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Kokousaika 11.03.2020 18:00 - 19:53, keskeytetty 18:06 - 18:37

Kokouspaikka Vanha Raatihuone, Aleksanterinkatu 20

Läsnä

Jäsenet

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

johtaja
Arhinmäki, Paavo kaupunginvaltuuston 2. varapuheen-

johtaja
Vapaavuori, Jan pormestari
Pakarinen, Pia apulaispormestari
Razmyar, Nasima apulaispormestari
Sinnemäki, Anni apulaispormestari
Vesikansa, Sanna apulaispormestari
Apter, Ted
Arajärvi, Pentti
Aro, Katju poistui 19:00, poissa: 81 - 90 §
Asko-Seljavaara, Sirpa
Borgarsdottir Sandelin, Silja
Chydenius, Jussi
Diarra, Fatim
Ebeling, Mika
Haglund, Mia
Hakola, Juha
Halla-aho, Jussi
Harjanne, Atte
Harkimo, Joel
Heinäluoma, Eveliina saapui 18:37, poissa: 76 - 77 §
Hernberg, Kaisa
Holopainen, Mari
Honkasalo, Veronika
Hussein, Abdirahim Husu
Jalovaara, Ville
Juva, Kati
Järvinen, Jukka
Kaleva, Atte
Karhuvaara, Arja
Kari, Emma
Kivelä, Mai saapui 18:37, poissa: 76 - 77 §
Koivulaakso, Dan saapui 19:19, poissa: 76 - 87 §
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Kolbe, Laura
Korkkula, Vesa
Koskinen, Kauko
Laaksonen, Heimo
Laisaari, Johanna
Meri, Otto
Muttilainen, Sami
Muurinen, Seija
Månsson, Björn
Niinistö, Jussi
Niskanen, Dani
Oskala, Hannu
Pajunen, Jenni
Pelkonen, Jaana
Peltokorpi, Terhi
Pennanen, Petrus
Raatikainen, Mika
Rantala, Marcus
Rantanen, Mari
Rantanen, Tuomas
Rautava, Risto
Rydman, Wille
Said Ahmed, Suldaan
Saxberg, Mirita
Sazonov, Daniel
Soininvaara, Osmo
Stranius, Leo
Sydänmaa, Johanna
Taipale, Ilkka
Terho, Sampo poistui 19:03, poissa: 81 - 90 §
Torsti, Pilvi
Urho, Ulla-Marja
Wallgren, Thomas
Vanhanen, Reetta
Vepsä, Sinikka
Vuorjoki, Anna
Yanar, Ozan
Abdulla, Zahra varajäsen
Alanen, Outi varajäsen

poistui 19:19, poissa: 88 - 90 §
Anttila, Maija varajäsen
Harms-Aalto, Martina varajäsen
Hyttinen, Nuutti varajäsen

saapui 19:20, poissa: 76 - 88 §
Klemetti, Tapio varajäsen
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Kolehmainen, Joonas varajäsen
Nieminen, Jarmo varajäsen
Nuorteva, Johanna varajäsen
Pajula, Matias varajäsen
Pasanen, Amanda varajäsen
Rissanen, Laura varajäsen
Tamrakar, Byoma varajäsen
Turkkila, Matias varajäsen
Varjokari, Laura varajäsen
Venemies, Mauri varajäsen

Muut

Sarvilinna, Sami kansliapäällikkö
Aho, Mikko kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Laine-Hendolin, Kirsti vs. kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala-

johtaja
Pohjolainen, Liisa kasvatuksen ja koulutuksen toimia-

lajohtaja
Gros, Nina henkilöstöjohtaja
Kivelä, Liisa viestintäjohtaja
Saxholm, Tuula rahoitusjohtaja
Summanen, Juha hallintojohtaja
Rope, Jenni kaupunginlakimies
Peltonen, Antti hallintopäällikkö
Hyttinen, Hannu johtava kaupunginsihteeri
Menna, Lauri johtava asiantuntija
Kähönen, Henri kaupunginsihteeri
Rimpilä, Katja kaupunginsihteeri
Vallittu, Anja kaupunginsihteeri
Villeneuve, Anna kaupunginsihteeri
Isbom, Hanna erityisavustaja
Kentala, Julianna erityisavustaja
Kettunen, Maira erityisavustaja
Laine, Hanna erityisavustaja
Sairanen, Heikki erityisavustaja
Seppänen, Pirre erityisavustaja
Djupsjö, Stefan ylikielenkääntäjä
Schroderus, Jenny kielenkääntäjä
Katajamäki, Paula viestintäasiantuntija
Snellman, Johanna viestintäasiantuntija

Puheenjohtaja

Otso Kivekäs kaupunginvaltuuston puheenjohtaja
76 - 90 §
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Pöytäkirjanpitäjä

Lauri Menna johtava asiantuntija
76 - 86 §

Antti Peltonen hallintopäällikkö
87 - 90 §
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Tid 11.03.2020 18:00 - 19:53, avbrutet 18:06 - 18:37

Plats Gamla Rådhuset, Alexandersgatan 20

Närvarande

Ledamöter

Kivekäs, Otso stadsfullmäktiges ordförande
Bogomoloff, Harry stadsfullmäktiges I vice ordförande
Arhinmäki, Paavo stadsfullmäktiges II vice ordförande
Vapaavuori, Jan borgmästare
Pakarinen, Pia biträdande borgmästare
Razmyar, Nasima biträdande borgmästare
Sinnemäki, Anni biträdande borgmästare
Vesikansa, Sanna biträdande borgmästare
Apter, Ted
Arajärvi, Pentti
Aro, Katju avlägsnade sig 19:00, frånvarande: 

81 - 90 §
Asko-Seljavaara, Sirpa
Borgarsdottir Sandelin, Silja
Chydenius, Jussi
Diarra, Fatim
Ebeling, Mika
Haglund, Mia
Hakola, Juha
Halla-aho, Jussi
Harjanne, Atte
Harkimo, Joel
Heinäluoma, Eveliina anlände 18:37, frånvarande: 76 - 77 

§
Hernberg, Kaisa
Holopainen, Mari
Honkasalo, Veronika
Hussein, Abdirahim Husu
Jalovaara, Ville
Juva, Kati
Järvinen, Jukka
Kaleva, Atte
Karhuvaara, Arja
Kari, Emma
Kivelä, Mai anlände 18:37, frånvarande: 76 - 77 

§
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Koivulaakso, Dan anlände 19:19, frånvarande: 76 - 87 
§

Kolbe, Laura
Korkkula, Vesa
Koskinen, Kauko
Laaksonen, Heimo
Laisaari, Johanna
Meri, Otto
Muttilainen, Sami
Muurinen, Seija
Månsson, Björn
Niinistö, Jussi
Niskanen, Dani
Oskala, Hannu
Pajunen, Jenni
Pelkonen, Jaana
Peltokorpi, Terhi
Pennanen, Petrus
Raatikainen, Mika
Rantala, Marcus
Rantanen, Mari
Rantanen, Tuomas
Rautava, Risto
Rydman, Wille
Said Ahmed, Suldaan
Saxberg, Mirita
Sazonov, Daniel
Soininvaara, Osmo
Stranius, Leo
Sydänmaa, Johanna
Taipale, Ilkka
Terho, Sampo avlägsnade sig 19:03, frånvarande: 

81 - 90 §
Torsti, Pilvi
Urho, Ulla-Marja
Wallgren, Thomas
Vanhanen, Reetta
Vepsä, Sinikka
Vuorjoki, Anna
Yanar, Ozan
Abdulla, Zahra ersättare
Alanen, Outi ersättare

avlägsnade sig 19:19, frånvarande: 
88 - 90 §

Anttila, Maija ersättare



Helsingfors stad Protokoll 5/2020
Stadsfullmäktige

11.03.2020

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

Harms-Aalto, Martina ersättare
Hyttinen, Nuutti ersättare

anlände 19:20, frånvarande: 76 - 88 
§

Klemetti, Tapio ersättare
Kolehmainen, Joonas ersättare
Nieminen, Jarmo ersättare
Nuorteva, Johanna ersättare
Pajula, Matias ersättare
Pasanen, Amanda ersättare
Rissanen, Laura ersättare
Tamrakar, Byoma ersättare
Turkkila, Matias ersättare
Varjokari, Laura ersättare
Venemies, Mauri ersättare

Övriga

Sarvilinna, Sami kanslichef
Aho, Mikko sektorchef i stadsmiljösektorn
Laine-Hendolin, Kirsti stf. sektorchef i kultur- och fritids-

sektorn
Pohjolainen, Liisa sektorchef i fostrans- och utbild-

ningssektorn
Gros, Nina personaldirektör
Kivelä, Liisa kommunikationsdirektör
Saxholm, Tuula finansdirektör
Summanen, Juha förvaltningsdirektör
Rope, Jenni stadsjurist
Peltonen, Antti förvaltningschef
Hyttinen, Hannu ledande stadssekreterare
Menna, Lauri ledande sakkunnig
Kähönen, Henri stadssekreterare
Rimpilä, Katja stadssekreterare
Vallittu, Anja stadssekreterare
Villeneuve, Anna stadssekreterare
Isbom, Hanna specialmedarbetare
Kentala, Julianna specialmedarbetare
Kettunen, Maira specialmedarbetare
Laine, Hanna specialmedarbetare
Sairanen, Heikki specialmedarbetare
Seppänen, Pirre specialmedarbetare
Djupsjö, Stefan övertranslator
Schroderus, Jenny translator
Katajamäki, Paula kommunikationsspecialist
Snellman, Johanna kommunikationsspecialist
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Ordförande

Otso Kivekäs stadsfullmäktiges ordförande
76 - 90 §

Protokollförare

Lauri Menna ledande sakkunnig
76 - 86 §

Antti Peltonen förvaltningschef
87 - 90 §
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§ Asia

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

77 Asia/2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Val av protokolljusterare

78 Asia/3 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan varajäsenen valinta
Val av ersättare i kultur- och fritidsnämnden

79 Asia/4 Vuoden 2019 talousarvion tytäryhteisöjen kaupunginvaltuustolle rapor-
toitavat tavoitteet
Rapport till stadsfullmäktige om målen för dottersammanslutningar i 
2019 års budget

80 Asia/5 Vuoden 2019 talousarvion toteutumaton sitova toiminnan tavoite
Ett ouppnått bindande verksamhetsmål i 2019 års budget

81 Asia/6 Gymnasiet Lärkanin ja Hoplaxskolanin perusparannuksen ja laajen-
nuksen hankesuunnitelma
Projektplan för ombyggnad och tillbyggnad av Gymnasiet Lärkan och 
Hoplaxskolan

82 Asia/7 Päiväkoti Longinojan, päiväkoti Vilppulan ja leikkipuisto Filpuksen kor-
vaavan uudisrakennuksen hankesuunnitelma
Projektplan för ersättande nybyggnad för daghemmet Longinoja, dag-
hemmet Vilppula och lekparken Filpus

83 Asia/8 Ressun peruskoulun ja Ressun lukion lisätilojen vuokraaminen (Ruo-
holahdenkatu 23)
Hyrning av tilläggslokaler för Ressun peruskoulu och Ressun lukio 
(Gräsviksgatan 23)

84 Asia/9 Vuokrausperiaatteiden määrittäminen asuntotonteille (Viikki tontti 
36110/9 ja Mellunkylä tontti 47278/4)
Arrendeprinciper för bostadstomter (Vik, tomten 36110/9 och Mel-
lungsby, tomten 47278/4)

85 Asia/10 Vuokrausperiaatteiden määrittäminen eräille tonteille (Herttoniemi ja 
Laajasalo, tontit 43124/4 ja 49273/10)
Arrendeprinciper för vissa tomter i Hertonäs och Degerö (tomterna 
43124/4 och 49273/10)

86 Asia/11 Länsisataman Porkkalankadun toimitilojen asemakaavan muuttaminen 
(12597)
Detaljplaneändring för verksamhetslokaler vid Porkalagatan i Västra 
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hamnen (12597)

87 Asia/12 Pitäjänmäen korttelin 46028, Hiilloskuja 1 ja 5 asemakaavan muutta-
minen (12066)
Detaljplaneändring för kvarteret 46028 i Sockenbacka, Glödgränden 1 
och 5 (12066)

88 Asia/13 Valtuutettu Tuomas Rantasen aloite kaupungin organisaatioiden joh-
tamiseen liittyvän jatkuvan arvioinnin kehittämiseksi
Den av ledamoten Tuomas Rantanen väckta motionen om utveckling 
av den fortgående bedömningen av ledarskapet inom stadens organi-
sationer

89 Asia/14 Valtuutettu Atte Harjanteen aloite Vanhankaupunginkosken padon 
purkamisesta
Den av ledamoten Atte Harjanne väckta motionen om rivning av 
dammen i Gammelstadsforsen

90 Asia/15 Kokouksessa jätetyt aloitteet
Motioner inlämnade vid sammanträdet
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§ 76
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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§ 77
Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin valtuutetut Hannu Oskala ja Seija Muu-
rinen sekä varalle valtuutetut Abdirahim Husu Hussein ja Reetta Van-
hanen.

Käsittely

Puheenjohtajan ehdotuksesta pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin yksimie-
lisesti valtuutetut Hannu Oskala ja Seija Muurinen sekä varalle valtuu-
tetut Abdirahim Husu Hussein ja Reetta Vanhanen.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto valitsee pöytäkirjantarkastajiksi kaksi valtuutettua 
ja varatarkastajiksi kaksi valtuutettua.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 78
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan varajäsenen valinta

HEL 2020-001432 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginvaltuusto

 myönsi Hanna-Kaisa Simojoelle eron kulttuuri- ja vapaa-
aikalautakunnan varajäsenen luottamustoimesta ja

 valitsi Tuulikki Teporan varajäseneksi (Mika Ebelingin henkilökoh-
tainen varajäsen) kulttuuri- ja vapaa-aikalautakuntaan 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 Eropyyntö 2.2.2020

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Esitysteksti

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuusto valitsi Hanna-Kaisa Simojoen (KD) 7.6.2017 § 272 
varajäseneksi kulttuuri- ja vapaa-aikalautakuntaan vuoden 2021 touko-
kuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi. Hanna-Kaisa Simojoki pyytää 
2.2.2020 eroa kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan varajäsenen luotta-
mustoimesta erottuaan puolueen jäsenyydestä.
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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 Eropyyntö 2.2.2020

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Esitysteksti

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta
Taloushallintopalveluliikelaitos

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 24.02.2020 § 117

HEL 2020-001432 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:  
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Kaupunginvaltuusto

 myöntää Hanna-Kaisa Simojoelle eron kulttuuri- ja vapaa-
aikalautakunnan varajäsenen luottamustoimesta ja

 valitsee Tuulikki Teporan varajäseneksi (Mika Ebelingin henkilökoh-
tainen varajäsen) kulttuuri- ja vapaa-aikalautakuntaan 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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§ 79
Vuoden 2019 talousarvion tytäryhteisöjen kaupunginvaltuustolle 
raportoitavat tavoitteet

HEL 2020-000537 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginvaltuusto hyväksyi tytäryhteisöjen vuoden 2019 talousar-
viossa asetettujen kaupunginvaltuustolle raportoitavien tavoitteiden 
poikkeamat Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Korkotukiasun-
tojen, Kiinteistö Oy Helsingin Toimitilojen, Kiinteistö Oy Myllypuron 
Kampuksen, Palmia Oy:n ja Stadion-säätiö sr:n osalta.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Pia Halinen, controller, puhelin: 310 25718

pia.halinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Liite 1. Muille tytäryhteisöille asetetut tulostavoitteet vuodelle 2019 to-
teumat

2 Salassa pidettävä (JulkL 24 § k 17, k 20)

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsingin kaupungin vuoden 2019 talousarviossa (Kvsto 28.11.2018) 
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.

Kaupunginvaltuusto käsittelee toimialoille ja liikelaitoksille sekä tytäryh-
teisöille asetettujen kaupunginvaltuustolle raportoitavien tavoitteiden to-
teumatietoja kokouksessaan 26.2.2020.



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/2020 7 (188)
Kaupunginvaltuusto

Asia/4
11.03.2020

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

Esityslistan liitteessä 1. on lueteltu muille tytäryhteisöille talousarviossa 
2019 asetetut kaupunginvaltuustolle raportoitavat tavoitteet ja niiden to-
teumatiedot. Liitteessä 2. on esitetty vastaavat tiedot markkinaehtoisten 
yhtiöiden osalta. Yhteisöjen oman seurannan ja raportoinnin perusteel-
la tytäryhteisöjen kaupunginvaltuustolle raportoitavat tavoitteet ovat to-
teutuneet Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Korkotukiasunto-
ja, Kiinteistö Oy Helsingin Toimitiloja, Kiinteistö Oy Myllypuron Kam-
pusta, Palmia Oy:tä ja Stadion-säätiötä lukuun ottamatta. 

Tarkempi selvitys muiden talousarviotavoitteiden toteutumisesta esite-
tään konsernijaostolle Yhteisöraportissa 1-12/2020 konsernijaoston ko-
kouksessa 6.4.2020.

Yhteenveto toteutumattomista kaupunginvaltuustolle raportoitavista tavoitteista

Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Korkotukiasuntojen kiinteis-
töjen ylläpitokustannusten kolmen vuoden keskimääräinen kasvu oli 
23,4 prosenttia, mikä oli 19,4 prosenttiyksikköä suurempi kuin kustan-
nusindeksin muutos kyseisenä ajankohtana. Yhtiön korjauskulut olivat 
yhteensä 6 miljoonaa euroa. Kustannusten kasvu johtui kiinteistöissä 
tehdyistä suurista korjaushankkeista. Merkittävimmät korjaushankkeet 
olivat seuraavissa kiinteistöissä: Tilanhoitajankaari 3:n kylpyhuonekor-
jaukset 0,6 miljoonaa euroa, Käpyläntie 1:n terassiparvekkeiden kaivo-
jen sekä ikkunoiden ja ovien korjaukset 0,5 miljoonaa euroa, Siilitie 
18:n kylpyhuoneremontit 0,3 miljoonaa euroa ja Valtimontie 3:n teras-
siparvekkeiden sekä ikkunoiden ja ovien korjaukset 0,3 miljoonaa eu-
roa.

Kiinteistö Oy Helsingin Toimitilojen kiinteistöjen ylläpitokustannusten 
kolmen vuoden keskimääräinen kasvu oli 6,0 prosenttia, mikä oli 2,1 
prosenttiyksikköä suurempi kuin kustannusindeksin muutos kyseisenä 
ajankohtana. Yhtiön kunnossapitokustannuksissa oli suurta vaihtelua 
eri vuosina ja kustannusten kehitykseen vaikuttivat rakennuskannan 
muutokset vuosina 2018-2019.

Kiinteistö Oy Myllypuron Kampuksen rakennushanke eteni tilikauden 
aikana muilta osin asetetun tavoitteen mukaisesti, mutta valmistui aika-
taulusta myöhässä kiirehtimistoimenpiteistä huolimatta. Hanke pysyi 
kustannuspuitteissaan.

Palmia Oy:n tavoitteen toteumatiedot esitetään liitteessä 2.

Olympiastadionin hankesuunnitteluvaiheesta toukokuusta 2014 mar-
raskuuhun 2019 tarjoushintaindeksi on noussut 29 prosenttia. Hanketta 
ei ole sidottu tarjoushintaindeksiin. Kustannusten taustalla on hankkeen 
poikkeuksellisuus ja ainutlaatuisuus. Olympiastadion on Suomen kautta 
aikojen suurin perusparannuskohde ja vaikeustasoltaan täysin poik-
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keuksellinen hanke. Olympiastadion on myös suojeltu voimakkaasti ra-
kennuslailla, mikä asettaa omat vaatimuksensa hankkeelle. Turvamää-
räysten kiristymisen vuoksi Olympiastadionilla toteutetaan myös uuden-
laiset turvaportit, joita on käytettävä kaikissa Olympiastadionin suurta-
pahtumissa. Lisäksi stadionin yhteyteen ja erityisesti sen alapuolelle on 
rakennettu kokonaan uusia tiloja.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Pia Halinen, controller, puhelin: 310 25718

pia.halinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Liite 1. Muille tytäryhteisöille asetetut tulostavoitteet vuodelle 2019 to-
teumat

2 Salassa pidettävä (JulkL 24 § k 17, k 20)

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 24.02.2020 § 118

HEL 2020-000537 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä

 tytäryhteisöjen vuoden 2019 talousarviossa asetettujen kaupungin-
valtuustolle raportoitavien tavoitteiden poikkeamat Keskinäinen kiin-
teistöosakeyhtiö Helsingin Korkotukiasuntojen, Kiinteistö Oy Helsin-
gin Toimitilojen, Kiinteistö Oy Myllypuron Kampuksen, Palmia Oy:n 
ja Stadion-säätiö sr:n osalta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Pia Halinen, controller, puhelin: 310 25718

pia.halinen(a)hel.fi
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Kaupunginhallituksen konsernijaosto 10.02.2020 § 9

HEL 2020-000537 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto esitti kaupunginhallitukselle seu-
raavaa: 

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä

 tytäryhteisöjen vuoden 2019 talousarviossa asetettujen kaupungin-
valtuustolle raportoitavien tavoitteiden poikkeamat Keskinäinen kiin-
teistöosakeyhtiö Helsingin Korkotukiasuntojen, Kiinteistö Oy Helsin-
gin Toimitilojen, Kiinteistö Oy Myllypuron Kampuksen, Palmia Oy:n 
ja Stadion-säätiö sr:n osalta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Pia Halinen, controller, puhelin: 310 25718

pia.halinen(a)hel.fi
Tiina Leinonen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36109

tiina.leinonen(a)hel.fi
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§ 80
Vuoden 2019 talousarvion toteutumaton sitova toiminnan tavoite

HEL 2020-000718 T 02 02 01

Päätös

Kaupunginvaltuusto hyväksyi kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan selvi-
tyksen vuoden 2019 talousarvion sitovan toiminnan tavoitteen toteutu-
matta jäämisestä.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Tero Niininen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 25915

tero.niininen(a)hel.fi

Liitteet

1 Toimialajohtajan kirje 25.2.2020

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Vuoden 2019 talousarvion noudattamisohjeiden mukaan lauta- ja joh-
tokuntien on annettava selvitys toteutumatta jääneistä sitovista toimin-
nan tavoitteista siten, että selvitykset voidaan käsitellä kaupunginval-
tuustossa ennen tilinpäätöksen allekirjoittamista kaupunginhallitukses-
sa. 

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta perustelee seuraavasti, miksi vuoden 
2019 talousarvion sitova toiminnan tavoite ei toteutunut.

Kulttuuri ja  vapaa-aika

Tavoite: Koko kaupunki on oppimisen, kulttuuristen kohtaamisten, te-
kemisen ja kansalaistoiminnan paikka.

Toteuma: Kahdesta tavoitteeksi asetetusta mittarista yksi jäi toteutu-
matta. Mittavaksi tavoitteeksi asetettu kulttuurin ja vapaa-ajan olosuh-
teiden suunnitteluperiaatteiden hyväksyntä lautakunnassa ei toteutunut 
aikataulun mukaisesti. Palveluverkkosuunnittelun periaatteet hyväksyt-
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tiin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnassa 14.1.2020. Tavoite ei toteutu-
nut.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan palveluverkkosuunnittelun periaattei-
den valmistelu toteutettiin vuorovaikutteisena kehittämisprojektina. 
Valmistelussa kuultiin laajasti kaupungin sisäisiä ja ulkoisia sidosryh-
miä. Valmisteluun osallistuivat muut kaupungin toimialat, keskushallinto 
sekä Kaupunkiakatemian ja keskeisten sidosryhmien edustajat.

Suunnitteluperiaatteiden lähtökohtana oli, että kaupungin oli ensiksi 
muodostettava kokonaisnäkemys tarpeista ja miten ko. tarpeisiin vasta-
taan. Kaupungin oma palvelutuotanto ei ollut aina ensisijainen toteutus-
tapa, mutta yksi mahdollisista toteutustavoista. Kulttuurin ja vapaa-ajan 
palveluverkon suunnitteluperiaatteet korostavat kansalaistoiminnan en-
sisijaisuutta. Palvelun tarjonnassa avustuksilla ei täydennetä kaupungin 
omaa palvelutarjontaa. Tavoitteena on tukea merkittäviä asioita. Kau-
pungin oma rooli on täydentävä. Työ on osoittanut, että kaupungin 
omaa palvelustrategiaa tulee tarkentaa vuoden 2020 aikana ja se tuo-
daan erikseen kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan hyväksyttäväksi.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Tero Niininen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 25915

tero.niininen(a)hel.fi

Liitteet

1 Toimialajohtajan kirje 25.2.2020

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 02.03.2020 § 140

HEL 2020-000718 T 02 02 01

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
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Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä kulttuuri- ja vapaa-
aikalautakunnan selvityksen vuoden 2019 talousarvion sitovan toimin-
nan tavoitteen toteutumatta jäämisestä.

10.02.2020 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
pormestari
Jan Vapaavuori

Lisätiedot
Tero Niininen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 25915

tero.niininen(a)hel.fi
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§ 81
Gymnasiet Lärkanin ja Hoplaxskolanin perusparannuksen ja laajen-
nuksen hankesuunnitelma

HEL 2019-012452 T 10 06 00

Päätös

Kaupunginvaltuusto hyväksyi Gymnasiet Lärkanin ja Hoplaxskolanin 
Haagan yksikön perusparannuksen ja laajennuksen 29.11.2019 päivä-
tyn hankesuunnitelman siten, että hankkeen enimmäislaajuus on 8 024 
brm² ja rakennuskustannusten enimmäishinta on arvonlisäverottomana 
23 200 000 euroa helmikuun 2019 kustannustasossa.

Käsittely

Valtuutettu Vesa Korkkula ehdotti valtuutettu Mia Haglundin kannatta-
mana hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen:

 Gymnasiet Lärkan – Hoplaxskolan perusparannus- ja laajennus-
hankkeen jatkosuunnittelussa selvitetään mahdollisuus taata ala-
asteen luokille omat kotiluokat ja lukion kaikille ryhmille riittävä 
määrä työrauhan turvaavia luokkatiloja sekä kiinnittää erityistä 
huomiota kaikkien tilojen akustiikkaan.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi ensin yksimielisesti kaupunginhallituksen 
ehdotuksen.

1 äänestys

Valtuutettu Vesa Korkkulan ehdottama toivomusponsi JAA, vastustus 
EI

JAA-ehdotus: Gymnasiet Lärkan – Hoplaxskolan perusparannus- ja 
laajennushankkeen jatkosuunnittelussa selvitetään mahdollisuus taata 
ala-asteen luokille omat kotiluokat ja lukion kaikille ryhmille riittävä 
määrä työrauhan turvaavia luokkatiloja sekä kiinnittää erityistä huomio-
ta kaikkien tilojen akustiikkaan.
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 23
Zahra Abdulla, Outi Alanen, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Mika 
Ebeling, Mia Haglund, Jussi Halla-aho, Joel Harkimo, Veronika Honka-
salo, Mai Kivelä, Vesa Korkkula, Sami Muttilainen, Jussi Niinistö, Mari 
Rantanen, Suldaan Said Ahmed, Mirita Saxberg, Johanna Sydänmaa, 
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Ilkka Taipale, Matias Turkkila, Thomas Wallgren, Mauri Venemies, Si-
nikka Vepsä, Anna Vuorjoki

Ei-äänet: 5
Ted Apter, Martina Harms-Aalto, Otto Meri, Matias Pajula, Pia Pakari-
nen

Tyhjä: 51
Maija Anttila, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Silja Borgars-
dottir Sandelin, Jussi Chydenius, Juha Hakola, Atte Harjanne, Eveliina 
Heinäluoma, Mari Holopainen, Abdirahim Husu Hussein, Ville Jalovaa-
ra, Kati Juva, Jukka Järvinen, Atte Kaleva, Arja Karhuvaara, Emma Ka-
ri, Otso Kivekäs, Tapio Klemetti, Laura Kolbe, Joonas Kolehmainen, 
Kauko Koskinen, Heimo Laaksonen, Seija Muurinen, Björn Månsson, 
Jarmo Nieminen, Dani Niskanen, Johanna Nuorteva, Hannu Oskala, 
Jenni Pajunen, Amanda Pasanen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, 
Petrus Pennanen, Mika Raatikainen, Marcus Rantala, Tuomas Ranta-
nen, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Laura Rissanen, Daniel Sazo-
nov, Anni Sinnemäki, Osmo Soininvaara, Leo Stranius, Byoma Tamra-
kar, Pilvi Torsti, Ulla-Marja Urho, Reetta Vanhanen, Jan Vapaavuori, 
Laura Varjokari, Sanna Vesikansa, Ozan Yanar

Poissa: 6
Katju Aro, Fatim Diarra, Kaisa Hernberg, Johanna Laisaari, Wille Ryd-
man, Sampo Terho

Kaupunginvaltuusto ei hyväksynyt valtuutettu Vesa Korkkulan ehdot-
tamaa toivomuspontta.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1 Gymnasiet Lärkanin ja Hoplaxskolanin perusparannuksen hankesuun-
nitelma 29.11.2019

2 Gymnasiet Lärkanin ja Hoplaxskolanin hankesuunnitelman liitteet

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.
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Tiivistelmä

Gymnasiet Lärkanin ja Hoplaxskolanin Haagan yksikön yhteiseen ra-
kennukseen on suunnitteilla laaja tekninen ja toiminnallinen peruspa-
rannus ja uusi laajennusosa. 

Nykyinen rakennus on teknisen perusparannuksen tarpeessa eikä se 
toiminnallisesti vastaa uuden opetussuunnitelman tavoitteita. Peruspa-
rannuksen tavoitteena on turvallinen, terveellinen, tarkoituksenmukai-
nen ja muuntojoustava oppimisympäristö, joka mahdollistaa myös kult-
tuuri-, liikunta- ja muiden tilaisuuksien järjestämisen ja aktiivisen asu-
kaskäytön.

Perusparannuksen ja laajennuksen rakentamiskustannukset ovat yh-
teensä 23 200 000 euroa. Rakentamisen on tarkoitus alkaa kesäkuus-
sa 2021 ja valmistua joulukuussa 2022.

Esittelijän perustelut

Gymnasiet Lärkanin ja Hoplaxskolanin yhteinen rakennus

Gymnasiet Lärkan on ruotsinkielinen kaupungin lukio, joka toimii Etelä-
Haagassa samassa rakennuksessa Hoplaxskolanin Haagan yksikön 
kanssa. Hoplaxskolan on ruotsinkielinen yhtenäinen peruskoulu, jolla 
on viisi toimipistettä Munkkiniemen, Haagan, Pitäjänmäen ja Kaarelan 
alueilla. Nyt käsittelyssä oleva hankesuunnitelma koskee Lärkanin ja 
Hoplaxskolanin Haagan yksikön yhteistä rakennusta.

Vuonna 1962 valmistunut rakennus on pääosin kolmikerroksinen ja ta-
sakattoinen. Siihen on vuosikymmenten kuluessa tehty toiminnan vaa-
timia muutoksia, joista suurin on 1990-luvun lopulla rakennettu uusi 
auditoriosiipi. 

Tontilla on voimassa Raide-Jokerin yhteydessä vuonna 2016 laadittu 
asemakaava, joka määrittelee tontin yleissivistävien oppilaitosten ra-
kennusten korttelialueeksi (YO). Rakennus on asemakaavassa suojeltu 
merkinnällä Sr-1, rakennustaiteellisesti, kaupunkikuvallisesti ja kulttuu-
rihistoriallisesti arvokas rakennus. Asemakaava mahdollistaa 1 405 ker-
rosneliömetrin lisäsiiven rakentamisen ja auditoriosiiven korotuksen.

Perusparannus- ja laajennushankkeen tarpeellisuus

Rakennukseen on suunniteltu laaja toiminnallinen ja tekninen peruspa-
rannus sekä koulurakennuksen laajennus. Rakennuksessa tehtyjen 
tutkimusten ja selvitysten mukaan se on talotekniikaltaan vanhentunut 
ja kokonaisuudessaan laajan teknisen perusparannuksen tarpeessa. 
Tilat eivät kaikilta osin vastaa opetus- ja varhaiskasvatussuunnitelman 
toiminnalle asettamia vaatimuksia. 
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Kasvatus- ja koulutuspalvelujen tarvetta ja paikkojen riittävyyttä seura-
taan säännöllisesti alue- ja kaupunkitasolla. Väestöennusteen mukaan 
alueen ruotsinkielisen perusopetuksen palveluverkossa on vain maltil-
lista kasvua, joten oppilaspaikkoja ei tarvitse lisätä. Lukioikäisten mää-
rän kasvuun vastataan muualla ruotsinkielisessä lukioverkossa.

Rakennuksen laajennus on tarpeen vaikkei oppilasmäärä kasva, koska 
talotekniikkaa joudutaan peruskorjauksen yhteydessä sijoittamaan 
osaan nykyisiä opetustiloja. Tilankäyttöä tehostetaan siten, että talo-
tekniikan vaatimat uudet tilat saadaan sovitettua nykyiseen osaan ja 
laajennustarve pysyy mahdollisimman pienenä.

Perusparannuksen ja laajennuksen hankesuunnitelma

Perusparannus- ja laajennushankkeen tavoitteena on turvallinen, ter-
veellinen, tarkoituksenmukainen ja muuntojoustava oppimisympäristö, 
joka tukee opetus- ja varhaiskasvatussuunnitelman tavoitteiden toteut-
tamista. Rakennuksen tilat perusparannetaan 420 lukiolaisen ja 150 
esiopetuksen ja perusopetuksen oppilaan käyttöön. Tiloja tullaan käyt-
tämään joustavasti muuttuvan palvelutarpeen mukaan.

Perusparannus käsittää koko nykyisen rakennuksen. Hankkeen laajuus 
on 8 024 brm², 6 622 htm², 4 520 hym². Perusparannettavan osan laa-
juus on 6 954 brm², 5 905 htm², 3 844 hym² ja laajennusosan 1 070 
brm², 717 htm², 676 hym².

Perusparannuksen yhteydessä rakennuksen terveellisyys ja turvalli-
suus varmistetaan ja sen energiatehokkuutta parannetaan. Opetustilo-
jen järjestelyjä, kiintokalustusta ja varustusta ajanmukaistetaan ja hal-
linnon tilojen järjestelyjä tehostetaan. Pienryhmätiloja lisätään ja nykyis-
ten tilojen muunneltavuutta parannetaan. Oppilaille rakennetaan lisää 
wc-tiloja, esteettömyyteen liittyvät puutteet korjataan ja paloturvallisuut-
ta parannetaan.

Laajennusosaan sijoitetaan lukion uudet, laajennetut luonnontieteen 
opetustilat ja sosiaalitiloja sekä ilmanvaihdon konehuone. Opetustilo-
jen, pääaulan ja käytävien akustiikkaa parannetaan. 

Suunnitteluratkaisulla on pyritty toimiviin, avoimiin ja valoisiin tilaratkai-
suihin. Muunneltavuus parantaa sekä opetuksen järjestämisen mahdol-
lisuuksia että tilojen tehokasta käyttöä kulttuuri-, liikunta- ja muiden ti-
laisuuksien järjestämiseen. Tarkoituksenmukaisella ja turvallisella tila-
suunnittelulla tuetaan tilojen aktiivista asukaskäyttöä. 

Myös koulun piha (4 580 m²) perusparannetaan. Se varustetaan uusin 
leikkivälinein ja pelikentälle järjestetään riittävästi toiminnallista tilaa 
edistämään liikunnallisuutta ja opetussuunnitelman tavoitteita. Pihan 
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suunnittelussa ja varustelussa otetaan huomioon turvallisuus, valvotta-
vuus, yhteisöllisyys, liikunnallisuus ja pihan monipuolinen käyttö oppi-
mistilana. 

Rakentamisen on tarkoitus alkaa kesäkuussa 2021 ja valmistua joulu-
kuussa 2022.

Strategiaohjelman toteuttaminen hankkeessa

Hanke toteuttaa Helsingin kaupunkistrategian 2017−2021 seuraavia 
tavoitteita:

 Helsingissä lapsilla ja nuorilla on turvalliset ja terveelliset oppimi-
sympäristöt (luku 3, Uudistuvat palvelut).

 Kaupunkiympäristöä sekä liikunta- ja kulttuuritarjontaa kehitetään 
liikkumisen ja arkiaktiivisuuteen kannustavaksi tasapuolisesti eri 
kaupunginosissa (luku 3, Uudistuvat palvelut).

 Rakennusten energiatehokkuutta parannetaan sekä uudisrakenta-
misessa että vanhan rakennuskannan korjaamisessa (luku 3, Uu-
distuvat palvelut).

 Kaupungin palvelutilojen korjausinvestointien tasoa nostetaan tule-
van kiinteistöstrategian mukaisesti tehokkaan tilaverkon käyttökel-
poisuuden turvaamiseksi. Painopisteinä on tilojen turvallisuus ja ter-
veellisyys (luku 4, Vastuullinen taloudenpito).

Rakennuskustannukset ja rahoitus

Hankkeen rakentamiskustannukset ovat arvonlisäverottomana yhteen-
sä 23 200 000 euroa (2 895 euroa/brm²) helmikuun 2019 kustannusta-
sossa.

Vuoden 2020 talousarvion liitteenä olevassa talonrakennushankkeiden 
rakentamisohjelmassa vuosiksi 2020−2029 perusparannuksen suunnit-
telulle ja toteutukselle on varattu 15 000 000 euroa vuosille 2018−2022. 

Hankkeen toteutuksen edellyttämä 23 200 000 euron rahoitustarve ote-
taan huomioon uutta rakentamisohjelmaehdotusta valmisteltaessa.

Tilakustannus kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle

Perusparannuksen jälkeen sisäinen kuukausivuokra on arviolta 
195 150 euroa ja vuosivuokra noin 2 342 000 euroa. Kuukausivuokra 
on noin 29,47 euroa/htm², josta pääomavuokran osuus on 25,62 eu-
roa/htm² ja ylläpitovuokran osuus 3,85 euroa/htm². Neliövuokran perus-
teena on 6 622 htm². Tuottovaade on kolme prosenttia ja poistoaika 30 
vuotta. 
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Rakennuksen nykyinen kuukausivuokra on noin 64 150 euroa ja vuosi-
vuokra noin 769 800 euroa. Kuukausivuokra on 9,57 euroa/htm², josta 
pääomavuokran osuus on 6,22 euroa/htm² ja ylläpitovuokran osuus 
3,35 euroa/htm².

Lopullinen pääomavuokra tarkistetaan toteutuneiden kustannusten mu-
kaan ja ylläpitovuokra tarkistetaan valmistumisajankohdan ylläpitovuok-
raa vastaavaksi.

Perusparannuksen aikaiset väistötilat

Sekä Gymnasiet Lärkanin että Hoplaxskolanin Haagan yksikön koko 
toiminta siirretään väistötiloihin perusparannuksen ajaksi. Väistötilatar-
peen kestoksi on arvioitu 20 kuukautta. Lukion on tarkoitus siirtyä vuok-
ratiloihin osoitteessa Vanha Viertotie 23. Peruskoulun on suunniteltu 
siirtyvän paviljonkitiloihin lähelle nykyistä koulurakennusta. Väistötilojen 
kustannukset ovat yhteensä arviolta noin 2 890 000 euroa.

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta on 21.1.2020 § 13 antanut hanke-
suunnitelmasta puoltavan lausunnon ja todennut, että se vastaa hyvin 
kasvatuksen ja koulutuksen toiminnan tavoitteita. Lausunto on koko-
naisuudessaan asian päätöshistoriassa.

Hankesuunnitelman valmistelu ja toimivalta

Hankesuunnitelma on laadittu kaupunkiympäristön toimialan ja kasva-
tuksen ja koulutuksen toimialan yhteistyönä. Suunnittelun aikana on 
kuultu asiantuntijoina kaupunginmuseon, ympäristöpalvelujen, raken-
nusvalvontapalvelujen ja pelastuslaitoksen edustajia sekä kasvatuksen 
ja koulutuksen toimialan työsuojelun yhteistoimintahenkilöstöä. Gym-
nasiet Lärkanin ja Hoplaxskolanin henkilökunta on osallistunut hank-
keen suunnitelmien valmistelemiseen ja pedagogisen suunnitelman te-
kemiseen.

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

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet
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1 Gymnasiet Lärkanin ja Hoplaxskolanin perusparannuksen hankesuun-
nitelma 29.11.2019

2 Gymnasiet Lärkanin ja Hoplaxskolanin hankesuunnitelman liitteet

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto
Kasvatus- ja koulutuslautakunta

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 02.03.2020 § 143

HEL 2019-012452 T 10 06 00

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy Gymnasiet Lärkanin ja Hoplaxskolanin 
Haagan yksikön perusparannuksen ja laajennuksen 29.11.2019 päivä-
tyn hankesuunnitelman siten, että hankkeen enimmäislaajuus on 8 024 
brm² ja rakennuskustannusten enimmäishinta on arvonlisäverottomana 
23 200 000 euroa helmikuun 2019 kustannustasossa.

Käsittely

02.03.2020 Ehdotuksen mukaan äänestyksin

Vastaehdotus:
Anna Vuorjoki: Lisäys päätökseen:

Gymnasiet Lärkan – Hoplaxskolan perusparannus- ja laajennushank-
keen jatkosuunnittelussa tulee huolehtia, että tilat mahdollistavat ala-
asteen luokille omat kotiluokat. Lukion kaikille ryhmille tulee taata myös 
riittävä määrä työrauhan turvaavia luokkatiloja ja kiinnittää erityistä 
huomiota kaikkien tilojen akustiikkaan.

Kannattaja: Veronika Honkasalo

Äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Anna Vuorjoen vastaehdotuksen mukaisesti muutettuna
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Jaa-äänet: 12
Terhi Koulumies, Pia Pakarinen, Marcus Rantala, Nasima Razmyar, 
Wille Rydman, Daniel Sazonov, Tomi Sevander, Anni Sinnemäki, Reet-
ta Vanhanen, Jan Vapaavuori, Sanna Vesikansa, Ozan Yanar

Ei-äänet: 2
Veronika Honkasalo, Anna Vuorjoki

Tyhjä: 1
Mika Raatikainen

Kaupunginhallitus hylkäsi Anna Vuorjoen vastaehdotuksen äänin 12 - 2 
(1 tyhjä).

24.02.2020 Pöydälle

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 21.01.2020 § 13

HEL 2019-012452 T 10 06 00

Päätös

A

Kasvatus- ja koulutuslautakunta hyväksyi tarveselvityksen osoitteeseen 
Isonnevantie 22 toteutettavasta Gymnasiet Lärkan – Hoplaxskolan pe-
rusparannus- ja laajennushankkeesta (liite 1).

B

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunkiympäristölautakunnan 
rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle puoltavan lausunnon 
12.12.2019 päivätystä hankesuunnitelmasta (liite 3) ja lausuu lisäksi 
seuraavaa: 

Hankesuunnitelma vastaa hyvin kasvatuksen ja koulutuksen toiminnan 
tavoitteita. Tilojen suunnittelussa ja toteutuksessa tulee myös jatko-
suunnittelussa työskennellä yhdessä käyttäjätoimialan kanssa. Erityi-
sesti tulee varmistaa ääneneristyksen ja -vaimennuksen huolellinen to-
teutus.
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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. 

Kasvatus- ja koulutuslautakunta korostaa kustannusseurannan ja laa-
dunvalvonnan tärkeyttä koko prosessin ajan. Niillä on suuri vaikutus 
terveelliseen ja turvalliseen oppimisympäristöön sekä toimialan käyttö-
kustannuksiin. Myös aikataulun pitävyydestä on huolehdittava.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan työsuojelun yhteistoimintahenki-
löstö on antanut 24.10.2019 hankesuunnitelmasta lausunnon (liite 4). 
Lausunto tulee ottaa huomioon jatkosuunnittelussa.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta korostaa, että hankkeen jatkosuunnit-
telussa ja toteutuksessa pitää edelleen huomioida henkilöstön ja lasten 
näkemykset tilojen kehittämisessä.

Käsittely

21.01.2020 Ehdotuksen mukaan

Vastaehdotus:
Vesa Korkkula: Kasvatus- ja koulutuslautakunta korostaa, että Gymna-
siet Lärkan – Hoplaxskolan perusparannus- ja laajennushankkeen jat-
kosuunnittelussa tulee taata ala-asteen luokille omat kotiluokat. Lukion 
kaikille ryhmille tulee taata myös riittävä määrä työrauhan turvaavia 
luokkatiloja ja kiinnittää erityistä huomiota kaikkien tilojen akustiikkaan.

Kannattaja: Petra Malin

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Kasvatus- ja koulutuslautakunta korostaa, että Gymnasiet 
Lärkan – Hoplaxskolan perusparannus- ja laajennushankkeen jatko-
suunnittelussa tulee taata ala-asteen luokille omat kotiluokat. Lukion 
kaikille ryhmille tulee taata myös riittävä määrä työrauhan turvaavia 
luokkatiloja ja kiinnittää erityistä huomiota kaikkien tilojen akustiikkaan.

Jaa-äänet: 9
Ted Apter, Fatim Diarra, Joakim Horsma, Emma Kari, Dani Niskanen, 
Hannu Oskala, Matias Pajula, Pia Pakarinen, Oskar Viding

Ei-äänet: 2
Vesa Korkkula, Petra Malin
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Tyhjä: 2
Ville Jalovaara, Johanna Laisaari

Poissa: 0

Äänestyksessä kasvatus- ja koulutuslautakunta hylkäsi Vesa Korkkulan 
vastaehdotuksen äänin 9-2. Tyhjää äänesti 2.

Esittelijä
ruotsinkielisen palvelukokonaisuuden johtaja
Niclas Grönholm

Lisätiedot
Vera Schulman, yksikön päällikkö, puhelin: 310 20777

vera.schulman(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 12.12.2019 
§ 115

HEL 2019-012452 T 10 06 00

Esitys

A

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
esitti kaupunginhallitukselle Etelä-Haagassa, ositteessa Isonnevan- tie 
22 sijaitsevan Gymnasiet Lärkan / Hoplaxskolan, koulurakennuksen 
perusparannuksen ja laajennuksen 29.11.2019 päivätyn hankesuunni-
telman hyväksymistä siten, että hankkeen enimmäislaajuus on 8 024 
brm² ja rakennuskustannusten enimmäishinta on arvonlisäverottomana 
23 200 000 euroa helmikuun 2019 kustannustasossa ehdolla, että kas-
vatus- ja koulutuslautakunta tekee tarvepäätöksen ja antaa hanke-
suunnitelmasta puoltavan lausunnon. 

B

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

Esittelijä
vs. tekninen johtaja
Sari Hilden

Lisätiedot
Pekka Panhelainen, hankesuunnittelija, puhelin: 310 38229

pekka.panhelainen(a)hel.fi
Päivi Etelämäki, vs. yksikön päällikkö, puhelin: 310 31871

paivi.etelamaki(a)hel.fi



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/2020 23 (188)
Kaupunginvaltuusto

Asia/6
11.03.2020

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

Sirkka-Liisa Sundvall, vs. tiimipäällikkö, puhelin: 310 23058
sirkka-liisa.sundvall(a)hel.fi
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§ 82
Päiväkoti Longinojan, päiväkoti Vilppulan ja leikkipuisto Filpuksen 
korvaavan uudisrakennuksen hankesuunnitelma

HEL 2019-012238 T 10 06 00

Päätös

Kaupunginvaltuusto hyväksyi osoitteeseen Ampujantie 3 rakennettavan 
päiväkoti- ja leikkipuistokäyttöön tulevan uudisrakennuksen 17.7.2019 
päivätyn hankesuunnitelman siten, että hankkeen laajuus on 2 662 
brm² ja rakentamiskustannusten enimmäishinta on arvonlisäverottoma-
na 10 400 000 euroa huhtikuun 2019 kustannustasossa.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1 Päiväkoti Longinojan uudisrakennuksen hankesuunnitelma 17.7.2019
2 Päiväkoti Longinojan hankesuunnitelman liitteet

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Tiivistelmä

Ala-Malmille osoitteeseen Ampujantie 3 on suunnitteilla uusi päiväkoti- 
ja leikkipuistorakennus, joka korvaa nykyiset päiväkoti Longinojan, päi-
väkoti Vilppulan sekä leikkipuisto Filpuksen huonokuntoiset tilat. 

Uudisrakennushankkeen tavoitteena on turvallinen, terveellinen, tarkoi-
tuksenmukainen ja joustava oppimisympäristö 240 päiväkotilapselle ja 
leikkipuistotoiminnalle. Uudisrakennuksen myötä Malmin alueelle saa-
daan noin 70 uutta varhaiskasvatuspaikkaa.

Uudisrakennuksen rakentamiskustannukset ovat 10 400 000 euroa. 
Rakentamisen on tarkoitus alkaa elokuussa 2020 ja valmistua kesä-
kuussa 2022.

Esittelijän perustelut
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Ala-Malmin palveluverkko ja uudisrakennushankkeen tarpeellisuus

Ala-Malmille suunnitellun uuden päiväkoti- ja leikkipuistorakennuksen 
on tarkoitus korvata nykyiset päiväkoti Longinojan, päiväkoti Vilppulan 
sekä leikkipuisto Filpuksen tilat. 

Päiväkoti Vilppula on jo siirtynyt entisten tilojen huonon kunnon vuoksi 
elokuussa 2019 valmistuneeseen Vilppulantien paviljonkiin. Päiväkoti 
Longinojan ja leikkipuisto Filpuksen nykyiset tilat ovat niin laajojen kor-
jausten tarpeessa, ettei niiden toteuttaminen ole tarkoituksenmukaista. 
Uudisrakennus mahdollistaa päiväkodille ja leikkipuistotoiminnalle so-
veltuvat, terveelliset ja turvalliset tilat.

Malmin peruspiirissä on 17 päiväkotia, joissa on yhteensä 1 467 var-
haiskasvatuksen tilapaikkaa. Viimeisimmän väestöennusteen mukaan 
vuosina 2019–2030 peruspiirin 1–6-vuotiaiden lasten määrä kasvaa yh-
teensä noin 370 lapsella.

Uudisrakennuksen hankesuunnitelma

Uudisrakennus toteutetaan alueen palvelujen turvaamiseksi tilapaik-
kamäärältään nykyisiä päiväkoteja suurempana yksikkönä. Tilat suun-
nitellaan varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen käyttöön 240 lapselle se-
kä leikkipuistotoiminnalle, joka palvelee kerralla enimmillään 70 käyttä-
jää. Hankkeella saadaan noin 70 uutta varhaiskasvatuksen tilapaikkaa.

Uudisrakennus rakennetaan nykyisen päiväkoti Longinojan ja leikki-
puisto Filpuksen tontille. Uudessa päiväkodissa järjestetään varhais-
kasvatusta ja esiopetusta 1–6-vuotiaille lapsille. Päiväkodille rakenne-
taan aidattu ulkoilupiha ja lisäksi toiminnassa hyödynnetään viereistä 
Filpuksenpuiston aluetta. Rakennuksen ensimmäisen kerroksen toi-
seen päätyyn toteutetaan leikkipuistotoiminnalle sisätilat, joihin on oma 
sisäänkäynti. Leikkipuistotoiminnalle toteutetaan oma ulkoalue. Tiloja 
voidaan käyttää joustavasti muuttuvan palvelutarpeen mukaan. 

Uudisrakennushankkeen tavoitteena on turvallinen, terveellinen, tarkoi-
tuksenmukainen ja joustava oppimisympäristö, joka tukee monialaista 
oppimista ja yhteisöllisyyttä. Osa yhteistiloista suunnitellaan siten, että 
niitä voidaan vuokrata kuntalaiskäyttöön päiväkotiaikojen ulkopuolella.

Uudisrakennushankkeen laajuus on 2 662 brm², 2 182 htm², 1 803 
hym². Tontin pinta-ala on noin 6 400 m².

Rakentamisen on tarkoitus alkaa elokuussa 2020 ja valmistua kesä-
kuussa 2022.

Rakentamiskustannukset ja rahoitus
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Hankkeen rakentamiskustannukset ovat arvonlisäverottomana 
10 400 000 euroa (3 906 euroa/brm²) huhtikuun 2019 kustannustasos-
sa.

Vuoden 2020 talousarvion liitteenä olevassa talonrakennushankkeiden 
rakentamisohjelmassa vuosiksi 2020−2029 uudisrakennuksen suunnit-
telulle ja toteutukselle on varattu yhteensä 10 400 000 euroa vuosille 
2021−2022.

Tilakustannus kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle

Uudisrakennuksen valmistuttua sisäinen kuukausivuokra on arviolta 
60 245 euroa ja vuosivuokra 722 940 euroa. Kuukausivuokra on 27,61 
euroa/htm², josta pääomavuokran osuus on 21,75 euroa/htm² ja ylläpi-
tovuokran osuus 5,86 euroa/htm². Vuokranmaksun perusteena on 
2 182 htm². Tuottovaade on kolme prosenttia ja poistoaika 30 vuotta. 

Rakentamisen aikaiset väistötilat

Koska uudisrakennus rakennetaan päiväkoti Longinojan ja leikkipuisto 
Filpuksen nykyiselle tontille, niiden toiminnoille tarvitaan väliaikaiset ti-
lat nykyisen rakennuksen purkamisen ja uudisrakennuksen rakentami-
sen ajaksi. Toiminnot siirretään väistötilapaviljonkiin, joka on tarkoitus 
sijoittaa nykyisten rakennusten pohjoispuolelle samalle tontille päiväkoti 
Vilppulan paviljongin kanssa.

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta on 11.2.2020 § 27 antanut hanke-
suunnitelmasta puoltavan lausunnon ja todennut, että se vastaa hyvin 
kasvatuksen ja koulutuksen toiminnallisia tavoitteita. Lausunto on ko-
konaisuudessaan asian päätöshistoriassa.

Hankesuunnitelman valmistelu ja toimivalta

Hankesuunnitelma on laadittu kaupunkiympäristön toimialan ja kasva-
tuksen ja koulutuksen toimialan yhteistyönä. Suunnittelun aikana on 
kuultu asiantuntijoina ympäristöpalveluiden, rakennusvalvontapalvelui-
den ja pelastuslaitoksen edustajia sekä kasvatuksen ja koulutuksen 
toimialan työsuojelun yhteistoimintahenkilöstöä.

Uudisrakennushanketta on kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla käsi-
telty yksiköiden esimiesten ja henkilöstön kanssa sekä vanhempainti-
laisuuksissa. 

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

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1 Päiväkoti Longinojan uudisrakennuksen hankesuunnitelma 17.7.2019
2 Päiväkoti Longinojan hankesuunnitelman liitteet

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto
Kasvatus- ja koulutuslautakunta

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 02.03.2020 § 142

HEL 2019-012238 T 10 06 00

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy osoitteeseen Ampujantie 3 rakennetta-
van päiväkoti- ja leikkipuistokäyttöön tulevan uudisrakennuksen 
17.7.2019 päivätyn hankesuunnitelman siten, että hankkeen laajuus on 
2 662 brm² ja rakentamiskustannusten enimmäishinta on arvonlisäve-
rottomana 10 400 000 euroa huhtikuun 2019 kustannustasossa.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 11.02.2020 § 27

HEL 2019-012238 T 10 06 00

Lausunto
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Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunkiympäristölautakunnan 
rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle puoltavan lausunnon osoit-
teeseen Ampujantie 3 toteutettavan korvaavan uudisrakennuksen 
17.7.2019 päivätystä hankesuunnitelmasta (liite 1) ja lausuu lisäksi 
seuraavaa:

Hankesuunnitelma vastaa hyvin kasvatuksen ja koulutuksen toiminnal-
lisia tavoitteita. Tilojen suunnittelussa ja toteutuksessa tulee kuitenkin 
edelleen työskennellä yhdessä käyttäjätoimialan kanssa. Erityisesti ää-
neneristykseen ja -vaimennukseen sekä valaistukseen tulee kiinnittää 
huomiota. Lisäksi tilat ja pintarakenteet tulee suunnitella helposti siivot-
taviksi, huollettaviksi ja korjattaviksi.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta kiinnittää erityistä huomiota hankkeen 
kustannusseurannan ja laadunvalvonnan tärkeyteen koko prosessin 
ajalta. Niillä on suuri vaikutus terveelliseen ja turvalliseen oppimisym-
päristöön sekä toimialan käyttökustannuksiin. Myös aikataulun pitävyy-
destä on huolehdittava.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta on hyväksynyt 24.9.2019 osoitteeseen 
Ampujantie 3 toteutettavan päiväkodin ja leikkipuistotilojen korvaavan 
uudisrakennuksen tarveselvityksen.

Hanke on esitelty 25.5.2019 kasvatuksen ja koulutuksen toimialan työ-
suojelun yhteistoimintahenkilöstölle. Työsuojelun lausunto (liite 2) on 
otettu huomioon suunnittelussa.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta korostaa, että hankkeen jatkosuunnit-
telussa ja toteuttamisessa pitää edelleen huomioida henkilöstön ja las-
ten näkemykset tilojen kehittämisessä.

Esittelijä
varhaiskasvatusjohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Paula Heikkinen, projektiarkkitehti, puhelin: 31022374

paula.heikkinen(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 12.12.2019 
§ 116

HEL 2019-012238 T 10 06 00

Esitys

A
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Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
esitti kaupunginhallitukselle lpk Longinojan korvaavan uudisrakennuk-
sen 17.7.2019 päivätyn hankesuunnitelman hyväksymistä siten, että 
hankkeen laajuus on 2 662 brm² ja rakentamiskustannusten enimmäis-
hinta on arvonlisäverottomana 10 400 000 euroa huhtikuun 2019 kus-
tannustasossa ehdolla, että kasvatus- ja koulutuslautakunta antaa han-
kesuunnitelmasta puoltavan lausunnon.

B

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

Esittelijä
vs. tekninen johtaja
Sari Hilden

Lisätiedot
Juha Polvinen, projektinjohtaja, puhelin: 310 21291

juha.polvinen(a)hel.fi
Sirkka-Liisa Sundvall, vs. tiimipäällikkö, puhelin: 310 23058

sirkka-liisa.sundvall(a)hel.fi
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§ 83
Ressun peruskoulun ja Ressun lukion lisätilojen vuokraaminen 
(Ruoholahdenkatu 23)

HEL 2019-009685 T 10 01 02

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti vuokrata liitteenä 1 olevan 23.1.2020 päivä-
tyn hankesuunnitelman mukaiset tilat Ressun peruskoulun ja Ressun 
lukion lisätiloiksi siten, että vuokratilojen enimmäislaajuus on 5 890 
htm² ja enimmäishinta on arvonlisäverottomana 24 600 000 euroa 15 
vuoden vuokra-ajalle laskettuna.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1 Ressun peruskoulun ja Ressun lukion lisätilat (vuokrahanke) hasu
2 RH 23 vuokrasopimusluonnos 2019 12 19
3 Ruoholahdenkatu 23 vastuunjakotaulukko 2019 10 22 (luonnos)
4 Kasvatus-_ja_koulutuslautakunnan_lausunto_Ressun_lisätilat

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Ressun peruskoulun ja Ressun lukion tilatarve

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan tavoitteena on lisätä kaupungin 
tarjoamaa englanninkielistä opetusta kaupunkistrategiassa 2017–2021 
linjatun mukaisesti. Ressun peruskoulu ja Ressun lukio tarjoavat sekä 
suomen- että englanninkielistä opetusta. Ressun lukiossa on IB-
tutkintoon johtavaa opetusta, joka asettaa tiloille normaalista lukiosta 
poikkeavia tilavaatimuksia.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala on esittänyt Ressun peruskoululle 
enintään 277 oppilaan pysyvän lisätilatarpeen ja Ressun lukiolle enin-
tään 220 oppilaan pysyvän lisätilatarpeen. 
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Ressun peruskoulu toimii Kampissa osoitteessa Lapinlahdenkatu 10. 
Ressun lukio toimii Helsingin ydinkeskustassa osoitteessa Kalevankatu 
8–10. Koulujen nykyiset tilat ovat jääneet oppilasmäärien kasvun takia 
ahtaiksi eikä englanninkielistä opetusta voida lisätä nykyisissä raken-
nuksissa. Lisärakentaminen nykyisten rakennusten tonteille ei ole 
mahdollista. 

Ruoholahdenkatu 23:n tilat ovat toiminnallisesti ja sijainniltaan sopivat 
sekä Ressun peruskoulun että Ressun lukion lisätilatarpeisiin. Tilat si-
jaitsevat Ressun peruskouluun nähden turvallisen ja lyhyen noin 500 
metrin kävelymatkan päässä Lapinlahdenkadulla sijaitsevasta varsinai-
sesta koulurakennuksesta.

Ressun peruskoulun ja Ressun lukion lisätilojen toteutus samaan yh-
teyteen luo edellytykset yhteistyölle ja yhtenäiselle IB-opinpolulle. Kah-
den yksikön lisätilan sijoittaminen samaan kiinteistöön ja tilojen yhteis-
käyttö on kustannuksiltaan taloudellinen ratkaisu.

Hankesuunnitelma on liitteenä 1. Viitesuunnitelmat ja tilaohjelma ovat 
oheismateriaalissa.

Tilojen laatutavoitteet

Hanke toteutetaan Helsingin koulurakennusten normaalin laatutason 
mukaiseksi. Hankkeessa toteutetaan nykyvaatimusten mukainen oppi-
misympäristö, jolloin tilat ovat esteettömät ja toiminnallisesti kaikille op-
pilaille sopivat sekä lasten ja nuorten kasvua ja kehitystä tukevat. 
Vuokrattavaksi esitettävällä kiinteistöllä on tehty vuonna 2012 talotek-
nisiä korjaustöitä. Saneerauksen yhteydessä kiinteistölle myönnettiin 
Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) Gold sertifi-
kaatti.

Tilojen korjaus- ja muutostyöt

Kiinteistön omistaja toteuttaa tiloissa käyttäjän tarpeeseen pohjautuvan 
tilaohjelman mukaiset muutostyöt toimistotalosta koulukäyttöön. Tilat 
vuokrataan ja vastaanotetaan valmiina, viitesuunnitelmien mukaisesti 
toteutettuna. Vuokralaisen vastuulle jää irtokalustus ja toimintaan liitty-
vien irtaimien varusteiden sekä käyttäjän erityistarpeisiin liittyvät mah-
dolliset lisätyöt, joihin varaudutaan 1,5 milj. eurolla. 

Kiinteistön omistaja hakee muutostöille tarvittavan rakennusluvan ja 
käyttötarkoituksen muutoksen sekä poikkeamispäätöksen asemakaa-
van mukaisesta käyttötarkoituksesta.

Väistötilat

Hankkeella ei ole väistötilatarvetta.
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Tilojen käyttöönotto ja hankkeen aikataulu

Vuokrattavat tilat otetaan käyttöön vaiheittain muutostöiden valmistut-
tua siten, että vuokranmaksu alkaa vaiheittain. Tavoitteena on aloittaa 
muutostyöt maaliskuussa 2020 siten, että tilat voidaan ottaa käyttöön 
vaiheittain 1.8.2020, 15.10.2020 ja 31.12.2020 mennessä. 

Edellä kuvatulla käyttöönoton jaksotuksella vuokrakustannukset ovat 
vuodelle 2020 enintään 390 000 euroa.

Käyttöönoton tavoiteaikataulu on tiukka. Sen edellytyksenä on hank-
keen eteneminen sujuvasti sekä tarvittavien päätösten ja lupien saami-
nen ajallaan.

Vuokraus

Helsingin ydinkeskustan alueella ei ole tarjolla vapaita rakennuspaikko-
ja eikä opetustiloja, joten tilat joudutaan vuokraamaan olemassa ole-
vasta tilakannasta. Tilavaihtoehtoja tarkasteltiin Ressun peruskoulun 
oppilaaksiottoalueeseen rajautuen. Tilan sijainnilta edellytettiin lyhyttä, 
turvallista, päivittäin jalan kuljettavaa yhteyttä peruskoulun ja lisätilojen 
välillä. Koska kaupungin omissa rakennuksissa ei ollut tarjolla vapaata 
opetukseen sopivaa tilaa, selvitettiin kolmea tarjolla ollutta vuokrattavaa 
vaihtoehtoa. Näistä kahdessa kiinteistön omistajat eivät olleet halukkai-
ta luovuttamaan tilojaan opetuskäyttöön. Tilojen vuokraukseen ei han-
kintalain 9 §:n perusteella sovelleta hankintalakia. 

Rakennuksesta on tarkoitus vuokrata kasvatuksen ja koulutuksen toi-
mialan käyttöön kerroksissa 1–6 sijaitsevat 5 890 htm² tilat sekä kellari-
kerroksessa sijaitseva varastotila 204 m², jonka vuokra sisältyy koko-
naisvuokraan. Kaupunkiympäristön toimiala tekee vuokrasopimuksen 
omistajayhtiö Pro2-Immo Helsinki R23 Oy:n kanssa. Vuokrasopimus 
tehdään toistaiseksi voimassa olevana siten, että ensimmäinen irtisa-
nomisajankohta on 15 vuoden kuluttua sopimuksen alkamisesta. Vuok-
rasopimusluonnos on liitteenä 2.

Vuokran määrä

Vuokrattavien tilojen 5 890 htm² pääomavuokra on 21,78 euroa/htm² 
kuukaudessa ja ylläpitovuokra sopimuksen alkaessa 4,00 euroa/htm² 
kuukaudessa eli yhteensä 25,78 euroa/htm² kuukaudessa. Yhteenlas-
kettu kokonaisvuokra on noin 152 000 euroa kuukaudessa ja noin 1 
822 000 euroa vuodessa. Arvonlisäveroton pääomavuokra on noin 128 
280 euroa kuukaudessa ja noin 1 539 400 euroa vuodessa, eli 15 vuo-
den vuokra-ajalle se on noin 23,1 milj. euroa. Pääomavuokra ei sisällä 
investointitaloudesta rahoitettavaa 1,5 milj. euron lisä- ja muutostyöva-
rausta. 
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Tilahankkeiden käsittelyohjeen mukaisesti pääomitettu arvonlisävero-
ton pääomavuokra 15 vuoden vuokra-ajalle on 15 979 080 euroa (dis-
kontattu pääomavuokra). Diskontattu pääomavuokra on laskennallinen 
arvo, jota verrataan siihen että kaupunki toteuttaisi hankkeen omana 
investointina. Diskontattu vuokrasumma on pääomavuokrasumma 15 
vuoden ajalta yhteensä, muunnettuna käänteisellä korolla ja inflaatio-
oletuksella nykyarvoon, koska rahavirta ulottuu pitkälle tulevaisuuteen.

Ylläpitovuokra muodostuu muun muassa kiinteistön kunnossapidosta ja 
korjaustöistä, kiinteistöveroista, kiinteistön vakuutuksista, jätehuollosta, 
lämmitys- ja jäähdytyskustannuksista sekä vesi- ja viemärimaksuista. 
Se määräytyy vuodeksi kerrallaan toteutuneiden ylläpitokulujen perus-
teella, siten että ylläpitokulujen yli- tai alijäämä otetaan huomioon seu-
raavan ylläpitovuokran määräytymisvuoden ylläpitovuokran määrässä. 
Ylläpitovuokran määrä vahvistetaan etukäteen yhden vuoden ajanjak-
soksi kerrallaan ja se määräytyy edellisen vuoden toteutuneiden kus-
tannusten perusteella. 

Päävastuu ylläpidosta on kiinteistön omistajalla. Vuokralainen vastaa ti-
lojen ylläpidosta niiltä osin kuin vastuunjakotaulukon luonnoksessa on 
sovittu. Vuokralainen vastaa muun muassa käyttösähköstä ja käytön 
aikana mahdollisista välttämättömistä laiteiden ja materiaalien uusin-
noista. Luonnos vastuunjakotaulukosta on liitteenä 3. 

Ruoholahdenkatu 23:n vuokrataso on kilpailukykyinen kaupungin mui-
hin alueen opetustiloihin verrattuna. 

Tilakustannus käyttäjälle

Tilakustannus käyttäjälle on enintään 28,58 euroa/htm² kuukaudessa 
eli yhteensä noin 168 300 euroa kuukaudessa ja noin 2,2 milj. euroa 
vuodessa. Tilakustannus muodostuu kaupunkiympäristön toimialan 
kiinteistön omistajalle maksamasta kokonaisvuokrasta sisältäen pää-
omavuokran 21,78 euroa/htm², ylläpitovuokran 4,0 euroa/htm², kau-
punkiympäristön toimialan perimän hallintokulun 0,50 euroa/m² sekä 
kaupunkiympäristön toimialan ylläpitokulun 0,50 euroa/htm² kaupun-
kiympäristön toimialan vastuulla olevista ylläpitovastuista. Lisäksi se si-
sältää 1,80 euroa/m² lisä- ja muutostyövarauksia varten.

Käyttäjä vastaa itse käyttösähköstä ja käytön aikana mahdollisista vält-
tämättömistä laiteiden ja materiaalien uusinnoista.  

Ylläpitokustannukset määräytyvät toteutuneiden kustannusten perus-
teella aina vuodeksi kerrallaan. 

Rahoitus
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Hanke sisältyy kaupungin vuokrahankkeena vuoden 2020 talousarvion 
liitteenä olevaan vuokra- ja osakekohteiden suunnitteilla olevat uudis- 
ja peruskorjaushankkeisiin vuosina 2020–2022.

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta on 24.9.2019, 316 § hyväksynyt osoit-
teeseen Ruoholahdenkatu 23 vuokrahankkeena toteutettavan Ressun 
peruskoulun ja Ressun lukion pysyvien lisätilojen tarveselvityksen. 
Kasvatus- ja koulutuslautakunta on 11.2.2020 antanut hankesuunni-
telmasta puoltavan lausunnon. Lausunto on liitteenä 4.

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaoston esitys

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
on 23.1.2020, 9 § esittänyt kaupunginhallitukselle Ressun peruskoulun 
ja Ressun lukion lisätilojen vuokrahankkeen 23.1.2020 päivätyn hanke-
suunnitelman hyväksymistä siten, että hankkeen enimmäislaajuus on 
5 890 htm² ja pääomitettu arvonlisäveroton vuokra 15 vuodelle on 
15 979 080 euroa. Jaoston esityksen mukainen vuokran määrä 15 979 
080 euroa on tilahankkeiden käsittelyohjeiden mukaisesti pääomitettu 
pääomavuokra 15 vuoden vuokra-ajalle (diskontattu pääomavuokra). 
Kaupunginhallitukselle esitetään jaoston esityksestä poiketen tilojen 
vuokraamista 15 vuoden ajaksi, siten että kokonaispääomavuokra il-
man arvonlisäveroa on noin 23,1 milj. euroa. Päätösesityksessä ei esi-
tetä diskontanut pääomavuokran hyväksymistä, vaan kokonaispää-
omavuokran hyväksymistä 15 vuoden ajalle. Hankesuunnittelun ede-
tessä on lisä- ja muutostyövarausta jouduttu tarkistamaan, siten että ne 
ovat nousseet 1,5 milj. euroon. Näin ollen enimmäishinta on noin 24,6 
milj. euroa 15 vuoden vuokra-ajalle.

Toimivalta ja päätöksen täytäntöönpano

Hallintosäännön 7 luvun 1 §:n 1 momentin 9 kohdan mukaan kaupun-
ginvaltuusto päättää ottaa vuokralle liikehuoneiston, kun sopimuksen 
ennakoitu kokonaisarvo ylittää 10 miljoonaa euroa.

Kaupunginhallituksen tarkoituksena on, mikäli kaupunginvaltuusto hy-
väksyy päätösehdotuksen, valtuuston päätöksen täytäntöönpanon yh-
teydessä oikeuttaa kaupunkiympäristön toimialan rakennukset ja ylei-
set alueet -palvelukokonaisuuden toimitilavuokrausyksikön päällikkö 
vuokraamaan Pro2-Immo Helsinki R23 Oy:ltä yhteensä 5 890 htm²:n ti-
lat 15 vuoden vuokra-ajaksi ja tekemään vuokrasopimukseen vähäisiä 
muutoksia. 

Esittelijä
Kaupunginhallitus
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Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1 Ressun peruskoulun ja Ressun lukion lisätilat (vuokrahanke) hasu
2 RH 23 vuokrasopimusluonnos 2019 12 19
3 Ruoholahdenkatu 23 vastuunjakotaulukko 2019 10 22 (luonnos)
4 Kasvatus-_ja_koulutuslautakunnan_lausunto_Ressun_lisätilat

Oheismateriaali

1 Ressun peruskoulun ja Ressun lukion lisätilojen hankesuunnitelman 
liitteet

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Kasvatus- ja koulutuslautakunta
Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto
Toimitilavuokrausyksikkö

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 24.02.2020 § 121

HEL 2019-009685 T 10 01 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää vuokrata liitteenä 1 olevan 23.1.2020 päi-
vätyn hankesuunnitelman mukaiset tilat Ressun peruskoulun ja Ressun 
lukion lisätiloiksi siten, että vuokratilojen enimmäislaajuus on 5 890 
htm² ja enimmäishinta on arvonlisäverottomana 24 600 000 euroa 15 
vuoden vuokra-ajalle laskettuna.

03.12.2019 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi
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Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 23.01.2020 
§ 9

HEL 2019-009685 T 10 01 02

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
esitti kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus:

A

hyväksyy Ressun peruskoulun ja Ressun lukion lisätilojen vuokrahank-
keen 23.1.2020 päivätyn hankesuunnitelman siten, että hankkeen 
enimmäislaajuus on 5 890 htm² ja pääomitettu arvonlisäveroton vuokra 
15 vuodelle on 15 979 080 euroa.  

B

oikeuttaa rakennukset ja yleiset alueet palvelukokonaisuuden jatka-
maan hankkeen valmistelua odottamatta hankepäätöstä. 

C

oikeuttaa kaupunkiympäristön toimialan toimitilavuokrausyksikön pääl-
likön vuokraamaan Pro2 - Immo Helsinki R23 Oy:ltä yhteensä 5 890 
htm²:n tilat 15 vuoden vuokra-ajaksi ja tekemään vuokrasopimusluon-
nokseen vähäisiä muutoksia. 

Käsittely

23.01.2020 Ehdotuksen mukaan

Todettiin, että teknisenä korjauksena liitteen nro 1 hankesuunnitelman 
sivulla 3 oleva yhteenveto korvataan uudella.

Esittelijä
vs. tekninen johtaja
Sari Hilden

Lisätiedot
Hanna-Leena Jokinen, asiakaspäällikkö, puhelin: 310 20966

hannaleena.jokinen(a)hel.fi
Ari Hulkkonen, projektinjohtaja, puhelin: 310 27925

ari.hulkkonen(a)hel.fi
Jarmo Raveala, yksikön päällikkö, puhelin: 310 23466

jarmo.raveala(a)hel.fi
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§ 84
Vuokrausperiaatteiden määrittäminen asuntotonteille (Viikki tontti 
36110/9 ja Mellunkylä tontti 47278/4)

HEL 2019-008738 T 10 01 01 02

Päätös

Kaupunginvaltuusto vahvisti Viikinmäen asemakaavaan nro 11250 si-
sältyvän erillispientalotontin (AO) 36110/9 sekä Mellunmäen asema-
kaavaan nro 11170 sisältyvän asuinpientalotontin (AP) 47278/4 vuok-
rausperiaatteet liitteen 1 mukaisesti.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1 Vuokrausperiaatteet
2 Otteet asemakaavakartasta ja -määräyksistä

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Asemakaava- ja tonttitiedot

Viikinmäen asemakaava nro 11250 on hyväksytty kaupunginvaltuus-
tossa 13.4.2005, § 89 ja se on tullut voimaan 27.5.2005. Erillispientalo-
korttelialueen (AO) tontin 36110/9 rakennusoikeus on 750 k-m². Tontin 
pinta-ala on 1 441 m² ja sen osoite on Henrik Lättiläisen katu 21. Tont-
tia koskee tonttijako nro 11547. Tontti on merkitty kiinteistörekisteriin 
20.3.2009.

Mellunmäen asemakaava nro 11170 on hyväksytty kaupunginvaltuus-
tossa 13.10.2004 ja se on tullut voimaan 26.11.2004. Asuinpientalo 
korttelialueen (AP) tontin 47278/4 rakennusoikeus on 720 k-m². Tontin 
pinta-ala on 1 099 m² ja sen osoite on Fallpakantie 7/Kastellinpolku 1. 
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Tonttia koskee tonttijako nro 13007. Tontti on merkitty kiinteistörekiste-
riin 17.10.2017.

Asemakaavaotteet ovat liitteenä 2.

Maaperä

Viikinmäen tontti on kallioinen ja sillä on isohkoja korkeuseroja. Tontin 
maaperä on kunnostettu Uudenmaan ympäristökeskuksen 28.4.2006 
antaman ympäristölupapäätöksen YS 648 mukaisesti ja kunnostukses-
ta on laadittu loppuraportti. Uudenmaan ELY-keskus on 4.6.2015 an-
tamassaan lausunnossa todennut, että Uudenmaan ELY-keskus hy-
väksyy loppuraportin ja toteaa, että alueen kunnostustyöstä ei ole 
huomauttamista. Tontin etelärajalle on jäänyt pilaantunutta maata 
luonnontilaiseksi arvioidulle alueelle ja tämän alueen pilaantuneisuus 
kunnostetaan tarvittaessa maarakennustöiden yhteydessä.

Mellunmäen tontti on tasainen kunnostettu tontti, josta on poistettu pi-
laantuneet ja jätettä sisältävät maa-ainekset. Kunnostuksen loppura-
portin mukaan kunnostuksen tavoitetaso on saavutettu ja kunnostuk-
sessa on noudatettu Uudenmaan ympäristökeskuksen päätöstä YS 
644. Kunnostusalueelta otetut jäännöspitoisuudet eivät ylittäneet maa-
perän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnista annetun ase-
tuksen (VNA 214/2007) mukaisia kynnys- tai ohjearvoja, joten asetuk-
sen mukaisesti maaperää ei luokitella pilaantuneeksi.

Varauspäätökset

Viikinmäen tontti on varattu vuonna 2018 ja Mellunkylän tontti vuonna 
2017. Molempien tonttien rakentaminen on tarkoitus aloittaa vuoden 
2020 aikana.

Kaupunginhallituksen 17.6.2013, 723 § tekemällä päätöksellä tontti 
36110/9 on siirretty niin sanottuun jatkuvaan tonttihakuun, jolloin tontti 
on kaikkien kiinnostuneiden haettavissa. Tonttipäällikkö on 21.2.2018, 
7 § päättänyt varata tontin yksityishenkilöistä koostuvalle ryhmälle Vii-
kinlehdolle. Varauspäätöksessä päätettiin muun ohella, että tontille to-
teutettavasta yhteenlasketusta asuinhuoneistoalasta vähintään 40 % 
tulee toteuttaa perheasuntoina (kaksi makuuhuonetta tai enemmän). 
Näiden asuntojen keskipinta-alan tulee olla vähintään 70 h-m². 

Kaupunginhallitus on 28.1.2013, 139 § tekemällään päätöksellä varan-
nut tontit 47278/1–3 luovutettavaksi ryhmärakennuttamishankkeita var-
ten. Tontteihin ei kohdistunut tuolloin yhtään hakemusta, jonka jälkeen 
ne siirrettiin jatkuvaan tonttihakuun. Kiinteistölautakunta on 6.4.2017, 
162 § päättänyt varata tontit 47278/1–3 ryhmä Fallpakantie 5–9:lle va-
paarahoitteisten ja sääntelemättömien omistusasuntojen suunnittelua 
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varten 31.3.2019 saakka. Tontit tulee toteuttaa noudattaen ryhmära-
kennuttamisen periaatteita. Tontit 47278/1–3 on yhdistetty yhdeksi ton-
tiksi, jolloin niistä muodostui tontti 47278/4.

Vuokrausperiaatteet ja vertailutiedot

Vuokrausperiaatteiden määrittelyssä on pyritty johdonmukaiseen ja yh-
denmukaiseen hinnoitteluun ottaen huomioon tonttien sijainti ja käyttö-
tarkoitus sekä alueelle aiemmin määritellyt vuokrausperiaatteet.

Vuokrausperiaatteiden määrittelyssä on huomioitu vyöhykehintamalli, 
samalle tai vastaavalle alueelle aiemmin vahvistettu vuokrausperiaat-
teet, hallinta- ja rahoitusmuodot sekä tonttien sijainti. Hintatason var-
mistamiseksi on lisäksi pyydetty ulkopuolisen asiantuntijan arviolausun-
to.

Vertailutietona todettakoon Mellunmäen tontin 47278/4 osalta, että 
kaupunginvaltuusto päätti 29.11.2017, 417 § oikeuttaa kaupunkiympä-
ristölautakunnan vuokraamaan Helsingin kaupungin 47. kaupungino-
san (Mellunkylä, Rukanlaki) korttelin 47214 AO-tontit 6–8 siten, että 
vuosivuokra määrätään pitäen perusteena virallisen elinkustannusin-
deksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 vastaavana kerrosneliö-
metrihintana 29 euroa.

Esitettävät vuokrausperiaatteet

Viikinmäen erillispientalotontin korttelialueen (AO) tontin 36110/9 vuo-
sivuokra esitetään määrättäväksi pitäen perusteena virallisen elinkus-
tannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 vastaavana ker-
rosneliömetrihintana sääntelemättömään omistustuotantoon toteutta-
van tontin osalta 36 euroa, joka vastaa nykyarvoltaan (11/2019, ind 
1973) noin 710 euron kerrosneliömetrihintaa. Maanvuokran teoreetti-
nen vaikutus asumiskustannuksiin on noin 2,84 e/kk/m².

Mellunkylän asuinpientalotontin (AP) tontin 47278/4 vuosivuokra esite-
tään määrättäväksi pitäen perusteena virallisen elinkustannusindeksin 
”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 vastaavana kerrosneliömetrihin-
tana sääntelemättömään omistustuotantoon toteuttavan tontin osalta 
30 euroa, joka vastaa nykyarvoltaan (11/2019, ind 1973) noin 592 eu-
ron kerrosneliömetrihintaa. Maanvuokran teoreettinen vaikutus asumis-
kustannuksiin on noin 2,37 e/kk/m².

Asemakaavaan merkityn kerrosalan lisäksi rakennettavien asuntojen 
ulkopuolisten asuntoja palvelevien tilojen osalta maanvuokraa ei peritä.
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Kaupunginvaltuuston päätöksen 1.10.1980 (asia nro 18) mukaan asun-
totontin vuosivuokra on 4% tontin laskennallisesta hinnasta, mikä mää-
räytyy tontin pääasiallisen käyttötarkoituksen mukaisesti.

Tontit on tarkoitus vuokrata noin 60 vuodeksi. Näin ollen vuokra-aika 
päättyy 31.12.2080. 

Toimivalta

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

Arviolausunto

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, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1 Vuokrausperiaatteet
2 Otteet asemakaavakartasta ja -määräyksistä

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Kaupunkiympäristölautakunta

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 24.02.2020 § 122

HEL 2019-008738 T 10 01 01 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa: 
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Kaupunginvaltuusto vahvistaa Viikinmäen asemakaavaan nro 11250 
sisältyvän erillispientalotontin (AO) 36110/9 sekä Mellunmäen asema-
kaavaan nro 11170 sisältyvän asuinpientalotontin (AP) 47278/4 vuok-
rausperiaatteet liitteen 1 mukaisesti. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 28.01.2020 § 47

HEL 2019-008738 T 10 01 01 02

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että

 kaupunki vahvistaa Helsingin Viikinmäen asemakaavaan nro 11250 
sisältyvän erillispientalotontin (AO) 36110/9 sekä Mellunmäen ase-
makaavaan nro 11170 sisältyvän asuinpientalotontin (AP) 47278/4 
vuokrausperiaatteet liitteen 1 mukaisesti.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Juha Heikkilä, pientaloasiamies, puhelin: 09 310 70964

juha.heikkila(a)hel.fi
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§ 85
Vuokrausperiaatteiden määrittäminen eräille tonteille (Herttoniemi ja 
Laajasalo, tontit 43124/4 ja 49273/10)

HEL 2019-011827 T 10 01 01 02

Päätös

Kaupunginvaltuusto vahvisti Kruunuvuorenrannan asemakaavaan nro 
12010 sisältyvien asuinrakennustonttien (A) 49273/6 ja 10 tai niistä 
muodostettavien tonttien sekä Herttoniemen sairaala-alueen asema-
kaavaan ja asemakaavan muutokseen nro 12444 sisältyvän asuinra-
kennustentontin (AK) 43124/4 tai siitä muodostettavan tontin vuokraus-
periaatteet 31.12.2080 saakka liitteen 1 mukaisesti.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1 Vuokrausperiaatteet
2 Asemakaava nro 12010
3 Asemakaava ja asemakaavan muutos nro 12444

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Tiivistelmä

Kruunuvuorenrannan korttelin 49273 tonteille 6 ja 10 on jo aikaisemmin 
vahvistettu vuokrausperiaatteet (kaupunginvaltuusto 30.1.2019, 31 §). 
Tontin 10 hallinta- ja rahoitusmuotoa on sittemmin muutettu siten, että 
tontti voidaan Hitas-omistusasuntotuotannon sijaan toteuttaa myös 
sääntelemättömänä omistusasuntotuotantona. Vastaava hallinta-ja ra-
hoitusmuodon muutos tehdään todennäköisesti myös tontin 49273/6 
kohdalla. Näin ollen tonteille 49273/6 ja 10 tulee vahvistaa vuokrauspe-
riaatteet sääntelemättömän omistusasuntotuotantoon.

Herttoniemen korttelin 43124 tontti toteutetaan hintakontrolloituna 
omistusasuntotuotantona. Tontille tulee vahvistaa vuokrausperiaatteet. 
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Esittelijän perustelut

Kruunuvuorenrannan tontit

Asemakaavatiedot

Asemakaavan nro 12010 mukaan korttelin 49273 asuntotontit 6 ja 10 
kuuluvat asuinrakennusten (A) korttelialueiseen. Tontin 10 pinta-ala 1 
335 m² ja tontin 6 pinta-ala on 1 351 m². Molemmat tontit on merkitty 
kiinteistörekisteriin 15.12.2018. 

Varauspäätökset

Kaupunginhallitus on 10.4.2017, 372 § päättänyt varata korttelin 49273 
asuntotontit yhteisesti Hartela Etelä-Suomi Oy:lle, Saraco D&M Oy:lle, 
Asuntosäätiön Asumisoikeus Oy:lle ja A-Kruunu Oy:lle 31.12.2020 
saakka. Tontit 49273/6 ja 10 varattiin tarkemmin Saraco D&M Oy:lle to-
teutettavaksi ryhmärakennuttamisena ja Hitas-
omistusasuntotuotantona muun muassa ehdoin, että ryhmärakennut-
tamiseen varattavat Hitas-ehdoin toteutettavat tontit toteutetaan Hitas II 
-ehdoin.   

Varauspäätöksen muutos

Asuntotonttitiimin tiimipäällikkö on 4.11.2019, 317 § päättänyt muuttaa 
ryhmärakennuttamiseen Hitas-omistusasuntotuotantona (Hitas II –eh-
doin) varatun korttelin 49273 tontin 10 varausta seuraavasti: 

Tontti voidaan toteuttaa sääntelemättömänä omistusasuntotuotantona. 
Tontti tulee kuitenkin edelleen toteuttaa ryhmärakennuttamishankkee-
na. Mikäli tontti toteutetaan edellä mainitun mukaisesti sääntelemättö-
mänä omistusasuntotuotantona, tontin toteuttamisessa ei tarvitse nou-
dattaa Hitas II –ehtoja. Muutoin noudatetaan entisiä ehtoja.

Tontille 49273/6 tullaan todennäköisesti tekemään vastaava varaus-
päätöksen muutos.

Aikaisemmat vuokrausperiaatteet

Kaupunginvaltuusto on 30.1.2019, 31 § päättänyt vahvistaa korttelei-
den 49273 ja 49274 asuntotonteille vuokrausperiaatteet 31.12.2080 
saakka muun muassa seuraavin ehdoin:

 Hitas-omistusasuntotuotantona, valtion tukemana (pitkä korkotuki) 
asumisoikeusasuntotuotantona tai valtion tukemana (pitkä korkotu-
ki) vuokra-asuntotuotantona toteutettavien asuntotonttien 49273/4, 
49273/5, 49273/6, 49273/8, 49273/9, 49273/10, 49273/11 ja 
49273/12 sekä 49274/3-10 vuosivuokrat määrätään pitäen perus-
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teena virallisen elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelu-
kua 100 vastaavana asuinkerrosneliömetrihintana 37 euroa.

 Asemakaavaan merkityn kerrosalan lisäksi rakennettavien asunto-
jen ulkopuolisten asuntoja palvelevien tilojen osalta ei peritä vuok-
raa.

 Asuntotonteille mahdollisesti toteutettavien liike- tai niihin verratta-
vien tilojen, julkisten palvelutilojen (esim. päiväkoti), ryhmäkotitilojen 
tai muiden Y-käyttötarkoituksen mukaisten tilojen sekä kunnallistek-
niikkaa palvelevien tilojen osalta peritään samaa maanvuokraa kuin 
asuntotontilta.

 Alueen keskeneräisyyden perusteella myönnettävän alkuvuosialen-
nuksen johdosta asuntotonttien maanvuokrista peritään valtion tu-
kemilta (pitkä korkotuki) tonteilta tai mainittua tuotantoa vastaavasta 
tontin asuinrakennusoikeuden osuudesta 70 % ja mahdollisilta va-
paarahoitteisilta kohteilta vastaavin periaattein 80 % 31.12.2021 
saakka.

 Tämän lisäksi asuntotonttien vuosivuokrista myönnetään vuokra-
suhteen alkamisesta lukien 10 %:n alennus alueelle suunnitellun 
joukkoliikennesillan (Kruunusillat, siltayhteys) käyttöönottovuotta 
seuraavan vuoden alkuun saakka.

 Edellä mainittujen alennusten päätyttyä asuntotonttien vuosivuokris-
ta peritään 80 % siltä ajalta, jona tontille rakennettavien asuintalojen 
rakentamiseen myönnettyä valtion asuntolainaa on maksamatta tai 
jona valtio maksaa tontille rakennettavien asuntojen rakentamiseen 
myönnetyn lainan perusteella korkohyvitystä (korkotukea).

Päätöksessä ei vahvistettu vuokrausperiaatteita sääntelemättömään ja 
vapaarahoitteiseen tuotantoon luovutettaville tonteille.

Vertailutiedot

Kaupunginvaltuusto on 22.6.2016, 197 § päättänyt oikeuttaa kiinteistö-
lautakunnan vuokraamaan Helsingin kaupungin 49. Haakoninlahti 1:n 
asemakaavaan nro 12010 merkityn asuntotontin 49271/2, joka toteute-
taan jälleenmyynnin osalta sääntelemättömänä asuntotuotantona, pi-
täen perusteena virallisen elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” 
pistelukua 100 vastaavana kerrosneliömetrihintana 42 euroa.

Mainittuun kaupunginvaltuuston päätökseen on sisältynyt vastaavat 
alennukset kuin kortteleita 49273 ja 49274 koskevassa kaupunginval-
tuuston 30.1.2019, 31 § vuokrausperiaatepäätöksessä on.

Esitettävät vuokrausperusteet

Tontti 49273/10 voidaan varauspäätöksen ja varauspäätöksen muutok-
sen mukaan voidaan toteuttaa joko Hitas-omistusasuntotuotantona tai 
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sääntelemättömänä omistusasuntotuotantona. Kaupunginvaltuusto on 
30.1.2019, 31 § vahvistanut tonteille 49273/6 ja 10 vuokrausperiaatteet 
edellyttäen, että tontit toteutetaan Hitas -omistusasuntotuotantona tai 
muuna vuokrausperiaatepäätöksessä mainittuna säänneltynä asunto-
tuotantona. 

Mikäli tontit 49273/6 ja 10 toteutetaan sääntelemättömänä asuntotuo-
tantona ilman Hitas-ehtoja, vuosivuokra esitetään määrättävän pitäen 
perusteena virallisen elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” pis-
telukua 100 vastaavana asuinkerrosneliömetrihintana 45 euroa (nyky-
arvo 888 euroa).

Vuokrausperiaatehinta 45 euroa euroa/k-m2 on hieman enemmän kuin 
vertailutietona käytetyn tontin vuokrausperiaatehinta johtuen hintatason 
noususta. Vuokrausperiaatehinnan määrittelyssä on noudatettu vyöhy-
kehintamenetelmää.

Tonttien 49273/6 ja 10 vuosivuokrista esitetään määrättäväksi kaupun-
ginvaltuuston vuokrausperiaatepäätöksen 30.1.2019, 31 § mukaiset 
alennukset.

Vaikutukset asumiskustannuksiin

Maanvuokran teoreettinen vaikutus asumiskustannuksiin olisi noin 3,55 
euroa/m²/kk.

Vuokra-aika

Vuokra-ajan esitetään kaupunginvaltuuston päätöksen 30.1.2019, 31 § 
mukaisesti olevan enimmillään 31.12.2080 saakka, jolloin vuokra-aika 
olisi vakiintuneen käytännön mukaan noin 60 vuotta.

Herttoniemen tontti

Asemakaavatiedot

Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen nro 12444 (Herttoniemen 
sairaalan alue) mukaan korttelin 43124 asuntotontti 43124/4 kuuluu 
asuinkerrostalojen korttelialueeseen (AK). Tontin pinta-ala on 2 514 m² 
ja osoite on Siilikuja 1. Tontti on merkitty kiinteistörekisteriin 3.10.2019.

Varauspäätökset

Kaupunginhallitus on 10.6.2019, 446 § päättänyt varata tontin 43124/4 
T2H Rakennus Oy:lle hintakontrolloitujen omistusasuntojen suunnitte-
lua varten 31.12.2021 saakka.        

Vertailutiedot
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Kaupunginvaltuusto on 10.11.2017, 323 § päättänyt oikeuttaa kaupun-
kiympäristölautakunnan vuokraamaan asemakaavan nro 12220 mukai-
set asuntontit (AK) 43123/4–6 tai niistä muodostettavat tontit pitäen 
vuosivuokran perusteena Hitas omistusasuntotuotantona tai valtion tu-
kemana (pitkä korkotuki) asumisoikeusasunto- tai vuokra-
asuntotuotantona toteutettavien tonttien osalta elinkustannusindeksin 
”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 vastaavana kerrosneliömetrihin-
tana 33 euroa. Päätöksessä ei vahvistettu vuokraushintaa vapaarahoit-
teisena sääntelemättömänä asuntotuotantona toteuttaville asuntoton-
teille.

Päätöksen mukaiset tontit sijaitsevat tontin 43124/4 välittömässä lähei-
syydessä. 

Esitettävät vuokrausperusteet

Tontti 43124/4 voidaan varauspäätöksen mukaan voidaan toteuttaa 
hintakontrolloituna omistusasuntotuotantona. Tontin 43124/4 vuosi-
vuokra esitetään määrättävän pitäen perusteena virallisen elinkustan-
nusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 vastaavana asuinker-
rosneliömetrihintana 42 euroa (nykyarvo 829 euroa).

Vuokrausperiaatehinta 42 euroa/k-m² vastaa vuonna 2017 viereiselle 
korttelille vahvistettuja vuokrausperiaatehintoja huomioiden hintatason 
yleinen nousu. Vuokrausperiaatehinnan määrittelyssä on noudatettu 
vyöhykehintamenetelmää.

Vaikutukset asumiskustannuksiin

Maanvuokran teoreettinen vaikutus asumiskustannuksiin olisi noin 3,31 
euroa/m²/kk.

Vuokra-aika

Vuokra-ajan esitetään olevan enimmillään 31.12.2080 saakka, jolloin 
vuokra-aika olisi vakiintuneen käytännön mukaan noin 60 vuotta.

Toimivalta

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

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi
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Liitteet

1 Vuokrausperiaatteet
2 Asemakaava nro 12010
3 Asemakaava ja asemakaavan muutos nro 12444

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Kaupunkiympäristölautakunta

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 02.03.2020 § 141

HEL 2019-011827 T 10 01 01 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa: 

Kaupunginvaltuusto vahvistaa Kruunuvuorenrannan asemakaavaan 
nro 12010 sisältyvien asuinrakennustonttien (A) 49273/6 ja 10 tai niistä 
muodostettavien tonttien sekä Herttoniemen sairaala-alueen asema-
kaavaan ja asemakaavan muutokseen nro 12444 sisältyvän asuinra-
kennustentontin (AK) 43124/4 tai siitä muodostettavan tontin vuokraus-
periaatteet 31.12.2080 saakka liitteen 1 mukaisesti.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 14.01.2020 § 10

HEL 2019-011827 T 10 01 01 02

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle:

- että Helsingin Kruunuvuorenrannan asemakaavaan nro 12010 sisäl-
tyvän asuinrakennustentonttien (A) 49273/6 ja 10 tai niistä muodostet-
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tavien tonttien sekä Helsingin Herttoniemen sairaala-alueen asema-
kaavaan ja asemakaavan muutokseen nro 12444 sisältyvän asuinra-
kennustentontin (AK) 43124/4 tai siitä muodostettavan tontin vuokraus-
periaatteet vahvistetaan 31.12.2080 saakka liitteestä 1 ilmenevin peri-
aattein.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Jessina Haapamäki, kiinteistölakimies, puhelin: 09 310 74463

jessina.haapamaki(a)hel.fi
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§ 86
Länsisataman Porkkalankadun toimitilojen asemakaavan muuttami-
nen (12597)

HEL 2018-012625 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 20. kaupunginosan (Länsisatama, Ruo-
holahti) korttelin 20797 tontin 2 sekä katualueiden asemakaavan muu-
toksen 11.6.2019 päivätyn ja 24.9.2019 muutetun piirustuksen nro 
12597 mukaisena sekä asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein. 
Asemaakaavan muutoksen myötä muodostuu uusi kortteli nro 20798. 

Esittelijä
Kaupunginhallitus

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

tanja.sippola-alho(a)hel.fi
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaavan muutoksen nro 12597 kartta, päivätty 11.6.2019, muutet-
tu 24.9.2019

2 Asemakaavan muutoksen nro 12597 selostus, päivätty 11.6.2019, muu-
tettu 24.9.2019, päivitetty Kylk:n 24.9.2019 päätöksen mukaiseksi

3 Vuorovaikutusraportti 11.6.2019, täydennetty 24.9.2019
4 Osa päätöshistoriaa
5 Tehdyt muutokset

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen hy-
väksyminen

Otteet

Ote Otteen liitteet
Helen Oy
Helen Sähköverkko Oy
Helsingin seudun liikenne -
kuntayhtymä
Helsingin seudun ympäris-
töpalvelut -
kuntayhtymä/Vesihuolto
Turvallisuus- ja kemikaali-
virasto (Tukes), Helsinki
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Uudenmaan elinkeino-, lii-
kenne- ja ympäristökeskus

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaa-
van, rakennusjärjestyksen hyväksyminen
Liite 1
Liite 2
Liite 3

Kaavamuutoksen hakija 1
Kaavamuutoksen hakija 2
Hyväksymispäätöksen 
tiedoksisaaja

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaa-
van, rakennusjärjestyksen hyväksyminen
Liite 1
Liite 2

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaavaratkaisun keskeinen sisältö

Asemakaavan muutos koskee Ruoholahdessa Itämerenkadun ja Län-
sisatamankadun risteyksen länsipuolella sijaitsevan katualueen muut-
tamista toimitilarakennusten korttelialueeksi ja nykyisen toimitilaraken-
nusten korttelialueen rakennusoikeuden lisäämistä. Tavoitteena on 
mahdollistaa toimistotalojen rakentaminen alueelle ja Rumbanaukion 
elävöittäminen uuden toimistotalon maantasokerroksen liiketiloilla. 
Toimitilarakennusten korttelialueelle (KTY) voisi kaavaehdotuksen mu-
kaisesti toteuttaa 14 ja 15 kerrosta korkeat toimistotalot, joiden pysä-
köinti tulisi maan alle kellarikerroksiin. 

Uutta toimitilakerrosalaa on kaavan muutoksessa yhteensä 36 300 k-
m², minkä lisäksi liiketilaksi varattavaa vähimmäiskerrosalaa on 900 k-
m². Rumbanaukioon rajatuvan toimistotalon maantasokerrokseen tulee 
toteuttaa vähintään 800 k-m² liiketiloja, joiden sisäänkäynti on suoraan 
kadulta. Liiketilojen tulee olla myymälöitä, kahviloita tai ravintoloita ja 
niiden tulee voida toimia itsenäisesti toimisto- ja aulatiloista käsin. 

Tonttien keskimääräinen tehokkuusluku  e=6,7. Työpaikkamäärän li-
säys on noin 1 500 työpaikkaa. Kaavaratkaisun yhteydessä on laadittu 
liikennesuunnitelma (piirustus nro 6965). Kaavaratkaisun myötä alueen 
kaupunkikuva eheytyy ja elävöityy, alueen työpaikkatarjonta monipuo-
listuu ja samalla pyöräliikenne sujuvoituu.

Päätökset kaavaratkaisun pohjana
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Kaavaratkaisu edesauttaa kaupungin strategisten tavoitteiden toteutu-
mista. Kaavaratkaisu on oikeusvaikutteisen Helsingin yleiskaavan 2016 
mukainen.

Alueen lähtökohdat ja nykytilanne

Asemakaavan muutos kattaa Ruoholahdessa Porkkalankadun ja Län-
sisatamankadun risteyksen lähialueella olevat rakentamattomat alueet. 
K. A. Fagerholmin aukiolla sijaitsee aktiivisesta käytöstä poistunut rai-
tiovaunulinjan 8 kääntöympyrä ja myös toimitilatontin 20797/2 idän 
puoleinen maanpäällinen osa on rakentamaton. 

Alueella on voimassa useita asemakaavoja vuosilta 1990–2009. Hel-
singin kaupunki omistaa kaava-alueen maat lukuun ottamatta tonttia 
20797/2, joka on yksityisomistuksessa. Kaavoitus on tullut vireille 
vuonna 2018 tontin omistajan ja suunnitteluvarauksen saaneen hake-
muksista sekä kaupungin aloitteesta. Kaavaratkaisun sisältö on neuvo-
teltu hakijoiden kanssa. 

Kaavaratkaisun kustannukset

Kaavaratkaisun toteuttamisesta aiheutuu kaupungille kustannuksia il-
man arvonlisäveroa seuraavasti: katualueet ja aukiot 3 milj. euroa, pi-
laantuneen maaperän kunnostus 2,5 milj. euroa, yhdyskuntateknisen 
huollon johtojen ja putkien uudelleenrakentaminen 1,6 milj. euroa ja 
korttelin 20797 alueella öljykaapelin siirto 0,7 milj. euroa. Kaavaratkaisu 
nostaa alueen arvoa. Kaavoitettavan rakennusoikeuden arvo on kar-
keasti arvioiden 15–20 milj. euroa.

Asemakaavan muutos korottaa tontin arvoa merkittävästi, joten maa-
nomistajan kanssa on käyty kaupunginhallituksen 9.6.2014, 658 § te-
kemän päätöksen mukaiset neuvottelut. 

Kaavaehdotuksen julkinen nähtävilläolo

Kaavaehdotus esiteltiin kaupunkiympäristölautakunnalle 11.6.2019 ja 
se on ollut maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 65 §:n mukaisesti 
julkisesti nähtävillä 19.6.–18.7.2019. 

Kaavaehdotuksesta tehtiin 2 muistutusta. Muistutuksissa esitetyt huo-
mautukset kohdistuivat rakentamisen sijaintiin, kerrosalan määrään, 
kerroslukuun, virkistysalueiden laajuuteen ja joukkoliikenteeseen. 

Lausunnot saatiin seuraavilta tahoilta: Helen Oy, Helen Sähköverkko 
Oy, Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL), Helsingin seudun 
ympäristöpalvelut (HSY), Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäris-
tökeskus (ELY-keskus) ja Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (TUKES).
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Lausunnoissa esitetyt huomautukset kohdistuivat liikenteeseen, melun-
torjuntaan, pelastusturvallisuuteen, joukkoliikenteeseen ja yhdyskunta-
tekniikkaan.

Toimenpiteet julkisen nähtävilläolon jälkeen

Vuorovaikutusraportissa on esitetty yhteenvedot kaavaehdotuksesta 
saaduista muistutuksista ja viranomaisten lausunnoista sekä vastineet 
niissä esitettyihin huomautuksiin. Huomautuksissa esitetyt asiat on 
otettu huomioon tarkoituksenmukaisilta osin, kaavan tavoitteet huo-
mioon ottaen.

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

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

Tarkemmat kaavaratkaisun perustelut ilmenevät liitteenä olevasta 
asemakaavaselostuksesta.

Kaava-alueeseen tai sen osaan liittyy maankäyttösopimusmenettely. 
Aluetta koskevan, 28.1.2020 allekirjoitetun maankäyttösopimuksen hy-
väksymistä koskeva päätös on esitelty kaupunginhallitukselle 
10.2.2020. 

Esittelijä
Kaupunginhallitus

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

tanja.sippola-alho(a)hel.fi
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaavan muutoksen nro 12597 kartta, päivätty 11.6.2019, muutet-
tu 24.9.2019

2 Asemakaavan muutoksen nro 12597 selostus, päivätty 11.6.2019, muu-
tettu 24.9.2019, päivitetty Kylk:n 24.9.2019 päätöksen mukaiseksi

3 Vuorovaikutusraportti 11.6.2019, täydennetty 24.9.2019
4 Osa päätöshistoriaa
5 Tehdyt muutokset

Oheismateriaali

1 Ilmakuva



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/2020 53 (188)
Kaupunginvaltuusto

Asia/11
11.03.2020

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

2 Havainnekuva 11.6.2019
3 Kaavamuutoshakemus, Itämerenkatu 23
4 Kaavamuutoshakemus, Porkkalankatu 38

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen hy-
väksyminen

Otteet

Ote Otteen liitteet
Helen Oy
Helen Sähköverkko Oy
Helsingin seudun liikenne -
kuntayhtymä
Helsingin seudun ympäris-
töpalvelut -
kuntayhtymä/Vesihuolto
Turvallisuus- ja kemikaali-
virasto (Tukes), Helsinki
Uudenmaan elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristökes-
kus

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaa-
van, rakennusjärjestyksen hyväksyminen
Liite 1
Liite 2
Liite 3

Kaavamuutoksen hakija 1
Kaavamuutoksen hakija 2
Hyväksymispäätöksen 
tiedoksisaaja

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaa-
van, rakennusjärjestyksen hyväksyminen
Liite 1
Liite 2

Tiedoksi

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

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 24.02.2020 § 120
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HEL 2018-012625 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa: 

Kaupunginvaltuusto hyväksyy 20. kaupunginosan (Länsisatama, Ruo-
holahti) korttelin 20797 tontin 2 sekä katualueiden asemakaavan muu-
toksen 11.6.2019 päivätyn ja 24.9.2019 muutetun piirustuksen nro 
12597 mukaisena sekä asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein. 
Asemaakaavan muutoksen myötä muodostuu uusi kortteli nro 20798. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

tanja.sippola-alho(a)hel.fi
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 24.09.2019 § 469

HEL 2018-012625 T 10 03 03

Hankenumero 5312_1

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle 

 11.6.2019 päivätyn ja 24.9.2019 muutetun asemakaavan muuto-
sehdotuksen nro 12597 hyväksymistä. Asemakaavan muutos kos-
kee 20. kaupunginosan (Länsisatama, Ruoholahti) korttelin 20797 
tonttia 2 sekä katualueita (muodostuu uusi kortteli 20798).

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

  

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

Käsittely

24.09.2019 Ehdotuksen mukaan

Asian aikana kuultavina olivat arkkitehti Jari Huhtaniemi ja liikenneinsi-
nööri Teemu Vuohtoniemi. Asiantuntijat poistuivat kuulemisensa jäl-
keen kokouksesta.

11.06.2019 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Jari Huhtaniemi, arkkitehti, puhelin: 310 37197

jari.huhtaniemi(a)hel.fi
Matti Kaijansinkko, tiimipäällikkö, puhelin: 310 37195

matti.kaijansinkko(a)hel.fi
Teemu Vuohtoniemi, liikenneinsinööri, liikenne- ja katusuunnittelu, puhelin: 310 
37490

teemu.vuohtoniemi(a)hel.fi
Jere Saarikko, projektinjohtaja, kaupunkitila- ja maisemasuunnittelu, puhelin: 310 
39857

jere.saarikko(a)hel.fi
Kati Immonen, insinööri, teknistaloudellinen suunnittelu, puhelin: 310 37254

kati.immonen(a)hel.fi

Kaupunkiympäristön toimiala Pelastuslaitos Pelastuskomentaja 18.07.2019 § 29

HEL 2018-012625 T 10 03 03

Päätös

Asemakaavoituspalvelu on pyytänyt pelastuslaitoksen lausuntoa kos-
kien asemakaavan muutosehdotusta Porkkalankadun toimitiloista. 
Porkkalankadun, Länsisatamankadun ja Itämerenkadun väliselle alu-
eelle on suunniteltu rakennettavaksi 7-14-kerroksinen uudistoimistora-
kennus, 14-kerroksinen laajennus olemassa olevaan toimistorakennuk-
seen sekä maanalaista pysäköintitilaa.

Pelastuslaitos katsoo, että sekä uudis- että laajennusrakennuksesta ja 
niiden paloteknisistä ratkaisuista tulee laatia palotekninen suunnitelma, 
joka hyväksytetään pelastusviranomaisella.

Päätöksen perustelut
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Uudis- ja laajennusrakentamiseen liittyy haasteita kuten rakennusten 
korkeus sekä kannenalainen autosuoja. 

Lisätiedot
Katja Seppälä, vanhempi palotarkastaja, puhelin: 310 31236

katja.seppala(a)hel.fi

Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus Kaupunkimit-
tauspalvelut Kartat ja paikkatiedot Yksikön päällikkö 02.05.2019 § 38

HEL 2018-012625 T 10 03 03

Päätös

Yksikön päällikkö päätti hyväksyä asemakaavan 12597 pohjakartan 
kaupunginosassa 20 Länsisatama. Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja 
rakennuslain (132/1999) 54a §:n asettamat vaatimukset.

Päätöksen perustelut

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

Asemakaavan numero: 12597
Kaupunginosa: 20 Länsisatama
Kartoituksen työnumero: 16/2019
Pohjakartta valmistunut: 5.4.2019
Tasokoordinaatisto: ETRS-GK25
Korkeusjärjestelmä: N2000

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

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

Lisätiedot
Merja Kyyrö, vastaava kartoittaja, puhelin: 310 31911

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

timo.tolkki(a)hel.fi

Nimistötoimikunta 12.12.2018 § 83
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HEL 2018-012625 T 10 03 03

Arkkitehti Jari Huhtaniemi esitteli asiaa.

Nimistötoimikunta päätti esittää alueelle seuraavia nimiä:

K. A. Fagerholmin kuja–K. A. Fagerholms gränd

(katu)

Perustelu: Muistonimi, pääministeri, eduskunnan puhemies, Alkon pää-
johtaja, valtioneuvos Karl-August (K.-A.) Fagerholmin (1901–1984) 
mukaan. Nimi annetaan tulevassa asemakaavan muutoksessa poistu-
van, vuonna 1998 voimaan tulleen K. A. Fagerholmin aukion–K. A. Fa-
gerholms plats mukaan ja se liittyy läheiseen Alkon entisen pääkontto-
rin sijaintiin Salmisaaressa. Fagerholm toimi Oy Alko Ab:n pääjohtajana 
vuosina 1952–1968. Nimistötoimikunta lisää tiedoksi, että Fagerholmin 
etunimen lyhennetyssä kirjoitusasussa esiintyy vaihtelua eri lähteissä, 
mutta uuteen kaavanimeen valitaan aukionnimessä vakiintunut muoto 
K. A., joka on osoitekäytössä helpompi.

Rumbanaukio–Rumbaplatsen

(aukio)

Perustelu: Paikalla sijaitsevan, vuonna 1992 paljastetun, kuvanveistäjä 
Martti Aihan (s. 1952) Rumba-nimisen veistoksen mukaan sekä lähellä 
sijaitsevan Tanssin talo –hankeen mukaan.

Lisätiedot
Johanna Lehtonen, nimistönsuunnittelija, puhelin: 310 37386

johanna.lehtonen(a)hel.fi
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§ 87
Pitäjänmäen korttelin 46028, Hiilloskuja 1 ja 5 asemakaavan muut-
taminen (12066)

HEL 2011-001867 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 46. kaupunginosan (Pitäjänmäki) korttelin 
46028 asemakaavan muutosehdotuksen 30.8.2011 päivätyn piirustuk-
sen nro 12066 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin pe-
rustein.

Käsittely

Puheenjohtaja totesi, että asialla on huomattu liitettä koskeva virhe. 
Esityksen liitteenä 3 oli virheellisesti vanhentunut versio vuorovaikutus-
raportista. Oikea liite vaihdetaan pöytäkirjalle vastaamaan lautakunnan 
esitystä.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

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

tanja.sippola-alho(a)hel.fi
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaavan muutoksen kartta nro 12066, päivätty 30.8.2011
2 Asemakaavan muutoksen nro 12066 selostus, päivätty 30.8.2011, täy-

dennetty 10.9.2013, päivitetty 16.1.2020
3 Vuorovaikutusraportti 10.9.2013
4 Lausunnot Hiilloskuja 1 ja 5
5 Havainnekuva

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
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Liite 2
Liite 3
Liite 4
Liite 5

Kaavamuutoksen haki-
ja

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen hyväksyminen

Helen Oy
Helen Sähköverkko Oy
Helsingin seudun ym-
päristöpalvelut -
kuntayhtymä

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaavaratkaisun keskeinen sisältö

Asemakaavan muutos mahdollistaa uuden 5–6-kerroksisen toimitilara-
kennuksen rakentamisen täydentämään työpaikka-aluetta Pitäjänmäen 
rautatieaseman läheisyydessä. Uutta kerrosalaa tulee noin 4 750 k-m². 
Tavoitteena on alueen ominaispiirteitä kunnioittava ratkaisu, jossa kau-
punkikuvallisesti ja paikallishistoriallisesti arvokas tiilirakennus säilyte-
tään osana muuten modernia rakennuskokonaisuutta. Samalla tontilla 
olevaa puurakennusta ei suojella. Asemakaavan muutos mahdollistaa 
lisäksi olemassa olevan toimistorakennuksen joustavamman käytön 
muuttuviin tarpeisiin. 

Nykytilanne ja aiemmat päätökset

Asemakaavan muuttaminen on tullut vireille maanomistajan aloitteesta. 
Asemakaavan muutos korottaa tontin arvoa merkittävästi, joten maa-
nomistajan kanssa on käyty kaupunginhallituksen 9.6.2014, 658 § te-
kemän päätöksen mukaiset neuvottelut.

Korkein hallinto-oikeus on pysyttänyt Helsingin hallinto-oikeuden pää-
töksen, jolla hallinto-oikeus on kumonnut Helsingin yleiskaava 
2016:ssa alueelle osoitetun liike- ja palvelukeskusta-alueen C1-
merkinnän. Alueella on siten voimassa yleiskaava vuodelta 2002, jossa 
alue on osoitettu kerrostalovaltaiseksi alueeksi (asuminen/toimitilat). 
Asemakaavan muutos on yleiskaavan mukainen ja se on edelleen 
ajankohtainen.

 Alueella on voimassa asemakaava nro 9317 (vahvistettu 15.12.1987), 
jonka mukaan korttelin 46028 tontit ovat toimistorakennusten korttelia-
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luetta (KT). Pitäjänmäen yritysalueen muutosperiaatteet hyväksyttiin 
kaupunkisuunnittelulautakunnassa 17.6.2014. Periaatteiden mukaan 
Hiilloskujan tontit ovat työpaikka-aluetta, toimitilaa ja teollisuutta. Nyt 
laadittu kaavaratkaisu on maankäytön muutosperiaatteiden mukainen.

Kaavan julkinen nähtävilläolo ja lausunnot

Asemakaavan muutosehdotus on ollut julkisesti nähtävillä 7.10.–
7.11.2011. Ehdotuksesta tehtiin yksi muistutus. Ehdotuksesta saatiin 
lausunnot kiinteistövirastolta, kaupunginmuseolta, pelastuslaitokselta, 
ympäristökeskukselta, Helsingin Energialta ja Helsingin Sähköverkko 
Oy:ltä sekä Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY:ltä. 
Rakennusvirastosta ilmoitettiin ettei sillä ole lausuttavaa osallistumis- ja 
arviointisuunnitelmavaiheessa lausuttuun.

Muistutuksessa esitettiin nykyisen asemakaavan voimaan jättämistä ja 
katsottiin, että suunniteltu uudisrakennus massiivisena ja liian korkeana 
heikentää olennaisesti korttelin 46021 kerrostalojen asumisympäristön 
viihtyvyyttä ja näkymiä Pitäjänmäen kirkonmäen ja asemanseudun 
suuntaan. Uusien toimistojen rakentamista pidettiin tarpeettomana vii-
taten alueen toimistorakentamisen ylitarjontaan ja louhiminen kyseena-
laistettiin. Lisäksi muistutuksessa esitettiin selvityspyyntö kaavaluon-
nosvaiheessa puoltavan mielipiteensä lähettäneen asukkaan tarkoitus-
peristä, koska tämä henkilö toimi virkamiehenä kaupunkisuunnitteluvi-
rastossa. 

Asemakaavan selostusta on muistutuksen johdosta täydennetty vaiku-
tusten arviointia koskevilta osin. Muistutuksessa esitetty selvityspyyntö 
on käsitelty asemakaavan muutosehdotuksesta erillisenä asiana ja 
muistuttajalle on toimitettu sitä koskeva kaupunkisuunnitteluviraston 
vastaus. 

Asemakaavan muutosehdotuksen sisältöä ei ole muistutuksen johdosta 
muutettu. Kaavaratkaisu on kaupunkirakenteellisesti ja toiminnallisesti 
tarkoituksenmukainen eikä sen voi katsoa olennaisesti heikentävän 
asuinympäristön viihtyvyyttä. 

Lausunnoissa ei ollut huomautettavaa asemakaavan muutosehdotuk-
sen sisältöön.  

Vuorovaikutusraportissa esitetään tiivistelmät muistutuksesta ja lau-
sunnoista sekä niiden vastineet laajemmin.

Jatkotoimenpiteet

Kiinteistön omistaja on vaihtunut vuonna 2019. Kaava-alueeseen liitty-
nyt maankäyttösopimus on allekirjoitettu 10.12.2019.
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Asemakaavan muutosehdotusta ei ole muutettu, joten ehdotusta ei ole 
tarpeen asettaa uudelleen nähtäville. Pitkästä käsittelyajasta johtuen 
muistuttajalle on ilmoitettu kaavan etenemisestä kaupunginhallituksen 
ja valtuuston käsittelyyn lähiaikoina.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

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

tanja.sippola-alho(a)hel.fi
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaavan muutoksen kartta nro 12066, päivätty 30.8.2011
2 Asemakaavan muutoksen nro 12066 selostus, päivätty 30.8.2011, täy-

dennetty 10.9.2013, päivitetty 16.1.2020
3 Vuorovaikutusraportti
4 Lausunnot Hiilloskuja 1 ja 5
5 Havainnekuva

Oheismateriaali

1 Sijaintikartta
2 Ilmakuva
3 Maankäyttösopimus Hiilloskuja 1 ja 5
4 Muistutus

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

Kaavamuutoksen haki-
ja

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen hyväksyminen

Helen Oy
Helen Sähköverkko Oy
Helsingin seudun ym-
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päristöpalvelut -
kuntayhtymä

Tiedoksi

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

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 24.02.2020 § 119

HEL 2011-001867 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy 46. kaupunginosan (Pitäjänmäki) kortte-
lin 46028 asemakaavan muutosehdotuksen 30.8.2011 päivätyn piirus-
tuksen nro 12066 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin 
perustein.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

tanja.sippola-alho(a)hel.fi
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Kaupunkisuunnittelulautakunta 10.09.2013 § 276

HEL 2011-001867 T 10 03 03

Ksv 0563_3, Ksv 0563_3, Hiilloskuja 1 ja 5, karttaruutu F5/R4

Päätös

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti lähettää 30.8.2011 päivätyn 46. 
kaupunginosan (Pitäjänmäki) korttelin 46028 asemakaavan muutoseh-
dotuksen nro 12066 kaupunginhallitukselle puoltaen sen hyväksymistä 
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ja esittää, etteivät tehty muistutus ja annetut lausunnot anna aihetta 
muihin toimenpiteisiin.

Lautakunta päätti todeta, että asemakaavan muutosehdotuksen selos-
tusta on muistutuksen johdosta täydennetty, kuten esityslistan liitteestä 
ja kaavaselostuksesta yksityiskohtaisesti ilmenee.

Samalla lautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, ettei kaavan 
muutosehdotusta aseteta uudelleen nähtäville.

Lisäksi lautakunta päätti antaa kaupunkisuunnittelulautakunnan esityk-
sestä ja vuorovaikutusraportista ilmenevät vastaukset kaupungin pe-
rusteltuna kannanottona tehtyyn muistutukseen.

30.08.2011 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
asemakaavapäällikkö
Olavi Veltheim

Lisätiedot
Siv Nordström, arkkitehti, puhelin: 310 37322

siv.nordstrom(a)hel.fi

Pelastuskomentaja 30.11.2011

HEL 2011-001867 T 10 03 03

Päätös

Asemakaavan muutos mahdollistaa uuden 5–6-kerroksisen toimitilara-
kennuksen rakentamisen täydentämään työpaikka-aluetta Pitäjänmäen 
rautatieaseman läheisyydessä. Uutta kerrosalaa tulee noin 4 750 k-m2.

Tavoitteena on alueen ominaispiirteitä kunnioittava ratkaisu, jossa kau-
punkikuvallisesti ja paikallishistoriallisesti arvokas tiilirakennus säilyte-
tään osana muuten modernia rakennuskokonaisuutta. Samalla tontilla 
olevaa puurakennusta ei suojella. Asemakaavan muutos mahdollistaa 
lisäksi olemassa olevan toimistorakennuksen joustavamman käytön-
muuttuviin tarpeisiin.

Pelastuslaitoksella ei ole huomautettavaa asemakaavan muutoshake-
mukseen Pitäjänmäen tontille 46028/3, Hiilloskuja 5.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian 
valmistelua. Sovellettava lainkohta Kuntalaki 91§

Lisätiedot
Rantanen Esko, johtava palotarkastaja, puhelin: 310 31232

esko.rantanen(a)hel.fi
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§ 88
Valtuutettu Tuomas Rantasen aloite kaupungin organisaatioiden 
johtamiseen liittyvän jatkuvan arvioinnin kehittämiseksi

HEL 2017-013540 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto katsoi aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Sakari Uutela, erityissuunnittelija, puhelin: 310 25977

sakari.uutela(a)hel.fi

Liitteet

1 Rantanen Tuomas Aloite Kvsto 13122017 8

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Rantanen ja 25 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, 
että kaupunki rakentaisi omien organisaatioidensa johtamisen rutiinin-
omaisen seuranta- ja arviointimallin. Tarkoituksenmukaista siinä on ar-
vioida johtamista paitsi nykyiseen nähden tehostetusti alaisten taholta 
erilaisten työhyvinvointikyselyjen yhteydessä, myös siten, että arvioin-
nin piiriin otetaan johtoryhmätason työskentely sekä keskeisten yhteis-
työtahojen ja keskushallinnon näkökulmat.

Aloite on jätetty 13.12.2017 ja sen käsittely on viivästynyt inhimillisen 
virheen takia.

Kaupunki on aloitteen mukaisesti pyrkinyt jatkuvasti parantamaan joh-
tamisen ja esihenkilötyön tilan arviointia ja seurantaa. Seuraavassa on 
esitetty tehtyjä toimenpiteitä.

Eettiset periaatteet

Kaupunginhallitus toteaa, että kaupunginhallitus hyväksyi Helsingin 
kaupungin eettiset periaatteet 28.10.2019. Kaupungin eettiset periaat-
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teet koskevat jokaista kaupungin työntekijää kaupunkikonsernissa: joh-
toa, henkilöstöä ja luottamushenkilöitä. 

Eettiset periaatteet on käsiteltävä huhtikuuhun 2020 mennessä jokai-
sessa työyhteisössä Helsingin kaupungilla. Esihenkilöt vastaavat siitä, 
että periaatteet käsitellään työyhteisöissä. Eettisten periaatteiden käsit-
telystä tehdään seuranta. 

Eettiset periaatteet korostavat mm. sitä, että ylin johto ja esihenkilöt 
näyttävät esimerkkiä toiminnallaan ja tarvittaessa puuttuvat havaitse-
miinsa epäkohtiin. Eettiset periaatteet korostavat myös sitä, että kau-
punki on vastuullinen työnantaja. Periaatteissa todetaan mm.

 Korostamme työnantajana kaikessa toiminnassamme tasa-arvoa ja 
yhdenvertaisuutta sekä työelämän monimuotoisuutta. Edellytämme 
työnantajana asiallista ja arvostavaa suhtautumista kaikkia työtove-
reita ja asiakkaita kohtaan.

 Kaupungilla toteutuu hyvä ihmisten johtaminen ja esimiestyö. Toi-
mintakulttuurimme on avointa, innostavaa ja luottamusta rakenta-
vaa. Kannustamme henkilöstöä osallistumiseen ja itsenäiseen toi-
mintatapaan. Huolehdimme työnantajana uudistumisesta ja osaa-
misen jatkuvasta kehittymisestä. 

 Ennakoimme työelämän epäkohtia ja työkykyriskejä. Työpaikoilla 
emme salli minkäänlaista rasismia, syrjintää, epäasiallista kohtelua 
emmekä seksuaalista häirintää. Edistämme kulttuuria, jossa puutu-
taan, otetaan puheeksi ja toimitaan, jos yhteisesti sovituista toimin-
tatavoista poiketaan. Jokaisen työntekijän ja esimiehen tulee tietää, 
miten toimitaan vastuullisesti ja edistetään hyvää työilmapiiriä.

Eettisten periaatteiden käsittelyn ja viestinnän arviointi tehdään kau-
punkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan koordinaatioryh-
mässä syksyllä 2020.

Kunta 10 -tutkimus ja työterveyskysely

Helsingin kaupungilla johtamista seurataan säännöllisesti vuorovuosina 
valtakunnallisen Kunta10-tutkimuksen ja Työterveys Helsingin toteut-
taman Työterveyskyselyn avulla. Kunta10-tutkimuksessa johtamisesta 
selvitetään seuraavia asioita: esihenkilötuki, valmentava johtaminen, 
työyhteisön tuki esihenkilötyölle, päätöksenteon ja kohtelun oikeuden-
mukaisuus sekä kehityskeskustelujen käyminen. Työterveyskyselyssä 
kysytään, kohteleeko esihenkilö alaistaan ystävällisesti ja huomaavai-
sesti, kunnioittaako hän työntekijän oikeuksia ja voiko esihenkilöön 
luottaa. 

Kunta10-tutkimus ohjaa esihenkilöt ja työyhteisöt systemaattiseen ke-
hittämiseen. Kunta10-tutkimuksen tulosten avulla esihenkilöt arvioivat 
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työyhteisön tilaa työhön, työyhteisöön ja johtamiseen liittyvien teemojen 
avulla. Tulosten käsittely työyhteisössä on esihenkilön vastuulla. 

Esihenkilö ja työyhteisö sopivat yhdessä siitä, miten työyhteisön hyvin-
vointia edistetään ja ylläpidetään. Työyhteisön yhteisen keskustelun 
kautta työyhteisö valitsee yhden ylläpidettävän vahvuusalueen ja 1-3 
kehittämiskohdetta. Valituille asioille sovitaan mahdollisimman konk-
reettiset toimenpiteet. 

Kunta10-kokonaissijoitus kertoo työyhteisön työhyvinvoinnista suhtees-
sa muihin työyhteisöihin. Helsingissä kaikille työyhteisöille, jotka vuo-
den 2018 Kunta10-kyselyn perusteella saavat alle 25:n kokonaispistet-
tä, tarjotaan tukea. Kaupunginkanslia toimittaa toimialojen ja liikelaitos-
ten henkilöstöhallinnoille ja johdolle tiedot asianomaisista työyksiköistä 
ja tarjoaa tukea ja resursseja kehittämistoimenpiteisiin. Työyksiköille 
tarjotaan tukea tilanteen jatkokartoittamiseen ja kehittämiseen. Niille 
laaditaan toimenpideohjelma aikatauluineen yhdessä henkilöstön 
kanssa työyksikön tilanteen kehittämiseksi. Linjajohto vastaa ohjelman 
syntymisestä yhteistyössä esihenkilön kanssa. Samalla arvioidaan ul-
kopuolisen tuen tarvetta. Toimialan tai liikelaitoksen henkilöstöhallinto 
koordinoi ja seuraa työyksiköiden kehittämistoimien vaikuttavuutta.

Mikäli Kunta10-tutkimuksessa tai normaalissa arjessa havaitaan poik-
keamaa tai häiriötä, on häiriötilanteisiin puututtava välittömästi. Kau-
punginkanslia tarjoaa tukea ja konsultointimahdollisuutta toimialoille ja 
liikelaitoksille.  Tarvittaessa voidaan ottaa käyttöön ulkopuoliset konsul-
tit. Kunta 10-tutkimus toteutetaan seuraavan kerran syys-lokakuussa 
2020. 

Onnistumiskeskustelut

Kaupungilla kehitetty johdon tulos- ja kehityskeskusteluprosessi on ak-
tiivisesti käytössä. Se tukee johdon ja esihenkilöiden jatkuvaa arviointia 
ja keskustelua oman esihenkilön kanssa kehittämistä vaativista asiois-
ta. Jokaisen esihenkilön on organisaatiotasosta riippumatta tuettava 
alaisiaan johtamisen keinoin, samalla hänen oma johtamistyönsä on 
arvioinnin kohteena.

Kaupungin tulos- ja kehityskeskusteluprosessia on uudistettu vuonna 
2019. Vuonna 2020 otetaan käyttöön onnistumiskeskustelut. Niiden 
avulla mm. yhtenäistetään henkilöstöjohtamisen toimintatapaa ja vah-
vistetaan valmentavaa johtamista. 

Onnistumiskeskustelut parantavat henkilöstön dialogia oman esihenki-
lön kanssa ja mahdollistavat tarvittavan määrän kohtaamisia. Keskus-
teluja tukee uusi Onni-tietojärjestelmä, johon keskustelut kirjataan. Se 
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tukee myös silloin, kun työn sujuvuudessa on haasteita tai on tarve 
varhaisen tuen keskustelulle.

Lisäksi onnistumiskeskustelun rinnalla tuodaan uutena toimintatapana 
Vartti -keskustelu eli lyhyet keskustelutuokiot vuoden aikana. Esihenki-
lö ja työntekijä sopivat ne onnistumiskeskustelussa. Tämän lisäksi var-
haisen tuen rinnalle tuodaan toinen ennakoiva toimintatapa eli Työn su-
juvuuden -keskustelu.

Uudistumisen pulssi -kyselyt

Vuoden 2019 lopussa on aloitettu Uudistumisen pulssi -kyselyt. Ne on 
tarkoitus toistaa säännöllisesti, noin puolen vuoden välein. Tällöin näh-
dään mm. kehittämistoimenpiteiden vaikutukset. Uudistumisen pulssi -
kyselyllä selvitetään, miten henkilöstö kokee kaupunkistrategian toteu-
tuvan työyhteisössään ja miten näkee uudistumisen arjessa.

Kaupungin uudistuminen edellyttää henkilöstöltä ja esihenkilöiltä uutta 
osaamista, uudenlaisia toimintatapoja ja uudenlaista toimintakulttuuria. 
Toimintakulttuurista halutaan avoin, innostava ja luottamusta rakenta-
va. Yksiköt tekevät sujuvaa keskinäistä yhteistyötä ja kaikilla on aito 
halu auttaa toisia ja onnistua yhdessä. Yhtenä esimerkkinä uudistumi-
sen pulssin kysymyksistä on:

 Työyhteisössäni edistämme kulttuuria, jossa puututaan, otetaan pu-
heeksi ja toimitaan, jos yhteisesti sovituista toimintatavoista poike-
taan.

Uudistumisen pulssi -kyselyn tulokset käydään keskustellen läpi henki-
löstön kanssa toimialoilla, liikelaitoksissa ja virastoissa sekä niiden 
työyhteisöissä. 

Myös muita johtamisen ja esihenkilötyön seurannan ja arvioinnin me-
nettelyjä on otettu käyttöön. Esimerkiksi kaupunkiympäristön toimialalla 
johtamisen 360-palautekyselyssä on kerätty syksyllä 2019 palautetta 
esihenkilön johtamisesta sekä esihenkilötyöstä hänen lähipiirissä toimi-
vilta henkilöiltä, esihenkilöiltä, tiimin jäseniltä ja kollegoilta. Johtamisen 
360-palautekysely koskee siten koko henkilöstöä.

Kaupunkiympäristön toimialalla toteutetaan lisäksi pilotti, jossa myös 
asiantuntijat saavat palautetta onnistumisistaan ja mihin on hyvä vielä 
panostaa omassa toiminnassa. Asiantuntijat saavat palautetta omilta 
työtovereilta ja kollegoilta sekä omalta esihenkilöltä. Palautteesta teh-
dään myös itsearviointi.

Johtamisen tahtotila
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Johtamisjärjestelmän ja toimialamallin valtuustokauden puolivälin ar-
vioinnissa nousi esille esihenkilötyössä muutoksen vaatimusten ja ta-
voitteiden haasteen hallitseminen. Kaupunginkanslian sitovana tavoit-
teena vuonna 2020 on

 Helsingin kaupungin johtamisen periaatteet ja tahtotila on määritel-
ty. Periaatteet ja tahtotila on sisällytetty kaupungin ohjelmiin ja viety 
johtoryhmiin keskusteltaviksi ohjaamaan esihenkilötyötä koko kau-
pungissa.

Mittarina on Kunta10-kyselyn valmentavaan johtamiseen liittyvät kysy-
mykset ja niille asetettavat tavoitetasot (tuloksien parantuminen vuoden 
2018 kyselyyn verrattuna) kaupunginkansliassa ja sen osastoilla. Tätä 
mittaria suositellaan käyttöönotettavaksi myös muille johtamisen mitta-
riksi. Kunta 10 -kyselystä on yhdeksän valmentavan johtamisen kysy-
mystä. Yhtenä esimerkkinä valmentavan johtamisen kysymyksistä on:

 lähiesimies kannustaa työyhteisöni jäseniä kertomaan oman mielipi-
teensä.

Vuoden 2020 kevään aikana kaupungin ylimmän johdon tavoitteena on 
mm. kiteyttää Helsingin kaupungin johtamisen periaatteet ja tahtotila 
sekä tavoiteltava toimintakulttuuri. Tämän jälkeen tavoitteena on mm. 
johtamisen laadun varmistaminen päivittäisessä tekemisessä sekä joh-
tamisvalmennukset määritellyn tahtotilan ja toimintakulttuurin mukai-
sesti.

Valmentavan johtamisen kehittämiseen on jo panostettu ja panostetaan 
voimakkaasti tulevaisuudessa. Valmentavan johtamisen edistäminen 
on jo aloitettu. Kaupungin johtoryhmän päättämät useat Lean -projektit 
edistävät lean-filosofian mukaisesti myös valmentavan johtamisen käy-
täntöjä. Valmentavan johtamisen lisäksi on panostettu kaupunkistrate-
gian suuntaiseen johtamiseen. 

Kaupungin tulospalkkiojärjestelmää on uudistettu valtuustokaudella ja 
uudistustyö jatkuu. Johdon tulospalkkiojärjestelmään vuonna 2020 tu-
lee yhdeksi tavoitteeksi valmentavan johtamisen tavoite ja mittari. 

Helsingin kaupungilla on olemassa systemaattinen ja hyvä lähiesihen-
kilöiden valmennuspolku. Myös keskijohdolle järjestetään valmennusta. 
Esimerkiksi työkykyjohtamiseen on panostettu Helsingissä viime vuosi-
na vahvasti ja se linkittyy olennaisesti myös ylemmän johdon työhön.

Kaupungin johtamistehtävissä ja vaativissa asiantuntijatehtävissä ole-
ville kaupunkikonsernin työntekijöille järjestettiin Aalto-yliopiston eMBA-
valmennusohjelma vuosina 2012- 2016 (75 osallistujaa). Vuonna 2019 
on aloittanut yksi uusi eMBA-valmennusryhmä ja valmennusryhmiä to-
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teutetaan kaksi-kolme vuosien 2019 - 2023 aikana. Yhden valmennus-
ryhmän koko on 25 henkilöä.

Johtamisen tahtotilan ja johtamisen sisältöjen määrittely ikään kuin 
tuottavat aloitteessa esitetyt standardit. Tässä tapauksessa erityisesti 
siis kaupungin henkilöstöjohtamisen periaatteet ja kriteerit. Niiden poh-
jalle on rakennettu ja rakennetaan johtamisen arviointi ja mittaaminen 
sekä erityyppiset- ja tasoiset johtamisvalmennukset.   

Helsingin kaupungin johtamisuudistuksen arviointikokonaisuus

Kaupungin uusi johtamisjärjestelmä ja toimialamalli otettiin käyttöön 
1.6.2017. Kaupungilla on meneillään johtamisuudistuksesta laaja ar-
viointikokonaisuus, joka koostuu useista eri arvioinneista. Niissä ar-
vioinnin kohteena on ollut yhtenä osana myös johtaminen ja esihenkilö-
työ. 

Kesään 2019 mennessä tehtyjä arviointeja käsiteltiin valtuustoseminaa-
rissa 13. – 14.6.2019. Arviointiraportit ovat luettavissa myös alla ole-
vasta linkistä:

https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-
hallinto/paatoksenteko/kaupunginvaltuusto/valtuustoseminaari-
kesakuu-19 

Arviointien tulosten perusteella voidaan yleisesti todeta mm, että esi-
henkilötyö on muutoksessa ja kaupungissa on meneillään valtava mää-
rä kehittämistyötä. Henkilöstökokemuksen arviointi perustui erityisesti 
seuraaviin: Muutospulssikysely, joka luotiin johtamisuudistuksen seu-
rantaan, Kunta10-tutkimus 2018 ja Työterveyskysely. 

Kaupunginhallituksen 24.6.2019 päätöksessä § 473 (johtamisjärjestel-
män valtuustokauden puolivälin tarkastelun toimenpiteet), perustelu-
tekstissä todettiin mm, että kaupungin organisaation muutoskyvykkyyt-
tä parannetaan hyvällä johtamisella ja vuorovaikutuksella sekä toimivil-
la rakenteilla ja prosesseilla. Toimenpiteitä tulee suunnata:

 johtamisen ja johtoryhmien kehittämiseen sekä johdon strategisen 
näkemyksellisuuden vahvistamiseen

 vahvan ja yhtenäisen toimintakulttuurin luomiseen
 luottamuksen, osaamisen ja aidon osallistumisen lisäämiseen
 uudistuksen tavoitteiden eteen tehtävään työhön, kuten prosessei-

hin ja työnjakoon
 muutoksen ja toimintakulttuurin jatkuvaan johtamiseen, johtamisen 

johtamiseen ja tavoitteiden selkeyteen.
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Tässä vastauksessa luetellut toimenpiteet vastaavat näihin haasteisiin. 
Eri arvioinnissa esiin tulleet esihenkilötyön kuormittavuus ja toimialojen 
hallinnon kehittäminen ovat myös jo olleet toiminnan parantamiskohtei-
na. 

Johtoryhmätyöskentely

Johtamista on uudistettu myös perustamalla kaupungin historian en-
simmäinen kaupunkitasoinen johtoryhmä valtuustokauden alussa. Siinä 
ovat edustettuna toimialat, kanslian osastot, henkilöstö sekä pormesta-
rikunta. Uudessa johtamisjärjestelmässä muodostetut toimialojen ja nii-
den palvelukokonaisuuksien johtoryhmät ovat jäntevöittäneet kaupun-
gin johtamista verrattuna aiempaan yli 30 erilliseen virastoon ja liikelai-
tokseen verrattuna. Johtoryhmätyöskentelyä on kehitetty jatkuvasti.

Yhteenveto

Helsingin kaupungilla oli toimivia välineitä johtamisen ja esihenkilötyön 
seurantaan ja arviointiin jo ennen uutta toimialamallia, kuten Kunta 10-
kysely, työterveyskysely sekä tulos- ja kehityskeskustelut. Uuden val-
tuustokauden aikana kaupunki on panostanut merkittävästi johtamisen, 
esihenkilötyön ja uuden toimintakulttuurin kehittämiseen. Työ jatkuu 
edelleen.

Tehdyt ja suunnitteilla olevat toimenpiteet parantavat merkittävästi joh-
tamisen ja esihenkilötyön seurantaa ja arviointia. Uusia toimenpiteitä 
ja/tai menetelmiä ovat mm. onnistumiskeskustelut, uudistumisen pulssi 
-kyselyt, uudistetut eettiset periaatteet, valmentava johtaminen ja sen 
edistäminen, johtamisuudistuksen kokonaisvaltainen arviointi, uudet 
johtoryhmät sekä johtoryhmätyöskentelyn kehittäminen.

Kaikki nämä luovat ja antavat entistä paremmat mahdollisuudet paran-
taa johtamista ja tehdä kaupungin johtamisesta ja esihenkilötyöstä 
erinomaista. Ne luovat myös paremmat edellytykset tiedolla johtamisel-
le ja tiedon hyödyntämiselle johtamisen ja esihenkilötyön kehittämisek-
si.  

Lisäksi asiakaskokemuksen arviointia kehitetään. Myös sitä kautta 
saadaan tietoa henkilöstökokemuksesta, johtamisesta, esihenkilötyös-
tä. Hyvä henkilöstökokemus vaikuttaa hyvään asiakaskokemukseen.

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n mukaan kaupunginhallitus esittää 
kahdeksan kuukauden kuluessa kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi 
aloitteen, jonka on allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua.

Esittelijä
Kaupunginhallitus
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Lisätiedot
Sakari Uutela, erityissuunnittelija, puhelin: 310 25977

sakari.uutela(a)hel.fi

Liitteet

1 Rantanen Tuomas Aloite Kvsto 13122017 8

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 24.02.2020 § 124

HEL 2017-013540 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa: 

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Tuomas Rantasen aloitteen lop-
puun käsitellyksi.

10.02.2020 Pöydälle

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Sakari Uutela, erityissuunnittelija, puhelin: 310 25977

sakari.uutela(a)hel.fi
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§ 89
Valtuutettu Atte Harjanteen aloite Vanhankaupunginkosken padon 
purkamisesta

HEL 2018-010592 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto katsoi aloitteen loppuun käsitellyksi.

Käsittely

Valtuutettu Nuutti Hyttinen ehdotti valtuutettu Mika Raatikaisen kannat-
tamana hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen:

 Hyväksyessään aloitevastauksen kaupunginvaltuusto edellyttää 
selvitettävän mahdollisuudet huomioida Vanhankaupunginkosken 
padon osalta kalojen nousuedellytysten edelleen parantamisen 
(esim. vesialueen rajaaminen tiheällä verkolla, jotteivät kalat 
ajaudu voimalaitoksen alueelle) ja Longinojan puron osalta vael-
luskalojen vapaan liikkumisen kutuaikoina ja rauhoitetun vuolle-
jokisimpukan olosuhteiden turvaamisen (luonnonsuojelulailla ja 
EU:n luontodirektiivillä rauhoitettu) sekä oheisten vesistöjen 
luontoarvot ja toimenpiteet, jotta ko. alueet tulisivat suojelumer-
kinnän alle ja se huomioitaisiin viimeistään nyt myös rakentamis-
hankkeissa niin, ettei niitä toteuteta ko. alueilla, jos on vaarana, 
että ekosysteemi oheisilla alueilla vaarantuisi tai heikentyisi.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi ensin yksimielisesti kaupunginhallituksen 
ehdotuksen.

2 äänestys

Valtuutettu Nuutti Hyttisen ehdottama toivomusponsi JAA, vastustus EI

JAA-ehdotus: Hyväksyessään aloitevastauksen kaupunginvaltuusto 
edellyttää selvitettävän mahdollisuudet huomioida Vanhankaupungin-
kosken padon osalta kalojen nousuedellytysten edelleen parantamisen 
(esim. vesialueen rajaaminen tiheällä verkolla, jotteivät kalat ajaudu 
voimalaitoksen alueelle) ja Longinojan puron osalta vaelluskalojen va-
paan liikkumisen kutuaikoina ja rauhoitetun vuollejokisimpukan olosuh-
teiden turvaamisen (luonnonsuojelulailla ja EU:n luontodirektiivillä rau-
hoitettu) sekä oheisten vesistöjen luontoarvot ja toimenpiteet, jotta ko. 
alueet tulisivat suojelumerkinnän alle ja se huomioitaisiin viimeistään 
nyt myös rakentamishankkeissa niin, ettei niitä toteuteta ko. alueilla, jos 
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on vaarana, että ekosysteemi oheisilla alueilla vaarantuisi tai heikentyi-
si.
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 39
Zahra Abdulla, Maija Anttila, Ted Apter, Pentti Arajärvi, Harry Bogomo-
loff, Mika Ebeling, Jussi Halla-aho, Eveliina Heinäluoma, Abdirahim 
Husu Hussein, Nuutti Hyttinen, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Atte 
Kaleva, Tapio Klemetti, Heimo Laaksonen, Johanna Laisaari, Sami 
Muttilainen, Björn Månsson, Jarmo Nieminen, Dani Niskanen, Matias 
Pajula, Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Mika Raatikai-
nen, Mari Rantanen, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Mirita Saxberg, 
Daniel Sazonov, Ilkka Taipale, Byoma Tamrakar, Pilvi Torsti, Matias 
Turkkila, Thomas Wallgren, Laura Varjokari, Mauri Venemies, Sinikka 
Vepsä, Anna Vuorjoki

Ei-äänet: 1
Otto Meri

Tyhjä: 41
Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, Silja Borgarsdottir Sandelin, 
Jussi Chydenius, Fatim Diarra, Mia Haglund, Juha Hakola, Atte Har-
janne, Joel Harkimo, Martina Harms-Aalto, Kaisa Hernberg, Mari Holo-
painen, Veronika Honkasalo, Kati Juva, Emma Kari, Otso Kivekäs, Mai 
Kivelä, Dan Koivulaakso, Laura Kolbe, Joonas Kolehmainen, Vesa 
Korkkula, Kauko Koskinen, Seija Muurinen, Jussi Niinistö, Johanna 
Nuorteva, Hannu Oskala, Amanda Pasanen, Terhi Peltokorpi, Petrus 
Pennanen, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Suldaan Said Ahmed, 
Anni Sinnemäki, Osmo Soininvaara, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, 
Ulla-Marja Urho, Reetta Vanhanen, Jan Vapaavuori, Sanna Vesikansa, 
Ozan Yanar

Poissa: 4
Katju Aro, Arja Karhuvaara, Laura Rissanen, Wille Rydman

Kaupunginvaltuusto ei hyväksynyt valtuutettu Nuutti Hyttisen ehdotta-
maa toivomuspontta.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Atte Harjanteen aloite
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Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Atte Harjanne ja 15 muuta valtuutettua esittävät aloittees-
saan, että kaupunki tekee Vanhankaupunginkosken padon osittaista tai 
kokonaista purkamista koskevan yhteiskunnallisen kannattavuuden ar-
vioinnin ja valmistelee suunnitelman padon purkamisesta, mikäli se on 
arvion pohjalta perusteltua. 

Käsitellessään aloitetta 22.5.2019 § 165 kaupunginvaltuusto palautti 
asian kaupunginhallitukselle uudelleen valmisteltavaksi siten, että kau-
punki selvittää Vanhankaupunginkosken padon osittaisen tai kokonai-
sen purkamisen vaikutukset joen alueen luontoon laajasti ja aloittaa 
padon purkamisen valmistelun mikäli se on selvityksen pohjalta perus-
teltua.

Kaupunginhallitus toteaa, että Helen Oy on sulkenut Vanhankaupungin 
vesivoimalan. Voimalaitoksen sulkeminen muuttaa Vantaanjoen veden 
juoksutusta. Kun voimalaitos ei enää tarvitse vettä, voidaan virtausta 
ohjata siten, että itähaarassa virtaava vesimäärä kasvaa ja sen tarjoa-
ma reitti on kaloille houkuttelevampi. Veden säännöstelyssä ei tarvitse 
enää ottaa huomioon voimalaitoksen vesitarpeita, jolloin itähaaran vir-
taama ja vesimäärää houkuttelee kaloja niiden uidessa kohti joen ylä-
juoksua sekä Vanhankaupunginlahtea ja merta. 

Padon osittaisen tai kokonaisen purkamisen ympäristövaikutukset sel-
vitetään, kuitenkin selvityksen tehtäväalaa voidaan rajata laatimalla en-
sin arvio keinoista, joilla avaamisen vaikutuksia veden korkeuteen voi-
daan lieventää. Samalla selvitetään voidaanko patoa avata ilman, että 
rakennetun ympäristön suojeluarvot menetetään. Näiden lisäselvitysten 
tekeminen voidaan ajoittaa samaan aikaan kuin Itähaaran kunnostuk-
sen vaikutuksia seurataan. 

Kaupunkiympäristön toimiala jatkaa itähaaran nousuesteiden poistami-
sen suunnittelua ja toteuttaa ne mahdollisimman nopeasti. Vuoden 
2020 toimintasuunnitelmassa on varauduttu tarkentavien virtausmit-
tausten tekemiseen ja yksityiskohtaisen kunnostussuunnitelman laadin-
taan.

Kaupunkiympäristön toimiala osallistuu Vantaanjoen ja Helsingin seu-
dun vesiensuojeluyhdistyksen selvitykseen koskien kalojen liikkumista 
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Vanhankaupunginkosken alueella ja edelleen Vantaanjoessa. Selvitys 
tukee myös itähaaran kunnostussuunnitelman laadintaa.

Asiasta on saatu kaupunkiympäristölautakunnan lausunto. Vastaus on 
lautakunnan lausunnon mukainen. 

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus 
esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoit-
tanut vähintään 15 valtuutettua. Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 4 
momentin mukaan kaupunginvaltuuston palautettua aloitteen uudelleen 
valmisteltavaksi, aloite on esitettävä uudelleen valtuuston käsiteltäväksi 
kahdeksan kuukauden kuluessa palauttamispäätöksestä. Määräaika 
ylittyy asian jäätyä kaupunkiympäristölautakunnassa useita kertoja 
pöydälle.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Atte Harjanteen aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 24.02.2020 § 125

HEL 2018-010592 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

10.02.2020 Pöydälle

06.05.2019 Ehdotuksen mukaan

29.04.2019 Pöydälle

Esittelijä
kansliapäällikkö
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Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 28.01.2020 § 44

HEL 2018-010592 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Käsitellessään Vanhankaupunginkosken padon osittaista tai kokonaan 
purkamista perustuen yhteiskunnallisen kannattavuuden arviointiin ja 
edelleen tämän arvioinnin perusteella valmisteltavaa suunnitelmaa pa-
don purkamiseksi kaupunginvaltuusto palautti asian uudelleen valmis-
teltavaksi 22.5.2019.

Kaupunginvaltuusto edellyttää selvitettävän Vanhankaupunginkosken 
padon osittaisen tai kokonaisen purkamisen vaikutukset koko Vantaan-
joen alueen luontoon laajasti ja aloittaa padon purkamisen valmistelun, 
jos se on selvityksen pohjalta perusteltua.

Helen Oy ilmoitti 12.11.2019 sulkevansa Vantaanjoessa olevan Van-
hankaupungin vesivoimalan vuoden 2019 loppuun mennessä. Sulke-
misen jälkeen voimalaitoksen turbiineihin ei enää johdeta vettä. Tämä 
tarkoittaa sitä, että kalat eivät enää joudu turbiineihin ja kuole tai vahin-
goitu.

Voimalaitoksen sulkeminen muuttaa myös Vantaanjoen veden juoksu-
tusta. Kun voimalaitos ei enää tarvitse vettä, voidaan virtausta ohjata 
siten, että itähaarassa virtaava vesimäärä kasvaa ja sen tarjoama reitti 
on kaloille houkuttelevampi. Veden säännöstelyssä ei tarvitse enää ot-
taa huomioon voimalaitoksen vesitarpeita, jolloin itähaaran virtaama ja 
vesimäärää houkuttelee kaloja niiden uidessa kohti joen yläjuoksua se-
kä Vanhankaupunginlahtea ja merta.

Vuonna 2018 valmistui kaupunginhallituksen päätökseen 
(9.1.2017 § 27) pohjautuva Vanhankaupunginkosken itähaaran kunnos-
tussuunnitelman työohjelma, jonka kansliapäällikkö on hyväksynyt. Itä-
haaran kunnostuksen suunnittelun lähtökohtana on erityisesti parantaa 
haaran houkuttelevuutta ja mahdollistaa myös heikommin uivien kalo-
jen, kuten särkikalojen, elinolosuhteet.
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Kunnostussuunnitelman laadinta jatkuu laadittujen sekä laadittavien 
luonto- ja ympäristöselvitysten ja muiden arviointien pohjalta. Kaupun-
kiympäristölautakunnalle päätettäväksi tuotavaan kunnostussuunnitel-
man laadintaan tekoon menee arvion mukaan vielä vuoden verran. 
Suunnitelmassa huomioidaan muuttunut tilanne eli voimalaitostoimin-
nan loppuminen. Itähaaran kunnostustyöt ja alueen virkistyskäytön 
mahdollisuuksien parantaminen olisi näin ollen mahdollista aloittaa 
vuonna 2021.

Kaupunkiympäristön toimiala osallistuu vuonna 2020 Vantaanjoen ja 
Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistyksen selvitykseen koskien kalo-
jen liikkumista Vanhankaupunginkosken alueella ja edelleen Vantaan-
joessa. Selvitys tukee myös itähaaran kunnostussuunnitelman laadin-
taa.

Padon purkamista on selvitetty laajasti vuonna 2016 muun muassa 
selvityksessä Helsingin Vanhankaupunginkosken padon purkamisen 
oikeudellisista edellytyksistä. Padon suojelu on vahva, sillä se on suo-
jeltu eri kaavoissa aina maakuntakaavatasosta asemakaavaan. Alue 
on myös valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö 
(RKY). Kaupunkia koskee maankäytön suunnittelussa myös valtioneu-
voston valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet, jotka edellyttävät, että 
valtakunnallisesti arvokkaiden kulttuuriympäristöjen ja luonnonperinnön 
arvot, kohteiden alueellinen monimuotoisuus ja ajallinen kerroksisuus 
turvataan maakuntien suunnittelussa ja kuntien kaavoituksessa sekä 
valtion viranomaisten toiminnassa.

Länsihaaran pato on suojeltu vuonna 1998 voimaan tulleessa asema-
kaavassa (10240) merkinnällä s-3: ”Suojeltava alueen osa, jolla olevat 
pato- ja siltarakenteet tulee säilyttää tai tarvittaessa uusia siten, että 
ympäristön historiallinen arvo säilyy”. Oikeudellisessa selvityksessä ar-
vioitiin, että padon purkamiseen tähtäävä asemakaava olisi todennä-
köisesti ristiriidassa lainsäädännön kanssa. Tämän hetkisen tiedon pe-
rusteella sellaisen asemakaavamuutoksen laatiminen, jossa kivipadolle 
ei osoiteta suojelumerkintää, olisi ELY-keskuksen mukaan kulttuuriym-
päristöä koskevien valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden erityis-
tavoitteiden sekä maankäyttö- ja rakennuslain sisältövaatimuksia kos-
kevan 54 §:n vastainen.

Lautakunta kuitenkin katsoo, että kaupunginvaltuuston vaatima selvitys 
padon osittaisen tai kokonaisen purkamisen ympäristövaikutuksista on 
myös tehtävä, mutta sen tehtäväalaa voidaan rajata laatimalla ensin 
arvio keinoista, joilla avaamisen vaikutuksia veden korkeuteen voidaan 
lieventää. Samalla tarvitaan lisätietoa siitä, voidaanko patoa avata il-
man, että rakennetun ympäristön suojeluarvot menetetään. Näiden li-
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säselvitysten tekeminen voidaan ajoittaa samaan aikaan kun Itähaaran 
kunnostuksen vaikutuksia seurataan.

Aikaisempien kaupunginhallituksen ja kansliapäällikön päätösten nojal-
la kaupunkiympäristön toimiala jatkaa itähaaran nousuesteiden poista-
misen suunnittelua ja toteuttaa ne mahdollisimman nopeasti. Vuoden 
2020 toimintasuunnitelmassa on varauduttu tarkentavien virtausmit-
tausten tekemiseen ja yksityiskohtaisen kunnostussuunnitelman laadin-
taan.

Käsittely

28.01.2020 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus: Tuomas Rantanen: 
Lisätään seuraava lausunnon toiseksi viimeiseksi kappaleeksi: 

”Lautakunta kuitenkin katsoo, että kaupunginvaltuuston vaatima selvi-
tys padon osittaisen tai kokonaisen purkamisen ympäristövaikutuksista 
on myös tehtävä, mutta sen tehtäväalaa voidaan rajata laatimalla ensin 
arvio keinoista, joilla avaamisen vaikutuksia veden korkeuteen voidaan 
lieventää. Samalla tarvitaan lisätietoa siitä, voidaanko patoa avata il-
man, että rakennetun ympäristön suojeluarvot menetetään. Näiden li-
säselvitysten tekeminen voidaan ajoittaa samaan aikaan kun Itähaaran 
kunnostuksen vaikutuksia seurataan.”

Ja poistetaan edellisen kanssa ristiriidassa olevat kappaleet:

1. "Kaupunkiympäristölautakunta katsoo, että voimalaitoksen sulkemi-
sen jälkeen on aiheellisista seurata, miten voilamatoiminnan päättymi-
nen ja itähaaran muutostyöt vaikuttavat itähaarassa kalojen liikkumi-
seen ennen kuin selvitettäisiin padon purkamisen laajempia vaikutuksia 
Vantaanjoen vesistöön ja vesitasapainoon." 

2. "Edellä kuvatun johdosta ja huomioon ottaen oikeudellinen selvitys 
koskien padon purkamista voidaan päätyä siihen, että suojelumerkin-
nän poistaminen kaavasta, jotta pato voitaisiin purkaa, näyttää lähes 
mahdottomalta. Selvitysten laadinta, joilla selvitettäisiin padon purka-
misen vaikutuksia muun muassa koko Vantaanjoen alueen luontoon 
laajasti olisi perusteetonta ja myös kallista eikä toisi käsittelyssä olevan 
asian ratkaisemisen kannalta lisäarvoa eikä olisi kaupungin kokonaise-
dun mukaista."

Kannattaja: Mika Välipirtti

Kaupunkiympäristölautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä Tuomas 
Rantasen vastaehdotuksen.
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21.01.2020 Pöydälle

14.01.2020 Pöydälle

17.12.2019 Poistettiin

10.12.2019 Pöydälle

12.03.2019 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

05.03.2019 Pöydälle

26.02.2019 Pöydälle

05.02.2019 Pöydälle

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Jussi Luomanen, kaupunkitila- ja maisemasuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 38626

jussi.luomanen(a)hel.fi
Irene Varila, lakimies, puhelin: 310 37451

irene.varila(a)hel.fi

Kaupunginvaltuusto 22.05.2019 § 165

HEL 2018-010592 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto palautti asian kaupunginhallitukselle uudelleen 
valmisteltavaksi. 

Käsittely

22.05.2019 Palautettiin

Valtuutettu Juhani Strandén ehdotti hyväksyttäväksi seuraavan toivo-
musponnen:

 Hyväksyessään aloitevastauksen Kaupunginvaltuusto edellyttää 
selvitettävän mahdollisuudet huomioida Vanhankaupunginkos-
ken padon osalta kalojen nousuedellytysten edelleen paranta-
misen (esim. vesialueen rajaaminen tiheällä verkollla, jotteivat 
kalat ajaudu voimalaitoksen alueelle) ja Longinojan puron osalta 
vaelluskalojen vapaan liikkumisen kutuaikoina ja rauhoitetun 
Vuollejokisimpukan olosuhteiden turvaami-
sen.(Luonnonsuojelulailla ja EU:n luontodirektiivillä rauhoitettu) 
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 sekä oheisten vesistöjen luontoarvot ja toimenpiteet, jotta ko. 
alueet tulisivat suojelumerkinnän alle ja se huomioitaisiin vii-
meistään nyt myös rakentamishankkeissa niin, ettei niitä toteu-
teta ko. alueilla, jos on vaarana, että ekosysteemi oheisilla 
alueilla vaarantuisi tai heikentyisi.

Valtuutettu Atte Harjanne ehdotti valtuutettu Leo Straniuksen kannat-
tamana, että kaupunginvaltuusto palauttaa asian kaupunginhallitukselle 
uudelleen valmisteltavaksi siten, että kaupunki selvittää Vanhankau-
punginkosken padon osittaisen tai kokonaisen purkamisen vaikutukset 
koko joen alueen luontoon laajasti, ja aloittaa padon purkamisen val-
mistelun mikäli se on selvityksen pohjalta perusteltua.

7 äänestys

Asian käsittely jatko JAA, palautus EI.

JAA-ehdotus: Asian käsittelyä jatketaan
EI-ehdotus: Kaupunginvaltuusto päättää palauttaa asian valmisteluun 
siten, että kaupunki selvittää Vanhankaupunginkosken padon osittaisen 
tai kokonaisen purkamisen vaikutukset koko joen alueen luontoon laa-
jasti, ja aloittaa padon purkamisen valmistelun mikäli se on selvityksen 
pohjalta perusteltua.

Jaa-äänet: 35
Zahra Abdulla, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Sirpa 
Asko-Seljavaara, Matti Enroth, Laura Finne-Elonen, Eveliina Heinä-
luoma, Nuutti Hyttinen, Ville Jalovaara, Otso Kivekäs, Tapio Klemetti, 
Laura Kolbe, Kauko Koskinen, Johanna Krabbe, Johanna Laisaari, 
Matti Niiranen, Aleksi Niskanen, Dani Niskanen, Sara Paavolainen, 
Jenni Pajunen, Dennis Pasterstein, Sirpa Puhakka, Mika Raatikainen, 
Marcus Rantala, Nasima Razmyar, Wille Rydman, Mirita Saxberg, Da-
niel Sazonov, Tomi Sevander, Anni Sinnemäki, Ulla-Marja Urho, Jani 
Valpio, Juhana Vartiainen, Sanna Vesikansa

Ei-äänet: 40
Toni Ahva, Alviina Alametsä, Ted Apter, Silja Borgarsdottir Sandelin, 
Jussi Chydenius, Fatim Diarra, Joona Haavisto, Sandra Hagman, Atte 
Harjanne, Joel Harkimo, Martina Harms-Aalto, Eero Heinäluoma, Atte 
Kaleva, Mikko Kiesiläinen, Joonas Kolehmainen, Vesa Korkkula, Anu 
Korppi, Terhi Koulumies, Petra Malin, Otto Meri, Sami Muttilainen, Lau-
ra Nordström, Matti Parpala, Terhi Peltokorpi, Petrus Pennanen, Tuo-
mas Rantanen, Risto Rautava, Nelli Ruotsalainen, Suldaan Said Ah-
med, Satu Silvo, Sameli Sivonen, Leo Stranius, Riikka Suominen, Jo-
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hanna Sydänmaa, Reetta Vanhanen, Laura Varjokari, Mauri Venemies, 
Sinikka Vepsä, Maarit Vierunen, Ozan Yanar

Tyhjä: 9
Mika Ebeling, Mari Holopainen, Abdirahim Husu Hussein, Kati Juva, 
Jukka Järvinen, Dan Koivulaakso, Heimo Laaksonen, Björn Månsson, 
Juhani Strandén

Poissa: 1
Pia Kopra

Kaupunginvaltuusto palautti asian kaupunginhallitukselle uudelleen 
valmisteltavaksi.

Valtuutettu Juhani Strandénin ehdottama toivomusponsi raukesi kau-
punginvaltuuston palautettua asian uudelleen valmisteltavaksi.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi
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§ 90
Kokouksessa jätetyt aloitteet

HEL 2020-003262, -003267, -003269, -003271, -003273, -003276, -003278, -003281, -003283, -003285, -003288, 
-003291, -003292, -003294, -003295, -003298, -003301, -003303, -003306 - 003307, -003308, -003310, -003311, 
-003312, -003263, -003264, -003266, -003268, -003270, -003272, -003275, -003279, -003280, -003282, -003284, 
-003286, -003290, -003293, -003296, -003297, -003299, -003302, -003304, -003305, -003313, -003314

Päätös

Talousarvioaloitteet

 valtuutettu Sirpa Asko-Seljavaaran ym. talousarvioaloite Arkkiteh-
tuuri-design -museosta Helsinkiin

 valtuutettu Sirpa Asko-Seljavaaran ym. talaousarvioaloite seniorilip-
pujen aikarajojen poistamisesta

 valtuutettu Vesa Korkkulan ym. talousarvioaloite lukioiden kurssitar-
jonnan parantamisesta ja ryhmäkokojen pienentämisestä

 valtuutettu Vesa Korkkulan ym. talousarvioaloite oppimisen ja kou-
lunkäynnin tuen resurssien ja pd-rahan lisäämisestä

 valtuutettu Vesa Korkkulan ym. talousarvioaloite ammatillisen koulu-
tuksen resurssien parantamisesta

 valtuutettu Vesa Korkkulan ym. talousarvioaloite lukioiden opinto-
ohjauksen resursoinnin parantamisesta
 

 valtuutettu Ville Jalovaaran ym. talousarvioaloite määrärahasta 
Puistopolun peruskoulun Pohjavedenkadun toimipisteen pihan kun-
nostamiseen

 valtuutettu Mari Rantasen ym. talousarvioaloite vammais-infon pe-
rustamisesta

 valtuutettu Ted Apterin talousarvioaloite palvelusetelimallin käyttöö-
nottamisesta varhaiskasvatuksessa

 valtuutettu Matias Pajulan ym. talousarvioaloite kuntoilulaitteiden li-
säämisestä koulujen pihoille
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 valtuutettu Matias Pajulan ym. talousarvioaloite palveluohjaajien 
palkkaamisesta lasten päiväkotisijoituksista huolehtimaan
 

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

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

 valtuutettu Jussi Chydeniuksen ym. talousarvioaloite Etelä-
Helsingin leikkipaikkojen uusista leikkivälineistä (Töölö, Ullanlinna, 
Kruunuhaka)

 valtuutettu Mika Ebelingin ym. talousarvioaloite palomiesten palk-
kauksen korjaamisesta

 valtuutettu Jussi Chydeniuksen ym. talousarvioaloite suihkulähteen 
palauttamisesta Töölönlahdelle

 valtuutettu Laura Kolben ym. talousarvioaloite Helsingin kehittämi-
sestä matkailukaupunkina: kyltitys kuntoon

 valtuutettu Jenni Pajusen ym. talousarvioaloite uimahallin saami-
sesta Laajasaloon

 valtuutettu Thomas Wallgrenin ym. talousarvioaloite Bidrag till Luc-
kan och / ja asukasosallisuuden määrärahan yleiskorotujsesta

 valtuutettu Pentti Arajärven ym. talousarvioaloite sijoituksesta La-
pinlahden sairaalarakennuksia hallinoivaan kiinteistöosakeyhtiöön

 valtuutettu Heimo Laaksosen ym. talousarvioaloite Tapanilan ase-
man sillan kaidekorotuksesta

 valtuutettu Johanna Sydänmaan ym. talousarvioaloite opinto-
ohjauksen resurssin lisäämisestä Stadin ammatti- ja aikuisopistoon

 valtuutettu Heimo Laaksosen ym. talousarvioaloite Ylä-Malmin torin 
suihkulähdealueen saneerauksesta

 valtuutettu Heimo Laaksosen ym. talousarvioaloite Puistolan Liikun-
tapuiston lähiliikuntapaikasta
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 valtuutettu Heimo Laaksosen ym. talousarvioaloite koillisen katukar-
toituksesta

 valtuutettu Heimo Laaksosen ym. talousarvioaloite asukastalojen 
turvaamisesta Malmilla

 valtuutettu Otto Meren ym. talousarvioaloite Fredrikintorin kunnos-
tuksesta

 valtuutettu Otto Meren ym. talousarvioaloite Helsingin kaupungin 
eroamisesta Uudenmaan virkistysalueyhdistyksestä

 valtuutettu Otto Meren ym. talousarvioaloite Helsingin kaupungin 
hissiavustuksista luopumisesta

 valtuutettu Petrus Pennasen ym. talousarvioaloite palomies-
ensihoitajien palkan tarkistamisesta Uudenmaan tasoa vastaavaksi

 valtuutettu Mari Rantasen ym. talousarvioaloite palomiesten palk-
kaohjelmasta

 valtuutettu Mari Rantasen ym. talousarvioaloite vammaispalveluiden 
sosiaalityöntekijöiden lisäämisestä

 valtuutettu Mari Rantasen ym. talousarvioaloite omaishoitajien va-
paapäivien maksuttomuudesta

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

 valtuutettu Atte Kalevan ym. talousarvioaloite Malmin lentokentän 
alueen luontoarvojen kattavasta kokonaisselvityksestä

 valtuutettu Arja Karhuvaaran ym. talousarvioaloite heikkonäköisten 
ja sokeiden diabeetikkojen sokerimittauslaitteiden hankinnasta

 valtuutettu Arja Karhuvaaran ym. talousarvioaloite fysioterapeuttivir-
kojen perustamisesta kouluihin opiskeluterveyden ja liikunnan tuek-
si

 valtuutettu Sinikka Vepsän ym. talousarvioaloite puiden, pensaiden 
ja kukkaistutusten lisäämisestä Puistolaan
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 valtuutettu Mirita Saxbergin ym. talousarvioaloite yksityisen hoidon 
tuen kuntalisän korotuksesta varhaiskasvatuksessa

 valtuutettu Mirita Saxbergin ym. talousarvioaloite julkisen liikenteen 
lippuedusta varhaiskasvatuksen lastenhoitajille

 valtuutettu Anna Vuorjoen ym. talousarvioaloite perheneuvoloiden 
työn vahvistamisesta

 valtuutettu Terhi Peltokorven ym. talousarvioaloite psykiatristen sai-
raanhoitajien sijoittamisesta yläkouluihin

 valtuutettu Veronika Honkasalon ym. talousarvioaloite kulttuuritoi-
mialan avustustason nostamisesta ja kokonaisselvityksen luomises-
ta

 valtuutettu Johanna Nuortevan talousarvioaloite grillikatoksesta 
Arabianrannan rantapuistoon

Kaupunginvaltuuston päätösvaltaan kuuluvat aloitteet

 valtuutettu Outi Alasen ym. aloite henkilöstön pysyvästä edustuk-
sesta ja valvonnan laajentamisesta pelastuslautakunnassa

 valtuutettu Mika Raatikaisen ym. aloite infotaulusta Helsingin kah-
den ainutlaatuisen olympiakisakylän kunniaksi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 76
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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§ 77
Val av protokolljusterare

Beslut

Ledamöterna Hannu Oskala och Seija Muurinen valdes till protokollju-
sterare med ledamöterna Abdirahim Husu Hussein och Reetta Vanha-
nen som ersättare.

Behandling

På förslag av ordföranden valdes enhälligt ledamöterna Hannu Oskala 
och Seija Muurinen till protokolljusterare med ledamöterna Abdirahim 
Husu Hussein och Reetta Vanhanen 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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§ 78
Val av ersättare i kultur- och fritidsnämnden

HEL 2020-001432 T 00 00 02

Beslut

Stadsfullmäktige

 beviljade Hanna-Kaisa Simojoki avsked från förtroendeuppdraget 
som ersättare i kultur- och fritidsnämnden

 valde Tuulikki Tepora till ny ersättare (personlig ersättare för Mika 
Ebeling) i kultur- och fritidsnämnden 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 Eropyyntö 2.2.2020

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
De i beslutet nämnda Förslagstext

Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Stadsfullmäktige valde 7.6.2017 (§ 272) Hanna-Kaisa Simojoki (KD) till 
ersättare i kultur- och fritidsnämnden för den mandattid som slutar vid 
utgången av maj 2021. Hanna-Kaisa Simojoki anhåller (2.2.2020) om 
avsked från förtroendeuppdraget som ersättare i kultur- och fritids-
nämnden på grund av utträde ur partiet.
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Enligt 70 § 3 mom. i kommunallagen (410/2015) kan den som har gilti-
ga skäl avgå från ett förtroendeuppdrag. 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 Eropyyntö 2.2.2020

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
De i beslutet nämnda Förslagstext

Kommunalbesvär, fullmäktige

För kännedom

Kultur- och fritidsnämnden
Affärsverket ekonomiförvaltningstjänsten

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 24.02.2020 § 117

HEL 2020-001432 T 00 00 02

Päätös
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Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:  

Kaupunginvaltuusto

 myöntää Hanna-Kaisa Simojoelle eron kulttuuri- ja vapaa-
aikalautakunnan varajäsenen luottamustoimesta ja

 valitsee Tuulikki Teporan varajäseneksi (Mika Ebelingin henkilökoh-
tainen varajäsen) kulttuuri- ja vapaa-aikalautakuntaan 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



Helsingfors stad Protokoll 5/2020 91 (188)
Stadsfullmäktige

Ärende/4
11.03.2020

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

§ 79
Rapport till stadsfullmäktige om målen för dottersammanslutningar 
i 2019 års budget

HEL 2020-000537 T 00 01 05

Beslut

Stadsfullmäktige godkände avvikelserna i de mål för dottersamman-
slutningar i 2019 års budget som ska rapporteras till stadsfullmäktige i 
fråga om Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Korkotukiasunnot, 
Fastighets Ab Verksamhetslokalerna i Helsingfors, Fastighets Ab 
Kvarnbäckens campus, Palmia Ab och Stadionstiftelsen sr. 

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Pia Halinen, controller, telefon: 310 25718

pia.halinen(a)hel.fi

Bilagor

1 Liite 1. Muille tytäryhteisöille asetetut tulostavoitteet vuodelle 2019 to-
teumat

2 Sekretessbelagd (JulkL 24 § k 17, k 20)

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Helsingfors stads budget för år 2019 (stadsfullmäktige 28.11.2018) 
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 är också avsedda att säkra att stadens ägarvärde ut-
vecklas positivt.

Stadsfullmäktige behandlar utfallet av de mål för sektorerna, affärsver-
ken och dottersammanslutningarna som ska rapporteras till stadsfull-
mäktige vid sitt sammanträde 26.2.2020.



Helsingfors stad Protokoll 5/2020 92 (188)
Stadsfullmäktige

Ärende/4
11.03.2020

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

Bilaga 1 innehåller information om de mål för övriga dottersammanslut-
ningar som är fastställda i 2019 års budget och som ska rapporteras till 
stadsfullmäktige och om hur målen utfallit. Bilaga 2 innehåller motsva-
rande uppgifter i fråga om de bolag vars verksamhet är marknadsbase-
rad. På basis av sammanslutningarnas egen uppföljning och rapporte-
ring har de mål som ska rapporteras till stadsfullmäktige nåtts utom i 
fråga om Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Korkotukiasunnot, 
Fastighets Ab Verksamhetslokalerna i Helsingfors, Fastighets Ab 
Kvarnbäckens campus, Palmia Ab och Stadionstiftelsen.

En mer detaljerad utredning av hur budgetmålen har nåtts föreläggs 
koncernsektionen i form av Sammanslutningsrapporten 1–12/2020, 
som behandlas på koncernsektionens sammanträde 6.4.2020.

Sammandrag av de ouppnådda mål som ska rapporteras till stadsfullmäktige

Underhållskostnaderna för de fastigheter som tillhör Keskinäinen kiinte-
istöosakeyhtiö Helsingin Korkotukiasunnot ökade i medeltal med 
23,4 % under en treårsperiod, vilket är 19,4 procentenheter mer än för-
ändringen i kostnadsindex under motsvarande tid. Bolagets repara-
tionskostnader uppgick till sammanlagt 6 miljoner euro. Kostnadsök-
ningen berodde på stora reparationsprojekt i fastigheterna. De största 
reparationsprojekten gällde följande fastigheter: Förvaltarbågen 3, bad-
rumsreparationer 0,6 miljoner euro, Kottbyvägen 1, reparation av ter-
rassbalkongernas golvbrunnar och av fönster och dörrar 0,5 miljoner 
euro, Igelkottsvägen 18, badrumsreparationer 0,3 miljoner euro, och 
Valtimovägen 3, reparation av terrassbalkonger och av fönster och dör-
rar 0,3 miljoner euro.

Underhållskostnaderna för de fastigheter som tillhör Fastighets Ab 
Verksamhetslokalerna i Helsingfors ökade i medeltal med 6,0 % under 
en treårsperiod, vilket är 2,1 procentenheter mer än förändringen i 
kostnadsindex under motsvarande tid. Det förekom stora variationer i 
bolagets underhållskostnader under olika år, och kostnadsutvecklingen 
påverkades av förändringar i byggnadsbeståndet åren 2018–2019.

Fastighets Ab Kvarnbäckens Campus byggprojekt framskred under rä-
kenskapsperioden i enlighet med målet i övrigt, men färdigställdes se-
nare än planerat trots åtgärder för att påskynda projektet. Projektet 
hölls inom kostnadsramarna.

Uppgifter om Palmia Ab:s målutfall framgår av bilaga 2.

Från projektplaneringsfasen för Olympiastadion i maj 2014 till novem-
ber 2019 har anbudsprisindex stigit med 29 procent. Projektet är inte 
bundet vid anbudsprisindex. En bakgrundsfaktor till kostnaderna är att 
projektet är exceptionellt och unikt. Olympiastadion är det genom tider-
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na största ombyggnadsprojektet i Finland och till svårighetsgraden ett 
fullständigt exceptionellt projekt. Olympiastadion har också ett starkt 
byggnadsskydd med stöd av lagen, vilket ställer sina egna krav på pro-
jektet. Eftersom säkerhetsbestämmelserna har skärpts anläggs det på 
Olympiastadion också nya slags säkerhetsportar, som ska användas 
vid varje storevenemang där. Dessutom har det byggts helt nya lokaler 
intill och speciellt under stadion.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Pia Halinen, controller, telefon: 310 25718

pia.halinen(a)hel.fi

Bilagor

1 Liite 1. Muille tytäryhteisöille asetetut tulostavoitteet vuodelle 2019 to-
teumat

2 Sekretessbelagd (JulkL 24 § k 17, k 20)

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 24.02.2020 § 118

HEL 2020-000537 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä

 tytäryhteisöjen vuoden 2019 talousarviossa asetettujen kaupungin-
valtuustolle raportoitavien tavoitteiden poikkeamat Keskinäinen kiin-
teistöosakeyhtiö Helsingin Korkotukiasuntojen, Kiinteistö Oy Helsin-
gin Toimitilojen, Kiinteistö Oy Myllypuron Kampuksen, Palmia Oy:n 
ja Stadion-säätiö sr:n osalta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Pia Halinen, controller, puhelin: 310 25718

pia.halinen(a)hel.fi
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Kaupunginhallituksen konsernijaosto 10.02.2020 § 9

HEL 2020-000537 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto esitti kaupunginhallitukselle seu-
raavaa: 

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä

 tytäryhteisöjen vuoden 2019 talousarviossa asetettujen kaupungin-
valtuustolle raportoitavien tavoitteiden poikkeamat Keskinäinen kiin-
teistöosakeyhtiö Helsingin Korkotukiasuntojen, Kiinteistö Oy Helsin-
gin Toimitilojen, Kiinteistö Oy Myllypuron Kampuksen, Palmia Oy:n 
ja Stadion-säätiö sr:n osalta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Pia Halinen, controller, puhelin: 310 25718

pia.halinen(a)hel.fi
Tiina Leinonen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36109

tiina.leinonen(a)hel.fi
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§ 80
Ett ouppnått bindande verksamhetsmål i 2019 års budget

HEL 2020-000718 T 02 02 01

Beslut

Stadsfullmäktige godkände kultur- och fritidsnämndens utredning om 
ett ouppnått bindande verksamhetsmål i 2019 års budget.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Tero Niininen, specialplanerare, telefon: 310 25915

tero.niininen(a)hel.fi

Bilagor

1 Toimialajohtajan kirje 25.2.2020

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Enligt anvisningarna för efterlevnad av 2019 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.

Kultur- och fritidsnämnden motiverar enligt följande varför det bindande 
verksamhetsmålet i 2019 års budget inte uppfylldes.

Kultur och fritid

Mål: Hela staden är en plats för inlärning, kulturella möten, aktiviteter 
och medborgarverksamhet.

Utfall: Ett av de två uppmätta målen nåddes inte. Målet att principer för 
planering av kultur- och fritidsomständigheterna har godkänts av 
nämnden nåddes inte inom utsatt tid. Principerna för planering av ser-
vicenätet godkändes 14.1.2020 av kultur- och fritidsnämnden. Målet 
nåddes inte.



Helsingfors stad Protokoll 5/2020 96 (188)
Stadsfullmäktige

Ärende/5
11.03.2020

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

Beredningen av principerna för planering av kultur- och fritidssektorns 
servicenät genomfördes som ett interaktivt utvecklingsprojekt. Under 
beredningen hörde staden i stor utsträckning både interna och externa 
intressentgrupper. I beredningen deltog stadens övriga sektorer, 
centralförvaltningen och företrädare för Stadsakademin och de viktigas-
te intressentgrupperna.

Utgångspunkten för planeringsprinciperna var att staden först skulle 
bilda en helhetsuppfattning om behoven och om hur dessa ska tillgo-
doses. Stadens egen serviceproduktion var inte alltid det primära sättet 
att genomföra saken, men ett av de möjliga sätten. Principerna för pla-
nering av kultur- och fritidsomständigheterna betonar prioriteringen av 
medborgarverksamheten. Då service tillhandahålls kompletteras sta-
dens eget serviceutbud inte med understöd. Målet är att stödja bety-
delsefulla saker. Stadens egen roll är kompletterande. Arbetet har visat 
att stadens egen servicestrategi bör preciseras under 2020, och den fö-
reläggs kultur- och fritidsnämnden separat.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Tero Niininen, specialplanerare, telefon: 310 25915

tero.niininen(a)hel.fi

Bilagor

1 Toimialajohtajan kirje 25.2.2020

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

För kännedom

Kultur- och fritidssektorn

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 02.03.2020 § 140

HEL 2020-000718 T 02 02 01

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
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Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä kulttuuri- ja vapaa-
aikalautakunnan selvityksen vuoden 2019 talousarvion sitovan toimin-
nan tavoitteen toteutumatta jäämisestä.

10.02.2020 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
pormestari
Jan Vapaavuori

Lisätiedot
Tero Niininen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 25915

tero.niininen(a)hel.fi
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§ 81
Projektplan för ombyggnad och tillbyggnad av Gymnasiet Lärkan 
och Hoplaxskolan

HEL 2019-012452 T 10 06 00

Beslut

Stadsfullmäktige godkände projektplanen för ombyggnad och tillbygg-
nad av Gymnasiet Lärkan och Hoplaxskolans Haga-enhet, daterad 
29.11.2019, enligt vilken projektet omfattar högst 8 024 m² bruttoyta 
och byggkostnaderna för projektet uppgår till högst 23 200 000 euro 
exklusive mervärdesskatt i prisnivån för februari 2019.

Behandling

Ledamoten Vesa Korkkula understödd av ledamoten Mia Haglund fö-
reslog följande hemställningskläm: 

 Vid den fortsatta planeringen av projektet för ombyggnad och 
tillbyggnad av Gymnasiet Lärkan–Hoplaxskolan utreds möjlighe-
ten att för årskurserna på lågstadiet garantera egna hemklass-
rum och för alla grupper i gymnasiet tillräckligt många klassrum 
som tryggar arbetsron, likaså möjligheten att ägna särskild upp-
märksamhet åt akustiken i alla lokaler.

Stadsfullmäktige godkände först stadsstyrelsens förslag enhälligt.

1 omröstningen

Ledamoten Vesa Korkkulas förslag till hemställningskläm JA, motsätter 
sig NEJ

JA-förslag: Vid den fortsatta planeringen av projektet för ombyggnad 
och tillbyggnad av Gymnasiet Lärkan–Hoplaxskolan utreds möjligheten 
att för årskurserna på lågstadiet garantera egna hemklassrum och för 
alla grupper i gymnasiet tillräckligt många klassrum som tryggar arbets-
ron, likaså möjligheten att ägna särskild uppmärksamhet åt akustiken i 
alla lokaler.
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 23
Zahra Abdulla, Outi Alanen, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Mika 
Ebeling, Mia Haglund, Jussi Halla-aho, Joel Harkimo, Veronika Honka-
salo, Mai Kivelä, Vesa Korkkula, Sami Muttilainen, Jussi Niinistö, Mari 
Rantanen, Suldaan Said Ahmed, Mirita Saxberg, Johanna Sydänmaa, 
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Ilkka Taipale, Matias Turkkila, Thomas Wallgren, Mauri Venemies, Si-
nikka Vepsä, Anna Vuorjoki

Nej-röster: 5
Ted Apter, Martina Harms-Aalto, Otto Meri, Matias Pajula, Pia Pakari-
nen

Blanka: 51
Maija Anttila, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Silja Borgars-
dottir Sandelin, Jussi Chydenius, Juha Hakola, Atte Harjanne, Eveliina 
Heinäluoma, Mari Holopainen, Abdirahim Husu Hussein, Ville Jalovaa-
ra, Kati Juva, Jukka Järvinen, Atte Kaleva, Arja Karhuvaara, Emma Ka-
ri, Otso Kivekäs, Tapio Klemetti, Laura Kolbe, Joonas Kolehmainen, 
Kauko Koskinen, Heimo Laaksonen, Seija Muurinen, Björn Månsson, 
Jarmo Nieminen, Dani Niskanen, Johanna Nuorteva, Hannu Oskala, 
Jenni Pajunen, Amanda Pasanen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, 
Petrus Pennanen, Mika Raatikainen, Marcus Rantala, Tuomas Ranta-
nen, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Laura Rissanen, Daniel Sazo-
nov, Anni Sinnemäki, Osmo Soininvaara, Leo Stranius, Byoma Tamra-
kar, Pilvi Torsti, Ulla-Marja Urho, Reetta Vanhanen, Jan Vapaavuori, 
Laura Varjokari, Sanna Vesikansa, Ozan Yanar

Frånvarande: 6
Katju Aro, Fatim Diarra, Kaisa Hernberg, Johanna Laisaari, Wille Ryd-
man, Sampo Terho

Stadsfullmäktige godkände inte ledamoten Vesa Korkkulas förslag till 
hemställningskläm.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Maria Nyfors, stadssekreterare, telefon: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Bilagor

1 Gymnasiet Lärkanin ja Hoplaxskolanin perusparannuksen hankesuun-
nitelma 29.11.2019

2 Gymnasiet Lärkanin ja Hoplaxskolanin hankesuunnitelman liitteet

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.
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Sammandrag

Det planeras en omfattande teknisk och funktionell ombyggnad samt 
tillbyggnad av den gemensamma byggnaden för Gymnasiet Lärkan och 
Hoplaxskolans Haga-enhet.

Byggnaden är i behov av en teknisk ombyggnad och den motsvarar in-
te heller funktionellt målsättningarna i den nya läroplanen. Målet med 
ombyggnaden är en trygg, hälsosam, ändamålsenlig och flexibel lärmil-
jö där det även är möjligt att ordna kultur-, idrotts- och andra evene-
mang och en aktiv användning bland invånarna.

De totala byggkostnaderna för en ombyggnad och tillbyggnad uppgår 
till 23 200 000 euro. Byggstarten är planerad till juni 2021 och bygget 
ska vara klart i december 2022.

Föredragandens motiveringar

Gymnasiet Lärkans och Hoplaxskolans gemensamma byggnad

Gymnasiet Lärkan är ett av stadens svenskspråkiga gymnasier, och 
det verkar i samma byggnad som Hoplaxskolans enhet i Södra Haga. 
Hoplaxskolan är en enhetlig svensk grundskola, som har fem verksam-
hetsställen i områdena Munksnäs, Haga, Sockenbacka och Kårböle. 
Den aktuella projektplanen gäller den gemensamma byggnaden för 
Lärkan och Hoplaxskolans Haga-enhet.

Byggnaden som byggdes 1962 är huvudsakligen i tre våningar med 
platt tak. Under årens lopp har man gjort ändringar som verksamheten 
krävt, varav den största var det nya auditoriet som byggdes i slutet av 
1990-talet.

För tomten gäller en detaljplan godkänd 2016 med tanke på Jokerba-
nan, enligt vilken tomten utgör kvartersområde för undervisningsbygg-
nader (YO). Byggnaden är i detaljplanen skyddad med beteckningen 
sr-1: arkitektoniskt, stadsbildsmässigt och kulturhistoriskt värdefull 
byggnad. Detaljplanen gör det möjligt att bygga ett annex på 
1 405 m² vy och att höja auditorielängan.

Behovet av en ombyggnad och tillbyggnad

En omfattande funktionell och teknisk ombyggnad samt tillbyggnad av 
skolhuset har planerats för byggnaden. Undersökningar och utredning-
ar har visat att skolhusets teknik är föråldrad och i sin helhet i behov av 
en omfattande teknisk ombyggnad. Lokalerna möter inte till fullo de 
krav för verksamheten om ställs i läroplanen och i planen för små-
barnspedagogik.
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Behovet av fostrans- och utbildningstjänster samt platsernas tillräcklig-
het följs regelbundet upp på områdes- och stadsnivå. Enligt befolk-
ningsprognosen pågår endast en moderat tillväxt i servicenätverket för 
den svenskspråkiga grundläggande utbildningen, varför man inte be-
höver öka antalet elevplatser. En ökning av antalet gymnasielever kan 
mötas på annat håll i de svenskspråkiga gymnasierna.

Det är nödvändigt att utvidga byggnaden även om elevantalet inte ökar 
eftersom man i samband med ombyggnaden kommer att vara tvungen 
att placera teknik i en del av de nuvarande undervisningslokalerna. Lo-
kalanvändningen effektiveras så att de nya utrymmen som hustekniken 
kräver kan placeras i den nuvarande byggnaden och behovet av till-
byggnad ska vara så litet som möjligt.

Projektplan för ombyggnad och tillbyggnad

Målsättningen med om- och tillbyggnadsprojektet är en trygg, hälso-
sam, ändamålsenlig och flexibel lärmiljö som stöder målen i läroplanen 
och planen för småbarnspedagogik. Lokalerna byggs om så att de kan 
användas av 420 gymnasister och 150 barn i förskola och den grund-
läggande utbildningen. Lokalerna kommer att användas flexibelt i en-
lighet med att servicebehovet ändras.

Ombyggnaden omfattar hela den befintliga byggnaden. Projektet om-
fattar 8 024 m² bruttoyta, 6 622 m² lägenhetsyta och 4 520 m² effektiv 
yta. Ombyggnadsdelen omfattar 6 954 m² bruttoyta, 5 905 m² lägen-
hetsyta och 3 844 m² effektiv yta medan tillbyggnadsdelen omfattar 
1 070 m² bruttoyta, 717 m² lägenhetsyta och 676 m² effektiv yta.

I samband med ombyggnaden säkerställs byggnadens hälsosamhet 
och säkerhet och dess energieffektivitet förbättras. Undervisningsloka-
lernas ordning, fasta inredning och utrustning moderniseras och de 
administrativa lokalerna görs mer effektiva. Det byggs fler rum för små-
grupper och de befintliga lokalerna görs med flexibla. Det byggs fler to-
aletter för eleverna och tillgängligheten och brandsäkerheten förbättras.

I tillbyggnaden placeras gymnasiets nya utvidgade lokaler för undervis-
ning i naturvetenskaper, sociala utrymmen samt maskinrum för ventila-
tionen. Akustiken i undervisningslokalerna, festsalen och korridorerna 
förbättras.

I planeringen har man strävat efter funktionella, öppna och ljusa lös-
ningar. De modifierbara lokalerna förbättrar möjligheterna för undervis-
ningen och en effektiv användning av lokalen för kultur-, idrotts- och 
andra evenemang. En ändamålsenlig och trygg lokalplanering bidrar till 
att invånarna aktivt kan använda lokalerna.
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Även skolgården (4 580 m²) byggs om. Den utrustas med nya lekred-
skap och på spelplanen bereds tillräckligt med plats för att främja rör-
ligheten och målen i läroplanen. Vid planeringen och utrustningen av 
gården beaktas säkerhet, övervakning, gemenskap och rörlighet samt 
att gården mångsidigt kan användas i undervisningen.

Byggstarten är planerad till juni 2021 och bygget ska vara klart i de-
cember 2022.

Realisering av stadsstrategin i projektet

Genom projektet realiseras följande målsättningar i Helsingfors stads-
strategi 2017–2021:

 I Helsingfors har barn och unga trygga och sunda inlärningsmiljöer 
(kap. 3 Tjänsterna förnyas)

 Stadsmiljön samt idrotts- och kulturutbudet utvecklas så att det 
uppmuntrar till motion och vardagsaktivitet jämlikt i olika stadsdelar 
(kap. 3 Tjänsterna förnyas).

 Byggnadernas energieffektivitet förbättras både i nybyggen och vid 
renovering av det gamla byggnadsbeståndet (kap. 3, Tjänsterna 
förnyas).

 Nivån för reparationsinvesteringar i stadens servicelokaler höjs en-
ligt den kommande fastighetsstrategin för att trygga en effektiv an-
vändbarhet av lokalnätverket. Lokalernas trygghet och hälsosamhet 
prioriteras (kap. 4 Ansvarsfull hushållning).

Byggkostnader och finansiering

Projektets byggkostnader exkl. moms uppgår till sammanlagt 
23 200 000 euro (2 895 euro/brm²) i kostnadsnivån för februari 2019.

I byggnadsprogrammet för husbyggnadsprojekt 2020–2029, som bifo-
gats budgeten för 2020, har det reserverats 15 000 000 euro åren 
2018–2022 för att planera och genomföra ombyggnaden.

Projektet har enligt projektplanen ett finansieringsbehov på 23 200 000 
miljoner euro, vilket beaktas då förslaget till nytt byggnadsprogram be-
reds.

Lokalkostnad för fostrans- och utbildningssektorn

Den interna månadshyran efter ombyggnaden uppskattas till 195 150 
euro och årshyran till ca 2 342 000 euro. Månadshyran är ca 29,47 eu-
ro/m² lägenhetsyta varav kapitalhyrans andel är 25,62 euro/m² lägen-
hetsyta och underhållshyran är 3,85 euro/m² lägenhetsyta. Grunden för 
hyran är 6 622 m² lägenhetsyta. Avkastningskravet är 3 procent och 
avskrivningstiden 30 år.
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Byggnadens nuvarande hyra uppgår till 64 150 euro i månaden, vilket 
på årsnivå blir ca 769 800 euro. Månadshyran är 9,57 euro/m² lägen-
hetsyta, varav kapitalhyrans andel är 6,22 euro/m² lägenhetsyta och 
underhållshyrans 3,35 euro/m² lägenhetsyta.

Den slutliga kapitalhyran justeras enligt de verkliga kostnaderna och 
underhållshyran justeras så att den motsvarar den aktuella underhålls-
hyran när byggnaden är färdig.

Tillfälliga lokaler under ombyggnaden

Verksamheterna vid Gymnasiet Lärkan och Hoplaxskolans Haga-enhet 
flyttas till tillfälliga lokaler under ombyggnaden. De tillfälliga lokalerna 
behövs uppskattningsvis i 20 månader. Det är meningen att gymnasiet 
flyttar till hyrda lokaler på Gamla chaussén 23. Grundskolan ska enligt 
planen flytta till paviljonger nära skolbyggnaden. Kostnaderna för de till-
fälliga lokalerna beräknas uppgå till sammanlagt 2 890 000 euro.

Fostrans- och utbildningsnämndens utlåtande

Fostrans- och utbildningsnämnden har i ett utlåtande 21.1.2020, § 13, 
tillstyrkt projektplanen och konstaterat att denna väl svarar mot de funk-
tionella målsättningarna för fostran och utbildning. Utlåtandet finns i sin 
helhet i ärendets beslutshistoria.

Beredning av projektplanen och behörighet

Projektplanen har utarbetats i samarbete mellan stadsmiljösektorn och 
fostrans- och utbildningssektorn. Under planeringen har man hört sak-
kunniga från stadsmuseet, miljötjänsterna, byggnadstillsynstjänsterna 
och räddningsverket samt personal inom arbetarskyddssamarbetet vid 
fostrans- och utbildningssektorn. Personalen vid Gymnasiet Lärkan och 
Hoplaxskolan har deltagit i beredningen av projektplanen samt i arbetet 
på den pedagogiska planen.

I enlighet med 7 kap. 1 § 3 punkten i förvaltningsstadgan beslutar 
stadsfullmäktige om projektplaner vars kostnadskalkyl överstiger 10 
miljoner euro.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Maria Nyfors, stadssekreterare, telefon: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Bilagor

1 Gymnasiet Lärkanin ja Hoplaxskolanin perusparannuksen hankesuun-
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nitelma 29.11.2019
2 Gymnasiet Lärkanin ja Hoplaxskolanin hankesuunnitelman liitteet

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

För kännedom

Stadsmiljönämndens sektion för byggnader och allmänna områden
Fostrans- och utbildningsnämnden

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 02.03.2020 § 143

HEL 2019-012452 T 10 06 00

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy Gymnasiet Lärkanin ja Hoplaxskolanin 
Haagan yksikön perusparannuksen ja laajennuksen 29.11.2019 pä-
ivätyn hankesuunnitelman siten, että hankkeen enimmäislaajuus on 
8 024 brm² ja rakennuskustannusten enimmäishinta on arvonlisäverot-
tomana 23 200 000 euroa helmikuun 2019 kustannustasossa.

Käsittely

02.03.2020 Ehdotuksen mukaan äänestyksin

Vastaehdotus:
Anna Vuorjoki: Lisäys päätökseen:

Gymnasiet Lärkan – Hoplaxskolan perusparannus- ja laajennushank-
keen jatkosuunnittelussa tulee huolehtia, että tilat mahdollistavat ala-
asteen luokille omat kotiluokat. Lukion kaikille ryhmille tulee taata myös 
riittävä määrä työrauhan turvaavia luokkatiloja ja kiinnittää erityistä hu-
omiota kaikkien tilojen akustiikkaan.

Kannattaja: Veronika Honkasalo

Äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Anna Vuorjoen vastaehdotuksen mukaisesti muutettuna
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Jaa-äänet: 12
Terhi Koulumies, Pia Pakarinen, Marcus Rantala, Nasima Razmyar, 
Wille Rydman, Daniel Sazonov, Tomi Sevander, Anni Sinnemäki, Reet-
ta Vanhanen, Jan Vapaavuori, Sanna Vesikansa, Ozan Yanar

Ei-äänet: 2
Veronika Honkasalo, Anna Vuorjoki

Tyhjä: 1
Mika Raatikainen

Kaupunginhallitus hylkäsi Anna Vuorjoen vastaehdotuksen äänin 12 - 2 
(1 tyhjä).

24.02.2020 Pöydälle

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 21.01.2020 § 13

HEL 2019-012452 T 10 06 00

Päätös

A

Kasvatus- ja koulutuslautakunta hyväksyi tarveselvityksen osoitteeseen 
Isonnevantie 22 toteutettavasta Gymnasiet Lärkan – Hoplaxskolan pe-
rusparannus- ja laajennushankkeesta (liite 1).

B

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunkiympäristölautakunnan 
rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle puoltavan lausunnon 
12.12.2019 päivätystä hankesuunnitelmasta (liite 3) ja lausuu lisäksi 
seuraavaa: 

Hankesuunnitelma vastaa hyvin kasvatuksen ja koulutuksen toiminnan 
tavoitteita. Tilojen suunnittelussa ja toteutuksessa tulee myös jatkosu-
unnittelussa työskennellä yhdessä käyttäjätoimialan kanssa. Erityisesti 
tulee varmistaa ääneneristyksen ja -vaimennuksen huolellinen toteutus.
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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. 

Kasvatus- ja koulutuslautakunta korostaa kustannusseurannan ja laa-
dunvalvonnan tärkeyttä koko prosessin ajan. Niillä on suuri vaikutus 
terveelliseen ja turvalliseen oppimisympäristöön sekä toimialan käyttö-
kustannuksiin. Myös aikataulun pitävyydestä on huolehdittava.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan työsuojelun yhteistoimintahenki-
löstö on antanut 24.10.2019 hankesuunnitelmasta lausunnon (liite 4). 
Lausunto tulee ottaa huomioon jatkosuunnittelussa.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta korostaa, että hankkeen jatkosuunnit-
telussa ja toteutuksessa pitää edelleen huomioida henkilöstön ja lasten 
näkemykset tilojen kehittämisessä.

Käsittely

21.01.2020 Ehdotuksen mukaan

Vastaehdotus:
Vesa Korkkula: Kasvatus- ja koulutuslautakunta korostaa, että Gymna-
siet Lärkan – Hoplaxskolan perusparannus- ja laajennushankkeen jat-
kosuunnittelussa tulee taata ala-asteen luokille omat kotiluokat. Lukion 
kaikille ryhmille tulee taata myös riittävä määrä työrauhan turvaavia lu-
okkatiloja ja kiinnittää erityistä huomiota kaikkien tilojen akustiikkaan.

Kannattaja: Petra Malin

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Kasvatus- ja koulutuslautakunta korostaa, että Gymnasiet 
Lärkan – Hoplaxskolan perusparannus- ja laajennushankkeen jatkosu-
unnittelussa tulee taata ala-asteen luokille omat kotiluokat. Lukion kai-
kille ryhmille tulee taata myös riittävä määrä työrauhan turvaavia luok-
katiloja ja kiinnittää erityistä huomiota kaikkien tilojen akustiikkaan.

Jaa-äänet: 9
Ted Apter, Fatim Diarra, Joakim Horsma, Emma Kari, Dani Niskanen, 
Hannu Oskala, Matias Pajula, Pia Pakarinen, Oskar Viding

Ei-äänet: 2
Vesa Korkkula, Petra Malin
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Tyhjä: 2
Ville Jalovaara, Johanna Laisaari

Poissa: 0

Äänestyksessä kasvatus- ja koulutuslautakunta hylkäsi Vesa Korkkulan 
vastaehdotuksen äänin 9-2. Tyhjää äänesti 2.

Esittelijä
ruotsinkielisen palvelukokonaisuuden johtaja
Niclas Grönholm

Lisätiedot
Vera Schulman, yksikön päällikkö, puhelin: 310 20777

vera.schulman(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 12.12.2019 
§ 115

HEL 2019-012452 T 10 06 00

Esitys

A

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
esitti kaupunginhallitukselle Etelä-Haagassa, ositteessa Isonnevan- tie 
22 sijaitsevan Gymnasiet Lärkan / Hoplaxskolan, koulurakennuksen 
perusparannuksen ja laajennuksen 29.11.2019 päivätyn hankesuunni-
telman hyväksymistä siten, että hankkeen enimmäislaajuus on 8 024 
brm² ja rakennuskustannusten enimmäishinta on arvonlisäverottomana 
23 200 000 euroa helmikuun 2019 kustannustasossa ehdolla, että kas-
vatus- ja koulutuslautakunta tekee tarvepäätöksen ja antaa hankesu-
unnitelmasta puoltavan lausunnon. 

B

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

Esittelijä
vs. tekninen johtaja
Sari Hilden

Lisätiedot
Pekka Panhelainen, hankesuunnittelija, puhelin: 310 38229

pekka.panhelainen(a)hel.fi
Päivi Etelämäki, vs. yksikön päällikkö, puhelin: 310 31871

paivi.etelamaki(a)hel.fi
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Sirkka-Liisa Sundvall, vs. tiimipäällikkö, puhelin: 310 23058
sirkka-liisa.sundvall(a)hel.fi
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§ 82
Projektplan för ersättande nybyggnad för daghemmet Longinoja, 
daghemmet Vilppula och lekparken Filpus

HEL 2019-012238 T 10 06 00

Beslut

Stadsfullmäktige godkände projektplan för en nybyggnad på Skyttevä-
gen 3 för daghems- och lekparksbruk, daterad 17.7.2019, enligt vilken 
projektet omfattar 2 662 m² bruttoyta och byggnadskostnaderna uppgår 
till högst 10 400 000 euro exklusive mervärdesskatt på den kostnadsni-
vå som rådde i april 2019.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Maria Nyfors, stadssekreterare, telefon: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Bilagor

1 Päiväkoti Longinojan uudisrakennuksen hankesuunnitelma 17.7.2019
2 Päiväkoti Longinojan hankesuunnitelman liitteet

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Sammandrag

En ny daghems- och lekparksbyggnad planeras till Skyttevägen 3 i 
Nedre Malm. Den kommer att ersätta de medfarna befintliga lokalerna 
för daghemmet Longinoja, daghemmet Vilppula och lekparken Filpus.

Syftet med nybyggnadsprojektet är en säker, hälsosam, ändamålsenlig 
och flexibel pedagogisk miljö för 240 daghemsbarn och för lekparks-
verksamhet. I och med nybyggnaden fås cirka 70 nya dagvårdsplatser 
inom småbarnspedagogiken i Malm.

Byggkostnaderna för nybyggnadsprojektet uppgår till 10 400 000 euro. 
Det är meningen att byggandet ska börja i augusti 2020 och bli klart i 
juni 2022.

Föredragandens motiveringar
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Servicenätet i Nedre Malm och nybyggnadsprojektets behövlighet

Den nya daghems- och lekparksbyggnaden som planeras för Nedre 
Malm ska ersätta de befintliga lokalerna för daghemmet Longinoja, 
daghemmet Vilppula och lekparken Filpus.

På grund av att daghemmet Vilppulas lokaler är i dåligt skick har dag-
hemmet redan flyttat till Filpusvägens paviljong, som färdigställdes i 
augusti 2019. Daghemmet Longinojas och lekparken Filpus befintliga 
lokaler är i behov av så omfattande reparationer att det inte är ända-
målsenligt att genomföra reparationerna. Nybyggnaden möjliggör lämp-
liga, hälsosamma och säkra lokaler för daghems- och lekparksverk-
samheten.

I Malms distrikt finns 17 daghem med totalt 1 467 dagvårdsplatser inom 
småbarnspedagogiken. Enligt den senaste befolkningsprognosen väx-
er antalet barn i distriktet i åldern 1–6 år med totalt cirka 370 under 
2019–2030.

Projektplan för nybyggnaden

För att säkra servicen i området genomförs nybyggnaden som en stör-
re enhet med högre platsantal än de befintliga daghemmen. Lokalerna 
planeras för 240 barn inom småbarnspedagogiken och förskoleunder-
visningen samt för lekplatsverksamhet med kapacitet för högst 70 per-
soner åt gången. Genom projektet fås cirka 70 nya dagvårdsplatser in-
om småbarnspedagogiken.

Nybyggnaden byggs på tomten för det befintliga daghemmet Longinoja 
och lekplatsen Filpus. I det nya daghemmet ska det ordnas små-
barnspedagogik och förskoleundervisning för barn i åldern 1–6 år. Man 
kommer att anlägga en inhägnad gård i samband med daghemmet och 
dessutom kommer den intilliggande Filpusparkens område att utnyttjas 
i verksamheten. I första våningen i den ena byggnadsgaveln byggs in-
omhuslokaler för lekparksverksamheten med en egen ingång. Ett eget 
utomhusområde kommer att anläggas för lekplatsverksamheten. Loka-
lerna kan användas flexibelt enligt förändringarna i servicebehovet.

Syftet med nybyggnadsprojektet är en säker, hälsosam, ändamålsenlig 
och flexibel pedagogisk miljö som stöder sektorövergripande lärande 
och samhörighet. En del av de gemensamma lokalerna planeras så att 
de kan hyras ut till kommuninvånarnas förfogande utanför dagvårdsti-
derna.

Nybyggnadsprojektet omfattar 2 662 m² bruttoyta, 2 182 m² lägenhet-
syta och 1 803 m² effektiv yta. Tomtens yta är cirka 6 400 m².
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Det är meningen att byggandet ska börja i augusti 2020 och bli klart i 
juni 2022.

Byggnadskostnader och finansiering

Projektets byggnadskostnader uppgår till 10 400 000 euro exklusive 
mervärdesskatt (3 906 euro/m² bruttoyta) i kostnadsnivån för april 
2019. 

I byggnadsprogrammet för husbyggnadsprojekt 2020–2029, som bifo-
gats budgeten för 2020, har det reserverats totalt 10 400 000 euro åren 
2021–2022 för att planera och genomföra nybyggnaden.

Lokalkostnad för fostrans- och utbildningssektorn

Efter att nybyggnaden färdigställts beräknas den interna månadshyran 
uppgå till 60 245 euro och årshyran till 722 940 euro. Månadshyran är 
27,61 euro/m² lägenhetsyta, varav kapitalhyrans andel är 21,75 eu-
ro/m² lägenhetsyta och underhållshyrans 5,86 euro/m² lägenhetsyta. 
Grunden för hyran är 2 182 m² lägenhetsyta. Avkastningskravet är 
3 procent och avskrivningstiden 30 år.

Tillfälliga lokaler medan byggarbetet pågår

Eftersom nybyggnaden kommer att byggas på daghemmet Longinojas 
och lekparken Filpus befintliga tomt behövs tillfälliga lokaler för deras 
funktioner under tiden som den befintliga byggnaden rivs och nybygg-
naden byggs. Funktionerna överförs till paviljonger avsedda att tjäna 
som tillfälliga lokaler. Det är meningen att paviljongerna placeras norr 
om de befintliga byggnaderna, på samma tomt som daghemmet 
Vilppulas paviljong.

Fostrans- och utbildningsnämndens utlåtande

Fostrans- och utbildningsnämnden har gett sitt samtycke till projektpla-
nen 11.2.2020, § 27, och konstaterat att denna väl svarar mot de funk-
tionella målsättningarna för fostran och utbildning. Utlåtandet finns i sin 
helhet i ärendets beslutshistoria.

Beredning av projektplanen och behörighet

Projektplanen har utarbetats i samarbete mellan stadsmiljösektorn och 
fostrans- och utbildningssektorn. Under planeringen har man hört sak-
kunniga från miljötjänsterna, byggnadstillsynstjänsterna och räddnings-
verket samt personal inom arbetarskyddssamarbetet vid fostrans- och 
utbildningssektorn.
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Nybyggnadsprojektet har behandlats vid fostrans- och utbildningssek-
torn med enheternas chefer och personal samt på föräldramöten.

I enlighet med 7 kap. 1 § 3 punkten i förvaltningsstadgan beslutar 
stadsfullmäktige om projektplaner vars kostnadskalkyl överstiger 10 
miljoner euro.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Maria Nyfors, stadssekreterare, telefon: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Bilagor

1 Päiväkoti Longinojan uudisrakennuksen hankesuunnitelma 17.7.2019
2 Päiväkoti Longinojan hankesuunnitelman liitteet

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

För kännedom

Stadsmiljönämndens sektion för byggnader och allmänna områden
Fostrans- och utbildningsnämnden

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 02.03.2020 § 142

HEL 2019-012238 T 10 06 00

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy osoitteeseen Ampujantie 3 rakennetta-
van päiväkoti- ja leikkipuistokäyttöön tulevan uudisrakennuksen 
17.7.2019 päivätyn hankesuunnitelman siten, että hankkeen laajuus on 
2 662 brm² ja rakentamiskustannusten enimmäishinta on arvonlisäve-
rottomana 10 400 000 euroa huhtikuun 2019 kustannustasossa.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi
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Kasvatus- ja koulutuslautakunta 11.02.2020 § 27

HEL 2019-012238 T 10 06 00

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunkiympäristölautakunnan 
rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle puoltavan lausunnon osoit-
teeseen Ampujantie 3 toteutettavan korvaavan uudisrakennuksen 
17.7.2019 päivätystä hankesuunnitelmasta (liite 1) ja lausuu lisäksi 
seuraavaa:

Hankesuunnitelma vastaa hyvin kasvatuksen ja koulutuksen toiminnal-
lisia tavoitteita. Tilojen suunnittelussa ja toteutuksessa tulee kuitenkin 
edelleen työskennellä yhdessä käyttäjätoimialan kanssa. Erityisesti ää-
neneristykseen ja -vaimennukseen sekä valaistukseen tulee kiinnittää 
huomiota. Lisäksi tilat ja pintarakenteet tulee suunnitella helposti sii-
vottaviksi, huollettaviksi ja korjattaviksi.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta kiinnittää erityistä huomiota hankkeen 
kustannusseurannan ja laadunvalvonnan tärkeyteen koko prosessin 
ajalta. Niillä on suuri vaikutus terveelliseen ja turvalliseen oppimisym-
päristöön sekä toimialan käyttökustannuksiin. Myös aikataulun pitävyy-
destä on huolehdittava.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta on hyväksynyt 24.9.2019 osoitteeseen 
Ampujantie 3 toteutettavan päiväkodin ja leikkipuistotilojen korvaavan 
uudisrakennuksen tarveselvityksen.

Hanke on esitelty 25.5.2019 kasvatuksen ja koulutuksen toimialan työ-
suojelun yhteistoimintahenkilöstölle. Työsuojelun lausunto (liite 2) on 
otettu huomioon suunnittelussa.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta korostaa, että hankkeen jatkosuunnit-
telussa ja toteuttamisessa pitää edelleen huomioida henkilöstön ja las-
ten näkemykset tilojen kehittämisessä.

Esittelijä
varhaiskasvatusjohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Paula Heikkinen, projektiarkkitehti, puhelin: 31022374

paula.heikkinen(a)hel.fi
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Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 12.12.2019 
§ 116

HEL 2019-012238 T 10 06 00

Esitys

A

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
esitti kaupunginhallitukselle lpk Longinojan korvaavan uudisrakennuk-
sen 17.7.2019 päivätyn hankesuunnitelman hyväksymistä siten, että 
hankkeen laajuus on 2 662 brm² ja rakentamiskustannusten enimmä-
ishinta on arvonlisäverottomana 10 400 000 euroa huhtikuun 2019 
kustannustasossa ehdolla, että kasvatus- ja koulutuslautakunta antaa 
hankesuunnitelmasta puoltavan lausunnon.

B

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

Esittelijä
vs. tekninen johtaja
Sari Hilden

Lisätiedot
Juha Polvinen, projektinjohtaja, puhelin: 310 21291

juha.polvinen(a)hel.fi
Sirkka-Liisa Sundvall, vs. tiimipäällikkö, puhelin: 310 23058

sirkka-liisa.sundvall(a)hel.fi
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§ 83
Hyrning av tilläggslokaler för Ressun peruskoulu och Ressun lukio 
(Gräsviksgatan 23)

HEL 2019-009685 T 10 01 02

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade hyra lokaler i enlighet med den i bilaga 1 
angivna projektplanen om tilläggslokaler för Ressun peruskoulu och 
Ressun lukio, daterad 23.1.2020, utgående från att hyreslokalerna om-
fattar högst 5 890 m² lägenhetsyta och priset uppgår till högst 
24 600 000 euro exklusive mervärdesskatt räknat enligt en hyresperiod 
på 15 år.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Maria Nelskylä, stadssekreterare, telefon: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Bilagor

1 Ressun peruskoulun ja Ressun lukion lisätilat (vuokrahanke) hasu
2 RH 23 vuokrasopimusluonnos 2019 12 19
3 Ruoholahdenkatu 23 vastuunjakotaulukko 2019 10 22 (luonnos)
4 Kasvatus-_ja_koulutuslautakunnan_lausunto_Ressun_lisätilat

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Ressun peruskoulus och Ressun lukios lokalbehov

Fostrans- och utbildningssektorn har som mål att öka undervisningen 
på engelska i enlighet med riktlinjerna i stadsstrategin 2017–2021. 
Ressun peruskoulu och Ressun lukio tillhandahåller undervisning både 
på finska och på engelska. Ressun lukio ordnar undervisning som leder 
till IB-examen, vilket ställer lokalkrav som avviker från dem för ett van-
ligt gymnasium.
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Enligt fostrans- och utbildningssektorn behöver Ressun peruskoulu 
permanenta tilläggslokaler för högst 277 elever och Ressun lukio per-
manenta tilläggslokaler för högst 220 elever.

Ressun peruskoulu är verksam i Kampen på Lappviksgatan 10. Res-
sun lukio är verksam i Helsingfors stadskärna på Kalevagatan 8–10. 
Skolornas nuvarande lokaler har blivit trånga med anledning av de 
ökade elevantalen och det är inte möjligt att öka undervisningen på 
engelska i de befintliga byggnaderna. Det är inte möjligt att bygga till på 
tomterna för de befintliga byggnaderna.

Lokalerna på Gräsviksgatan 23 är med tanke på funktionerna och läget 
lämpliga såväl för Ressun peruskoulus som för Ressun lukios behov av 
tilläggslokaler. Lokalerna ligger på ett tryggt och kort gångavstånd på 
ca 500 meter från Ressun peruskoulus egentliga skolhus på Lappviks-
gatan.

Att tilläggslokaler för Ressun peruskoulu och Ressun lukio förverkligas i 
anslutning till varandra skapar förutsättningar för samarbete och en en-
hetlig IB-studieväg. Att tilläggslokaler för två enheter placeras i samma 
fastighet och lokalerna används gemensamt är med tanke på kostna-
derna en ekonomisk lösning.

Projektplanen finns som bilaga 1. Referensplanerna och lokalpro-
grammet ingår i bilagematerialet.

Kvalitetsmål för lokalerna

Projektet förverkligas enligt den normala kvalitetsnivån för skolbyggna-
derna i Helsingfors. I projektet förverkligas en lärmiljö som följer da-
gens krav. Då blir lokalerna tillgängliga och funktionellt lämpliga för alla 
elever och de bidrar till barns och ungas uppväxt och utveckling. Fas-
tigheten som enligt förslaget ska hyras har år 2012 genomgått hustek-
niska reparationer. I samband med ombyggnaden beviljades fastighe-
ten certifikatet Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) 
Gold.

Reparations- och ändringsarbeten i lokalerna

Fastighetsägaren genomför ändringsarbeten i lokalerna från kontors-
bruk till skolbruk i enlighet med ett lokalprogram som baserar sig på 
användarens behov. Lokalerna hyrs och tas emot som färdiga och re-
noverade i enlighet med referensplanerna. På hyresgästens ansvar 
förblir den lösa inredningen och utrustningen för verksamheten samt 
eventuella tilläggsarbeten som beror på användarens specialbehov. 
För dessa reserveras 1,5 miljoner euro.
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Fastighetsägaren söker det nödvändiga bygglovet för ändringsarbetena 
och ändring av användningsändamål samt ett undantagsbeslut om av-
vikelse från användningsändamålet i detaljplanen.

Tillfälliga lokaler

Tillfälliga lokaler behövs inte i projektet.

Ibruktagande av lokalerna och projektets tidtabell

De lokaler som ska hyras tas i bruk stegvis efter att ändringsarbetena 
blivit färdiga så att även hyresbetalningen börjar stegvis. Målet är att in-
leda byggarbetena i mars 2020 så att lokalerna kan tas i bruk stegvis 
senast 1.8.2020, 15.10.2020 och 31.12.2020.

Med det stegvisa ibruktagandet ovan uppgår hyreskostnaderna år 2020 
till högst 390 000 euro.

Den målsatta tidtabellen för ibruktagandet är stram. Tidtabellen förut-
sätter att projektet fortskrider smidigt och att nödvändiga beslut och lov 
fås i tid.

Hyrning

I Helsingfors stadskärna finns det inga lediga byggnadsplatser eller un-
dervisningslokaler, och lokalerna måste därför hyras inom det befintliga 
lokalbeståndet. Alternativa lokaler granskades inom gränserna för Res-
sun peruskoulus elevantagningsområde. En förutsättning för lokalernas 
belägenhet var att det ska finnas en kort och trygg daglig gångförbin-
delse mellan grundskolan och tilläggslokalerna. Eftersom det inom sta-
dens egna byggnader inte fanns tillgängliga lokaler som lämpar sig för 
undervisning utreddes tre tillgängliga alternativ som var lediga för för-
hyrning. För två av dessa var fastighetsägarna inte beredvilliga att 
överlåta sina lokaler för undervisningsbruk. Vid hyrning av lokaler 
tillämpas inte upphandlingslagen med stöd av 9 § i upphandlingslagen.

Avsikten är att hyra lokaler på 5 890 m² lägenhetsyta i byggnadens vå-
ningar 1–6 och förrådslokaler på 204 m² i källaren för fostrans- och ut-
bildningssektorns bruk. Hyran för förrådslokalerna ingår i totalhyran. 
Stadsmiljösektorn ingår ett hyresavtal med ägarbolaget Pro2-Immo 
Helsinki R23 Oy. Hyresavtalet ingås så att avtalet gäller tills vidare och 
den första möjliga uppsägningstidpunkten är 15 år efter ingången av 
avtalet. Ett utkast till hyresavtal finns som bilaga 2.

Hyresbelopp

Kapitalhyran för hyreslokalerna på 5 890 m² vy uppgår till 21,78 eu-
ro/m² lägenhetsyta i månaden och underhållshyran vid ingången av av-
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talet till 4,00 euro/m² lägenhetsyta i månaden, dvs. sammanlagt 25,78 
euro/m² lägenhetsyta i månaden. Totalhyran uppgår till sammanlagt ca 
152 000 euro i månaden och ca 1 822 000 euro om året. Kapitalhyran 
exklusive mervärdesskatt är ca 128 280 euro i månaden och 
ca 1 539 400 euro om året, dvs. ca 23,1 miljoner euro under en hyres-
period på 15 år. Kapitalhyran omfattar inte reserveringen på 1,5 miljo-
ner euro för tilläggs- och ändringsarbeten som finansieras genom inve-
steringsekonomin.

Kapitalhyran exklusive mervärdesskatt, kapitaliserad i enlighet med an-
visningarna om hantering av lokalprojekt, uppgår under en hyresperiod 
på 15 år till 15 979 080 euro (diskonterad kapitalhyra). Den diskontera-
de kapitalhyran är ett kalkylmässigt värde som jämförs med det alterna-
tiv att staden skulle genomföra projektet som sin egen investering. Det 
diskonterade hyresbeloppet är en sammanlagd summa av kapitalhy-
rorna under 15 år, konverterad med omvänd ränta och inflationsanta-
gande till ett nuvärde eftersom penningflödet sträcker sig långt till fram-
tiden.

Underhållshyran består bl.a. av fastighetens underhåll och reparations-
arbeten, fastighetsskatterna, försäkringarna för fastigheten, avfallshan-
teringen, värme- och kylkostnaderna och vatten- och avloppsavgifter-
na. Underhållshyran bestäms för ett år åt gången på basis av de reali-
serade underhållskostnaderna, så att underhållskostnadernas över-
skott eller underskott beaktas i underhållshyrans belopp för bestäm-
ningsåret för den därpåföljande underhållshyran. Underhållshyrans be-
lopp fastställs på förhand för en tidsperiod på ett år åt gången och be-
loppet bestäms på basis av de realiserade kostnaderna för året innan.

Fastighetsägaren har huvudansvaret för underhållet. Hyresgästen an-
svarar för underhållet av lokalerna till de delar om vilka det har över-
enskommits i utkastet till ansvarsfördelningstabell. Hyresgästen ansva-
rar bland annat för driftselen och för eventuella nödvändiga upphand-
lingar av nya anordningar och material under användningstiden. Utkas-
tet till ansvarsfördelningstabell finns som bilaga 3.

Hyresnivån för Gräsviksgatan 23 är konkurrenskraftig jämfört med sta-
dens andra undervisningslokaler i området.

Kostnader för att använda lokalerna

Lokalkostnaderna för användaren är högst 28,58 euro/m² lägenhetsyta 
i månaden, dvs. sammanlagt ca 168 300 euro i månaden och ca 2,2 
miljoner euro om året. Lokalkostnaderna består av den totalhyra som 
stadsmiljösektorn betalar till fastighetsägaren. I totalhyran ingår kapi-
talhyran 21,78 euro/m² lägenhetsyta, underhållshyran 4,0 euro/m² lä-
genhetsyta, förvaltningskostnader på 0,50 euro/m² lägenhetsyta som 
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stadsmiljösektorn tar ut och underhållskostnader på 0,50 euro/m² lä-
genhetsyta som stadsmiljösektorn tar ut för de underhållsuppgifter som 
hör till stadsmiljösektorns ansvar. I totalhyran ingår dessutom en reser-
vering på 1,80 euro/m² för tilläggs- och ändringsarbeten.

Användaren ansvarar själv för driftselen och för eventuella nödvändiga 
upphandlingar av nya anordningar och material under användningsti-
den.

Underhållskostnaderna bestäms på basis av de realiserade kostnader-
na för ett år åt gången.

Finansiering

Projektet ingår som stadens hyresprojekt i förteckningen över planera-
de nybyggnads- och ombyggnadsprojekt i hyres- och aktieobjekt åren 
2020–2022 som utgör bilaga till budgeten för 2020.

Fostrans- och utbildningsnämndens utlåtande

Fostrans- och utbildningsnämnden har 24.9.2019 (316 §) godkänt be-
hovsutredningen om permanenta lokaler för Ressun peruskoulu och 
Ressun lukio som ett hyresprojekt på Gräsviksgatan 23. Fostrans- och 
utbildningsnämnden har 11.2.2020 tillstyrkt projektplanen i sitt utlåtan-
de. Utlåtandet finns som bilaga 4.

Förslag från stadsmiljönämndens sektion för byggnader och allmänna områden

Stadsmiljönämndens sektion för byggnader och allmänna områden har 
23.1.2020 (9 §) föreslagit stadsstyrelsen att projektplanen för hyrespro-
jektet för tilläggslokaler för Ressun peruskoulu och Ressun lukio, date-
rad 23.1.2020, ska godkännas utgående från att projektet omfattar 
högst 5 890 m² lägenhetsyta och den kapitaliserade hyran exklusive 
mervärdesskatt uppgår till 15 979 080 euro under en hyresperiod på 15 
år. Hyresbeloppet på 15 979 080 euro enligt sektionens framställning 
motsvarar den i enlighet med anvisningarna för hantering av lokalpro-
jekt kapitaliserade kapitalhyran för en hyresperiod på 15 år (diskonte-
rad kapitalhyra). Stadsstyrelsen föreslås med avvikelse från sektionens 
framställning att lokalerna ska hyras för en period på 15 år, utgående 
från att den totala kapitalhyran exklusive mervärdesskatt uppgår till ca 
23,1 miljoner euro. I beslutsförslaget ingår inte godkännande av den 
diskonterade kapitalhyran, utan godkännande av den totala kapitalhy-
ran för en period på 15 år. Efter att projektplaneringen fortskridit har 
man varit tvungen att justera reserveringen för tilläggs- och ändringsar-
beten så att reserveringarna har höjts till 1,5 miljoner euro. Då uppgår 
maximipriset till ca 24,6 miljoner euro under en hyresperiod på 15 år.
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Befogenheter och verkställigheten av beslutet

I enlighet med 7 kap. 1 § 1 mom. 9 punkten i förvaltningsstadgan ska 
stadsfullmäktige besluta om förhyrning av affärslokaler då totalvärdet 
på avtalet beräknas överstiga 10 miljoner euro.

Förutsatt att stadsfullmäktige godkänner beslutsförslaget har stadssty-
relsen för avsikt att i anslutning till verkställigheten av beslutet bemyn-
diga chefen för enheten för verksamhetslokaler vid stadsmiljösektorns 
servicehelhet för byggnader och allmänna områden att hyra lokaler på 
sammanlagt 5 890 m² lägenhetsyta hos Pro2-Immo Helsinki R23 för en 
hyrestid på 15 år och att göra små ändringar i hyresavtalet.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Maria Nelskylä, stadssekreterare, telefon: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Bilagor

1 Ressun peruskoulun ja Ressun lukion lisätilat (vuokrahanke) hasu
2 RH 23 vuokrasopimusluonnos 2019 12 19
3 Ruoholahdenkatu 23 vastuunjakotaulukko 2019 10 22 (luonnos)
4 Kasvatus-_ja_koulutuslautakunnan_lausunto_Ressun_lisätilat

Bilagematerial

1 Ressun peruskoulun ja Ressun lukion lisätilojen hankesuunnitelman 
liitteet

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

För kännedom

Fostrans- och utbildningsnämnden
Stadsmiljönämndens sektion för byggnader och allmänna områden
Enheten hyrning av verksamhetslokaler

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 24.02.2020 § 121

HEL 2019-009685 T 10 01 02

Päätös
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Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää vuokrata liitteenä 1 olevan 23.1.2020 pä-
ivätyn hankesuunnitelman mukaiset tilat Ressun peruskoulun ja Res-
sun lukion lisätiloiksi siten, että vuokratilojen enimmäislaajuus on 5 890 
htm² ja enimmäishinta on arvonlisäverottomana 24 600 000 euroa 15 
vuoden vuokra-ajalle laskettuna.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 11.02.2020 § 23

HEL 2019-009685 T 10 01 02

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi puoltavan lausunnon Ressun pe-
ruskoulun ja Ressun lukion osoitteeseen Ruoholahdenkatu 23 toteu-
tettavan lisätilan 23.1.2020 päivätystä hankesuunnitelmasta.

Lisäksi kasvatus- ja koulutuslautakunta lausuu hankesuunnitelmasta 
seuraavaa: 

Ressun peruskoulun ja Ressun lukion osoitteeseen Ruoholahdenkatu 
23 toteutettavista lisätiloista on annettu puoltava lausunto jo 
31.10.2019 päivätystä hankesuunnitelmasta koskien saman laajuisia ja 
-sisältöisiä lisätiloja. Hankesuunnitelmaa on päivitetty suunnitelmien 
tarkentuessa hankkeen hinnan osalta.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta kiinnittää erityistä huomiota hankkeen 
kustannusseurannan ja laadunvalvonnan tärkeyteen koko prosessin 
ajalta. Toteutuksen tavoitteena tulee olla terveellinen ja turvallinen op-
pimisympäristö, jonka käyttökustannukset ovat toimialalle kohtuulliset. 
Myös aikataulun pitävyydestä on huolehdittava.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta korostaa, että hankkeen jatkosuunnit-
telussa ja toteuttamisessa tulee edelleen huomioida henkilöstön ja 
opiskelijoiden näkemykset tilojen kehittämisessä.

03.12.2019 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
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Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Viivi Snellman, johtava arkkitehti, puhelin: 310 22378

viivi.snellman(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 23.01.2020 
§ 9

HEL 2019-009685 T 10 01 02

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
esitti kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus:

A

hyväksyy Ressun peruskoulun ja Ressun lukion lisätilojen vuokrahank-
keen 23.1.2020 päivätyn hankesuunnitelman siten, että hankkeen 
enimmäislaajuus on 5 890 htm² ja pääomitettu arvonlisäveroton vuokra 
15 vuodelle on 15 979 080 euroa.  

B

oikeuttaa rakennukset ja yleiset alueet palvelukokonaisuuden jatka-
maan hankkeen valmistelua odottamatta hankepäätöstä. 

C

oikeuttaa kaupunkiympäristön toimialan toimitilavuokrausyksikön pääl-
likön vuokraamaan Pro2 - Immo Helsinki R23 Oy:ltä yhteensä 5 890 
htm²:n tilat 15 vuoden vuokra-ajaksi ja tekemään vuokrasopimusluon-
nokseen vähäisiä muutoksia. 

Käsittely

23.01.2020 Ehdotuksen mukaan

Todettiin, että teknisenä korjauksena liitteen nro 1 hankesuunnitelman 
sivulla 3 oleva yhteenveto korvataan uudella.

Esittelijä
vs. tekninen johtaja
Sari Hilden

Lisätiedot
Hanna-Leena Jokinen, asiakaspäällikkö, puhelin: 310 20966

hannaleena.jokinen(a)hel.fi
Ari Hulkkonen, projektinjohtaja, puhelin: 310 27925

ari.hulkkonen(a)hel.fi



Helsingfors stad Protokoll 5/2020 123 (188)
Stadsfullmäktige

Ärende/8
11.03.2020

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

Jarmo Raveala, yksikön päällikkö, puhelin: 310 23466
jarmo.raveala(a)hel.fi
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§ 84
Arrendeprinciper för bostadstomter (Vik, tomten 36110/9 och Mell-
ungsby, tomten 47278/4)

HEL 2019-008738 T 10 01 01 02

Beslut

Stadsfullmäktige fastställde arrendeprinciper för tomten för fristående 
småhus (AO) 36110/9 som ingår i detaljplanen nr 11250 för Viksbacka 
och arrendeprinciper för tomten för fristående småhus (AP) 47278/4 
som ingår i detaljplanen nr 11170 för Mellungsbacka i enlighet med bi-
laga 1.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Maria Nelskylä, stadssekreterare, telefon: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Bilagor

1 Vuokrausperiaatteet
2 Otteet asemakaavakartasta ja -määräyksistä

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Detaljplane- och tomtuppgifter

Detaljplanen för Viksbacka nr 11250 godkändes av stadsfullmäktige 
13.4.2005 (§ 89) och vann laga kraft 27.5.2005. Byggrätten för tomten 
36110/9 i ett kvartersområde för fristående småhus (AO) uppgår till 
750 m² vy. Tomtens yta är 1 441 m² och adressen är Henrik av Lett-
lands gata 21. För tomten gäller tomtindelningen nr 11547. Tomten för-
des in i fastighetsregistret 20.3.2009.

Detaljplanen för Mellungsbacka nr 11170 godkändes av stadsfullmäkti-
ge 13.10.2004 och vann laga kraft 26.11.2004. Byggrätten för tomten 
47278/4 i ett kvartersområde för fristående småhus (AP) uppgår till 
720 m² vy. Tomtens yta är 1 099 m² och adressen är Fallbackavägen 
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7/Kastellstigen 1. För tomten gäller tomtindelningen nr 13007. Tomten 
fördes in i fastighetsregistret 17.10.2017.

Utdrag ur detaljplanerna finns i bilaga 2.

Markbeskaffenhet

Tomten i Viksbacka är klippig och höjdskillnaderna på tomten är stora. 
Marken på tomten har sanerats i enlighet med Nylands miljöcentrals 
beslut om miljötillstånd YS 648, och en slutrapport har gjorts upp om 
saneringen. Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland konstaterade i 
sitt utlåtande 4.6.2015 att NTM-centralen i Nyland godkänner slutrap-
porten och konstaterar att centralen inte har någonting att invända mot 
saneringsarbetena i området. Vid tomtens södra gräns har förorenad 
mark blivit kvar i ett område som bedöms vara i naturtillstånd. Förore-
ningarna i området saneras vid behov i samband med schaktningsar-
betena.

Tomten i Mellungsbacka är en jämn, sanerad tomt på vilken den föro-
renade marken och marken som innehöll avfall har avlägsnats. Enligt 
slutrapporten för saneringen har målnivån för saneringen nåtts och Ny-
lands miljöcentrals beslut YS 644 har följts vid saneringen. Resthalter-
na i saneringsområdet har inte överskridit gräns- eller riktvärdena enligt 
förordningen om bedömning av markens föroreningsgrad och sane-
ringsbehovet (SRF 214/2007), och därför klassificeras marken inte som 
förorenad enligt förordningen.

Reserveringsbeslut

Tomten i Viksbacka har reserverats år 2018 och tomten i Mellungsby år 
2017. Avsikten är att börja bygga på båda tomterna under 2020.

Genom stadsstyrelsens beslut 17.6.2013 (723 §) har tomten 36110/9 
överförts till den s.k. fortlöpande tomtansökningen, och alla intressera-
de har då möjligheten att söka tomten. Tomtchefen har 21.2.2018 (7 §) 
beslutat reservera tomten för gruppen Viikinlehto som består av privat-
personer. Det konstaterades i reserveringsbeslutet bl.a. att minst 40 % 
av den sammanlagda lägenhetsyta som byggs på tomten ska förverkli-
gas som familjebostäder (två eller fler sovrum). Bostädernas genom-
snittliga yta ska uppgå till minst 70 m² lägenhetsyta.

Stadsstyrelsen har genom sitt beslut 28.1.2013 (139 §) reserverat tom-
terna 47278/1–3 för överlåtelse för byggentreprenadsprojekt i grupp. 
Inga ansökningar riktades till tomterna vid tidpunkten, och därefter 
överfördes tomterna till den fortlöpande tomtansökningen. Fastighets-
nämnden har 6.4.2017 (162 §) beslutat reservera tomterna 47278/1–3 
för gruppen Fallbackavägen 5–9 för planering av fritt finansierade och 
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oreglerade ägarbostäder till 31.3.2019. Tomterna ska bebyggas i enlig-
het med principerna för byggentreprenad i grupp. Tomterna 47278/1–3 
har slagits ihop till en enda tomt som då blev tomten nr 47278/4.

Arrendeprinciper och jämförelseuppgifter

Vid fastställandet av arrendeprinciper har man strävat efter en enhetlig 
och konsekvent prissättning med hänsyn till tomternas läge och an-
vändningsändamål och de arrendeprinciper som tidigare har fastställts i 
området.

Arrendeprinciperna har bestämts med beaktande av priszonsmodellen, 
arrendeprinciper som tidigare fastställts för samma område eller mot-
svarande områden och tomternas upplåtelse- och finansieringsformer 
och läge. För att säkerställa prisnivån har man dessutom anhållit om ett 
värderingsutlåtande av en utomstående expert.

Som jämförelseuppgifter för tomten 47278/4 i Mellungsbacka konstate-
ras det att stadsfullmäktige beslutade 29.11.2017 (417 §) bemyndiga 
stadsmiljönämnden att utarrendera AO-tomterna 6–8 i kvarteret 47214 i 
47 stadsdelen (Mellungsby, Rukatoppen) utgående från att årsarrendet 
bestäms så poängtalet 100 för det officiella levnadskostnadsindexet 
”oktober 1951 = 100” motsvaras av priset 29 euro per kvadratmeter 
bostadsvåningsyta.

Förslag till arrendeprinciper

Årsarrendet för tomten 36110/9 i ett kvartersområde för fristående 
småhus (AO) i Viksbacka bestäms enligt förslaget så att poängtalet 
100 för det officiella levnadskostnadsindexet ”oktober 1951 = 100” 
motsvaras av priset 36 euro per kvadratmeter våningsyta i fråga om 
tomtdelen för oreglerad ägarbostadsproduktion, vilket till sitt nuvärde 
(11/2019, index 1973) motsvarar ett pris på ca 710 euro per kvadrat-
meter våningsyta. Arrendets teoretiska effekt på boendekostnaderna 
uppgår till ca 2,84 euro/m² i månaden.

Årsarrendet för småhustomten (AP) 47278/4 i Mellungsby bestäms en-
ligt förslaget så att poängtalet 100 för det officiella levnadskostnadsin-
dexet ”oktober 1951 = 100” motsvaras av ett kvadratmeterpris på 30 
euro i fråga om tomtdelen för oreglerad ägarbostadsproduktion, vilket 
till sitt nuvärde (11/2019, index 1973) motsvarar ett pris på ca 592 euro 
per kvadratmeter våningsyta. Arrendets teoretiska effekt på boende-
kostnaderna uppgår till ca 2,37 euro/m² i månaden.

Bostadskomplement som byggs utöver den våningsyta som anges i de-
taljplanen beaktas inte då arrendet bestäms.
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Enligt stadsfullmäktiges beslut 1.10.1980 (ärende nr 18) ska årsarren-
det för bostadstomter motsvara 4 % av det kalkylmässiga tomtpriset 
baserat på tomtens huvudsakliga användningsändamål.

Det är meningen att arrendera ut tomterna på ca 60 år. Således utgår 
arrendetiden 31.12.2080.

Behörighet

Enligt 7 kap. 1 § 8 punkten i förvaltningsstadgan fastställer stadsfull-
mäktige allmänna arrendeprinciper för arrendeavtal på över 30 år.

Värderingsutlåtande

Värderingsutlåtandet är en sekretessbelagd handling (MyndOffL 24 § 
1 mom. 17 punkten). De förtroendevalda har tillfälle att ta del av hand-
lingen på stadens registratorskontor när föredragningslistan har publi-
cerats. På sammanträdesdagen finns den tillgänglig hos sammanträ-
dets sekreterare.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Maria Nelskylä, stadssekreterare, telefon: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Bilagor

1 Vuokrausperiaatteet
2 Otteet asemakaavakartasta ja -määräyksistä

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

För kännedom

Stadsmiljönämnden

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 24.02.2020 § 122

HEL 2019-008738 T 10 01 01 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa: 
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Kaupunginvaltuusto vahvistaa Viikinmäen asemakaavaan nro 11250 
sisältyvän erillispientalotontin (AO) 36110/9 sekä Mellunmäen asema-
kaavaan nro 11170 sisältyvän asuinpientalotontin (AP) 47278/4 vuok-
rausperiaatteet liitteen 1 mukaisesti. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 28.01.2020 § 47

HEL 2019-008738 T 10 01 01 02

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että

 kaupunki vahvistaa Helsingin Viikinmäen asemakaavaan nro 11250 
sisältyvän erillispientalotontin (AO) 36110/9 sekä Mellunmäen ase-
makaavaan nro 11170 sisältyvän asuinpientalotontin (AP) 47278/4 
vuokrausperiaatteet liitteen 1 mukaisesti.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Juha Heikkilä, pientaloasiamies, puhelin: 09 310 70964

juha.heikkila(a)hel.fi
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§ 85
Arrendeprinciper för vissa tomter i Hertonäs och Degerö (tomterna 
43124/4 och 49273/10)

HEL 2019-011827 T 10 01 01 02

Beslut

Stadsfullmäktige fastställde arrendeprinciper för bostadstomterna (A) 
49273/6 och 10 som ingår i detaljplanen nr 12010 för Kronbergsstran-
den, eller de tomter som bildas av dessa, och för bostadstomten (AK) 
43124/4 som ingår i detaljplanen och detaljplaneändringen nr 12444 för 
Hertonäs sjukhusområde, eller den tomt som bildas av denna, fram till 
31.12.2080 i enlighet med bilaga 1.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Maria Nelskylä, stadssekreterare, telefon: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Bilagor

1 Vuokrausperiaatteet
2 Asemakaava nro 12010
3 Asemakaava ja asemakaavan muutos nro 12444

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Sammandrag

För tomterna 6 och 10 i kvarteret 49273 i Kronbergsstranden har ar-
rendeprinciper redan tidigare fastställts (stadsfullmäktige 30.1.2019, 
31 §). Besittnings- och finansieringsformen för tomten 10 har senare 
ändrats så att tomten kan bebyggas också i form av produktion av ore-
glerade ägarbostäder i stället för hitasägarbostäder. En motsvarande 
ändring av besittnings- och finansieringsformen genomförs sannolikt 
också för tomten 49273/6. Härigenom ska arrendeprinciper för tomter-
na 49273/6 och 10 fastställas för produktion av oreglerade ägarbostä-
der.
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Tomten i kvarteret 43124 i Hertonäs bebyggs i form av produktion av 
priskontrollerade ägarbostäder. Arrendegrunder för tomten ska nu fast-
ställas.

Föredragandens motiveringar

Tomterna i Kronbergsstranden

Uppgifter om detaljplanen

Enligt detaljplan nr 12010 hör bostadstomterna 6 och 10 i kvarteret 
49273 till ett kvartersområde för bostadshus (A). Tomten 10 har en yta 
på 1 335 m² och tomten 6 en yta på 1 351 m² vy. Tomterna fördes in i 
fastighetsregistret 15.12.2018.

Reserveringsbeslut

Stadsstyrelsen har 10.4.2017 (372 §) beslutat reservera bostadstom-
terna i kvarteret 49273 för Hartela Etelä-Suomi Oy, Saraco D&M Oy, 
Asuntosäätiön Asumisoikeus Oy och A-Kruunu Oy fram till 31.12.2020. 
Tomterna 49273/6 och 10 reserverades mer preciserat för Saraco D&M 
Oy för byggentreprenad i grupp och produktion av hitasägarbostäder 
bland annat med de villkor att de tomter som reserveras för byggentre-
prenad i grupp med hitasvillkor ska bebyggas med Hitas II-villkor.

Ändring av reserveringsbeslutet

Chefen för teamet bostadstomter beslutade 4.11.2019 (317 §) ändra 
reserveringen av tomten 10 i kvarteret 49273 reserverad för byggent-
reprenad i grupp i form av produktion av hitasägarbostäder (med Hitas 
II-villkor) enligt följande:

Tomten kan bebyggas i form av oreglerad produktion av ägarbostäder. 
Tomten ska dock fortfarande bebyggas i enlighet med principerna för 
byggentreprenad i grupp. Om tomten bebyggs enligt ovan i form av 
produktion av oreglerade ägarbostäder, behöver man inte följa Hitas II-
villkor vid byggandet. I övrigt gäller samma villkor som tidigare.

En motsvarande ändring av reserveringsbeslutet kommer sannolikt att 
genomföras för tomten 49273/6.

Tidigare arrendeprinciper

Stadsfullmäktige beslutade 30.1.2019 (31 §) fastställa arrendeprinciper 
för bostadstomterna i kvarteren 49273 och 49274 fram till 31.12.2080 
bl.a. på följande villkor:

 Årsarrendena för bostadstomterna för produktion av hitasägarbos-
täder, bostadsrättsbostäder med statligt stöd (långvarigt räntestöd) 



Helsingfors stad Protokoll 5/2020 131 (188)
Stadsfullmäktige

Ärende/10
11.03.2020

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

eller hyresbostäder med statligt stöd (långvarigt räntestöd) 49273/4, 
49273/5, 49273/6, 49273/8, 49273/9, 49273/10, 49273/11 och 
49273/12 samt 49274/3–10 bestäms så att poängtalet 100 för lev-
nadskostnadsindexet ”oktober 1951 = 100” motsvaras av priset 37 
euro/m² bostadsvåningsyta.

 Bostadskomplement som byggs utöver den våningsyta som anges i 
detaljplanen beaktas inte då arrendet bestäms.

 Affärslokaler eller därmed jämförbara lokaler, lokaler för offentlig 
service (t.ex. daghem), lokaler för grupphem eller andra lokaler en-
ligt beteckningen Y samt lokaler som betjänar kommunaltekniken 
som eventuellt förläggs till bostadstomterna beaktas på samma sätt 
som bostäder då arrendet bestäms.

 Med anledning av begynnelseårsnedsättningen, som beviljas på 
basis av att byggarbetena i området inte är fullbordade, tas 70 % av 
årsarrendet för bostadstomterna ut för tomter med statligt stöd 
(långvarigt räntestöd) eller den andel av bostadsbyggrätten som 
motsvarar bostadsproduktionen i fråga och 80 % för eventuella fritt 
finansierade objekt med samma principer till 31.12.2021.

 Därutöver beviljas det en nedsättning på 10 % i årsarrendena för 
bostadstomterna från arrendeförhållandets början till ingången av 
året efter att den planerade bron för kollektivtrafik (Kronbroarna, 
broförbindelse) i området tagits i bruk.

 Efter att ovannämnda nedsättningar har upphört, tas 80 % av årsar-
rendet för bostadstomterna ut så länge som statligt bostadslån för 
bostadsproduktionen på tomten återstår att amortera eller så länge 
som staten betalar räntegottgörelse (räntestöd) på lån som beviljats 
för bostadsproduktionen.

I beslutet fastställdes inga arrendeprinciper för tomterna för oreglerad 
och fritt finansierad produktion.

Jämförelseuppgifter

Stadsfullmäktige bemyndigade 22.6.2016 (197 §) fastighetsnämnden 
att utarrendera bostadstomten 49271/2 som ingår i detaljplanen 
nr 12010 för Håkansvik 1 i 49 stadsdelen. På tomten byggs bostäder 
med oreglerat återförsäljningspris så att poängtalet 100 för det officiella 
levnadskostnadsindexet ”oktober 1951 = 100” motsvaras av priset 42 
euro/m² vy.

I stadsfullmäktiges ovannämnda beslut ingick motsvarande nedsätt-
ningar som i stadsfullmäktiges beslut om arrendeprinciper 30.1.2019 
(31 §) för kvarteren 49273 och 49274.

Förslag till arrendeprinciper
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Tomten 49273/10 kan enligt reserveringsbeslutet och det ändrade re-
serveringsbeslutet bebyggas antingen som produktion av hitasägarbo-
städer eller som oreglerade ägarbostäder. Stadsfullmäktige fastställde 
30.1.2019 (31 §) arrendegrunder för tomterna 49273/6 och 10 med den 
förutsättningen att tomterna bebyggs som produktion av hitasägarbo-
städer eller andra reglerade bostäder i enlighet med reserveringsbeslu-
tet.

Om tomterna 49273/6 och 10 bebyggs som produktion av oreglerade 
bostäder utan hitasvillkor bestäms årsarrendet enligt förslaget så att 
poängtalet 100 för det officiella levnadskostnadsindexet ”oktober 1951 
= 100” motsvaras av priset 45 euro/m² bostadsvåningsyta (nuvärde 
888 euro).

Priset enligt arrendeprinciperna, 45 euro/m² vy, är något högre än pri-
set enligt arrendeprinciperna för jämförelsetomten på grund av höj-
ningen i prisnivån. Vid bestämningen av priset på arrendeprinciper har 
priszonsmetoden tillämpats.

I årsarrendena för tomterna 49273/6 och 10 föreslås nedsättningar i 
enlighet med stadsfullmäktiges principbeslut 30.1.2019 (31 §).

Konsekvenser för boendekostnaderna

Arrendets teoretiska effekt på boendekostnaderna är ca 3,55 euro/m² i 
månaden.

Arrendetid

Det föreslås i enlighet med stadsfullmäktiges beslut 30.1.2019 (31 §) 
att arrendetiden löper ut senast 31.12.2080, så att arrendetiden blir un-
gefär 60 år i enlighet med vedertagen praxis.

Tomten i Hertonäs

Uppgifter om detaljplanen

Enligt detaljplanen och detaljplaneändringen nr 12444 (Hertonäs sjuk-
husområde) hör bostadstomten 4 i kvarteret 43124 till ett kvartersom-
råde för flervåningshus (AK). Tomten har en yta på 2 514 m² och den 
ligger på Igelkottsgränden 1. Tomten fördes in i fastighetsregistret 
3.10.2019.

Reserveringsbeslut

Stadsstyrelsen beslutade 10.6.2019 (446 §) reservera tomten 43124/4 
för T2H Rakennus Oy för planering av prisreglerade ägarbostäder till 
31.12.2021.
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Jämförelseuppgifter

Stadsfullmäktige bemyndigade 10.11.2017 (323 §) stadsmiljönämnden 
att utarrendera bostadstomterna 43123/4–6 (AK) som ingår i detaljpla-
nen nr 12220, eller de tomter som bildas av dessa, så att poängtalet 
100 för det officiella levnadskostnadsindexet ”oktober 1951 = 100” 
motsvaras av priset 33 euro/m² vy för tomterna för produktion av hita-
sägarbostäder eller bostadsrätts- eller hyresbostäder med statligt stöd 
(långvarigt räntestöd). I beslutet fastställdes inget arrendepris för bo-
stadstomterna för produktion av fritt finansierade oreglerade bostäder.

De tomter som beslutet gäller ligger i omedelbar närhet till tomten 
43124/4.

Förslag till arrendeprinciper

Tomten 43124/4 kan enligt reserveringsbeslutet bebyggas i form av 
produktion av priskontrollerade ägarbostäder. Årsarrendet för tomten 
43124/4 bestäms enligt förslaget så att poängtalet 100 för det officiella 
levnadskostnadsindexet ”oktober 1951 = 100” motsvaras av priset 42 
euro per kvadratmeter bostadsvåningsyta (nuvärde 829 euro).

Priset enligt arrendeprinciperna, 42 euro/m² vy, motsvarar priset enligt 
arrendeprinciperna fastställda år 2017 för ett bredvidliggande kvarter 
med beaktande av den allmänna höjningen i prisnivån. Vid bestäm-
ningen av priset på arrendeprinciper har priszonsmetoden tillämpats.

Konsekvenser för boendekostnaderna

Arrendets teoretiska effekt på boendekostnaderna är ca 3,31 euro/m² 
bostadsyta i månaden.

Arrendetid

Det föreslås att arrendetiden löper ut senast 31.12.2080, så att arren-
detiden blir ungefär 60 år i enlighet med vedertagen praxis.

Befogenheter

Enligt 7 kap. 1 § 8 punkten i förvaltningsstadgan fastställer stadsfull-
mäktige allmänna arrendeprinciper för arrendeavtal på över 30 år.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Maria Nelskylä, stadssekreterare, telefon: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Bilagor
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1 Vuokrausperiaatteet
2 Asemakaava nro 12010
3 Asemakaava ja asemakaavan muutos nro 12444

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

För kännedom

Stadsmiljönämnden

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 02.03.2020 § 141

HEL 2019-011827 T 10 01 01 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa: 

Kaupunginvaltuusto vahvistaa Kruunuvuorenrannan asemakaavaan 
nro 12010 sisältyvien asuinrakennustonttien (A) 49273/6 ja 10 tai niistä 
muodostettavien tonttien sekä Herttoniemen sairaala-alueen asema-
kaavaan ja asemakaavan muutokseen nro 12444 sisältyvän asuinra-
kennustentontin (AK) 43124/4 tai siitä muodostettavan tontin vuo-
krausperiaatteet 31.12.2080 saakka liitteen 1 mukaisesti.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 14.01.2020 § 10

HEL 2019-011827 T 10 01 01 02

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle:

- että Helsingin Kruunuvuorenrannan asemakaavaan nro 12010 sisäl-
tyvän asuinrakennustentonttien (A) 49273/6 ja 10 tai niistä muodos-
tettavien tonttien sekä Helsingin Herttoniemen sairaala-alueen asema-
kaavaan ja asemakaavan muutokseen nro 12444 sisältyvän asuinra-
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kennustentontin (AK) 43124/4 tai siitä muodostettavan tontin vuo-
krausperiaatteet vahvistetaan 31.12.2080 saakka liitteestä 1 ilmenevin 
periaattein.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Jessina Haapamäki, kiinteistölakimies, puhelin: 09 310 74463

jessina.haapamaki(a)hel.fi
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§ 86
Detaljplaneändring för verksamhetslokaler vid Porkalagatan i Västra 
hamnen (12597)

HEL 2018-012625 T 10 03 03

Beslut

Stadsfullmäktige godkände detaljplaneändring för tomten 2 i kvarteret 
20797 och gatuområden i 20 stadsdelen (Västra hamnen, Gräsviken) 
enligt ritning nr 12597, daterad 11.6.2019 och ändrad 24.9.2019 och på 
de grunder som framgår av detaljplanebeskrivningen. Genom detalj-
planeändringen bildas ett nytt kvarter nr 20798.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Tanja Sippola-Alho, stadssekreterare, telefon: 310 36154

tanja.sippola-alho(a)hel.fi
Maria Nelskylä, stadssekreterare, telefon: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Bilagor

1 Asemakaavan muutoksen nro 12597 kartta, päivätty 11.6.2019, muutet-
tu 24.9.2019

2 Asemakaavan muutoksen nro 12597 selostus, päivätty 11.6.2019, muu-
tettu 24.9.2019, päivitetty Kylk:n 24.9.2019 päätöksen mukaiseksi

3 Vuorovaikutusraportti 11.6.2019, täydennetty 24.9.2019
4 Osa päätöshistoriaa
5 Tehdyt muutokset

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, godkännande av generalplan, detaljplan, byggnads-
ordning

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Helen Ab
Helen Elnät Ab
Samkommunen Helsingfors-
regionens trafik
Samkommunen Helsingfors-
regionens miljötjäns-
ter/Vattenförsörjning
Säkerhets- och kemikaliever-
ket (Tukes), Helsingfors
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Närings-, trafik- och miljöcent-
ralen i Nyland

Förslagstext
Kommunalbesvär, godkännande av 
generalplan, detaljplan, byggnadsord-
ning
Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3

Den som sökt detaljplaneänd-
ring 1
Den som sökt detaljplaneänd-
ring 2
Den som får beslutet för kän-
nedom

Förslagstext
Kommunalbesvär, godkännande av 
generalplan, detaljplan, byggnadsord-
ning
Bilaga 1
Bilaga 2

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Planlösningens centrala innehåll

Detaljplaneändringen gäller ändring av ett gatuområde väster om Ös-
tersjögatans och Västrahamnsgatans korsning till ett kvartersområde 
för verksamhetslokaler och höjning av byggrätten i det nuvarande kvar-
tersområdet för verksamhetslokaler. Målet är att göra det möjligt att 
uppföra kontorsbyggnader i området och att uppliva Rumbaplatsen 
med affärslokaler i en ny kontorsbyggnads våning på marknivå. I kvar-
tersområdet för verksamhetslokaler (KTY) kan enligt planutkastet upp-
föras kontorsbyggnader i 14 och 15 våningar med parkering i källarvå-
ningarna under jord.

Den nya våningsytan för verksamhetslokaler uppgår i detaljplanen till 
sammanlagt 36 300 m² och därtill reserveras en minimivåningsyta på 
900 m² vy för affärslokaler. I våningen på marknivå i den kontorsbygg-
nad som gränsar till Rumbaplatsen ska affärslokaler på minst 800 m² 
vy byggas med ingång direkt från gatan. Affärslokalerna ska vara buti-
ker, kaféer eller restauranger och de ska kunna fungera självständigt 
från kontorslokalerna och entréhallen.

Tomternas genomsnittliga exploateringstal (e) är 6,7. Antalet jobb ökar 
med ca 1 500. I samband med planlösningen har en trafikplan (ritning 
nr 6965) utarbetats. Planlösningen harmoniserar och upplivar stadsbil-
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den, gör arbetsplatsutbudet mångsidigare och samtidigt cykeltrafiken 
smidigare.

Beslut som detaljplanelösningen bygger på

Planlösningen bidrar till att staden kan uppnå sina strategiska mål. 
Planlösningen motsvarar Generalplan 2016 för Helsingfors med rätts-
verkningar.

Områdets utgångspunkter och nuläge

Detaljplaneändringen omfattar de obebyggda områdena i närheten av 
Porkalagatans och Västrahamnsgatans korsning i Gräsviken. På K. A. 
Fagerholms plats finns en vändslinga för spårvagnslinjen 8. Vändsling-
an är inte längre i aktivt bruk, och också en tomtdel ovan jord i östra 
delen av tomten för verksamhetslokaler 20797/2 är obebyggd.

För området gäller flera detaljplaner från åren 1990–2009. Helsingfors 
stad äger marken i detaljplaneområdet med undantag av tomten 
20797/2 som är i privat ägo. Planläggningen har inletts år 2018 på 
grundval av en ansökan från tomtägaren och av den som reserverat 
tomten för planering och på stadens initiativ. Detaljplanelösningens in-
nehåll har förhandlats fram med sökandena.

Detaljplanelösningens kostnader

Detaljplanelösningen medför staden följande kostnader exklusive mer-
värdesskatt: 3 miljoner euro för gatuområden och öppna platser, 2,5 
miljoner euro för sanering av förorenad mark, 1,6 miljoner euro för om-
byggnad av ledningar och rör för samhällsteknisk försörjning och 0,7 
miljoner euro för flyttning av en oljekabel i kvarteret 20797. Detaljplane-
lösningen höjer områdets värde. Värdet på den våningsyta som plan-
läggs beräknas grovt uppgå till 15–20 miljoner euro.

Detaljplaneändringen höjer tomtens värde avsevärt, och förhandlingar i 
enlighet med stadsstyrelsens beslut 9.6.2014 (658 §) har förts med 
markägaren.

Förslaget till detaljplan offentligt framlagt

Förslaget till detaljplan förelades stadsmiljönämnden 11.6.2019 och 
hölls i enlighet med 65 § i markanvändnings- och bygglagen 
(132/1999) offentligt framlagt 19.6–18.7.2019.

Två anmärkningar gjordes mot förslaget till detaljplan. Påpekandena i 
anmärkningarna gällde byggarbetenas läge, mängden våningsyta, vå-
ningstalet, rekreationsområdenas omfattning och kollektivtrafiken.
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Utlåtande om detaljplaneförslaget kom från följande: Helen Ab, Helen 
Elnät Ab, Samkommunen Helsingforsregionens trafik (HRT), Sam-
kommunen Helsingforsregionens miljötjänster (HRM), Närings-, trafik- 
och miljöcentralen i Nyland (NTM-centralen) och Säkerhets- och kemi-
kalieverket (Tukes).

Påpekandena i utlåtandena gällde trafiken, bullerbekämpningen, rädd-
ningssäkerheten, kollektivtrafiken och samhällstekniken.

Åtgärder efter att detaljplaneförslaget hölls offentligt framlagt

I rapporten om växelverkan anges anmärkningarna och myndighetsut-
låtandena om förslaget till detaljplan i sammandrag och genmälena till 
de påpekanden som framförts i dessa. Det som framförts i påpekande-
na har beaktats till ändamålsenliga delar med hänsyn till detaljplanens 
mål.

I detaljplanekartans beteckningar eller bestämmelser och i det övriga 
materialet gjordes ändringar efter att detaljplanen varit offentligt fram-
lagd. För ändringarna redogörs närmare 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. De vars intresse ändringarna gäller har blivit 
separat hörda per e-post.

Mera ingående motiveringar till planlösningen framgår av den bifogade 
detaljplanebeskrivningen.

Förfarande med markanvändningsavtal hänför sig till detaljplaneområ-
det eller en del av detta. Beslutet om godkännande av markanvänd-
ningsavtalet för området, undertecknat 28.1.2020, förelades stadssty-
relsen 10.2.2020.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Tanja Sippola-Alho, stadssekreterare, telefon: 310 36154

tanja.sippola-alho(a)hel.fi
Maria Nelskylä, stadssekreterare, telefon: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Bilagor

1 Asemakaavan muutoksen nro 12597 kartta, päivätty 11.6.2019, muutet-
tu 24.9.2019

2 Asemakaavan muutoksen nro 12597 selostus, päivätty 11.6.2019, muu-
tettu 24.9.2019, päivitetty Kylk:n 24.9.2019 päätöksen mukaiseksi
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3 Vuorovaikutusraportti 11.6.2019, täydennetty 24.9.2019
4 Osa päätöshistoriaa
5 Tehdyt muutokset

Bilagematerial

1 Ilmakuva
2 Havainnekuva 11.6.2019
3 Kaavamuutoshakemus, Itämerenkatu 23
4 Kaavamuutoshakemus, Porkkalankatu 38

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, godkännande av generalplan, detaljplan, byggnads-
ordning

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Helen Ab
Helen Elnät Ab
Samkommunen Helsingfors-
regionens trafik
Samkommunen Helsingfors-
regionens miljötjäns-
ter/Vattenförsörjning
Säkerhets- och kemikaliever-
ket (Tukes), Helsingfors
Närings-, trafik- och miljöcent-
ralen i Nyland

Förslagstext
Kommunalbesvär, godkännande av 
generalplan, detaljplan, byggnadsord-
ning
Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3

Den som sökt detaljplaneänd-
ring 1
Den som sökt detaljplaneänd-
ring 2
Den som får beslutet för kän-
nedom

Förslagstext
Kommunalbesvär, godkännande av 
generalplan, detaljplan, byggnadsord-
ning
Bilaga 1
Bilaga 2

För kännedom
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Stadsmiljönämnden
Stadsmiljönämndens sektion för byggnader och allmänna områden
Stadsmiljönämnens miljö- och tillståndssektion
Detaljplaneläggning
Detaljplaneläggning/Koski

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 24.02.2020 § 120

HEL 2018-012625 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa: 

Kaupunginvaltuusto hyväksyy 20. kaupunginosan (Länsisatama, Ruo-
holahti) korttelin 20797 tontin 2 sekä katualueiden asemakaavan muu-
toksen 11.6.2019 päivätyn ja 24.9.2019 muutetun piirustuksen nro 
12597 mukaisena sekä asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein. 
Asemaakaavan muutoksen myötä muodostuu uusi kortteli nro 20798. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

tanja.sippola-alho(a)hel.fi
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 24.09.2019 § 469

HEL 2018-012625 T 10 03 03

Hankenumero 5312_1

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle 

 11.6.2019 päivätyn ja 24.9.2019 muutetun asemakaavan muuto-
sehdotuksen nro 12597 hyväksymistä. Asemakaavan muutos kos-
kee 20. kaupunginosan (Länsisatama, Ruoholahti) korttelin 20797 
tonttia 2 sekä katualueita (muodostuu uusi kortteli 20798).

Lisäksi lautakunta päätti
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 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.

Käsittely

24.09.2019 Ehdotuksen mukaan

Asian aikana kuultavina olivat arkkitehti Jari Huhtaniemi ja liikennein-
sinööri Teemu Vuohtoniemi. Asiantuntijat poistuivat kuulemisensa jäl-
keen kokouksesta.

11.06.2019 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Jari Huhtaniemi, arkkitehti, puhelin: 310 37197

jari.huhtaniemi(a)hel.fi
Matti Kaijansinkko, tiimipäällikkö, puhelin: 310 37195

matti.kaijansinkko(a)hel.fi
Teemu Vuohtoniemi, liikenneinsinööri, liikenne- ja katusuunnittelu, puhelin: 310 
37490

teemu.vuohtoniemi(a)hel.fi
Jere Saarikko, projektinjohtaja, kaupunkitila- ja maisemasuunnittelu, puhelin: 310 
39857

jere.saarikko(a)hel.fi
Kati Immonen, insinööri, teknistaloudellinen suunnittelu, puhelin: 310 37254

kati.immonen(a)hel.fi

Kaupunkiympäristön toimiala Pelastuslaitos Pelastuskomentaja 18.07.2019 § 29

HEL 2018-012625 T 10 03 03

Päätös

Asemakaavoituspalvelu on pyytänyt pelastuslaitoksen lausuntoa koski-
en asemakaavan muutosehdotusta Porkkalankadun toimitiloista. Pork-

http://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi
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kalankadun, Länsisatamankadun ja Itämerenkadun väliselle alueelle on 
suunniteltu rakennettavaksi 7-14-kerroksinen uudistoimistorakennus, 
14-kerroksinen laajennus olemassa olevaan toimistorakennukseen se-
kä maanalaista pysäköintitilaa.

Pelastuslaitos katsoo, että sekä uudis- että laajennusrakennuksesta ja 
niiden paloteknisistä ratkaisuista tulee laatia palotekninen suunnitelma, 
joka hyväksytetään pelastusviranomaisella.

Päätöksen perustelut

Uudis- ja laajennusrakentamiseen liittyy haasteita kuten rakennusten 
korkeus sekä kannenalainen autosuoja. 

Lisätiedot
Katja Seppälä, vanhempi palotarkastaja, puhelin: 310 31236

katja.seppala(a)hel.fi

Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus Kaupunki-
mittauspalvelut Kartat ja paikkatiedot Yksikön päällikkö 02.05.2019 § 38

HEL 2018-012625 T 10 03 03

Päätös

Yksikön päällikkö päätti hyväksyä asemakaavan 12597 pohjakartan 
kaupunginosassa 20 Länsisatama. Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja 
rakennuslain (132/1999) 54a §:n asettamat vaatimukset.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialan kaupunki-
mittauspalvelut on valmistanut asemakaavan pohjakartan:

Asemakaavan numero: 12597
Kaupunginosa: 20 Länsisatama
Kartoituksen työnumero: 16/2019
Pohjakartta valmistunut: 5.4.2019
Tasokoordinaatisto: ETRS-GK25
Korkeusjärjestelmä: N2000

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

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

Lisätiedot
Merja Kyyrö, vastaava kartoittaja, puhelin: 310 31911

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

timo.tolkki(a)hel.fi

Nimistötoimikunta 12.12.2018 § 83

HEL 2018-012625 T 10 03 03

Arkkitehti Jari Huhtaniemi esitteli asiaa.

Nimistötoimikunta päätti esittää alueelle seuraavia nimiä:

K. A. Fagerholmin kuja–K. A. Fagerholms gränd

(katu)

Perustelu: Muistonimi, pääministeri, eduskunnan puhemies, Alkon pää-
johtaja, valtioneuvos Karl-August (K.-A.) Fagerholmin (1901–1984) 
mukaan. Nimi annetaan tulevassa asemakaavan muutoksessa poistu-
van, vuonna 1998 voimaan tulleen K. A. Fagerholmin aukion–K. A. Fa-
gerholms plats mukaan ja se liittyy läheiseen Alkon entisen pääkontto-
rin sijaintiin Salmisaaressa. Fagerholm toimi Oy Alko Ab:n pääjohtajana 
vuosina 1952–1968. Nimistötoimikunta lisää tiedoksi, että Fagerholmin 
etunimen lyhennetyssä kirjoitusasussa esiintyy vaihtelua eri lähteissä, 
mutta uuteen kaavanimeen valitaan aukionnimessä vakiintunut muoto 
K. A., joka on osoitekäytössä helpompi.

Rumbanaukio–Rumbaplatsen

(aukio)

Perustelu: Paikalla sijaitsevan, vuonna 1992 paljastetun, kuvanveistäjä 
Martti Aihan (s. 1952) Rumba-nimisen veistoksen mukaan sekä lähellä 
sijaitsevan Tanssin talo –hankeen mukaan.

Lisätiedot
Johanna Lehtonen, nimistönsuunnittelija, puhelin: 310 37386

johanna.lehtonen(a)hel.fi
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§ 87
Detaljplaneändring för kvarteret 46028 i Sockenbacka, Glödgränden 
1 och 5 (12066)

HEL 2011-001867 T 10 03 03

Beslut

Stadsfullmäktige godkände detaljplaneändring för kvarteret 46028 i 46 
stadsdelen (Sockenbacka) enligt ritning nr 12066, daterad 30.8.2011, 
och på de grunder som framgår av detaljplanebeskrivningen.

Behandling

Ordföranden konstaterade att det hade upptäckts ett fel i en bilaga i 
ärendet. Förslaget hade som bilaga 3 felaktigt en föråldrad version av 
rapporten om växelverkan. Bilagan byts ut för protokollet så att den 
motsvarar nämndens framställning.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Tanja Sippola-Alho, stadssekreterare, telefon: 310 36154

tanja.sippola-alho(a)hel.fi
Maria Nelskylä, stadssekreterare, telefon: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Bilagor

1 Asemakaavan muutoksen kartta nro 12066, päivätty 30.8.2011
2 Asemakaavan muutoksen nro 12066 selostus, päivätty 30.8.2011, täy-

dennetty 10.9.2013, päivitetty 16.1.2020
3 Vuorovaikutusraportti 10.9.2013
4 Lausunnot Hiilloskuja 1 ja 5
5 Havainnekuva

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, godkännande av generalplan, detaljplan, byggnads-
ordning

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Närings-, trafik- och mil-
jöcentralen i Nyland

Förslagstext
Kommunalbesvär, godkännande av gene-
ralplan, detaljplan, byggnadsordning
Bilaga 1
Bilaga 2
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Bilaga 3
Bilaga 4
Bilaga 5

Den som sökt detaljpla-
neändring

Kommunalbesvär, godkännande av gene-
ralplan, detaljplan, byggnadsordning

Helen Ab
Helen Elnät Ab
Samkommunen Helsing-
forsregionens miljötjäns-
ter

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Planlösningens centrala innehåll

Detaljplaneändringen gör det möjligt att uppföra en ny byggnad för 
verksamhetslokaler i 5–6 våningar som kompletterar arbetsplatsområ-
det i närheten av Sockenbacka järnvägsstation. Det uppstår ny vå-
ningsyta på ca 4 750 m². Målet är att komma med en lösning som re-
spekterar områdets särdrag och i vilken den med tanke på stadsbilden 
och lokalhistorien värdefulla tegelbyggnaden bevaras som en del av 
den till övriga delar moderna byggnadshelheten. Träbyggnaden på 
samma tomt skyddas inte. Detaljplaneändringen gör det dessutom möj-
ligt att använda den befintliga kontorsbyggnaden på ett flexiblare sätt 
för varierande behov.

Nuläge och tidigare beslut

Ändringen av detaljplanen blev aktuell på markägarens initiativ. Detalj-
planeändringen höjer tomtens värde avsevärt, och förhandlingar i en-
lighet med stadsstyrelsens beslut 9.6.2014 (658 §) har förts med mar-
kägaren.

Högsta förvaltningsdomstolen har vidmakthållit Helsingfors förvalt-
ningsdomstols beslut med vilket förvaltningsdomstolen upphävde be-
teckningen för affärs- och servicecentrum C1 för området i fråga i Ge-
neralplan 2016 för Helsingfors. För området gäller därför Generalplan 
2002, i vilken området anges som ett område som domineras av fler-
våningshus (boende/verksamhetslokaler). Detaljplaneändringen följer 
generalplanen och är fortfarande aktuell.

För området gäller detaljplan nr 9317 (fastställd 15.12.1987) enligt vil-
ken tomterna i kvarteret 46028 utgör kvartersområde för kontorsbygg-
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nader (KT). Principerna för ändringen av företagsområdet i Socken-
backa godkändes av stadsplaneringsnämnden 17.6.2014. Enligt princi-
perna utgör tomterna vid Glödgränden arbetsplatsområde, verksam-
hetslokaler och industri. Den detaljplanelösning som nu utarbetats 
stämmer överens med principerna för ändring av markanvändningen.

Offentligt framläggande av detaljplanen, utlåtanden

Förslaget till detaljplaneändring hölls offentligt framlagt 7.10–7.11.2011. 
En anmärkning gjordes mot förslaget. Fastighetskontoret, stadsmuseet, 
räddningsverket, miljöcentralen, Helsingfors Energi, Helen Elnät Ab 
och Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster (HRM) gav utlå-
tande om förslaget. Byggnadskontoret meddelade att det inte har 
någonting att tillägga i det som yttrades i fasen för programmet för del-
tagande och bedömning.

I anmärkningen föreslogs det att den nuvarande detaljplanen ska hållas 
i kraft och det ansågs att den planerade nybyggnaden som en massiv 
och för hög byggnad väsentligt försämrar trivseln i boendemiljön för 
flervåningshusen i kvarteret 46021 och vyerna i riktningen mot Soc-
kenbacka kyrkbacke och stationsområde. Det ansågs som onödigt att 
bygga nya kontor med hänvisning till att det finns överutbud av kon-
torsbyggande i området. Också schaktningarna ifrågasattes. I anmärk-
ningen framställdes dessutom en utredningsbegäran om avsikterna 
hos en invånare som skickade in sin tillstyrkande åsikt om projektet i 
detaljplanens utkastsfas eftersom personen i fråga var tjänsteinnehava-
re vid stadsplaneringskontoret.

Detaljplanebeskrivningen har kompletterats med anledning av anmärk-
ningen i fråga om bedömningen av konsekvenserna. Utredningsbegä-
ran i anmärkningen har behandlats separat från förslaget till detaljpla-
neändring och den som gjort anmärkning har fått ett svar från stads-
planeringskontoret i saken.

Förslaget till detaljplaneändring har inte ändrats till innehållet med an-
ledning av anmärkningen. Detaljplanelösningen är ändamålsenlig med 
tanke på stadsstrukturen och funktionerna, och den kan inte anses vä-
sentligt försämra trivseln i boendemiljön.

I utlåtandena ingick inga invändningar mot innehållet i förslaget till de-
taljplaneändring.

I rapporten om växelverkan anges anmärkningarna och utlåtandena i 
sammandrag och genmälena till dessa mer i detalj.

Fortsatta åtgärder
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Fastighetsägaren har bytts år 2019. Ett markanvändningsavtal om de-
taljplaneområdet undertecknades 10.12.2019.

Inga ändringar har gjorts i detaljplaneförslaget, och förslaget behöver 
därför inte läggas fram på nytt. Med anledning av den långa behand-
lingstiden har den som gjort anmärkning meddelats att detaljplanen fö-
reläggs stadsstyrelsen och fullmäktige inom den närmaste framtiden.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Tanja Sippola-Alho, stadssekreterare, telefon: 310 36154

tanja.sippola-alho(a)hel.fi
Maria Nelskylä, stadssekreterare, telefon: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Bilagor

1 Asemakaavan muutoksen kartta nro 12066, päivätty 30.8.2011
2 Asemakaavan muutoksen nro 12066 selostus, päivätty 30.8.2011, täy-

dennetty 10.9.2013, päivitetty 16.1.2020
3 Vuorovaikutusraportti
4 Lausunnot Hiilloskuja 1 ja 5
5 Havainnekuva

Bilagematerial

1 Sijaintikartta
2 Ilmakuva
3 Maankäyttösopimus Hiilloskuja 1 ja 5
4 Muistutus

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, godkännande av generalplan, detaljplan, byggnads-
ordning

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Närings-, trafik- och mil-
jöcentralen i Nyland

Förslagstext
Kommunalbesvär, godkännande av gene-
ralplan, detaljplan, byggnadsordning
Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3
Bilaga 4
Bilaga 5

Den som sökt detaljpla-
neändring

Kommunalbesvär, godkännande av gene-
ralplan, detaljplan, byggnadsordning
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Helen Ab
Helen Elnät Ab
Samkommunen Helsing-
forsregionens miljötjäns-
ter

För kännedom

Stadsmiljönämnden
Stadsmiljönämndens sektion för byggnader och allmänna områden
Stadsmiljönämndens miljö- och tillståndssektion
Enheten för kulturarv
Detaljplaneläggning
Detaljplaneläggning/Koski

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 24.02.2020 § 119

HEL 2011-001867 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy 46. kaupunginosan (Pitäjänmäki) kortte-
lin 46028 asemakaavan muutosehdotuksen 30.8.2011 päivätyn pii-
rustuksen nro 12066 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmene-
vin perustein.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

tanja.sippola-alho(a)hel.fi
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Kaupunkisuunnittelulautakunta 10.09.2013 § 276

HEL 2011-001867 T 10 03 03

Ksv 0563_3, Ksv 0563_3, Hiilloskuja 1 ja 5, karttaruutu F5/R4

Päätös
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Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti lähettää 30.8.2011 päivätyn 46. 
kaupunginosan (Pitäjänmäki) korttelin 46028 asemakaavan muutoseh-
dotuksen nro 12066 kaupunginhallitukselle puoltaen sen hyväksymistä 
ja esittää, etteivät tehty muistutus ja annetut lausunnot anna aihetta 
muihin toimenpiteisiin.

Lautakunta päätti todeta, että asemakaavan muutosehdotuksen se-
lostusta on muistutuksen johdosta täydennetty, kuten esityslistan liitte-
estä ja kaavaselostuksesta yksityiskohtaisesti ilmenee.

Samalla lautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, ettei kaavan 
muutosehdotusta aseteta uudelleen nähtäville.

Lisäksi lautakunta päätti antaa kaupunkisuunnittelulautakunnan esityk-
sestä ja vuorovaikutusraportista ilmenevät vastaukset kaupungin pe-
rusteltuna kannanottona tehtyyn muistutukseen.

30.08.2011 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
asemakaavapäällikkö
Olavi Veltheim

Lisätiedot
Siv Nordström, arkkitehti, puhelin: 310 37322

siv.nordstrom(a)hel.fi

Pelastuskomentaja 30.11.2011

HEL 2011-001867 T 10 03 03

Päätös

Asemakaavan muutos mahdollistaa uuden 5–6-kerroksisen toimitilara-
kennuksen rakentamisen täydentämään työpaikka-aluetta Pitäjänmäen 
rautatieaseman läheisyydessä. Uutta kerrosalaa tulee noin 4 750 k-m2.

Tavoitteena on alueen ominaispiirteitä kunnioittava ratkaisu, jossa kau-
punkikuvallisesti ja paikallishistoriallisesti arvokas tiilirakennus säilyte-
tään osana muuten modernia rakennuskokonaisuutta. Samalla tontilla 
olevaa puurakennusta ei suojella. Asemakaavan muutos mahdollistaa 
lisäksi olemassa olevan toimistorakennuksen joustavamman käytön-
muuttuviin tarpeisiin.

Pelastuslaitoksella ei ole huomautettavaa asemakaavan muutoshake-
mukseen Pitäjänmäen tontille 46028/3, Hiilloskuja 5.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian 
valmistelua. Sovellettava lainkohta Kuntalaki 91§
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Lisätiedot
Rantanen Esko, johtava palotarkastaja, puhelin: 310 31232

esko.rantanen(a)hel.fi
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§ 88
Den av ledamoten Tuomas Rantanen väckta motionen om utveck-
ling av den fortgående bedömningen av ledarskapet inom stadens 
organisationer

HEL 2017-013540 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige betraktade motionen som slutbehandlad.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Sakari Uutela, specialplanerare, telefon: 310 25977

sakari.uutela(a)hel.fi

Bilagor

1 Rantanen Tuomas Aloite Kvsto 13122017 8

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Tuomas Rantanen och 25 andra ledamöter föreslår i sin 
motion att staden ska bygga upp en rutinmodell för uppföljning och be-
dömning av ledarskapet i stadens egna organisationer. Det är ända-
målsenligt att i modellen bedöma ledarskapet förutom effektiviserat 
jämfört med nuläget ur de anställdas perspektiv i samband med olika 
arbetshälsoenkäter, också så att bedömningen omfattar arbetet på led-
ningsgruppernas nivå och de viktigaste samarbetspartnernas och 
centralförvaltningens perspektiv.

Motionen väcktes 13.12.2017 och behandlingen av motionen har blivit 
fördröjd med anledning av ett mänskligt misstag.

Staden har i enlighet med motionen strävat att kontinuerligt förbättra 
bedömningen och uppföljningen av ledarskapet och chefsarbetet. Ne-
dan anges åtgärder som genomförts.

Etiska principer



Helsingfors stad Protokoll 5/2020 153 (188)
Stadsfullmäktige

Ärende/13
11.03.2020

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

Stadsstyrelsen konstaterar att stadsstyrelsen godkände etiska principer 
för Helsingfors stad 28.10.2019. Stadens etiska principer gäller stadens 
varje anställd inom stadskoncernen: ledningen, personalen och de för-
troendevalda.

De etiska principerna ska behandlas före april 2020 i varje arbetsge-
menskap hos Helsingfors stad. Cheferna ansvarar för att principerna 
behandlas i arbetsgemenskaperna. Behandlingen av de etiska princi-
perna följs upp.

I de etiska principerna betonas bl.a. att den högsta ledningen och che-
ferna visar exempel med sin egen verksamhet och vid behov ingriper i 
de missförhållanden som förekommer. De etiska principerna framhäver 
dessutom att staden är en ansvarsfull arbetsgivare. I principerna kon-
stateras bl.a. följande:

 Vi betonar som arbetsgivare i all vår verksamhet jämställdhet och 
likvärdighet samt mångfald i arbetslivet. Som arbetsgivare kräver vi 
en saklig och värderande inställning till alla kollegor och kunder.

 Ledarskapet och chefsarbetet är bra i staden. Vår verksamhetskul-
tur är öppen, inspirerande och förtroendeingivande. Vi uppmuntrar 
personalen att vara delaktig och till ett självständigt verksamhets-
sätt. Som arbetsgivare ser vi till att förnyelse och kompetenser hela 
tiden utvecklas.

 Vi förutser arbetslivets olägenheter och risker med avseende på ar-
betsförmågan. På arbetsplatsen tillåter vi inte någon form av ra-
sism, diskriminering, osakligt bemötande eller sexuella trakasserier. 
Vi främjar en kultur där man tar itu med, tar upp och agerar om nå-
gon avviker från de överenskomna verksamhetssätten. Varje me-
darbetare och chef ska veta hur man handlar ansvarsfullt och främ-
jar en god atmosfär på arbetsplatsen.

Behandlingen av de etiska principerna och kommunikationen bedöms i 
stadskoncernens samordningsgrupp för intern kontroll och riskhante-
ring hösten 2020.

Undersökningen Kommun10 och arbetshälsoenkäten

Hos Helsingfors stad följs ledarskapet regelbundet vartannat år med 
hjälp av den landsomfattande undersökningen Kommun10 och en ar-
betshälsoenkät som genomförs av Företagshälsan Helsingfors. I un-
dersökningen Kommun10 utreds följande saker i fråga om ledarskap: 
chefens stöd till anställda, coachande ledarskap, arbetsgemenskapens 
stöd till chefsarbetet, rättvisan i beslutsfattandet och bemötandet och 
genomförande av utvecklingssamtal. I arbetshälsoenkäten frågar man 
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om chefen bemöter den anställda vänligt och omtänksamt, om chefen 
respekterar den anställdas rättigheter och om det går att lita på chefen.

Undersökningen Kommun10 styr cheferna och arbetsgemenskaperna 
mot en systematisk utveckling. Med hjälp av resultaten av undersök-
ningen Kommun10 bedömer cheferna arbetsgemenskapens tillstånd 
genom teman som berör arbete, arbetsgemenskap och ledarskap. Be-
handlingen av resultaten i arbetsgemenskaperna är på chefens ansvar.

Chefen och arbetsgemenskapen kommer tillsammans överens om hur 
arbetsgemenskapens välbefinnande främjas och upprätthålls. Genom 
en gemensam diskussion i arbetsgemenskapen väljer arbetsgemen-
skapen ett starkt område som ska upprätthållas och 1–3 utvecklingsob-
jekt. För de teman som blir valda sätts det upp så konkreta åtgärder 
som möjligt.

Helhetsplaceringen i Kommun10 berättar om arbetsgemenskapens 
välbefinnande i förhållande till andra arbetsgemenskaper. I Helsingfors 
ges det stöd för alla de arbetsgemenskaper vilkas totalpoäng i 2018 års 
enkät Kommun10 underskred 25. Stadskansliet skickar arbetsenheter-
nas uppgifter till personalförvaltningen och ledningen i de ifrågavarande 
sektorerna och affärsverken och erbjuder stöd och resurser för utveck-
lingsåtgärder. För arbetsenheterna tillhandahålls stöd för vidarekart-
läggning och utveckling av situationen. För dessa utarbetas ett åt-
gärdsprogram med en tidtabell tillsammans med personalen i syfte att 
utveckla situationen i arbetsenheten. Linjeledningen ansvarar för att ett 
program fås till stånd i samarbete med chefen. Samtidigt bedöms be-
hovet av utomstående stöd. Sektorns eller affärsverkets personalför-
valtning samordnar och följer hurdan effekt arbetsenheternas utveck-
lingsåtgärder har.

Om man i undersökningen Kommun10 eller i normal vardag konstate-
rar avvikelser eller störningar, ska man omedelbart ingripa i störningssi-
tuationerna. Stadskansliet tillhandahåller stöd och konsulteringsmöjlig-
het för sektorerna och affärsverken. Vid behov är det möjligt att anlita 
utomstående konsulter. Undersökningen Kommun10 genomförs nästa 
gång i september/oktober 2020.

Framgångssamtal

Den av staden utvecklade resultat- och utvecklingssamtalsprocessen 
utnyttjas aktivt hos staden. Processen stöder den kontinuerliga bedöm-
ningen av ledningen och cheferna och diskussionen med den egna 
chefen om angelägenheter som kräver utveckling. Varje chef ska obe-
roende av organisationsnivån stöda sina anställda med ledarskapets 
metoder och chefens ledarskapsarbete är samtidigt ett objekt för be-
dömning.
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Stadens resultat- och utvecklingssamtalsprocess har förnyats år 2019. 
År 2020 tas framgångssamtalen i bruk. Syftet med framgångssamtalen 
är bl.a. att förenhetliga personalledningens verksamhetssätt och stärka 
det coachande ledarskapet.

Framgångssamtalen förbättrar dialogen mellan personalen och chefen 
och möjliggör ett behövligt antal möten. Diskussionerna får stöd av det 
nya datasystemet Onni, i vilket diskussionerna antecknas. Systemet 
stöder också i situationer där det finns utmaningar i arbetet eller behov 
av samtal om tidigt stöd.

Vid sidan av framgångssamtalen införs dessutom ett nytt verksamhets-
sätt, kvartssamtalen, som är korta samtalsstunder under årets lopp. 
Chefen och den anställda kommer överens om dessa under fram-
gångssamtalet. Därutöver införs det vid sidan av samtalet om tidigt 
stöd ett annat förebyggande verksamhetssätt, dvs. samtalet om arbe-
tets smidighet.

Enkäten Uudistumisen pulssi

I slutet av 2019 infördes enkäten Uudistumisen pulssi. Avsikten är att 
enkäten upprepas regelbundet med cirka ett halv års mellanrum. Då 
syns bl.a. effekterna av utvecklingsåtgärderna. Med enkäten Uudistu-
misen pulssi utreds det hur personalen upplever att stadsstrategin ge-
nomförs i arbetsgemenskapen och hur personalen ser reformen i var-
dagen.

Stadens reform förutsätter ny kompetens, nya verksamhetssätt och en 
ny verksamhetskultur av personalen och cheferna. Syftet är att nå en 
verksamhetskultur som är öppen, inspirerande och förtroendeingivan-
de. Enheterna samarbetar smidigt sinsemellan och alla har genuin vilja 
att hjälpa andra och lyckas tillsammans. Ett exempel på frågorna i Uu-
distumisen pulssi är:

 I arbetsgemenskapen främjar vi en kultur där man tar itu med, tar 
upp och agerar om någon avviker från de överenskomna verksam-
hetssätten.

Resultaten av enkäten Uudistumisen pulssi genomgås med personalen 
i sektorerna, affärsverken och förvaltningarna och i arbetsgemenska-
perna i dessa.

Också andra förfaranden för uppföljning och bedömning av ledarskapet 
och chefsarbetet har tagits i bruk. Till exempel i stadsmiljösektorn har 
man hösten 2019 i en 360-enkät för ledarskap samlat in respons om 
chefens ledarskap och chefsarbetet av de närarbetande personerna, 
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cheferna, teammedlemmarna och kollegerna. 360-responsenkäten om 
ledarskap gäller alltså hela personalen.

I stadsmiljösektorn genomförs dessutom ett pilotprojekt med vilket ex-
perter får respons om var de har lyckats och vad de skulle kunna satsa 
mer på i sin egen verksamhet. Experterna få respons av sina arbets-
kamrater och kolleger och sin egen chef. På basis av responsen ge-
nomförs även en självbedömning.

Föresatser för ledarskap

Hanteringen av förändringskraven och utmaningen med målen i chefs-
arbetet lyftes fram vid stadsfullmäktiges halvtidsutvärdering av ledar-
skapssystemet och sektormodellen. Stadskansliets bindande mål för 
2020 är

 Det har fastställts principer och föresatser för ledarskapet vid Hel-
singfors stad. Principerna och föresatserna ingår i stadens program 
och de har tagits upp till diskussion i ledningsgrupperna som väg-
ledning för chefsarbetet i hela staden.

Mätare är frågorna som gäller coachande ledarskap i Kommun10-
enkäten och målnivåerna (förbättring av resultaten jämfört med enkä-
ten 2018) för dessa vid stadskansliet och avdelningarna. Det rekom-
menderas att också andra ska införa samma mätare för ledarskapet. 
Nio av frågorna i enkäten Kommun10 gäller coachande ledarskap. Ett 
exempel på frågorna om ledarskap är:

 närchefen uppmuntrar medlemmarna i min arbetsgemenskap att 
berätta sin egen åsikt.

Under våren 2020 syftar stadens högsta ledning till att bl.a. kristallisera 
principerna och föresatserna för ledarskapet och en eftersträvansvärd 
verksamhetskultur hos Helsingfors stad. Därefter är målet att bl.a. tryg-
ga ledarskapets kvalitet i den dagliga verksamheten och ordna ledar-
skapscoachningar i enlighet med de bestämda föresatserna och verk-
samhetskulturen.

Man har redan satsat och kommer att satsa ännu mer på det coachan-
de ledarskapet i framtiden. Främjandet av det coachande ledarskapet 
har redan börjat. Stadens ledningsgrupp har beslutat om flera Lean-
projekt som främjar praxisen för coachande ledarskap i enlighet med 
Lean-filosofin. Förutom det coachande ledarskapet har man satsat på 
ledarskap i enlighet med stadsstrategin.
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Stadens resultatpremiesystem har förnyats under fullmäktigeperioden 
och reformarbetet fortsätter. År 2020 får ledningens resultatpremiesy-
stem ett nytt mål och en ny mätare som gäller coachande ledarskap.

Helsingfors stad har en systematisk och bra coachningsstig för närche-
fer. Coachning ordnas också för ledningen på mellannivå. I Helsingfors 
har man under de senaste åren kraftigt satsat på till exempel ledarska-
pet av arbetsförmågan, vilket är väsentligt förknippat också med den 
högre ledningens arbete.

För de anställda i stadens ledningsuppgifter och krävande expertupp-
gifter ordnades ett eMBA-coachningsprogram vid Aalto-universitetet 
åren 2012–2016 (75 deltagare). År 2019 har en ny eMBA-
coachningsgrupp börjat och två eller tre nya grupper ordnas under åren 
2019–2023. Gruppens storlek är 25 personer.

Definition av föresatserna för ledarskap och av innehållen i ledarskapet 
leder på sätt och vis till de standarder som tas upp i motionen. I detta 
fall är det i synnerhet fråga om stadens principer och kriterier för per-
sonalledning. Utifrån principerna och kriterierna har bedömningen och 
mätningen av ledarskapet och ledarskapscoachningar av olika typer 
och olika nivåer byggts upp och kommer att byggas upp också i fort-
sättningen.

Helheten för bedömning av Helsingfors stads ledarskapsreform

Stadens nya ledarskapssystem och sektormodell infördes 1.6.2017. 
Hos staden pågår en omfattande helhet för bedömning av ledarskaps-
reformen. Helheten består av flera olika bedömningar. Ledarskapet och 
chefsarbetet har varit ett av bedömningsobjekten i dessa. 

De bedömningar som genomfördes före sommaren 2019 behandlades 
vid fullmäktigeseminariet 13–14.6.2019. Bedömningsrapporterna är till-
gängliga även här:

https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-
hallinto/paatoksenteko/kaupunginvaltuusto/valtuustoseminaari-
kesakuu-19 

Utifrån bedömningarnas resultat kan man på en allmän nivå konstatera 
bl.a. att chefsarbetet genomgår en förändring, och ett enormt utveck-
lingsarbete pågår hos staden. Bedömningen av personalupplevelsen 
baserade sig särskilt på följande: Enkäten Muutospulssi som skapades 
för uppföljningen av ledarskapsreformen, undersökningen Kommun10 
och Arbetshälsoenkäten.
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I motiveringarna för stadsstyrelsens beslut 24.6.2019, § 473 (åtgärder-
na för stadsfullmäktiges halvtidsutvärdering av ledarskapssystemet), 
konstaterades det bl.a. att stadens organisations förändringsförmåga 
förbättras med hjälp av bra ledarskap och växelverkan samt välfunge-
rande strukturer och processer. Åtgärder ska riktas till:

 utveckling av ledarskapet och ledningsgrupperna samt stärkande av 
ledningens strategiska visionsförmåga

 skapande av en stark och enhetlig verksamhetskultur
 ökning av förtroende, kompetens och genuint deltagande
 arbetet på reformens mål, såsom processerna och arbetsfördelnin-

gen
 kontinuerligt ledarskap av förändringen och verksamhetskulturen, 

ledarskapets ledarskap och målens klarhet.

De åtgärder som anges i detta svar besvarar dessa utmaningar. I olika 
bedömningar har chefsarbetets belastning och utvecklingen av sekto-
rernas förvaltning också redan varit föremål för förbättring.

Ledningsgruppernas arbete

Ledarskapet har ytterligare förnyats genom att den i stadens historia 
första ledningsgruppen på hela stadens nivå bildades i början av full-
mäktigeperioden. Sektorerna, stadskansliets avdelningar, personalen 
och borgmästarkollegiet är representerade i arbetsgruppen. I det nya 
ledarskapssystemet har ledningsgrupper som bildats för sektorerna 
och sektorernas servicehelheter gjort ledarskapet hos staden stabilare 
jämfört med de tidigare mer än 30 separata förvaltningarna och affärs-
verken. Arbetet i ledningsgrupperna har utvecklats kontinuerligt.

Sammanfattning

Helsingfors stad hade välfungerande verktyg för uppföljning och be-
dömning av ledarskapet och chefsarbetet redan före den nya sektor-
modellen, såsom enkäten Kommun10, arbetshälsoenkäten och resul-
tat- och utvecklingssamtalen. Under fullmäktigeperioden har staden 
avsevärt satsat på att utveckla ledarskapet och chefsarbetet och en ny 
verksamhetskultur. Arbetet fortsätter fortfarande.

De åtgärder som vidtagits och de som planeras förbättrar betydligt upp-
följningen och bedömningen av ledarskapet och chefsarbetet. Nya åt-
gärder och/eller metoder är bl.a. framgångssamtal, enkäten Uudistumi-
sen pulssi, de förnyade etiska principerna, coachande ledarskap och 
främjande av detta, helhetsbetonad bedömning av ledarskapsreformen, 
nya ledningsgrupper och utvecklingen av arbetet i ledningsgrupperna.
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Alla dessa skapar och ger ännu bättre möjligheter att förbättra ledar-
skapet och att göra ledarskapet och chefsarbetet hos staden utmärkt. 
De skapar även bättre förutsättningar för kunskapsledning och utnytt-
jande av informationen i syfte att förbättra ledarskapet och chefsarbe-
tet.

Dessutom utvecklas bedömningen av kundupplevelsen. Också därige-
nom får man information om personalupplevelsen, ledarskapet och 
chefsarbetet. En bra personalupplevelse bidrar till en bra kundupple-
velse.

Enligt 30 kap. 11 § i förvaltningsstadgan ska stadsstyrelsen förelägga 
fullmäktige en motion som undertecknats av minst 15 ledamöter inom 
åtta månader.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Sakari Uutela, specialplanerare, telefon: 310 25977

sakari.uutela(a)hel.fi

Bilagor

1 Rantanen Tuomas Aloite Kvsto 13122017 8

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 24.02.2020 § 124

HEL 2017-013540 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa: 

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Tuomas Rantasen aloitteen 
loppuun käsitellyksi.

10.02.2020 Pöydälle

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
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Sakari Uutela, erityissuunnittelija, puhelin: 310 25977
sakari.uutela(a)hel.fi
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§ 89
Den av ledamoten Atte Harjanne väckta motionen om rivning av 
dammen i Gammelstadsforsen

HEL 2018-010592 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige betraktade motionen som slutbehandlad.

Behandling

Ledamoten Nuutti Hyttinen understödd av ledamoten Mika Raatikainen 
föreslog följande hemställningskläm:

 När stadsfullmäktige godkänner motionssvaret förutsätts att man 
reder ut möjligheterna för att ytterligare förbättra fiskarnas vand-
ringsmöjligheter i Gammelstadsforsen (t.ex. att begränsa vatte-
nområdet med ett tätt nät så att fiskarna inte hamnar på kraft-
verksområdet) samt att fiskarna kan röra sig fritt i Stickelbac-
kabäcken under lektiden och att trygga omständigheterna för den 
tjockskaliga målarmusslan (fredad i naturvårdslagen och EU:s 
habitatdirektiv) samt naturvärdena i de närliggande vattendragen 
på så sätt att dessa områden skyddas, och att detta beaktas 
även i byggprojekt så att man inte bygger på dessa områden, om 
det föreligger risk för att ekosystemen på området hotas eller 
försvagas.

Stadsfullmäktige godkände först stadsstyrelsens förslag enhälligt.

2 omröstningen

Ledamoten Nuutti Hyttinens förslag till hemställningskläm JA, motsätter 
sig NEJ

JA-förslag: När stadsfullmäktige godkänner motionssvaret förutsätts att 
man reder ut möjligheterna för att ytterligare förbättra fiskarnas vand-
ringsmöjligheter i Gammelstadsforsen (t.ex. att begränsa vattenområ-
det med ett tätt nät så att fiskarna inte hamnar på kraftverksområdet) 
samt att fiskarna kan röra sig fritt i Stickelbackabäcken under lektiden 
och att trygga omständigheterna för den tjockskaliga målarmusslan 
(fredad i naturvårdslagen och EU:s habitatdirektiv) samt naturvärdena i 
de närliggande vattendragen på så sätt att dessa områden skyddas, 
och att detta beaktas även i byggprojekt så att man inte bygger på des-
sa områden, om det föreligger risk för att ekosystemen på området ho-
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tas eller försvagas.
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 39
Zahra Abdulla, Maija Anttila, Ted Apter, Pentti Arajärvi, Harry Bogomo-
loff, Mika Ebeling, Jussi Halla-aho, Eveliina Heinäluoma, Abdirahim 
Husu Hussein, Nuutti Hyttinen, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Atte 
Kaleva, Tapio Klemetti, Heimo Laaksonen, Johanna Laisaari, Sami 
Muttilainen, Björn Månsson, Jarmo Nieminen, Dani Niskanen, Matias 
Pajula, Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Mika Raatikai-
nen, Mari Rantanen, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Mirita Saxberg, 
Daniel Sazonov, Ilkka Taipale, Byoma Tamrakar, Pilvi Torsti, Matias 
Turkkila, Thomas Wallgren, Laura Varjokari, Mauri Venemies, Sinikka 
Vepsä, Anna Vuorjoki

Nej-röster: 1
Otto Meri

Blanka: 41
Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, Silja Borgarsdottir Sandelin, 
Jussi Chydenius, Fatim Diarra, Mia Haglund, Juha Hakola, Atte Har-
janne, Joel Harkimo, Martina Harms-Aalto, Kaisa Hernberg, Mari Holo-
painen, Veronika Honkasalo, Kati Juva, Emma Kari, Otso Kivekäs, Mai 
Kivelä, Dan Koivulaakso, Laura Kolbe, Joonas Kolehmainen, Vesa 
Korkkula, Kauko Koskinen, Seija Muurinen, Jussi Niinistö, Johanna 
Nuorteva, Hannu Oskala, Amanda Pasanen, Terhi Peltokorpi, Petrus 
Pennanen, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Suldaan Said Ahmed, 
Anni Sinnemäki, Osmo Soininvaara, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, 
Ulla-Marja Urho, Reetta Vanhanen, Jan Vapaavuori, Sanna Vesikansa, 
Ozan Yanar

Frånvarande: 4
Katju Aro, Arja Karhuvaara, Laura Rissanen, Wille Rydman

Stadsfullmäktige godkände inte ledamoten Nuutti Hyttinens förslag till 
hemställningskläm.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Timo Lindén, stadssekreterare, telefon: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Atte Harjanteen aloite

Sökande av ändring
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Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Framställningen stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Atte Harjanne och 15 andra ledamöter föreslår i sin motion 
att staden gör upp en bedömning av den samhälleliga lönsamheten 
med att delvis eller helt riva dammen i Gammelstadsforsen och bereder 
en plan om rivningen av dammen, om detta är motiverat enligt bedöm-
ningen.

Under behandlingen av motionen 22.5.2019 (165 §) återremitterade 
stadsfullmäktige motionen till stadsstyrelsen för ny beredning utgående 
från att staden utreder vilka konsekvenser en partiell eller total rivning 
av Gammelstadsforsens damm har för naturen í hela området kring ån 
och börjar bereda en rivning av dammen om utredningen visar att detta 
är motiverat.

Stadsstyrelsen konstaterar att Helen Ab har lagt ner Gammelstadens 
vattenkraftverk. Att kraftverket är nedlagt ändrar vattenflödet i Vanda å. 
När kraftverket inte längre behöver vatten kan vattenströmningen sty-
ras så att vattenmängden i östra grenen ökar och gör den en mer loc-
kande led för fiskar. I vattenregleringen behöver man inte längre beakta 
kraftverkets vattenbehov. Östra grenens vattenföring och vattenmängd 
lockar då fiskar när de simmar mot åns övre lopp och mot Gammel-
stadsviken och havet.

Miljökonsekvenserna av en partiell eller total rivning av dammen ut-
reds. Utredningens uppgiftsområde kan dock begränsas så att det först 
görs upp en bedömning av åtgärder med vilka effekterna på vattenhöj-
den av att dammen öppnas kan lindras. Samtidigt utreds om dammen 
kan öppnas utan att den byggda miljöns skyddsvärden förloras. 
Tilläggsutredningarna kan genomföras samtidigt som effekterna av 
iståndsättningen av den östra grenen följs.

Stadsmiljösektorn fortsätter planeringen av att avlägsna vandringshind-
ren i östra grenen och förverkligar detta så snabbt som möjligt. I verk-
samhetsplanen för 2020 har man förberett sig på att genomföra preci-
serande flödesmätningar och utarbeta en detaljerad iståndsättnings-
plan.

Stadsmiljösektorn deltar i Vattenskyddsföreningen för Vanda å och 
Helsingforsregionens utredning om fiskvandringen i Gammelstadsfor-
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sen och vidare i Vanda å. Utredningen bidrar också till utarbetandet av 
iståndsättningsplanen för östra grenen.

Stadsmiljönämnden har gett ett utlåtande i ärendet. Stadsstyrelsens 
svar stämmer överens med nämndens utlåtande.

Enligt 30 kap. 11 § 2 mom. i förvaltningsstadgan ska stadsstyrelsen fö-
relägga fullmäktige en motion som undertecknats av minst 15 ledamö-
ter. Det föreskrivs i 30 kap. 11 § 4 mom. i förvaltningsstadgan att om 
stadsfullmäktige beslutar återremittera en motion för ny beredning, ska 
motionen föreläggas fullmäktige på nytt inom åtta månader efter beslu-
tet om återremiss. Den utsatta tiden överskrids eftersom stadsmiljö-
nämnden har bordlagt ärendet flera gånger.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Timo Lindén, stadssekreterare, telefon: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Atte Harjanteen aloite

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 24.02.2020 § 125

HEL 2018-010592 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

10.02.2020 Pöydälle

06.05.2019 Ehdotuksen mukaan

29.04.2019 Pöydälle

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
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Lisätiedot
Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 28.01.2020 § 44

HEL 2018-010592 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Käsitellessään Vanhankaupunginkosken padon osittaista tai kokonaan 
purkamista perustuen yhteiskunnallisen kannattavuuden arviointiin ja 
edelleen tämän arvioinnin perusteella valmisteltavaa suunnitelmaa pa-
don purkamiseksi kaupunginvaltuusto palautti asian uudelleen valmis-
teltavaksi 22.5.2019.

Kaupunginvaltuusto edellyttää selvitettävän Vanhankaupunginkosken 
padon osittaisen tai kokonaisen purkamisen vaikutukset koko Vantaan-
joen alueen luontoon laajasti ja aloittaa padon purkamisen valmistelun, 
jos se on selvityksen pohjalta perusteltua.

Helen Oy ilmoitti 12.11.2019 sulkevansa Vantaanjoessa olevan Van-
hankaupungin vesivoimalan vuoden 2019 loppuun mennessä. Sulke-
misen jälkeen voimalaitoksen turbiineihin ei enää johdeta vettä. Tämä 
tarkoittaa sitä, että kalat eivät enää joudu turbiineihin ja kuole tai va-
hingoitu.

Voimalaitoksen sulkeminen muuttaa myös Vantaanjoen veden juoks-
utusta. Kun voimalaitos ei enää tarvitse vettä, voidaan virtausta ohjata 
siten, että itähaarassa virtaava vesimäärä kasvaa ja sen tarjoama reitti 
on kaloille houkuttelevampi. Veden säännöstelyssä ei tarvitse enää ot-
taa huomioon voimalaitoksen vesitarpeita, jolloin itähaaran virtaama ja 
vesimäärää houkuttelee kaloja niiden uidessa kohti joen yläjuoksua se-
kä Vanhankaupunginlahtea ja merta.

Vuonna 2018 valmistui kaupunginhallituksen päätökseen 
(9.1.2017 § 27) pohjautuva Vanhankaupunginkosken itähaaran kun-
nostussuunnitelman työohjelma, jonka kansliapäällikkö on hyväksynyt. 
Itähaaran kunnostuksen suunnittelun lähtökohtana on erityisesti paran-
taa haaran houkuttelevuutta ja mahdollistaa myös heikommin uivien 
kalojen, kuten särkikalojen, elinolosuhteet.

Kunnostussuunnitelman laadinta jatkuu laadittujen sekä laadittavien lu-
onto- ja ympäristöselvitysten ja muiden arviointien pohjalta. Kaupun-
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kiympäristölautakunnalle päätettäväksi tuotavaan kunnostussuunnitel-
man laadintaan tekoon menee arvion mukaan vielä vuoden verran. Su-
unnitelmassa huomioidaan muuttunut tilanne eli voimalaitostoiminnan 
loppuminen. Itähaaran kunnostustyöt ja alueen virkistyskäytön mahdol-
lisuuksien parantaminen olisi näin ollen mahdollista aloittaa vuonna 
2021.

Kaupunkiympäristön toimiala osallistuu vuonna 2020 Vantaanjoen ja 
Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistyksen selvitykseen koskien kalo-
jen liikkumista Vanhankaupunginkosken alueella ja edelleen Vantaan-
joessa. Selvitys tukee myös itähaaran kunnostussuunnitelman laadin-
taa.

Padon purkamista on selvitetty laajasti vuonna 2016 muun muassa 
selvityksessä Helsingin Vanhankaupunginkosken padon purkamisen 
oikeudellisista edellytyksistä. Padon suojelu on vahva, sillä se on suo-
jeltu eri kaavoissa aina maakuntakaavatasosta asemakaavaan. Alue 
on myös valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö 
(RKY). Kaupunkia koskee maankäytön suunnittelussa myös valtioneu-
voston valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet, jotka edellyttävät, että 
valtakunnallisesti arvokkaiden kulttuuriympäristöjen ja luonnonperinnön 
arvot, kohteiden alueellinen monimuotoisuus ja ajallinen kerroksisuus 
turvataan maakuntien suunnittelussa ja kuntien kaavoituksessa sekä 
valtion viranomaisten toiminnassa.

Länsihaaran pato on suojeltu vuonna 1998 voimaan tulleessa asema-
kaavassa (10240) merkinnällä s-3: ”Suojeltava alueen osa, jolla olevat 
pato- ja siltarakenteet tulee säilyttää tai tarvittaessa uusia siten, että 
ympäristön historiallinen arvo säilyy”. Oikeudellisessa selvityksessä ar-
vioitiin, että padon purkamiseen tähtäävä asemakaava olisi todennäkö-
isesti ristiriidassa lainsäädännön kanssa. Tämän hetkisen tiedon perus-
teella sellaisen asemakaavamuutoksen laatiminen, jossa kivipadolle ei 
osoiteta suojelumerkintää, olisi ELY-keskuksen mukaan kulttuuriympä-
ristöä koskevien valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden erityista-
voitteiden sekä maankäyttö- ja rakennuslain sisältövaatimuksia koske-
van 54 §:n vastainen.

Lautakunta kuitenkin katsoo, että kaupunginvaltuuston vaatima selvitys 
padon osittaisen tai kokonaisen purkamisen ympäristövaikutuksista on 
myös tehtävä, mutta sen tehtäväalaa voidaan rajata laatimalla ensin 
arvio keinoista, joilla avaamisen vaikutuksia veden korkeuteen voidaan 
lieventää. Samalla tarvitaan lisätietoa siitä, voidaanko patoa avata il-
man, että rakennetun ympäristön suojeluarvot menetetään. Näiden li-
säselvitysten tekeminen voidaan ajoittaa samaan aikaan kun Itähaaran 
kunnostuksen vaikutuksia seurataan.
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Aikaisempien kaupunginhallituksen ja kansliapäällikön päätösten nojal-
la kaupunkiympäristön toimiala jatkaa itähaaran nousuesteiden poista-
misen suunnittelua ja toteuttaa ne mahdollisimman nopeasti. Vuoden 
2020 toimintasuunnitelmassa on varauduttu tarkentavien virtau-
smittausten tekemiseen ja yksityiskohtaisen kunnostussuunnitelman 
laadintaan.

Käsittely

28.01.2020 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus: Tuomas Rantanen: 
Lisätään seuraava lausunnon toiseksi viimeiseksi kappaleeksi: 

”Lautakunta kuitenkin katsoo, että kaupunginvaltuuston vaatima selvi-
tys padon osittaisen tai kokonaisen purkamisen ympäristövaikutuksista 
on myös tehtävä, mutta sen tehtäväalaa voidaan rajata laatimalla ensin 
arvio keinoista, joilla avaamisen vaikutuksia veden korkeuteen voidaan 
lieventää. Samalla tarvitaan lisätietoa siitä, voidaanko patoa avata il-
man, että rakennetun ympäristön suojeluarvot menetetään. Näiden li-
säselvitysten tekeminen voidaan ajoittaa samaan aikaan kun Itähaaran 
kunnostuksen vaikutuksia seurataan.”

Ja poistetaan edellisen kanssa ristiriidassa olevat kappaleet:

1. "Kaupunkiympäristölautakunta katsoo, että voimalaitoksen sulkemi-
sen jälkeen on aiheellisista seurata, miten voilamatoiminnan päättymi-
nen ja itähaaran muutostyöt vaikuttavat itähaarassa kalojen liikkumi-
seen ennen kuin selvitettäisiin padon purkamisen laajempia vaikutuksia 
Vantaanjoen vesistöön ja vesitasapainoon." 

2. "Edellä kuvatun johdosta ja huomioon ottaen oikeudellinen selvitys 
koskien padon purkamista voidaan päätyä siihen, että suojelumerkin-
nän poistaminen kaavasta, jotta pato voitaisiin purkaa, näyttää lähes 
mahdottomalta. Selvitysten laadinta, joilla selvitettäisiin padon purka-
misen vaikutuksia muun muassa koko Vantaanjoen alueen luontoon 
laajasti olisi perusteetonta ja myös kallista eikä toisi käsittelyssä olevan 
asian ratkaisemisen kannalta lisäarvoa eikä olisi kaupungin kokonaise-
dun mukaista."

Kannattaja: Mika Välipirtti

Kaupunkiympäristölautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä Tuomas 
Rantasen vastaehdotuksen.

21.01.2020 Pöydälle

14.01.2020 Pöydälle
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17.12.2019 Poistettiin

10.12.2019 Pöydälle

12.03.2019 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

05.03.2019 Pöydälle

26.02.2019 Pöydälle

05.02.2019 Pöydälle

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Jussi Luomanen, kaupunkitila- ja maisemasuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 38626

jussi.luomanen(a)hel.fi
Irene Varila, lakimies, puhelin: 310 37451

irene.varila(a)hel.fi

Stadsfullmäktige 22.05.2019 § 165

HEL 2018-010592 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige återremitterade ärendet till stadsstyrelsen för ny be-
redning.

Behandling

22.05.2019 Återremitterades

Ledamoten Juhani Strandén föreslog följande hemställningskläm:

 Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av motionssvaret 
att det utreds om möjligheterna för fiskar att stiga i Gammels-
tadsforsen kan förbättras (t.ex. avgränsning av området med ett 
tätt nät, så att fiskarna inte driver mot kraftverksområdet) och om 
vandringsfiskarnas fria rörlighet under lektiden och förhållandena 
för den fridlysta tjockskaliga målarmusslan i Stickelbackabäcken 
kan tryggas. (Fridlyst med stöd av naturvårdslagen och EU:s 
naturdirektiv.) Stadsstyrelsen bör beakta naturvärdena i vattend-
ragen intill och vidta alla åtgärder för att områdena ska få en 
skyddsbeteckning som senast nu beaktas också i byggprojekt så 
att sådana inte genomförs i dessa områden, om det finns risk att 
ekosystemet i de invidliggande områdena äventyras eller förs-
vagas.
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Ledamoten Atte Harjanne understödd av ledamoten Leo Stranius fö-
reslog att stadsfullmäktige skulle besluta återremittera ärendet för ny 
beredning utgående från att staden utreder vilka konsekvenser en par-
tiell eller total rivning av Gammelstadsforsens damm har för naturen í 
hela området kring ån och börjar bereda en rivning av dammen om ut-
redningen visar att detta är motiverat.  

7 omröstningen

Fortsatt behandling av ärendet JA, återremiss NEJ

JA-förslag: Behandlingen fortsätter
NEJ-förslag: Stadsfullmäktige beslutar återremittera ärendet för ny be-
redning utgående från att staden utreder vilka konsekvenser en partiell 
eller total rivning av Gammelstadsforsens damm har för naturen í hela 
området kring ån och börjar bereda en rivning av dammen om utred-
ningen visar att detta är motiverat.  

Ja-röster: 35
Zahra Abdulla, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Sirpa 
Asko-Seljavaara, Matti Enroth, Laura Finne-Elonen, Eveliina Heinälu-
oma, Nuutti Hyttinen, Ville Jalovaara, Otso Kivekäs, Tapio Klemetti, 
Laura Kolbe, Kauko Koskinen, Johanna Krabbe, Johanna Laisaari, 
Matti Niiranen, Aleksi Niskanen, Dani Niskanen, Sara Paavolainen, 
Jenni Pajunen, Dennis Pasterstein, Sirpa Puhakka, Mika Raatikainen, 
Marcus Rantala, Nasima Razmyar, Wille Rydman, Mirita Saxberg, Da-
niel Sazonov, Tomi Sevander, Anni Sinnemäki, Ulla-Marja Urho, Jani 
Valpio, Juhana Vartiainen, Sanna Vesikansa

Nej-röster: 40
Toni Ahva, Alviina Alametsä, Ted Apter, Silja Borgarsdottir Sandelin, 
Jussi Chydenius, Fatim Diarra, Joona Haavisto, Sandra Hagman, Atte 
Harjanne, Joel Harkimo, Martina Harms-Aalto, Eero Heinäluoma, Atte 
Kaleva, Mikko Kiesiläinen, Joonas Kolehmainen, Vesa Korkkula, Anu 
Korppi, Terhi Koulumies, Petra Malin, Otto Meri, Sami Muttilainen, Lau-
ra Nordström, Matti Parpala, Terhi Peltokorpi, Petrus Pennanen, Tuo-
mas Rantanen, Risto Rautava, Nelli Ruotsalainen, Suldaan Said Ah-
med, Satu Silvo, Sameli Sivonen, Leo Stranius, Riikka Suominen, Jo-
hanna Sydänmaa, Reetta Vanhanen, Laura Varjokari, Mauri Venemies, 
Sinikka Vepsä, Maarit Vierunen, Ozan Yanar

Blanka: 9
Mika Ebeling, Mari Holopainen, Abdirahim Husu Hussein, Kati Juva, 
Jukka Järvinen, Dan Koivulaakso, Heimo Laaksonen, Björn Månsson, 
Juhani Strandén
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Frånvarande: 1
Pia Kopra

Stadsfullmäktige återremitterade ärendet till stadsstyrelsen för ny be-
redning.

Ledamoten Juhani Strandéns förslag till hemställningskläm förföll ef-
tersom stadsfullmäktige återremitterade ärendet.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Kristiina Matikainen, stadssekreterare, telefon: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi
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§ 90
Motioner inlämnade vid sammanträdet

HEL 2020-003262, -003267, -003269, -003271, -003273, -003276, -003278, -003281, -003283, -003285, -003288, 
-003291, -003292, -003294, -003295, -003298, -003301, -003303, -003306 - 003307, -003308, -003310, -003311, 
-003312, -003263, -003264, -003266, -003268, -003270, -003272, -003275, -003279, -003280, -003282, -003284, 
-003286, -003290, -003293, -003296, -003297, -003299, -003302, -003304, -003305, -003313, -003314

Beslut

Budgetmotioner

 Budgetmotion av ledamoten Sirpa Asko-Seljavaara m.fl. om ett arki-
tektur- och designmuseum till Helsingfors
 

 Budgetmotion av ledamoten Sirpa Asko-Seljavaara m.fl. 
om slopande av tidsgränserna för seniorbiljetter
 

 Budgetmotion av ledamoten Vesa Korkkula m.fl. om förbättring av 
kursutbudet och minskning av gruppstorlekarna vid gymnasier
    

 Budgetmotion av ledamoten Vesa Korkkula m.fl. om ökning av stöd-
resurserna för lärande och skolgång och anslagen för positiv särbe-
handling
 

 Budgetmotion av ledamoten Vesa Korkkula m.fl. om ökning av re-
surserna för yrkesutbildningen
 

 Budgetmotion av ledamoten Vesa Korkkula m.fl. om ökning av re-
surserna för studievägledningen vid gymnasier
 

 Budgetmotion av ledamoten Ville Jalovaara m.fl. om anslag 
för iståndsättning av gården på Puistopolun peruskoulus verksam-
hetsställe vid Grundvattensgatan
 

 Budgetmotion av ledamoten Mari Rantanen m.fl. om grundande av 
ett info för personer med funktionsnedsättning
 

 Budgetmotion av ledamoten Ted Apter m.fl. om införande av model-
len med servicesedlar inom småbarnspedagogiken
 

 Budgetmotion av ledamoten Matias Pajula m.fl. om motionsreds-
kap till skolgårdar
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 Budgetmotion av ledamoten Matias Pajula m.fl. om anställning av 
servicehandledare med uppgift att ta hand om barnens dag-
hemsplaceringar
 

 Budgetmotion av ledamoten Kauko Koskinen m.fl. om iståndsätt-
ning och asfaltering av grusvägar
 

 Budgetmotion av ledamoten Mika Ebeling m.fl. om Helsingforstil-
lägg till 2–3-åringar
 

 Budgetmotion av ledamoten Jussi Chydenius m.fl. om nya lekreds-
kap till lekplatser i södra Helsingfors (Tölö, Ulrikasborg, Kronoha-
gen)
 

 Budgetmotion av ledamoten Mika Ebeling m.fl. om justering av 
brandmännens löner
 

 Budgetmotion av ledamoten Jussi Chydenius m.fl. om återställande 
av en fontän i Tölöviken
 

 Budgetmotion av ledamoten Laura Kolbe m.fl. om utveckling av 
Helsingfors som turiststad: skyltarna i skick
 

 Budgetmotion av ledamoten Jenni Pajunen m.fl. om en simhall till 
Degerö
 

 Budgetmotion av ledamoten Thomas Wallgren m.fl. om bidrag till 
Luckan och ett allmänt föreningsbidrag för invånardelaktighet
 

 Budgetmotion av ledamoten Pentti Arajärvi m.fl. om investering i det 
fastighetsaktiebolag som förvaltar Lappvikens sjukhusbyggnader
 

 Budgetmotion av ledamoten Heimo Laaksonen m.fl. om höjning av 
broräcket på Mosabacka station
 

 Budgetmotion av ledamoten Johanna Sydänmaa m.fl. om ökning av 
resurserna för studievägledning vid Stadin ammattiopisto och Sta-
din aikuisopisto
 

 Budgetmotion av ledamoten Heimo Laaksonen m.fl. om renovering 
av fontänområdet på Övre Malms torg
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 Budgetmotion av ledamoten Heimo Laaksonen m.fl. om en närid-
rottsplats till Parkstads idrottspark
 

 Budgetmotion av ledamoten Heimo Laaksonen m.fl. om kartlägg-
ning av gatorna i nordöstra Helsingfors
 

 Budgetmotion av ledamoten Heimo Laaksonen m.fl. om säkerstäl-
lande av invånarhusen i Malm
 

 Budgetmotion av ledamoten Otto Meri m.fl. om iståndsättning av 
Fredrikstorget
 

 Budgetmotion av ledamoten Otto Meri m.fl. om Helsingfors utträde 
ur Föreningen Nylands friluftsområden
 

 Budgetmotion av ledamoten Otto Meri m.fl. om slopande av Hel-
singfors stads hissbidrag
 

 Budgetmotion av ledamoten Petrus Pennanen m.fl. om justering av 
brandman-förstavårdarnas lön till Nylands nivå
 

 Budgetmotion av ledamoten Mari Rantanen m.fl. om ett löneprog-
ram för brandmän
 

 Budgetmotion av ledamoten Mari Rantanen m.fl. om ökning av an-
talet socialarbetare inom handikappservicen
 

 Budgetmotion av ledamoten Mari Rantanen m.fl. om avgiftsf-
ria fridagar för närståendevårdare
 

 Budgetmotion av ledamoten Mari Rantanen m.fl. om avgiftsfri kol-
lektivtrafik för helsingforsiska ålderspensionärer med låga inkomster
 

 Budgetmotion av ledamoten Atte Kaleva m.fl. om en omfattande 
helhetsutredning om naturvärdena i Malms flygplatsområde
 

 Budgetmotion av ledamoten Arja Karhuvaara m.fl. om upphandling 
av apparater för sockermätning för svagsynta och blinda diabetiker

 Budgetmotion av ledamoten Arja Karhuvaara m.fl. om fysiotera-
peuttjänster till skolor som stöd för studerandehälsa och gymnastik
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 Budgetmotion av ledamoten Sinikka Vepsä m.fl. om fler träd, buskar 
och blomplanteringar till Parkstad
 

 Budgetmotion av ledamoten Mirita Saxberg m.fl. om höjning av 
kommuntillägget för stödet för privat vård inom småbarnspedagogi-
ken
 

 Budgetmotion av ledamoten Mirita Saxberg m.fl. om en biljettförmån 
i kollektivtrafiken för barnskötare inom småbarnspedagogiken
 

 Budgetmotion av ledamoten Anna Vuorjoki m.fl. om intensifiering av 
familjerådgivningsbyråernas arbete
 

 Budgetmotion av ledamoten Terhi Peltokorpi m.fl. om psykiatriska 
sjukskötare till högstadieskolor
 

 Budgetmotion av ledamoten Veronika Honkasalo m.fl. om höjning 
av kultursektorns understödsnivå och utarbetande av en helhetsut-
redning
 

 Budgetmotion av ledamoten Johanna Nuorteva m.fl. om ett grillskjul 
till Arabiastrandens strandpark

Motioner som hör till stadsfullmäktiges befogenheter

 Motion av ledamoten Outi Alanen m.fl. om ordinarie personalrepre-
sentation i räddningsnämnden och bättre tillsynsmöjligheter för 
nämnden

 Motion av ledamoten Mika Raatikainen m.fl. om en informationstav-
la om de två unika olympiska byarna i Helsingfors 

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 76, 77, 88, 89 ja 90 §:t.

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

2
VALITUSOSOITUS

Pöytäkirjan 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84 ja 85 §: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.

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
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Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
 päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa
 päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet ennen valitusajan päätty-
mistä.

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 on ilmoitettava:

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

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

3. vaatimusten perustelut;

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

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

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

Oikaisuvaatimuksen tekijä saa valittaessaan oikaisuvaatimuspäätök-
sestä esittää vaatimuksilleen uusia perusteluja. Hän saa esittää uuden 
vaatimuksen vain, jos se perustuu olosuhteiden muutokseen tai oikai-
suvaatimuksen tekemisen määräajan päättymisen jälkeen valittajan tie-
toon tulleeseen seikkaan.

Valitukseen on liitettävä:

1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;

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

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

Oikeudenkäyntimaksu

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

Pöytäkirja

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

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

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.
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3
VALITUSOSOITUS

Pöytäkirjan 86 ja 87 §:t.

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

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.
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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, 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.
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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 
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

76, 77, 88, 89 och 90 § i protokollet.

Ändring i beslutet får inte sökas eftersom beslutet gäller beredning eller 
verkställighet.

Tillämpat lagrum: 136 § i kommunallagen

2
BESVÄRSANVISNING

78, 79, 80, 81, 82, 83, 84 och 85 § i protokollet.

Ändring i beslutet söks genom kommunalbesvär.

Besvärsrätt

Ändring i beslutet får sökas
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 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

Ändringssökanden ska framföra besvärsgrunderna innan besvärstiden 
går ut.

Besvärsmyndighet

Kommunalbesvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol.

Förvaltningsdomstolens kontaktuppgifter är:

E-postadress: helsinki.hao@oikeus.fi
Adress: Banbyggarvägen 5

 00520 HELSINGFORS
Faxnummer: 029 56 42079
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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 skriftligen. Elektroniska dokument uppfyller kravet 
på skriftlig form.

I besvärsskriften ska uppges:

1. det beslut i vilket ändring söks, (det överklagade beslutet);

2. till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yr-
kas (yrkandena);

3. grunderna för yrkandena;

4. vad besvärsrätten grundar sig på om det överklagade beslutet 
inte avser ändringssökanden själv.

I besvären ska dessutom ändringssökandens namn och kontaktuppgif-
ter uppges. Om talan förs av ändringssökandens lagliga företrädare el-
ler ombud, ska också dennes kontaktuppgifter uppges. Medan besvä-
ren är anhängiga ska förvaltningsdomstolen utan dröjsmål underrättas 
om ändringar i kontaktuppgifterna.

Besvären ska också innehålla uppgift om postadress och eventuell an-
nan adress till vilken handlingar som hänför sig till rättegången kan 
sändas (processadress). Om ändringssökanden har uppgett flera pro-
cessadresser, kan förvaltningsdomstolen välja till vilken av dem den 
skickar de handlingar som hänför sig till rättegången.

När den som har begärt omprövning anför besvär över det beslut som 
fattats med anledning av begäran om omprövning, får denne lägga 
fram nya grunder för sina yrkanden. Ändringssökanden i fråga får 
framställa nya yrkanden endast om de grundar sig på förändrade för-
hållanden eller på omständigheter som ändringssökanden fått känne-
dom om efter det att tidsfristen för begäran om omprövning gått ut.

Till besvärsskriften ska följande fogas:

1. det överklagade beslutet med besvärsanvisning;
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2. utredning om när ändringssökanden har fått del av beslutet, eller 
annan utredning om när besvärstiden börjat löpa;

3. de handlingar som ändringssökanden åberopar som stöd för si-
na yrkanden, om dessa inte redan tidigare har lämnats till myn-
digheten.

Rättegångsavgift

Hos den som har inlett ett ärende som gäller sökande av ändring tas 
det ut en rättegångsavgift i enlighet med lagen om domstolsavgifter 
(1455/2015).
Om förvaltningsdomstolen ändrar det överklagade beslutet till förmån 
för ändringssökanden tas ingen rättegångsavgift 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

3
BESVÄRSANVISNING

86 och 87 § 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)
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 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.

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
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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
 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.
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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
Faxnummer: (09) 655 783
Besöksadress: Norra esplanaden 11–13
Telefonnummer: (09) 310 13700

  

Registratorskontoret är öppet måndag–fredag kl. 08.15–16.00.
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HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO

HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE

Otso Kivekäs
puheenjohtaja
ordförande

Lauri Menna
pöytäkirjanpitäjä
protokollförare

Pöytäkirja tarkastettu

Protokollet justerat

Seija Muurinen Abdirahim Husu Hussein

Reetta Vanhanen

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.
Dokumentet är elektroniskt undertecknat.
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Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa 
www.hel.fi 24.03.2020.

Protokollet har hållits tillgängligt i det allmänna datanätet på adressen 
www.hel.fi 24.03.2020.

Lauri Menna
johtava asiantuntija
ledande sakkunnig


