärät ovat olleet kasvussa sen perustamisesta lähtien ja vuodesta 



Helsingfors stad Protokoll 5/2019 161 (244)
Stadsfullmäktige

Ärende/10
13.03.2019

Postadress Besöksadress Telefon FO-nummer Kontonr
PB 1 Norra esplanaden 11-13 +358 9 310 1641 0201256-6 FI0680001200062637
00099 HELSINGFORS STAD Helsingfors 17 Telefax Moms nr
helsinki.kirjaamo@hel.fi http://www.hel.fi/stadsfullmaktige +358 9 655 783 FI02012566

2006 vuoteen 2014 Jokeri-linjan matkustajamäärät ovat yli kolminker-
taistuneet. Suuri kasvu tapahtui vuonna 2013, jolloin arkivuorokauden 
matkustajat nousivat noin 30 000 matkustajasta lähes 40 000 matkust-
ajaan. Tällöin linjan toimivuutta parannettiin aiemmasta avorahas-
tuksella ja tiheämmillä vuoroväleillä.

Tiheästä vuorovälistä huolimatta bussilinja on altis ylikuormittumiselle. 
Linjan luotettavuutta heikentää bussien jonoutumisesta aiheutuva vuo-
rovälien pidentyminen. Raide-Jokerin hankearvioinnissa tehtyjen liiken-
ne-ennusteiden perusteella linjan 550 matkustuskysyntä kasvaa edel-
leen tulevaisuudessa. On epävarmaa, miten pitkälle tulevaisuuteen lin-
jan 550 tarjontaa lisäämällä pystytään vastaamaan kysynnän kasvuun 
taloudellisesti ja toiminnallisesti kestävällä tavalla.

Raide-Jokerin keskeiset tavoitteet ovat maankäytön tiivistäminen, jouk-
koliikenteen lisäkapasiteetin tarjoaminen, poikittaisten liikenneyhteyksi-
en parantaminen ja joukkoliikenteen liikennöinnin luotettavuuden pa-
rantaminen. Lisäksi Raide-Jokerin toteuttaminen kytkeytyy seudullisiin 
tavoitteisiin: MAL-visioon, MAL-tavoitteisiin ja HLJ 2015- suunnitelmas-
sa esitettyihin tavoitteisiin. MAL-vision mukaan kestäviin liikkumismuo-
toihin pohjautuva liikennejärjestelmä palvelee seudun saavutettavuutta 
ja elinkeinoelämän kilpailukykyä. Helsingin seudun liikennejärjestelmä-
suunnitelmassa (HLJ 2015) Raide-Jokeri on ennen vuotta 2025 aloi-
tettavien joukkoliikennehankkeiden listalla.

Raide-Jokerin käytävä kuuluu Helsingin tärkeimpiin täydennysrakenta-
miskohteisiin. Hankesuunnittelun rinnalla on valmisteltu useita täyden-
nysrakentamiseen tähtääviä kaavahankkeita. Pidemmällä tähtäimellä 
uusi yleiskaava mahdollistaa merkittävästi lisää asunto- ja työpaikkara-
kentamista Raide-Jokerin vaikutusalueelle. Raide-Jokerin toteuttami-
nen on lähtökohta valmisteilla olevan yleiskaavan raideliikenteen ver-
kostokaupungin syntymiselle ja parantaa merkittävästi poikittaisen 
joukkoliikenteen palvelutasoa. Raide-Jokeri kytkeytyy myös useimpiin 
yleiskaavassa esitettyihin säteittäisiin pikaraitioteihin.

Hankkeen kustannukset

Raide-Jokerin rakentamisen kustannusarvio on 275 miljoonaa euroa 
(MAKU-indeksi 110,6, huhtikuu 2015). Rakentamisen kustannusarvio 
sisältää sekä raitiotien infrastruktuurin rakentamisen että raitiotien edel-
lyttämät muutokset katuympäristöön. Helsingin kaupungin arvioitu osu-
us rakentamiskustannuksista on 178,5 miljoonaa euroa.

Hankesuunnitelmaan sisältyy lisäksi sellaisia katuympäristön muutok-
sia, jotka eivät aiheudu raitiotien rakentamisesta, mutta on ollut suunni-
telmien yhteensovittamiseksi välttämätöntä suunnitella Raide-Jokerin 
yhteydessä. Näiden muutosten yhteenlasketut kustannukset ovat noin 
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10 miljoonaa euroa. Kustannuksista arviolta korkeintaan puolet muod-
ostuu sellaisista suunnitteilla olevista hankkeista, jotka on yhteensovit-
tamisen takia välttämätöntä toteuttaa ennen Raide-Jokerin rakentamis-
ta. Suurimmat yksittäiset kohteet Helsingissä ovat raitiotien rinnalla kul-
keva pyöräilyn baanayhteys Oulunkylä - Viikki (2,3 milj. €) ja Käskyn-
haltijantien ympäristön täydennysrakentamisen edellyttämät muutokset 
kadun poikkileikkaukseen (1,5 milj. €).

Raide-Jokerin kaluston kokonaisinvestoinniksi on arvioitu 85–95 mil-
joonaa euroa ja varikoiden investoinniksi yhteensä 64 miljoonaa euroa, 
josta Helsingin puolella sijaitsevan Roihupellon varikon osuus olisi noin 
49,5 miljoonaa euroa. Kalusto ja varikkoinvestointien pääomakustan-
nukset sisältyvät Raide-Jokerin arvioituihin liikennöintikustannuksiin, 
jotka tällä laskentatavalla ovat noin 18 milj. euroa vuodessa.

Yhteenveto hankkeen kustannuksista

Rataosuus
Helsinki 178,5 M€
Valtion rahoitusosuus 54,6 M€
Espoo 96,0 M€
Valtion rahoitusosuus 29,4 M€
Yhteensä 274,5 M€

 
Varikot  
Helsinki 49,5 M€
Espoo 14,9 M€

 
Muut väyläjärjestelyt  
Helsinki 9,8 M€
Espoo 15,0 M€

 
Kalusto  
Helsinki 95,0 M€

Operointi ja käyttö

Raide-Jokerin operoinnin järjestämisestä vastaa HSL –kuntayhtymä, 
jonka kanssa HKL käy neuvotteluja liikenteen aloittamiseen varautumi-
sen organisoitumisesta.

Raide-Jokerin infrastruktuurin kunnossapitokustannuksiksi on arvioitu 
1,6-2 miljoonaa euroa vuodessa. Vastaavasti runkolinjan 550 nykyisen 
infrastruktuurin kunnossapidosta säästyisi noin 0,5 miljoonaa euroa vu-
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odessa, jolloin vuosittainen kunnossapitokustannusten kasvu olisi poi-
kittaislinjalla 1,1–1,5 miljoonaa euroa vuodessa

Hankkeen vaikutukset

Hankesuunnitelmassa on selvitetty raitiotien vaikutuksia luontoon, pin-
ta- ja pohjavesiin, maisemaan ja kaupunkikuvaan, kulttuurihistoriallisiin 
kohteisiin, virkistysalueisiin ja ulkoilureitteihin, meluun ja tärinään, 
maankäyttöön ja kaavoitukseen, autoliikenteen palvelutasoon ja liiken-
neturvallisuuteen. Lisäksi on arvioitu pysäkkien saavutettavuutta nyky-
isten kävely-yhteyksien perusteella. Raide-Jokerin ennustettuja mat-
kustajamääriä ja yhteiskuntataloudellista kannattavuutta on arvioitu eril-
lisessä hankearvioinnissa. Lisäksi on arvioitu Raide-Jokerin kaupunki-
taloudellisia vaikutuksia Helsingissä. Arviointien keskeisistä tuloksista 
on koostettu Helsingin osalta yhteenvetona laajennettu hankearviointi.

Raide-Jokerin vaikutukset luontokohteisiin ja ympäristöön ovat pääosin 
vähäisiä tai ne voidaan estää huolellisella jatkosuunnittelulla. Raide-Jo-
kerilla on myönteisiä vaikutuksia kaupunkiympäristön laatuun ja joukko-
liikenteen palvelutasoon. Radalle on esitetty monin paikoin nurmipinta 
ja suunnittelussa on huomioitu myös muut mahdollisuudet lisätä kau-
punkivihreää. Raitiotieliikennöinti on myös turvallista sekä raitiovaunus-
sa matkustaville että muille tienkäyttäjille. Raitioliikenne aiheuttaa jon-
kin verran melua, mutta siihen voidaan vaikuttaa ratasuunnittelun kei-
noin sekä uudella vaunukalustolla.

Viimeisimmät ennusteet Raide-Jokerin matkustajamääristä sisältyvät 
hankearviointiraporttiin. Näissä ennustetaan Raide-Jokerilla olevan no-
in 88 000 matkustajaa arkivuorokaudessa vuonna 2025. Vertailu-
vaihtoehtona toimineena bussilinjalla olisi samana ajankohtana noin 65 
000 matkustajaa arkivuorokaudessa. Raide-Jokerin matkustajamäärä 
arkivuorokaudessa kasvaisi vuoteen 2040 mennessä noin 102 000:een 
ja yleiskaavan tavoitevuonna 2050 matkustajamäärä olisi noin 129 000.

Hankearviointi perustuu Liikenneviraston väylähankkeiden arviointioh-
jeisiin, joiden keskeinen osa on YHTALI-menetelmän mukainen yhte-
iskuntataloudellinen kannattavuuslaskelma. Laskelmassa Raide-Joke-
ria on verrattu nivelbusseilla liikennöitävään bussivaihtoehtoon. Las-
kelman perusvaihtoehdossa Raide-Jokerin hyöty-kustannussuhde on 
0,7. Hyöty-kustannussuhde paranee tarkasteltaessa myöhäisempiä 
hankkeen valmistumisvuosia. Muutos perustuu pääosin maankäytön ja 
muun liikennejärjestelmän kehitykseen. Vastaavan suuntaisia vaik-
utuksia voidaan saavuttaa painottamalla Raide-Jokerin vaikutusalueen 
maankäytön kehittämistä lähitulevaisuuteen. YHTALI-laskelmassa ei 
ole pystytty täysimääräisesti arvioimaan vertailuvaihtoehdon toimivuu-
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den todennäköistä heikentymistä matkustajamäärien kasvaessa tule-
vaisuudessa.

Raide-Jokerin linjan vaikutusvyöhykkeellä on käynnissä olevaa tai lä-
hivuosina käynnistyvää asemakaavoitusta noin 860 000 k-m² verran. 
Tästä noin 650 000 k-m² tullee kaupunginvaltuuston päätettäväksi 
MAL-sopimuskauden 2016–2019 aikana ja noin 210 000 k-m² sen jäl-
keisellä kaudella 2020–2025. Tämän lisäksi yleiskaavaehdotuksesta 
arvioidaan kaudella 2020–2025 etenevän asemakaavoina valtuustoon 
karkeasti 1,1 milj. k-m².

Vuonna 2014 tehdyssä kaupunkitaloudellisessa selvityksessä oli arvioi-
tu Raide-Jokerin vaikutuksia suhteessa valmisteilla olevan yleiskaavan 
mahdollistamaan rakentamispotentiaaliin. Hankkeella on arvioitu ole-
van 30 vuoden aikana (nykyarvotettuna) maan myynti- ja vuokratuotto-
ihin sekä maankäyttösopimuskorvauksiin vaikutus, joka kattaa raitiotien 
rakentamiskustannukset, mikäli hankkeeseen saadaan 30 % suuruinen 
valtion rahoitusosuus. Tämä perustuu erityisesti arvioon nopeammin to-
teutuvasta rakentamisvolyymistä.

Laajennetun hankearvioinnin perusteella hankkeen vaikutukset ovat 
pääosin myönteisiä tai erittäin myönteisiä. Haittoja liittyy lähinnä hank-
keen merkittäviin kustannuksiin ja liikennöinnin vuorovälin pidentymi-
seen ruuhka-aikoina 2–3 minuutista 5–6 minuuttiin. Kun huomioidaan 
liikennöinnin parantuva luotettavuus, kokonaisvaikutus matkustajien 
kannalta on HSL:n asiantuntija-arvioiden perusteella todennäköisesti 
neutraali tai myönteinen. Joukkoliikenteen tulevan luotettavuuden las-
kennalliseen mallintamiseen ja arviointiin ei tällä hetkellä ole käytettä-
vissä yleisesti hyväksyttyjä menetelmiä.

Suunnittelun vaiheet ja hankkeen päätöksenteko

Raide-Jokeria on suunniteltu pääkaupunkiseudulla aina 1980-luvun lo-
pulta asti. Linja on merkitty Helsingin lainvoimaiseen yleiskaavaan 
2002 ja sisältyy myös kaupunkisuunnittelulautakunnan 10.11.2015 
päättämään yleiskaavaehdotukseen. Espoossa Raide-Jokeri on merkit-
ty lainvoimaiseen Espoon eteläosien yleiskaavaan sijainniltaan ohjeelli-
sena, mutta yhteytenä sitovana.

Raide-Jokerin alustava yleissuunnitelma valmistui vuonna 2009. 
Helsingin ja Espoon kaupunkisuunnittelulautakunnat hyväksyivät suun-
nitelman hankkeen jatkosuunnittelun pohjaksi saman vuoden kesäku-
ussa. Vuonna 2011 tehtiin päivitetty hankearviointi ja selvitys Raide-Jo-
kerin kehityskäytävän maankäytön kehittämisperiaatteista. Helsingin 
kaupunginvaltuusto päätti 29.8.2012, että uusi hankearviointi ja 
maankäyttöselvitys muodostavat riittävän pohjan hankkeen jatkosuun-
nittelun ja kaavoituksen aloittamiselle.
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Helsingin kaupunginvaltuuston hyväksymässä strategiaohjelmassa 
2013–2016 kehotettiin kiirehtimään Raide-Jokerin toteuttamista osana 
Helsingin kestävän liikkumisen kehittämistä.

Espoon kaupunki on Otaniemi -yhteisöjen aloitteesta teettänyt vuonna 
2013 selvityksen Otaniemen liittämisestä Raide-Jokerin piiriin. Selvityk-
sessä vertailtiin erilaisia linjausvaihtoehtoja osuudella Leppävaara – 
Otaniemi / Tapiola. Selvityksen perusteella Espoon kaupunginhallitus 
päätti 10.2.2014, että hankesuunnittelua jatketaan Leppävaarasta Ota-
niemeen / Keilaniemeen kulkevan ratalinjauksen pohjalta. Raide-Joke-
rin uusi linjaus Espoossa palvelee kehittyvän kaupungin tarpeita van-
haa, yleiskaavan mukaista linjausta paremmin. 

Raide-Jokerin hankesuunnitelman (2015) ovat teettäneet yhteistyössä 
Helsingin kaupunki, Espoon kaupunki, Liikennevirasto ja Helsingin 
seudun liikenne -kuntayhtymä. Helsingin kaupunkisuunnitteluvirastolla 
on ollut päävastuu suunnitteluprojektista ja HKL on osallistunut hank-
keeseen asiantuntijana. Helsingin ja Espoon kaupungit ovat vastanneet 
hankkeeseen liittyvästä maankäytön suunnittelusta ja suurimmasta 
osasta hankkeen vuorovaikutusta

Espoon kaupunkisuunnittelulautakunta päätti 20.1.2016 merkitä han-
kesuunnitelman tiedoksi.

Helsingin kaupunkisuunnittelulautakunta päätti 22.3.2016 puoltaa Rai-
de-Jokerin hankesuunnitelman hyväksymistä ja lisäksi päätti hyväksyä 
hankesuunnitelman sitä koskevien liikennesuunnitelmien lähtökohdak-
si.

Vuorovaikutus ja viranomaisyhteistyö

Vuorovaikutuksen ja viestinnän tarkoituksena on ollut hankesuunnit-
telun aikana kertoa kaupunkilaisille työn etenemisestä, kuulla näke-
myksiä ja ideoita sekä ottaa niitä mahdollisuuksien mukaan huomioon 
suunnittelussa. Tavoitteena on ollut, että viestintä ja vuorovaikutus tu-
kee suunnittelun etenemistä ja että saatava palaute voidaan ottaa 
mahdollisimman hyvin huomioon suunnittelussa.

Helsingissä erityisenä tavoitteena on ollut tuoda esiin ja keskustella 
Raide-Jokerin lisäksi maankäytön suunnittelusta ja kaupungin tiivisty-
misestä raideyhteyden varrella. Raide-Jokerin viestintä ja järjestetyt ti-
laisuudet ovat samalla olleet osa alueen ajankohtaisten asemakaavo-
jen vuorovaikutusta. Hankesuunnittelun aikaista vuorovaikutusta on kä-
sitelty tarkemmin hankesuunnitelmaraportissa.

Hankesuunnitelman valmistumisen jälkeen Raide-Jokeri on ollut esillä 
näyttelytila Laiturilla keväällä 2016 järjestetyssä ratikkanäyttelyssä. 
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Näyttelyn yhteydessä järjestettiin erikseen tilaisuudet Raide-Jokerista 
ja pikaraitioteistä yleisemmin. Lisäksi on järjestetty työpajoja Raide-Jo-
kerin pysäkkien ympäristöjen suunnittelusta ja keskustelutilaisuuksia 
Raide-Jokerin varrella käynnissä olevista asemakaavoituskohteista.

Hankesuunnitelman laatimisessa on tehty jatkuvaa yhteistyötä suunnit-
teluhankkeen toimeksiantajien lisäksi rakennusvirasto ja ympäristö-
keskuksen kanssa. Lisäksi Uudenmaan ELY-keskus ja kaupunginkans-
lia ovat osallistuneet hankesuunnittelun ohjaukseen. Suunnitelmaan si-
sältyvän Patterimäen tunnelin turvallisuusratkaisuista on neuvoteltu pe-
lastuslaitoksen kanssa.

Toteutuksen eteneminen

HKL:n johtokunnan päätöksen jälkeen Raide-Jokerin toteuttaminen 
edellyttää yhtäaikaista päätöstä Espoon ja Helsingin kaupunginvaltu-
ustoissa. Tätä ennen Helsingin kaupunginhallitus pyytää mahdollisen 
esityksen jälkeen hankesuunnitelmaa koskevat lausunnot. 

Hankkeen toteuttaminen edellyttää liikennesuunnitelmien laatimista ko-
ko linjalta mm. liikenteen ohjausta koskevien järjestelyjen tarkentami-
seksi. Kaupunkisuunnitteluvirasto valmistelee liikennesuunnitelmat 
päätöksentekoon. Valmistelun lähtökohtana toimivat hankesuunnitel-
man ratasuunnitelmat. Suunnittelussa huomioidaan lisäksi hankesuun-
nitelmassa mainitut jatkoselvitystarpeet.

Raide-Jokerin toteuttamisen edellyttämien asemakaavan muutosten 
valmistelu on käynnissä sekä Helsingissä että Espoossa. Helsingissä 
kaavamuutokset jakautuvat teknisiin asemakaavamuutoksiin ja muiden 
asemakaavahankkeiden yhteydessä tehtäviin muutoksiin. Teknisistä 
kaavamuutoksista vastaa kaupunkisuunnitteluviraston täydennysraken-
tamisprojekti ja niiden valmistelu käynnistyi hankesuunnittelun yhtey-
dessä vuonna 2015. Kaupunkisuunnitteluviraston tavoitteena on tuoda 
tekniset kaavamuutokset päätöksentekoon vuoden 2016 aikana, jotta 
hankkeen rakentaminen voidaan käynnistää sujuvasti. Muiden kaava-
hankkeiden yhteydessä tehtävät muutokset etenevät näiden hankkei-
den aikataulujen mukaan vuosina 2016 - 2018. Tarvittaessa näitä muu-
toksia voidaan jakaa erillisiksi kaavamuutoksiksi, mikäli hankkeen aika-
taulu tätä edellyttää.

HKL ja Espoon kaupunkitekniikan keskus ovat yhteistyössä käynnistä-
neet kuluvan vuoden alussa Raide-Jokerin toteutusmallia arviovan sel-
vityksen, jossa on arvioitu mm. erilaisten tilaajaorganisaatioiden, pro-
jektinjohto-, allianssi- ja st-urakkamallien etuja ja haittoja Raide-Jokerin 
toteutuksessa. Selvityksen työpajoihin on osallistunut myös kaupungin-
kanslian, rakennusviraston, kaupunkisuunnitteluviraston, Liikenneviras-
ton, Uudenmaan ELY-keskuksen ja HSL:n edustajia.  Selvityksen ra-
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portti valmistuu huhtikuussa 2016 ja sen pohjalta esitetään Raide-Joke-
rin toteuttamisen kannalta tarkoituksenmukaisin hankinta- ja to-
teutusmalli. Selvitys ja esitys Raide-Jokerin toteuttamisen organisoin-
nista liitetään tulevaan kaupunginvaltuuston päätökseen.

Toteutus- ja organisointimallin laatimisen jälkeen käynnistetään Raide-
Jokerin riskien tarkka arviointi. Raide-Jokerin toteuttamisen tavoiteaika-
taulu on rakentamisen käynnistäminen soveltuvin osin jo vuonna 2017. 
Raide-Jokerin rakentamisajaksi on arvioitu noin neljä vuotta. Näin ollen 
Raide-Jokerin operoinnin alkaminen olisi arviolta elokuussa 2021. Rai-
de-Jokerin tulee kuitenkin aloittaa operointinsa joka tapauksessa ennen 
vuoden 2023 loppua, jolloin nykyisen Runkolinja 550:n liikennöintiso-
pimusten optiot päättyvät.

21.01.2016 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
yksikön johtaja
Artturi Lähdetie

Lisätiedot
Artturi Lähdetie, yksikön johtaja, puhelin: 310 35245

artturi.lahdetie(a)hel.fi
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§ 101
Projektplan för en depå för Jokerbanan

HEL 2019-000577 T 10 06 00

Beslut

Stadsfullmäktige godkände projektplanen för en depå för Jokerbanan 
enligt förslaget 31.1.2019 från direktionen för trafikaffärsverket så att 
den totala kostnadskalkylen för depån är sammanlagt 69,45 miljoner 
euro och Helsingfors stads andel av kostnaderna sammanlagt 
62,44 miljoner euro (i fråga om spårinfrastrukturen jordbyggnadskost-
nadsindex MAKU november 2018, i fråga om depåbyggnaden bygg-
nadskostnadsindex november 2018).

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Kristiina Matikainen, stadssekreterare, telefon: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Bilagor

1 Liikenneliikelaitoksen johtokunnan esitys 31.1.2019
2 Varikon hankesuunnitelma
3 Hankekuvaus
4 Päivitetty hankearviointi
5 Päivitetty kaupunkitaloudellinen arviointi
6 Vaikutukset käyttötalouteen ja lipun hintoihin, päivitetty
7 HSL:n lausunto 22.1.2019

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Tidigare beslut i helheten Jokerbanan

Stadsfullmäktige godkände 15.6.2016 (§ 178) projektplanen för Joker-
banan för spårinfrastrukturens del. Också Esbo stadsfullmäktige god-
kände projektplanen i juni 2016. Ett förslag till höjning av maximipriset i 
projektplanen tas upp som ett separat ärende vid detta sammanträde.
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Stadsfullmäktige godkände 28.9.2016 (§ 239) projektplanen för upp-
handling av spårvagnar för Jokerbanan. Enligt projektplanen upphand-
las högst 29 stycken dubbelriktade, 35 meter långa spårvagnar för tra-
fikering av Jokerbanan.

Stadsfullmäktige godkände 24.10.2016 (§ 926) samarbetsavtalet mel-
lan Esbo och Helsingfors om planering och byggande av Jokerbanan. 
I samarbetsavtalet kom städerna överens om bl.a. projektets organisa-
tion inom Helsingfors och Esbo stads förvaltningar och med stöd av 
dessa samt om kostnadsansvaret och fördelningen av kostnaderna. 
Helsingfors och Esbo städers gemensamma ledningsgrupp för Joker-
banan beslutade 9.12.2016 att projektet genomförs enligt en allians-
modell.

Förslaget från direktionen för trafikaffärsverket

Direktionen för trafikaffärsverket föreslår 31.1.2019 att projektplanen för 
en depå för Jokerbanan godkänns så att den totala kostnadskalkylen 
för depån för Helsingfors del är sammanlagt 62 436 605,00 euro (i frå-
ga om spårinfrastrukturen jordbyggnadskostnadsindex MAKU novem-
ber 2018, i fråga om depåbyggnaden byggnadskostnadsindex novem-
ber 2018).

Den totala kostnadskalkylen för depån uppgår till 69 443 570,00 euro. 
Esbo stad deltar i kostnaderna för depån med 7 006 965,00 euro.

Förslaget från direktionen för trafikaffärsverket finns som bilaga 1. Som 
bilagorna 2–6 finns projektplanen för en spårvagnsdepå i Kasåkern, 
projektbeskrivningen för Jokerbanan, projektbedömningen för Jokerba-
nan, den stadsekonomiska bedömningen för Jokerbanan och konse-
kvenserna för driftsekonomin och biljettpriserna. Bilagorna 3–6 är de-
samma som i det föregående ärendet på denna föredragningslista 
(Höjning av maximipriset i projektplanen för Jokerbanan för Helsingfors 
stads del).

Projektets innehåll

Jokerbanans snabbspårvägsinfrastruktur är ca 25 kilometer lång och 
har 34 hållplatspar mellan Östra centrum i Helsingfors och Kägeludden 
i Esbo. Av banans hela längd ligger 16 kilometer i Helsingfors och 9 
kilometer i Esbo. Jokerbanan trafikeras med 29 spårvagnar. Spår-
vagnsdepån i Kasåkern byggs för snabbspårvägens materiel.

I projektplanen för snabbspårvägen Jokerbanans snabbspårvägsinfra-
struktur, godkänd av stadsfullmäktige 15.6.2016 (§ 178), och i utveck-
lingsplanen för spårvagnsdepåer, godkänd av stadsstyrelsen 27.8.2018 
(§ 520), hade man förberett sig på två depåer för Jokerbanan: en hu-
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vuddepå i Kasberget i Helsingfors och en sidodepå i Bredvik i Esbo. 
I utvecklingsfasen för alliansen för Jokerbanan har man på basis av ut-
redningar som Esbo stad låtit göra kommit fram till en lösning med en-
dast en depå. Det är funktionellt och ekonomiskt sett förnuftigt att 
snabbspårvägen Jokerbanans depåfunktioner och opererande sker uti-
från en enda depå. Den aktuella projektplanen baserar sig på en lös-
ning med endast en depå.

Den nya spårvagnsdepå som ska byggas förläggs till tomten 45196/1 i 
Kasåkern. Tomten är i trafikaffärsverkets besittning med stöd av ett ar-
rendeavtal. I en del av byggnaderna på tomten finns i nuläget bussjo-
kerlinjens depå, som flyttar bort från tomten innan spårvagnsdepån 
byggs.

Den depåbyggnad som ska byggas har en bruttoyta på sammanlagt 
9 533 m² (förvaringshall 4 501 m² och servicehall 5 032 m²). I spår-
vagnsdepån i Kasåkern byggs lokaler som är nödvändiga för vagnma-
terielen. Det huvudsakliga användningssyftet för byggnaden är depå-
verksamhet. Vagnarna kör till depån i tomtens västra kant längs Joker-
banans linjespår på Filarvägen.

I depåbyggnaden koncentreras förvarings- och serviceverksamheten 
för Jokerbanans spårvagnar. Materielens tungservice och reparation av 
krockskador genomförs i trafikaffärsverkets andra depåer eller i en 
tredje parts lokaler. Depån har lokaler för vagnarnas regelbundna ser-
vice, nödvändiga reparationer, dagliga kontroll och rengöring. Service-
hallen har tre serviceplatser för underhåll, två platser för dygnsservice, 
en plats för en hjulsvarv och en tvättlinje. Byggnaden får lokaler för fö-
rarnas och servicepersonalens kontor och personalutrymmen. I depån 
byggs ett skyddsrum som används som omklädningsrum under freds-
tid. I gårdsområdena placeras bilplatser för personalen.

Förvaringshallen byggs för 34,5 meter långa vagnar och inrymmer 
sammanlagt 29 vagnar. Verkstads- och servicelokalerna byggs för 
44 meter långa vagnar. I projektplanen har man förberett sig på att se-
nare förstora depån för 44 meter långa vagnar, men kostnaderna för en 
eventuell utbyggnad har inte beaktats i projektplanen.

Kostnader

Projektplanen för Jokerbanan som år 2016 godkändes till spårvägsin-
frastrukturens del omfattade en beräkning av de framtida kostnaderna 
för depåerna. Kostnadskalkylen (prisnivån april 2015) uppgick till 
64,1 miljoner euro fördelade mellan depåerna i Bredvik i Esbo (14,9 mil-
joner euro) och i Kasåkern i Helsingfors (49,15 miljoner euro).



Helsingfors stad Protokoll 5/2019 171 (244)
Stadsfullmäktige

Ärende/11
13.03.2019

Postadress Besöksadress Telefon FO-nummer Kontonr
PB 1 Norra esplanaden 11-13 +358 9 310 1641 0201256-6 FI0680001200062637
00099 HELSINGFORS STAD Helsingfors 17 Telefax Moms nr
helsinki.kirjaamo@hel.fi http://www.hel.fi/stadsfullmaktige +358 9 655 783 FI02012566

Den aktuella totala kostnadskalkylen för en spårvagnsdepå i Kasåkern 
enligt planen, Esbo stads andel medräknad, är (i prisnivån november 
2018) 69,45 miljoner euro, vilket motsvarar 66,5 miljoner euro i prisni-
vån april 2015. Kostnadsberäkningen relateras mer i detalj på trafikaf-
färsverkets föredragningslista och i bilaga 2 (projektplan).

Kostnaderna för de olika deluppgifterna fördelas enligt följande:

Planering och projektuppgifter 12,4 mn euro
Spårvägsinfrastruktur (spårvägens över-
byggnad, el och tekniska system)

10,0 mn euro

Husbyggnad och grundläggning på tom-
ten

31,5 mn euro

Ägaruppgifter 8,5 mn euro
  
SAMMANLAGT 62,4 mn euro

I de totala kostnaderna för depån tilläggs det bokföringsmässiga rest-
värdet på den nuvarande bussdepån, ca 2,3 miljoner euro. Trafikaf-
färsverket (HST) förhandlar med samkommunen Helsingforsregionens 
trafik (HRT) om behandlingen av restvärdet så att detta blir beaktat i 
kapitalvärdet på Jokerbanans depå då den trafikeringsersättning som 
betalas till HRT för depån fastställs.

Effekter på driftsekonomin och biljettpriserna

En del av kostnaderna för Jokerbanans depåprojekt beaktas i trafike-
ringsersättningarna till HRT och en del i infrastrukturersättningarna och 
i stadens infrastrukturstöd.

Den del som beaktas i trafikeringsersättningen till HRT omfattar depå-
byggnaden och gårdsområdet, vilkas totala kostnader uppgår till 
51,3 miljoner euro (det bokföringsmässiga restvärdet för bussdepån, 
2,3 miljoner euro, ingår i beloppet). Den del som beaktas i infrastuktu-
rersättningen till HRT och i Helsingfors stads infrastrukturstöd omfattar 
spårinfrastrukturen i depåområdet (spåret, spårelektriciteten och spår-
säkerhetsanordningarna). Depåinfrastrukturens andel uppgår till 
13,4 miljoner euro.

Depåbyggnaden och gårdsområdet som beaktas i trafikeringsersätt-
ningen har en avskrivningseffekt på 1,7 miljoner euro om året (avskriv-
ningstid 30 år). Försäkringsfondsavgiften (0,1 %) blir sammanlagt 
ca 0,8 miljoner euro under 30 års tid. Ränteutgifterna är sammanlagt 
ca 19,6 miljoner euro (räntefot 3 % och lånetid 25 år). Driftsutgifterna 
för depån (exklusive kapitalkostnaderna) beräknas uppgå till 1,3 miljo-
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ner euro om året. Kostnaderna för depåbyggnaden och gårdsområdet 
beräknas uppgå till 3,7 miljoner euro om året i genomsnitt fördelade 
mellan 30 år.

Depåspårvägens andel av infrastrukturen har en avskrivningseffekt på 
0,44 miljoner euro om året (genomsnittlig avskrivningstid 30 år). För-
säkringsfondsavgiften (0,1 %) blir sammanlagt ca 0,3 miljoner euro un-
der 30 års tid.

HST fakturerar 50 % av investeringsavskrivningarna i form av infraer-
sättning hos HRT. Resten av avskrivningarna, 0,22 miljoner euro om 
året, betalas av staden. Staden betalar beloppet i form av infraersätt-
ning till HST. HST fakturerar 50 % av de kalkylmässiga ränteutgifterna 
för projektet (kalkylränta 5 %) som infraersättning hos HRT. HST åter-
betalar de s.k. infraränteinkomsterna till staden. Dessa uppgår till 
sammanlagt 5,2 miljoner euro. På motsvarande sätt betalar staden de 
verkliga ränteutgifterna för finansieringen av investeringen till HST i 
form av infrastrukturstöd. De verkliga ränteutgifterna är sammanlagt 5,8 
miljoner euro (räntefot 3 % och lånetid 25 år).

Effekten på biljettpriserna och den totala inverkan på stadens ekonomi 
har inte granskats separat för depån utan som en del av granskningen 
av effekterna av hela Jokerbanan (spårvägsinfrastruktur, materiel och 
depå). Granskningarna ingår i bilagorna 5 och 6. Frågan relateras 
dessutom i anslutning till det föregående ärendet på denna föredrag-
ningslista.

Effekterna på stadens ekonomi har inte heller granskats separat för 
depån, utan även dessa ingår i bedömningen av effekterna av hela Jo-
kerbanan (bilaga 4). Frågan relateras dessutom på föredragningslistan 
för direktionen för trafikaffärsverket.

Fortsatta åtgärder och finansiering

Tomten för spårvagnsdepån bereds för byggarbetena med schaktning-
ar år 2019. Byggarbetena på spårvagnsdepån inleds sommaren 2020 
med att de gamla byggnaderna rivs och den förorenade marken av-
lägsnas. Det egentliga byggandet börjar år 2020. Objektet blir färdigt 
för husbyggnadens del sommaren 2022. Därefter installeras olika data-
tekniska system för spårvägen i depåområdet.

Syftet är att trafikeringen på Jokerbanan börjar i juni 2024. Den första 
vagnen som ska trafikera på Jokerbanan kommer till depån hösten 
2022. Tidtabellen för depån utgår från att depån blir färdig att ta emot 
Jokerbanans vagnar räknat från den första vagnen.
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Byggandet av spårvagnsdepån förutsätter ändring av det arrendeavtal 
som staden och trafikaffärsverket ingått för tomten. Avtalsändringen 
undertecknades i januari 2019.

Byggandet av spårvagnsdepån förutsätter dessutom en detaljpla-
neändring. Beredningen av detaljplaneändringen inleds våren 2019. 
Byggandet kan dock inledas med stöd av ett undantagsbeslut.

I investeringsplanen i trafikaffärsverkets budget för 2019 har 57,1 mil-
joner euro reserverats för en depå för Jokerbanan för åren 2019–2022. 
Trafikaffärsverket justerar investeringsplanen för projektets del i sam-
band med förslaget till 2020 års budget. Projektet finansieras genom 
lånemedel.

Utlåtanden

Samkommunen Helsingforsregionens trafik (HRT) har gett ett utlåtande 
i saken 22.1.2019. Enligt HRT har den depå som förläggs till Kasåkern 
ett utmärkt läge, vilket erbjuder goda förutsättningar för trafikeringen på 
Jokerbanan. Med tanke på att snabbspårvägstrafiken ökar är det dock 
skäl att bevara depåreserveringen också i Jokerbanans västra ände. 
En egen depå gör det möjligt att ordna trafiken på ett konkurrensne-
utralt sätt. Separata platser för underhåll gör det möjligt att konkurrens-
utsätta underhållet i framtiden. HRT konstaterar dessutom att depåin-
frastrukturen ska möjliggöra olika materielscenarier, bl.a. 45 meter 
långa vagnar.

HRT:s utlåtande finns som bilaga 7.

Stadsstyrelsens ställningstaganden

Stadsstyrelsen konstaterar att Jokerbanan är ett strategiskt betydande 
projekt för staden och hela huvudstadsregionen och att förverkligandet 
förutsätter depålokaler för den nya snabbspårvägsmaterielen. De nuva-
rande spårvagnsdepåerna i Forsby, Vallgård och Tölö lämpar sig inte 
för snabbspårvagnar, varför det är nödvändigt att bygga en egen depå 
för Jokerbanan.

Stadsstyrelsen har 27.8.2018 (§ 520) godkänt utvecklingsplanen för 
spårvagnsdepåer som utgår från att förvaring och reparation av vag-
narna för Jokerbanan och för spårvägstrafiken på Kronbroarna genom-
förs i dessas egna depåer.

Sammanjämkningen av depån och spårvagnsmaterielen i den planera-
de nya depån i Kasåkern möjliggör effektiv vidareutveckling av depå-
verksamheten. Den planerade depån i Kasberget har ett bra läge med 
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tanke på trafiken, vilket gör det möjligt att kostnadseffektivt trafikera på 
Jokerbanan.

HRT:s synpunkter om konkurrensneutralitet och möjliggörandet av oli-
ka materielscenarier har beaktats i depåns tekniska lösningar. Projekt-
planen har beretts i samarbete med HRT.

Stadsstyrelsen anser att trafikaffärsverkets förslag är motiverat.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Kristiina Matikainen, stadssekreterare, telefon: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Bilagor

1 Liikenneliikelaitoksen johtokunnan esitys 31.1.2019
2 Varikon hankesuunnitelma
3 Hankekuvaus
4 Päivitetty hankearviointi
5 Päivitetty kaupunkitaloudellinen arviointi
6 Vaikutukset käyttötalouteen ja lipun hintoihin, päivitetty
7 HSL:n lausunto 22.1.2019

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

För kännedom

HST

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 25.02.2019 § 133

HEL 2019-000577 T 10 06 00

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy Raide-Jokerin varikon hankesuunnitel-
man liikenneliikelaitoksen esityksen 31.1.2019 mukaisesti siten, että 
varikon kokonaiskustannusarvio on yhteensä 69,45 milj. euroa, josta 
Helsingin kaupungin osuus on yhteensä 62,44 milj. euroa (ratainfran 
osalta MAKU-indeksi marraskuu 2018, varikkorakennuksen osalta ra-
kennuskustannusindeksi marraskuu 2018).
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11.02.2019 Pöydälle

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liikenneliikelaitoksen johtokunta 31.01.2019 § 21

HEL 2019-000577 T 10 06 00

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, 
että se esittäisi kaupunginvaltuustolle Raide-Jokerin varikon hankesu-
unnitelman hyväksymistä siten, että varikon kustannukset Helsingin 
kaupungin osalta ovat 62 436 605,00 euroa (ratainfran osalta MAKU-
indeksi 106,0 marraskuu 2018, kun 2015=100, Varikkorakennuksen 
osalta rakennuskustannusindeksiä marraskuun 2018). 

Varikon kokonaiskustannusarvio on 69 443 570,00 euroa. Espoon kau-
punki osallistuu varikon kustannuksiin. Lähtökohtaisesti Espoo osal-
listuu varikon kustannukseen raitiotieinfran osalta linjaraidekilometrien 
suhteessa kustannusosuudella noin 34 %, joka on 7 006 965,00 euroa 
esitetystä kokonaiskustannuksesta. Helsingin kaupungin osuus kust-
annuksista 62 436 605,00 euroa euroa (ratainfran osalta MAKU-indeksi 
106,0 marraskuu 2018, kun 2015=100, Varikkorakennuksen osalta ra-
kennuskustannusindeksiä marraskuun 2018).

25.01.2019 Pöydälle

Esittelijä
yksikön johtaja
Artturi Lähdetie

Lisätiedot
Lotta Koski-Lammi, projektipäällikkö, puhelin: 310 34942

lotta.koski-lammi(a)hel.fi
Juha Saarikoski, projektijohtaja, puhelin: 310 35288

juha.saarikoski(a)hel.fi
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§ 102
Projektplan för utbyggnad och ombyggnad av Mäkelänrinteen luki-
os skolhus

HEL 2018-013333 T 10 06 00

Beslut

Stadsfullmäktige godkände projektplanen för utbyggnad och ombygg-
nad av Mäkelänrinteen lukios skolhus, daterad 14.12.2018, enligt vilken 
projektet omfattar högst 9 797 m² bruttoyta och byggkostnaderna för 
projektet uppgår till högst 17 000 000 euro exklusive mervärdesskatt i 
prisnivån för september 2018.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Maria Nyfors, stadssekreterare, telefon: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Bilagor

1 Mäkelänrinteen lukion hankesuunnitelma 14.12.2018
2 Mäkelänrinteen lukion hankesuunnitelman liitteet 1 - 6

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Urhea-halli Oy Förslagstext

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Sammandrag

En ombyggnad av Mäkelänrinteen lukios skolhus och en ny tillbyggnad 
till skolan planeras, så att byggnadsarbetet avses komma igång på 
sommaren 2019. Projektet är en del av Urhea-campus som länkar 
samman studier, idrott och boende i Backasbrinken. Den nya tillbygg-
naden knyter samman den nuvarande gymnasiebyggnaden, den bli-
vande Urhea-hallen och Helsingforsregionens studentbostadsstiftelse 
Hoas planerade studentbostäder med en inre passage. I anslutning till 
ombyggnaden kommer man att göra funktionella ändringar på gymna-
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siebyggnaden, reparera anknytningspunkten mellan tillbyggnaden och 
den befintliga byggnaden samt fräscha upp gårdsområdena.

Projektplanen finns som bilaga 1. Projektplanen har utarbetats i sam-
arbete mellan stadsmiljösektorn och fostrans- och utbildningssektorn. 
Fostrans- och utbildningssektorn har gett sitt samtycke till att projekt-
planen godkänns. Projektets kostnadskalkyl är 17 000 000 euro.

Föredragandens motiveringar

Enligt planerna kommer Mäkelänrinteen lukios befintliga skolhus på 
Backasgatan 47 att byggas om och få en tillbyggnad. Projektplanen 
gäller uppförandet av tillbyggnaden, den tekniska ombyggnaden av den 
befintliga byggnaden, de funktionella förändringarna i förvaltningsloka-
lerna och studerandenas serviceutrymmen samt utrymmena för an-
knytningspunkten mellan tillbyggnaden och den befintliga byggnaden. I 
och med utbyggnaden stiger antalet studerande vid gymnasiet från 850 
till 1 100.

Urhea-campus knyter samman studier, idrott och boende i Backasbrinken

Ombyggnaden av gymnasiets befintliga byggnad och uppförandet av 
tillbyggnaden är en del av byggandet av Urhea-campus, som knyter 
samman studier, idrott och boende i Backasbrinken. Enligt vad som 
planeras ska Urhea-hallen uppföras mellan Mäkelänrinteen lukios skol-
hus och Backasbrinkens simhall. I hallen ska det finnas träningsmöjlig-
het för utövare av ett flertal idrottsgrenar.

Stadsstyrelsen reserverade 13.11.2017 området mellan gymnasiet och 
simhallen åt Urhea-stiftelsen för planering av en träningshall. Stads-
fullmäktige godkände 12.9.2018 detaljplanen för Backasbrinkens id-
rottscampus. Detaljplanen gör det möjligt att bygga ut gymnasiet och 
att utvidga idrottsfunktionerna samt att uppföra en byggnad för Hoas 
studentbostäder.

Gymnasiets behov av ombyggnad och utbyggnad

Att gymnasiet och idrottsträningslokalerna finns i ett och samma sam-
manhang gör det möjligt för Mäkelänrinteen lukio att sörja för sin upp-
gift som specialgymnasium för idrott och bidrar till att lokalerna utnyttjas 
mångsidigt. För närvarande har Mäkelänrinteen lukio cirka 850 stude-
rande av vilka ungefär 600 är idrottare som tränar. I byggnaden verkar 
dessutom Helsingfors finska vuxengymnasium, och den utnyttjas också 
av stadsbor.
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Gymnasiebyggnaden, som har ritats av arkitekten Tauno Niemioja, 
blev färdig år 1960. Byggnaden har under årens lopp undergått ett an-
tal ombyggnader. Staden äger byggnaden, som inte är skyddad.

Konditionsgranskningar ger vid handen att den befintliga byggnaden 
med undantag av gymnastiksalsflygeln är i behov av en omfattande 
teknisk ombyggnad. Ytterväggskonstruktionerna, sockelns skadade 
korkkonstruktion och lokala fuktskador i botten- och mellanbjälklaget 
orsakar en risk för dålig inomhusluft. Byggnadens yttervägskonstruktion 
fungerar inte, och i källarvåningarna finns det dåliga väggkonstruktioner 
mot marken. Det förekommer fukt och mattskador i botten- och mellan-
bjälklagskonstruktionerna. Toja-isoleringen (träfibercementskiva) är 
skadad i entrévåningens bottenbjälklagskonstruktioner. Vattenlednings- 
och avloppssystemet är i behov av grundläggande reparation.

Gymnasielokalerna har i nuläget ett högt kapacitetsutnyttjande, och 
särskilt matsalen räcker inte till för det nuvarande elevantalet. Lokaler-
na svarar inte till alla delar mot den nya läroplanens målsättningar. För 
att Urhea-campus ska bli verklighet förutsätter det att gymnasiets till-
byggnad uppförs i anslutning till den planerade idrottshallen och Hoas 
flervåningshus samt att skolans och idrottshallens gemensamma 
gårdsområde fräschas upp.

Enligt stadens nyaste befolkningsprognoser kommer antalet gymnasi-
estuderande i åldern 16–18 år att öka med cirka 900 under planerings-
perioden 2018–2027. Mäkelänrinteen lukio är en viktig del av det nät-
verk av gymnasier som staden upprätthåller. I och med utbyggnaden 
blir det möjligt att höja antalet studerande från 850 till 1 000.

Projektplan för tillbyggnaden och ombyggnaden

Projektet innebär att gymnasiebyggnaden byggs ut, att det i den befint-
liga byggnaden, med undantag av idrottsflygeln, genomförs en omfat-
tande teknisk ombyggnad och att vissa lokalfunktioner utvecklas. Ytter-
väggskonstruktionerna och de lokala fuktskadorna repareras och soc-
kelns skadade korkkonstruktion samt vattenlednings- och avloppssy-
stemet byts ut.

Tillbyggnaden knyter samman gymnasiet, Urhea-hallen och Hoas stu-
dentbostäder. På tillbyggnadens lägsta våning, det vill säga idrottshal-
lens entréplan, placeras entréhallen, omklädnings-, tvätt- och personal-
rummen samt städutrymmena. På första våningen, det vill säga den 
befintliga gymnasiebyggnadens entréplan, byggs ett nytt kök och en ny 
matsal. På andra våningen i tillbyggnaden placeras undervisningsloka-
ler som ska fungera enligt principen för öppen lärandemiljö.
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Tillbyggnadens nya lärandemiljö och de tidsenliga måltids- och entrélo-
kalerna används av Urhea-hallen och gymnasiet i sambruk. I den öpp-
na lärandemiljön kan man ordna många slags evenemang, och där kan 
studentskrivningarna äga rum. Matsalen byggs så att den kan begag-
nas också som lärandemiljö och möteslokal. Samtidigt bygger man 
tidsenliga köks- och hygienutrymmen.

Anknytningslokalerna mellan tillbyggnaden och den befintliga byggna-
den repareras så att de bättre svarar mot verksamhetens behov. I loka-
lerna byggs bland annat utrymmen för laboratorium och studerande-
vård. Personalens och förvaltningens arbetslokaler utvecklas med syf-
tet att främja gemenskap och effektiv rumsdisposition.

Att den befintliga byggnaden är säker och hälsosam säkerställs så att 
krypgrunder med luftdrag saneras från byggnadsavfall och så att deras 
ventilation förbättras. Ytbeläggningen till de underjordiska bottenbjälk-
lagskonstruktionerna, under vilka det förekommer fuktighet, förnyas så 
att den släpper igenom vattenånga. Botten- och mellanbjälklagskon-
struktioner som innehåller Toja-isolering och teknikkanalen förnyas. De 
befintliga ytterväggskonstruktionerna av typen tegel–ull–tegel rivs och 
byts ut ända fram till och med innerskalet. Fönstren byts ut och soc-
kelns Toja-isolering avlägsnas. I vindsbjälklaget reparerar man lokalt 
bristfälliga extra värmeisoleringar. Den befintliga sidobyggnaden på 
650 m² bruttoyta rivs för att bana väg för tillbyggnaden.

Byggnadens elsystem (bland annat automations-, belysnings-, AV- och 
datatekniska system) byts ut på de områden som berörs av ombygg-
naden och installeras i tillbyggnaden så att de svarar mot tidens krav. 
Lås-, passagekontroll- och säkerhetssystemen byts ut så att det ska 
vara lätt att använda lokalerna även utanför skoldagen. Dessutom ska 
byggnadens tillgänglighet och brandsäkerhet förbättras.

I samband med ombyggnaden gör man några ändringar i rumsdisposi-
tionen som gör det möjligt att nå målet med läroplanen, att använda lo-
kalerna på ett mera mångsidigt sätt och att delvis låta stadsbor utnyttja 
lokalerna. De funktionella omställningarna kräver inga stora konstruk-
tionsmässiga ändringar.

Terrängen på gymnasiets och den blivande Urhea-hallens gemen-
samma gård bearbetas, och vegetationen och ytmaterialen förnyas. 
Motionsredskap placeras på gården. Cykelparkeringen, arrangemang-
en för angörings- och servicetrafik och gårdens dagvattensystem ska 
byggas om.

Ansvar för genomförande av projektet och tidtabell

Stadsmiljösektorn har ansvar för genomförandet av projektet.
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Arbetet på tillbyggnaden måste kopplas till uppförandet av Urhea-hal-
len på grund av arrangemang på den trånga byggarbetsplatsen. Ut-
byggnadsarbetet görs stegvis så att en del av gymnasiet hela tiden är i 
användning.

Uppförandet av tillbyggnaden avses börja med rivning sommaren 2019, 
och markbyggnadsarbetet utförs hösten 2019. Uppförandet av tillbygg-
naden sker 11/2019–11/2020. Ombyggnadsarbetet sker stegvis 
4/2020–11/2020. Tätningsreparationerna i gymnastiksalsflygeln sker 
1/2021–4/2021.

Byggkostnader och intern hyra

Projektets byggkostnader uppgår till sammanlagt 17 000 000 euro exkl. 
moms (1 735 euro/m² bruttoyta) i prisnivån för september 2018.

I byggnadsprogrammet för husbyggnadsprojekt 2019–2028, som bifo-
gats budgeten för 2019, har det reserverats 11 000 000 euro åren 
2019–2021 för att planera och genomföra projektet.

Tillbyggnadens byggnadskostnader är 10 550 000 euro (3 792 euro/m² 
bruttoyta), och ombyggnadens byggnadskostnader uppgår till 
6 450 000 euro (919 euro/m² bruttoyta). Byggnadskostnaderna inbegri-
per följande åtgärder som är ägnade att öka kostnaderna:

 förnyelse av hela gårdsområdet
 lokaler i sambruk med Urhea-hallen
 reparation av botten- och mellanbjälklagskonstruktioner som in-

nehåller fukt eller Toja-isolering och reparation av teknikkanalen
 rivning av väggkonstruktioner av typen tegel–ull–tegel ända fram till 

innerskalet och byggande av nytt i stället
 fönsterbyte
 byggplatsarrangemang och etappvis byggande.

Finansieringsbehovet på 17 000 000 euro som krävs för projektet beak-
tas då byggnadsprogrammet justeras.

Efter att utbyggnaden och ombyggnaden genomförts är den uppskatta-
de lokalkostnaden, alltså internhyran fastställd enligt anvisningarna för 
handläggning av lokalprojekt, 22,03 euro/m² lägenhetsyta/mån, totalt 
184 700 euro/mån, dvs. ca 2 217 000 euro/år. Grunden för hyran per 
kvadratmeter är 8 385 m² lägenhetsyta. Kapitalhyrans andel är 18,31 
euro/m² lägenhetsyta i månaden och underhållshyrans andel 3,72 eu-
ro/m² lägenhetsyta i månaden. Avkastningskravet är 3 % och amorte-
ringstiden 30 år. Den slutliga kapitalhyran justeras efter att man fått re-
da på de faktiska kostnaderna för projektet. Underhållshyran justeras 
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så att den motsvarar underhållshyran vid tidpunkten då projektet slut-
förs.

Den nuvarande hyran är 17,70 euro/m² lägenhetsyta i månaden, totalt 
102 204 euro i månaden och 1 226 449 euro per år. Fostrans- och ut-
bildningssektorns hyreskostnader på årsnivå stiger i och med projektet 
med ca 990 000 euro.

Urhea-halli Oy deltar på basis av de verkliga kostnaderna i förhållandet 
50/50 i investerings- och underhållskostnaderna för de av projektets lo-
kaler som är i sambruk. Investeringskostnaderna fastställs som ersätt-
ning för dispositionsrätt motsvarande kapitalhyran enligt anvisningarna 
för handläggning av lokalprojekt. Beträffande underhållskostnaderna 
läggs de antingen till nämnda dispositionsavgift på basis av de verkliga 
kostnaderna eller så fördelas ansvaret för underhållet på annat sätt 
mellan parterna. Fostrans- och utbildningssektorn ansvarar för gårds-
områdets investerings- och underhållskostnader.

Tillfälliga lokaler medan byggarbetet pågår

Ombyggnaden och utbyggnaden genomförs så att delar av gymnasiets 
verksamhet ska kunna fortsätta i de befintliga lokalerna. Medan ut-
byggnaden pågår under perioden 8/2019–12/2020 flyttas gymnasiets 
måltider till tillfälliga lokaler i yrkesinstitutet Stadin ammattiopistos mat-
salar vid Hattulavägen 2 och Lyckovägen 18. Samtidigt flyttar också en 
del av undervisningen till tillfälliga lokaler på yrkesinstitutets verksam-
hetsställe vid Lyckovägen 18.

Kostnaderna för de tillfälliga lokalerna beräknas uppgå till totalt ca 
900 000 euro (exkl. moms). De ingår inte i de byggnadskostnader som 
presenteras i projektplanen, men de har inkluderats i kapitalhyran i en-
lighet med anvisningarna för handläggning av lokalprojekt.

Fostrans- och utbildningsnämndens utlåtande

Fostrans- och utbildningsnämnden har gett sitt samtycke till projektpla-
nen 12.2.2019, § 15, och konstaterat att denna väl svarar mot de funk-
tionella målsättningarna för fostran och utbildning.

Utbyggnaden och den partiella ombyggnaden möjliggör trygga, hälso-
samma, trivsamma och tillräckliga lokaler för Mäkelänrinteen lukio. Pro-
jektet innebär att staden kan främja genomförandet av utbildning på 
andra stadiet och att man utvecklar idrotts- och kulturutbudet på områ-
det. Genom de ändringar som görs i samband med ombyggnaden blir 
byggnaden en skola vars lokaler är välfungerande och kan användas 
mer effektivt.
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Målet med utbyggnaden och ombyggnaden är en trygg, hälsosam, än-
damålsenlig och smidig lärandemiljö. En del av lokalerna utnyttjas av 
stadsbor på vardagskvällar, veckoslut och under skolloven. Då passa-
gekontrollen planeras skapar man beredskap för att tillbyggnaden och 
en del av den äldre byggnadens lokaler utnyttjas av stadsbor vid tid-
punkter då gymnasiet inte har verksamhet. Dessutom fungerar skolan 
som ett ställe för inkvartering i samband med större evenemang.

Den nya läroplanen styr undervisningsmetoderna mot större öppenhet 
och starkare inriktning på samarbete. Utbyggnaden av Mäkelänrinteen 
lukios skolhus genomförs så att resultatet blir lokaler som är pedago-
giskt mångsidiga och ändamålsenligt dimensionerade samt som främ-
jar genomförandet av läroplanens målsättningar. Att lokalerna finns i 
anknytningspunkten mellan idrottshallen och den befintliga skolbygg-
naden främjar genomförandet av specialuppgiften inom idrott. Lokaler-
na bildar en modern lärandemiljö och gör det möjligt att idka samarbete 
och att utnyttja varierande arbetsmetoder. Lokalerna ritas i enlighet 
med dimensioneringsprinciperna på stadsnivå och de krav som läro-
planen ställer.

Beredning av projektplanen och behörighet

Projektplanen har utarbetats i samarbete mellan stadsmiljösektorn och 
fostrans- och utbildningssektorn. Man har hört experter som varit före-
trädare för byggnadstillsynen, miljöcentralen och räddningsverket. Sta-
den har samarbetat med Urhea-halli Oy och Hoas i planeringen av ut-
byggnaden och i samordnandet av genomförandet av de projekt som 
har ett samband med Urhea-campus.

I enlighet med 7 kap. 1 § i förvaltningsstadgan ska stadsfullmäktige be-
sluta om projektplaner vars kostnadskalkyl överstiger 10 miljoner euro.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Maria Nyfors, stadssekreterare, telefon: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Bilagor

1 Mäkelänrinteen lukion hankesuunnitelma 14.12.2018
2 Mäkelänrinteen lukion hankesuunnitelman liitteet 1 - 6

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag
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Utdrag Bilagor till utdrag
Urhea-halli Oy Förslagstext

För kännedom

Stadsmiljönämndens sektion för byggnader och allmänna områden
Fostrans- och utbildningsnämnden

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 04.03.2019 § 151

HEL 2018-013333 T 10 06 00

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy Mäkelänrinteen lukion laajennuksen ja 
perusparannuksen 14.12.2018 päivätyn hankesuunnitelman siten, että 
hankkeen enimmäislaajuus on 9 797 brm² ja rakentamiskustannusten 
enimmäishinta on arvonlisäverottomana 17 000 000 euroa syyskuun 
2018 kustannustasossa.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 12.02.2019 § 15

HEL 2018-013333 T 10 06 00

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunkiympäristölautakunnan 
rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle puoltavan lausunnon 
14.12.2018 päivätystä Mäkelänrinteen lukion laajennusta ja pe-
rusparannusta koskevasta hankesuunnitelmasta ja lausuu lisäksi seu-
raavaa:

Hankesuunnitelma vastaa hyvin kasvatuksen ja koulutuksen toiminnal-
lisia tavoitteita. Tilojen ja piharatkaisun suunnittelussa tulee kuitenkin 
edelleen työskennellä yhdessä käyttäjätoimialan kanssa. Erityisesti ää-
neneristyksen ja -vaimennuksen huolellinen toteutus tulee varmistaa. 
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Myös valaistukseen tulee kiinnittää huomiota, sillä toimivalla va-
laistuksella tuetaan monipuolisia työskentelyasentoja ja edistetään tur-
vallisuutta. Tilat ja pintarakenteet tulee suunnitella helposti siivottaviksi, 
huollettaviksi ja korjattaviksi. Lisäksi pihan jalankulkuväylien va-
laistukseen tulee kiinnittää huomioita, erityisesti niiden ollessa liiken-
teen läheisyydessä.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta kiinnittää erityistä huomiota hankkeen 
kustannusseurannan, suunnittelun ohjauksen ja laadunvalvonnan tär-
keyteen koko prosessin ajalta. Niillä on suuri vaikutus terveelliseen ja 
turvalliseen oppimisympäristöön sekä toimialan käyttökustannuksiin. 
Myös aikataulun pitävyydestä on huolehdittava.

Opetuslautakunta on hyväksynyt Mäkelänrinteen lukion laajennuksen 
tarveselvityksen 16.5.2017.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan työsuojelun yhteistoimintahenki-
löstö on antanut 10.10.2018 hankesuunnitelmasta lausunnon, joka on 
liitteenä. Lausunto tulee ottaa huomioon jatkosuunnittelussa.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta pitää perusparannuksen vuokrankoro-
tusta korkeana.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta korostaa, että hankkeen jatkosuunnit-
telussa ja toteuttamisessa pitää edelleen huomioida opettajien ja opis-
kelijoiden näkemykset tilojen kehittämisessä.

Käsittely

12.02.2019 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Asian aikana kuultavana oli johtava arkkitehti Vera Schulman.

Vastaehdotus:
Vesa Korkkula: Lisätään päätösehdotukseen:

“Kasvatus- ja koulutuslautakunta korostaa, että hankkeen jatkosuunnit-
telussa ja toteuttamisessa pitää edelleen huomioida opettajien ja opis-
kelijoiden näkemykset tilojen kehittämisessä.”

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä Vesa 
Korkkulan tekemän vastaehdotuksen.

Esittelijä
lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön johtaja
Arja Kukkonen

Lisätiedot
Vera Schulman, johtava arkkitehti, puhelin: 310 20777

vera.schulman(a)hel.fi
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Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 24.01.2019 
§ 11

HEL 2018-013333 T 10 06 00

Esitys

A

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
esitti kaupunginhallitukselle Mäkelänrinteen lukion laajennuksen ja pe-
rusparannuksen 14.12.2018 päivätyn hankesuunnitelman hyväksymi-
stä siten, että hankkeen enimmäislaajuus on  9 797 brm² ja rakenta-
miskustannusten enimmäishinta on arvonlisäverottomana 17 000 000 
euroa syyskuun 2018 kustannustasossa ehdolla, että kasvatus- ja kou-
lutuslautakunta antoi hankesuunnitelmasta puoltavan lausunnon.

B

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

Esittelijä
tekninen johtaja
Jaakko Stauffer

Lisätiedot
Päivi Etelämäki, projektinjohtaja, puhelin: 310 31871

paivi.etelamaki(a)hel.fi
Jarmo Raveala, yksikön päällikkö, puhelin: 310 23466

jarmo.raveala(a)hel.fi
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§ 103
Projektplan för gymnasiet Vuosaaren lukios nybygge

HEL 2017-013212 T 10 06 00

Beslut

Stadsfullmäktige godkände projektplanen för det nya skolhuset för Vu-
osaaren lukio, daterad 24.1.2019, enligt vilken projektet, som genom-
förs i offentlig-privat samverkan, omfattar högst 6 802 m² bruttoyta och 
byggkostnaderna för projektet uppgår till högst 28 miljoner euro exklu-
sive mervärdesskatt i prisnivån för november 2018.

Dessutom godkände stadsfullmäktige följande hemställningskläm:

 Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av projektplanen 
för gymnasiet Vuosaaren lukios nybygge att man utreder möj-
ligheten att garantera ett tillräckligt antal bullerfria klassrum 
med väggar i nybyggnaden och att allt klarare beakta lärarkå-
rens och de studerandes åsikter i den innehållsliga planeringen 
av byggnaden. (Vesa Korkkula)

Behandling

Ledamoten Vesa Korkkula understödd av ledamoten Mauri Venemies 
föreslog följande hemställningskläm:

 Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av projektplanen 
för gymnasiet Vuosaaren lukios nybygge att man utreder möj-
ligheten att garantera ett tillräckligt antal bullerfria klassrum 
med väggar i nybyggnaden och att allt klarare beakta lärarkå-
rens och de studerandes åsikter i den innehållsliga planeringen 
av byggnaden.

Stadsfullmäktige godkände först stadsstyrelsens förslag enhälligt.

2 omröstningen

Ledamoten Vesa Korkkulas förslag till hemställningskläm JA, motsätter 
sig NEJ

JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av projekt-
planen för gymnasiet Vuosaaren lukios nybygge att man utreder möj-
ligheten att garantera ett tillräckligt antal bullerfria klassrum med väggar 
i nybyggnaden och att allt klarare beakta lärarkårens och de studeran-
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des åsikter i den innehållsliga planeringen av byggnaden.
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 73
Linda Ahlblad, Toni Ahva, Alviina Alametsä, Outi Alanen, Ted Apter, 
Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Harry Bogomoloff, Jussi Chydenius, 
Fatim Diarra, Laura Finne-Elonen, Tuula Haatainen, Iida Haglund, Mia 
Haglund, Juha Hakola, Atte Harjanne, Joel Harkimo, Eveliina Heinälu-
oma, Kaisa Hernberg, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Abdira-
him Husu Hussein, Nuutti Hyttinen, Ville Jalovaara, Kati Juva, Jukka 
Järvinen, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Otso Kivekäs, Mai Kivelä, Ta-
pio Klemetti, Dan Koivulaakso, Laura Kolbe, Joonas Kolehmainen, Pia 
Kopra, Vesa Korkkula, Heimo Laaksonen, Johanna Laisaari, Silvia Mo-
dig, Elina Moisio, Sami Muttilainen, Seija Muurinen, Björn Månsson, 
Jarmo Nieminen, Jussi Niinistö, Dani Niskanen, Mia Nygård, Maria 
Ohisalo, Sara Paavolainen, Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, Matti Parpa-
la, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Petrus Pennanen, Mika Raatikai-
nen, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Nasima Razmyar, Nelli Ruot-
salainen, Mirita Saxberg, Tomi Sevander, Satu Silvo, Juhani Strandén, 
Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Byoma Tamrakar, Reetta Vanha-
nen, Juhana Vartiainen, Mauri Venemies, Sinikka Vepsä, Anna Vuorjo-
ki, Ozan Yanar

Nej-röster: 1
Otto Meri

Blanka: 8
Sirpa Asko-Seljavaara, Atte Kaleva, Kauko Koskinen, Hannu Oskala, 
Daniel Sazonov, Osmo Soininvaara, Ulla-Marja Urho, Jan Vapaavuori

Frånvarande: 3
Mika Ebeling, Eero Heinäluoma, Wille Rydman

Stadsfullmäktige godkände ledamoten Vesa Korkkulas förslag till hem-
ställningskläm.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Maria Nelskylä, stf. stadssekreterare, telefon: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Bilagor

1 Hankesuunnitelma Vuosaaren uusi lukio 24.1.2019
2 Vuosaaren lukio Hankesuunnitelman liitteet 24.1.2019
3 Vuosaaren lukio Laatuarviointi
4 Vuosaaren lukio kokonaistaloudellinen arviointi
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Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Sammandrag

Projektplanen för Vuosaaren lukios skolhus gäller uppförandet av ett 
ersättande nybygge på en separat tomt. Enligt en utredning som 
stadsmiljösektorn har gjort lönar det sig inte att bygga om Vuosaaren 
lukios befintliga gymnasiebyggnad på grund av att det krävs betydande 
hustekniska reparationer i byggnaden. Därutöver är den befintliga 
byggnaden alltför liten för det växande antalet studerande och svarar 
inte mot den nya läroplanens funktionella målsättningar. Den befintliga 
byggnaden rivs och ersätts med ett nybygge på en annan tomt. Riv-
ningsarbetet är ett projekt för sig.

Den nya gymnasiebyggnadens läge är funktionellt och trafikmässigt 
centralt på en tom tomt vid Mosaikstråket 2 mellan metrostationen och 
Nordsjö idrottshus. Stadsfullmäktige godkände 7.11.2018 (§ 351) de-
taljplaneändringen nr 12485 för Vuosaaren lukios nya skolhus. Detalj-
planeändringen vann laga kraft 8.1.2019.

Det nya gymnasiehusets rumsdisposition stöder förverkligandet av den 
nya läroplanen. Den stöder också tonvikten på musik och teknologi, 
den grundläggande konstutbildningen samt att lokalerna utnyttjas brett 
av stadsborna.

En projektplan daterad 24.1.2019 har utarbetats i samarbete mellan 
stadsmiljösektorn och fostrans- och utbildningssektorn. I projektet, som 
är Helsingfors första som genomförs i offentlig-privat samverkan och 
det första på länge där det byggs ett nytt skolhus för en gymnasieskola, 
har man strävat efter att hitta en lösning som har hög dignitet i fråga 
om sina funktionella egenskaper, sina stadsbildsmässiga värden och 
sin arkitektur. Man har i anslutning till projektplaneringen hört experter 
från byggnadstillsynstjänsterna, miljötjänsterna och räddningsverket. 
Allmänna utvecklingsidéer och förslag som har ett samband med ut-
vecklingen av gymnasiet insamlades då man påbörjade processen 
med att granska servicenätverket. Idéerna och förslagen har utnyttjats i 
tillämpliga delar.

Fostrans- och utbildningsnämnden har godkänt behovsutredningen 
8.5.2018, och 12.2.2019 gav nämnden ett utlåtande där projektet föror-
das.
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Projektplanen finns som bilaga 1.

Föredragandens motiveringar

Projektets behövlighet

Vuosaaren lukio behöver mera utrymme, eftersom antalet studerande 
fram till år 2024 ökar från femhundra till niohundra. Gymnasiets lokaler 
har redan nu ett högt kapacitetsutnyttjande. Gymnasiet kommer fort-
sättningsvis att utnyttja områdets övriga tjänster, såsom Nordhuset och 
Nordsjö idrottshus. Utnyttjandet av övriga lokaler har beaktats i dimen-
sioneringen av de nya lokalerna.

Gymnasiets nuvarande lokaler svarar inte mot den nya läroplanens 
funktionsmässiga mål. Den nya gymnasiebyggnaden byggs så att loka-
lerna är moderna, hälsosamma och trygga i linje med den nya läropla-
nen och öppna lärandemiljöer. Lokalerna, som är pedagogiskt 
mångsidiga, ändamålsenligt dimensionerade och flexibla, främjar verk-
samheten, förverkligande av tonvikten på musik och teknologi och ga-
ranterar att studerandena har en god miljö för sin inlärning och upp-
växt.

Man har i Nordsjöområdet önskat en betoning på en förbättring av in-
vånarnas upplevelse av trivsel, ökad invånardelaktighet och förebyg-
gande av regional ojämlikhet och tillhörande sociala problem på stads-
nivå. Området har brist på både idrottsplatser och andra hobbylokaler. 
Gymnasiets rumsdisposition gör det möjligt att i stor utsträckning ställa 
lokalerna till stadsbornas förfogande. Målet är att förlägga bland annat 
arbetarinstitutets och idrottsföreningarnas verksamhet samt den grund-
läggande konstundervisningen till byggnaden. Dessutom tjänar gymna-
siebyggnaden som mötesplats för områdets invånare.

Projektets geografiska läge

Nordsjö metrostations omgivning planeras i enlighet med planerings-
principerna för Nordsjö centrum så att det blir ett variationsrikt område 
av centrumkaraktär med betoning på gångtrafik. Vuosaaren lukios 
skolhus har trafik- och funktionsmässigt ett centralt läge på en tom tomt 
mellan metrostationen och idrottshuset som en del av en upplevelserik 
centrummiljö där man kan ta sig fram till fots. Byggnaden reser sig hög-
re än den befintliga gymnasiebyggnaden som en del av ett tätt cent-
rumområde. Under entréplan på Kuddlavevägens nivå finns en körför-
bindelse till ett parkerings- och serviceutrymme i husets källarvåning 
och en förbindelse för servicekörning till idrottshuset på norra sidan. På 
så sätt stör trafiken inte gångtrafiken på byggnadens entréplan. Entré-
nivån anläggs som däckskonstruktion i anslutning till Mosaikstråket och 
Mosaikgränden strax intill byggnaden.
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Ny form för genomförandet

I enlighet med Helsingfors stads strategi för åren 2017–2021 ska Nord-
sjö gymnasieprojekt resultera i högklassig arkitektur och byggande av 
hög kvalitet, vilket ger stadsdelen en stark identitet och image. Målet 
med fastighetsstrategin, som är under beredning, är att förbättra fastig-
hetsbeståndets kvalitet och hanteringen av kvalitetsrisker, reducera in-
neluftsproblemen och främja lokaleffektiviteten.

Vuosaaren lukios skolhus är Helsingfors första projekt där man tilläm-
par offentlig-privat samverkan. Beställare är Helsingfors stad. Byggna-
den kommer att vara i stadens ägo, men den som genomför projektet, 
dvs. serviceproducenten, svarar för gymnasiebyggnadens planering 
och ritningar, för uppförandet av byggnaden och för underhållstjänster i 
20 års tid. Avtalsperioden är uppdelad i en investeringsperiod och en 
serviceperiod. Beställaren svarar för finansieringen av byggnaden och 
betalar en serviceavgift till serviceproducenten. Storleken på avgiften 
för objektet fastställs på basis av lokalernas användbarhet och service-
nivå.

Serviceproducenten planerar och omsätter i praktiken lösningar med 
vilka objektets användbarhet garanteras på ett kostnadseffektivt sätt i 
enlighet med de fastställda målsättningarna. Serviceproducenten sva-
rar för att objektets kondition, förhållanden och tekniska restvärde är 
förenliga med serviceavtalet under den 20 år långa serviceperioden 
och vid dess slut. Med modellen för offentlig-privat samverkan flyttar 
man över risker på serviceproducentens ansvar. Ansvaret omfattar de 
tekniska riskerna med anknytning till planering, byggande och under-
håll. Där ingår också omständighetsrelaterade risker, såsom innelufts-
problem som beror på fastigheten.

Nyttan med offentlig-privat samverkan bygger i hög grad på effektiv 
riskhantering och en ändamålsenlig överföring av ansvar. Det har gjorts 
en riskbedömning av projektet där det ingår omkring 60 olika risker, 
bland annat ett läckande yttertak och störningar under byggskedet. 
Risken har en kalkylmässig totalvolym på cirka 5 miljoner euro. Ser 
man till jämförbara projekt i egen regi, så ansvarar beställaren för 90–
95 % av dessa risker. Jämfört med projekt i egen regi realiseras under 
20 års tid i genomsnitt uppskattningsvis 25–35 % av den totala riskvo-
lymen. Värdet av den risk som i projektet med offentlig-privat samver-
kan under hela dess livscykel flyttas över på serviceproducenten är cir-
ka 4,3 miljoner euro.

De risker som har den största inverkan och som flyttas över på ser-
viceproducenten är risken för försummelse av ombyggnadsarbeten (2,4 
miljoner euro), den risk som gäller fastighetens brukbarhet till följd av 
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fastighetsservicens kvalitet (0,25 miljoner euro) samt till- och ombygg-
nadsarbetets risker (0,24 miljoner euro).

I modellen med offentlig-privat samverkan har byggnaden en brukbar-
hetsgaranti. Serviceavtalet och dess bilagor fastställer i anslutning till 
brukbarheten bland annat objektets kapacitetsutnyttjande (tider och 
personvolymer), vilka tjänster som åstadkoms under användningen och 
av vilken kvalitet, ansvarsfrågor samt krav och sanktioner i anslutning 
till brukbarheten.

Dessutom fastställer man den exakta kondition som byggnaden ska ha 
då objektet överlåts till beställaren efter serviceperioden. Efter service-
perioden ska byggnaden ha en kondition på 85 % av en ny byggnads 
kondition. Det beror på att byggnaden ska underhållas fortlöpande och 
på underhållsprogrammet som sträcker sig över 20 år.

Upphandling av serviceproducent för offentlig-privat samverkan

Projektet genomförs genom konkurrenspräglad dialog. Efter överlägg-
ningar med anbudsgivarna lämnade dessa sina slutliga anbud, som 
staden bedömde på basis av de urvalskriterier som angavs i anbuds-
förfrågan.

Anbuden poängsattes med utnyttjande av bästa förhållande mellan pris 
och kvalitet som urvalsgrund där kvaliteten fick vikten 50 % och priset 
vikten 50 %. En jämförelse av anbudens kvalitet presenteras i bilaga 3. 
Jämförelsekriteriernas huvudpunkter utgörs av en evaluering av plane-
ringslösningen (funktionalitet, arkitektoniska och stadsbildsmässiga 
lösningar, ekologiska aspekter och miljömålsättningar) och en evalue-
ring av genomförandet (planering och byggande, underhåll och service 
samt underhållsplan).

Kriteriet för evaluering av priset var anbudsprisets nuvärde. En prisjäm-
förelse presenteras i bilaga 4. En helhetsekonomisk jämförelse av de 
givna anbudens förmånlighet gjordes i enlighet med den i anbudsför-
frågan angivna formeln. Enligt jämförelsen var det anbud som hade 
lämnats av ett konsortium bildat av YIT Suomi Oy och Caverion Suomi 
Oy totalekonomiskt förmånligast.

Stadsmiljönämndens sektion för byggnader och allmänna områden be-
slutade 7.2.2019 (§ 20) utse YIT Suomi Oy:s och Caverion Suomi Oy:s 
konsortium till utförare av offentlig-privat samverkan, det vill säga till 
serviceproducent, eftersom konsortiets anbud hade det bästa förhål-
landet mellan pris och kvalitet enligt de kriterier som hade fastställts i 
anbudsförfrågan.

Jämförande beräkning
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Innan anbuden lämnades in gjordes det en jämförande beräkning om 
projektet, där man beräknade dess förväntade livscykelkostnad som 
om det vore ett normalt projekt genomfört av staden. Den jämförande 
beräkningens kostnader, som bygger på kostnadskalkyler och en ris-
kevaluering, utföll på följande sätt i jämförelse med det bästa anbuds-
priset.

– Byggande (innehåller beräknad PIMA-kostnad för förorenad mark): 
27 000 000 euro (anbudspris 24 021 070 euro)

– Fastighetsservice (innehåller bland annat fastighetsförvaltning, sköt-
sel av fastigheten, städning, skötsel av gårdsområdena, brukartjänster) 
och beräknad energikostnad i sammanlagt 20 års tid på 2018 års pris-
nivå: 10 600 000 euro (anbudspris 9 344 360 euro)

– Investeringar i enlighet med underhållsplanen i sammanlagt 20 års tid 
på 2018 års prisnivå: 2 900 000 euro (anbudspris 1 999 800 euro)

– Nettoinverkan enligt väntevärde av de risker som flyttas över på ser-
viceproducenten i sammanlagt 20 års tid på 2018 års prisnivå: 
4 100 000 euro (risköverföringen ingår i anbudspriset)

Kostnader sammanlagt 44 600 000 euro (anbudspris 35 365 230 euro)

Den bästa anbudsgivarens anbudspris är till sin livscykelkostnad cirka 
20 % förmånligare än livscykelkostnaden utifrån den jämförande be-
räkningen.

Projektets omfattning

Projektets omfattning är totalt 6 802 m² bruttoyta, 5 780 m² lägenhetsy-
ta och 5 141 m² effektiv yta.

Byggnadskostnader

Projektets maximala kostnader uppgår till sammanlagt 28 000 000 euro 
exklusive moms (4 116 euro/m² bruttoyta) i prisnivån för november 
2018. Kostnaden inbegriper en reservering för mer- och ändringsarbete 
på 2 436 000 euro och beställarkostnader på 2 000 000 euro. Investe-
ringskostnaden per studerande är 31 111 euro.

Man har i anslutning till projektet bett att få en kostnadskalkyl gällande 
kostnader förorsakade av förorenad mark. Kostnaden är 557 070 euro. 
Av det utgörs uppskattningsvis 92 070 euro av transportkostnader som 
betalas till serviceproducenten och 465 000 euro av hanteringsavgifter.

Underhållskostnader
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Årskostnaden för fastighetstjänsterna (disponenttjänster, fastighets-
skötseltjänster, underhåll av gårdsområden och städningstjänster) un-
der serviceperioden (20 år) uppgår till sammanlagt 422 488 euro (fas-
tighetens underhållsindex på nivån för november 2018 utan den andel 
som utgörs av energikostnaderna).

Det kalkylmässiga takpriset för åtgärderna enligt underhållsplanen un-
der serviceperioden (20 år) är 1 999 800 euro (byggnadskostnadsindex 
på nivån för november 2018). Serviceproducenten ansvarar på egen 
risk för den andel som överstiger kostnaderna i underhållsplanen.

Dessutom uppskattas de kommande energikostnaderna (där konsu-
mentansvaret ligger på serviceproducenten) för fastighetselens, belys-
ningselens och fjärrvärmens del vara 44 730 euro per år (beräknad på 
basis av det pris per enhet som staden har fastställt). Därutöver kom-
mer brukarel, vattenförbrukning och energi för vattenuppvärmning.

Kostnader för att använda lokalerna

Kapitalhyran är beräknad på basis av maximipriset för projektets inve-
steringskostnader 22,09 euro/m² lägenhetsyta/månad. Då man beräk-
nar underhållshyrans storlek på basis av underhållskostnaderna och de 
uppskattade energi- och avfallskostnaderna under serviceperioden för 
projektet med offentlig-privat samverkan, uppgår hyran till uppskatt-
ningsvis 7,04 euro/m² lägenhetsyta/månad. Underhållshyran inbegri-
per, avvikande från normal underhållshyra, städning (cirka 2 euro/m² 
lägenhetsyta/månad) och en objektsansvarig (cirka 1,5 euro/m² lägen-
hetsyta/månad). I de objekt där staden är direkt ägare betalar fostrans- 
och utbildningssektorn en städningskostnad på cirka 2,5–3,0 euro/m² 
lägenhetsyta/månad. Grunden för hyran per kvadratmeter är 5 780 m² 
lägenhetsyta.

Till den objektsansvariges uppgifter hör förutom vaktmästaruppgifter 
också brukarservicerelaterade uppgifter. Brukaren har fastställt att det i 
objektet behövs mera brukarservice än normalt på grund av högt kapa-
citetsutnyttjande av stadsbor och i sambruk. Underhållsarbete i fastig-
heten hör inte till den objektsanvariges uppgifter.

Den slutliga hyran beräknas på basis av projektets verkliga kostnader 
efter att projektet har fullbordats. Enligt fastighetsstrategin, som är un-
der beredning, kommer modellen för intern hyra att revideras under 
projektets gång. Den nuvarande lineära modellen för intern hyra bygger 
på byggnadens slitagemodell enligt vilken byggnaden har ett slitage på 
70 % under 30 års tid. Enligt modellen för offentlig-privat samverkan 
svarar serviceproducenten för att de tekniska kraven på objektets över-
låtelsekondition uppfylls. I modellen för offentlig-privat samverkan är 
kravet på överlåtelsekondition efter 20 år 80–85 % beroende på vilken 
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del av byggnaden eller vilket system det är fråga om. Det är cirka 20 
procent mer än slitaget i en direktägd fastighet med normalt underhåll 
utan reparationer enligt underhållsplanen.

Det befintliga gymnasiets hyra uppgår till 92 208 euro per månad, 
1 106 496 euro per år (14,08 euro/m² lägenhetsyta/månad). Grunden 
för hyran är 6 548 m² lägenhetsyta.

Tillfälliga lokaler

Att nybyggnaden placeras på en annan tomt gör det möjligt att fortsätta 
gymnasiets verksamhet utan avbrott ända tills den nya byggnaden står 
klar, varigenom tillfälliga lokaler inte behövs.

Projektfinansiering

Projektet genomförs som offentlig-privat samverkan så att fastigheten 
är i stadens direkta ägo.

Ett anslag på 30,3 miljoner euro för åren 2019–2021 har reserverats i 
det av stadsfullmäktige godkända byggnadsprogrammet för husbygg-
nadsprojekt för åren 2018–2023. Dessutom har man reserverat 2,6 mil-
joner euro för grundberedning i syfte att sanera tomten. De allmänna 
områdenas kostnader ingår inte i projektet för offentlig-privat samver-
kan.

Projektets genomförande och tidtabell

Den serviceproducent som i den konkurrenspräglade dialogen har ut-
setts till genomförare av projektet med offentlig-privat samverkan sva-
rar för planering, genomförande och underhåll av projektet under de 
kommande 20 årens serviceperiod. I helhetsgenomförandet ingår att 
beställaren har en option på att upphandla planering och anläggning av 
de gatuområden (Mosaikstråket och Mosaikgränden) som är en del av 
projektområdet. De allmänna områdena ingår inte i det underhåll som 
omfattas av livscykelansvaret.

Planeringen av genomförandet av projektet fortsätter målinriktat genast 
efter att beslut om projektet har fattats. Byggandet börjar med sanering 
av tomten sommaren 2019 och lokalerna blir färdiga i maj 2021.

Fostrans- och utbildningsnämndens utlåtande

Fostrans- och utbildningsnämnden har gett sitt samtycke till projektpla-
nen 12.2.2019 och konstaterat att denna väl svarar mot de funktionella 
målsättningarna för fostran och utbildning.
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Enligt utlåtandet bör man i planeringen av undervisningslokalerna ändå 
fortsättningsvis samarbeta med brukarsektorn. Man bör särskilt försäk-
ra sig om att ljudisolering och -dämpning genomförs noggrant. Man bör 
fästa uppmärksamhet vid belysningen, eftersom fungerande belysning 
är ett stöd för varierande arbetsställningar och främjar säkerheten. Lo-
kalerna och ytstrukturerna måste planeras så att det är enkelt att putsa, 
underhålla och reparera dem.

Fostrans- och utbildningsnämnden fäster dessutom särskilt avseende 
vid projektets kostnadsuppföljning och vid ledningen av planeringen 
samt vid kvalitetsövervakningen under hela processen. Dessa har en 
stor inverkan på en hälsosam och trygg lärandemiljö samt sektorns 
driftskostnader. Det är även viktigt att se till att tidtabellen håller. I den 
fortsatta planeringen och genomförandet av projektet bör man vidare 
beakta lärarnas och studerandenas uppfattning om utvecklingen av lo-
kalerna.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Maria Nelskylä, stf. stadssekreterare, telefon: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Bilagor

1 Hankesuunnitelma Vuosaaren uusi lukio 24.1.2019
2 Vuosaaren lukio Hankesuunnitelman liitteet 24.1.2019
3 Vuosaaren lukio Laatuarviointi
4 Vuosaaren lukio kokonaistaloudellinen arviointi

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

För kännedom

Stadsmiljönämndens sektion för byggnader och allmänna områden
Fostrans- och utbildningsnämnden

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 04.03.2019 § 152

HEL 2017-013212 T 10 06 00

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
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Kaupunginvaltuusto hyväksyy Vuosaaren uuden lukion 24.1.2019 pä-
ivätyn, elinkaarimallina toteutettavan hankesuunnitelman siten, että 
hankkeen enimmäislaajuus on 6 802 brm² ja rakentamiskustannusten 
enimmäishinta on arvonlisäverottomana 28 miljoonaa euroa marrasku-
un 2018 kustannustasossa.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

maria.nelskyla(a)hel.fi

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 12.02.2019 § 14

HEL 2017-013212 T 10 06 00

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunkiympäristölautakunnan 
rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle puoltavan lausunnon 
24.1.2019 päivätystä Vuosaaren lukion elinkaarihankkeena toteutetta-
vaa uudisrakennusta koskevasta hankesuunnitelmasta ja lausuu lisäksi 
seuraavaa:

Hankesuunnitelma vastaa hyvin kasvatuksen ja koulutuksen toiminnal-
lisia tavoitteita. Oppimistilojen suunnittelussa tulee kuitenkin edelleen 
työskennellä yhdessä käyttäjätoimialan kanssa. Erityisesti ääneneri-
styksen ja -vaimennuksen huolellinen toteutus tulee varmistaa. Myös 
valaistukseen tulee kiinnittää huomiota, sillä toimivalla valaistuksella 
tuetaan monipuolisia työskentelyasentoja ja edistetään turvallisuutta. 
Tilat ja pintarakenteet tulee suunnitella helposti siivottaviksi, huolletta-
viksi ja korjattaviksi. 

Kasvatus- ja koulutuslautakunta kiinnittää erityistä huomiota hankkeen 
kustannusseurannan, suunnittelun ohjauksen ja laadunvalvonnan tär-
keyteen koko prosessin ajalta. Niillä on suuri vaikutus terveelliseen ja 
turvalliseen oppimisympäristöön sekä toimialan käyttökustannuksiin. 
Myös aikataulun pitävyydestä on huolehdittava. 

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan työsuojelun yhteistoimintahenki-
löstö on esitelty työsuojelulle 6.2.2019. Työsuojelun lausunto (liite 3) 
huomioidaan jatkosuunnittelussa.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta korostaa, että hankkeen jatkosuunnit-
telussa ja toteuttamisessa pitää edelleen huomioida opettajien ja opis-
kelijoiden näkemykset tilojen kehittämisessä.
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Käsittely

12.02.2019 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Asian aikana kuultavana oli johtava arkkitehti Vera Schulman.

Vastaehdotus:
Vesa Korkkula: Lisätään lausuntoehdotuksen loppuun:

“Kasvatus- ja koulutuslautakunta korostaa, että hankkeen jatkosuunnit-
telussa ja toteuttamisessa pitää edelleen huomioida opettajien ja opis-
kelijoiden näkemykset tilojen kehittämisessä.”

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä Vesa 
Korkkulan tekemän vastaehdotuksen.

Esittelijä
lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön johtaja
Arja Kukkonen

Lisätiedot
Viivi Snellman, projektiarkkitehti, puhelin: 310 22378

viivi.snellman(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 07.02.2019 
§ 20

HEL 2017-013212 T 10 06 00

Esitys

A

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
esitti kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle Vuosaa-
ren uuden korvaavan lukion 24.1.2019 päivätyn hankesuunnitelman 
hyväksymistä siten, että hankkeen enimmäislaajuus on 6 802 brm² ja 
rakentamiskustannusten enimmäishinta on arvonlisäverottomana 28 
miljoonaa euroa marraskuun 2018 kustannustasossa ehdolla, että kas-
vatus- ja koulutuslautakunta antaa hankesuunnitelmasta puoltavan 
lausunnon.

B

Rakennusten ja yleisten alueiden jaosto päätti valita elinkaarihankkeen 
toteuttajaksi eli palveluntuottajaksi YIT Suomi Oy:n ja Caverion Suomi 
Oy:n ryhmittymän, jonka tarjous on tarjouspyynnössä määriteltyjen kri-
teerien perusteella hinta-laatusuhteeltaan paras. Lisäksi jaosto päätti 
hyväksyä elinkaarisopimusten hinnan (palveluntuottajalle maksettavat 
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sopimusperusteiset maksut) ehdolla että valtuusto hyväksyy hankesu-
unnitelman:

-  Kiinteä urakkahinta: 23 464 000 euroa

-  pilaantuneiden maiden puhdistukseen liittyen kuljetusmaksuja pal-
veluntuottajalle arviolta 92 070 euroa

-  Palvelujakson (20 vuotta) aikaisten kiinteistöpalveluiden vuosihinta 
(isännöintipalvelut, kiinteistönhoitopalvelut, ulkoalueiden ylläpito sekä 
siivouspalvelut): yhteensä 422 488 euroa marraskuun 2018 hintatasos-
sa

-  PTS-suunnitelman mukaisten toimenpiteiden laskennallinen kattohin-
ta palvelujaksolla (20 vuotta): 1 999 800 euroa marraskuun 2018 hinta-
tasossa.

C

Rakennusten ja yleisten alueiden jaosto päätti oikeuttaa teknisen johta-
jan allekirjoittamaan väliaikaisen suunnittelusopimuksen, jonka perus-
teella voidaan jatkaa hankkeen suunnittelua odottamatta hankesuunni-
telman hyväksymistä.

D

Rakennusten ja yleisten alueiden jaosto päätti oikeuttaa teknisen johta-
jan allekirjoittamaan elinkaarihankkeen sopimukset (puite-, palvelu- ja 
urakkasopimuksen) hankesuunnitelman hyväksymispäätöksen tultua 
lainvoimaiseksi.

25.01.2018 Ehdotuksen mukaan

11.01.2018 Pöydälle

Esittelijä
tekninen johtaja
Jaakko Stauffer

Lisätiedot
Arja Törmä, projektinjohtaja, puhelin: 310 20458

arja.torma(a)hel.fi
Jarmo Raveala, yksikön päällikkö, puhelin: 310 23466

jarmo.raveala(a)hel.fi
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§ 104
Arrendeprinciper för en planerad tomt för en bostads-, affärs- och 
kontorsbyggnad i Mejlans

HEL 2018-008270 T 10 01 01 02

Beslut

Stadsfullmäktige fastställde arrendeprinciper för tomten 15520/19 i Mej-
lans med början vid en tidpunkt som fastställs senare och fram till 
31.12.2070 enligt bilaga 1. 

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Maria Nelskylä, stf. stadssekreterare, telefon: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Bilagor

1 Vuokrausperiaatteet
2 Kartta

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Sammandrag

Man har för avsikt att bygga om Tölö idrottshus, som ligger på den pla-
nerade tomten för en bostads-, affärs- och kontorsbyggnad (AL) 
15520/19 (nuvarande YH-tomt). I enlighet med ett undantagsbeslut 
planerar man att bygga senior- och studerandebostäder på byggna-
dens kontorsvåningar. Ett förslag till detaljplaneändring nr 12515 för 
tomten är under beredning. Planlösningen möjliggör byggnadsskydd av 
den på 1960-talet uppförda kontorsbyggnaden och en partiell omdispo-
nering av densamma för boende.

Tölö idrottshus är en del av en u-formad byggnad som sträcker sig över 
hela kvarteret och som ligger på en synlig plats mellan Topeliusgatan 
och Tölötullsgatan. Tölö idrottshus är en del av ett större byggnads-
komplex, där det i dagens läge finns sju våningar och tre källarvåning-
ar.
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Hyresbostäder för studerande och seniorer behövs i Bortre Tölö. Tölö 
idrottshus har redan en tid stått tomt, och det har inte varit möjligt att 
hitta någon ny användare för kontors- och förvaltningslokalerna. Bygg-
naden har ett utmärkt läge med tanke på senior- och studerandeboen-
de, eftersom den ligger vid goda gång- och trafikförbindelser. En om-
byggnad av Tölö idrottshus är aktuell för simhallens och idrottslokaler-
nas del, därför att simhallsdelens senaste ombyggnad gjordes åren 
1989–1990 och för att byggnaden har nått slutet av sin livslängd. Det är 
tänkt att motionssalen i idrottslokalerna görs större, och man har tänkt 
ändra bollhallens användningssyfte.

Föredragandens motiveringar

Uppgifter om detaljplanen

För området gäller detaljplan nr 10481, som trädde i kraft 24.4.1998. 
Tomten 15520/19 utgör kvartersområde för förvaltnings- och ämbets-
verksbyggnader (YH). Enligt planbestämmelserna är det tillåtet att pla-
cera en simhall och idrottslokaler i byggnaderna.

Ett förslag till detaljplaneändring nr 12515 är under beredning. Enligt 
förslaget hör tomten till ett kvartersområde för en bostads-, affärs- och 
kontorsbyggnad (AL). Det är tillåtet att placera verksamhetslokaler, en 
simhall och idrottslokaler samt studerande- och seniorbostäder på 
kvartersområdet. Enligt förslaget till detaljplaneändring är byggrätten på 
den planerade tomten (AL) 15520/19 sammanlagt 10 000 m² vy. Av 
kvartersområdets våningsyta får högst 5 815 m² vy användas för bo-
stadslägenheter. Minst 60 procent av det ska vara studerandebostäder. 
Dessutom ska man bygga hobby- och möteslokaler på åtminstone 
50 m² vy samt tillräckligt med övriga utrymmen som betjänar boendet. 
Första våningen är i huvudsak reserverad för affärs- och andra verk-
samhetslokaler.

I förslaget till detaljplaneändring kommer byggnaderna på den planera-
de AL-tomten 15520/19 att beröras av en skyddsbeteckning (sr-2) en-
ligt vilken byggnaden eller delar av den inte får rivas och enligt vilken 
där inte får utföras sådana reparations-, ändrings- eller tillbyggnadsar-
beten som försvagar byggnadens byggnadshistoriska eller stadsbilds-
mässiga värden eller som förändrar arkitekturens särdrag. Man ska i 
reparationsarbetet utgå från bevarandet av byggnadens ursprungliga 
eller därmed jämförbara konstruktioner och byggnadsdelar samt detal-
jer, material och färger som hör till nämnda konstruktioner och bygg-
nadsdelar. Ifall man blir tvungen att byta ut ursprungliga byggnadsdelar 
som är så skadade att de blivit obrukbara, så ska man ha den ur-
sprungliga lösningen som utgångspunkt.

En karta över läget och ett utdrag ur detaljplanen finns som bilaga 2.
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Uppgifter om projektet

I fastigheten Tölö idrottshus, som enligt detaljplanen i nuläget ligger på 
en tomt för en förvaltnings- och ämbetshusbyggnad, planeras en om-
byggnad av simhalls- och idrottslokalerna samt byggande av senior- 
och studerandebostäder.

Enligt stadsmiljönämndens undantagsbeslut fattat 7.11.2017 (§ 203) är 
det tillåtet att avvika från det i gällande detaljplan fastställda använd-
ningssyftet så att byggnadens våningar 2–7 får omdisponeras för bo-
stadsbruk.

Stadsmiljösektorns byggnadstillsynstjänster beviljade 11.1.2018 (§ 13) 
bygglov för en ombyggnad av idrottslokalerna (15-3154-17-D). Om-
byggnadsarbetet pågår just nu.

Byggnadstillsynstjänsterna beviljade 19.4.2018 (§ 218) projektet bygg-
lov för omdisponering av byggnaden till studerande- och seniorbostä-
der (15-0835-18-D). Enligt bygglovet förutsätts det att ett nytt arrende-
avtal undertecknas innan det är möjligt att ens partiellt ta i bruk de ut-
rymmen som är föremål för en omdisponering. Ombyggnadsarbetet 
pågår just nu.

Enligt undantagsbeslutet och bygglovet är omfattningen av projektet på 
tomten cirka 10 000 m² vy. För simhallens och idrottslokalernas del har 
man för avsikt att genomföra grundliga reparationer och att utvidga id-
rottslokalerna.

Gällande arrendeavtal

Tomten har arrenderats ut till Töölön Urheilu- ja terveystalo Oy. Fastig-
hetsnämnden beslutade 6.4.2017 (§ 164) förlänga det år 1965 under-
tecknade arrendeavtalet (nr 8239) fram till 31.12.2035.

Enligt det gällande arrendeavtalet är tomten arrenderad ut för idrotts- 
och motionsändamål.

Förslag till arrendeprinciper

En utomstående utvärderares värderingsinstrument har använts som 
hjälpmedel vid fastställandet av arrendeprincipspriset. Enligt det fö-
reslås det att arrendet för den planerade tomten 15520/19 fastställs en-
ligt följande:

Årsarrendet för bostäderna bestäms så att poängtalet 100 för det offici-
ella levnadskostnadsindexet ”oktober 1951 = 100” motsvaras av priset 
50 euro per kvadratmeter våningsyta. I prisnivån 10/2018 (index 19,60) 
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blir tomtens pris per kvadratmeter våningsyta för bostädernas del cirka 
980 euro.

Årsarrendet för kontorslokalerna bestäms så att poängtalet 100 för det 
officiella levnadskostnadsindexet ”oktober 1951 = 100” motsvaras av 
priset 25 euro per kvadratmeter våningsyta. I prisnivån 10/2018 (index 
19,60) blir tomtens pris per kvadratmeter våningsyta för kontorslokaler-
nas del cirka 490 euro.

Årsarrendet för simhallen och idrottslokalerna bestäms så att poängta-
let 100 för det officiella levnadskostnadsindexet ”oktober 1951 = 100” 
motsvaras av priset 14 euro per kvadratmeter våningsyta. I prisnivån 
10/2018 (index 19,60) blir tomtens pris per kvadratmeter våningsyta för 
simhallens och idrottslokalernas del cirka 274 euro.

Enligt stadsfullmäktiges beslut 1.10.1980 (ärende 18) ska årsarrendet 
för bostadstomter motsvara 4 % och årsarrendet för andra tomter 5 % 
av det kalkylmässiga tomtpriset baserat på den huvudsakliga tomtan-
vändningen.

Tomtens 15520/19 huvudsakliga användningssyfte torde bli boende, 
vilket innebär att staden tar ut årsarrende på basis av 4 %.

Arrendetiden föreslås vara ca 50 år, så att arrendeavtalen är i kraft än-
da fram till 31.12.2070.

Avslutningsvis

Värderingsutlåtandet är en sekretessbelagd handling (MyndOffL 24 § 1 
mom. 17 p.). De förtroendevalda har tillfälle att ta del av handlingen på 
stadens registratorskontor när föredragningslistan har publicerats. På 
sammanträdesdagen finns den tillgänglig hos sammanträdets sekrete-
rare.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Maria Nelskylä, stf. stadssekreterare, telefon: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Bilagor

1 Vuokrausperiaatteet
2 Kartta

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige
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För kännedom

Stadsmiljönämnden

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 25.02.2019 § 131

HEL 2018-008270 T 10 01 01 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa: 

Kaupunginvaltuusto vahvistaa Helsingin Meilahdessa sijaitsevan tontin 
15520/19 vuokrausperiaatteet myöhemmin päätettävästä ajankohdasta 
alkaen 31.12.2070 saakka liitteen 1 mukaisesti. 

Käsittely

25.02.2019 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä muutti teknisenä korjauksena perusteluosan Ehdotetut vuo-
krausperiaatteet -kohdan kolmannen kappaleen sanan "asuinkerrosne-
liömetrihintana" muotoon "kerrosneliömetrihintana".

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

maria.nelskyla(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 04.12.2018 § 622

HEL 2018-008270 T 10 01 01 02

Topeliuksenkatu 41a

Esitys

A

Kaupunkiympäristölautakunta päätti oikeuttaa kaupunkiympäristön toi-
mialan maaomaisuuden kehittäminen ja tontit –palvelut tontit-yksikön 
päällikön vuokraamaan tontin (YH) 15520/19 liitteessä 1 mainituin peri-
aattein, mutta vain 30 vuodeksi.
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Lisäksi kaupunkiympäristölautakunta päätti edellyttää, että kun kau-
punginvaltuusto on vahvistanut esitysehdotuksen kohdassa B tarkoite-
tut vuokrausperiaatteet, vuokrasopimuksen vuokra-aikaa jatketaan ja 
samassa yhteydessä vuokrasopimusta muutetaan kaupunginvaltuuston 
vuokrausperiaatepäätöksen edellyttämällä tavalla.

B

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle

 että Helsingin Meilahdessa sijaitsevan liitteessä 1 mainitun tontin 
vuokrausperiaatteet vahvistetaan liitteen 1 mukaisesti.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Minja Mehtälä, kiinteistölakimies, puhelin: 09 310 76012

minja.makela(a)hel.fi
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§ 105
Detaljplan och detaljplaneändring för Batteribacken (nr 12477)

HEL 2017-009188 T 10 03 03

Beslut

Stadsfullmäktige godkände detaljplan för ett område för närrekreation i 
46 stadsdelen (Sockenbacka, Tali) och detaljplaneändring för ett områ-
de för närrekreation, ett område för idrotts- och rekreationsanläggning-
ar, park- och gatuområden och ett område för allmän parkering i 46 
stadsdelen (Sockenbacka, Smedjebacka, Tali, Sockenbacka företags-
område) enligt ritning nr 12477, daterad 23.1.2018 och ändrad 
4.12.2018, och på de grunder som framgår av detaljplanebeskrivning-
en. Genom detaljplaneändringen bildas de nya kvarteren 46035 och 
46036.

Dessutom godkände stadsfullmäktige följande hemställningskläm:

 Stadsfullmäktige förutsätter att det utreds om det är möjligt vid 
genomförandet av detaljplanen att prioritera ett snabbt inrät-
tande av ett naturskyddsområde på Batteribacken som en del 
av Helsingfors naturskyddsprogram. (Mai Kivelä)

Behandling

Ledamoten Mai Kivelä understödd av ledamoten Leo Stranius föreslog 
följande hemställningskläm:

 Stadsfullmäktige förutsätter att det utreds om det är möjligt vid 
genomförandet av detaljplanen att prioritera ett snabbt inrät-
tande av ett naturskyddsområde på Batteribacken som en del 
av Helsingfors naturskyddsprogram.

Stadsfullmäktige godkände först stadsstyrelsens förslag enhälligt.

3 omröstningen

Ledamoten Mai Kiveläs förslag till hemställningskläm JA, motsätter sig 
NEJ

JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter att det utreds om det är möjligt 
vid genomförandet av detaljplanen att prioritera ett snabbt inrättande av 
ett naturskyddsområde på Batteribacken som en del av Helsingfors na-
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turskyddsprogram.
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 56
Linda Ahlblad, Alviina Alametsä, Outi Alanen, Ted Apter, Pentti Arajär-
vi, Paavo Arhinmäki, Jussi Chydenius, Fatim Diarra, Laura Finne-Elo-
nen, Tuula Haatainen, Iida Haglund, Mia Haglund, Atte Harjanne, Eveli-
ina Heinäluoma, Kaisa Hernberg, Mari Holopainen, Veronika Honkasa-
lo, Abdirahim Husu Hussein, Kati Juva, Jukka Järvinen, Atte Kaleva, 
Emma Kari, Otso Kivekäs, Mai Kivelä, Tapio Klemetti, Dan Koivu-
laakso, Joonas Kolehmainen, Vesa Korkkula, Kauko Koskinen, Heimo 
Laaksonen, Johanna Laisaari, Silvia Modig, Elina Moisio, Sami Mutti-
lainen, Björn Månsson, Jarmo Nieminen, Maria Ohisalo, Hannu Oskala, 
Sara Paavolainen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Petrus Penna-
nen, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Nelli Ruotsalainen, Mirita 
Saxberg, Satu Silvo, Osmo Soininvaara, Leo Stranius, Johanna 
Sydänmaa, Byoma Tamrakar, Reetta Vanhanen, Mauri Venemies, Si-
nikka Vepsä, Anna Vuorjoki, Ozan Yanar

Nej-röster: 2
Otto Meri, Dani Niskanen

Blanka: 23
Toni Ahva, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Juha Hakola, Jo-
el Harkimo, Nuutti Hyttinen, Ville Jalovaara, Arja Karhuvaara, Laura 
Kolbe, Pia Kopra, Seija Muurinen, Jussi Niinistö, Mia Nygård, Jenni 
Pajunen, Pia Pakarinen, Matti Parpala, Mika Raatikainen, Daniel Sazo-
nov, Tomi Sevander, Juhani Strandén, Ulla-Marja Urho, Jan Vapaavuo-
ri, Juhana Vartiainen

Frånvarande: 4
Mika Ebeling, Eero Heinäluoma, Nasima Razmyar, Wille Rydman

Stadsfullmäktige godkände ledamoten Mai Kiveläs förslag till hemställ-
ningskläm.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Timo Lindén, stf. stadssekreterare, telefon: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Bilagor

1 Asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuksen nro 12477 kartta, 
päivätty 23.1.2018, muutettu 4.12.2018

2 Asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuksen nro 12477 selostus, 
päivätty 23.1.2018, muutettu 4.12.2018
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3 Liikennesuunnitelma (piir. nro 6787)
4 Vuorovaikutusraportti 23.1.2018, täydennetty 27.11.2018 ja asukastilai-

suuksien muistiot
5 Tehdyt muutokset

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, godkännande av generalplan, detaljplan, byggnads-
ordning

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Närings-, trafik- och miljöcentra-
len i Nyland

Förslagstext
Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3
Bilaga 4
Bilaga 5

Helen Ab
Helen Elnät Ab
Samkommunen Helsingforsre-
gionens trafik
Samkommunen Helsingforsre-
gionens miljötjänster
Säkerhets- och kemikalieverket 
(Tukes), Helsingfors

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Sammandrag

Detaljplanen och detaljplaneändringen gäller Batteribackens område, 
som ligger mellan Spiselvägens industriområde och Smedjebacka bo-
stadsområde, bägge i Sockenbacka. Planlösningen gör det möjligt att i 
rekreationsområdets östra del intill Sockenbackavägen anlägga en 
stadsmiljö som är tät och livaktig och där det finns gatuträdsplantering-
ar i den blivande Jokerbanans absoluta närhet. Den nya bostadsvå-
ningsytan uppgår till 35 500 m² vy och antalet invånare ökar med ca 
900. Bottenvåningen mot gatan i flervåningshusen i 6–8 våningar längs 
Sockenbackavägen har anvisats för affärslokaler. De punkthus i 4–7 
våningar som uppförs i klippig terräng kommer att ha gårdar som följer 
terrängen och som anpassas till Smedjebackaområdet och Batteribac-
kens naturmiljö. Den befintliga lekparken flyttas enligt förslaget till mitt-
delen av närrekreationsområdet.
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Planlösningen gör det möjligt att placera Staras depåfunktioner i 
bergsgrottorna under Batteribacken, varigenom det nuvarande depå-
området vid Atomvägen frigörs för byggande av verksamhetslokaler.

Batteribackens värdefulla befästningsområde och naturmiljö skyddas. 
Man har strävat efter en planläggning som bevarar så mycket som möj-
ligt av den klippiga terrängen och tillhörande trädbestånd. Området för 
idrotts- och rekreationstjänster väster om Smedjebacka kommer att ha 
samma användningsändamål som nu.

En trafikplan har utarbetats för de nya bostadskvarteren (nr 6787).

Jokerbanans inverkan på närrekreationsområdet och på de nya bo-
stadskvarteren har beaktats i planbestämmelserna. På våren 2017 har 
detaljplaneändring nr 12434 godkänts för Batteribackens område. Den 
möjliggör att Jokerbanans snabbspårväg delvis byggs i en tunnel under 
det värdefulla befästningsområdet. Detaljplanen har vunnit laga kraft 
11.10.2018.

Föredragandens motiveringar

Detaljplanen följer den gällande generalplan 2002 för Helsingfors med 
rättsverkningar och bidrar till att staden kan nå sina strategiska mål.

I generalplan 2002 för Helsingfors tas området upp som ett rekrea-
tionsområde och ett område dominerat av flervåningshus. För Batteri-
backen finns det förutom en områdesreservering en reservering för en 
tunnel för Jokerbanan samt en reservering för en ny huvudgata från 
Sockenbackavägen via Batteribacken över järnvägen fram till Kånala-
vägens ände (den s.k. Sockenbackabågen). Batteribackens detaljpla-
nelösning är för rekreationsområdets, Jokerbanans och komplette-
ringsbyggandets del förenlig med gällande generalplan 2002. Den före-
liggande planlösningen avviker från generalplan 2002 såtillvida att man 
har avstått från planen på Sockenbackabågens huvudgata genom om-
rådet.

I Helsingfors nya generalplan hade området markerats som rekrea-
tionsområde, område för verksamhetslokaler och område dominerat av 
flervåningshus A1. I sitt beslut fattat 8.11.2018 angående generalpla-
nen ändrade Högsta förvaltningsdomstolen inte Helsingfors förvalt-
ningsdomstols beslut 5.2.2018 att upphäva beslutet om godkännande 
av generalplanen beträffande A1-planbeteckningen för ett område sö-
der om Teknos Oy:s fabriksområde samt beträffande planbeteckningen 
C1 för ett område som omger Teknos Oy:s fabriksområde. Det konsta-
teras i förvaltningsdomstolens beslut att man i de planbeteckningar 
som gäller Sockenbacka inte i behövlig utsträckning har beaktat beho-
vet av skyddsområden i anslutning till den befintliga fabriksverksamhe-
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ten. Generalplan 2002 förblir i huvudsak i kraft på området, och detalj-
planeändringen har beretts i enlighet med den.

Den nu utarbetade planlösningen stämmer överens med den underjor-
diska generalplanen.

Utgångspunkter för området och nuläge

Merparten av det område som berörs av planändringen är grönområde. 
Batteribackens närrekrationsområde har ett centralt läge i Sockenbac-
ka. På områdets högsta punkt ligger befästningsanläggningar. Det 
backiga området är klippig skogsmark som genomkorsas av en histo-
risk artilleriväg och upplysta friluftsstråk. I den östra änden har man 
byggt en lekplats. I den västra delen av planändringsområdet finns det 
två fotbollsplaner med konstgräs.

I närmiljön finns Smedjebacka bostadsområde som uppfördes i huvud-
sak på 1950-talet, Tali koloniträdgård, kvarter för bostäder och verk-
samhetslokaler från 2000-talet samt Spiselvägens och Ärilsvägens in-
dustriområden med en färgfabrik. Området avgränsas i väster av 
stadsgränsen till Esbo.

För Batteribackens parkområde och Smedjebackavägens gatuområde 
gäller en detaljplan från år 1960. År 1965 utarbetade man en särskild 
detaljplan för den underjordiska delen av Batteribackens grotta för en 
grussilo. För det område där fotbollsplanerna ligger och för Spiselvä-
gens gatuområde gäller en detaljplan från år 2005. Fotbollsområdet har 
beteckningen område för idrotts- och rekreationsanläggningar (VU). 
Nordost om VU-området ligger ett stycke mark med en areal på 574 m² 
som är icke-planlagd skogsmark.

Trafikplan

I anslutning till detaljplanelösningen har det utarbetats en trafikplan (rit-
ning nr 6787, bilaga 3), där den nya lokalgatan Smedjebackagränden 
från Smedjebackavägen norrut ingår. I söder kan man köra längs 
Smedjebackagränden för att komma till tomten och i norr längs Spi-
selvägen. Parkering på tomten sker under gårdsdäck med utnyttjande 
av den sluttande terrängen och i huvudsak i anslutning till de hus som 
ligger vid gatan.

Kostnader

Genomförandet av detaljplanen medför kostnader för staden enligt föl-
jande (4/2017, 0 % moms):

Gatuområden 0,4  mn euro
Grönområden 0,5  mn euro
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Kommunalteknik 0,4  mn euro
Totalt 1,3  mn euro

Kostnadskalkylen för grönområdena innefattar en lekplats och anlägg-
ning av parkvägar. Kostnadskalkylen för de kommunaltekniska nätver-
ken innefattar anläggning av ny vattenförsörjning och nya dagvatten-
ledningar, flyttning av befintliga avlopp och vattenledningar samt ut-
vidgning av fjärrvärmenätverket.

Kostnaderna för den nya våningsytan som ska planläggas uppgår till ca 
35 euro/m² vy.

I kostnadskalkylen ingår inte HRM:s byggnadskostnader för att anlägga 
en 800 millimeters stamvattenledning. Där ingår inte heller kostnaderna 
för telekommunikationsnätverk eller kostnaderna för ombyggnad av 
Smedjebackavägen och Sockenbackavägen utanför planområdet och 
inte heller Jokerbanans kostnader.

Detaljplanelösningen höjer områdets värde. Stadens tomtintäkter upp-
går till omkring 20–25 miljoner euro.

Planeringsfaser och växelverkan

Området är i Helsingfors stads ägo. Detaljplanelösningen har utarbe-
tats på initiativ av staden.

Deltagandet och växelverkan har ordnats i enlighet med programmet 
för deltagande och bedömning.

Detaljplaneförslaget hölls offentligt framlagt 2.3–3.4.2018. Det kom in 
15 anmärkningar mot förslaget.

Anmärkningar

De påpekanden som ingår i anmärkningarna gäller byggandets negati-
va konsekvenser för det skyddade natur- och befästningsområdet, för 
de närliggande naturkällorna och för fiskbeståndet i Smedjebackabäc-
ken. Det rapporterades att det på planområdet hade påträffats spillning 
av flygekorre. Det framfördes varierande uppfattningar om avgräns-
ningen av plankartans skyddsområden och om skyddsbeteckningarna. 
Dessutom ingick påpekanden om en försämring av diverse befolk-
ningsgruppers rekreationsmöjligheter och om hur brant parkvägen, 
som man har för avsikt att flytta, borde vara. Man ville bevara artilleri-
vägen i sin helhet.

Anmärkningarna gällde också att Smedjebacka bostadsområde från 
1950-talet är en helhet som bryts sönder till följd av det nya byggandet 
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samt att det blir negativa konsekvenser för Smedjebackabornas boen-
detrivsel och utsikt. Man ville ha fler bilplatser för besöksparkering i 
början av Smedjebackavägen. Man ville att det inte skulle vara tillåtet 
att ha gemensamma lokaler på de nya byggnadernas översta våning, 
och incitamenten för att minska antalet bilplatser kritiserades.

Det ansågs att bergsdepån inte behövs, och det konstaterades att den 
inverkar menligt på Jokerbanans linje. Man ville förlänga Jokerbanans 
tunnel under parkområdet, och det föreslogs att det intilliggande indu-
striområdet omdisponeras för bostäder i stället för byggande på det sätt 
som detaljplanen anger.

Det önskades tilläggsutredningar om flygekorrens eventuella utbred-
ning samt om den olägenhet som spårvägen eventuellt skulle medföra 
till följd av vibrationer och buller. Det ansågs att miljökonsekvenserna 
av Teknos Oy:s färgfabrik och Sockenbackavägens bullerpåverkan 
skulle göra området olämpligt för boende. Det uppfattades att förvalt-
ningsdomstolens nya beslut om generalplanen ifrågasatte lagligheten 
av det föreslagna byggandet ur trygghets- och hälsosynvinkel.

Utlåtanden

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes), Närings-, trafik- och miljöcen-
tralen i Nyland (NTM-centralen), Helen Elnät Ab, Helen Ab, Samkom-
munen Helsingforsregionens miljötjänster (HRM), Samkommunen 
Helsingforsregionens trafik (HRT), stadsmuseet och räddningsnämn-
den gav utlåtanden om planförslaget.

NTM-centralen konstaterar i sitt utlåtande att fastän planlösningen kan 
anses motiverad med tanke på samhällsstrukturen och strävan att öka 
den till spårtrafik knutna bebyggelsen, kan lösningen inte anses opro-
blematisk på grund av att man för bostadsbyggande anvisat sådana 
områden som är utsatta för trafikbuller och som ligger i en konsulte-
ringszon enligt Sevesodirektivet. Risksituationerna har utretts med 
hjälp av modeller, varför den verkliga situationen kan vara annorlunda. 
NTM-centralen anser att detaljplanen inte kan gå vidare i föreslagen 
form med beaktande av den besvärliga buller- och luftkvalitetssituatio-
nen, Sevesoanläggningens eventuella risksituationer samt Helsingfors 
förvaltningsdomstols beslut att avlägsna bostadsbeteckningen vid Bat-
teribacken från Helsingfors nya generalplan.

Tukes meddelade att det inte hade något att påpeka med anledning av 
planförslaget.

Helen Ab konstaterar i sitt utlåtande att det i vägkorsningen mellan 
Sockenbackavägen och Smedjebackavägen torde göras ändringar i 
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DN400-fjärrvärmeledningen på grund av Jokerbanan och bostadsbyg-
gande enligt detaljplanen.

Enligt HRM:s utlåtande förutsätter planändringen att det byggs vatten-
ledningar på Smedjebackagränden. Dessutom blir man tvungen att flyt-
ta huvudvattenledningen och spillvattenavloppet på Smedjebackavä-
gen. Under Sockenbackavägen, i närheten av kvarteret 46022, går en 
underjordisk tunnel där det finns allmänna vattenförsörjningsledningar 
som är i användning. I detaljplanen bör införas en bestämmelse enligt 
vilken byggandet i närheten av tunneln bör planeras och genomföras 
så att det inte är till förfång för eller skadar tunneln eller ledningarna.

HRT konstaterar i sitt utlåtande att hållplats H15971 kan avlägsnas om 
man säkerställer att bussar från hållplats H1521, Tali koloniträdgård, 
kan vända in på Smedjebackavägen.

Stadsmuseet konstaterar i sitt utlåtande att depåområdet, flyttningen av 
friluftsstråket och Jokerbanans västra mynning innebär att skyddszo-
nen för skog minskar avsevärt och att bebyggelsen kommer onödigt 
nära befästningen. Förbindelsevägens västra del har sm-beteckning. 
Planbeteckningen borde vara s, eftersom det inte är fråga om en väg-
sträckning som är skyddad med stöd av lagen om fornminnen.

Räddningsnämnden konstaterar i sitt utlåtande att detaljplanen bör be-
akta att man med räddningsfordon ska ha åtkomst till båda ändarna på 
Jokerbanans tunnel och att det ska finnas plats reserverad för brand-
vattenposter.

Utlåtandena framgår i sin helhet av beslutshistorien, och referat av 
dessa och genmälena till utlåtandena ingår i rapporten om växelverkan.

Ändringar i förslaget till detaljplan och detaljplaneändring

Det som har framförts i anmärkningarna har beaktats med hänsyn till 
detaljplanens mål och i den mån det är ändamålsenligt.

I detaljplanekartans beteckningar eller bestämmelser och i det övriga 
materialet gjordes ändringar efter att detaljplanen varit offentligt fram-
lagd. För ändringarna redogörs detaljerat i detaljplanebeskrivningens 
sista kapitel. De har också samlats i bilagan över ändringar (Tehdyt 
muutokset).

De ändringar som gjorts efter det offentliga framläggandet har diskute-
rats med berörda parter.

Till slut
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Beslutsförslaget stämmer överens med stadsmiljönämndens justerade 
framställning.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Timo Lindén, stf. stadssekreterare, telefon: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Bilagor

1 Asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuksen nro 12477 kartta, 
päivätty 23.1.2018, muutettu 4.12.2018

2 Asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuksen nro 12477 selostus, 
päivätty 23.1.2018, muutettu 4.12.2018

3 Liikennesuunnitelma (piir. nro 6787)
4 Vuorovaikutusraportti 23.1.2018, täydennetty 27.11.2018 ja asukastilai-

suuksien muistiot
5 Tehdyt muutokset

Bilagematerial

1 Sijaintikartta
2 Ilmakuva
3 Havainnekuva, 27.11.2018

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, godkännande av generalplan, detaljplan, byggnads-
ordning

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Närings-, trafik- och miljöcentra-
len i Nyland

Förslagstext
Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3
Bilaga 4
Bilaga 5

Helen Ab
Helen Elnät Ab
Samkommunen Helsingforsre-
gionens trafik
Samkommunen Helsingforsre-
gionens miljötjänster
Säkerhets- och kemikalieverket 
(Tukes), Helsingfors

För kännedom
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Räddningsnämnden
Stadsmiljönämnden
Stadsmuseet
Detaljplaneläggning

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 04.03.2019 § 150

HEL 2017-009188 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy 46. kaupunginosan (Pitäjänmäki, Tali) 
lähivirkistysaluetta koskevan asemakaavan ja 46. kaupunginosan (Pi-
täjänmäki, Pajamäki, Tali, Pitäjänmäen yritysalue) lähivirkistys-, urhei-
lu- ja virkistyspalvelujen aluetta sekä puisto- ja katualueita ja yleistä py-
säköintialuetta koskevan asemakaavan muutoksen 23.1.2018 päivätyn 
ja 4.12.2018 muutetun piirustuksen numero 12477 mukaisena ja ase-
makaavaselostuksesta ilmenevin perustein. Kaavamuutoksen myötä 
muodostuvat uudet korttelit 46035 ja 46036.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Timo Lindén, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 04.12.2018 § 614

HEL 2017-009188 T 10 03 03

Hankenumero 0563_10

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle

 23.1.2018 päivätyn ja 4.12.2018 muutetun asemakaava- ja asema-
kaavan muutosehdotuksen nro 12477 hyväksymistä. Asemakaava 
koskee 46. kaupunginosan (Pitäjänmäki, Tali) lähivirkistysaluetta ja 
asemakaavan muutos koskee 46. kaupunginosan (Pitäjänmäki, Pa-
jamäki, Tali, Pitäjänmäen yritysalue) lähivirkistys-, urheilu- ja virkis-
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tyspalvelujen aluetta sekä puisto- ja katualueita ja yleistä pysäköin-
tialuetta (muodostuvat uudet korttelit 46035 ja 46036).

Lisäksi lautakunta päätti

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

toihin ja muistutuksiin. Päätösasiakirjat ja vuorovaikutusraportti ovat 
luettavissa Kaupunkiympäristön toimialan asiakaspalvelussa, Sör-
näistenkatu 1, sekä internet-sivuilla: Päätöksenteko

www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi

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

27.11.2018 Pöydälle

30.01.2018 Ehdotuksen mukaan

23.01.2018 Pöydälle

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Siv Nordström, arkkitehti, puhelin: 310 37322

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

tiina.uusitalo(a)hel.fi
Taina Toivanen, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37433

taina.toivanen(a)hel.fi
Raila Hoivanen, diplomi-insinööri, teknistaloudellinen suunnittelu, puhelin: 310 37482

raila.hoivanen(a)hel.fi
Jarkko Nyman, insinööri, teknistaloudellinen suunnittelu, puhelin: 310 37094

jarkko.nyman(a)hel.fi
Kaarina Laakso, diplomi-insinööri, teknistaloudellinen suunnittelu, puhelin: 310 37250

kaarina.laakso(a)hel.fi

Pelastuslautakunta 03.04.2018 § 41

HEL 2017-009188 T 10 03 03

Lausunto

Pelastuslautakunta antoi seuraavan lausunnon Patterimäen asema-
kaava-ja asemakaavan muutosehdotuksesta (nro 12477):

http://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi
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Asemakaavassa tulee huomioida pelastusajoneuvojen pääsymahdolli-
suus Raide-jokeritunnelin molempiin päihin sekä tilavaraukset sam-
mutusvesiposteille.

Esittelijä
pelastuskomentaja
Simo Wecksten

Lisätiedot
Esko Rantanen, johtava palotarkastaja, puhelin: 310 31232

esko.rantanen(a)hel.fi

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala Kulttuuripalvelukokonaisuus Kaupunginmuseo 
Kulttuuriperintöyksikkö 12.3.2018

HEL 2017-009188 T 10 03 03

Helsingin kaupunkiympäristön toimialan asemakaavoituspalvelu on 
pyytänyt kaupunginmuseolta lausuntoa Patterimäen asemakaava- ja 
asemakaavan muutosehdotukseen nro 12477 Pitäjämäen (KO. 46) Pa-
jamäessä. Kaupunginmuseo lausuu asiasta perustehtävänsä mukai-
sesti kulttuuriympäristön vaalimisen näkökulmasta.

Asemakaava ja asemakaavan muutos koskee Pitäjänmäen Pajamäen 
Patterimäen aluetta, jonne alueen itäosaan Pitäjämäentien laidalle luo-
daan kaavaratkaisulla tiivis kerrostaloasuinalue. Kaavaratkaisu mahdol-
listaa Staran varikon toiminnat kallioluolastoon Patterimäen alle, jolloin 
nykyinen Atomitien varikkoalue vapautuisi käytettäväksi toimitilaraken-
tamiseen. Patterimäen arvokas ensimmäisen ja toisen maailmansodan 
linnoitusalue ja luonnonympäristö suojellaan asemakaavoituksessa. 
Pajamäen länsipuolella oleva urheilu ja virkistyspalveluiden alue säilyy 
nykyisessä käytössään. Muu alue olisi lähivirkistysaluetta.

Patterimäen ensimmäisen maailmansodan linnoitusalue Tukikohta XX-
XV:11 (Pajamäki) (mjrek 1000013916) on merkitty VL/s-1 –alueeksi. Se 
on lähivirkistysalue, jolla luonnonympäristö ja alueella olevat sotahisto-
riaan liittyvät rakenteet suojellaan. Kiinteillä muinaisjäännöksillä ja lu-
onnonympäristöllä on yhteinen kaavamerkintä ja -määräys, jossa en-
simmäisen maailmansodan linnoitteet ovat muinaismuistolain mukai-
sesti kiinteitä muinaisjäännöksiä. Toisen maailmasodan aikaisen ilma-
torjuntapatteri, muu kulttuuriperintökohde, säilytetään. Kaavamääräyk-
set ovat asianmukaisia, mutta Museoviraston ohjeiden mukaan kaava-
merkintänä tulee olla kiinteiden muinaisjäännösten kohdalla sm. 

Patterimäen länsiosaan Arinatielle on osoitettu yhdyskunnallista huol-
toa palvelevien rakennusten ja laitosten korttelialue (ET), joka sijaitsee 
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puolittain valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt – 
listauksen (RKY 2009) Pääkaupunkiseudun 1 maailmansodan linnoit-
teet –rajauksen sisällä. Toimisto- ja katosrakennukset sijaitsevat RKY-
alueella. Suunnitellussa on pyritty, että varikon maanpäälliset rakenteet 
sopeutuisivat mahdollisimman hyvin viereiseen suojelukohteeseen. Va-
rikkoalue, ulkoilutien siirto ja Raide-Jokerin läntinen suuaukko vähen-
tävät suojametsävyöhykettä huomattavasti ja tuo rakentamista turhan 
lähelle linnoitteita.

Tukikohdasta johtaa itään Pitäjänmäentielle ulkoilutienä toimiva en-
simmäisen maailmasodan aikainen yhdystie (tykkitie), jonka itäosa tu-
houtuu asuinalueen rakentamisessa. Museoviraston tulkinnan mukaan 
käytössä olevat historialliset tielinjat eivät ole muinaismuistolain tarkoit-
tamia kiinteitä muinaisjäännöksiä vaan kulttuuriperintökohteita. Kulttuu-
riperintökohteet eivät ole muinaismuistolain rauhoittamia, mutta ne voi-
daan tarvittaessa suojella maankäytön- ja rakennuslain keinoin (MRL 
132/1999). Kaupunginmuseon ja asemakaavoituspalvelun neuvottelu-
issa päädyttiin osoittaa yhdystien itäosalla smd -merkintä, jossa 
määrätään tykkitien dokumentointi ennen rakentamista. Tien länsiosal-
la on sm-merkintä, jonka mukaan tie tulee pitää nykyisessä asussaan. 
Sen ylläpito on ilman erillistä lupaa sallittu. Kaavamääräys on asianmu-
kainen. Kaavamerkintänä pitää olla s, koska kyseessä ei ole muinais-
muistolain perusteella suojeltu tielinja.

Kaupunginmuseolla ei ole asemakaava- ja asemakaavan muutosehdo-
tukseen muuta huomautettavaa.

Lisätiedot
Markku Heikkinen, tutkija, puhelin: +358 9 310 71552

markku.heikkinen(a)hel.fi

Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus Kaupunki-
mittauspalvelut Kartat ja paikkatiedot Yksikön päällikkö 13.10.2017 § 43

HEL 2017-009188 T 10 03 03

Hankenumero 0563_10

Päätös

Yksikön päällikkö päätti hyväksyä asemakaavan 12477 pohjakartan 
kaupunginosassa 46 Pitäjänmäki. Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja 
rakennuslain (132/1999) 54a §:n asettamat vaatimukset.

Päätöksen perustelut
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Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialan kaupunki-
mittauspalvelut on valmistanut asemakaavan pohjakartan:

Asemakaavan numero: 12477
Kaupunginosa: 46 Pitäjänmäki
Kartoituksen työnumero: 15/2017
Pohjakartta valmistunut: 15.6.2017
Tasokoordinaatisto: ETRS-GK25
Korkeusjärjestelmä: N2000

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

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

Lisätiedot
Merja Kyyrö, vastaava kartoittaja, puhelin: 310 31967

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

timo.tolkki(a)hel.fi
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§ 106
Motioner inlämnade vid sammanträdet

HEL 2019-003277, 2019-003278, 2019-003279, 2019-003280, 2019-003281, 2019-003282, 2019-003283, 2019-
003284, 2019-003285, 2019-003287, 2019-003288, 2019-003289, 2019-003290, 2019-003291, 2019-003292, 
2019-003293, 2019-003294, 2019-003295, 2019-003296, 2019-003297, 2019-003298, 2019-003299, 2019-
003300, 2019-003301, 2019-003303, 2019-003304, 2019-003305, 2019-003306, 2019-003307, 2019-003308, 
2019-003309, 2019-003310, 2019-003311, 2019-003312, 2019-003313, 2019-003314, 2019-003315, 2019-
003316

Beslut

Budgetmotioner

 Budgetmotion av ledamoten Mari Rantanen m.fl. om avgiftsfria fri-
dagar för närståendevårdare 

 Budgetmotion av ledamoten Mari Rantanen m.fl. om avgiftsfri kol-
lektivtrafik för helsingforsare på ålderspension med låga inkomster

 Budgetmotion av ledamoten Mari Rantanen m.fl. om anställning av 
en barnpsykiater som stöd för barnskyddet

 Budgetmotion av ledamoten Petra Malin m.fl. om höjning av lokal-
dimensioneringen per barn för nya och ombyggda daghemslokaler

 Budgetmotion av ledamoten Petra Malin m.fl. om kunddimensione-
ringen inom socialarbetet bland vuxna

 Budgetmotion av ledamoten Petra Malin m.fl. om kvaliteten och 
gruppstorleken i den förberedande undervisningen för barn med in-
vandrarbakgrund

 Budgetmotion av ledamoten Nelli Ruotsalainen m.fl. om ett försök 
med hobbysedlar i syfte att likställa barnens hobbymöjligheter

 Budgetmotion av ledamoten Kauko Koskinen m.fl. om iståndsätt-
ning och asfaltering av grusvägar

 Budgetmotion av ledamoten Petrus Pennanen m.fl. om förbättring 
av kvaliteten på klimatvänlig skolmat

 Budgetmotion av ledamoten Kati Juva m.fl. om virtuell gruppverk-
samhet för ensamma
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 Budgetmotion av ledamoten Kati Juva m.fl. om geronomer och mul-
tiprofessionalitet inom hemvården 

 Budgetmotion av ledamoten Vesa Korkkula m.fl. om ökning av re-
surserna för ungdomstjänster

 Budgetmotion av ledamoten Sirpa Asko-Seljavaara m.fl. om ökning 
av anslagen för snöhantering

 Budgetmotion av ledamoten Vesa Korkkula m.fl. om slopande av 
ensidig tolkning av produktivitetsmålet

 Budgetmotion av ledamoten Seija Muurinen m.fl. om stöd för mobili-
tet för pensionärer

 Budgetmotion av ledamoten Fatim Diarra m.fl. om ökning av ansla-
gen för positiv särbehandling inom småbarnspedagogiken

 Budgetmotion av ledamoten Fatim Diarra m.fl. om ökning av antalet 
skolgångsbiträden i grundskolor och gymnasier

 Budgetmotion av ledamoten Fatim Diarra m.fl. om tillräckliga under-
visningsmaterial

 Budgetmotion av ledamoten Otto Meri m.fl. om en konstisplan till 
Johannesplanen

 Budgetmotion av ledamoten Kaisa Hernberg m.fl. om påskyndning 
av spårvagnsprojekt

 Budgetmotion av ledamoten Mari Holopainen m.fl. om ökning av re-
surserna för ungdomsarbetet i centrum

 Budgetmotion av ledamoten Mari Holopainen m.fl. om stöd för ung-
domar i 10–16 års ålder i behov av särskilt stöd

 Budgetmotion av ledamoten Reetta Vanhanen m.fl. om ökning av 
antalet anställningar för psykiatriska vårdare inom primärvården

 Budgetmotion av ledamoten Jussi Chydenius m.fl. om en frisbee-
golfbana i Svedängen 
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 Budgetmotion av ledamoten Mari Holopainen m.fl. om ett pedago-
giskt expertteam för fostrans- och utbildningssektorns lokaler

 Budgetmotion av ledamoten Alviina Alametsä m.fl. om ökning av 
psykiatrisk hjälp med låg tröskel

 Budgetmotion av ledamoten Heimo Laaksonen m.fl. om ett tak till 
Parkstads idrottsparks läktare

 Budgetmotion av ledamoten Heimo Laaksonen m.fl. om bajamajor 
och en kiosk till Bocksbacka

 Budgetmotion av ledamoten Heimo Laaksonen m.fl. om stadscyklar 
till Malms, Mosabacka, Parkstads och Bocksbacka stationer

 Budgetmotion av ledamoten Veronika Honkasalo m.fl. om reserve-
ring av anslag för läroböcker i livsåskådningskunskap i grundskolor 

 Budgetmotion av ledamoten Mika Ebeling m.fl. om Helsingforstil-
lägg till 2–3-åringar

 Budgetmotion av ledamoten Sinikka Vepsä m.fl. om ökning av anta-
let vårdbiträden i de mångsidiga servicecentralerna i Helsingfors 

Motioner som hör till stadsfullmäktiges befogenheter

 Motion av ledamoten Mari Rantanen m.fl. om en förebyggande 
verksamhetsplan mot stympning av barns könsorgan

 Motion av ledamoten Ozan Yanar m.fl. om stöd för barns och ungas 
hobbyer 

 Motion av ledamoten Sirpa Asko-Seljavaara m.fl. om upphöran-
de med att dumpa snö i havet

 Motion av ledamoten Maria Ohisalo m.fl. om upprätthållande av ar-
betsförmågan hos arbetslösa

 Motion av ledamoten Tuula Haatainen m.fl. om bortflyttning av en 
farlig snötipp från Hertonäs 

 Motion av ledamoten Paavo Arhinmäki m.fl. om motionsverksamhet 
för familjer i skolsalar på veckoslut 

Sökande av ändring
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Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/2019 223 (244)
Kaupunginvaltuusto

13.03.2019

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
helsinki.kirjaamo@hel.fi http://www.hel.fi/kaupunginvaltuusto +358 9 655 783 FI02012566

MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 91, 92, 93, 98 ja 106 §:t.

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

2
MUUTOKSENHAKU HANKINTAPÄÄTÖKSEEN

Pöytäkirjan 94 §.

Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen 
muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markki-
naoikeudelle taikka molemmat.

OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Oikaisuvaatimusaika

Asianosaisen on esitettävä vaatimus 14 päivän kuluessa siitä, kun 
asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta 
ratkaisusta.

Muutoksenhaku markkinaoikeuteen ei estä vaatimasta hankintaoikai-
sua.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan 
hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan vas-
taanottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin sähköinen 
viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa si-
ten, että viestiä voidaan käsitellä.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi tavallisena kirjeenä, ehdokkaan tai 
tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivä-
nä kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä tiedoksian-
non tapahtuneen myöhemmin.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Oikaisuvaatimuk-
sen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon viimeistään määrä-
ajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.
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Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapun-
päivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen 
tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolta hankintaoikaisua vaaditaan, on Helsingin kaupun-
ginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

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

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Hankintaoikaisuvaatimus pannaan vireille kirjallisesti ilmoittamalla

 hankintayksikön päätös tai muu ratkaisu, johon hankintaoikaisuvaa-
timus kohdistuu

 miten päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi
 millä perusteella päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavak-

si.

Sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava oikaisua vaativan nimi sekä tarvit-
tavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Jos oikaisua vaativan puhevaltaa 
käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaa-
timuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoi-
tettava myös tämän nimi sekä tarvittavat yhteystiedot.

Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisua vaativa ha-
luaa vedota vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimi-
tettu viranomaiselle.

Pöytäkirja

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

Valitusaika

Valitus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan 
hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan vas-
taanottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin sähköinen 
viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa si-
ten, että viestiä voidaan käsitellä.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi tavallisena kirjeenä, ehdokkaan tai 
tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivä-
nä kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä tiedoksian-
non tapahtuneen myöhemmin.

Hankintaoikaisun vireilletulo ei vaikuta siihen määräaikaan, jonka ku-
luessa asianosaisella on oikeus hakea muutosta valittamalla markkina-
oikeudelle.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Valitus on toimitettava vali-
tusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen va-
litusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapun-
päivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä en-
simmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään markkinaoikeudelle.

Markkinaoikeuden asiointiosoite on seuraava:

Postiosoite: Radanrakentajantie 5
 00520 HELSINKI
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksinumero: 029 56 43314
Käyntiosoite: Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero: 029 56 43300

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

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

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

 päätös, johon haetaan muutosta
 miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen 

vaaditaan tehtäväksi
 perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan 
puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos 
valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava 
myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin 
asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. 
Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, 
jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai 
eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä

 päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäl-
jennöksenä

 todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu sel-
vitys valitusajan alkamisen ajankohdasta

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

Ilmoitus valituksen tekemisestä hankintayksikölle

Valittajan tai hänen edustajansa on ilmoitettava kirjallisesti hankintayk-
sikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus 
on toimitettava viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimi-
tetaan markkinaoikeudelle.

Ilmoitus on tehtävä osoitteeseen:

Sähköpostiosoite:helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite: PL 10
 00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero: (09) 655 783
Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero: (09) 310 13700 (Yleishallinto)
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Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Odotusaika

EU-kynnysarvot ylittävien hankintojen osalta hankintasopimus voidaan 
tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on 
saanut tai hänen katsotaan saaneen päätöksen ja valitusosoituksen 
tiedoksi.

Oikeudenkäyntimaksu

Markkinaoikeus perii asian käsittelystä maksua 2050 euroa, jos han-
kinnan arvo on alle 1 miljoona euroa; 4100 euroa, jos hankinnan arvo 
on vähintään 1 miljoona euroa ja alle 10 miljoonaa euroa; ja 6140 eu-
roa, jos hankinnan arvo on vähintään 10 miljoonaa euroa.

Pöytäkirja

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

3
VALITUSOSOITUS

Pöytäkirjan 95, 96, 97, 99, 100, 101, 102, 103 ja 104 §:t.

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

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

 kunnan jäsen.

Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi-
saannista.

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

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

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

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
 päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa
 päätös on muuten lainvastainen.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on seuraava:

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

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

Valituksen muoto ja sisältö

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

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

 päätös johon haetaan muutosta
 miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen 

vaaditaan tehtäväksi
 perusteet, jolla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan 
puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/2019 229 (244)
Kaupunginvaltuusto

13.03.2019

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
helsinki.kirjaamo@hel.fi http://www.hel.fi/kaupunginvaltuusto +358 9 655 783 FI02012566

valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava 
myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin 
asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. 
Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, 
jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai 
eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä

 päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäl-
jennöksenä

 todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu sel-
vitys valitusajan alkamisen ajankohdasta

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

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeus perii muutoksenhakuasian käsittelystä 260 euron oi-
keudenkäyntimaksun. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista 
päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä.

Pöytäkirja

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

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

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

4
VALITUSOSOITUS

Pöytäkirjan 105 §.

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/2019 230 (244)
Kaupunginvaltuusto

13.03.2019

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
helsinki.kirjaamo@hel.fi http://www.hel.fi/kaupunginvaltuusto +358 9 655 783 FI02012566

Valitusoikeus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta

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

 kunnan jäsen
 viranomainen toimialaansa kuuluvissa asioissa
 maakunnan liitto ja kunta, joiden alueella kaavassa osoitetulla 

maankäytöllä on vaikutuksia
 rekisteröity paikallinen tai alueellinen yhteisö toimialaansa kuuluvis-

sa asioissa toimialueellaan.

Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi-
saannista.

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

Kunnan jäsenen, asianosaisen ja muun valittamaan oikeutetun katso-
taan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun 
pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

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

Valitusperusteet

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
 päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa
 päätös on muuten lainvastainen.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on seuraava:

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

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

Valituksen muoto ja sisältö

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

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

 päätös, johon haetaan muutosta
 miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen 

vaaditaan tehtäväksi
 perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan 
puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos 
valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava 
myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin 
asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. 
Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, 
jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai 
ehyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä

 päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäl-
jennöksenä

 todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu sel-
vitys valitusajan alkamisen ajankohdasta

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

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeus perii muutoksenhakuasian käsittelystä 260 euron oi-
keudenkäyntimaksun. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista 
päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. 
Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli 
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asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen 
on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.

Pöytäkirja

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

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

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

ANVISNINGAR FÖR SÖKANDE AV ÄNDRING

1
FÖRBUD MOT SÖKANDE AV ÄNDRING

91, 92, 93, 98 och 106 § i protokollet.

Ändring i beslutet får inte sökas eftersom beslutet gäller beredning eller 
verkställighet.

Tillämpat lagrum: 136 § i kommunallagen

2
SÖKANDE AV ÄNDRING I UPPHANDLINGSBESLUT

94 § i protokollet.

Den som är missnöjd med beslutet kan söka ändring i beslutet genom 
att begära upphandlingsrättelse eller genom att anföra besvär hos 
marknadsdomstolen eller genom att göra både och.

ANVISNINGAR OM BEGÄRAN OM UPPHANDLINGSRÄTTELSE

Den tid inom vilken upphandlingsrättelse ska begäras

Parten ska lämna in begäran om upphandlingsrättelse inom 14 dagar 
efter att ha fått del av den upphandlande enhetens beslut eller avgö-
rande i ett upphandlingsförfarande.
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Ett överklagande hos marknadsdomstolen hindrar inte att upphand-
lingsrättelse begärs.

Vid användning av den elektroniska kontaktinformationen anses an-
budssökanden och anbudsgivaren ha fått del av beslutet den dag det 
elektroniska meddelandet står till mottagarens förfogande i dennes 
mottagarapparat på ett sådant sätt att meddelandet kan hanteras.

Om delgivningen sker brevledes per post till mottagaren, anses an-
budssökanden och anbudsgivaren ha fått del av beslutet sju dagar ef-
ter att brevet avsändes, om inte anbudssökanden eller anbudsgivaren 
visar att delgivningen har skett vid en senare tidpunkt.

Dagen för delfåendet räknas inte in i den tid inom vilken upphandlings-
rättelse ska begäras. Begäran om upphandlingsrättelse ska inlämnas 
till Helsingfors stads registratorskontor senast den bestämda tidens 
sista dag under registratorskontorets öppettid.

Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag, självständig-
hetsdagen, första maj, jul- eller midsommarafton eller en helgfri lördag 
får begäran om upphandlingsrättelse inlämnas första vardagen däref-
ter.

Rättelsemyndighet

Upphandlingsrättelse begärs hos Helsingfors stadsstyrelse.

Rättelsemyndighetens kontaktuppgifter är:

E-postadress: helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postadress: PB 10
 00099 HELSINGFORS STAD
Faxnummer: (09) 655 783
Besöksadress: Norra esplanaden 11–13
Telefonnummer: (09) 310 13700

  

Registratorskontoret är öppet måndag–fredag kl. 08.15–16.00.

Formen för och innehållet i begäran om upphandlingsrättelse

Begäran om upphandlingsrättelse ska göras skriftligt. I begäran om 
upphandlingsrättelse ska uppges

 det beslut eller andra avgörande av den upphandlande enheten 
som begäran om upphandlingsrättelse gäller
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 hurdana ändringar som söks
 på vilka grunder upphandlingsrättelse begärs

Elektroniska dokument uppfyller kravet på skriftlig form.

Rättelsesökandens namn och kontaktuppgifter ska uppges i begäran 
om upphandlingsrättelse. Om ändringssökandens talan förs av en lag-
lig företrädare eller ett ombud eller om begäran om upphandlingsrättel-
se har upprättats av någon annan, ska också hans namn och kontakt-
uppgifter uppges i begäran.

Till begäran om upphandlingsrättelse ska fogas de handlingar som 
ändringssökanden åberopar som stöd för sin begäran, om dessa inte 
redan tidigare har tillställts myndigheten.

Protokoll

Protokollsutdrag och -bilagor som hänför sig till beslutet skickas på be-
gäran. Handlingar kan beställas från Helsingfors stads registratorskon-
tor.

BESVÄRSANVISNING TILL MARKNADSDOMSTOLEN

Besvärstid

Besvär ska anföras inom 14 dagar från delfåendet av beslutet.

Vid användning av den elektroniska kontaktinformationen anses an-
budssökanden och anbudsgivaren ha fått del av beslutet den dag det 
elektroniska meddelandet står till mottagarens förfogande i dennes 
mottagarapparat på ett sådant sätt att meddelandet kan hanteras.

Om delgivningen sker brevledes per post till mottagaren anses an-
budssökanden och anbudsgivaren ha fått del av beslutet sju dagar ef-
ter att brevet avsändes, om inte anbudssökanden eller anbudsgivaren 
visar att delgivningen har skett vid en senare tidpunkt.

Anhängiggörande av en upphandlingsrättelse påverkar inte den tidsfrist 
under vilken en part har rätt att överklaga beslutet genom besvär hos 
marknadsdomstolen.

Dagen för delfåendet räknas inte in i besvärstiden. Begäran om upp-
handlingsrättelse ska inlämnas till besvärsmyndigheten senast tidsfris-
tens sista dag under besvärsmyndighetens öppettid.

Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag, självständig-
hetsdagen, första maj, jul- eller midsommarafton eller en helgfri lördag 
får besvärshandlingarna inlämnas första vardagen därefter.
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Besvärsmyndighet

Besvär anförs hos marknadsdomstolen.

Marknadsdomstolens kontaktuppgifter är:

E-postadress: markkinaoikeus@oikeus.fi
Postadress: Banbyggarvägen 5
 00520 HELSINGFORS
Faxnummer: 029 56 43314
Besöksadress: Banbyggarvägen 5
Telefonnummer: 029 56 43300

  

Besvär kan anföras även via förvaltnings- och specialdomstolarnas e-
tjänst på adressen https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet#/sv

Formen för och innehållet i besvärsskriften

Besvär ska anföras skriftligt. Elektroniska dokument uppfyller kravet på 
skriftlig form.

I besvärsskriften, som ska riktas till besvärsmyndigheten, ska uppges

 det beslut som besvärsskriften gäller
 till vilka delar ändring söks i beslutet och hurdana ändringar som 

söks
 på vilka grunder ändring söks

I besvärsskriften ska ändringssökandens namn och hemkommun upp-
ges. Om ändringssökandens talan förs av hans lagliga företrädare eller 
ombud eller om någon annan person har uppgjort besvären, ska i be-
svärsskriften även uppges namn och hemkommun för denna person.

I besvärsskriften ska vidare uppges den postadress och det telefon-
nummer under vilka meddelanden i saken kan tillställas ändringssö-
kanden.

Besvärsskriften ska undertecknas av ändringssökanden, den lagliga fö-
reträdaren eller ombudet. Ett elektroniskt dokument behöver emellertid 
inte kompletteras med en underskrift om dokumentet innehåller uppgif-
ter om avsändaren och om det inte finns anledning att betvivla doku-
mentets autenticitet och integritet.

Till besvärsskriften ska fogas
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 det beslut som besvärsskriften gäller, i original eller kopia
 ett intyg över vilken dag beslutet har delgivits eller en annan utred-

ning över när besvärstiden har börjat
 de handlingar som ändringssökanden åberopar som stöd för sin 

begäran, om dessa inte redan tidigare har tillställts myndigheten

Underrättelse om besvären till den upphandlande enheten

Den som anför besvär eller dennes företrädare ska skriftligt underrätta 
den upphandlande enheten om att ärendet förs till marknadsdomstolen. 
Underrättelsen ska lämnas senast då besvären över upphandlingen 
lämnas in till marknadsdomstolen.

Underrättelsen ska lämnas på adressen:

E-postadress: helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postadress: PB 10
 00099 HELSINGFORS STAD
Faxnummer: (09) 655 783
Besöksadress: Norra esplanaden 11–13
Telefonnummer: (09) 310 13700

  

Väntetid

Vid upphandling som överstiger EU-tröskelvärdena får upphandlings-
kontrakt slutas tidigast 14 dagar efter att anbudssökanden eller an-
budsgivaren har fått eller anses ha fått del av beslutet och besvärsan-
visningen.

Rättegångsavgift

Marknadsdomstolen tar ut en rättegångsavgift på 2 000 euro för be-
handlingen av ärendet om upphandlingens värde är mindre än 1 miljon 
euro, 4 000 euro om upphandlingens värde är minst 1 miljon euro men 
mindre än 10 miljoner euro, och 6 000 euro om upphandlingens värde 
är minst 10 miljoner euro.

Protokoll

Protokollsutdrag och -bilagor som hänför sig till beslutet skickas på be-
gäran. Handlingar kan beställas från Helsingfors stads registratorskon-
tor.

3
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BESVÄRSANVISNING

95, 96, 97, 99, 100, 101, 102, 103 och 104 § i protokollet.

Ändring i beslutet söks genom kommunalbesvär.

Besvärsrätt

Ändring i beslutet får sökas

 av den som ett beslut avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel di-
rekt påverkas av beslutet (part)

 av kommunmedlemmarna

Besvärstid

Kommunalbesvär ska anföras inom 30 dagar från delfåendet av beslu-
tet.

Besvärsskriften ska inlämnas till besvärsmyndigheten senast besvärs-
tidens sista dag under besvärsmyndighetens öppettid.

Om beslutet har delgetts per post anses en part ha fått del av beslutet 
sju dagar efter att brevet avsändes, om inte något annat påvisas. En 
kommunmedlem anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att proto-
kollet fanns tillgängligt i det allmänna datanätet.

Om beslutet har delgetts som elektroniskt meddelande anses en part 
ha fått del av beslutet tre dagar efter att meddelandet avsändes, om in-
te något annat påvisas.

Dagen för delfåendet räknas inte in i besvärstiden. Om sista dagen av 
besvärstiden är en helgdag, självständighetsdagen, första maj, jul- eller 
midsommarafton eller en helgfri lördag får besvärshandlingarna inläm-
nas första vardagen därefter.

Besvärsgrunder

Kommunalbesvär får anföras på den grunden att

 beslutet har tillkommit i felaktig ordning 
 den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter 
 beslutet annars strider mot lag

Besvärsmyndighet

Kommunalbesvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol.

Förvaltningsdomstolens kontaktuppgifter är:
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E-postadress: helsinki.hao@oikeus.fi
Adress: Banbyggarvägen 5

 00520 HELSINGFORS
Faxnummer: 029 56 42079

Telefonnummer: 029 56 42000

Besvär kan anföras även via förvaltnings- och specialdomstolarnas e-
tjänst på adressen https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet#/sv

Formen för och innehållet i besvärsskriften

Besvär ska anföras skriftligt. Elektroniska dokument uppfyller kravet på 
skriftlig form.

I besvärsskriften, som ska riktas till besvärsmyndigheten, ska uppges

 det beslut som besvärsskriften gäller 
 till vilka delar ändring söks I beslutet och hurdana ändringar som 

söks 
 på vilka grunder ändring söks

I besvärsskriften ska ändringssökandens namn och hemkommun upp-
ges. Om ändringssökandens talan förs av hans lagliga företrädare eller 
ombud eller om någon annan person har uppgjort besvären, ska i be-
svärsskriften även uppges namn och hemkommun för denna person.

I besvärsskriften ska vidare uppges den postadress och det telefon-
nummer under vilka meddelanden i saken kan tillställas ändringssö-
kanden.

Besvärsskriften ska undertecknas av ändringssökanden, den lagliga fö-
reträdaren eller ombudet. Ett elektroniskt dokument behöver emellertid 
inte kompletteras med en underskrift om dokumentet innehåller uppgif-
ter om avsändaren och om det inte finns anledning att betvivla doku-
mentets autenticitet och integritet.

Till besvärsskriften ska fogas

 det beslut som besvärsskriften gäller, i original eller kopia 
 ett intyg över vilken dag beslutet har delgivits eller en annan utred-

ning över när besvärstiden har börjat 
 de handlingar som ändringssökanden åberopar som stöd för sin 

begäran, om dessa inter redan tidigare har tillställts myndigheten

Rättegångsavgift



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/2019 239 (244)
Kaupunginvaltuusto

13.03.2019

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
helsinki.kirjaamo@hel.fi http://www.hel.fi/kaupunginvaltuusto +358 9 655 783 FI02012566

Förvaltningsdomstolen tar ut en rättegångsavgift på 260 euro för be-
handlingen av ärendet. Om förvaltningsdomstolen ändrar det överkla-
gade beslutet till förmån för ändringssökanden tas ingen rättegångsav-
gift ut.

Protokoll

Protokollsutdrag och -bilagor som hänför sig till beslutet skickas på be-
gäran. Handlingar kan beställas från Helsingfors stads registratorskon-
tor.

E-postadress: helsinki.kirjaamo@hel.fi 
Postadress: PB10
 00099 HELSINGFORS STAD
Faxnummer: (09) 655 783
Besöksadress: Helsingfors stads registratorskontor
 Norra esplanaden 11-13
Telefonnummer: (09) 310 13700

  

Registratorskontoret är öppet måndag–fredag kl. 08.15–16.00

4
BESVÄRSANVISNING

105 § i protokollet.

Ändring i beslutet söks genom kommunalbesvär.

Besvärsrätt

Ändring i beslutet får sökas

 av den som beslutet avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel di-
rekt påverkas av beslutet (part)

 av en kommunmedlem
 av en myndighet i ärenden som hör till dess verksamhetsområde
 av förbund på landskapsnivå och kommuner för vars område den 

markanvändning som anges i planen har konsekvenser
 av en registrerad lokal eller regional sammanslutning i ärenden som 

hör till dess verksamhetsområde.

Besvärstid

Besvär ska anföras inom 30 dagar från delfåendet av beslutet.
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Besvärsskriften ska inlämnas till besvärsmyndigheten senast den sista 
dagen av besvärstiden under besvärsmyndighetens öppettid.

En kommunmedlem, en part eller en annan aktör som har besvärsrätt 
anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att protokollet fanns till-
gängligt i det allmänna datanätet.

Dagen för delfåendet räknas inte in i besvärstiden. Om sista dagen av 
besvärstiden är en helgdag, självständighetsdagen, första maj, jul- eller 
midsommarafton eller en helgfri lördag får besvärshandlingarna inläm-
nas första vardagen därefter.

Besvärsgrunder

Besvär får anföras på den grunden att

 beslutet har tillkommit i felaktig ordning 

 den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter 
 beslutet annars strider mot lag.

Besvärsmyndighet

Besvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol.

Förvaltningsdomstolens kontaktuppgifter är:

  

E-postadress: helsinki.hao@oikeus.fi
Adress: Banbyggarvägen 5
 00520 HELSINGFORS
Faxnummer: 029 56 42079
Telefonnummer: 029 56 42000

  

Besvär kan anföras även via förvaltnings- och specialdomstolarnas e-
tjänst på adressen https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet#/sv

Formen för och innehållet i besvärsskriften

Besvär ska anföras skriftligt. Elektroniska dokument uppfyller kravet på 
skriftlig form.

I besvärsskriften, som ska riktas till besvärsmyndigheten, ska uppges

 det beslut i vilket ändring söks
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 på vilka punkter ändring söks och vilka ändringar som yrkas

 på vilka grunder ändring söks.

I besvärsskriften ska ändringssökandens namn och hemkommun upp-
ges. Om ändringssökandens talan förs av hans eller hennes lagliga fö-
reträdare eller ombud eller om någon annan person har uppgjort be-
svären, ska i besvärsskriften även uppges namn och hemkommun för 
denna person.

I besvärsskriften ska vidare uppges den postadress och det telefon-
nummer under vilka meddelanden i saken kan tillställas ändringssö-
kanden.

Besvärsskriften ska undertecknas av ändringssökanden, den lagliga fö-
reträdaren eller ombudet. Ett elektroniskt dokument behöver emellertid 
inte kompletteras med en underskrift om dokumentet innehåller uppgif-
ter om avsändaren och om det inte finns anledning att betvivla doku-
mentets autenticitet och integritet.

Till besvärsskriften ska fogas

 det beslut i vilket ändring söks genom besvär, i original eller kopia
 ett intyg över vilken dag beslutet har delgivits eller en annan utred-

ning över när besvärstiden har börjat
 de handlingar som ändringssökanden åberopar som stöd för sin 

begäran, om dessa inte redan tidigare har tillställts myndigheten.

Rättegångsavgift

Förvaltningsdomstolen tar ut en rättegångsavgift på 260 euro för be-
handling av ett ärende som gäller ändringssökande. Om förvaltnings-
domstolen ändrar det överklagade beslutet till förmån för ändringssö-
kanden tas ingen rättegångsavgift ut. Avgifter tas inte ut i vissa ären-
degrupper eller hos dem som enligt bestämmelser någon annanstans i 
lag är befriade från avgifter. Den som inlett ärendet är betalningsskyldig 
och avgiften gäller per besvärsskrift.

Protokoll

Protokollsutdrag och -bilagor som hänför sig till beslutet skickas på be-
gäran. Handlingar kan beställas från Helsingfors stads registratorskon-
tor.

E-postadress: helsinki.kirjaamo@hel.fi 
Postadress: PB 10
 00099 HELSINGFORS STAD



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/2019 242 (244)
Kaupunginvaltuusto

13.03.2019

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
helsinki.kirjaamo@hel.fi http://www.hel.fi/kaupunginvaltuusto +358 9 655 783 FI02012566

Faxnummer: (09) 655 783
Besöksadress: Norra esplanaden 11–13
Telefonnummer: (09) 310 13700

  

Registratorskontoret är öppet måndag–fredag kl. 08.15–16.00.



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/2019 243 (244)
Kaupunginvaltuusto

13.03.2019

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
helsinki.kirjaamo@hel.fi http://www.hel.fi/kaupunginvaltuusto +358 9 655 783 FI02012566

HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO

HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE

Otso Kivekäs
puheenjohtaja
ordförande

Harry Bogomoloff
puheenjohtaja
ordförande

Lauri Menna
pöytäkirjanpitäjä
protokollförare

Pöytäkirja tarkastettu

Protokollet justerat

Paavo Arhinmäki Elina Moisio

Jukka Järvinen

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.
Dokumentet är elektroniskt undertecknat.
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Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa 
www.hel.fi 21.03.2019.

Protokollet har hållits tillgängligt i det allmänna datanätet på adressen 
www.hel.fi 21.03.2019.

Lauri Menna
johtava asiantuntija
ledande sakkunnig


