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Kokousaika 10.06.2020 18:00 - 11.06.2020 1:04

Kokouspaikka Vanha Raatihuone, Aleksanterinkatu 20 / Sähköinen kokous

Läsnä

Jäsenet

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

johtaja
osittain etänä

Arhinmäki, Paavo kaupunginvaltuuston 2. varapuheen-
johtaja
etänä

Vapaavuori, Jan pormestari
osittain etänä

Pakarinen, Pia apulaispormestari
Razmyar, Nasima apulaispormestari

etänä
Sinnemäki, Anni apulaispormestari

etänä
Vesikansa, Sanna apulaispormestari
Alametsä, Alviina etänä
Apter, Ted etänä
Arajärvi, Pentti etänä
Aro, Katju etänä
Asko-Seljavaara, Sirpa etänä
Biaudet, Eva etänä
Borgarsdottir Sandelin, Silja etänä
Chydenius, Jussi etänä
Diarra, Fatim etänä
Ebeling, Mika etänä
Finne-Elonen, Laura etänä
Haglund, Mia etänä
Hakola, Juha etänä
Halla-aho, Jussi
Hamid, Jasmin etänä
Harjanne, Atte etänä
Harkimo, Joel
Heinäluoma, Eveliina
Hernberg, Kaisa etänä
Holopainen, Mari etänä
Honkasalo, Veronika etänä



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/2020
Kaupunginvaltuusto

10.06.2020

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

Hussein, Abdirahim Husu etänä
Jalovaara, Ville etänä
Juva, Kati
Järvinen, Jukka
Kaleva, Atte etänä
Karhuvaara, Arja etänä
Kari, Emma etänä
Kivelä, Mai etänä
Koivulaakso, Dan etänä
Kolbe, Laura etänä
Kopra, Pia etänä
Korkkula, Vesa etänä
Koskinen, Kauko
Koulumies, Terhi etänä
Laaksonen, Heimo etänä
Laisaari, Johanna
Meri, Otto
Muttilainen, Sami
Månsson, Björn etänä
Niinistö, Jussi etänä
Niskanen, Dani etänä
Ohisalo, Maria etänä

poistui 20:25, poissa: 157 - 163 §
Oskala, Hannu etänä
Pajunen, Jenni
Parpala, Matti etänä
Pelkonen, Jaana etänä
Peltokorpi, Terhi etänä
Pennanen, Petrus
Raatikainen, Mika etänä
Rantala, Marcus etänä
Rantanen, Mari etänä
Rantanen, Tuomas etänä
Rautava, Risto
Rydman, Wille etänä
Said Ahmed, Suldaan etänä
Saxberg, Mirita osittain etänä
Sazonov, Daniel
Soininvaara, Osmo etänä
Stranius, Leo etänä
Sydänmaa, Johanna etänä
Taipale, Ilkka
Terho, Sampo etänä
Torsti, Pilvi etänä
Urho, Ulla-Marja osittain etänä
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Wallgren, Thomas etänä
Vanhanen, Reetta etänä
Vepsä, Sinikka etänä
Vuorjoki, Anna etänä
Yanar, Ozan etänä
Abdulla, Zahra varajäsen
Anttila, Maija varajäsen

etänä
Klemetti, Tapio varajäsen

etänä
Nuorteva, Johanna varajäsen

etänä
Pasanen, Amanda varajäsen

etänä
saapui 20:25, poissa: 148 - 156 §

Rissanen, Laura varajäsen
etänä

Varjokari, Laura varajäsen
Venemies, Mauri varajäsen

etänä

Muut

Sarvilinna, Sami kansliapäällikkö
Jolkkonen, Juha sosiaali- ja terveystoimialan toimia-

lajohtaja
Summanen, Juha hallintojohtaja
Peltonen, Antti hallintopäällikkö
Hyttinen, Hannu johtava kaupunginsihteeri
Menna, Lauri johtava asiantuntija
Iskanius, Anniina erityisavustaja
Kettunen, Maira erityisavustaja
Djupsjö, Stefan ylikielenkääntäjä
Schroderus, Jenny kielenkääntäjä
Hopeakunnas, Maisa viestintäasiantuntija
Katajamäki, Paula viestintäasiantuntija

Puheenjohtaja

Otso Kivekäs kaupunginvaltuuston puheenjohtaja
148 - 156 §, osa 157 §, 158 - 163 §

Harry Bogomoloff kaupunginvaltuuston 1. varapuheen-
johtaja
osa 157 §

Pöytäkirjanpitäjä
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Lauri Menna johtava asiantuntija
148 - 155 §, osa 156 § , osa 157 §, 
osa 158 §, 159 - 163 §

Antti Peltonen hallintopäällikkö
osa 156 §, osa 157 §, osa 158 §
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Tid 10.06.2020 18:00 - 11.06.2020 1:04

Plats Gamla Rådhuset, Alexandersgatan 20 / Elektroniskt sammanträde

Närvarande

Ledamöter

Kivekäs, Otso stadsfullmäktiges ordförande
Bogomoloff, Harry stadsfullmäktiges I vice ordförande

delvis på distans
Arhinmäki, Paavo stadsfullmäktiges II vice ordförande

på distans
Vapaavuori, Jan borgmästare

delvis på distans
Pakarinen, Pia biträdande borgmästare
Razmyar, Nasima biträdande borgmästare

på distans
Sinnemäki, Anni biträdande borgmästare

på distans
Vesikansa, Sanna biträdande borgmästare
Alametsä, Alviina på distans
Apter, Ted på distans
Arajärvi, Pentti på distans
Aro, Katju på distans
Asko-Seljavaara, Sirpa på distans
Biaudet, Eva på distans
Borgarsdottir Sandelin, Silja på distans
Chydenius, Jussi på distans
Diarra, Fatim på distans
Ebeling, Mika på distans
Finne-Elonen, Laura på distans
Haglund, Mia på distans
Hakola, Juha på distans
Halla-aho, Jussi
Hamid, Jasmin på distans
Harjanne, Atte på distans
Harkimo, Joel
Heinäluoma, Eveliina
Hernberg, Kaisa på distans
Holopainen, Mari på distans
Honkasalo, Veronika på distans
Hussein, Abdirahim Husu på distans
Jalovaara, Ville på distans



Helsingfors stad Protokoll 11/2020
Stadsfullmäktige

10.06.2020

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

Juva, Kati
Järvinen, Jukka
Kaleva, Atte på distans
Karhuvaara, Arja på distans
Kari, Emma på distans
Kivelä, Mai på distans
Koivulaakso, Dan på distans
Kolbe, Laura på distans
Kopra, Pia på distans
Korkkula, Vesa på distans
Koskinen, Kauko
Koulumies, Terhi på distans
Laaksonen, Heimo på distans
Laisaari, Johanna
Meri, Otto
Muttilainen, Sami
Månsson, Björn på distans
Niinistö, Jussi på distans
Niskanen, Dani på distans
Ohisalo, Maria på distans

avlägsnade sig 20:25, frånvarande: 
157 - 163 §

Oskala, Hannu på distans
Pajunen, Jenni
Parpala, Matti på distans
Pelkonen, Jaana på distans
Peltokorpi, Terhi på distans
Pennanen, Petrus
Raatikainen, Mika på distans
Rantala, Marcus på distans
Rantanen, Mari på distans
Rantanen, Tuomas på distans
Rautava, Risto
Rydman, Wille på distans
Said Ahmed, Suldaan på distans
Saxberg, Mirita delvis på distans
Sazonov, Daniel
Soininvaara, Osmo på distans
Stranius, Leo på distans
Sydänmaa, Johanna på distans
Taipale, Ilkka
Terho, Sampo på distans
Torsti, Pilvi på distans
Urho, Ulla-Marja delvis på distans
Wallgren, Thomas på distans
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Vanhanen, Reetta på distans
Vepsä, Sinikka på distans
Vuorjoki, Anna på distans
Yanar, Ozan på distans
Abdulla, Zahra ersättare
Anttila, Maija ersättare

på distans
Klemetti, Tapio ersättare

på distans
Nuorteva, Johanna ersättare

på distans
Pasanen, Amanda ersättare

på distans
anlände 20:25, frånvarande: 148 - 
156 §

Rissanen, Laura ersättare
på distans

Varjokari, Laura ersättare
Venemies, Mauri ersättare

på distans

Övriga

Sarvilinna, Sami kanslichef
Jolkkonen, Juha sektorchef i social- och hälsovårds-

sektorn
Summanen, Juha förvaltningsdirektör
Peltonen, Antti förvaltningschef
Hyttinen, Hannu ledande stadssekreterare
Menna, Lauri ledande sakkunnig
Iskanius, Annina specialmedarbetare
Kettunen, Maira specialmedarbetare
Djupsjö, Stefan övertranslator
Schroderus, Jenny translator
Katajamäki, Paula kommunikationsspecialist
Hopeakunnas, Maisa kommunikationsspecialist

Ordförande

Otso Kivekäs stadsfullmäktiges ordförande
148 - 156 §, delvis 157 §, 158 - 163 
§

Harry Bogomoloff stadsfullmäktiges I vice ordförande
delvis 157 §

Protokollförare
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Lauri Menna ledande sakkunnig
148 - 155 §, delvis 156 § , delvis 
157 §, delvis 158 §, 159 - 163 §

Antti Peltonen förvaltningschef
delvis 156 §, delvis 157 §, delvis 
158 §
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§ Asia

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

149 Asia/2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Val av protokolljusterare

150 Asia/3 Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien valinta
Val av ordförande och vice ordförande för stadsfullmäktige

151 Asia/4 Muutos kaupunginvaltuuston kokoonpanossa
Ändring i stadsfullmäktiges sammansättning

152 Asia/5 Tarkastuslautakunnan varajäsenen valinta
Val av ersättare i revisionsnämnden

153 Asia/6 Luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien muuttaminen
Ändring av de förtroendevaldas ekonomiska förmåner

154 Asia/7 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskeva hallintosäännön 
muutos
Ändring av förvaltningsstadgan i fråga om skolelevernas morgon- och 
eftermiddagsverksamhet

155 Asia/8 Äänestysaluejaon muuttaminen
Ändring av indelningen i röstningsområden

156 Asia/9 Helsingin kaupungin ympäristöraportti 2019
Miljörapport för Helsingfors stad 2019

157 Asia/10 Laakson yhteissairaalan hankesuunnitelma
Projektplan för Dals samsjukhus

158 Asia/11 Terveysasemapalvelujen hankinnan kokeilu
Försök med upphandling av hälsostationstjänster

159 Asia/12 Kielilukion uudisrakennuksen hankesuunnitelma
Projektplan för en nybyggnad för Helsingfors språkgymnasium

160 Asia/13 Suuntimopuiston koulu- ja päiväkotikäyttöön tulevan uudisrakennuk-
sen hankesuunnitelma
Projektplan för en nybyggnad i Pejlingsparken för skol- och dag-
hemsbruk

161 Asia/14 Katajanokan tontin 8191/2 ja puistoalueen asemakaavan muuttami-
nen, Hotelli Katajanokka (12542)
Detaljplaneändring för tomten 8191/2 och parkområde på Skatudden, 
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Hotelli Katajanokka (nr 12542)

162 Asia/15 Kannelmäen Pasuunakuja 1:n asemakaavan muuttaminen (12612)
Detaljplaneändring för Basungränden 1 i Gamlas (nr 12612)

163 Asia/16 Kokouksessa jätetyt aloitteet
Motioner inlämnade vid sammanträdet
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§ 148
Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös

Kaupunginvaltuusto totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja pää-
tösvaltaiseksi.

Nimenhuuto ja estyneet

Puheenjohtaja totesi, että esteilmoituksen jättäneiden tilalle on kutsuttu 
seuraavat varavaltuutetut:

 Seija Muurinen tilalle Tapio Klemetti
 Juhana Vartiainen tilalle Laura Rissanen
 Mia Nygård tilalle Laura Varjokari
 Satu Silvo tilalle Johanna Nuorteva
 Tuula Haatainen tilalle Maija Anttila
 Petra Malin tilalle Zahra Abdulla
 Paavo Väyrynen tilalle Mauri Venemies

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

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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§ 149
Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin valtuutetut Joel Harkimo ja Fatim Diarra 
sekä varalle valtuutetut Dan Koivulaakso ja Terhi Peltokorpi.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto valitsee pöytäkirjantarkastajiksi kaksi valtuutettua 
ja varatarkastajiksi kaksi valtuutettua.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 150
Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien valin-
ta

HEL 2020-006452 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginvaltuusto valitsi puheenjohtajakseen valtuutettu Otso Kivek-
kään sekä ensimmäiseksi varapuheenjohtajakseen valtuutettu Harry 
Bogomoloffin ja toiseksi varapuheenjohtajakseen valtuutettu Paavo Ar-
hinmäen.

Samalla kaupunginvaltuusto tarkasti pöytäkirjan tämän kohdan osalta 
heti. 

Käsittely

Valtuutettu Daniel Sazonov ehdotti kaupungin puheenjohtajaksi valtuu-
tettu Otso Kivekästä, ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi valtuutettu 
Harry Bogomoloffia ja toiseksi varapuheenjohtajaksi valtuutettu Paavo 
Arhinmäkeä.

Kaupunginvaltuusto valitsi puheenjohtajan ja varapuheenjohtajat yksi-
mielisesti Daniel Sazonovin ehdotuksen mukaisesti.

Esittelijä
Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

Lisätiedot
Asta Vennelä, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

asta.vennela(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto valitsee puheenjohtajan sekä ensimmäisen ja toi-
sen varapuheenjohtajan.

Samalla kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän kohdan osalta 
heti. 

Esittelijän perustelut

Kuntalain 18 §:n mukaan valtuusto valitsee keskuudestaan puheenjoh-
tajan ja tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia toimikaudekseen, jollei 
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valtuusto ole päättänyt, että heidän toimikautensa on valtuuston toimi-
kautta lyhyempi. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat valitaan samas-
sa vaalitoimituksessa.

Hallintosäännön 29 luvun 5 §:n 1 momentin mukaan kaupunginvaltuus-
to valitsee kunkin vuoden kesäkuun ensimmäisessä kokouksessaan 
vuoden mittaiseksi toimikaudeksi keskuudestaan puheenjohtajan sekä 
ensimmäisen ja toisen varapuheenjohtajan. 

Esittelijä
Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

Lisätiedot
Asta Vennelä, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

asta.vennela(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto
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§ 151
Muutos kaupunginvaltuuston kokoonpanossa

HEL 2020-006446 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginvaltuusto totesi, että varavaltuutettu René Hurstin luottamus-
toimi on päättynyt.

Samalla kaupunginvaltuusto tarkasti pöytäkirjan tämän asian osalta he-
ti.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Asta Vennelä, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

asta.vennela(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

René Hursti on ollut Vasemmistoliiton valtuustoryhmän 6. varavaltuu-
tettu 2017 alkaneella valtuustokaudella. René Hursti on kuollut 
2.5.2020.

Kuntalain (410/2015) 17 §:n mukaan valtuutetuille valitaan varavaltuu-
tettuja jokaisen kuntavaaleissa esiintyneen vaaliliiton, puolueen ja yh-
teislistan ensimmäisistä valitsematta jääneistä ehdokkaista sama mää-
rä kuin valtuutettuja, kuitenkin vähintään kaksi. Varavaltuutettujen mää-
rä jää näin ollen vajaaksi.

Vaalilain (714/1998) 93 §:n mukaan kunnan keskusvaalilautakunnan on 
valtuuston puheenjohtajan pyynnöstä määrättävä uusia varavaltuutettu-
ja, jos varavaltuutettujen määrä jää valtuuston toimikauden aikana va-
jaaksi.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Asta Vennelä, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/2020 6 (331)
Kaupunginvaltuusto

Asia/4
10.06.2020

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

asta.vennela(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Taloushallintopalveluliikelaitos
Keskusvaalilautakunta

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 25.05.2020 § 309

HEL 2020-006446 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto toteaa, että varavaltuutettu René Hurstin luotta-
mustoimi on päättynyt.

Samalla kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta 
heti.

Esittelijä
vs. hallintojohtaja
Antti Peltonen

Lisätiedot
Asta Vennelä, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

asta.vennela(a)hel.fi
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§ 152
Tarkastuslautakunnan varajäsenen valinta

HEL 2020-006795 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginvaltuusto

 myönsi Antti Pynttärille eron tarkastuslautakunnan varajäsenen luot-
tamustoimesta ja

 valitsi Juha Liukkosen varajäseneksi (Kauko Koskisen henkilökoh-
tainen varajäsen) tarkastuslautakuntaan vuoden 2021 toukokuun 
lopussa päättyväksi toimikaudeksi. 

Samalla kaupunginvaltuusto tarkasti pöytäkirjan tämän asian osalta he-
ti.

Käsittely

Kaupunginvaltuusto valitsi yksimielisesti valtuutettu Daniel Sazonovin 
ehdotuksesta Juha Liukkosen varajäseneksi tarkastuslautakuntaan.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

Liitteet

1 Eroilmoitus 18.5.2020

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Esitysteksti

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto

 myöntää Antti Pynttärille eron tarkastuslautakunnan varajäsenen 
luottamustoimesta ja
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 valitsee _______ varajäseneksi (Kauko Koskisen henkilökohtainen 
varajäsen) tarkastuslautakuntaan vuoden 2021 toukokuun lopussa 
päättyväksi toimikaudeksi. 

Samalla kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta 
heti.

Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuusto valitsi Antti Pynttärin (Kok.) 25.9.2019 § 254 vara-
jäseneksi tarkastuslautakuntaan vuoden 2021 toukokuun lopussa päät-
tyväksi toimikaudeksi. Antti Pynttäri pyytää 18.5.2020 eroa tarkastus-
lautakunnan varajäsenen luottamustoimesta Helsingistä poismuuton 
vuoksi.

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 sekä 
tarkastuslautakuntaa koskevan 75 §:n mukaisesti.

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

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

Liitteet

1 Eroilmoitus 18.5.2020

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Esitysteksti

Kunnallisvalitus, valtuusto
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Tiedoksi

Tarkastusvirasto
Taloushallintopalveluliikelaitos

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 01.06.2020 § 324

HEL 2020-006795 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto

 myöntää Antti Pynttärille eron tarkastuslautakunnan varajäsenen 
luottamustoimesta ja

 valitsee _______ varajäseneksi (Kauko Koskisen henkilökohtainen 
varajäsen) tarkastuslautakuntaan 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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§ 153
Luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien muuttaminen

HEL 2020-004094 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti muuttaa luottamushenkilöiden taloudellisia 
etuuksia seuraavasti: 

Luottamustoimeen liittyvien matkakustannusten korvaaminen

Luvun viimeiseksi kappaleeksi lisätään:

Kaupunginvaltuutetuilla ja varavaltuutetuilla on oikeus saada 30 euron 
arvoinen HSL:n kaupunkipyöräkausi määräaikaisesti käyttöönsä kau-
delle 2020.

Käsittely

Valtuutettu Mari Rantanen ehdotti valtuutettu Pia Kopran kannattama-
na, että kaupunginvaltuusto hylkäisi ehdotuksen, koska koronan jälkei-
sessä talouskriisissä ei ole edellytyksiä lisätä luottamushenkilöiden ta-
loudellisia etuuksia vaan niitä pitäisi pikemminkin vähentää. 

Kaupunginvaltuusto katsoo myös, että vallitsevassa vaikeassa talousti-
lanteessa valtuusto voisi luopua yli kolmen tunnin korotetusta kokous-
palkkiosta.

1 äänestys

Kaupunginhallituksen ehdotus JAA, hylkäys EI

JAA-ehdotus: Kaupunginhallitus
EI-ehdotus: Kaupunginvaltuusto hylkää ehdotuksen, koska koronan jäl-
keisessä talouskriisissä ei ole edellytyksiä lisätä luottamushenkilöiden 
taloudellisia etuuksia vaan niitä pitäisi pikemminkin vähentää.  Kau-
punginvaltuusto katsoo myös, että vallitsevassa vaikeassa taloustilan-
teessa valtuusto voisi luopua yli kolmen tunnin korotetusta kokouspalk-
kiosta.

Jaa-äänet: 69
Zahra Abdulla, Maija Anttila, Ted Apter, Pentti Arajärvi, Paavo Arhin-
mäki, Katju Aro, Sirpa Asko-Seljavaara, Eva Biaudet, Silja Borgarsdottir 
Sandelin, Jussi Chydenius, Fatim Diarra, Laura Finne-Elonen, Mia 
Haglund, Juha Hakola, Jasmin Hamid, Atte Harjanne, Joel Harkimo, 
Eveliina Heinäluoma, Kaisa Hernberg, Veronika Honkasalo, Abdirahim 
Husu Hussein, Ville Jalovaara, Kati Juva, Jukka Järvinen, Arja Karhu-
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vaara, Emma Kari, Otso Kivekäs, Mai Kivelä, Tapio Klemetti, Dan Koi-
vulaakso, Laura Kolbe, Vesa Korkkula, Kauko Koskinen, Terhi Koulu-
mies, Heimo Laaksonen, Johanna Laisaari, Sami Muttilainen, Björn 
Månsson, Johanna Nuorteva, Maria Ohisalo, Hannu Oskala, Jenni Pa-
junen, Pia Pakarinen, Matti Parpala, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, 
Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Nasima Razmyar, 
Laura Rissanen, Suldaan Said Ahmed, Mirita Saxberg, Daniel Sazo-
nov, Anni Sinnemäki, Osmo Soininvaara, Leo Stranius, Johanna Sy-
dänmaa, Ilkka Taipale, Pilvi Torsti, Ulla-Marja Urho, Thomas Wallgren, 
Reetta Vanhanen, Jan Vapaavuori, Laura Varjokari, Sinikka Vepsä, 
Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki, Ozan Yanar

Ei-äänet: 6
Mika Ebeling, Jussi Halla-aho, Pia Kopra, Jussi Niinistö, Mika Raatikai-
nen, Mari Rantanen

Tyhjä: 9
Alviina Alametsä, Harry Bogomoloff, Atte Kaleva, Otto Meri, Dani Nis-
kanen, Petrus Pennanen, Wille Rydman, Sampo Terho, Mauri Vene-
mies

Poissa: 1
Mari Holopainen

Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen ehdotuksen.

Valtuutetut Mari Rantanen, Pia Kopra ja Jussi Halla-aho jättivät eriävän 
mielipiteen.

Koronan jälkeisessä talouskriisissä ei ole edellytyksiä lisätä luottamus-
henkilöiden taloudellisia etuuksia vaan niitä pitäisi pikemminkin vähen-
tää.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Asta Vennelä, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

asta.vennela(a)hel.fi

Liitteet

1 Luottamushenkilöiden taloudelliset etuudet

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus
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Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Luottamustoimeen liittyvien matkakustannusten korvaaminen

Kaupunginvaltuutetuille ja varavaltuutetuille esitetään lisättäväksi oi-
keus saada 30 euron arvoinen HSL:n kaupunkipyöräkausi määräaikai-
sesti käyttöönsä kaudelle 2020. Etu on kaupungin liikkumisohjelman 
mukainen. Sillä halutaan tuoda fyysinen aktiivisuus luonnolliseksi osak-
si ihmisten jokapäiväistä elämää. Etu on henkilökohtainen ja veronalai-
nen. Kaupunkipyörää voi käyttää luottamustehtävien hoitoa varten sekä 
vapaa-ajalla.

Toimivalta

Kuntalain 14 §:n mukaan valtuusto päättää luottamushenkilöiden talou-
dellisten etuuksien perusteista. Hallintosäännön 31 luvussa määrätään 
kuntalain edellyttämistä luottamushenkilöille maksettavista taloudellisis-
ta etuuksista ja korvauksista. Hallintosäännön mukaan kaupunginval-
tuusto päättää perusteiden lisäksi myös palkkioista ja korvausten suu-
ruudesta ja rajoituksista.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Asta Vennelä, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

asta.vennela(a)hel.fi

Liitteet

1 Luottamushenkilöiden taloudelliset etuudet

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Toimialat, liikelaitokset ja virastot

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 01.06.2020 § 325

HEL 2020-004094 T 00 00 02

Päätös
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Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää muuttaa luottamushenkilöiden taloudellisia 
etuuksia seuraavasti: 

Luottamustoimeen liittyvien matkakustannusten korvaaminen

Luvun viimeiseksi kappaleeksi lisätään:

Kaupunginvaltuutetuilla ja varavaltuutetuilla on oikeus saada 30 euron 
arvoinen HSL:n kaupunkipyöräkausi määräaikaisesti käyttöönsä kau-
delle 2020.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Asta Vennelä, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

asta.vennela(a)hel.fi
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§ 154
Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskeva hallintosäännön 
muutos

HEL 2020-000635 T 00 01 00

Päätös

Kaupunginvaltuusto muutti hallintosääntöä 1.8.2020 lukien seuraavasti:

Hallintosäännön 4 luvun 5 §:n 2 momentin 1 ja 2 kohtia muutetaan si-
ten, että varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen palvelukokonaisuus sekä 
perusopetuksen palvelukokonaisuus huolehtivat kumpikin osaltaan 
koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnasta ja esiopetuksesta. Muutok-
sen jälkeen kohdat kuuluvat seuraavasti:

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala jakautuu neljään palvelukokonai-
suuteen:

1

Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen palvelukokonaisuus, joka huolehtii 
suomenkielisestä varhaiskasvatuksesta, osaltaan esiopetuksesta, osal-
taan koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnasta ja leikkipuistotoiminnas-
ta.

2

Perusopetuksen palvelukokonaisuus, joka huolehtii suomenkielisestä 
perusopetuksesta ja osaltaan muusta perusopetuslain mukaisesta toi-
minnasta.

Samalla hallintosäännön 15 luvun 4 ja 5 §:iä muutetaan siten, että toi-
mivalta ottaa oppilaat aamu- ja iltapäivätoimintaan siirretään varhais-
kasvatusjohtajalta toimialajohtajalle. 4 §:n 1 momenttiin lisätään uusi 8 
kohta, jonka mukaan toimialajohtaja tai hänen määräämänsä ottaa op-
pilaat koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaan. 5 §:n 1 momentin 1 
kohdasta poistetaan vastaava toimivalta. Muutoksen jälkeen kohdat 
kuuluvat seuraavasti:

4 § Kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtajan erityinen toimivalta

Ellei toimivallasta ole muutoin säädetty tai määrätty tai ellei kasvatuk-
sen ja koulutuksen toimialajohtaja ole määrännyt tehtävää muulle vi-
ranhaltijalle, kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja

8 
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ottaa oppilaat koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaan

5 § Varhaiskasvatusjohtajan toimivalta

Ellei toimivallasta ole muutoin säädetty tai määrätty tai ellei varhaiskas-
vatusjohtaja ole määrännyt tehtävää muulle viranhaltijalle, varhaiskas-
vatusjohtaja

1

ottaa lapset varhaiskasvatukseen ja oppilaat esiopetukseen.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1 Helsingin kaupungin hallintosääntö (25.5.2020) muutokset näkyvissä
2 Helsingin kaupungin hallintosääntö (25.5.2020) muutokset hyväksytty

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta Helsingissä

Kaupunki järjestää perusopetuslain mukaista aamu- ja iltapäivätoimin-
taa ensimmäisen ja toisen vuosiluokan oppilaille, erityisen tuen oppilail-
le ja kehitysvammaisille ja autistisille koululaisille. Aamu- ja iltapäivä-
toimintaa järjestää kaupungin avustuksella myös yksityiset palvelun-
tuottajat kuten järjestöt ja seurakunnat. Näiden lisäksi kaupungin leikki-
puistot järjestävät koululaisille avointa iltapäivätoimintaa ja syksystä 
2020 alkaen myös perusopetuslain mukaista iltapäivätoimintaa.

Viime vuonna kaupungin järjestämässä iltapäivätoiminnassa oli 1 020 
oppilasta ja yksityisten palveluntuottajien järjestämässä avustettavassa 
iltapäivätoiminnassa 6 240 oppilasta. Aamutoiminnassa oli yhteensä 2 
500 oppilasta. Leikkipuistojen avoimessa iltapäivätoiminnassa oli 3 280 
koululaista.

Iltapäivätoiminta kasvatuksen ja koulutuksen toimialan organisaatiossa
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Voimassa olevan hallintosäännön mukaan koululaisten aamu- ja ilta-
päivätoiminnasta huolehtii varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen palve-
lukokonaisuus. Käytännössä toiminnan järjestäminen on kuitenkin ja-
kautunut kolmeen palvelukokonaisuuteen:

 Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen palvelukokonaisuus huolehtii 
yksityisten palveluntuottajien järjestämästä avustettavasta iltapäivä-
toiminnasta, kaupungin järjestämästä kehitysvammaisten ja autistis-
ten koululaisten iltapäivätoiminnasta ja leikkipuistojen iltapäivätoi-
minnasta.

 Perusopetuksen palvelukokonaisuus huolehtii kaupungin järjestä-
mästä aamu- ja iltapäivätoiminnasta lukuun ottamatta kehitysvam-
maisten ja autististen koululaisten iltapäivätoimintaa.

 Ruotsinkielinen palvelukokonaisuus huolehtii ruotsinkielisestä peru-
sopetuslain mukaisesta aamu- ja iltapäivätoiminnasta.

Kehitysvammaisten ja autististen koululaisten iltapäivätoiminta on tar-
koitus siirtää varhaiskasvatuksen palvelukokonaisuudesta perusope-
tuksen palvelukokonaisuuteen 1.8.2020 lukien. Toimintaan osallistuu 
350 oppilasta.

Hallintosäännön palvelukokonaisuuksia koskevat muutokset

Voimassa oleva hallintosääntö ei vastaa sitä, miten aamu- ja iltapäivä-
toiminta on toimialalla jo nyt käytännössä järjestetty. Toiminnan johdon, 
valvonnan ja määrärahojen tulisi olla siinä palvelukokonaisuudessa, 
jossa palvelu annetaan. Nyt kun kehitysvammaisten ja autististen kou-
lulaisten iltapäivätoiminta siirretään palvelukokonaisuudesta toiseen, on 
tarkoituksenmukaista, että hallintosääntö muutetaan samalla vastaa-
maan tosiasiallista tilannetta. Muutos tuo väljyyttä toiminnan suunnite-
luun ja mahdollistaa sen, että aamu- ja iltapäivätoimintaa voidaan jär-
jestää joustavasti molemmissa palvelukokonaisuuksissa.

Hallintosääntöä esitetään muutettavaksi siten, että sekä varhaiskasva-
tuksen ja esiopetuksen palvelukokonaisuus että perusopetuksen palve-
lukokonaisuus huolehtivat osaltaan aamu- ja iltapäivätoiminnan järjes-
tämisestä.

Palvelukokonaisuudet on kuvattu voimassa olevassa hallintosäännössä 
näin:

1

Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen palvelukokonaisuus, joka huolehtii 
suomenkielisestä varhaiskasvatuksesta, esiopetuksesta, koululaisten 
aamu- ja iltapäivätoiminnasta ja leikkipuistotoiminnasta.
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2

Perusopetuksen palvelukokonaisuus, joka huolehtii suomenkielisestä 
perusopetuksesta ja muusta perusopetuslain mukaisesta toiminnasta 
lukuun ottamatta esiopetusta ja perusopetuslain mukaista aamu- ja il-
tapäivätoimintaa.

Muutoksen jälkeen kohdat kuuluvat näin:

1

Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen palvelukokonaisuus, joka huolehtii 
suomenkielisestä varhaiskasvatuksesta, osaltaan esiopetuksesta, osal-
taan koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnasta ja leikkipuistotoiminnas-
ta.

2

Perusopetuksen palvelukokonaisuus, joka huolehtii suomenkielisestä 
perusopetuksesta ja osaltaan muusta perusopetuslain mukaisesta toi-
minnasta.

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta sisältyy muuhun perusopetus-
lain mukaiseen toimintaan. Samalla mahdollistetaan esiopetuksen jär-
jestäminen tarvittaessa kummassakin palvelukokonaisuudessa.

Viranhaltijoiden toimivaltaa koskevat muutokset

Koululaisten ottamisesta perusopetuslain mukaiseen aamu- ja iltapäi-
vätoimintaan tehdään hallintopäätökset. Oppilaiden ottamista koskeva 
toimivalta on voimassa olevassa hallintosäännössä varhaiskasvatus-
johtajalla, joka on delegoinut sen alaiselleen viranhaltijalle. Kun samaa 
palvelua järjestetään kahdessa palvelukokonaisuudessa, on tarkoituk-
senmukaista, että sitä koskeva toimivalta on toimialajohtajalla.

Viranhaltijoiden toimivaltaa koskevia hallintosäännön kohtia esitetään 
muutettavaksi niin, että toimivalta ottaa oppilaat aamu- ja iltapäivätoi-
mintaan siirretään varhaiskasvatusjohtajalta toimialajohtajalle. 

Voimassa olevassa hallintosäännössä varhaiskasvatusjohtajan toimi-
valtaa koskeva kohta kuuluu näin:

Ellei toimivallasta ole muutoin säädetty tai määrätty tai ellei varhaiskas-
vatusjohtaja ole määrännyt tehtävää muulle viranhaltijalle, varhaiskas-
vatusjohtaja

1
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ottaa lapset varhaiskasvatukseen sekä oppilaat esiopetukseen ja kou-
lulaisten aamu- ja iltapäivätoimintaan

Muutoksen jälkeen kohta kuuluu näin:

1

ottaa lapset varhaiskasvatukseen ja oppilaat esiopetukseen

Toimialajohtajan toimivaltaan lisätään uusi 8 kohta:

Ellei toimivallasta ole muutoin säädetty tai määrätty tai ellei kasvatuk-
sen ja koulutuksen toimialajohtaja ole määrännyt tehtävää muulle vi-
ranhaltijalle, kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja

8

ottaa oppilaat koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaan

Aamu- ja iltapäivätoimintaan ottamisen tulee jatkossakin olla yhdellä vi-
ranhaltijalla yhdenmukaisen menettelyn turvaamiseksi. Toimialajohta-
jan tarkoituksena on valtuuston päätöksen jälkeen delegoida kahden 
palvelukokonaisuuden aamu- ja iltapäivätoimintaan ottaminen samalle 
viranhaltijalle jolla se nykyisin on. Muutoksella ei siten ole vaikutusta 
käytännön toimintaan.

Hallintosääntömuutoksen valmistelu ja toimivalta

Kasvatus- ja koulutuslautakunta on esittänyt hallintosäännön muutosta 
kaupunginhallitukselle 5.5.2020 § 105. Kaupunginvaltuustolle tehtävä 
esitys on sen mukainen.

Sääntötyöryhmä on käsitellyt esityksen 23.3.2020 ja todennut, ettei sillä 
ole esitykseen sääntöteknisiä huomioita. Muutos mahdollistaa toimival-
lan delegoimisen kahteen palvelukokonaisuuteen ja sujuvoittaa kasva-
tuksen ja koulutuksen toimialan toimintaa.

Kuntalain 14 §:n mukaan hallintosäännöstä päättää valtuusto.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1 Helsingin kaupungin hallintosääntö (25.5.2020) muutokset näkyvissä
2 Helsingin kaupungin hallintosääntö (25.5.2020) muutokset hyväksytty
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Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Kasvatus- ja koulutuslautakunta

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 25.05.2020 § 310

HEL 2020-000635 T 00 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto muuttaa hallintosääntöä 1.8.2020 lukien seuraa-
vasti:

Hallintosäännön 4 luvun 5 §:n 2 momentin 1 ja 2 kohtia muutetaan si-
ten, että varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen palvelukokonaisuus sekä 
perusopetuksen palvelukokonaisuus huolehtivat kumpikin osaltaan 
koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnasta ja esiopetuksesta. Muutok-
sen jälkeen kohdat kuuluvat seuraavasti:

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala jakautuu neljään palvelukokonai-
suuteen:

1

Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen palvelukokonaisuus, joka huolehtii 
suomenkielisestä varhaiskasvatuksesta, osaltaan esiopetuksesta, osal-
taan koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnasta ja leikkipuistotoiminnas-
ta.

2

Perusopetuksen palvelukokonaisuus, joka huolehtii suomenkielisestä 
perusopetuksesta ja osaltaan muusta perusopetuslain mukaisesta toi-
minnasta.

Samalla hallintosäännön 15 luvun 4 ja 5 §:iä muutetaan siten, että toi-
mivalta ottaa oppilaat aamu- ja iltapäivätoimintaan siirretään varhais-
kasvatusjohtajalta toimialajohtajalle. 4 §:n 1 momenttiin lisätään uusi 8 
kohta, jonka mukaan toimialajohtaja tai hänen määräämänsä ottaa op-
pilaat koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaan. 5 §:n 1 momentin 1 
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kohdasta poistetaan vastaava toimivalta. Muutoksen jälkeen kohdat 
kuuluvat seuraavasti:

4 § Kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtajan erityinen toimivalta

Ellei toimivallasta ole muutoin säädetty tai määrätty tai ellei kasvatuk-
sen ja koulutuksen toimialajohtaja ole määrännyt tehtävää muulle vi-
ranhaltijalle, kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja

8 

ottaa oppilaat koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaan

5 § Varhaiskasvatusjohtajan toimivalta

Ellei toimivallasta ole muutoin säädetty tai määrätty tai ellei varhaiskas-
vatusjohtaja ole määrännyt tehtävää muulle viranhaltijalle, varhaiskas-
vatusjohtaja

1

ottaa lapset varhaiskasvatukseen ja oppilaat esiopetukseen.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 05.05.2020 § 105

HEL 2020-000635 T 00 01 00

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta esitti kaupunginhallitukselle edelleen 
kaupunginvaltuustolle esitettäväksi, että hallintosääntöä muutetaan 
1.8.2020 lukien seuraavasti:

Hallintosäännön 4 luvun 5 §:n 2 momentin 1 ja 2 kohtia muutetaan si-
ten, että varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen palvelukokonaisuus sekä 
perusopetuksen palvelukokonaisuus huolehtivat kumpikin osaltaan 
koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnasta ja esiopetuksesta.

Muutoksen jälkeen hallintosäännön 4 luvun 5 §:n 2 momentin 1 ja 2 
kohta kuuluvat seuraavasti:
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Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala jakautuu neljään palvelukokonai-
suuteen:

1 Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen palvelukokonaisuus, joka huo-
lehtii suomenkielisestä varhaiskasvatuksesta, osaltaan esiopetuksesta, 
osaltaan koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnasta ja leikkipuistotoi-
minnasta.

2 Perusopetuksen palvelukokonaisuus, joka huolehtii suomenkielisestä 
perusopetuksesta ja osaltaan muusta perusopetuslain mukaisesta toi-
minnasta. 

Hallintosäännön 15 luvun 4 §:n 1 momentin kasvatuksen ja koulutuk-
sen toimialajohtajan erityistä toimivaltaa muutetaan siten, että moment-
tiin lisätään kohta 8, jonka mukaan toimialajohtaja tai hänen määrää-
mänsä ottaa oppilaat koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaan. Vas-
taavasti toimivalta oppilaaksi ottamisesta poistetaan hallintosäännön 15 
luvun 5 §:n 1 momentin 1 kohdasta varhaiskasvatusjohtajan toimival-
lasta.  

Muutoksen jälkeen hallintosäännön 15 luvun 4 §:n 1 momentin 8 kohta 
ja 15 luvun 5 §:n 1 momentin 1 kohta kuuluvat seuraavasti:

4 § Kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtajan erityinen toimivalta

Ellei toimivallasta ole muutoin säädetty tai määrätty tai ellei toimialajoh-
taja ole määrännyt tehtävää muulle viranhaltijalle, toimialajohtaja

8 ottaa oppilaat koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaan 

5 § Varhaiskasvatusjohtajan toimivalta

Ellei toimivallasta ole muutoin säädetty tai määrätty tai ellei varhaiskas-
vatusjohtaja ole määrännyt tehtävää muulle viranhaltijalle, varhaiskas-
vatusjohtaja

1 ottaa lapset varhaiskasvatukseen ja oppilaat esiopetukseen 

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Timo Tapani Korhonen, yksikön päällikkö, puhelin: 310 21012

timo.t.korhonen(a)hel.fi



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/2020 22 (331)
Kaupunginvaltuusto

Asia/8
10.06.2020

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

§ 155
Äänestysaluejaon muuttaminen

HEL 2020-003128 T 00 00 01

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti muuttaa kaupunginvaltuuston 27.4.2005 
vahvistaman sekä 9.4.2008, 7.4.2010, 24.4.2013, 30.3.2016 ja 
25.4.2018 muuttaman äänestysaluejaon seuraavasti:

3A 
Kaartinkaupungin kaupunginosa sekä Ullanlinnan kaupunginosan Ul-
lanlinnan osa-alueen pienalue 2 sekä pienalueen 3 korttelit 07134–
07136 sekä Kaivopuiston kaupunginosa.

5B 
Punavuoren kaupunginosan Punavuoren osa-alueen pienalueet 2 ja 3.

7A 
Ullanlinnan kaupunginosan Ullanlinnan osa-alueen pienalue 1 lukuun 
ottamatta korttelia 07126.

7B 
Ullanlinnan kaupunginosan Ullanlinnan osa-alueen pienalueen 1 kortte-
li 07126 sekä pienalue 3 lukuun ottamatta kortteleita 07134–07136 se-
kä Ulkosaarten kaupunginosan Länsisaarten osa-alue.

10A 
Sörnäisten kaupunginosan Vilhonvuoren osa-alueen pienalue 1 lukuun 
ottamatta kortteleita 10289 ja 10291.

10B 
Sörnäisten kaupunginosan Vilhonvuoren osa-alueen pienalueen 1 kort-
telit 10289 ja 10291 sekä pienalueet 2 ja 3.

10C 
Sörnäisten kaupunginosan Kalasataman osa-alueen pienalue 5 sekä 
Sörnäisten kaupunginosan Sompasaaren osa-alue sekä Sörnäisten 
kaupunginosan Hanasaaren osa-alue.

11B 
Kallion kaupunginosan Linjojen osa-alueen pienalue 1 lukuun ottamatta 
kortteleita 11314, 11315, 11320, 11323–11327 ja 11385 sekä pienalue 
3.
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11C 
Kallion kaupunginosan Linjojen osa-alueen pienalueen 1 korttelit 
11314, 11315, 11320, 11323–11327 ja 11385 sekä pienalue 2 lukuun 
ottamatta kortteleita 11305, 11312 ja 11318.

11D 
Kallion kaupunginosan Torkkelinmäen osa-alueen pienalue 0 lukuun 
ottamatta kortteleita 11328, 11329, 11331, 11340 ja 11343.

11E 
Kallion kaupunginosan Linjojen osa-alueen pienalueen 2 kortteli 11318 
sekä Kallion kaupunginosan Torkkelinmäen osa-alueen pienalueen 0 
korttelit 11328, 11329, 11331, 11340 ja 11343.

14A 
Taka-Töölön kaupunginosan Taka-Töölön osa-alueen pienalue 1 sekä 
pienalueen 2 korttelit 14473, 14477, 14478 ja 14486 sekä pienalueen 3 
korttelit 14485, 14523 ja 14525 sekä pienalue 6.

14B 
Taka-Töölön kaupunginosan Taka-Töölön osa-alueen pienalue 2 lu-
kuun ottamatta kortteleita 14473, 14477, 14478, 14486 ja 14487 sekä 
pienalue 5.

14C 
Taka-Töölön kaupunginosan Taka-Töölön osa-alueen pienalue 3 lu-
kuun ottamatta kortteleita 14485, 14492, 14494, 14499, 14500, 14518, 
14523 ja 14525.

14D
Taka-Töölön kaupunginosan Taka-Töölön osa-alueen pienalueen 2 
kortteli 14487 sekä pienalueen 3 korttelit 14492, 14494, 14499, 14500 
ja 14518 sekä pienalue 4.

15A
Meilahden kaupunginosan Meilahden osa-alueen pienalueet 1, 2 ja 3 
sekä pienalue 4 lukuun ottamatta kortteleita 15610–15612, 15614 ja 
15616 sekä Laakson kaupunginosan Laakson osa-alueen pienalue 2.

15B
Meilahden kaupunginosan Meilahden osa-alueen pienalueen 4 korttelit 
15610–15612, 15614 ja 15616 sekä Meilahden kaupunginosan Pikku 
Huopalahden osa-alueen pienalue 1 sekä Laakson kaupunginosan 
Laakson osa-alueen pienalueet 1 ja 3.

21B
Hermannin kaupunginosan Hermanninmäen osa-alueen pienalueen 1 
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korttelit 21652, 21653, 21656, 21657, 21660, 21663 ja 21665 sekä pie-
nalue 2 sekä Hermannin kaupunginosan Kyläsaaren osa-alue.

24A
Kumpulan kaupunginosan Kumpulan osa-alue.

25A
Käpylän kaupunginosan Käpylän osa-alueen pienalueet 1 ja 2 sekä 
pienalue 4 lukuun ottamatta korttelia 25953 sekä pienalue 5 lukuun ot-
tamatta kortteleita 25801, 25814, 25815, 25825–25828, 25840, 25842 
ja 25881 sekä pienalueen 6 korttelit 25001, 25002, 25810, 25819, 
25820 ja 25822.

25B
Käpylän kaupunginosan Käpylän osa-alueen pienalue 3 sekä pienalu-
een 4 kortteli 25953 sekä pienalueen 5 korttelit 25801, 25814, 25815, 
25825–25828, 25840, 25842 ja 25881 sekä pienalue 6 lukuun ottamat-
ta kortteleita 25001, 25002, 25810, 25819, 25820 ja 25822.

30A
Munkkiniemen kaupunginosan Vanhan Munkkiniemen osa-alueen pie-
nalue 1 sekä pienalue 4 lukuun ottamatta kortteleita 30001–30005, 
30016–30018, 30039 ja 30045.

30B
Munkkiniemen kaupunginosan Vanhan Munkkiniemen osa-alueen pie-
nalueen 2 korttelit 30049 ja 30050 sekä pienalueen 3 korttelit 30048 ja 
30053 sekä pienalueen 4 korttelit 30001–30005, 30016–30018, 30039 
ja 30045 sekä Munkkiniemen kaupunginosan Kuusisaaren osa-alue 
sekä Munkkiniemen kaupunginosan Lehtisaaren osa-alueen pienalue 1 
sekä Lauttasaaren kaupunginosan Lehtisaaren osa-alueen pienalue 2.

30C
Munkkiniemen kaupunginosan Vanhan Munkkiniemen osa-alueen pie-
nalue 2 lukuun ottamatta kortteleita 30049 ja 30050 sekä pienalue 3 lu-
kuun ottamatta kortteleita 30048 ja 30053.

33A
Kaarelan kaupunginosan Kannelmäen osa-alueen pienalue 2.

33B
Kaarelan kaupunginosan Kannelmäen osa-alueen pienalueen 1 kortte-
lit 33119–33121, 33125–33127, 33129 ja 33164 sekä pienalue 4 lu-
kuun ottamatta kortteleita 33202–33204.

33C
Kaarelan kaupunginosan Kannelmäen osa-alueen pienalue 1 lukuun 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/2020 25 (331)
Kaupunginvaltuusto

Asia/8
10.06.2020

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

ottamatta kortteleita 33119–33121, 33125–33127, 33129 ja 33164 se-
kä pienalue 3 sekä pienalueen 4 korttelit 33202–33204 sekä Kaarelan 
kaupunginosan Hakuninmaan osa-alueen pienalue 1.

34C
Pakilan kaupunginosan Itä-Pakilan osa-alue sekä Tuomarinkylän kau-
punginosan Tuomarinkartanon osa-alue.

35B
Tuomarinkylän kaupunginosan Paloheinän osa-alueen pienalueen 1 
korttelit 35013–35018, 35020–35024, 35056, 35059, 35060, 35062–
35064, 35069 ja 35093 sekä Tuomarinkylän kaupunginosan Torppa-
rinmäen osa-alue sekä Tuomarinkylän kaupunginosan Haltialan osa-
alue.

36A
Viikin kaupunginosan Viikinrannan osa-alueen pienalue 2 sekä Viikin 
kaupunginosan Latokartanon osa-alueen pienalue 1 sekä Viikin kau-
punginosan Viikin tiedepuiston osa-alueen pienalue 1 sekä pienalue 2 
lukuun ottamatta kortteleita 36175–36177 ja 38323.

36B
Viikin kaupunginosan Latokartanon osa-alueen pienalue 2 sekä piena-
lueen 3 korttelit 36205, 36222, 36223, 36225, 36227–36232 ja 36241.

36C
Viikin kaupunginosan Latokartanon osa-alueen pienalue 3 lukuun ot-
tamatta kortteleita 36205, 36222, 36223, 36225, 36227–36232 ja 
36241 sekä pienalue 4.

36D
Viikin kaupunginosan Viikinrannan osa-alueen pienalue 1 sekä Viikin 
kaupunginosan Viikinmäen osa-alueen pienalue 0 lukuun ottamatta 
kortteleita 36057, 36062, 36063, 36065 ja 36066.

38B
Malmin kaupunginosan Pihlajamäen osa-alueen pienalue 1 lukuun ot-
tamatta kortteleita 38012–38016, 38018, 38137, 38242 ja 38317.

38C
Malmin kaupunginosan Pihlajamäen osa-alueen pienalueen 1 korttelit 
38012–38016, 38018 ja 38242 sekä pienalueet 2 ja 4.

40A
Suutarilan kaupunginosan Siltamäen osa-alueen pienalue 4 lukuun ot-
tamatta korttelia 40010 sekä pienalue 5 lukuun ottamatta kortteleita 
40176, 40178, 40179, 40227 ja 40228 sekä pienalue 6.
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40C
Tapaninkylän ja Suutarilan kaupunginosan Töyrynummen osa-alueen 
pienalueet 2 ja 3 sekä Suutarilan kaupunginosan Siltamäen osa-alueen 
pienalueen 5 korttelit 40176, 40178, 40179, 40227 ja 40228 sekä Suu-
tarilan kaupunginosan Töyrynummen osa-alueen pienalue 4.

42A
Mustikkamaa-Korkeasaaren kaupunginosa sekä Kulosaaren kaupungi-
nosa sekä Herttoniemen kaupunginosan Länsi-Herttoniemen osa-
alueen pienalue 5.

43A
Herttoniemen kaupunginosan Länsi-Herttoniemen osa-alueen pienalue 
1.

43B
Herttoniemen kaupunginosan Länsi-Herttoniemen osa-alueen pienalu-
eet 2, 3 ja 4 sekä Vartiokylän kaupunginosan Myllypuron osa-alueen 
pienalue 4 sekä Vartiokylän kaupunginosan Roihupellon osa-alue.

43D
Herttoniemen kaupunginosan Roihuvuoren osa-alueen pienalue 1 lu-
kuun ottamatta kortteleita 43217, 43219–43223 sekä pienalueen 2 kort-
telit 43201–43204 sekä pienalue 3.

43E
Herttoniemen kaupunginosan Roihuvuoren osa-alueen pienalueen 1 
korttelit 43217, 43219–43223 sekä pienalue 2 lukuun ottamatta kortte-
leita 43201–43204 sekä Herttoniemen kaupunginosan Herttoniemen 
yritysalueen osa-alueen pienalue 1 lukuun ottamatta kortteleita 43055, 
43056, 43060, 43064, 43069, 43078 ja 43080.

43F
Herttoniemen kaupunginosan Herttoniemenrannan osa-alueen piena-
lueen 1 korttelit 43242, 43244–43269, 43276 ja 43282 sekä pienalue 2.

43G
Herttoniemen kaupunginosan Herttoniemenrannan osa-alueen piena-
lue 1 lukuun ottamatta kortteleita 43242, 43244–43269, 43276 ja 
43282.

45D
Vartiokylän kaupunginosan Puotinharjun osa-alueen pienalue 1 sekä 
Vartiokylän kaupunginosan Myllypuron osa-alueen pienalueen 5 kortte-
lit 45063, 45069, 45180 ja 45560–45562 sekä Vartiokylän kaupungino-
san Itäkeskuksen osa-alueen pienalue 1 sekä pienalueen 2 korttelit 
45050–45053 sekä pienalue 3.
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45H
Vartiokylän kaupunginosan Marjaniemen osa-alue sekä Vartiokylän 
kaupunginosan Itäkeskuksen osa-alueen pienalue 2 lukuun ottamatta 
kortteleita 45050–45053.

46A
Pitäjänmäen kaupunginosan Talin osa-alue sekä Pitäjänmäen kaupun-
ginosan Pitäjänmäen yritysalueen osa-alueen pienalue 1 lukuun otta-
matta kortteleita 46021 ja 46074.

46B
Pitäjänmäen kaupunginosan Reimarlan osa-alueen pienalue 1 lukuun 
ottamatta kortteleita 46099, 46100, 46110, 46117, 46118, 46123, 
46162 ja 46164 sekä pienalueet 2 ja 3.

46C
Pitäjänmäen kaupunginosan Pajamäen osa-alue sekä Pitäjänmäen 
kaupunginosan Reimarlan osa-alueen pienalueen 1 korttelit 46099, 
46100, 46110, 46117, 46118, 46123, 46162 ja 46164 sekä Pitäjän-
mäen kaupunginosan Marttilan osa-alue sekä Pitäjänmäen kaupungi-
nosan Pitäjänmäen yritysalueen osa-alueen pienalueen 1 korttelit 
46021 ja 46074 sekä pienalueet 2 ja 3.

47A
Mellunkylän kaupunginosan Kivikon osa-alueen pienalueet 1 ja 4 sekä 
Mellunkylän kaupunginosan Kurkimäen osa-alueen pienalue 0 lukuun 
ottamatta kortteleita 47051, 47295–47300, 47305 ja 47306.

47B
Mellunkylän kaupunginosan Kontulan osa-alueen pienalueen 1 kortteli 
47024 sekä pienalue 6 lukuun ottamatta kortteleita 47021, 47022, 
47030–47032, 47034 ja 47083 sekä Mellunkylän kaupunginosan Kivi-
kon osa-alueen pienalueen 2 korttelit 47064–47066 sekä pienalue 3.

47C
Mellunkylän kaupunginosan Kontulan osa-alueen pienalue 1 lukuun ot-
tamatta korttelia 47024 sekä Mellunkylän kaupunginosan Kivikon osa-
alueen pienalue 2 lukuun ottamatta kortteleita 47064–47066.

47D
Vartiokylän kaupunginosan Myllypuron osa-alueen pienalueen 6 kortte-
lit 45583–45585 sekä Mellunkylän kaupunginosan Kontulan osa-alueen 
pienalueen 2 korttelit 47001–47008 ja 47082 sekä pienalue 3 sekä Mel-
lunkylän kaupunginosan Kurkimäen osa-alueen pienalueen 0 korttelit 
47051, 47295–47300, 47305 ja 47306.
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47E
Mellunkylän kaupunginosan Kontulan osa-alueen pienalueen 6 korttelit 
47031, 47032, 47034 ja 47083 sekä Mellunkylän kaupunginosan Vesa-
lan osa-alueen pienalue 1 sekä pienalue 3 lukuun ottamatta kortteleita 
47307–47310 ja 47340.

47F
Mellunkylän kaupunginosan Kontulan osa-alueen pienalueen 6 korttelit 
47021, 47022 ja 47030 sekä Mellunkylän kaupunginosan Vesalan osa-
alueen pienalue 2 sekä pienalueen 3 korttelit 47307–47310 ja 47340.

47G
Mellunkylän kaupunginosan Kontulan osa-alueen pienalue 2 lukuun ot-
tamatta kortteleita 47001–47008 ja 47082 sekä Mellunkylän kaupungi-
nosan Vesalan osa-alueen pienalue 4 sekä Mellunkylän kaupungino-
san Mellunmäen osa-alueen pienalue 2 lukuun ottamatta kortteleita 
47252, 47259 ja 47271.

47H
Mellunkylän kaupunginosan Mellunmäen osa-alueen pienalueen 1 kort-
telit 47200, 47201, 47203–47208, 47211, 47225, 47228, 47230, 47231, 
47311, 47320–47330 ja 47335.

47J
Mellunkylän kaupunginosan Mellunmäen osa-alueen pienalue 1 lukuun 
ottamatta kortteleita 47200, 47201, 47203–47208, 47211, 47225, 
47228, 47230, 47231, 47311, 47320–47330 ja 47335 sekä pienalueen 
2 korttelit 47252, 47259 ja 47271 sekä pienalue 3.

49A
Laajasalon kaupunginosan Yliskylän osa-alueen pienalue 1 lukuun ot-
tamatta kortteleita 49011, 49012 ja 49030 sekä pienalueen 2 kortteli 
49076 sekä pienalue 3 sekä Laajasalon kaupunginosan Tullisaaren 
osa-alueen pienalue 1.

49B
Laajasalon kaupunginosan Yliskylän osa-alueen pienalue 2 lukuun ot-
tamatta kortteleita 49074 ja 49076 sekä pienalue 7 lukuun ottamatta 
kortteleita 49046 ja 49047 sekä Laajasalon kaupunginosan Hevossal-
men osa-alueen pienalue 1 sekä Santahaminan kaupunginosa sekä 
Ulkosaarten kaupunginosan Itäsaarten osa-alue.

49C
Vartiosaaren kaupunginosa sekä Laajasalon kaupunginosan Yliskylän 
osa-alueen pienalueen 1 korttelit 49011, 49012 ja 49030 sekä pienalu-
eet 4 ja 5 sekä pienalueen 6 korttelit 49100–49102.
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49D
Laajasalon kaupunginosan Yliskylän osa-alueen pienalue 6 lukuun ot-
tamatta kortteleita 49100–49102 sekä Laajasalon kaupunginosan Jol-
laksen osa-alue sekä Laajasalon kaupunginosan Hevossalmen osa-
alueen pienalue 2 sekä Villingin kaupunginosa.

49E
Laajasalon kaupunginosan Yliskylän osa-alueen pienalueen 2 kortteli 
49074 sekä pienalueen 7 korttelit 49046 ja 49047 sekä Laajasalon 
kaupunginosan Tullisaaren osa-alueen pienalue 2 sekä Laajasalon 
kaupunginosan Kruunuvuorenrannan osa-alue.

52A
Suomenlinnan kaupunginosa.

54A
Vuosaaren kaupunginosan Meri-Rastilan osa-alueen pienalue 1 lukuun 
ottamatta kortteleita 54211, 54212, 54214–54216, 54218 ja 54219 se-
kä pienalueet 2, 3 ja 4.

54B
Vuosaaren kaupunginosan Meri-Rastilan osa-alueen pienalueen 1 kort-
telit 54211, 54212, 54214–54216, 54218 ja 54219 sekä Vuosaaren 
kaupunginosan Kallahden osa-alueen pienalue 1 lukuun ottamatta kort-
teleita 54123, 54124, 54181 ja 54182 sekä Vuosaaren kaupunginosan 
Rastilan osa-alueen pienalueen 2 korttelit 54008–54010.

54C
Vuosaaren kaupunginosan Kallahden osa-alueen pienalueet 2 ja 3 se-
kä Vuosaaren kaupunginosan Aurinkolahden osa-alueen pienalueen 3 
korttelit 54272–54281, 54297 ja 54298.

54E
Vuosaaren kaupunginosan Keski-Vuosaaren osa-alueen pienalueen 8 
kortteli 54012 sekä Vuosaaren kaupunginosan Rastilan osa-alueen 
pienalue 1 lukuun ottamatta kortteleita 54033 ja 54034 sekä pienalue 2 
lukuun ottamatta kortteleita 54008–54010.

54F
Vuosaaren kaupunginosan Keski-Vuosaaren osa-alueen pienalue 1 
sekä pienalue 4 lukuun ottamatta korttelia 54180 sekä pienalue 9 lu-
kuun ottamatta korttelia 54072 sekä Vuosaaren kaupunginosan Nords-
jön kartanon osa-alue.

54G
Vuosaaren kaupunginosan Keski-Vuosaaren osa-alueen pienalueen 2 
korttelit 54060, 54061, 54065–54071 ja 54073 sekä pienalue 6 sekä 
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pienalue 8 lukuun ottamatta korttelia 54012 sekä pienalueen 9 kortteli 
54072 sekä Vuosaaren kaupunginosan Rastilan osa-alueen pienalueen 
1 korttelit 54033 ja 54034.

54H 
Vuosaaren kaupunginosan Keski-Vuosaaren osa-alueen pienalue 2 lu-
kuun ottamatta kortteleita 54060, 54061, 54065–54071 ja 54073 sekä 
Vuosaaren kaupunginosan Niinisaaren osa-alue sekä Vuosaaren kau-
punginosan Mustavuoren osa-alue.

55A 
Östersundomin kaupunginosa sekä Salmenkallion kaupunginosa sekä 
Talosaaren kaupunginosa sekä Karhusaaren kaupunginosa sekä Ultu-
nan kaupunginosa.

Samalla kaupunginvaltuusto päätti muodostaa uudet äänestysalueet 
10D, 43C ja 54J (liitteet 6, 16, 21 ja 22). Kyseisten äänestysalueiden 
rajat määritellään seuraavasti:

10D
Sörnäisten kaupunginosan Kalasataman osa-alueen pienalueet 1, 2, 3 
ja 4 sekä Sörnäisten ja Hermannin kaupunginosan Hermanninrannan 
osa-alue.

43C
Herttoniemen kaupunginosan Länsi-Herttoniemen osa-alueen pienalue 
6 sekä Herttoniemen kaupunginosan Herttoniemen yritysalueen osa-
alueen pienalueen 1 korttelit 43055, 43056, 43060, 43064, 43069, 
43078 ja 43080 sekä pienalue 2.

54J
Vuosaaren kaupunginosan Keski-Vuosaaren osa-alueen pienalueen 4 
kortteli 54180 sekä Vuosaaren kaupunginosan Kallahden osa-alueen 
pienalueen 1 korttelit 54123, 54124, 54181 ja 54182 sekä Vuosaaren 
kaupunginosan Aurinkolahden osa-alueen pienalue 1 sekä pienalueen 
3 korttelit 54270, 54271 ja 54296.

Samalla kaupunginvaltuusto teki äänestysaluejakokarttaan liitteen 2 
mukaiset teknisluonteiset muutokset.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi
Veera Reuna, keskusvaalilautakunnan sihteeri, puhelin: 310 20001

veera.reuna(a)hel.fi
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Liitteet

1 Helsingin äänestysaluejako
2 Tekniset korjaukset
3 Alueet 3A, 5B, 7A, 7B, 52A
4 Lähikuva - Alueet 3A, 5B, 7A, 7B, 52A
5 Alueet 10A, 10B, 11B, 11C, 11D, 11E
6 Alueet 10C, 10D, 21B
7 Alueet 36A, 36B, 36C, 36D, 38B, 38C
8 Alueet 14A, 14B, 14C, 14D
9 Alueet 15A, 15B
10 Alueet 30A, 30B, 30C
11 Alueet 46A, 46B, 46C
12 Alueet 33A, 33B, 33C
13 Alueet 24A, 25A, 25B
14 Alueet 34C, 35B
15 Alueet 40A, 40C
16 Alueet 42A, 43A, 43B, 43C, 43D, 43E, 43F, 43G
17 Alueet 45D, 45H
18 Alueet 49A, 49B, 49C, 49D, 49E
19 Lähikuva - Alueet 49A, 49B, 49C, 49D, 49E
20 Alueet 47A, 47B, 47C, 47D, 47E, 47F, 47G, 47H, 47J
21 Alueet 54A, 54B, 54C, 54E, 54F, 54G, 54H, 54J, 55A
22 Lähikuva - Alueet 54A, 54B, 54C, 54E, 54F, 54G, 54H, 54J, 55A

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Digi- ja väestötietovirasto Esitysteksti

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Vaalilain 8 §:n mukaan kunta muodostaa yhden äänestysalueen, jollei 
sitä ole tarpeen jakaa useampaan äänestysalueeseen. Äänestysalueis-
ta päättää kaupunginvaltuusto, ja äänestysalueiden äänestyspaikoista 
päättää kaupunginhallitus.

Vaalilain 8 §:n mukaan päätös äänestysalueista on tehtävä viimeistään 
voimaantuloa edeltävän vuoden elokuussa, jotta päätöksen mukainen 
äänestysaluejako olisi voimassa niissä vaaleissa, jotka toimitetaan seu-
raavan vuoden alussa tai sen jälkeen. Muutokset äänestysaluejaossa 
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on ilmoitettava Digi- ja väestötietovirastolle viimeistään 31.8.2020, jotta 
muutokset olisivat voimassa seuraavissa lakisääteisissä vaaleissa.

Seuraavat vaalit ovat kuntavaalit, jotka toimitetaan 18.4.2021. Vaalilain 
mukaan kaupunginvaltuusto määrää myös mihin äänestysalueeseen 
kuuluvat henkilöt, joita ei ole väestörekisterijärjestelmässä merkitty mi-
hinkään äänestysalueeseen. 

Kaupunginvaltuusto on vahvistanut Helsingin äänestysaluejaon 
27.4.2005 sekä muuttanut sitä 9.4.2008, 7.4.2010, 24.4.2013, 
30.3.2016 ja 25.4.2018. Helsinki on jaettu 169 äänestysalueeseen. Ää-
nestysalueeseen 90A kuuluvat henkilöt, joilla ei ole vakinaista osoitetta, 
ja äänestysalueeseen 90B henkilöt, joiden kotikunta on ulkomailla. 
Muutoksen seurauksena äänestysalueita tulee olemaan 166, mutta Ka-
lasataman, Kruunuvuorenrannan ja Jätkäsaaren rakentamisen johdos-
ta äänestysalueiden lukumäärä tulee lähivuosina lisääntymään useilla 
uusilla äänestysalueilla.

Esityksessä on saman kaupunginosan sisällä pyritty tasaamaan äänes-
täjämäärältään eri kokoisia äänestysalueita. Esityksessä on pyritty sii-
hen, että kaupunginosittaisia rajoja ei tarpeettomasti ylitetä. Nykyiset 
äänestysalueet ja esitykset äänestysalueiden muutoksista ilmenevät 
koko Helsingin kartasta (liite 1) ja alueittaisista kartoista (liitteet 3–22).

Uutta äänestysaluejakoa valmisteltaessa on otettu huomioon seuraavat 
Helsingin väestön kehityksen ja rakentamisen ennusteet: kaavoituksen 
tulevaisuuden tilanne ja suunnitelmat alueittain, kaupunkiympäristön 
toimialan rakentamisen ja asuntotuotannon käynnistyvät hankkeet, 
kaupunginkanslian asumisen suunnitelmat sekä kaupunkitutkimuksen 
tutkimukset ja tilastot. 

Äänestysalueiden rajoja muutetaan useassa kaupunginosassa. Ehdo-
tettavat muutokset on esitelty seuraavassa aluekokonaisuuksina.

Eteläisessä kantakaupungissa äänestysalueiden rajoja selkeytetään ja 
yhdistetään neljä äänioikeutettujen määrältään pientä äänestysaluetta 
kolmeksi. Suomenlinnan äänestysaluetta muutetaan noudattamaan 
olemassa olevia pienalueiden rajoja äänestysalueiden 7B ja 52A välillä, 
liitteet 3 ja 4.

Kallion alueella on useita äänioikeutettujen määrältään pientä äänesty-
saluetta. Alueen kuudesta äänestysalueesta muodostetaan viisi äänes-
tysaluetta rajoja siirtämällä. Merihaan ja Sörnäisten äänestysalueisiin 
tehdään pieniä muutoksia, jotta alueiden rajat noudattaisivat olemassa 
olevia pienaluerajoja, liite 5.
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Kalasataman alue kasvaa ja on tarpeen perustaa uusi äänestysalue 
sinne. Uusi äänestysalue 10D kattaa Kalasataman alueen metroase-
masta pohjoiseen ja osan Suvilahden alueesta, liite 6.

Viikin, Viikinmäen, Pihlajiston ja Pihlajamäen alueella äänestysalueiden 
rajoja muutetaan äänioikeutettujen määrien tasaamiseksi. Muutoksia 
tulee Viikin, Viikinmäen ja Pihlajamäen äänestysalueilla, liite 7.

Taka-Töölön äänestysalueita muutetaan selkiyttämällä äänestysaluei-
den rajoja, liite 8.

Meilahdessa äänestysalueiden välisiä rajoja selkiytetään. Samalla ää-
nestysalueiden äänioikeutettujen määrät tasaantuvat, liite 9.

Munkkivuoressa kolmen äänestysalueen välisiä rajoja muutetaan, jotta 
äänestysalueiden äänioikeutettujen määrät tasaantuvat, liite 10.

Pitäjänmäen alueen täydennysrakentamisen vuoksi on tarpeen muut-
taa äänestysalueiden rajoja, jotta äänestysalueiden äänioikeutettujen 
määrät tasaantuvat, liite 11.

Kannelmäessä äänestysalueiden rajoja selkeytetään ja erikokoisten 
äänestysalueiden äänioikeutettujen määrät tasataan, jolloin neljästä 
äänestysalueesta muodostuu kolme, liite 12.

Käpylässä muutetaan äänestysalueiden rajoja äänioikeutettujen mää-
rien tasaamiseksi, liite 13.

Itä-Pakilan äänestysalueen rajaa muutetaan siten, että se kulkee Tuu-
sulanväylän suuntaisesti. Tarkoituksena on lyhentää äänestäjien mat-
kaa äänestyspaikalle, liite 14.

Siltamäen alueelle on rakennettu uusia asuntoja ja on tarpeen tarkistaa 
äänestysalueiden rajoja, jotta äänioikeutettujen määrät alueiden välillä 
tasaantuvat, liite 15.

Herttoniemen suuralueelle on rakennettu ja tullaan lähivuosina raken-
tamaan merkittävästi lisää asuntoja. Tämän vuoksi äänestysalueiden 
rajoja muutetaan ja perustetaan uusi äänestysalue 43C Herttoniemen 
metroaseman ympäristöön. Tässä tarkastelussa Herttoniemen suura-
lueeseen kuuluvat Herttoniemi, Herttoniemen yritysalue, Herttoniemen-
ranta, Roihuvuori ja Tammisalo, liite 16.

Itäkeskuksen alueella yhdistetään kolme äänestysaluetta kahdeksi ää-
nestysalueeksi, koska yhden äänestysalueen äänioikeutettujen määrä 
on hyvin pieni ja äänestysalueiden äänioikeutettujen määrät samalla 
tasaantuvat, liite 17.
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Laajasalon alue muuttuu uusien asuinalueiden rakentumisen myötä. 
Äänestysalueiden rajoja tarkistetaan, jotta äänioikeutettujen määrät 
kaupunginosan äänestysalueilla tasaantuvat. Santahaminan saaren 
äänioikeutettujen määrältä poikkeuksellisen pieni äänestysalue yhdiste-
tään Laajasaloon, koska Santahaminassa on useissa vaaleissa joudut-
tu turvautumaan erityisjärjestelyihin vaalisalaisuuden säilyttämiseksi, 
liitteet 18 ja 19.

Mellunkylän suuralueen äänestysalueet muutetaan siten, että suuralu-
een äänestysalueilla tarkistetaan alueiden rajoja huomioon ottaen kau-
punginosien osa-alueet. Mellunkylän suuralueeseen kuuluvat Kontula, 
Kivikko, Kurkimäki, Vesala ja Mellunmäki. Mellunkylän suuralueen ää-
nestysalueista muodostetaan rajamuutoksin kymmenestä äänestysalu-
eesta yhdeksän äänestysaluetta, liite 20.

Vuosaaren alueen väestömäärä on kasvanut ja äänestysalueiden rajo-
ja tulee tarkistaa, jotta äänioikeutettujen määrältään suuriksi kasvanei-
den äänestysalueiden koko saadaan tasattua. Vuosaaren äänestysa-
lueiden rajoja tarkistetaan useissa kohdissa. Rajojen muuttamisen li-
säksi Vuosaareen muodostetaan uusi äänestysalue alueelle, jonka ää-
nioikeutettujen määrä rakentamisen johdosta kasvaa. Uusi äänestysa-
lue 54J muodostetaan Vuotien eteläpuolelle Kahvikorttelien ympäris-
töön, liitteet 21 ja 22.

Uudessa äänestysaluejaossa on otettu huomioon uudet kasvavat alu-
eet. Uudet äänestysalueet muodostetaan Kalasatamaan (äänestysalue 
10D), Herttoniemeen (äänestysalue 43C) ja Vuosaareen (äänestysalue 
54J). Muutosesitykset ilmenevät liitteistä 6, 16, 21 ja 22 sekä esityseh-
dotuksesta.

Esitettävien äänestysaluerajojen muutosten ja uusien äänestysalueiden 
muodostamisen lisäksi tehdään äänestysaluejaossa teknisluonteisia 
korjauksia. Tekniset korjaukset ovat muutoksia, joita kaupungin kiinteis-
tökarttaan on tehty ja jotka tulee päivittää äänestysaluejakokarttaan. 
Kyse on alueiden rakentamiseen liittyvistä kaupunginosa-, osa- ja pie-
nalueiden rajojen siirroista, kuten Jätkäsaaren ja Hernesaaren etelä-
puoleisella merialueella. Osin siirrot ovat pieniä. Näin on esimerkiksi 
Maunulan kaupunginosan Pirkkolan osa-alueella, jossa pienalue on 
siirtynyt mukailemaan tulevaa Raide-Jokerin linjausta. Esityksen teknis-
luonteiset korjaukset ilmenevät liitteestä 2 ja karttaliitteistä (liitteet 1, 3–
22) erillisinä katkoviivamerkintöinä.

Henkilöt, joilla ei ole vakinaista osoitetta kuuluvat äänestysalueeseen 
90A, ja henkilöt, joiden kotikunta on ulkomailla (ns. ulkosuomalaiset) 
kuuluvat äänestysalueeseen 90B.
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Esityksessä äänestysaluejaon muuttamisesta esitetään kolmen uuden 
äänestysalueen muodostamista ja äänestysaluerajojen muokkausta si-
ten, että muutosten jälkeen Helsingissä on 166 äänestysaluetta.
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Kaupunginvaltuusto muuttaa kaupunginvaltuuston 27.4.2005 vahvista-
man sekä 9.4.2008, 7.4.2010, 24.4.2013, 30.3.2016 ja 25.4.2018 muut-
taman äänestysaluejaon seuraavasti:

3A 
Kaartinkaupungin kaupunginosa sekä Ullanlinnan kaupunginosan Ul-
lanlinnan osa-alueen pienalue 2 sekä pienalueen 3 korttelit 07134–
07136 sekä Kaivopuiston kaupunginosa.

5B 
Punavuoren kaupunginosan Punavuoren osa-alueen pienalueet 2 ja 3.

7A 
Ullanlinnan kaupunginosan Ullanlinnan osa-alueen pienalue 1 lukuun 
ottamatta korttelia 07126.

7B 
Ullanlinnan kaupunginosan Ullanlinnan osa-alueen pienalueen 1 kortte-
li 07126 sekä pienalue 3 lukuun ottamatta kortteleita 07134–07136 se-
kä Ulkosaarten kaupunginosan Länsisaarten osa-alue.

10A 
Sörnäisten kaupunginosan Vilhonvuoren osa-alueen pienalue 1 lukuun 
ottamatta kortteleita 10289 ja 10291.

10B 
Sörnäisten kaupunginosan Vilhonvuoren osa-alueen pienalueen 1 kort-
telit 10289 ja 10291 sekä pienalueet 2 ja 3.

10C 
Sörnäisten kaupunginosan Kalasataman osa-alueen pienalue 5 sekä 
Sörnäisten kaupunginosan Sompasaaren osa-alue sekä Sörnäisten 
kaupunginosan Hanasaaren osa-alue.

11B 
Kallion kaupunginosan Linjojen osa-alueen pienalue 1 lukuun ottamatta 
kortteleita 11314, 11315, 11320, 11323–11327 ja 11385 sekä pienalue 
3.

11C 
Kallion kaupunginosan Linjojen osa-alueen pienalueen 1 korttelit 
11314, 11315, 11320, 11323–11327 ja 11385 sekä pienalue 2 lukuun 
ottamatta kortteleita 11305, 11312 ja 11318.

11D 
Kallion kaupunginosan Torkkelinmäen osa-alueen pienalue 0 lukuun 
ottamatta kortteleita 11328, 11329, 11331, 11340 ja 11343.
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11E 
Kallion kaupunginosan Linjojen osa-alueen pienalueen 2 kortteli 11318 
sekä Kallion kaupunginosan Torkkelinmäen osa-alueen pienalueen 0 
korttelit 11328, 11329, 11331, 11340 ja 11343.

14A 
Taka-Töölön kaupunginosan Taka-Töölön osa-alueen pienalue 1 sekä 
pienalueen 2 korttelit 14473, 14477, 14478 ja 14486 sekä pienalueen 3 
korttelit 14485, 14523 ja 14525 sekä pienalue 6.

14B 
Taka-Töölön kaupunginosan Taka-Töölön osa-alueen pienalue 2 lu-
kuun ottamatta kortteleita 14473, 14477, 14478, 14486 ja 14487 sekä 
pienalue 5.

14C 
Taka-Töölön kaupunginosan Taka-Töölön osa-alueen pienalue 3 lu-
kuun ottamatta kortteleita 14485, 14492, 14494, 14499, 14500, 14518, 
14523 ja 14525.

14D
Taka-Töölön kaupunginosan Taka-Töölön osa-alueen pienalueen 2 
kortteli 14487 sekä pienalueen 3 korttelit 14492, 14494, 14499, 14500 
ja 14518 sekä pienalue 4.

15A
Meilahden kaupunginosan Meilahden osa-alueen pienalueet 1, 2 ja 3 
sekä pienalue 4 lukuun ottamatta kortteleita 15610–15612, 15614 ja 
15616 sekä Laakson kaupunginosan Laakson osa-alueen pienalue 2.

15B
Meilahden kaupunginosan Meilahden osa-alueen pienalueen 4 korttelit 
15610–15612, 15614 ja 15616 sekä Meilahden kaupunginosan Pikku 
Huopalahden osa-alueen pienalue 1 sekä Laakson kaupunginosan 
Laakson osa-alueen pienalueet 1 ja 3.

21B
Hermannin kaupunginosan Hermanninmäen osa-alueen pienalueen 1 
korttelit 21652, 21653, 21656, 21657, 21660, 21663 ja 21665 sekä pie-
nalue 2 sekä Hermannin kaupunginosan Kyläsaaren osa-alue.

24A
Kumpulan kaupunginosan Kumpulan osa-alue.

25A
Käpylän kaupunginosan Käpylän osa-alueen pienalueet 1 ja 2 sekä 
pienalue 4 lukuun ottamatta korttelia 25953 sekä pienalue 5 lukuun ot-
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tamatta kortteleita 25801, 25814, 25815, 25825–25828, 25840, 25842 
ja 25881 sekä pienalueen 6 korttelit 25001, 25002, 25810, 25819, 
25820 ja 25822.

25B
Käpylän kaupunginosan Käpylän osa-alueen pienalue 3 sekä pienalu-
een 4 kortteli 25953 sekä pienalueen 5 korttelit 25801, 25814, 25815, 
25825–25828, 25840, 25842 ja 25881 sekä pienalue 6 lukuun ottamat-
ta kortteleita 25001, 25002, 25810, 25819, 25820 ja 25822.

30A
Munkkiniemen kaupunginosan Vanhan Munkkiniemen osa-alueen pie-
nalue 1 sekä pienalue 4 lukuun ottamatta kortteleita 30001–30005, 
30016–30018, 30039 ja 30045.

30B
Munkkiniemen kaupunginosan Vanhan Munkkiniemen osa-alueen pie-
nalueen 2 korttelit 30049 ja 30050 sekä pienalueen 3 korttelit 30048 ja 
30053 sekä pienalueen 4 korttelit 30001–30005, 30016–30018, 30039 
ja 30045 sekä Munkkiniemen kaupunginosan Kuusisaaren osa-alue 
sekä Munkkiniemen kaupunginosan Lehtisaaren osa-alueen pienalue 1 
sekä Lauttasaaren kaupunginosan Lehtisaaren osa-alueen pienalue 2.

30C
Munkkiniemen kaupunginosan Vanhan Munkkiniemen osa-alueen pie-
nalue 2 lukuun ottamatta kortteleita 30049 ja 30050 sekä pienalue 3 lu-
kuun ottamatta kortteleita 30048 ja 30053.

33A
Kaarelan kaupunginosan Kannelmäen osa-alueen pienalue 2.

33B
Kaarelan kaupunginosan Kannelmäen osa-alueen pienalueen 1 kortte-
lit 33119–33121, 33125–33127, 33129 ja 33164 sekä pienalue 4 lu-
kuun ottamatta kortteleita 33202–33204.

33C
Kaarelan kaupunginosan Kannelmäen osa-alueen pienalue 1 lukuun 
ottamatta kortteleita 33119–33121, 33125–33127, 33129 ja 33164 se-
kä pienalue 3 sekä pienalueen 4 korttelit 33202–33204 sekä Kaarelan 
kaupunginosan Hakuninmaan osa-alueen pienalue 1.

34C
Pakilan kaupunginosan Itä-Pakilan osa-alue sekä Tuomarinkylän kau-
punginosan Tuomarinkartanon osa-alue.
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35B
Tuomarinkylän kaupunginosan Paloheinän osa-alueen pienalueen 1 
korttelit 35013–35018, 35020–35024, 35056, 35059, 35060, 35062–
35064, 35069 ja 35093 sekä Tuomarinkylän kaupunginosan Torppa-
rinmäen osa-alue sekä Tuomarinkylän kaupunginosan Haltialan osa-
alue.

36A
Viikin kaupunginosan Viikinrannan osa-alueen pienalue 2 sekä Viikin 
kaupunginosan Latokartanon osa-alueen pienalue 1 sekä Viikin kau-
punginosan Viikin tiedepuiston osa-alueen pienalue 1 sekä pienalue 2 
lukuun ottamatta kortteleita 36175–36177 ja 38323.

36B
Viikin kaupunginosan Latokartanon osa-alueen pienalue 2 sekä piena-
lueen 3 korttelit 36205, 36222, 36223, 36225, 36227–36232 ja 36241.

36C
Viikin kaupunginosan Latokartanon osa-alueen pienalue 3 lukuun ot-
tamatta kortteleita 36205, 36222, 36223, 36225, 36227–36232 ja 
36241 sekä pienalue 4.

36D
Viikin kaupunginosan Viikinrannan osa-alueen pienalue 1 sekä Viikin 
kaupunginosan Viikinmäen osa-alueen pienalue 0 lukuun ottamatta 
kortteleita 36057, 36062, 36063, 36065 ja 36066.

38B
Malmin kaupunginosan Pihlajamäen osa-alueen pienalue 1 lukuun ot-
tamatta kortteleita 38012–38016, 38018, 38137, 38242 ja 38317.

38C
Malmin kaupunginosan Pihlajamäen osa-alueen pienalueen 1 korttelit 
38012–38016, 38018 ja 38242 sekä pienalueet 2 ja 4.

40A
Suutarilan kaupunginosan Siltamäen osa-alueen pienalue 4 lukuun ot-
tamatta korttelia 40010 sekä pienalue 5 lukuun ottamatta kortteleita 
40176, 40178, 40179, 40227 ja 40228 sekä pienalue 6.

40C
Tapaninkylän ja Suutarilan kaupunginosan Töyrynummen osa-alueen 
pienalueet 2 ja 3 sekä Suutarilan kaupunginosan Siltamäen osa-alueen 
pienalueen 5 korttelit 40176, 40178, 40179, 40227 ja 40228 sekä Suu-
tarilan kaupunginosan Töyrynummen osa-alueen pienalue 4.
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42A
Mustikkamaa-Korkeasaaren kaupunginosa sekä Kulosaaren kaupungi-
nosa sekä Herttoniemen kaupunginosan Länsi-Herttoniemen osa-
alueen pienalue 5.

43A
Herttoniemen kaupunginosan Länsi-Herttoniemen osa-alueen pienalue 
1.

43B
Herttoniemen kaupunginosan Länsi-Herttoniemen osa-alueen pienalu-
eet 2, 3 ja 4 sekä Vartiokylän kaupunginosan Myllypuron osa-alueen 
pienalue 4 sekä Vartiokylän kaupunginosan Roihupellon osa-alue.

43D
Herttoniemen kaupunginosan Roihuvuoren osa-alueen pienalue 1 lu-
kuun ottamatta kortteleita 43217, 43219–43223 sekä pienalueen 2 kort-
telit 43201–43204 sekä pienalue 3.

43E
Herttoniemen kaupunginosan Roihuvuoren osa-alueen pienalueen 1 
korttelit 43217, 43219–43223 sekä pienalue 2 lukuun ottamatta kortte-
leita 43201–43204 sekä Herttoniemen kaupunginosan Herttoniemen 
yritysalueen osa-alueen pienalue 1 lukuun ottamatta kortteleita 43055, 
43056, 43060, 43064, 43069, 43078 ja 43080.

43F
Herttoniemen kaupunginosan Herttoniemenrannan osa-alueen piena-
lueen 1 korttelit 43242, 43244–43269, 43276 ja 43282 sekä pienalue 2.

43G
Herttoniemen kaupunginosan Herttoniemenrannan osa-alueen piena-
lue 1 lukuun ottamatta kortteleita 43242, 43244–43269, 43276 ja 
43282.

45D
Vartiokylän kaupunginosan Puotinharjun osa-alueen pienalue 1 sekä 
Vartiokylän kaupunginosan Myllypuron osa-alueen pienalueen 5 kortte-
lit 45063, 45069, 45180 ja 45560–45562 sekä Vartiokylän kaupungino-
san Itäkeskuksen osa-alueen pienalue 1 sekä pienalueen 2 korttelit 
45050–45053 sekä pienalue 3.

45H
Vartiokylän kaupunginosan Marjaniemen osa-alue sekä Vartiokylän 
kaupunginosan Itäkeskuksen osa-alueen pienalue 2 lukuun ottamatta 
kortteleita 45050–45053.
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46A
Pitäjänmäen kaupunginosan Talin osa-alue sekä Pitäjänmäen kaupun-
ginosan Pitäjänmäen yritysalueen osa-alueen pienalue 1 lukuun otta-
matta kortteleita 46021 ja 46074.

46B
Pitäjänmäen kaupunginosan Reimarlan osa-alueen pienalue 1 lukuun 
ottamatta kortteleita 46099, 46100, 46110, 46117, 46118, 46123, 
46162 ja 46164 sekä pienalueet 2 ja 3.

46C
Pitäjänmäen kaupunginosan Pajamäen osa-alue sekä Pitäjänmäen 
kaupunginosan Reimarlan osa-alueen pienalueen 1 korttelit 46099, 
46100, 46110, 46117, 46118, 46123, 46162 ja 46164 sekä Pitäjän-
mäen kaupunginosan Marttilan osa-alue sekä Pitäjänmäen kaupungi-
nosan Pitäjänmäen yritysalueen osa-alueen pienalueen 1 korttelit 
46021 ja 46074 sekä pienalueet 2 ja 3.

47A
Mellunkylän kaupunginosan Kivikon osa-alueen pienalueet 1 ja 4 sekä 
Mellunkylän kaupunginosan Kurkimäen osa-alueen pienalue 0 lukuun 
ottamatta kortteleita 47051, 47295–47300, 47305 ja 47306.

47B
Mellunkylän kaupunginosan Kontulan osa-alueen pienalueen 1 kortteli 
47024 sekä pienalue 6 lukuun ottamatta kortteleita 47021, 47022, 
47030–47032, 47034 ja 47083 sekä Mellunkylän kaupunginosan Kivi-
kon osa-alueen pienalueen 2 korttelit 47064–47066 sekä pienalue 3.

47C
Mellunkylän kaupunginosan Kontulan osa-alueen pienalue 1 lukuun ot-
tamatta korttelia 47024 sekä Mellunkylän kaupunginosan Kivikon osa-
alueen pienalue 2 lukuun ottamatta kortteleita 47064–47066.

47D
Vartiokylän kaupunginosan Myllypuron osa-alueen pienalueen 6 kortte-
lit 45583–45585 sekä Mellunkylän kaupunginosan Kontulan osa-alueen 
pienalueen 2 korttelit 47001–47008 ja 47082 sekä pienalue 3 sekä Mel-
lunkylän kaupunginosan Kurkimäen osa-alueen pienalueen 0 korttelit 
47051, 47295–47300, 47305 ja 47306.

47E
Mellunkylän kaupunginosan Kontulan osa-alueen pienalueen 6 korttelit 
47031, 47032, 47034 ja 47083 sekä Mellunkylän kaupunginosan Vesa-
lan osa-alueen pienalue 1 sekä pienalue 3 lukuun ottamatta kortteleita 
47307–47310 ja 47340.
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47F
Mellunkylän kaupunginosan Kontulan osa-alueen pienalueen 6 korttelit 
47021, 47022 ja 47030 sekä Mellunkylän kaupunginosan Vesalan osa-
alueen pienalue 2 sekä pienalueen 3 korttelit 47307–47310 ja 47340.

47G
Mellunkylän kaupunginosan Kontulan osa-alueen pienalue 2 lukuun ot-
tamatta kortteleita 47001–47008 ja 47082 sekä Mellunkylän kaupungi-
nosan Vesalan osa-alueen pienalue 4 sekä Mellunkylän kaupungino-
san Mellunmäen osa-alueen pienalue 2 lukuun ottamatta kortteleita 
47252, 47259 ja 47271.

47H
Mellunkylän kaupunginosan Mellunmäen osa-alueen pienalueen 1 kort-
telit 47200, 47201, 47203–47208, 47211, 47225, 47228, 47230, 47231, 
47311, 47320–47330 ja 47335.

47J
Mellunkylän kaupunginosan Mellunmäen osa-alueen pienalue 1 lukuun 
ottamatta kortteleita 47200, 47201, 47203–47208, 47211, 47225, 
47228, 47230, 47231, 47311, 47320–47330 ja 47335 sekä pienalueen 
2 korttelit 47252, 47259 ja 47271 sekä pienalue 3.

49A
Laajasalon kaupunginosan Yliskylän osa-alueen pienalue 1 lukuun ot-
tamatta kortteleita 49011, 49012 ja 49030 sekä pienalueen 2 kortteli 
49076 sekä pienalue 3 sekä Laajasalon kaupunginosan Tullisaaren 
osa-alueen pienalue 1.

49B
Laajasalon kaupunginosan Yliskylän osa-alueen pienalue 2 lukuun ot-
tamatta kortteleita 49074 ja 49076 sekä pienalue 7 lukuun ottamatta 
kortteleita 49046 ja 49047 sekä Laajasalon kaupunginosan Hevossal-
men osa-alueen pienalue 1 sekä Santahaminan kaupunginosa sekä 
Ulkosaarten kaupunginosan Itäsaarten osa-alue.

49C
Vartiosaaren kaupunginosa sekä Laajasalon kaupunginosan Yliskylän 
osa-alueen pienalueen 1 korttelit 49011, 49012 ja 49030 sekä pienalu-
eet 4 ja 5 sekä pienalueen 6 korttelit 49100–49102.

49D
Laajasalon kaupunginosan Yliskylän osa-alueen pienalue 6 lukuun ot-
tamatta kortteleita 49100–49102 sekä Laajasalon kaupunginosan Jol-
laksen osa-alue sekä Laajasalon kaupunginosan Hevossalmen osa-
alueen pienalue 2 sekä Villingin kaupunginosa.
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49E
Laajasalon kaupunginosan Yliskylän osa-alueen pienalueen 2 kortteli 
49074 sekä pienalueen 7 korttelit 49046 ja 49047 sekä Laajasalon 
kaupunginosan Tullisaaren osa-alueen pienalue 2 sekä Laajasalon 
kaupunginosan Kruunuvuorenrannan osa-alue.

52A
Suomenlinnan kaupunginosa.

54A
Vuosaaren kaupunginosan Meri-Rastilan osa-alueen pienalue 1 lukuun 
ottamatta kortteleita 54211, 54212, 54214–54216, 54218 ja 54219 se-
kä pienalueet 2, 3 ja 4.

54B
Vuosaaren kaupunginosan Meri-Rastilan osa-alueen pienalueen 1 kort-
telit 54211, 54212, 54214–54216, 54218 ja 54219 sekä Vuosaaren 
kaupunginosan Kallahden osa-alueen pienalue 1 lukuun ottamatta kort-
teleita 54123, 54124, 54181 ja 54182 sekä Vuosaaren kaupunginosan 
Rastilan osa-alueen pienalueen 2 korttelit 54008–54010.

54C
Vuosaaren kaupunginosan Kallahden osa-alueen pienalueet 2 ja 3 se-
kä Vuosaaren kaupunginosan Aurinkolahden osa-alueen pienalueen 3 
korttelit 54272–54281, 54297 ja 54298.

54E
Vuosaaren kaupunginosan Keski-Vuosaaren osa-alueen pienalueen 8 
kortteli 54012 sekä Vuosaaren kaupunginosan Rastilan osa-alueen 
pienalue 1 lukuun ottamatta kortteleita 54033 ja 54034 sekä pienalue 2 
lukuun ottamatta kortteleita 54008–54010.

54F
Vuosaaren kaupunginosan Keski-Vuosaaren osa-alueen pienalue 1 
sekä pienalue 4 lukuun ottamatta korttelia 54180 sekä pienalue 9 lu-
kuun ottamatta korttelia 54072 sekä Vuosaaren kaupunginosan Nords-
jön kartanon osa-alue.

54G
Vuosaaren kaupunginosan Keski-Vuosaaren osa-alueen pienalueen 2 
korttelit 54060, 54061, 54065–54071 ja 54073 sekä pienalue 6 sekä 
pienalue 8 lukuun ottamatta korttelia 54012 sekä pienalueen 9 kortteli 
54072 sekä Vuosaaren kaupunginosan Rastilan osa-alueen pienalueen 
1 korttelit 54033 ja 54034.

54H 
Vuosaaren kaupunginosan Keski-Vuosaaren osa-alueen pienalue 2 lu-



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/2020 44 (331)
Kaupunginvaltuusto

Asia/8
10.06.2020

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

kuun ottamatta kortteleita 54060, 54061, 54065–54071 ja 54073 sekä 
Vuosaaren kaupunginosan Niinisaaren osa-alue sekä Vuosaaren kau-
punginosan Mustavuoren osa-alue.

55A 
Östersundomin kaupunginosa sekä Salmenkallion kaupunginosa sekä 
Talosaaren kaupunginosa sekä Karhusaaren kaupunginosa sekä Ultu-
nan kaupunginosa.

Samalla kaupunginvaltuusto muodostaa uudet äänestysalueet 10D, 
43C ja 54J (liitteet 6, 16, 21 ja 22). Kyseisten äänestysalueiden rajat 
määritellään seuraavasti:

10D
Sörnäisten kaupunginosan Kalasataman osa-alueen pienalueet 1, 2, 3 
ja 4 sekä Sörnäisten ja Hermannin kaupunginosan Hermanninrannan 
osa-alue.

43C
Herttoniemen kaupunginosan Länsi-Herttoniemen osa-alueen pienalue 
6 sekä Herttoniemen kaupunginosan Herttoniemen yritysalueen osa-
alueen pienalueen 1 korttelit 43055, 43056, 43060, 43064, 43069, 
43078 ja 43080 sekä pienalue 2.

54J
Vuosaaren kaupunginosan Keski-Vuosaaren osa-alueen pienalueen 4 
kortteli 54180 sekä Vuosaaren kaupunginosan Kallahden osa-alueen 
pienalueen 1 korttelit 54123, 54124, 54181 ja 54182 sekä Vuosaaren 
kaupunginosan Aurinkolahden osa-alueen pienalue 1 sekä pienalueen 
3 korttelit 54270, 54271 ja 54296.

Samalla kaupunginvaltuusto tekee äänestysaluejakokarttaan liitteen 2 
mukaiset teknisluonteiset muutokset.
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Keskusvaalilautakunta esitti kaupunginhallitukselle kaupunginvaltuus-
ton 27.4.2005 vahvistaman sekä 9.4.2008, 7.4.2010, 24.4.2013, 
30.3.2016 ja 25.4.2018 muuttaman äänestysaluejaon muuttamista si-
ten, että jäljempänä mainittujen äänestysalueiden rajat (liite 1) tarkiste-
taan seuraavasti:

3A
Kaartinkaupungin kaupunginosa sekä Ullanlinnan kaupunginosan Ul-
lanlinnan osa-alueen pienalue 2 sekä pienalueen 3 korttelit 07134-
07136 sekä Kaivopuiston kaupunginosa.

5B
Punavuoren kaupunginosan Punavuoren osa-alueen pienalueet 2 ja 3.

7A
Ullanlinnan kaupunginosan Ullanlinnan osa-alueen pienalue 1 lukuun 
ottamatta korttelia 07126.

7B
Ullanlinnan kaupunginosan Ullanlinnan osa-alueen pienalueen 1 kortte-
li 07126 sekä pienalue 3 lukuun ottamatta kortteleita 07134-07136 sekä 
Ulkosaarten kaupunginosan Länsisaarten osa-alue.

10A 
Sörnäisten kaupunginosan Vilhonvuoren osa-alueen pienalue 1 lukuun 
ottamatta kortteleita 10289 ja 10291.

10B 
Sörnäisten kaupunginosan Vilhonvuoren osa-alueen pienalueen 1 kort-
telit 10289 ja 10291 sekä pienalueet 2 ja 3.

10C 
Sörnäisten kaupunginosan Kalasataman osa-alueen pienalue 5 sekä 
Sörnäisten kaupunginosan Sompasaaren osa-alue sekä Sörnäisten 
kaupunginosan Hanasaaren osa-alue.

11B
Kallion kaupunginosan Linjojen osa-alueen pienalue 1 lukuun ottamatta 
kortteleita 11314, 11315, 11320, 11323-11327 ja 11385 sekä pienalue 
3.

11C
Kallion kaupunginosan Linjojen osa-alueen pienalueen 1 korttelit 
11314, 11315, 11320, 11323-11327 ja 11385 sekä pienalue 2 lukuun 
ottamatta kortteleita 11305, 11312 ja 11318.
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11D
Kallion kaupunginosan Torkkelinmäen osa-alueen pienalue 0 lukuun 
ottamatta kortteleita 11328, 11329, 11331, 11340 ja 11343.

11E
Kallion kaupunginosan Linjojen osa-alueen pienalueen 2 kortteli 11318 
sekä Kallion kaupunginosan Torkkelinmäen osa-alueen pienalueen 0 
korttelit 11328, 11329, 11331, 11340 ja 11343.

14A
Taka-Töölön kaupunginosan Taka-Töölön osa-alueen pienalue 1 sekä 
pienalueen 2 korttelit 14473, 14477, 14478 ja 14486 sekä pienalueen 3 
korttelit 14485, 14523 ja 14525 sekä pienalue 6.

14B
Taka-Töölön kaupunginosan Taka-Töölön osa-alueen pienalue 2 lu-
kuun ottamatta kortteleita 14473, 14477, 14478, 14486 ja 14487 sekä 
pienalue 5. 

14C
Taka-Töölön kaupunginosan Taka-Töölön osa-alueen pienalue 3 lu-
kuun ottamatta kortteleita 14485, 14492, 14494, 14499, 14500, 14518, 
14523 ja 14525.

14D
Taka-Töölön kaupunginosan Taka-Töölön osa-alueen pienalueen 2 
kortteli 14487 sekä pienalueen 3 korttelit 14492, 14494, 14499, 14500 
ja 14518 sekä pienalue 4.

15A
Meilahden kaupunginosan Meilahden osa-alueen pienalueet 1, 2 ja 3 
sekä pienalue 4 lukuun ottamatta kortteleita 15610-15612, 15614 ja 
15616 sekä Laakson kaupunginosan Laakson osa-alueen pienalue 2.

15B
Meilahden kaupunginosan Meilahden osa-alueen pienalueen 4 korttelit 
15610-15612, 15614 ja 15616 sekä Meilahden kaupunginosan Pikku 
Huopalahden osa-alueen pienalue 1 sekä Laakson kaupunginosan 
Laakson osa-alueen pienalueet 1 ja 3.

21B
Hermannin kaupunginosan Hermanninmäen osa-alueen pienalueen 1 
korttelit 21652, 21653, 21656, 21657, 21660, 21663 ja 21665 sekä pie-
nalue 2 sekä Hermannin kaupunginosan Kyläsaaren osa-alue.

24A
Kumpulan kaupunginosan Kumpulan osa-alue.



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/2020 47 (331)
Kaupunginvaltuusto

Asia/8
10.06.2020

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

25A
Käpylän kaupunginosan Käpylän osa-alueen pienalueet 1 ja 2 sekä 
pienalue 4 lukuun ottamatta korttelia 25953 sekä pienalue 5 lukuun ot-
tamatta kortteleita 25801, 25814, 25815, 25825-25828, 25840, 25842 
ja 25881 sekä pienalueen 6 korttelit 25001, 25002, 25810, 25819, 
25820 ja 25822.

25B
Käpylän kaupunginosan Käpylän osa-alueen pienalue 3 sekä pienalu-
een 4 kortteli  25953 sekä pienalueen 5 korttelit 25801, 25814, 25815, 
25825-25828, 25840, 25842 ja 25881 sekä pienalue 6 lukuun ottamatta 
kortteleita 25001, 25002, 25810, 25819, 25820 ja 25822.

30A
Munkkiniemen kaupunginosan Vanhan Munkkiniemen osa-alueen pie-
nalue 1 sekä pienalue 4 lukuun ottamatta kortteleita 30001-30005, 
30016-30018, 30039 ja 30045.

30B
Munkkiniemen kaupunginosan Vanhan Munkkiniemen osa-alueen pie-
nalueen 2 korttelit 30049 ja 30050 sekä pienalueen 3 korttelit 30048 ja 
30053 sekä pienalueen 4 korttelit 30001-30005, 30016-30018, 30039 
ja 30045 sekä Munkkiniemen kaupunginosan Kuusisaaren osa-alue 
sekä Munkkiniemen kaupunginosan Lehtisaaren osa-alueen pienalue 1 
sekä Lauttasaaren kaupunginosan Lehtisaaren osa-alueen pienalue 2. 

30C
Munkkiniemen kaupunginosan Vanhan Munkkiniemen osa-alueen pie-
nalue 2 lukuun ottamatta kortteleita 30049 ja 30050 sekä pienalue 3 lu-
kuun ottamatta kortteleita 30048 ja 30053.

33A
Kaarelan kaupunginosan Kannelmäen osa-alueen pienalue 2.

33B
Kaarelan kaupunginosan Kannelmäen osa-alueen pienalueen 1 kortte-
lit 33119-33121, 33125-33127, 33129 ja 33164 sekä pienalue 4 lukuun 
ottamatta kortteleita 33202-33204. 

33C
Kaarelan kaupunginosan Kannelmäen osa-alueen pienalue 1 lukuun 
ottamatta kortteleita 33119-33121, 33125-33127, 33129 ja 33164 sekä 
pienalue 3 sekä pienalueen 4 korttelit 33202-33204 sekä Kaarelan 
kaupunginosan Hakuninmaan osa-alueen pienalue 1.



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/2020 48 (331)
Kaupunginvaltuusto

Asia/8
10.06.2020

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

34C
Pakilan kaupunginosan Itä-Pakilan osa-alue sekä Tuomarinkylän kau-
punginosan Tuomarinkartanon osa-alue.

35B
Tuomarinkylän kaupunginosan Paloheinän osa-alueen pienalueen 1 
korttelit 35013-35018, 35020-35024, 35056, 35059, 35060, 35062-
35064, 35069 ja 35093 sekä Tuomarinkylän kaupunginosan Torppa-
rinmäen osa-alue sekä Tuomarinkylän kaupunginosan Haltialan osa-
alue.

36A
Viikin kaupunginosan Viikinrannan osa-alueen pienalue 2 sekä Viikin 
kaupunginosan Latokartanon osa-alueen pienalue 1 sekä Viikin kau-
punginosan Viikin tiedepuiston osa-alueen pienalue 1 sekä pienalue 2 
lukuun ottamatta kortteleita 36175-36177 ja 38323.

36B
Viikin kaupunginosan Latokartanon osa-alueen pienalue 2 sekä piena-
lueen 3 korttelit 36205, 36222, 36223, 36225, 36227-36232 ja 36241.

36C
Viikin kaupunginosan Latokartanon osa-alueen pienalue 3 lukuun ot-
tamatta kortteleita 36205, 36222, 36223, 36225, 36227-36232 ja 36241 
sekä pienalue 4.

36D
Viikin kaupunginosan Viikinrannan osa-alueen pienalue 1 sekä Viikin 
kaupunginosan Viikinmäen osa-alueen pienalue 0 lukuun ottamatta 
kortteleita 36057, 36062, 36063, 36065 ja 36066. 

38B
Malmin kaupunginosan Pihlajamäen osa-alueen pienalue 1 lukuun ot-
tamatta kortteleita 38012-38016, 38018, 38137, 38242 ja 38317.

38C
Malmin kaupunginosan Pihlajamäen osa-alueen pienalueen 1 korttelit 
38012-38016, 38018 ja 38242 sekä pienalueet 2 ja 4.

40A
Suutarilan kaupunginosan Siltamäen osa-alueen pienalue 4 lukuun ot-
tamatta korttelia 40010 sekä pienalue 5 lukuun ottamatta kortteleita 
40176, 40178, 40179, 40227 ja 40228 sekä pienalue 6.

40C
Tapaninkylän ja Suutarilan kaupunginosan Töyrynummen osa-alueen 
pienalueet 2 ja 3 sekä Suutarilan kaupunginosan Siltamäen osa-alueen 
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pienalueen 5 korttelit 40176, 40178, 40179, 40227 ja 40228 sekä Suu-
tarilan kaupunginosan Töyrynummen osa-alueen pienalue 4.

42A
Mustikkamaa-Korkeasaaren kaupunginosa sekä Kulosaaren kaupungi-
nosa sekä Herttoniemen kaupunginosan Länsi-Herttoniemen osa-
alueen pienalue 5.

43A
Herttoniemen kaupunginosan Länsi-Herttoniemen osa-alueen pienalue 
1.

43B
Herttoniemen kaupunginosan Länsi-Herttoniemen osa-alueen pienalu-
eet 2, 3 ja 4 sekä Vartiokylän kaupunginosan Myllypuron osa-alueen 
pienalue 4 sekä Vartiokylän kaupunginosan Roihupellon osa-alue.

43D
Herttoniemen kaupunginosan Roihuvuoren osa-alueen pienalue 1 lu-
kuun ottamatta kortteleita 43217, 43219-43223 sekä pienalueen 2 kort-
telit 43201-43204 sekä pienalue 3.

43E
Herttoniemen kaupunginosan Roihuvuoren osa-alueen pienalueen 1 
korttelit 43217, 43219-43223 sekä pienalue 2 lukuun ottamatta kortte-
leita 43201-43204 sekä Herttoniemen kaupunginosan Herttoniemen 
yritysalueen osa-alueen pienalue 1 lukuun ottamatta kortteleita 43055, 
43056, 43060, 43064, 43069, 43078 ja 43080.

43F
Herttoniemen kaupunginosan Herttoniemenrannan osa-alueen piena-
lueen 1 korttelit 43242, 43244-43269, 43276 ja 43282 sekä pienalue 2.

43G
Herttoniemen kaupunginosan Herttoniemenrannan osa-alueen piena-
lue 1 lukuun ottamatta kortteleita 43242, 43244-43269, 43276 ja 
43282.

45D
Vartiokylän kaupunginosan Puotinharjun osa-alueen pienalue 1 sekä 
Vartiokylän kaupunginosan Myllypuron osa-alueen pienalueen 5 kortte-
lit 45063, 45069, 45180 ja 45560-45562 sekä Vartiokylän kaupungino-
san Itäkeskuksen osa-alueen pienalue 1 sekä pienalueen 2 korttelit 
45050-45053 sekä pienalue 3.

45H
Vartiokylän kaupunginosan Marjaniemen osa-alue sekä Vartiokylän 
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kaupunginosan Itäkeskuksen osa-alueen pienalue 2 lukuun ottamatta 
kortteleita 45050-45053.

46A
Pitäjänmäen kaupunginosan Talin osa-alue sekä Pitäjänmäen kaupun-
ginosan Pitäjänmäen yritysalueen osa-alueen pienalue 1 lukuun otta-
matta kortteleita 46021 ja 46074.

46B
Pitäjänmäen kaupunginosan Reimarlan osa-alueen pienalue 1 lukuun 
ottamatta kortteleita 46099, 46100, 46110, 46117, 46118, 46123, 
46162 ja 46164 sekä pienalueet 2 ja 3.

46C
Pitäjänmäen kaupunginosan Pajamäen osa-alue sekä Pitäjänmäen 
kaupunginosan Reimarlan osa-alueen pienalueen 1 korttelit 46099, 
46100, 46110, 46117, 46118, 46123, 46162 ja 46164 sekä Pitäjän-
mäen kaupunginosan Marttilan osa-alue sekä Pitäjänmäen kaupungi-
nosan Pitäjänmäen yritysalueen osa-alueen pienalueen 1 korttelit 
46021 ja 46074 sekä pienalueet 2 ja 3.

47A
Mellunkylän kaupunginosan Kivikon osa-alueen pienalueet 1 ja 4 sekä 
Mellunkylän kaupunginosan Kurkimäen osa-alueen pienalue 0 lukuun 
ottamatta kortteleita 47051, 47295-47300, 47305 ja 47306.

47B 
Mellunkylän kaupunginosan Kontulan osa-alueen pienalueen 1 kortteli 
47024 sekä pienalue 6 lukuun ottamatta kortteleita 47021, 47022, 
47030-47032, 47034 ja 47083 sekä Mellunkylän kaupunginosan Kivi-
kon osa-alueen pienalueen 2 korttelit 47064-47066 sekä pienalue 3.

47C
Mellunkylän kaupunginosan Kontulan osa-alueen pienalue 1 lukuun ot-
tamatta korttelia 47024 sekä Mellunkylän kaupunginosan Kivikon osa-
alueen pienalue 2 lukuun ottamatta kortteleita 47064-47066.

47D
Vartiokylän kaupunginosan Myllypuron osa-alueen pienalueen 6 kortte-
lit 45583-45585 sekä Mellunkylän kaupunginosan Kontulan osa-alueen 
pienalueen 2 korttelit 47001-47008 ja 47082 sekä pienalue 3 sekä Mel-
lunkylän kaupunginosan Kurkimäen osa-alueen pienalueen 0 korttelit 
47051, 47295-47300, 47305 ja 47306.

47E
Mellunkylän kaupunginosan Kontulan osa-alueen pienalueen 6 korttelit 
47031, 47032, 47034 ja 47083 sekä Mellunkylän kaupunginosan Vesa-
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lan osa-alueen pienalue 1 sekä pienalue 3 lukuun ottamatta kortteleita 
47307-47310 ja 47340.

47F
Mellunkylän kaupunginosan Kontulan osa-alueen pienalueen 6 korttelit 
47021, 47022 ja 47030 sekä Mellunkylän kaupunginosan Vesalan osa-
alueen pienalue 2 sekä pienalueen 3 korttelit 47307-47310 ja 47340.

47G
Mellunkylän kaupunginosan Kontulan osa-alueen pienalue 2 lukuun ot-
tamatta kortteleita 47001-47008 ja 47082 sekä Mellunkylän kaupungi-
nosan Vesalan osa-alueen pienalue 4 sekä Mellunkylän kaupungino-
san Mellunmäen osa-alueen pienalue 2 lukuun ottamatta kortteleita 
47252, 47259 ja 47271.

47H
Mellunkylän kaupunginosan Mellunmäen osa-alueen pienalueen 1 kort-
telit 47200, 47201, 47203-47208, 47211, 47225, 47228, 47230, 47231, 
47311, 47320-47330 ja 47335.

47J
Mellunkylän kaupunginosan Mellunmäen osa-alueen pienalue 1 lukuun 
ottamatta kortteleita 47200, 47201, 47203-47208, 47211, 47225, 
47228, 47230, 47231, 47311, 47320-47330 ja 47335 sekä pienalueen 
2 korttelit 47252, 47259 ja 47271 sekä pienalue 3.

49A
Laajasalon kaupunginosan Yliskylän osa-alueen pienalue 1 lukuun ot-
tamatta kortteleita 49011, 49012 ja 49030 sekä pienalueen 2 kortteli 
49076 sekä pienalue 3 sekä Laajasalon kaupunginosan Tullisaaren 
osa-alueen pienalue 1.

49B
Laajasalon kaupunginosan Yliskylän osa-alueen pienalue 2 lukuun ot-
tamatta kortteleita 49074 ja 49076 sekä pienalue 7 lukuun ottamatta 
kortteleita 49046 ja 49047 sekä Laajasalon kaupunginosan Hevossal-
men osa-alueen pienalue 1 sekä Santahaminan kaupunginosa sekä 
Ulkosaarten kaupunginosan Itäsaarten osa-alue.

49C
Vartiosaaren kaupunginosa sekä Laajasalon kaupunginosan Yliskylän 
osa-alueen pienalueen 1 korttelit 49011, 49012 ja 49030 sekä pienalu-
eet 4 ja 5 sekä pienalueen 6 korttelit 49100-49102.

49D
Laajasalon kaupunginosan Yliskylän osa-alueen pienalue 6 lukuun ot-
tamatta kortteleita 49100-49102 sekä Laajasalon kaupunginosan Jol-
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laksen osa-alue sekä Laajasalon kaupunginosan Hevossalmen osa-
alueen pienalue 2 sekä Villingin kaupunginosa.

49E
Laajasalon kaupunginosan Yliskylän osa-alueen pienalueen 2 kortteli 
49074 sekä pienalueen 7 korttelit 49046 ja 49047 sekä Laajasalon 
kaupunginosan Tullisaaren osa-alueen pienalue 2 sekä Laajasalon 
kaupunginosan Kruunuvuorenrannan osa-alue.

52A
Suomenlinnan kaupunginosa.

54A
Vuosaaren kaupunginosan Meri-Rastilan osa-alueen pienalue 1 lukuun 
ottamatta kortteleita 54211, 54212, 54214-54216, 54218 ja 54219 sekä 
pienalueet 2, 3 ja 4.

54B
Vuosaaren kaupunginosan Meri-Rastilan osa-alueen pienalueen 1 kort-
telit 54211, 54212, 54214-54216, 54218 ja 54219 sekä Vuosaaren 
kaupunginosan Kallahden osa-alueen pienalue 1 lukuun ottamatta kort-
teleita 54123, 54124, 54181 ja 54182 sekä Vuosaaren kaupunginosan 
Rastilan osa-alueen pienalueen 2 korttelit 54008-54010.

54C
Vuosaaren kaupunginosan Kallahden osa-alueen pienalueet 2 ja 3 se-
kä Vuosaaren kaupunginosan Aurinkolahden osa-alueen pienalueen 3 
korttelit 54272-54281, 54297 ja 54298.

54E
Vuosaaren kaupunginosan Keski-Vuosaaren osa-alueen pienalueen 8 
kortteli 54012 sekä Vuosaaren kaupunginosan Rastilan osa-alueen 
pienalue 1 lukuun ottamatta kortteleita 54033 ja 54034 sekä pienalue 2 
lukuun ottamatta kortteleita 54008-54010.

54F
Vuosaaren kaupunginosan Keski-Vuosaaren osa-alueen pienalue 1 
sekä pienalue 4 lukuun ottamatta korttelia 54180 sekä pienalue 9 lu-
kuun ottamatta korttelia 54072 sekä Vuosaaren kaupunginosan Nords-
jön kartanon osa-alue.

54G
Vuosaaren kaupunginosan Keski-Vuosaaren osa-alueen pienalueen 2 
korttelit 54060, 54061, 54065-54071 ja 54073 sekä pienalue 6 sekä 
pienalue 8 lukuun ottamatta korttelia 54012 sekä pienalueen 9 kortteli 
54072 sekä Vuosaaren kaupunginosan Rastilan osa-alueen pienalueen 
1 korttelit 54033 ja 54034.
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54H
Vuosaaren kaupunginosan Keski-Vuosaaren osa-alueen pienalue 2 lu-
kuun ottamatta kortteleita 54060, 54061, 54065-54071 ja 54073 sekä 
Vuosaaren kaupunginosan Niinisaaren osa-alue sekä Vuosaaren kau-
punginosan Mustavuoren osa-alue.

55A
Östersundomin kaupunginosa sekä Salmenkallion kaupunginosa sekä 
Talosaaren kaupunginosa sekä Karhusaaren kaupunginosa sekä Ultu-
nan kaupunginosa.

Samalla keskusvaalilautakunta esitti kaupunginhallitukselle uusien ää-
nestysalueiden 10D, 43C ja 54J muodostamista (liitteet 6, 16, 21 ja 22). 
Kyseisten äänestysalueiden rajat määritellään seuraavasti:

10D 
Sörnäisten kaupunginosan Kalasataman osa-alueen pienalueet 1, 2, 3 
ja 4 sekä Sörnäisten ja Hermannin kaupunginosan Hermanninrannan 
osa-alue.

43C
Herttoniemen kaupunginosan Länsi-Herttoniemen osa-alueen pienalue 
6 sekä Herttoniemen kaupunginosan Herttoniemen yritysalueen osa-
alueen pienalueen 1 korttelit 43055, 43056, 43060, 43064, 43069, 
43078 ja 43080 sekä pienalue 2.

54J
Vuosaaren kaupunginosan Keski-Vuosaaren osa-alueen pienalueen 4 
kortteli 54180 sekä Vuosaaren kaupunginosan Kallahden osa-alueen 
pienalueen 1 korttelit 54123, 54124, 54181 ja 54182 sekä Vuosaaren 
kaupunginosan Aurinkolahden osa-alueen pienalue 1 sekä pienalueen 
3 korttelit 54270, 54271 ja 54296.

Samalla keskusvaalilautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että äänes-
tysaluejakokarttaan tehdään liitteen 2 mukaiset teknisluonteiset muu-
tokset.

Esittelijä
keskusvaalilautakunnan sihteeri
Veera Reuna

Lisätiedot
Veera Reuna, keskusvaalilautakunnan sihteeri, puhelin: 310 64572

veera.reuna(a)hel.fi
Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550
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timo.linden(a)hel.fi
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§ 156
Helsingin kaupungin ympäristöraportti 2019

HEL 2019-013372 T 11 00 01

Päätös

Kaupunginvaltuusto merkitsi tiedoksi Helsingin kaupungin ympäristöra-
portin vuodelta 2019. 

Samalla kaupunginvaltuusto hyväksyi seuraavat kolme toivomuspon-
net:

 Valtuusto pyytää selvittämään mahdollisia keinoja puun pienpolton 
aiheuttamien hiukkaspäästöjen vähentämiseen. (Petrus Pennanen)

 Hyväksyessään kaupunginhallituksen esityksen kaupunginvaltuusto 
edellyttää selvitettävän mahdollisuutta laajentaa luonnon monimuo-
toisuuden tilaa ja kehitystä kuvaavaa mittaristoa ympäristörapor-
toinnin yhteydessä. Atte Harjanne)

 Hyväksyessään kaupunginhallituksen esityksen kaupunginvaltuusto 
edellyttää selvitettävän mahdollisuutta laajentaa luonnon monimuo-
toisuuden analyysia ottamalla mukaan keskustan ja esikaupunkien 
puistot ja suunnitellut viheralueet, kun pohditaan ympäristön vaiku-
tusta helsinkiläiseen elämänlaatuun. (Laura Kolbe)

Käsittely

Keskustelun kuluessa ehdotettiin hyväksyttäväksi kolme toivomuspont-
ta.

Valtuutettu Petrus Pennanen ehdotti valtuutettu Atte Harjanteen kan-
nattamana hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen:

 Valtuusto pyytää selvittämään mahdollisia keinoja puun pienpolton 
aiheuttamien hiukkaspäästöjen vähentämiseen.

Valtuutettu Atte Harjanne ehdotti valtuutettu Atte Kalevan kannattama-
na hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen:

 Hyväksyessään kaupunginhallituksen esityksen kaupunginvaltuusto 
edellyttää selvitettävän mahdollisuutta laajentaa luonnon monimuo-
toisuuden tilaa ja kehitystä kuvaavaa mittaristoa ympäristörapor-
toinnin yhteydessä.
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Valtuutettu Laura Kolbe ehdotti valtuutettu Terhi Peltokorven kannat-
tamana hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen:

 Hyväksyessään kaupunginhallituksen esityksen kaupunginvaltuusto 
edellyttää selvitettävän mahdollisuutta laajentaa luonnon monimuo-
toisuuden analyysia ottamalla mukaan keskustan ja esikaupunkien 
puistot ja suunnitellut viheralueet, kun pohditaan ympäristön vaiku-
tusta helsinkiläiseen elämänlaatuun.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi ensin yksimielisesti kaupunginhallituksen 
ehdotuksen.

Äänestysjärjestys

Toivomusponsien hyväksymisestä äänestettiin erikseen.

2 äänestys

Valtuutettu Petrus Pennasen ehdottama toivomusponsi JAA, vastustus 
EI

JAA-ehdotus: Valtuusto pyytää selvittämään mahdollisia keinoja puun 
pienpolton aiheuttamien hiukkaspäästöjen vähentämiseen.
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 47
Zahra Abdulla, Alviina Alametsä, Ted Apter, Paavo Arhinmäki, Katju 
Aro, Sirpa Asko-Seljavaara, Eva Biaudet, Silja Borgarsdottir Sandelin, 
Jussi Chydenius, Fatim Diarra, Mia Haglund, Jasmin Hamid, Atte Har-
janne, Joel Harkimo, Kaisa Hernberg, Mari Holopainen, Veronika Hon-
kasalo, Abdirahim Husu Hussein, Kati Juva, Emma Kari, Otso Kivekäs, 
Mai Kivelä, Dan Koivulaakso, Vesa Korkkula, Kauko Koskinen, Heimo 
Laaksonen, Sami Muttilainen, Johanna Nuorteva, Maria Ohisalo, Han-
nu Oskala, Jenni Pajunen, Matti Parpala, Jaana Pelkonen, Petrus Pen-
nanen, Tuomas Rantanen, Suldaan Said Ahmed, Mirita Saxberg, Os-
mo Soininvaara, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Ulla-Marja Urho, 
Reetta Vanhanen, Laura Varjokari, Mauri Venemies, Sanna Vesikansa, 
Anna Vuorjoki, Ozan Yanar

Ei-äänet: 6
Pia Kopra, Jussi Niinistö, Dani Niskanen, Wille Rydman, Daniel Sazo-
nov, Sampo Terho

Tyhjä: 31
Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Harry Bogomoloff, Mika Ebeling, Laura 
Finne-Elonen, Juha Hakola, Jussi Halla-aho, Eveliina Heinäluoma, Ville 
Jalovaara, Jukka Järvinen, Atte Kaleva, Arja Karhuvaara, Tapio Kle-
metti, Laura Kolbe, Terhi Koulumies, Johanna Laisaari, Otto Meri, Björn 
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Månsson, Pia Pakarinen, Terhi Peltokorpi, Mika Raatikainen, Marcus 
Rantala, Mari Rantanen, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Laura Ris-
sanen, Anni Sinnemäki, Ilkka Taipale, Pilvi Torsti, Jan Vapaavuori, Si-
nikka Vepsä

Poissa: 1
Thomas Wallgren

Kaupunginvaltuusto hyväksyi valtuutettu Petrus Pennasen ehdottaman 
toivomusponnen.

3 äänestys

Valtuutettu Atte Harjanteen ehdottama toivomusponsi JAA, vastustus 
EI

JAA-ehdotus: Hyväksyessään kaupunginhallituksen esityksen kaupun-
ginvaltuusto edellyttää selvitettävän mahdollisuutta laajentaa luonnon 
monimuotoisuuden tilaa ja kehitystä kuvaavaa mittaristoa ympäristöra-
portoinnin yhteydessä.
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 66
Zahra Abdulla, Alviina Alametsä, Maija Anttila, Ted Apter, Paavo Ar-
hinmäki, Katju Aro, Eva Biaudet, Silja Borgarsdottir Sandelin, Jussi 
Chydenius, Fatim Diarra, Mika Ebeling, Laura Finne-Elonen, Mia Hag-
lund, Jussi Halla-aho, Jasmin Hamid, Atte Harjanne, Joel Harkimo, 
Eveliina Heinäluoma, Kaisa Hernberg, Mari Holopainen, Veronika Hon-
kasalo, Abdirahim Husu Hussein, Kati Juva, Jukka Järvinen, Atte Kale-
va, Emma Kari, Otso Kivekäs, Mai Kivelä, Tapio Klemetti, Dan Koivu-
laakso, Laura Kolbe, Pia Kopra, Vesa Korkkula, Heimo Laaksonen, Jo-
hanna Laisaari, Otto Meri, Sami Muttilainen, Björn Månsson, Dani Nis-
kanen, Johanna Nuorteva, Maria Ohisalo, Hannu Oskala, Jenni Paju-
nen, Matti Parpala, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Petrus Penna-
nen, Marcus Rantala, Mari Rantanen, Tuomas Rantanen, Nasima 
Razmyar, Laura Rissanen, Suldaan Said Ahmed, Mirita Saxberg, Anni 
Sinnemäki, Osmo Soininvaara, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Ilk-
ka Taipale, Pilvi Torsti, Reetta Vanhanen, Laura Varjokari, Sinikka 
Vepsä, Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki, Ozan Yanar

Ei-äänet: 1
Wille Rydman

Tyhjä: 17
Pentti Arajärvi, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Juha Hakola, 
Ville Jalovaara, Arja Karhuvaara, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, 
Jussi Niinistö, Pia Pakarinen, Mika Raatikainen, Risto Rautava, Daniel 
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Sazonov, Sampo Terho, Ulla-Marja Urho, Jan Vapaavuori, Mauri Ve-
nemies

Poissa: 1
Thomas Wallgren

Kaupunginvaltuusto hyväksyi valtuutettu Atte Harjanteen ehdottaman 
toivomusponnen.

4 äänestys

Valtuutettu Laura Kolben ehdottama toivomusponsi JAA, vastustus EI

JAA-ehdotus: Hyväksyessään kaupunginhallituksen esityksen kaupun-
ginvaltuusto edellyttää selvitettävän mahdollisuutta laajentaa luonnon 
monimuotoisuuden analyysia ottamalla mukaan keskustan ja esikau-
punkien puistot ja suunnitellut viheralueet, kun pohditaan ympäristön 
vaikutusta helsinkiläiseen elämänlaatuun
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 69
Alviina Alametsä, Maija Anttila, Ted Apter, Pentti Arajärvi, Paavo Ar-
hinmäki, Katju Aro, Sirpa Asko-Seljavaara, Eva Biaudet, Harry Bogo-
moloff, Silja Borgarsdottir Sandelin, Jussi Chydenius, Fatim Diarra, 
Laura Finne-Elonen, Mia Haglund, Juha Hakola, Jasmin Hamid, Atte 
Harjanne, Joel Harkimo, Eveliina Heinäluoma, Kaisa Hernberg, Mari 
Holopainen, Veronika Honkasalo, Abdirahim Husu Hussein, Ville Jalo-
vaara, Kati Juva, Jukka Järvinen, Atte Kaleva, Arja Karhuvaara, Emma 
Kari, Otso Kivekäs, Mai Kivelä, Tapio Klemetti, Dan Koivulaakso, Laura 
Kolbe, Vesa Korkkula, Kauko Koskinen, Heimo Laaksonen, Johanna 
Laisaari, Sami Muttilainen, Björn Månsson, Jussi Niinistö, Dani Niska-
nen, Johanna Nuorteva, Maria Ohisalo, Hannu Oskala, Jenni Pajunen, 
Pia Pakarinen, Matti Parpala, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, 
Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Nasima Razmyar, Laura Rissa-
nen, Suldaan Said Ahmed, Anni Sinnemäki, Osmo Soininvaara, Leo 
Stranius, Johanna Sydänmaa, Ilkka Taipale, Sampo Terho, Pilvi Torsti, 
Reetta Vanhanen, Laura Varjokari, Mauri Venemies, Sinikka Vepsä, 
Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki, Ozan Yanar

Tyhjä: 12
Mika Ebeling, Jussi Halla-aho, Pia Kopra, Terhi Koulumies, Mika Raati-
kainen, Mari Rantanen, Risto Rautava, Wille Rydman, Mirita Saxberg, 
Daniel Sazonov, Ulla-Marja Urho, Jan Vapaavuori

Poissa: 4
Zahra Abdulla, Otto Meri, Petrus Pennanen, Thomas Wallgren
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Kaupunginvaltuusto hyväksyi valtuutettu Laura Kolben ehdottaman toi-
vomusponnen.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1 Ympäristöraportti 2019

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsingin kaupungin ympäristöasioiden huomioon ottamista ohjaavat 
kaupunginvaltuuston hyväksymät kaupunkistrategia ja ympäristöpoli-
tiikka sekä kaupunginhallituksen hyväksymät talousarvion laatimisoh-
jeet. Kaupungilla on lisäksi useita ympäristönsuojelun osa-alueiden oh-
jelmia, jotka toimivat osaltaan kaupungin ympäristöjohtamisen toteutta-
jina. Toimialojen, virastojen ja liikelaitosten sekä tytäryhteisöjen ympä-
ristötyö tukee kaupungin ympäristöjohtamista.

Helsingin kaupungin ympäristöraportti on kaupunkikonsernin yhteinen 
asiakirja, jossa kuvataan kaupungin ympäristötavoitteiden toteutumista 
ja toiminnan ympäristövaikutuksia sekä kaupungin ympäristöpolitiikan 
toteutumista. Ympäristöraportissa raportoidaan myös Hiilineutraali Hel-
sinki 2035 -toimenpideohjelman ja ilmastonmuutoksen sopeutumislin-
jausten 2019–2025 edistymistä. Toimialojen ja liikelaitosten raportointi- 
ja ympäristötilinpitotiedot julkaistaan avoimena datana ja koko raportti 
tullaan julkaisemaan osoitteessa www.hel.fi/ymparistoraportti. Ympäris-
töpalveluiden kokoamaan ja toimittamaan raporttiin ovat tuottaneet tie-
toja kaupungin toimialat, virastot ja liikelaitokset sekä tytäryhteisöt.

Keskeisiä poimintoja ympäristöraportista

Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelman toteuttaminen ja seu-
ranta käynnistyivät kunnolla vuonna 2019. Ilmastoasioissa rakennettiin 
yhä tiiviimpää yhteistyötä sekä kaupungin sisällä että muiden sidos-
ryhmien kanssa. Vuoden lopulla julkistettiin Helsingin ilmastovahti -
palvelu, josta kuka tahansa voi seurata, miten kaupunki etenee ilmasto-
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tavoitteissa ja -toimenpiteissä. Jokaiselle 147 Hiilineutraali Helsinki -
toimenpiteelle asetettiin yhteyshenkilö, joka kokoaa säännöllisesti tie-
dot toimenpiteen etenemisestä Ilmastovahtiin. Vuoden 2019 aikana 
valmisteltiin Energiarenessanssi-ohjelmaa, joka on yksi keskeisimmistä 
Hiilineutraali Helsinki -toimenpiteistä. Ohjelman tarkoituksena on jou-
duttaa yksityisomistuksessa olevissa rakennuksissa tehtäviä energia-
korjauksia. Tavoitteena on vähentää lämmitysenergian määrää kym-
menillä prosenteilla koko Helsingin rakennuskannassa vuoteen 2035 
mennessä. Helsingin kaupungin omalle uudisrakentamiselle asettamia 
E-lukutavoitteita kiristettiin vähintään 20 prosenttia määräystasoa tiu-
kempaan tasoon vuonna 2019. Lisäksi kaupungin tontinvarausehtoja 
kiristettiin Suomen tiukimmiksi, A2018-energiatehokkuustaso tuli pakol-
liseksi laatu- ja hintakilpailussa.

Vuonna 2019 Helsingin kasvihuonekaasujen kokonaispäästöt olivat 
noin 26 prosenttia alemmat kuin vuonna 1990. Päästöt nousivat edel-
lisvuodesta 2 prosenttia. Kaupungin kasvihuonekaasujen kokonais-
päästötavoite vuodelle 2020 on 30 prosentin vähennys. Tavoite on to-
dennäköisesti haastavaa saavuttaa, mutta koronapandemian myötä 
maaliskuussa 2020 voimaan astuneet rajoitustoimet vähensivät huo-
mattavasti Helsingin moottoriliikennemääriä ja sähkönkulutusta, mikä 
vaikuttaa myönteisesti päästökehitykseen. Lisäksi energiantuotannon 
päästöt ovat merkittävästi laskeneet Suomessa.

Ilmastonmuutos nimettiin yhdeksi viidestätoista riskikategoriasta kau-
punkikonsernin merkittävien riskien arvioinnissa vuonna 2019. Ilmas-
tonmuutoksen tunnistaminen omaksi riskikategoriakseen edistää ilmas-
tonmuutoksen sopeutumistyön integroimista osaksi kaupungin riskien-
hallinnan kokonaisuutta. Keskeinen ohjelma ilmastoriskien hallinnassa 
on Helsingin ilmastonmuutokseen sopeutumisen linjaukset 2019–2025, 
jonka kaupunginhallitus hyväksyi toukokuussa 2019 (§ 405). 

Helsingin kaupungin energiansäästötyötä koordinoi Energiansäästötyö-
ryhmä. Kaupunkikonsernin päästöt ovat 12 prosenttia koko kaupungin 
päästöistä ja tästä osuudesta noin 94 prosenttia aiheutuu rakennusten 
energiankulutuksesta. Helsingin kaupunkikonsernin kokonaisenergian-
kulutus oli vuonna 2019 noin 1 638 GWh, mikä on viisi prosenttia vä-
hemmän kuin vuonna 2018. Raportointikäytäntöjen ja kulutusseuranta-
järjestelmien päivitystyöstä johtuen vuoden 2019 kiinteistöjen ener-
giankulutustiedot eivät ole täysin vertailukelpoisia edellisiin vuosiin. 
Vuoden 2019 aikana otettiin käyttöön moderni reaaliaikainen kiinteistö-
data-alusta, Nuuka-järjestelmä. Järjestelmän tuntitasoisen energianku-
lutusseurannan piiriin liitettiin vuoden aikana kaupungin suoraan omis-
tamat palvelukiinteistöt kattaen yhteensä 600 kiinteistöä. Palveluraken-
nusten energiankulutusdata avattiin huhtikuussa 2020 avoimen datan 
HRI-palvelussa.
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Kaupunkipyöräpalvelua laajennettiin vuonna 2019. Helsingissä saatiin 
käyttöön 88 uutta asemaa ja 880 uutta pyörää entistä laajemmalle alu-
eelle.  Kaupunkipyörillä ajettiin Helsingissä yhteensä noin 3 miljoonaa 
matkaa. Kesäkuussa 2019 aloitettiin pikaraitiotie Raide-Jokerin raken-
taminen Helsingin Itäkeskuksen ja Espoon Keilaniemen välille. Raide-
Jokerin myötä kaupunkirakenne tiivistyy, tarve oman auton käytölle 
pienenee ja liikenteen päästöt vähentyvät. Vuoden 2019 loppuun men-
nessä Helsingissä oli yhteensä 97 julkista sähköautojen latauspistettä.

Helsingin ilmanlaatu on parantunut viimeisten vuosikymmenien aikana 
ja on kansainvälisesti vertaillen melko hyvää. Kuitenkin EU:n ilmanlaa-
tudirektiivin terveysperusteinen typpidioksidin vuosiraja-arvo ylittyy yhä 
tai on vaarassa ylittyä paikoitellen keskustan katukuiluissa. Syynä ovat 
liikenteen, etenkin dieselkaluston, pakokaasupäästöt. Myös hengitettä-
vät hiukkaset eli pöly heikentää ilmanlaatua erityisesti keväisin sekä 
suurten rakennustyömaiden läheisyydessä. Katupölynkin osalta raja-
arvon ylitysriski on yhä olemassa. Tiiviillä pientaloalueilla ilmanlaadun 
heikentymistä aiheuttaa puun pienpoltto takoissa ja kiukaissa. Tulisijo-
jen pienhiukkaspäästöt ovat pääkaupunkiseudulla jopa suuremmat kuin 
liikenteestä peräisin olevat päästöt. Lisäksi puunpolton savujen musta-
hiili lämmittää ilmastoa.

Ympäristömelu heikentää elinympäristön laatua ja viihtyisyyttä Helsin-
gissä. Voimakas jatkuva melu aiheuttaa myös terveyshaittoja. Suurin 
meluhaitta aiheutuu tieliikenteestä. Melua aiheuttavat paikallisesti myös 
esimerkiksi rakennus- ja korjaustyöt, yleisötapahtumat sekä ravintolat.  

Helsingin kaupungin meluntorjuntaa ohjaa meluntorjunnan toiminta-
suunnitelma 2018–2022. Sen keskiössä on meluhaittojen ennaltaeh-
käisy maankäytön ja liikenteen suunnittelun keinoin. Lisäksi tarvitaan 
melutasojen alentamiseen liittyviä toimia, kuten nopeusrajoitusten alen-
tamista, melua vaimentavia katupäällysteitä ja nastarenkaiden käytön 
vähentämistä. Periaatteet nopeusrajoitusten määrittämiseksi hyväksyt-
tiin vuonna 2018 ja nopeusrajoituksia laskettiin vuonna 2019 useassa 
katukohteessa. Nopeusvalvontakameroiden ja nopeusnäyttöjen mää-
rää kaupungissa lisättiin. 

Hyvän etukäteistiedottamisen on todettu vähentävän asukkaiden ko-
kemaa meluhäiriötä niin rakennus- ja saneeraustöiden kuin ulkoilma-
konserttienkin osalta.

Vedenalaisen kasvillisuuden tila on Helsingin merialueella ollut 2010-
luvulla vakaa, mutta suhteellisen heikko. Esimerkiksi avainlaji rakko-
haurun esiintymät voivat huonosti ja niitä on menneisiin vuosikymme-
niin verrattuna vähemmän. Lähempänä rannikkoa intensiivinen ranta-
alueiden rakentaminen ja merialueen käyttö ylläpitävät liettyneitä pohjia 
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ja veden sameus on ollut viime vuosina kasvussa, mikä heikentää ve-
denalaisen kasvillisuuden tilaa.  Täytöt, ruoppaukset ja rantarakenta-
minen lisäävät myös roskaantumista. Täyttötyömaiden aiheuttamaa 
roskaantumista hallittiin vuonna 2019 aiempaa paremmin toteuttamalla 
meritäytöt suojaverhon rajaamalla alueella. Helsinki on sitoutunut yh-
dessä Turun kaupungin kanssa toteuttamaan kolmannen Itämeri-
toimenpideohjelman vuosina 2019-2023.

Luonnonsuojeluohjelman toteuttaminen eteni vuonna 2019 ripeästi. 
Uudenmaan ELY-keskus teki perustamispäätöksen ja hyväksyi hoito- 
ja käyttösuunnitelmat kolmelle kohteelle. Ne ovat Kallahden matalikko, 
Maununnevan laajennus ja Korkeasaarenluoto. Kallahden matalikko on 
Helsingin ainoa vedenalaisen luonnon suojelualue, jolla sijaitsee Kal-
lahdenharjun vedenalaisia niittyjä. Tämän pinta-ala on 228 hehtaaria. 
Vuoden 2019 lopussa luonnonsuojelualueita oli Helsingissä 2,2 pro-
senttia maa-alasta ja 0,95 prosenttia merialueesta. Lisäksi vuonna 
2019 valmisteltiin viiden uuden luonnonsuojelukohteen perustamisesi-
tykset sekä hoito- ja käyttösuunnitelmat päätöksentekoa varten.

Merkittävimpiä kaupungin hoitamia pilaantuneen maaperän kunnostus-
kohteita olivat asumiskäyttöön muutettavat Kalasataman ja Jätkäsaa-
ren projektialueet. Isoja kunnostuskohteita oli lisäksi Vuosaaren kes-
kustassa ja Herttoniemenrannassa.  Yleisten alueiden rakentamisessa 
hyötykäytettiin vuonna 2019 yhteensä 1 869 603 tonnia kaivumassoja 
ja kiviaineiksia. Hyötykäytön ansiosta säästyi noin 11,3 miljoonaa euroa 
ja 1 560 000 litraa polttoainetta ja päästöt vähenivät 3 689 t CO2e.  

Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelmassa on asetettu kun-
nianhimoisia tavoitteita vastuullisten hankintojen edistämiseksi. Ohjel-
maan on kirjattu yhteensä 23 toimenpidettä hankintojen johtamisen ja 
vaikuttavuuden parantamiseksi sekä rakentamisen, liikenteen ja ruoka-
palveluhankintojen kehittämiseksi kohti pienempiä ilmastovaikutuksia.

Toimenpiteet ovat vauhdittaneet hyvin vastuullisia hankintoja ja useita 
pienempiä työryhmiä on muodostunut toimenpiteiden ympärille muun 
muassa ruokapalveluiden ja alueurakoiden kehittämiseksi. Myös yh-
teistä vastuullisuuskriteerien tietopankkia ryhdyttiin kehittämään vuo-
den 2019 aikana.

Helsinki Marketing Oy lanseerasi kesäkuussa 2019 MyHelsinki-
sivustolla Valitse vastuullisemmin -palvelun. Palvelu auttaa kaupunki-
laisia ja matkailijoita valitsemaan kestävämpiä tapoja elää ja viihtyä 
Helsingissä. Smart & Clean -säätiö käynnisti Kaikki muovi kiertää -
kokonaisuuden, jonka tavoitteena on nostaa Helsingin seudulle ja Lah-
teen tulevan neitseellisen muovin materiaalikierrätysaste 60 prosenttiin 
nykyisestä kuudesta prosentista. Ekokompassi-ympäristöjärjestelmä on 
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havaittu toimivaksi järjestelmäksi kaupungin toiminnassa. Ekokompassi 
on käytössä tai rakenteilla kolmella toimialalla tai niiden osassa, kah-
dessa liikelaitoksessa sekä 13 tytäryhteisössä. Vuoden 2019 lopulla 
kaupungin emo-organisaatiossa toimi 765 koulutettua ekotukihenkilöä. 
Koulutettuja ekotukihenkilöitä toimi myös useissa tytäryhteisöissä.

Helsingin kaupungin ympäristökulut, poistot mukaan lukien, olivat yh-
teensä 97 miljoonaa euroa (2,1 prosenttia kaupungin kaikista toiminta-
kuluista). Suurimmat kuluerät aiheutuivat ilmastonsuojelusta, alueiden 
puhtaanapidosta ja jätehuollosta sekä ilmasto- ja ympäristöystävällisen 
liikkumisen edistämisestä. Ympäristöinvestoinnit olivat yhteensä 135 
miljoonaa euroa (18,2 prosenttia kaupungin kaikista käyttöomaisuusin-
vestoinneista). Suurimmat investoinnit liittyivät ilmasto- ja ympäristöys-
tävällisen liikkumisen edistämiseen (HKL:n joukkoliikenneinvestoinnit) 
sekä pilaantuneen maaperän puhdistamiseen. Ympäristötuotot olivat 
noin 8,3 miljoonaa euroa (0,7 prosenttia kaupungin kaikista toimintatuo-
toista). Merkittävimmät tuotot tulivat ajoneuvojen siirtomaksuista katu-
jen puhdistukseen liittyen ja kaupunkipyöristä.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1 Ympäristöraportti 2019

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunkiympäristölautakunta
Kasvatus- ja koulutuslautakunta
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta
Sosiaali- ja terveyslautakunta

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 01.06.2020 § 330

HEL 2019-013372 T 11 00 01

Päätös
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Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto merkitsee tiedoksi Helsingin kaupungin ympäristö-
raportin vuodelta 2019. 

25.05.2020 Pöydälle

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi
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§ 157
Laakson yhteissairaalan hankesuunnitelma

HEL 2018-004100 T 02 08 03 00

Päätös

Kaupunginvaltuusto hyväksyi Helsingin kaupungin ja Helsingin ja Uu-
denmaan sairaanhoitopiirin yhteisenä hankkeena toteutettavan Laak-
son yhteissairaalan 12.2.2020 päivätyn hankesuunnitelman osaltaan si-
ten, että hankkeen laajuus on noin 190 000 brm² ja rakentamiskustan-
nusten arvonlisäveroton enimmäishinta on 838 000 000 euroa kustan-
nustasossa marraskuu 2019. 

Samalla kaupunginvaltuusto hyväksyi seuraavan toivomusponnen:

 Hyväksyessään esityksen kaupunginvaltuusto edellyttää selvittä-
mään mahdollisuutta laatia toimenpidesuunnitelma siitä, miten mie-
lenterveyskuntoutujien asumispalveluiden jonot saadaan puretuksi 
ennen osastotoimintojen siirtymistä Laakson sairaalaan. (Anna 
Vuorjoki) 

Käsittely

Valtuutettu Veronika Honkasalo ehdotti valtuutettu Anna Vuorjoen kan-
nattamana, että samalla kaupunginvaltuusto edellyttää suunnittele-
maan psykiatrisen osastohoidon kokonaisuutta siten, että kokonaisuu-
tena psykiatristen osastopaikkojen määrä ei hankkeen toteuttamisen 
seurauksena vähene.

5 äänestys

Kaupunginhallituksen ehdotus JAA, vastaehdotus EI

JAA-ehdotus: Kaupunginhallitus
EI-ehdotus: Samalla kaupunginvaltuusto edellyttää suunnittelemaan 
psykiatrisen osastohoidon kokonaisuutta siten, että kokonaisuutena 
psykiatristen osastopaikkojen määrä ei hankkeen toteuttamisen seu-
rauksena vähene. 

Jaa-äänet: 50
Alviina Alametsä, Ted Apter, Harry Bogomoloff, Jussi Chydenius, Fatim 
Diarra, Mika Ebeling, Juha Hakola, Jasmin Hamid, Atte Harjanne, Joel 
Harkimo, Kaisa Hernberg, Mari Holopainen, Kati Juva, Atte Kaleva, Ar-
ja Karhuvaara, Emma Kari, Otso Kivekäs, Tapio Klemetti, Laura Kolbe, 
Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Heimo Laaksonen, Otto Meri, Dani 
Niskanen, Johanna Nuorteva, Hannu Oskala, Jenni Pajunen, Pia Paka-
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rinen, Matti Parpala, Amanda Pasanen, Jaana Pelkonen, Terhi Pelto-
korpi, Petrus Pennanen, Mika Raatikainen, Marcus Rantala, Risto Rau-
tava, Laura Rissanen, Wille Rydman, Mirita Saxberg, Daniel Sazonov, 
Anni Sinnemäki, Osmo Soininvaara, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, 
Ulla-Marja Urho, Reetta Vanhanen, Jan Vapaavuori, Laura Varjokari, 
Sanna Vesikansa, Ozan Yanar

Ei-äänet: 12
Zahra Abdulla, Paavo Arhinmäki, Katju Aro, Mia Haglund, Veronika 
Honkasalo, Mai Kivelä, Dan Koivulaakso, Vesa Korkkula, Sami Mutti-
lainen, Suldaan Said Ahmed, Sinikka Vepsä, Anna Vuorjoki

Tyhjä: 23
Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Sirpa Asko-Seljavaara, Eva Biaudet, Silja 
Borgarsdottir Sandelin, Laura Finne-Elonen, Jussi Halla-aho, Eveliina 
Heinäluoma, Abdirahim Husu Hussein, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, 
Pia Kopra, Johanna Laisaari, Björn Månsson, Jussi Niinistö, Mari Ran-
tanen, Tuomas Rantanen, Nasima Razmyar, Ilkka Taipale, Sampo 
Terho, Pilvi Torsti, Thomas Wallgren, Mauri Venemies

Valtuutettu Petrus Pennanen ilmoitti tarkoituksenaan olleen äänestää 
EI.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen ehdotuksen.

Keskustelun kuluessa valtuutettu Anna Vuorjoki ehdotti valtuutettu Sa-
mi Muttilaisen kannattamana hyväksyttäväksi seuraavan toivomuspon-
nen: 

 Hyväksyessään esityksen kaupunginvaltuusto edellyttää selvittä-
mään mahdollisuutta laatia toimenpidesuunnitelma siitä, miten mie-
lenterveyskuntoutujien asumispalveluiden jonot saadaan puretuksi 
ennen osastotoimintojen siirtymistä Laakson sairaalaan.  

6 äänestys

Valtuutettu Anna Vuorjoen ehdottama toivomusponsi JAA, vastustus 
EI.

JAA-ehdotus: Hyväksyessään esityksen kaupunginvaltuusto edellyttää 
selvittämään mahdollisuutta laatia toimenpidesuunnitelma siitä, miten 
mielenterveyskuntoutujien asumispalveluiden jonot saadaan puretuksi 
ennen osastotoimintojen siirtymistä Laakson sairaalaan.  
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 54
Zahra Abdulla, Alviina Alametsä, Ted Apter, Pentti Arajärvi, Paavo Ar-
hinmäki, Katju Aro, Eva Biaudet, Silja Borgarsdottir Sandelin, Jussi 
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Chydenius, Fatim Diarra, Mika Ebeling, Mia Haglund, Jasmin Hamid, 
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Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Tiivistelmä

Laakson yhteissairaala on Helsinkiin Laakson sairaala-alueelle Helsin-
gin kaupungin ja Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) yh-
teishankkeena toteutettava psykiatrinen ja somaattinen sairaala. 

Hanke toteutetaan vaiheittain vuosina 2021–2030. Hankkeessa toteu-
tetaan tilat HUS:n ja Helsingin psykiatriselle sairaalahoidolle sekä noin 
puolelle Helsingin sairaalan tarvitsemista sairaansijoista. Lisäksi hank-
keessa toteutetaan tilat HUS:n vaativalle neurologiselle kuntoutukselle 
sekä näitä tukeville poliklinikkatoiminnoille, tukipalveluille, opetukselle, 
tutkimukselle ja hallinnolle. 

Hankesuunnitelman mukaan yhteissairaalassa on 922 sairaansijaa, 
joista 394 on somatiikan, 54 neurologisen kuntoutuksen, 444 psykiat-
rian ja 30 lastenpsykiatrian sairaansijaa. Lisäksi sairaalaan on suunni-
teltu 10 asumisvalmennuksen paikkaa.

Laakson yhteissairaala korvaa Helsingin Laakson ja Auroran sairaaloi-
den sairaalatoiminnat kokonaan sekä puolet Suursuon sairaalan toi-
minnasta. Lisäksi se korvaa HUS:n osalta Kellokosken/Ohkolan sairaa-
lan, Psykiatriakeskuksen ja lastenpsykiatrian Kivelän alueelta sekä 
Ulfåsassa toimivan sairaalahoidon.  

Hankesuunnitteluvaiheessa on Helsingin kaupungin hankeosuudeksi 
arvioitu 59 % ja HUS:n osuudeksi 41 %. Jako perustuu kaupunginhalli-
tuksen 28.5.2018, § 385 päättämään ja HUS:n hallituksen 5.2.2018 hy-
väksymään kaupungin ja HUS:n väliseen sopimukseen Laakson yh-
teissairaalan hankesuunnittelun toteuttamisesta ja siihen liittyvästä 
hankintayhteistyöstä ja kustannuksista.   

Hankesuunnitelma on liitteenä 1. Hankesuunnitelman liitteet ovat 
oheismateriaalissa.

Esittelijän perustelut

Hankkeen tausta

Pääkaupunkiseudun sairaanhoidon järjestelyistä on laadittu vuonna 
2009 Pääkaupunkiseudun sairaala-aluevisio 2030. Se on päivitetty 
vuonna 2016 ja hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa 
14.6.2016, § 153. Vision mukaan pääosa pääkaupunkiseudun sairaa-
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lapalveluista on 2030-luvulla keskitetty neljälle sairaala-alueelle, Es-
poossa Jorvin, Vantaalla Peijaksen ja Helsingissä Malmin sekä Meilah-
den sairaala-alueille. Meilahden sairaala-alue käsittää myös Laakson 
sairaala-alueen sekä Iho- ja allergiasairaalan.  

Visiossa Laaksoon esitetään keskitettäväksi Uudenmaan vaativasta 
psykiatrisesta sairaanhoidosta ne toiminnat, jotka vuonna 2016 olivat 
Helsingin kaupungin ja HUS-psykiatrian toimintaa. Koko Helsingin sai-
raalan toiminta ja tarvittavat yhteensä 900 sairaansijaa tulevat sairaala-
aluevision mukaisesti sijoittumaan puoliksi Laakson ja puoliksi Malmin 
sairaala-alueille. 

Helsingin kaupunki ja HUS ovat vuodesta 2017 lähtien valmistelleet 
yhdessä suunnitelmaa Laakson sairaala-alueelle rakennettavasta yh-
teissairaalasta. Sosiaali- ja terveyslautakunta on 23.5.2017, § 167 hy-
väksynyt Laakson yhteissairaalan 8.5.2017 päivätyn tarveselvityksen. 
HUS:n hallitus on käsitellyt Laakson yhteissairaalan tarveselvitystä 
21.8.2017, § 105 ja päättänyt merkitä sen tiedoksi todeten, että HUS:n 
ja Helsingin mielenterveyspalvelujen yhteistä suunnittelua jatketaan. 

Hankesuunnitelma perustuu kaupunginhallituksen 28.5.2018, § 385 ja 
HUS:n hallituksen 5.2.2018 hyväksymään Helsingin kaupungin ja 
HUS:n väliseen sopimukseen Laakson yhteissairaalan hankesuunnitte-
lun toteuttamisesta ja siihen liittyvästä hankintayhteistyöstä ja kustan-
nuksista. Hankkeen ohjausryhmä on hyväksynyt hankesuunnitelman 
12.2.2020. 

Hankkeen suunnittelun yhteydessä on kuultu asiantuntijoina kaupun-
kiympäristön toimialan rakennusvalvonnan ja ympäristöpalvelun edus-
tajia sekä esteettömyysasiamiestä. Lisäksi on kuultu kaupunginmuseon 
ja pelastuslaitoksen edustajia sekä kokemusasiantuntijoita ja käyttäjä-
organisaatioiden työsuojelun yhteistoimintahenkilöstöä. 

Hankkeen tavoitteet ja tarpeellisuus

Yhteissairaalan hanke perustuu tarpeelle varmistaa sairaalaan sijoitet-
tavien palvelujen kehittämisedellytykset, hyvä laatu ja saatavuus sekä 
tarpeelle järjestää potilaille asianmukaiset, nykyisiä tiloja selvästi pa-
remmat ja viranomaismääräykset täyttävät tilat ja hoito-olosuhteet. Tär-
keänä hanketta ohjaavana tavoitteena on Helsingissä nykyisin toimi-
vien erillisten HUS:n ja kaupungin psykiatrisen sairaanhoidon organi-
saatioiden integraatio. Tällä tavoitellaan toimintojen tehostumista ja yh-
denvertaisia palveluja koko alueen väestölle. 

Laakson yhteissairaalaan tulee ainutlaatuinen kaikki psykiatrisen hoi-
don erityisosaamisalueet sisältävä keskus. Keskittämällä psykiatrista ja 
somaattista hoitoa yhteissairaalaan, Meilahden yhteispäivystyksen ja 
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erikoissairaanhoidon läheisyyteen, saadaan aikaan laajaa kampusko-
konaisuutta hyödyntäviä, tehokkaita ja tasavertaisia palveluja. Lisäksi 
tällä edistetään monipuoliseen tutkimukseen perustuvan vaikuttavan 
hoidon saamista, lisätään toiminta- ja tilatehokkuutta sekä varmistetaan 
potilaiden ensiluokkainen kokemus hoidosta. Kiireellisen hoidon perus-
teista ja päivystyksen erikoisalakohtaisista edellytyksistä annettu val-
tioneuvoston asetus (päivystysasetus 583/2017) edellyttää, että päivys-
tävässä psykiatrisessa yksikössä on potilaan terveydentilan arviointia 
varten saatavilla riittävän laajasti ympäri vuorokauden somaattisten eri-
koisalojen asiantuntemusta. Helsingissä psykiatrian päivystys toimii täl-
lä hetkellä osana yhteispäivystyksiä. Laaksoon suunniteltavilla osastoil-
la on myös päivystystehtäviä.  

Laakson yhteissairaala korvaa Laakson ja Auroran sairaaloiden nykyi-
set sairaalatoiminnat kokonaan ja puolet Helsingin kaupungin Suur-
suon sairaalan toiminnasta sekä HUS:n Kellokosken/Ohkolan sairaa-
lan, Ulfåsan syömishäiriöyksikön ja Kivelän alueella kaupungilta vuok-
ratuissa tiloissa toimivat Psykiatriakeskuksen ja lastenpsykiatrian sai-
raalahoidon.  

Yhteissairaalaan keskitetään helsinkiläisten kuntoutus akuutin sairau-
den jälkeen sekä kuntoutus toimintakyvyn äkillisesti heikentyessä, min-
kä vuoksi sairaala on suunniteltu kuntoutumista tukevaksi. Yhteissai-
raalaan sijoittuu palliatiivisen ja saattohoidon toimintoja. Yhteissairaa-
laan sijoittuva vaativan neurologisen kuntoutuksen yksikkö palvelee 
koko HUS-aluetta vaikeiden aivoverenkiertohäiriöiden ja -vammojen 
kuntoutuksessa. 

Tällä hetkellä käytössä olevissa kohteissa, jotka yhteissairaala tulee 
korvaamaan, on merkittäviä uusimis- ja peruskorjaustarpeita. Nykyiset 
sairaalarakennukset sijaitsevat hajallaan, osastot ovat pääsääntöisesti 
pieniä ja potilaat on sijoitettu pääosin 2–4 hengen huoneisiin eikä niissä 
kaikissa ole huonekohtaisia wc-tiloja. Useamman hengen huoneissa ei 
toteudu potilaiden intimiteetti- ja tietosuoja, ne altistavat epidemioiden 
leviämiselle eikä niissä ole mahdollista tuottaa esimerkiksi laadukasta 
saattohoitoa.  

Päätös nykyisten tilojen käytön jatkamisesta merkitsisi mittavia korjaus-
töiden aikaisia väistöjärjestelyjä sekä lisärakentamista. Käyttökelpoisia 
satojen sairaansijojen väistötiloja ei Helsingissä tai lähialueella ole käy-
tettävissä. Käytössä olevien sairaalarakennusten peruskorjaaminen 
nykyaikaisiksi sairaalatiloiksi ei tuottaisi riittävää sairaansijamäärää, 
kun tavoitteena on yhden hengen potilashuoneet.  

Osa nykyisistä rakennuksista on suojeltu, mikä todennäköisesti estäisi 
niiden laajentamisen. Sairaalan talotekniikan edellyttämiä ja uusien 
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energiatavoitteiden mukaisia muutoksia ei ole mahdollista toteuttaa ny-
kyisten rakennusten matalien kerroskorkeuksien rakennusrungoissa. 
Tavoitteet eri potilasryhmien yhdenvertaisuudesta ja psykiatrisen hoi-
don järjestämisestä kansallisen mielenterveysstrategian mukaisesti 
somaattisen sairaalan yhteydessä jäävät toteutumatta, jos toimintaa 
jatketaan nykyisessä sairaalaverkostossa. Myös muut investoinnin in-
tegraatiohyödyt jäävät saavuttamatta, jos yksiköitä ei saada samalle 
kampukselle. Psykiatrisen potilaan hoitoprosessi tehostuu, kun hoito to-
teutuu ilman sairaaloiden välisiä pitkiä siirtomatkoja. 

Toimintojen keskittäminen Laakson sairaala-alueelle vapauttaa osittain 
tai kokonaan kaupungissa keskeisesti sijaitsevat Auroran, Suursuon ja 
Kivelän sairaala-alueet ja kiinteistöt kehitettäviksi muuhun käyttöön 
kaupungin tavoitteiden mukaisesti.  

Hanke on kiireellinen. Nykyiset sairaalatilat on perusparannettava ja 
laajennettava tai rakennettava uudestaan viimeistään seuraavan kym-
menen vuoden aikana. On todennäköistä, että käytössä oleville tiloille 
joudutaan jo tänä aikana järjestämään sisäilmaongelmien tai muiden, 
esimerkiksi tilojen vakavien toiminnallisten puutteiden takia väliaikaisia 
tilaratkaisuja. Näin on jouduttu toimimaan muun muassa lasten psykiat-
rian ja oikeuspsykiatrian tilojen osalta. Jos yhteissairaalahanke toteutuu 
hankesuunnitelman ja tavoitellun aikataulun mukaisesti, olisi psykiat-
rian mahdollista aloittaa toimintansa uusissa tiloissa aikaisintaan vuon-
na 2026. 

Asemakaavan muutos

Laakson uuden sairaalakampuksen rakentaminen liikenneyhteyksineen 
edellyttää asemakaavamuutoksen. Laakson sairaala-alueen asema-
kaavamuutos on vireillä ja se etenee alueen ja sen rakennusten suun-
nittelun rinnalla. Asemakaavan muutos ohjaa keskeisesti kampuksen 
sekä lähialueen liikennejärjestelyjen kehittämistä. Asemakaavamuutok-
sen luonnos on ollut nähtävillä 6.–27.11.2019. 

Kaava osoittaa uudisrakentamisen alueet, käytettävissä olevan raken-
nusoikeuden ja rakentamisen korkeusasemat, suojeltavat rakennukset 
ja niiden suojelumääräykset. Kaava sisältää myös kalliotiloja, kasvilli-
suutta ja pysäköintiä koskevia määräyksiä. Laakson sairaala-alueen 
arkkitehtonisesti, kaupunkikuvallisesti ja historiallisesti arvokkaat ra-
kennukset sekä sairaalapuutarhan pohjoisosa suojellaan. Yhteissairaa-
lan käyttöön peruskorjattavat, säilyvät rakennukset suojellaan kaavas-
sa merkinnällä sr-2. Kaavan yhteydessä laaditaan liikennesuunnitelma, 
jossa esitetään alueen liikenneratkaisut. Sairaala-alueen rakennusoi-
keus kasvaa nykyisestä yhteensä noin 99 000 k-m². 

Hankkeen toteutus
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Hanke toteutetaan uudisrakennuksina ja säilyvien kolmen sairaalara-
kennuksen peruskorjaus- ja muutostöinä. Somaattiset ja psykiatriset 
sairaalaosastot tukitiloineen sijoittuvat yhteen uudisrakennukseen. Li-
säksi rakennetaan erilliset pohjoinen ja itäinen uudisrakennus lasten ja 
nuorten sekä tiettyjen psykiatristen potilasryhmien tarpeisiin. Poliklini-
koiden, hallinnon, opetuksen ja tutkimuksen tilat sijoittuvat niitä varten 
peruskorjattaviin säilyviin sairaalarakennuksiin. Sairaalan tarvitsemat 
huolto-, paikoitus- ja saattoliikenteen tilat toteutetaan maanalaisina kal-
liotiloina. Alueen teknistä huoltoa varten rakennetaan uusi huoltoraken-
nus. Sairaalan toiminnalle rakennetaan tarvittavat pihat ja ulkoilualueet.

Hankesuunnitelma sisältää suunnitelman Meilahden ja Laakson sairaa-
la-alueet yhdistävästä logistiikkatunnelista. Hanke edellyttää myös uu-
den ajoyhteyden rakentamisen sairaalan maanalaisiin huolto- ja pysä-
köintitiloihin sekä keskeiselle saattopihalle.  

Hankesuunnitelman mukaiset rakennukset ja tilat suunnitellaan sairaa-
latoiminnan uusien toimintamallien mukaisiksi, toiminnallisesti ja tilan-
käytöltään tehokkaiksi tilojen mahdollisimman korkea käyttöaste huo-
mioiden. Tilojen, rakenteiden ja talotekniikan suunnittelu- ja toteutus-
ratkaisuissa optimoidaan rakennuksen koko elinkaaren aikainen muun-
to- ja käyttöjousto.

Sairaalaosastojen suunnittelu perustuu yhden hengen potilashuoneisiin 
ja eri potilasryhmien sekä henkilöstömitoituksen kannalta optimaalisiin 
osastokokoihin. Hankkeen tavoitteena on viihtyisän ja toimivan hoito-
ympäristön luominen potilaille ja asiakkaille sekä toimivan ja houkutte-
levan tutkimus-, opetus- ja työympäristön rakentaminen henkilökunnal-
le, millä osaltaan pyritään varmistamaan henkilökunnan saatavuus ja 
pysyvyys. 

Liikenneratkaisut ja Auroranportin uusi ajoyhteys

Laakson sairaala-alueen kehittäminen edellyttää uuden ajoyhteyden to-
teuttamista alueelle. Yhteissairaalan toiminnalle välttämätön uusi ajoyh-
teys rakennetaan Keskuspuiston alittavana tunnelina. Ajoyhteys erottaa 
sairaalaan tulevan liikenteen muusta liikenteestä, ohjaa liikenteen sai-
raala-alueen eri osiin ja tuo liikennejärjestelyihin joustavuutta. 

Tunnelina toteutettavan uuden ajoyhteyden lisäksi sairaalan rakenta-
minen vaatii muutoksia myös mm. Nordeskiöldinkadulla. Auroranportin 
kohdalle tulevia liittymäjärjestelyjä koskeva liikennesuunnitelma laadi-
taan asemakaavaratkaisun yhteydessä. Katusuunnitelmat voidaan hy-
väksyä, kun asemakaava on saanut lainvoiman.

Sairaalan saatto- ja ambulanssiliikenne ohjataan ensisijaisesti Auro-
ranportin uuden ajoyhteyden kautta. Sairaalan saattoliikenne, joka si-
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sältää henkilöautoliikenteen sekä ambulanssi- ja siirtokuljetukset, on 
osoitettu maanalaisiin kalliopysäköintitiloihin hissiyhteyksien läheisyy-
teen. Sairaalan saattoliikennepaikkoja osoitetaan myös maan päälle. 
Psykiatriselle akuutille vastaanottoyksikölle on suunniteltu oma maan-
tasossa oleva ambulanssihalli, jota kautta potilaat voidaan tuoda yksik-
köön siten, että siirtyminen ambulanssista tapahtuu potilaan yksityisyyt-
tä kunnioittaen tilaan, jossa hoidon tarve arvioidaan ja josta on edelleen 
lyhyt siirtymä osastolle. 

Sairaalan pysäköintipaikat sijoitetaan maanalaiseen pysäköintilaitok-
seen, joka mitoitetaan enintään 600 autopaikalle. Lisäksi maan päälle 
sijoitetaan yksittäisiä pysäköintipaikkoja.  

Polkupyöräpaikkoja varataan yksi kolmea työvuorossa olevaa vakituis-
ta työntekijää kohden. Asiakaspyöräpaikat, joita varataan yksi paikka 
500 k-m² kohden, sijoitetaan pääsisäänkäyntien läheisyyteen. 

Sairaala-alueen huoltopiha rakennetaan pysäköintitilojen alapuolelle 
maanalaisiin tiloihin, joista on hissiyhteydet sairaalan rakennuksiin. 
Pääreitti huoltotiloihin on Nordenskiöldinkadulta Auroranportin ajoyh-
teyden kautta. Huoltotiloihin on yhteys myös Lääkärinkadun suunnasta.

Meilahti-Laakso tunneliyhteys

Hankesuunnitelma sisältää selvityksen logistiikkatunneliyhteyden ra-
kentamisesta Laakson ja Meilahden sairaalakampusten välille. Logis-
tiikkatunneli on suunniteltu henkilökunnan liikkumiseen sairaaloiden vä-
lillä. Sen kautta voidaan siirtää tutkimusnäytteitä ja niin haluttaessa 
sähköisellä kalustolla myös potilaita sairaaloiden eri yksiköiden välillä. 
Logistiikkatunneli varustetaan putkipostilla.  

Tilaratkaisu

Sairaalatoiminta sijoitetaan hankesuunnitelman mukaisesti kolmeen 
uudisrakennukseen ja kolmeen peruskorjattavaan rakennukseen. Ra-
kennukset yhdistyvät maan alla kalliopysäköinnin ja -huollon sekä hen-
kilöliikenne- ja logistiikkakäytävien verkostolla. Kalliopysäköinti- ja huol-
totiloista on suora hissiyhteys kaikkiin sairaalan uudisosiin. 

Pääosa sairaalaosastoista, yhteensä lähes 800 sairaansijaa sijoitetaan 
uuteen päärakennukseen, jossa on korkeimmillaan 9 kerrosta. Raken-
nuksen kahdessa alimmassa kerroksessa sijaitsevat yhteiskäyttöiset ti-
lat. Sairaalaosastot sijoittuvat ylempiin kerroksiin niin, että jokaisessa 
kerroksessa on yleensä kaksi neljästä 16–18 sairaansijan moduulista 
muodostuvaa sairaalaosastoa. 
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Yhteissairaalan toiseen, itäiseen uudisrakennukseen suunnitellaan 56 
oikeuspsykiatrian sairaansijaa. Rakennuksessa on viisi kerrosta. Alim-
malla tasolla se liittyy päärakennuksen tiloihin ja järjestelmiin. Tällä ta-
solla on myös Keskuspuistoon rajautuva, aidattu ulkoilupiha. Osa poti-
laiden ulko-oleskelutiloista sijoitetaan sivuiltaan avoimille kansille ra-
kennuksen rungon sisään. 

Kolmas, pohjoinen uudisrakennus tulee lastenpsykiatrian ja nuorisop-
sykiatrian käyttöön. Nelikerroksiseen rakennukseen sijoittuu yhteensä 
30 lastenpsykiatrian ja 46 nuorisopsykiatrian sairaansijaa. Alimmalla 
tasollaan rakennus liittyy sairaala-alueen muihin rakennuksiin, logisti-
siin tiloihin ja järjestelmiin. Ylimmästä kerroksesta rakennetaan siltayh-
teys viereiseen rakennukseen, johon peruskorjataan kasvatuksen ja 
koulutuksen toimialan hankkeena toteutettava Sophie Mannerheimin 
sairaalakoulun lasten ja nuorten psykiatrian koulutilat. 

Laakson sairaala-alueen nykyisiin säilytettäviin rakennuksiin on suunni-
teltu tilat asumisvalmennusyksikölle, työtoiminnalle, neurologian ja psy-
kiatrian poliklinikoille, kaupungin toimenpidekeskukselle, endosko-
piayksikölle ja sisätautien poliklinikalle. Lisäksi vanhaan rakennuskan-
taan tulee peruskorjattavaksi tilat opetus- ja tutkimustoiminnalle, hallin-
nolle ja kaupungin kotisairaalatoiminnalle. 

Rakennuskohtaiset laajuustiedot, hankkeesta laaditut suunnitelmat ja 
selvitykset samoin kuin rakentamiselle asetettavat laatu- ja mm. ympä-
ristötavoitteet on kuvattu tarkemmin liitteenä 1 olevassa hankesuunni-
telmassa. 

Pihat

Sairaalan potilaiden ulko-oleskelutiloina toimivat maantasopihat, toi-
minnalliset parvekkeet ja vehreät kattopihat. Päärakennuksen vesika-
tolle sijoitetaan aurinkopaneelien lisäksi viherkattoa, joka vaikuttaa hu-
levesien hallintaan, hillitsee lämpösaarekeilmiötä sekä mahdollistaa 
kattojen hyödyntämisen toiminnallisena ja esteettisenä tilana. 

Alueen länsiosassa sairaalan eri osastojen aidatut puutarhapihat ja is-
tutukset muodostavat rajan Urheilukadun puoleiselle puistomaiselle 
reunalle. Tarvittaessa olemassa olevaa vehreää reunaa täydennetään 
uusilla puuistutuksilla. Alueen itäosassa liittyminen Keskuspuistoon to-
teutetaan metsälajiston täydennysistutuksin. 

Energia- ja elinkaaritavoitteet

Laakson yhteissairaalan suunnittelua ja toteutusta ohjaavat hankkeelle 
asetetut elinkaaritavoitteet, joilla pyritään energiatehokkaaseen, elin-
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kaarikestävään, luontoarvot huomioivaan sekä resurssiviisaaseen ra-
kentamiseen.

Suunnittelun lähtökohtana ovat Hiilineutraali Helsinki 2035 -
toimenpideohjelman tavoitteiden kautta määräystasoa parempi ener-
giatehokkuus, sisäisten hukkaenergiavirtojen tehokas hyödyntäminen 
sekä paikalla tuotettu uusiutuva energia.

Hankesuunnitteluvaiheessa on vertailtu erilaisia energiantuotantorat-
kaisuja elinkaarikustannusten, elinkaaren hiilijalanjäljen sekä asetettu-
jen tavoitteiden täyttymisen näkökulmasta. Tarkastelujen perusteella 
jatkosuunnittelun pohjaksi on valittu hybridivaihtoehto, jossa lämmityk-
sessä hyödynnetään kaukolämmön rinnalla sisäisistä hukkalämmön-
lähteistä talteen otettua lämpöä sekä syväkaivoilla toteutettua maaläm-
pöä. Jäähdytys tuotetaan lämpöpumpuilla ja kaukokylmällä. Kaikille 
vapaille ja hyödynnettävissä oleville kattopinnoille sijoitetaan aurinko-
paneeleita, yhteensä noin 3 800 m². Hukkalämpöjä hyödyntämällä sekä 
maalämmöllä katetaan noin 93 % lämmitysenergian ja porakaivoilla 
noin 68 % jäähdytysenergian tarpeesta. Sähkön kokonaistarpeesta au-
rinkosähköllä katetaan noin 2 % osuus.

Energiatavoitteet on saavutettavissa edellä mainituin keinoin. Raken-
nuksen elinkaaren aikaiset päästöt pienenevät merkittävästi. Jatko-
suunnittelussa tutkitaan kulutusjouston, energian varastoinnin ja kaksi-
suuntaisen kaukolämmön hyödyntämisen mahdollisuuksia. 

Materiaalitehokkuuteen pyritään hyödyntämällä mahdollisuuksien mu-
kaan kaivumassoja kuten kivilouhetta piharakentamisessa, kiinnittämäl-
lä huomioita materiaali- ja järjestelmävalintojen huollettavuuteen ja kor-
jattavuuteen sekä kartoittamalla kierrätys- ja uusiomateriaaleista val-
mistettujen rakennustuotteiden markkinaa. 

Purkutyöt

Uudisrakentaminen edellyttää alueella olevien terveysasemarakennuk-
sen, päiväkodin, keskuskeittiö- ja ruokalarakennuksen, neljän asuinker-
rostalon pihavarastoineen sekä lämpökeskusrakennuksen purkamista. 
Purkutyöt ovat osa tontin rakentamiskelpoiseksi saattamista ja niiden 
kustannukset on huomioitu hankesuunnitelmassa esitetyssä tontin ra-
kentamiskelpoiseksi saattamisen kustannuksissa. Purkutöiden laajuus 
on yhteensä noin 25 300 brm². Purkusuunnitelmissa huomioidaan kier-
totalouden tavoitteet kohteeseen soveltuvassa laajuudessa.

Laajuus

Hankesuunnitelmassa arvioitu hankkeen mukaisen sairaalatoiminnan 
ja sen tukipalvelujen tilojen laajuus on noin 152 000 brm², kalliopysä-
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köinti- ja saattoliikennetilan laajuus on noin 25 535 brm². Hankkeen ko-
konaislaajuus tunneliyhteydet mukaan lukien noin 190 000 brm². 

Hankkeen toteutuksen yhteydessä toteutetaan Sophie Mannerheimin 
koulun opetuksentilat yhteissairaalan lasten ja nuorten psykiatrian tilo-
jen yhteyteen. Näiden tilojen korjaus- ja muutostöistä kaupunkiympäris-
tön toimiala valmistelee erillisenä hankkeena yhdessä kasvatuksen ja 
koulutuksen toimialan kanssa tarveselvityksen ja hankesuunnitelman. 
Hankeen laajuus ja kustannukset eivät sisälly yhteissairaalan hanke-
suunnitelman mukaiseen enimmäislaajuuteen ja -hintaan, vaan asia 
tuodaan erikseen päätöksentekoon myöhemmässä vaiheessa.

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on varata päärakennuksen katu-
tasolle Urheilukadun ja Reijolankadun rajaamalle eteläiselle sisääntu-
loaukiolle rakennusoikeutta liiketilaa varten. Liiketila, jonka laajuus on 
hankesuunnitelmassa noin 600 htm², toteutetaan osana sairaalan ra-
kennushanketta, mutta se ei sisälly sairaalan tilaohjelmaan. Liiketilan 
rakentamiskustannukset sisältyvät hankkeen kustannusarvioon.

Vapautuvat tilat

Laakson yhteissairaalan valmistumisen jälkeen sosiaali- ja terveystoi-
miala tiivistää Auroran sairaala-alueelle jääviä palvelujaan alueen ete-
läosaan siten, että toimialan käyttöön jää tiloja yhteensä noin 11 600 
htm². Sairaala-alueen pohjoisosa ja osa rakennuksista vapautuvat kehi-
tettäväksi vuoteen 2030 mennessä.   

Kivelän sairaala-alueelta tyhjenevät tilat vapautuvat kehitettäväksi 
muuhun käyttöön osana Kivelän sairaala-alueen kokonaissuunnittelua.   

Suursuon sairaalaa ei enää peruskorjata, vaan koko kiinteistö tyhjenee 
arviolta vuoteen 2030 mennessä kun Malmin sairaalan lisärakentami-
nen valmistuu. Kaupunki kehittää vapautuvan sairaala-alueen muuhun 
käyttöön. 

Toimintojen keskittäminen Laakson sairaala-alueelle vapauttaa kau-
pungissa keskeisesti sijaitsevat, tyhjenevät sairaala-alueet. Kiinteistöt 
on mahdollista kehittää muuhun käyttöön, kuten asumiseen ja toimiti-
loiksi, kaupungin kiinteistöpoliittisen ohjelman tavoitteiden mukaisesti. 
Tyhjenevien sairaala-alueiden kehittäminen tehostaa kaupungin valmiin 
infrastruktuurin käyttöä ja mahdollistaa asukasmäärän kasvun kautta 
paremmin saavutettavat palvelut.

Rakentamiskustannukset

Hankesuunnitelman mukainen arvio hankkeen rakentamiskustannuk-
sista on arvonlisäverottomana 838 000 000 euroa marraskuun 2019 
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kustannustasossa. Tästä arvio sairaala- ja tukitilojen uudisrakentami-
sen ja peruskorjausten kustannuksesta on arvonlisäverottomana 
727 000 000 euroa. 

Arvio maanalaisen pysäköintilaitoksen ja sen sisältävien saattoliiken-
teen tilojen kustannuksesta on arvonlisäverottomana noin 59 000 000 
euroa.  

Arvio Meilahden ja Laakson sairaala-alueet yhdistävän logistiikkatunne-
liyhteyden kustannuksesta on arvonlisäverottomana 18 200 000 euroa. 
Logistiikkatunnelin kustannusarvioon sisältyy epävarmuuksia mm. Mei-
lahden kiinteistön maanalaisissa tiloissa tarvittavien muutostöiden osal-
ta. 

Arvio Auroranportin uuden ajoyhteyden kustannuksesta on arvonlisäve-
rottomana 34 500 000 euroa. Tämä kustannus sisältää ajoyhteyden ra-
kentamisen Auroranportin kohdalla Keskuspuiston alittavan tunnelin 
suulta Laakson sairaalan tontin rajalle asti. 

Kustannusarvion aluetöihin on sisällytetty Helsingin seudun ympäristö-
palvelut -kuntayhtymän, Helen Oy:n ja teleoperaattoreiden Urheiluka-
dun ja Laakson Keskuspuiston reitin kaapelointitöiden kustannuksia 
noin 270 000 euroa.

Maalämpöjärjestelmän ja aurinkopaneelien investointikustannus, yh-
teensä noin 12 000 000 euroa sisältyy hankkeen hintaan.

Kustannusarvion jakautuminen (milj.euroa):

Sairaala yhteensä 727, josta:
- Uudisrakennukset 542
- Peruskorjattavat rakennukset 102
- Maanalaiset tilat 38
- Aluetyöt 44
- Taidehankintavaraus 1
Pysäköintilaitos 59  
Meilahti-Laakso -logistiikkatunneli 18  
Auroranportin ajoliittymä 34  

Hankesuunnitteluvaiheen kustannusarvio ei sisällä väistötilahankkeiden 
kustannuksia. Nykyisten rakennusten purkukustannukset ja muut tontin 
rakentamiskelpoiseksi saattamisen kustannukset (mm. pilaantuneiden 
maiden kunnostus) eivät sisälly hankkeen hintaan. 

Kustannusten alustava jakautumien vuosille 2020–2030:

 2020    5 milj. €
 2021   18 milj. €
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 2022   11 milj. €
 2023   160 milj. €
 2024   160 milj. €
 2025   157 milj. €
 2026    64 milj. €
 2027    34 milj. €
 2028    58 milj. €
 2029    46 milj. €  
 2030    25 milj. €

Tilakustannus käyttäjälle

Hankkeen arvioitu tilakustannus on laskettu Helsingin kaupungin tila-
hankkeiden käsittelyohjeiden (kaupunginhallitus 14.12.2015) mukaise-
na sisäisenä vuokrana. Sairaalan vuokra itäisen uudisrakennuksen 
osuutta lukuun ottamatta on noin 35,7 euroa/htm²/kk, noin 4 milj. eu-
roa/kk ja noin 48 milj. euroa/v. Neliövuokran perusteena on 112 064 
htm². Pääomavuokran osuus em. tilakustannuksista on noin 30,2 eu-
roa/htm²/kk, ylläpitovuokran osuus 5 euroa/htm²/kk ja hallintokulu 0,5 
euroa/htm²/kk. Pääomavuokra sisältää tontin vuokran 1,69 eu-
roa/htm²/kk. 

Itäisen uudisrakennuksen vuokra on noin 51,8 euroa/htm²/kk, yhteensä 
noin 315 000 euroa/kk ja noin 3,8 milj. euroa/v. Neliövuokran perustee-
na on 6 078 htm². Pääomavuokran osuus em. tilakustannuksista on 
noin 46,3 euroa/htm²/kk, ylläpitovuokran osuus 5 euroa/htm²/kk ja hal-
lintokulu 0,5 euroa/htm²/kk. Pääomavuokra sisältää tontin vuokran 1,69 
euroa/htm²/kk. 

Laskelmissa on huomioitu itäisen uudisrakennuksen osuutena 5,1 % ja 
muiden tilojen osuutena 94,9 % yhteisistä huoltorakennuksen, kallio-
huoltotilojen, aluetöiden, Meilahti-Laakso logistiikkatunneliyhteyden ja 
Auroranportin ajoyhteyden huoneistoalasta ja kustannuksista.

Vuokrat eivät sisällä pysäköintilaitoksen kustannuksia. 

Pysäköintilaitokseen on suunniteltu yhteensä 565 paikkaa pysäköinnille 
ja saattoliikenteelle. Arvio yhden autopaikan kustannuksesta on arvon-
lisäverottomana noin 104 000 euroa. Kustannukset on tarkoitus kattaa 
perittävillä pysäköintimaksuilla eivätkä ne sen vuoksi sisälly sairaala-
toiminnan kustannuksiin. 

Laskelmissa käytetty kaupungin ohjeen mukainen tuottovaade on 3 % 
ja poistoaika on 30 vuotta.  

Lopullinen pääomavuokra määräytyy toteutuneiden laajuuksien ja kus-
tannusten mukaan. Tontin arvo tarkistetaan mm. Auroranportin ajotun-
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nelin toteutuskustannusten ja alueen rakennusten purkukustannusten 
osalta. Ylläpitovuokra, joka ei sisällä siivousta eikä vartiointia, tarkiste-
taan valmistumisajankohdan ylläpitovuokraa vastaavaksi. 

Investoinnin taloudellisia vaikutuksia toiminnan kustannuksiin on han-
kesuunnitelmassa tarkasteltu arvioina vuosittaisten toimintakulujen 
muutoksesta jaksolla 2018–2030. Kustannusten muutos, joka enimmil-
lään on noin 27 %, syntyy asteittain 2020-luvun aikana. Kustannusvai-
kutusten laskenta on vielä karkealla tasolla ja sisältää epävarmuusteki-
jöitä. Sen avulla voidaan kuitenkin arvioida hankkeen hyötyjä ja asetet-
tavia tuottavuustavoitteita, vaikka kustannuskehitys selittyy vain osittain 
yhteissairaalan rakentamisella. Suuri osa kustannusten lisäyksistä liit-
tyy palvelukysynnän kasvuun, toiminnan laajentumiseen ja siitä aiheu-
tuviin lisäresursseihin, jotka ovat osittain riippumattomia toimintojen si-
jainnista. Tilakustannusten osalta tulee ottaa huomioon, että toiminta 
on nyt vanhoissa, huonokuntoisissa ja toiminnan tarpeisiin nähden ah-
taissa tiloissa, joiden sisäiset vuokrat ovat keskimäärin melko matalat. 
Väistämättömät tilojen korjaus- ja laajennuskustannukset nostavat joka 
tapauksessa tilakustannuksia lähivuosina.

Väistötilakustannus

Hankesuunnitteluvaiheen kustannusarvio ei sisällä väistötilahankkeiden 
kustannuksia. Hankesuunnitelmassa on kuvattu Laakson sairaala-
alueelta purettavissa rakennuksissa olevien toimintojen korvaavien ja 
väistötilojen järjestelyt kustannuksineen.  

Muut liittyvät kustannukset

Laakson yhteissairaalan toteuttaminen edellyttää sairaala-alueella si-
jaitsevien kaupungin kokonaan omistaman Koy Auroranlinnan neljän 
asuinkerrostalon purkamisen. Nykyisten rakennusten purkukustannuk-
set ja muut tontin rakentamiskelpoiseksi saattamisen kustannukset 
(mm. pilaantuneiden maiden kunnostus ja Koy Auroranlinnan raken-
nusten hankinta) sekä hankkeen toteuttamisen seurauksena yleisellä 
katualueella tehtävät muutostyöt eivät sisälly hankkeen kustannusar-
vioon vaan ne varaudutaan tässä vaiheessa 
rahoittamaan kaupungin investointimäärärahalla.

Rakennusten hankintahinnan ja purkukustannusten arvioidaan nouse-
van tasoon 18 milj. euroa (alv 0 %). Hankinnan ja purkutöiden arvioi-
daan ajoittuvan pääosin vuosille 2021–2022. Määrärahatarpeet otetaan 
huomioon talousarvion 2021 valmistelun yhteydessä.

Muiden tontin rakentamiskelpoiseksi saattamiseen liittyvien töiden kus-
tannuksia ei ole vielä arvioitu. Selvitykset pilaantuneista maista tarken-
netaan jatkosuunnittelun yhteydessä. Katualueella tehtävien järjestelyi-
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den kustannusarviot tarkentuvat liikenne- ja katusuunnittelussa. Töiden 
arvioidaan ajoittuvan vuosille 2021–2027. 

Hankkeen toteutusmuoto

Yhteissairaalan toteutusmuotona on hankesuunnittelun yhteydessä ar-
vioitu kiinteistöosakeyhtiö-, Public Private Partnership (PPP)/elinkaari- 
ja kiinteistöleasingmalleja. Kyseessä on erittäin suuri, useassa vai-
heessa noin kymmenen vuoden aikana ja koko rakentamisen ajan käy-
tössä olevalla sairaala-alueella toteutettava hanke. Hanke sisältää vaa-
tivaa sairaalan uudisrakentamista, peruskorjausta ja infrarakentamista. 
Valmistelun yhteydessä on todettu, että hanke on liian monimutkainen 
toteutettavaksi kiinteistöleasing- tai PPP/elinkaarihankkeena. 

Helsingin kaupunki ja HUS tutkivat yhteistyössä hankkeen toteuttamis-
ta yhtiömuotoisena siten, että perustettava kiinteistöosakeyhtiö vuok-
raisi Laakson sairaala-alueen tontit Helsingin kaupungilta, rakennuttaisi 
kohteen ja vuokraisi omakatteisesti valmiit tilat ja pysäköintipaikat kau-
pungin sosiaali- ja terveystoimialalle ja HUS:lle taikka muulle toimin-
nasta vastaavalle taholle. Kiinteistöosakeyhtiön osakkaiksi tulisivat 
Helsingin kaupunki ja HUS.

Alustavan suunnitelman mukaan perustettava kiinteistöosakeyhtiö 
omistaisi rakennukset ja vastaisi kiinteistön ylläpidosta ja korjauksista 
vuokrauksen yhteydessä sovittavan vastuunjaon mukaisesti. Tilojen ja 
pysäköintipaikkojen vuokrien tulee kattaa osakeyhtiön pääöma- ja yllä-
pitokulut ja yhtiön on tarkoitus toimia omakatteisesti. Yhteissairaalan 
käyttöön tulevat Laakson sairaalan nykyiset rakennukset siirretään ap-
porttina kiinteistöosakeyhtiön omistukseen.    

Kaupunginvaltuuston 13.11.2019, § 332 hyväksymän vuoden 2020 ta-
lousarvion liitteenä olevassa vuokra- ja osakekohteisiin suunniteltujen 
uudis- ja peruskorjaushankkeiden ohjelmassa, on Laakson yhteissai-
raalan yhteishankkeen kustannusarvion todettu olevan noin 800 milj. 
euroa ja rakentamisen ajoittuvan vuosille 2021–2027. Hankesuunnitte-
lussa tarkentuneet tiedot otetaan huomioon vuoden 2021 talousarvio-
ehdotusta laadittaessa. 

Esitys kiinteistöosakeyhtiön perustamisesta on tarkoitus tuoda päätök-
sentekoon myöhemmässä vaiheessa. Siinä yhteydessä päätetään 
myös yhtiön osakekannan omistussuhteista ja muista perustamiseen 
liittyvistä asioista.

Hankkeen rahoitus

Kumpikin perustettavan yhtiön osakas huolehtii yhtiön rahoittamisesta 
omalta osaltaan. Kaupungin osalta rahoitus järjestetään myöhemmin 
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erikseen linjattavalla tavalla esimerkiksi myöntämällä lainoja ja/tai lai-
nan takauksia yhtiölle.

Hankkeen urakkamuoto/toteutustapa

Yhteissairaalan rakennushankkeen toteutustavaksi on suunniteltu tiivii-
seen yhteistyöhön perustuvaa yhteistoimintamallia, ensisijaisena vaih-
toehtona allianssimallia. Allianssimallissa tilaajan, rakentajien ja kes-
keisten suunnittelijoiden kesken laaditaan yksi yhteinen allianssisopi-
mus, jonka periaatteena on, että yhdessä hyödytään onnistumisista. 
Sopimuksen joustavuus, osapuolten yhteiset tavoitteet sekä riskienhal-
linta tukevat yhteissairaalahankkeen kompleksisuuden hallintaa. Sopi-
mukseen voidaan liittää myös hankkeen elinkaaritavoitteita tukevia 
vaatimuksia ja kannustimia. Urakkamuodosta päätetään myöhemmin.

Aikataulu

Tavoitteena on, että sairaalan kahden uudisrakennuksen, Auroranpor-
tin ajoyhteyden sekä maanalaisten paikoitus- ja huoltotilojen rakenta-
minen käynnistyy vuoden 2022 alkupuolella. Paikoitus- ja huoltotilojen 
sekä Auroranportin ajoyhteyden on tavoitteena valmistua vuoden 2025 
loppuun mennessä ja ensimmäisenä rakennettavan päärakennuksen 
vuonna 2026. Säilyvien rakennusten peruskorjaus- ja muutostyöt sekä 
pohjoisen uudisrakennuksen rakentaminen on tavoitteena ajoittaa vuo-
sille 2027–2030. Aikataulun toteutumiseen vaikuttavat hankkeen pää-
töksenteon ja rahoitusjärjestelyjen vaatima aika, asemakaavamuutok-
sen eteneminen ja voimaan tulo sekä hankkeen poikkeuslupakäsittelyn 
aika sosiaali- ja terveysministeriössä sekä valtiovarainministeriössä.   

Sosiaali- ja terveystoimialan lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta on 24.3.2020, § 50 antanut puoltavan 
lausunnon Laakson yhteissairaalan 12.2.2020 päivätystä hankesuunni-
telmasta. Lausunto on kokonaisuudessaan asian päätöshistoriassa.

HUS:n päätös asiassa

HUS:n hallitus on hyväksynyt 6.4.2020 § 44 Laakson yhteissairaalan 
hankesuunnitelman ja päättänyt, että Meilahti-Laakso logistiikkatunne-
lin liittäminen osaksi yhteissairaalan toteutusta ratkaistaan myöhemmin 
erikseen ja että Laakson yhteissairaalan ensisijaisena rahoitusjärjeste-
lynä valmistellaan HUS:n ja Helsingin kaupungin yhteisen kiinteistö-
osakeyhtiön perustamista.

Toimivalta
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Hallintosäännön 7 luvun 1 §:n 1 momentin 3 kohdan mukaan kaupun-
ginvaltuusto päättää kaupungin hankkeita koskevista hankesuunnitel-
mista, kun kustannusarvio ylittää 10 miljoonaa euroa.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi
Saara Kanto, hankepäällikkö, puhelin: 310 20277

saara.kanto(a)hel.fi

Liitteet

1 Laakson yhteissairaala hankesuunnitelma 12022020

Oheismateriaali

1 Laakson yhteissairaala Hs Liitteet 1-4 ja 6-8
2 Laakson yhteissairaala Hs Liite 5

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
HUS/Keskuskirjaamo Esitysteksti

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 25.05.2020 § 313

HEL 2018-004100 T 02 08 03 00

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa: 

Kaupunginvaltuusto hyväksyy Helsingin kaupungin ja Helsingin ja Uu-
denmaan sairaanhoitopiirin yhteisenä hankkeena toteutettavan Laak-
son yhteissairaalan 12.2.2020 päivätyn hankesuunnitelman osaltaan si-
ten, että hankkeen laajuus on noin 190 000 brm² ja rakentamiskustan-
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nusten arvonlisäveroton enimmäishinta on 838 000 000 euroa kustan-
nustasossa marraskuu 2019. 

Käsittely

25.05.2020 Ehdotuksen mukaan äänestyksin

Esteelliset: Jenni Rope
Esteellisyyden syy: yhteisöjääviys (hallintolaki 28.1 § 5 kohta)

Asian aikana kuultavana oli hankesuunnittelupäällikkö Erja Erra. Asian-
tuntija poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Vastaehdotus:
Mai Kivelä: Lisäys päätökseen:

"Samalla kaupunginhallitus edellyttää suunnittelemaan psykiatrisen 
osastohoidon kokonaisuutta siten, että kokonaisuutena psykiatristen 
osastopaikkojen määrä ei hankkeen toteuttamisen seurauksena vähe-
ne."

Kannattaja: Suldaan Said Ahmed

Äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Mai Kivelän vastaehdotuksen mukaisesti muutettuna

Jaa-äänet: 13
Fatim Diarra, Mikko Kiesiläinen, Terhi Koulumies, Pia Pakarinen, Mika 
Raatikainen, Marcus Rantala, Nasima Razmyar, Wille Rydman, Daniel 
Sazonov, Tomi Sevander, Anni Sinnemäki, Jan Vapaavuori, Sanna 
Vesikansa

Ei-äänet: 2
Mai Kivelä, Suldaan Said Ahmed

Kaupunginhallitus hylkäsi Mai Kivelän vastaehdotuksen äänin 13 - 2.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi
Saara Kanto, hankepäällikkö, puhelin: 310 20277

saara.kanto(a)hel.fi
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Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 14.05.2020 
§ 67

HEL 2018-004100 T 02 08 03 00

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 

A

esitti kaupunginhallitukselle Helsingin kaupungin ja Helsingin ja Uu-
denmaan sairaanhoitopiirin yhteisenä hankkeena toteutettavan Laak-
son yhteissairaalan 12.2.2020 päivätyn hankesuunnitelman 
hyväksymistä omalta osaltaan siten, että hankkeen laajuus on noin 
190 000 brm² ja rakentamiskustannusten arvonlisäveroton enimmäis-
hinta on 838 000 000 euroa kustannustasossa marraskuu 2019. 

B

oikeutti kaupunkiympäristön toimialan jatkamaan hankkeen suunnitte-
lua ja hankintojen kilpailutusten valmistelua odottamatta hankepäätös-
tä.

Esittelijä
tekninen johtaja
Kari Pudas

Lisätiedot
Erja Erra, hankesuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 39997

erja.erra(a)hel.fi

Sosiaali- ja terveyslautakunta 24.03.2020 § 50

HEL 2018-004100 T 02 08 03 00

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi omalta osaltaan 12.2.2020 päi-
vätyn Laakson yhteissairaalan hankesuunnitelman, jonka mukaan 
Laakson yhteissairaalan laajuus on 189 965 brm² (ilman pysäköintiä, 
Auroranportin ajoyhteyttä ja tunnelia laajuus on 152 325 brm²) ja raken-
tamiskustannukset ovat 838 000 000 euroa (ilman pysäköintiä, Auro-
ranportin ajoyhteyttä ja tunnelia 726 710 000 euroa), ja vuokravaikutus 
on yhteensä noin 50 000 000 euroa vuodessa. Hankesuunnitteluvai-
heessa on tiloista arvioitu Helsingin osuudeksi noin 60 prosenttia ja 
HUSin osuudeksi noin 40 prosenttia. Lopulliset vuokrakustannukset 
määräytyvät toteutuneiden kustannusten ja laajuuksien mukaan sekä 
niiden toimintojen mukaan, jotka yhteissairaalaan sijoittuvat. 
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Samalla sosiaali- ja terveyslautakunta antoi hankesuunnitelmasta seu-
raavan lausunnon:

"Hankkeen tarpeellisuus

Laakson sairaala-alueelle toteutettava Helsingin kaupungin ja HUSin 
psykiatrinen ja somaattinen yhteissairaala korvaa toiminnan nykyiset, 
nykyaikaiseen sairaalahoitoon soveltumattomat ja huonokuntoiset tai 
väliaikaiset, hajallaan Laaksossa, Aurorassa, Suursuolla, Kellokoskel-
la/Ohkolassa, Ulfåsassa ja Hesperia/Kivelässä sijaitsevat sairaalara-
kennukset. Hanke mahdollistaa pääkaupunkiseudun psykiatrisen ja 
somaattisen sairaalatoiminnan tarpeiden ja tavoitteiden mukaisen ke-
hittämisen ja keskittämisen. Tällä hetkellä käytössä olevat tilat eivät 
mahdollista asianmukaisia terveydenhuollon palveluja ja niiden kehit-
tämistä.

Hanke on kiireellinen. Nykyiset sekä somatiikan että psykiatrian sairaa-
latilat on perusparannettava ja laajennettava tai rakennettava uudes-
taan viimeistään seuraavan kymmenen vuoden aikana. On todennä-
köistä, että käytössä oleville tiloille joudutaan jo tänä aikana järjestä-
mään sisäilmaongelmien tai esimerkiksi tilojen vakavien toiminnallisten 
puutteiden takia väliaikaisia tilaratkaisuja.

Hankkeen perustelut

Hankesuunnitelma perustuu pääkaupunkiseudun sairaanhoidon järjes-
telyistä laadittuun Pääkaupunkiseudun sairaala-aluevisio 2030 -
raporttiin sekä Helsingin kaupungin ja HUSin laatimaan, 8.5.2017 päi-
vättyyn tarveselvitykseen. Tarveselvitys on hyväksytty sosiaali- ja ter-
veyslautakunnassa 23.5.2017 § 167. HUSin hallitus on käsitellyt tarve-
selvitystä 21.8.2017 § 105 ja päättänyt merkitä sen tiedoksi todeten, et-
tä HUSin ja Helsingin mielenterveyspalvelujen yhteistä suunnittelua jat-
ketaan.

Laakson yhteissairaalan rakentaminen on merkittävä yhteiskunnallinen 
panostus Helsingin ja Uudenmaan sosiaali- ja terveydenhuollon yhteis-
työn edistämiseksi, palvelujen tasavertaisen saatavuuden turvaamisek-
si ja sairaalaan sijoittuvien palvelujen laadun, vaikuttavuuden ja kus-
tannustehokkuuden kehittämiseksi.

Hankkeen tavoitteet

Tavoitteena on HUSin ja Helsingin kaupungin psykiatristen sairaalatoi-
mintojen yhdistäminen samaan organisaatioon, millä haetaan toiminto-
jen tehostumista ja yhdenvertaisia palveluja koko alueen väestölle. 
Psykiatrisen potilaan hoitoprosessi tehostuu, kun hoito toteutuu ilman 
sairaaloiden välisiä pitkiä siirtomatkoja. Kansallisen mielenterveysstra-
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tegian mukainen tavoite psykiatrisen sairaalan sijoittumisesta somaatti-
sen sairaalan yhteyteen vastaa HUSin ja Helsingin kaupungin yhteistä 
tahtotilaa. Keskittämällä samalle tontille helsinkiläisten psykiatrinen sai-
raalahoito ja koko HUS-alueen vaativin psykiatrinen sairaalahoito sekä 
niitä tukevat poliklinikat luodaan ainutlaatuinen psykiatrian osaamis-
keskittymä, joka kattaa laajasti koko psykiatrian kentän.

Somatiikan osalta yhteissairaalaan keskitetään Pääkaupunkiseudun 
sairaala-aluevision mukaisesti puolet Helsingin sairaalan somaattisesta 
sairaanhoidosta. Laakson yhteissairaala korvaa Helsingin Laakson sai-
raalan toiminnat ja puolet Suursuon sairaalan sairaalatoiminnasta. Yh-
teissairaalaan keskitetään helsinkiläisten kuntoutus akuutin sairauden 
jälkeen tai toimintakyvyn äkillisesti heikentyessä, minkä vuoksi sairaala 
on suunniteltu kuntoutumista tukevaksi. Yhteissairaalaan sijoittuu myös 
palliatiivisen ja saattohoidon toimintoja. Vaativan neurologisen kuntou-
tuksen yksikkö palvelee koko HUS-aluetta vaikeiden aivoverenkierto-
häiriöiden ja -vammojen kuntoutuksessa.

Sairaalaan toteutetaan tilat HUSin ja Helsingin kaupungin psykiatriselle 
sairaanhoidolle, HUSin vaativalle neurologiselle kuntoutukselle ja noin 
puolelle Helsingin sairaalan somaattisista sairaansijoista sekä näitä tu-
keville poliklinikoille, opetukselle, tutkimukselle ja tukipalveluille. Yh-
teissairaalaan tulee yhteensä 932 sairaansijaa, jotka jakautuvat sai-
raansijoina: somatiikka 394, neurologinen kuntoutus 54, psykiatria 444 
(Helsingin kaupunki ja HUS), lastenpsykiatria 30, sekä asumisvalmen-
nuksen 10 paikkaa.

Helsingin kaupungin ja HUSin psykiatrian sairaalapaikkoja on nykyisin 
533 ja jatkossa yhteissairaalassa 444, näistä Helsingin psykiatrian sai-
raalapaikkojen vähennys on 39. Helsingin psykiatrian sairaalapaikkojen 
vähennys korvataan tehostamalla avohoitoa ja lisäämällä psykiatristen 
potilaiden tuettua asumista. Sairaalapaikkojen vähennyksistä johtuvat 
resurssien vähennykset sairaalatoiminnoista siirtyvät erillisen suunni-
telman mukaan avohoitoon.

Rakennukset ja tilat suunnitellaan sairaalatoiminnan uusien toiminta-
mallien mukaisiksi, toiminnallisesti ja tilankäytöltään tehokkaiksi tilojen 
mahdollisimman korkea käyttöaste huomioiden. Tilojen, rakenteiden ja 
talotekniikan suunnittelu- ja toteutusratkaisuissa optimoidaan raken-
nuksen koko elinkaaren aikainen muunto- ja käyttöjousto. 

Sairaalaosastojen suunnittelu perustuu yhden hengen potilashuoneisiin 
ja eri potilasryhmien sekä henkilöstömitoituksen kannalta optimaalisiin 
osastokokoihin. Hankkeen tavoitteena on viihtyisän ja toimivan hoito-
ympäristön luominen potilaille ja asiakkaille sekä toimivan ja houkutte-
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levan tutkimus-, opetus- ja työympäristön rakentaminen henkilökunnal-
le, jolla pyritään varmistamaan henkilökunnan saatavuus ja pysyvyys. 

Ympäristö- ja taloudelliset näkökulmat

Hankkeen elinkaaritavoitteiden lähtökohtana ovat Helsingin kaupungin 
energiatehokkuus- sekä Hiilineutraali Helsinki 2035 -tavoitteiden mää-
räystasoa parempi energiatehokkuus, sisäisten hukkaenergiavirtojen 
tehokas hyödyntäminen sekä paikalla tuotettu uusiutuva energia, maa-
lämpö ja aurinkoenergia.

Toimintojen keskittäminen Laakson sairaala-alueelle vapauttaa kau-
pungissa keskeisesti sijaitsevat, Laakson yhteissairaalan toteutumisen 
myötä 2030-luvulle tultaessa tyhjenevät Auroran, Suursuon, ja osittain 
myös Kivelän sairaala-alueet ja kiinteistöt kehitettäviksi muuhun käyt-
töön kaupungin tavoitteiden mukaisesti.

Hanke on Helsingin kaupungille ja HUSille vuokrahanke. Sen rahoitta-
miseksi esitetään perustettavaksi kiinteistöosakeyhtiö, joka rahoittaa 
hankkeen ottamallaan, Helsingin kaupungin ja HUSin takaamalla vie-
raan pääoman lainoituksella. Hankkeen toteutusmuodoksi suunnitel-
laan yhteistoimintamallia, ensisijaisena vaihtoehtona on allianssi."

Käsittely

24.03.2020 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Asiassa tehtiin seuraava vastaehdotus:

Vastaehdotus 1:
Jäsen Sandra Hagman: Sosiaali- ja terveyslautakunta edellyttää suun-
nittelemaan psykiatrisen osastohoidon kokonaisuutta siten, että koko-
naisuutena psykiatristen osastopaikkojen määrä ei hankkeen toteutta-
misen seurauksena vähene.

Jäsen Sandra Hagmanin vastaehdotus raukesi kannattamattomana.

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti asiasta esittelijän ehdotuksen mu-
kaisesti.

10.03.2020 Pöydälle

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Pirjo Sipiläinen, arkkitehti, puhelin: 310 42256

pirjo.sipilainen(a)hel.fi
Riina Kotaviita, erityissuunnittelija, puhelin: 310 20700
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riina.kotaviita(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 22.01.2019 § 35

HEL 2018-004100 T 02 08 03 00

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti hylätä Delfoi Oy:n tekemän han-
kintaoikaisuvaatimuksen kaupunkiympäristön toimialan rakennukset ja 
yleiset alueet -palvelukokonaisuuden rakennetun omaisuuden hallinta-
päällikön 22.11.2018 (49 §) tekemästä Laakson yhteissairaalan logis-
tiikkasuunnittelun hankintaa koskevasta päätöksestä. Hankintaoikaisu-
vaatimuksessa ei ole esitetty sellaisia perusteita, joiden perusteella ra-
kennetun omaisuuden hallintapäällikön päätöstä tulisi muuttaa.

11.12.2018 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Päivi Pakarinen, lakimies, puhelin: 310 32240

paivi.pakarinen(a)hel.fi

Kaupunkiympäristön toimiala Rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuus 
Rakennetun omaisuuden hallinta Palvelutilaverkko Yksikön päällikkö 17.12.2018 § 
18

HEL 2018-004100 T 02 08 03 00

Päätös

Palvelutilaverkkoyksikön päällikkö päätti  

hyväksyä Collaprime Oy:n antaman, 12.11.2018 päivätyn tarjouksen 
Laakson yhteissairaalan cave- virtuaalijärjestelmästä arvonlisäverotto-
maan kattohintaan 59 800 euroa.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupunki ja Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HUS 
laativat hankesuunnitelman Laakson sairaala-alueelle toteutettavasta 
psykiatrian ja somatiikan yhteissairaalasta. Laakson yhteissairaalan 
8.5.2017 päivätty tarveselvitys on hyväksytty sosiaali- ja terveyslauta-
kunnassa 23.5.2017 §167. 
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Laakson yhteissairaalan hankesuunnitteluvaiheen toteuttamista ja sii-
hen liittyvää hankintayhteistyötä koskeva sopimus on hyväksytty kau-
punginhallituksessa 28.5.2018 §385 ja HUS:n hallituksessa 5.2.2018 § 
12.    

Kyseessä on poikkeuksellisen vaativa ja iso, yhteensä noin 150 000 
brm² laajuinen sairaalahanke. Hanke käsittää uudisrakentamisen ja 
vanhojen sairaalarakennusten peruskorjaamisen lisäksi uusien katu- ja 
tunneliyhteyksien toteuttamisen sairaalan tontille. Hankkeen toteutta-
minen edellyttää myös uuden asemakaavan laatimisen alueelle. 

Hankkeessa on mukana tilaajien, rakennuttajien, suunnittelijoiden ja 
muiden asiantuntijoiden lisäksi yli kymmenen sairaalan eri toimintoja 
edustavaa käyttäjän työryhmää. Sairaala suunnitellaan eri osapuolten 
yhteistyönä käyttäjälähtöisyyttä ja toimintaa painottaen.

Cave- virtuaalijärjestelmä rakennetaan sille varattuun erilliseen tilaan. 
Suunnitelmien tarkastelu ja kehittäminen tapahtuu cave- tilassa virtuaa-
limallien avulla. Mallinnettu suunnitelma on kaikille osapuolille havain-
nollinen, helposti ymmärrettävä ja sen käyttö vähentää suunnittelurat-
kaisuihin liittyviä riskejä. Tilattavaa cavea voidaan käyttää Laakson 
hankkeen lisäksi myös muiden kaupungin hankkeiden suunnitelmien 
visualisoimiseen.

Collaprime Oy on antanut 12.11.2018 päivätyn tarjouksen Laakson yh-
teissairaalan cave- virtuaalijärjestelmästä arvonlisäverottomaan katto-
hintaan 59 800 euroa. 

Collaprime Oy on kokenut sairaalarakennusten suunnittelun it- teknolo-
gian toimittaja. Collaprimen tarjoama cave on mitoiltaan sille varattuun 
tilaan sopiva ja helppokäyttöinen niin, että kaikki suunnitteluun osallis-
tuvat pystyvät käyttämään järjestelmää ja kommentoimaan suunnitel-
mia itsenäisesti. Hankkeen arkkitehtiryhmän käyttäjälähtöinen suunnit-
teluprosessi ja suunnitteluohjelmat ovat yhteensopivat Collaprime Oy:n 
tarjoaman caven käyttöjärjestelmän kanssa. Tarjouskilpailuun käytetty 
aika ja kilpailutuksen kautta mahdollisesti tarkoitukseen heikommin so-
piva laitteisto olisi todennäköisesti kokonaiskustannusten kannalta kal-
liimpi. 

Laakson yhteissairaalahankkeen cave- virtuaalijärjestelmä hankitaan 
Collaprime Oy:ltä 12.11.2018 päivätyn tarjouksen mukaisesti kattohin-
taan 59 800 euroa (alv 0%). Hankinnan arvonlisäveroton enimmäishin-
ta alittaa hankintalaissa tarkoitetun kansallisen kynnysarvon. 

Kaupunkiympäristön toimiala Rakennukset ja yleiset alueet -
palvelukokonaisuus Rakennetun omaisuuden hallinta Palvelutilaverkko 
Yksikön päällikkö 29.06.2018 § 6
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Lisätiedot
Erja Erra, hankesuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 39997

erja.erra(a)hel.fi

Kaupunkiympäristön toimiala Rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuus 
Rakennetun omaisuuden hallinta Rakennetun omaisuuden hallintapäällikkö 
22.11.2018 § 49

HEL 2018-004100 T 02 08 03 00

Päätös

Rakennetun omaisuuden hallintapäällikkö päätti

A

hyväksyä halvimman tarjouksen antaneen ehdokasryhmittymän NHG 
Consulting Oy:n Laakson yhteissairaalan logistiikkasuunnittelijaksi.

B

oikeuttaa palvelutilaverkkoyksikön päällikön allekirjoittamaan Helsingin 
kaupungin puolesta logistiikkasuunnittelun sopimukset sekä mahdolli-
set lisä- ja muutostyötilaukset.

Päätöksen perustelut

Kaupunginhallitus on 28.5.2018/§385 ja Helsingin ja Uudenmaan sai-
raanhoitopiirin (HUS) hallitus 5.2.2018/§12 hyväksynyt Laakson yhteis-
sairaalan hankesuunnitteluvaiheen toteuttamista ja siihen liittyvää han-
kintayhteistyötä koskevan sopimuksen. Sopimuksen mukaisesti hankin-
tojen tilaajina ovat Helsingin kaupunki ja HUS. Helsingin kaupunki vas-
taa hankintojen kilpailuttamisesta omasta ja HUS:n puolesta.

Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimiala ja HUS valmistelivat 
ja toteuttivat yhteistyössä Laakson yhteissairaalan logistiikkasuunnitte-
lun hankinnan. Hankinta-asiakirjat käsiteltiin ja hyväksyttiin hankkeen 
rakennuttamis- ja hankintajaostossa. 

Logistiikkasuunnittelun kilpailutus toteutettiin avoimena menettelynä. 
Hankinnasta julkaistiin 10.10.2018 hankintailmoitus sähköisessä ilmoi-
tuskanava Hilmassa. 

Tarjoukset tuli jättää 31.10.2018 klo 13.00 mennessä Helsingin kau-
pungin Tarjouspalveluun. Määräaikaan mennessä jätettiin seuraavat 
kolme (3) tarjousta: 

- Tarjoaja Delfoi Oy
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- Tarjoaja NHG Consulting Oy

- Tarjoaja EP-Logistics Oy (alihankkijana SKA-research Oy)

Kaikkien saapuneiden tarjousten osalta tarkastettiin, täyttävätkö tarjoa-
jat tarjouspyyntöasiakirjoissa asetetut soveltuvuusvaatimukset ja ovat-
ko tarjoukset tarjouspyynnön mukaisia. 

Soveltuvuusvaatimuksia tarkastettaessa tarjoaja EP-Logistics Oy il-
moitti vetäytyvänsä kilpailusta.

Tarjoajat Delfoi Oy ja NHG Consulting Oy täyttivät soveltuvuusvaati-
mukset.

Tarjouspyynnön mukaisin vertailuperustein tehdyn hintavertailun perus-
teella NHG Consulting Oy esitetään valittavaksi Laakson yhteissairaa-
lan logistiikkasuunnittelusta vastaavaksi toimijaksi.

Sopimussuhde tarjouskilpailun voittajan kanssa ei synny vielä tämän 
päätöksen perusteella, vaan vasta allekirjoitetulla sopimuksella.  

Tilaajan arvio suunnittelun arvonlisäverottomasta enimmäishinnasta 
hankesuunnitteluvaiheessa on noin 180 000 euroa ja koko hankinnan 
osalta noin 420 000 euroa. 

Kaupunginhallituksen hyväksymän Laakson yhteissairaalan hanke-
suunnitteluvaiheen toteuttamista koskevan sopimuksen mukainen han-
kesuunnitteluvaiheen arvonlisäveroton enimmäishinta on 9 miljoonaa 
euroa. Sopimuksen mukaisesti kaupunki vastaa hankesuunnittelun 
kustannuksista 59% ja HUS 41 %. Kaupungin osuus hankesuunnittelu-
vaiheen logistiikkasuunnittelun kustannuksesta on arvonlisäverottoma-
na noin 106 200 euroa ja HUS:n osuus noin 73 800 euroa.

Kaupunkiympäristön toimiala Rakennukset ja yleiset alueet -
palvelukokonaisuus Rakennetun omaisuuden hallinta Rakennetun 
omaisuuden hallintapäällikkö 31.08.2018 § 39

Kaupunkiympäristön toimiala Rakennukset ja yleiset alueet -
palvelukokonaisuus Rakennetun omaisuuden hallinta Rakennetun 
omaisuuden hallintapäällikkö 31.08.2018 § 38

Kaupunkiympäristön toimiala Rakennukset ja yleiset alueet -
palvelukokonaisuus Rakennetun omaisuuden hallinta Rakennetun 
omaisuuden hallintapäällikkö 31.08.2018 § 37

Kaupunkiympäristön toimiala Rakennukset ja yleiset alueet -
palvelukokonaisuus Rakennetun omaisuuden hallinta Rakennetun 
omaisuuden hallintapäällikkö 12.04.2018 § 11
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Lisätiedot
Erja Erra, hankesuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 39997

erja.erra(a)hel.fi

Kaupunkiympäristön toimiala Rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuus 
Tekninen johtaja 06.11.2018 § 169

HEL 2018-004100 T 02 08 03 00

Päätös

Tekninen johtaja päätti

A

hyväksyä tarjouspyynnön mukaisin vertailuperustein parhaan tarjouk-
sen antaneen ehdokasryhmittymän Unitas Laakson yhteissairaalan 
hankesuunnitteluvaiheen rakennesuunnittelijaksi.

B

oikeuttaa palvelutilaverkkoyksikön päällikön allekirjoittamaan Helsingin 
kaupungin puolesta hankesuunnitteluvaiheen rakennesuunnittelun so-
pimukset sekä mahdolliset lisä- ja muutostyötilaukset kaupunginhalli-
tuksen 28.5.2018 §385 hyväksymän Helsingin kaupungin ja HUS:n vä-
lisen Laakson yhteis-sairaalan hankesuunnitteluvaiheen toteuttamista 
ja siihen liittyvää hankintayhteistyötä koskevan sopimuksen mukaisesti.

Päätöksen perustelut

Kaupunginhallitus on 28.5.2018 §385 ja Helsingin ja Uudenmaan sai-
raanhoitopiirin (HUS) hallitus 5.2.2018 §12 hyväksynyt Laakson yhteis-
sairaalan hankesuunnitteluvaiheen toteuttamista ja siihen liittyvää han-
kintayhteistyötä koskevan sopimuksen. Sopimuksen mukaisesti hankin-
tojen tilaajina ovat Helsingin kaupunki ja HUS. Helsingin kaupunki vas-
taa hankintojen kilpailuttamisesta omasta ja HUS:n puolesta.

Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimiala ja HUS valmistelivat 
ja toteuttivat yhteistyössä Laakson yhteissairaalan LVI- suunnittelun 
hankinnan. Hankinta-asiakirjat käsiteltiin ja hyväksyttiin hankkeen ra-
kennuttamis- ja hankintajaostossa. 

Rakennesuunnittelun kilpailutus toteutettiin neuvottelumenettelynä. 
Hankinnasta julkaistiin ennakkoilmoitus 11.5.2018 ja hankintailmoitus 
27.6.2018 sähköisessä ilmoituskanava Hilmassa. 
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Osallistumishakemukset tuli jättää 15.8.2018 klo 13.00 mennessä. 
Kaikki osallistumishakemuksen määräaikaan mennessä jättäneet ryh-
mittymät täyttivät asetetut soveltuvuusvaatimukset. 

Ehdokkaiden valintaperusteiden mukaisesti arvioitaviksi esittämät refe-
renssit pisteytettiin ehdokkaiden vertailemiseksi. Suoritetun arvioinnin 
perusteella tarjouskilpailuun valittiin kaikki neljä ehdokasta eli ryhmitty-
mä Unitas (Saanio & Riekkola Oy, A-Insinöörit Suunnittelu Oy, Pöyry 
Finland Oy, Vahanen suunnittelupalvelu Oy), ryhmittymä Ramboll-
Sweco (Ramboll Finland Oy, Sweco Rakennetekniikka Oy), WSP Fin-
land Oy ja Sitowise Oy.

Rakennetun omaisuuden hallintapäällikkö teki tarjouskilpailuun osallis-
tuvien valintapäätöksen 31.8.2018 §38. 

Tilaaja toimitti tarjoajille kutsun tarjousvaiheeseen sekä tarkistetut tar-
jouspyyntöasiakirjat 3.9.2018. Kaikille tarjoajille järjestettiin yhteinen 
tarjouspyyntöasiakirjojen esittelytilaisuus 12.9.2018. 

Tarjoajat jättivät 19.9.2018 alustavat tarjoukset (laatutarjous), joissa il-
moitettiin avainhenkilöiden kokemus sitovasti ja lopullisessa muodossa. 
Ehdokkaat Sitowise Oy ja WSP Finland Oy eivät jättäneet alustavaa 
tarjousta ja ilmoittivat vetäytyvänsä tarjouskilpailusta. Kaikkien tarjoa-
jien ilmoittamat avainhenkilöt täyttivät henkilöille asetetut vähimmäis-
vaatimukset.

Tarjoajaryhmittymien avainhenkilöt osallistuivat case-tehtävän laatimis-
tilaisuuteen 26.9.2018. Kunkin tarjoajan kanssa järjestettiin kahdenkes-
kiset sopimusneuvottelut 9.10.2018.  

Tilaaja toimitti tarjoajille päivitetyt tarjouspyyntöasiakirjat ja kirjalliset 
vastaukset tarjoajien neuvotteluja varten jättämiin kysymyksiin 
12.10.2018. Tarjoajat jättivät lopulliset tarjouksensa (hintatarjous) 
22.10.2018 klo 13.00 mennessä. Kaikki tarjoukset hyväksyttiin tarjous-
pyynnön mukaisina.

Laatupisteiden arvioinnin valmistuttua tilaajan arviointiryhmä avasi hin-
tatarjoukset 30.10.2018 ja laski laatu- ja hintapisteet yhteen.

Tarjousten lopulliset laatu- ja hintapisteet ovat seuraavat:

Ehdokasryhmittymä Ramboll-Sweco 98,31 pistettä

Unitas 100 pistettä

Tarjouspyynnön mukaisin vertailuperustein parhaat pisteet tarjouskil-
pailussa sai ryhmittymä Unitas (Saanio & Riekkola Oy, A-Insinöörit 
Suunnittelu Oy, Pöyry Finland Oy, Vahanen suunnittelupalvelu Oy), jo-
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ka esitetään valittavaksi Laakson yhteissairaalan rakennesuunnittelusta 
vastaavaksi toimijaksi.

Sopimussuhde tarjouskilpailun voittajan kanssa ei synny vielä tämän 
päätöksen perusteella, vaan vasta allekirjoitetulla sopimuksella.  

Tarjouspyynnön mukaisesti tehdään Laakson yhteissairaalan rakenne-
suunnittelua koskeva kirjallinen tilaus kustakin suunnitteluvaiheesta 
erikseen. Tilauksessa määritellään kulloinkin tilattavan tehtävän sisältö 
ja veloituksen enimmäismäärä. 

Tämä päätös koskee hankesuunnitteluvaiheen rakennesuunnittelun ti-
laamista. Tilaajan arvio hankesuunnitteluun tarvittavasta työmäärästä 
on noin 10 000 tuntia ja hankesuunnitteluvaiheen rakennesuunnittelun 
arvonlisäverottomasta enimmäishinnasta noin 800 000 euroa.

Kaupunginhallituksen hyväksymän Laakson yhteissairaalan hanke-
suunnitteluvaiheen toteuttamista koskevan sopimuksen mukainen han-
kesuunnitteluvaiheen arvonlisäveroton enimmäishinta on 9 miljoonaa 
euroa. Sopimuksen mukaisesti kaupunki vastaa hankesuunnittelun 
kustannuksista 59% ja HUS 41%. Kaupungin osuus hankesuunnittelu-
vaiheen rakennesuunnittelun kustannuksesta on arvonlisäverottomana 
enintään noin 472 000 euroa ja HUS:n osuus enintään noin 328 000 
euroa.

Kaupunkiympäristön toimiala Rakennukset ja yleiset alueet -
palvelukokonaisuus Tekninen johtaja 06.11.2018 § 168

Kaupunkiympäristön toimiala Rakennukset ja yleiset alueet -
palvelukokonaisuus Tekninen johtaja 06.11.2018 § 167

Kaupunkiympäristön toimiala Rakennukset ja yleiset alueet -
palvelukokonaisuus Tekninen johtaja 28.06.2018 § 107

Lisätiedot
Erja Erra, hankesuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 39997

erja.erra(a)hel.fi
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§ 158
Terveysasemapalvelujen hankinnan kokeilu

HEL 2020-005780 T 06 00 00

Päätös

Kaupunginvaltuusto oikeutti sosiaali- ja terveyslautakunnan toteutta-
maan terveysasemapalvelujen hankinnan määräaikaisen kokeilun kah-
della alueella seuraavasti:

Kokeilu toteutetaan Kannelmäen ja Keskustan terveysaseman alueella 
neljän vuoden sopimuskaudella ja kahdella yhden vuoden mittaisella 
optiokaudella.

Kannelmäen terveysaseman palvelut annetaan ulkoisen palveluntuotta-
jan tuotettavaksi. Ulkoinen palveluntuottaja hankkii toiminnalleen tarvit-
tavan henkilökunnan ja tilat. Kannelmäen terveysaseman nykyinen 
henkilöstö siirtyy muille kaupungin terveysasemille ja Kannelmäen ter-
veysaseman nykyisistä huonokuntoisista tiloista luovutaan.

Keskustan terveysaseman alueella Viiskulman terveysaseman lähialu-
eelle perustetaan uusi noin 20 000 kaupunkilaisen hoidosta vastaava 
terveysasemayksikkö lisäpalvelutuotantona. Ulkoinen palveluntuottaja 
hankkii toiminnalleen tarvittavan henkilökunnan ja tilat. Viiskulman ny-
kyisen terveysaseman toiminta jatkuu nykyisissä tiloissa ja nykyisellä 
henkilöstöllä.

Samalla kaupunginvaltuusto hyväksyi seuraavat kaksi toivomuspontta:

 Mikäli ulkoistamiskokeilu käynnistyy, selvitetään mahdollisuutta 
teettää yliopistotasoinen tutkimus, jolla arvioidaan ulkoistamiskokei-
lun vaikutuksia terveysasemapalveluiden saatavuuteen ja toimivuu-
teen koko kaupungin tasolla, sote-palveluiden integraatioon, haa-
voittuvien ryhmien palveluihin sekä yhdenvertaisuuteen palveluiden 
saamisessa eri kaupunginosien ja kaupunkilaisten välillä. (Mia Hag-
lund)

 Hyväksyessään esityksen kaupunginvaltuusto edellyttää, että selvi-
tetään mahdollisuudet siihen, miten kaupunki voi aktiivisesti tuoda 
esiin lääkäripulan aiheuttamia vaikutuksia julkiselle terveydenhuol-
tojärjestelmälle ja edesauttaa lääkärikoulutusmäärän kasvattamista 
riittävästi. OECD:n tilastotietojen mukaan Suomessa on noin 3,2 
lääkäriä tuhatta asukasta kohden. Tämä on alle OECD-maiden kes-
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kiarvon (3,4) ja vähemmän kuin yhdessäkään toisessa Pohjois-
maassa. (Mari Holopainen)

Käsittely

Valtuutettu Eveliina Heinäluoma ehdotti valtuutettu Anna Vuorjoen 
kannattamana asian hylkäämistä seuraavin perustein:

Helsingin sosiaali- ja terveystoimen strategiassa korostetaan, että sosi-
aali- ja terveyspalvelut tulee kytkeä mahdollisimman läheisesti yhteen, 
näin parhaiten edistetään helsinkiläisten kokonaisvaltaista terveyttä ja 
hyvinvointia. Toimintojen yhdistäminen on nyt tapahtunut uusissa ter-
veys- ja hyvinvointikeskuksissa. Myös tuleva valtakunnallinen sote-
ratkaisu tukee nimenomaan käsitystä sosiaali- ja terveyspalveluiden in-
tegraatiosta. Terveyspalveluiden ulkoistaminen yksityisille palveluntuot-
tajille ei tue tätä strategista tavoitetta. Sosiaali- ja terveyspalvelut tulee 
kytkeä mahdollisimman läheisesti yhteen jatkossakin kehittämällä kau-
pungin omaa toimintaa.
- Esitys sisältää useita vasta puolinaisesti ratkaistuja ongelmakohtia, 
joita on yllättävän paljon julkisten palveluiden yksityisessä tuottamises-
sa. Ne liittyvät esimerkiksi ansaintamalleihin, asiakaskunnan valikoitu-
miseen ja toiminnan jatkuvuuteen.
- Ostopalveluterveyskeskusten sijoittelu on vähintäänkin kiistanalainen.
- Yksityisten terveysyritysten palvelusten ostamisen ensisijaisina perus-
teluina on ollut lääkäripula ja kiireettömän hoidon pitkät jonot. Korona-
pandemia on muuttanut tämän tilanteen täysin. Helsingissä julkisten 
terveyspalvelujen jonot ovat lyhentyneet ja yksityisen terveyssektorin 
asiakaskato ohjaa alan ammattiväkeä hakeutumaan julkisen sektorin 
palkkatyöhön. Tilanne on uusi. Koronaa edeltävillä numeroilla ei strate-
gista suunnanmuutosta voi perustella. Terveys- ja hyvinvointipalvelut 
ovat poikkeuksellisessa murroksessa niin palvelujen kysynnän kuin 
ammattitaitoisen työvoiman tarjonnan osalta.
- Kuntatalouskaan ei välttämättä enää kestä taloudellisia riskejä sisäl-
täviä useampivuotisia kokeiluja. Koronapandemian vaikutukset sote-
palvelujen tuotantoon ja kunnallistalouteen voivat olla hämmästyttävän 
suuret.
- Ajankohta kahden yksityisen terveyskeskuksen kytkemiseen Helsin-
gin sosiaali- ja terveyspalvelujen kokonaisuuteen on tietoteknisestikin 
surkea. Koronakriisin vuoksi Helsingin soten siirtyminen Apotti-
järjestelmään on siirtynyt etäisempään tulevaisuuteen. Tämän vuoksi 
kaupunki joutuisi valmistelussa esitettyjen tietojen erikseen integroi-
maan nämä yksityiset toimijat kahteen eri IT-järjestelmään.
- Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimi on strategiassaan sitou-
tunut oman toiminnan laadulliseen, määrälliseen ja sisällölliseen kehit-
tämiseen. Tähän ei riitä ratkaisuksi kahden terveysaseman ulkoistami-
nen yksityiselle palveluntuottajalle.



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/2020 97 (331)
Kaupunginvaltuusto

Asia/11
10.06.2020

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

- Kokeilun tavoitteeksi on esitetty uuden tiedon ja oppien kerääminen 
kaupungin käyttöön, mutta tiedon ja käytäntöjen jakamista koskevien 
reunaehtojen osalta valmistelutyö on täysin kesken.

Valtuutettu Mari Rantanen ehdotti valtuutettu Pia Kopran kannattama-
na, että, kaupunginvaltuusto päättää hylätä ehdotuksen. Terveysase-
mapalvelut ovat kaupungin keskeinen kuntalaisille tarjottava palvelu, 
joka on syytä jatkossakin pitää julkisena palveluna. Helsinki aloitti pal-
velusetelien myöntämisen perusterveydenhuollon terveysasemapalve-
luun vasta viime vuonna ja niiden osuus on edelleen ollut kohtalaisen 
pieni. Voidakseen tarjota kuntalaisille tarvittavat perusterveydenhuollon 
palvelut, on kaupungin säädettävä terveysasemien aukioloaikoja, työ- 
ja toimintamenetelmiään sekä hallintoaan ja lisättävä sähköisiä palvelu-
ja. Lisäksi palvelusetelien käyttöä tulee lisätä täydentämään kaupungin 
omia palveluja.

Keskustelun kuluessa ehdotettiin hyväksyttäväksi kolme toivomuspont-
ta.

Valtuutettu Mia Haglund ehdotti valtuutettu Fatim Diarran kannattama-
na hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen: 

 Mikäli ulkoistamiskokeilu käynnistyy, selvitetään mahdollisuutta 
teettää yliopistotasoinen tutkimus, jolla arvioidaan ulkoistamiskokei-
lun vaikutuksia terveysasemapalveluiden saatavuuteen ja toimivuu-
teen koko kaupungin tasolla, sote-palveluiden integraatioon, haa-
voittuvien ryhmien palveluihin sekä yhdenvertaisuuteen palveluiden 
saamisessa eri kaupunginosien ja kaupunkilaisten välillä.

Valtuutettu Mari Holopainen ehdotti valtuutettu Fatim Diarran kannat-
tamana hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen: 

 Hyväksyessään esityksen kaupunginvaltuusto edellyttää, että selvi-
tetään mahdollisuudet siihen, miten kaupunki voi aktiivisesti tuoda 
esiin lääkäripulan aiheuttamia vaikutuksia julkiselle terveydenhuol-
tojärjestelmälle ja edesauttaa lääkärikoulutusmäärän kasvattamista 
riittävästi. OECD:n tilastotietojen mukaan Suomessa on noin 3,2 
lääkäriä tuhatta asukasta kohden. Tämä on alle OECD-maiden kes-
kiarvon (3,4) ja vähemmän kuin yhdessäkään toisessa Pohjois-
maassa.

Valtuutettu Mari Rantanen ehdotti valtuutettu Pia Kopran kannattamana 
hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen: 

 Hyväksyessään esityksen, kaupunginvaltuusto edellyttää, että selvi-
tetään mahdollisuutta seurata ulkoistettuja terveysasemia tarkasti 
kustannusten ja erikoissairaanhoidon lähetteiden osalta sekä mah-
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dollisuutta toimittaa vuosittain selvitys sosiaali- ja terveyslautakun-
nalle.

Äänestysjärjestys

Ensin asetettiin valtuutettu Eveliina Heinäluoman hylkäysehdotus kau-
punginhallituksen ehdotuksen vastaehdotukseksi. Mikäli valtuutettu 
Eveliina Heinäluoman ehdotus hyväksytään, raukeavat valtuutettu Mari 
Rantasen hylkäysehdotus sekä ehdotetut toivomusponnet. Jos kau-
punginhallituksen ehdotus hyväksytään, asetetaan valtuutettu Mari 
Rantasen hylkäysehdotus kaupunginhallituksen ehdotuksen vastaeh-
dotukseksi. Mikäli valtuutettu Mari Rantasen hylkäysehdotus hyväksy-
tään, raukeavat ehdotetut toivomusponnet. Jos kaupunginhallituksen 
ehdotus hyväksytään, äänestetään ehdotettujen toivomusponsien hy-
väksymisestä kustakin erikseen.

7 äänestys

Kaupunginhallituksen ehdotus JAA, hylkäys EI

JAA-ehdotus: Kaupunginhallitus
EI-ehdotus: Esitämme asian hylkäämistä seuraavin perustein:
Helsingin sosiaali- ja terveystoimen strategiassa korostetaan, että sosi-
aali- ja terveyspalvelut tulee kytkeä mahdollisimman läheisesti yhteen, 
näin parhaiten edistetään helsinkiläisten kokonaisvaltaista terveyttä ja 
hyvinvointia. Toimintojen yhdistäminen on nyt tapahtunut uusissa ter-
veys- ja hyvinvointikeskuksissa. Myös tuleva valtakunnallinen sote-
ratkaisu tukee nimenomaan käsitystä sosiaali- ja terveyspalveluiden in-
tegraatiosta. Terveyspalveluiden ulkoistaminen yksityisille palveluntuot-
tajille ei tue tätä strategista tavoitetta. Sosiaali- ja terveyspalvelut tulee 
kytkeä mahdollisimman läheisesti yhteen jatkossakin kehittämällä kau-
pungin omaa toimintaa.
- Esitys sisältää useita vasta puolinaisesti ratkaistuja ongelmakohtia, 
joita on yllättävän paljon julkisten palveluiden yksityisessä tuottamises-
sa. Ne liittyvät esimerkiksi ansaintamalleihin, asiakaskunnan valikoitu-
miseen ja toiminnan jatkuvuuteen.
- Ostopalveluterveyskeskusten sijoittelu on vähintäänkin kiistanalainen.
- Yksityisten terveysyritysten palvelusten ostamisen ensisijaisina perus-
teluina on ollut lääkäripula ja kiireettömän hoidon pitkät jonot. Korona-
pandemia on muuttanut tämän tilanteen täysin. Helsingissä julkisten 
terveyspalvelujen jonot ovat lyhentyneet ja yksityisen terveyssektorin 
asiakaskato ohjaa alan ammattiväkeä hakeutumaan julkisen sektorin 
palkkatyöhön. Tilanne on uusi. Koronaa edeltävillä numeroilla ei strate-
gista suunnanmuutosta voi perustella. Terveys- ja hyvinvointipalvelut 
ovat poikkeuksellisessa murroksessa niin palvelujen kysynnän kuin 
ammattitaitoisen työvoiman tarjonnan osalta.
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- Kuntatalouskaan ei välttämättä enää kestä taloudellisia riskejä sisäl-
täviä useampivuotisia kokeiluja. Koronapandemian vaikutukset sote-
palvelujen tuotantoon ja kunnallistalouteen voivat olla hämmästyttävän 
suuret.
- Ajankohta kahden yksityisen terveyskeskuksen kytkemiseen Helsin-
gin sosiaali- ja terveyspalvelujen kokonaisuuteen on tietoteknisestikin 
surkea. Koronakriisin vuoksi Helsingin soten siirtyminen Apotti-
järjestelmään on siirtynyt etäisempään tulevaisuuteen. Tämän vuoksi 
kaupunki joutuisi valmistelussa esitettyjen tietojen erikseen integroi-
maan nämä yksityiset toimijat kahteen eri IT-järjestelmään.
- Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimi on strategiassaan sitou-
tunut oman toiminnan laadulliseen, määrälliseen ja sisällölliseen kehit-
tämiseen. Tähän ei riitä ratkaisuksi kahden terveysaseman ulkoistami-
nen yksityiselle palveluntuottajalle.
- Kokeilun tavoitteeksi on esitetty uuden tiedon ja oppien kerääminen 
kaupungin käyttöön, mutta tiedon ja käytäntöjen jakamista koskevien 
reunaehtojen osalta valmistelutyö on täysin kesken. Ulla-Marja Urho 
äänesti jaa. Äänestystulos 56.

Jaa-äänet: 56
Ted Apter, Sirpa Asko-Seljavaara, Eva Biaudet, Harry Bogomoloff, Silja 
Borgarsdottir Sandelin, Jussi Chydenius, Fatim Diarra, Mika Ebeling, 
Laura Finne-Elonen, Juha Hakola, Jasmin Hamid, Atte Harjanne, Joel 
Harkimo, Kaisa Hernberg, Mari Holopainen, Kati Juva, Atte Kaleva, Ar-
ja Karhuvaara, Emma Kari, Otso Kivekäs, Tapio Klemetti, Laura Kolbe, 
Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Heimo Laaksonen, Otto Meri, Björn 
Månsson, Jussi Niinistö, Dani Niskanen, Johanna Nuorteva, Hannu 
Oskala, Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, Matti Parpala, Amanda Pasa-
nen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Petrus Pennanen, Marcus Ran-
tala, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Laura Rissanen, Wille Ryd-
man, Mirita Saxberg, Daniel Sazonov, Anni Sinnemäki, Osmo Soinin-
vaara, Johanna Sydänmaa, Sampo Terho, Ulla-Marja Urho, Reetta 
Vanhanen, Jan Vapaavuori, Laura Varjokari, Mauri Venemies, Sanna 
Vesikansa, Ozan Yanar

Ei-äänet: 27
Zahra Abdulla, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Katju 
Aro, Mia Haglund, Jussi Halla-aho, Eveliina Heinäluoma, Veronika 
Honkasalo, Abdirahim Husu Hussein, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, 
Mai Kivelä, Dan Koivulaakso, Pia Kopra, Vesa Korkkula, Johanna Lai-
saari, Sami Muttilainen, Mika Raatikainen, Mari Rantanen, Nasima 
Razmyar, Suldaan Said Ahmed, Ilkka Taipale, Pilvi Torsti, Thomas 
Wallgren, Sinikka Vepsä, Anna Vuorjoki

Tyhjä: 1
Alviina Alametsä
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Poissa: 1
Leo Stranius

Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen ehdotuksen.

8 äänestys

Kaupunginhallituksen ehdotus JAA, hylkäys EI

JAA-ehdotus: Kaupunginhallitus
EI-ehdotus: Kaupunginvaltuusto päättää hylätä ehdotuksen. Terveysa-
semapalvelut ovat kaupungin keskeinen kuntalaisille tarjottava palvelu, 
joka on syytä jatkossakin pitää julkisena palveluna. Helsinki aloitti pal-
velusetelien myöntämisen perusterveydenhuollon terveysasemapalve-
luun vasta viime vuonna ja niiden osuus on edelleen ollut kohtalaisen 
pieni. Voidakseen tarjota kuntalaisille tarvittavat perusterveydenhuollon 
palvelut, on kaupungin säädettävä terveysasemien aukioloaikoja, työ- 
ja toimintamenetelmiään sekä hallintoaan ja lisättävä sähköisiä palvelu-
ja. Lisäksi palvelusetelien käyttöä tulee lisätä täydentämään kaupungin 
omia palveluja.

Jaa-äänet: 56
Ted Apter, Sirpa Asko-Seljavaara, Eva Biaudet, Harry Bogomoloff, Silja 
Borgarsdottir Sandelin, Jussi Chydenius, Fatim Diarra, Mika Ebeling, 
Laura Finne-Elonen, Juha Hakola, Jasmin Hamid, Atte Harjanne, Joel 
Harkimo, Kaisa Hernberg, Mari Holopainen, Kati Juva, Atte Kaleva, Ar-
ja Karhuvaara, Emma Kari, Otso Kivekäs, Tapio Klemetti, Laura Kolbe, 
Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Heimo Laaksonen, Otto Meri, Björn 
Månsson, Jussi Niinistö, Dani Niskanen, Johanna Nuorteva, Hannu 
Oskala, Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, Matti Parpala, Amanda Pasa-
nen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Petrus Pennanen, Marcus Ran-
tala, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Laura Rissanen, Wille Ryd-
man, Mirita Saxberg, Daniel Sazonov, Anni Sinnemäki, Osmo Soinin-
vaara, Johanna Sydänmaa, Sampo Terho, Ulla-Marja Urho, Reetta 
Vanhanen, Jan Vapaavuori, Laura Varjokari, Mauri Venemies, Sanna 
Vesikansa, Ozan Yanar

Ei-äänet: 5
Jussi Halla-aho, Pia Kopra, Mika Raatikainen, Mari Rantanen, Ilkka 
Taipale

Tyhjä: 23
Zahra Abdulla, Alviina Alametsä, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Paavo 
Arhinmäki, Katju Aro, Mia Haglund, Eveliina Heinäluoma, Veronika 
Honkasalo, Abdirahim Husu Hussein, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, 
Mai Kivelä, Dan Koivulaakso, Vesa Korkkula, Johanna Laisaari, Sami 
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Muttilainen, Nasima Razmyar, Suldaan Said Ahmed, Pilvi Torsti, Tho-
mas Wallgren, Sinikka Vepsä, Anna Vuorjoki

Poissa: 1
Leo Stranius

Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen ehdotuksen.

9 äänestys

Valtuutettu Mia Haglundin ehdottama toivomusponsi JAA, vastustus EI

JAA-ehdotus: Mikäli ulkoistamiskokeilu käynnistyy, selvitetään mahdol-
lisuutta teettää yliopistotasoinen tutkimus, jolla arvioidaan ulkoistamis-
kokeilun vaikutuksia terveysasemapalveluiden saatavuuteen ja toimi-
vuuteen koko kaupungin tasolla, sote-palveluiden integraatioon, haa-
voittuvien ryhmien palveluihin sekä yhdenvertaisuuteen palveluiden 
saamisessa eri kaupunginosien ja kaupunkilaisten välillä.
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 51
Zahra Abdulla, Alviina Alametsä, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Paavo 
Arhinmäki, Katju Aro, Eva Biaudet, Silja Borgarsdottir Sandelin, Jussi 
Chydenius, Fatim Diarra, Mika Ebeling, Laura Finne-Elonen, Mia Hag-
lund, Atte Harjanne, Eveliina Heinäluoma, Kaisa Hernberg, Mari Holo-
painen, Veronika Honkasalo, Abdirahim Husu Hussein, Ville Jalovaara, 
Kati Juva, Jukka Järvinen, Emma Kari, Otso Kivekäs, Mai Kivelä, Dan 
Koivulaakso, Pia Kopra, Vesa Korkkula, Johanna Laisaari, Sami Mutti-
lainen, Björn Månsson, Johanna Nuorteva, Amanda Pasanen, Petrus 
Pennanen, Marcus Rantala, Mari Rantanen, Tuomas Rantanen, Nasi-
ma Razmyar, Suldaan Said Ahmed, Osmo Soininvaara, Leo Stranius, 
Johanna Sydänmaa, Ilkka Taipale, Pilvi Torsti, Thomas Wallgren, Reet-
ta Vanhanen, Mauri Venemies, Sinikka Vepsä, Sanna Vesikansa, Anna 
Vuorjoki, Ozan Yanar

Ei-äänet: 5
Ted Apter, Otto Meri, Dani Niskanen, Risto Rautava, Wille Rydman

Tyhjä: 28
Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Juha Hakola, Jussi Halla-
aho, Jasmin Hamid, Atte Kaleva, Arja Karhuvaara, Tapio Klemetti, Lau-
ra Kolbe, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Heimo Laaksonen, Jussi 
Niinistö, Hannu Oskala, Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, Matti Parpala, 
Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Mika Raatikainen, Laura Rissanen, 
Mirita Saxberg, Daniel Sazonov, Anni Sinnemäki, Sampo Terho, Ulla-
Marja Urho, Jan Vapaavuori, Laura Varjokari
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Poissa: 1
Joel Harkimo

Kaupunginvaltuusto hyväksyi valtuutettu Mia Haglundin ehdottaman 
toivomusponnen.

10 äänestys

Valtuutettu Mari Holopaisen ehdottama toivomusponsi JAA, vastustus 
EI

JAA-ehdotus: Hyväksyessään esityksen kaupunginvaltuusto edellyttää, 
että selvitetään mahdollisuudet siihen, miten kaupunki voi aktiivisesti 
tuoda esiin lääkäripulan aiheuttamia vaikutuksia julkiselle terveyden-
huoltojärjestelmälle ja edesauttaa lääkärikoulutusmäärän kasvattamista 
riittävästi. OECD:n tilastotietojen mukaan Suomessa on noin 3,2 lääkä-
riä tuhatta asukasta kohden. Tämä on alle OECD-maiden keskiarvon 
(3,4) ja vähemmän kuin yhdessäkään toisessa Pohjoismaassa.
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 47
Alviina Alametsä, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Sirpa Asko-Seljavaara, 
Jussi Chydenius, Fatim Diarra, Mika Ebeling, Mia Haglund, Jussi Halla-
aho, Jasmin Hamid, Atte Harjanne, Eveliina Heinäluoma, Kaisa Hern-
berg, Mari Holopainen, Kati Juva, Jukka Järvinen, Emma Kari, Otso Ki-
vekäs, Mai Kivelä, Laura Kolbe, Pia Kopra, Johanna Laisaari, Sami 
Muttilainen, Björn Månsson, Jussi Niinistö, Dani Niskanen, Johanna 
Nuorteva, Hannu Oskala, Amanda Pasanen, Terhi Peltokorpi, Petrus 
Pennanen, Mika Raatikainen, Marcus Rantala, Mari Rantanen, Tuomas 
Rantanen, Nasima Razmyar, Anni Sinnemäki, Osmo Soininvaara, Leo 
Stranius, Johanna Sydänmaa, Sampo Terho, Thomas Wallgren, Reetta 
Vanhanen, Sinikka Vepsä, Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki, Ozan 
Yanar

Ei-äänet: 1
Otto Meri

Tyhjä: 35
Zahra Abdulla, Ted Apter, Paavo Arhinmäki, Katju Aro, Eva Biaudet, 
Harry Bogomoloff, Silja Borgarsdottir Sandelin, Laura Finne-Elonen, 
Juha Hakola, Veronika Honkasalo, Abdirahim Husu Hussein, Ville Ja-
lovaara, Atte Kaleva, Arja Karhuvaara, Tapio Klemetti, Vesa Korkkula, 
Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Heimo Laaksonen, Jenni Pajunen, 
Pia Pakarinen, Matti Parpala, Jaana Pelkonen, Risto Rautava, Laura 
Rissanen, Wille Rydman, Suldaan Said Ahmed, Mirita Saxberg, Daniel 
Sazonov, Ilkka Taipale, Pilvi Torsti, Ulla-Marja Urho, Jan Vapaavuori, 
Laura Varjokari, Mauri Venemies
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Poissa: 2
Joel Harkimo, Dan Koivulaakso

Kaupunginvaltuusto hyväksyi valtuutettu Mari Holopaisen ehdottaman 
toivomusponnen.

11 äänestys

Valtuutettu Mari Rantasen ehdottama toivomusponsi JAA, vastustus EI

JAA-ehdotus: Hyväksyessään esityksen, kaupunginvaltuusto edellyt-
tää, että selvitetään mahdollisuutta seurata ulkoistettuja terveysasemia 
tarkasti kustannusten ja erikoissairaanhoidon lähetteiden osalta sekä 
mahdollisuutta toimittaa vuosittain selvitys sosiaali- ja terveyslautakun-
nalle.
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 33
Zahra Abdulla, Alviina Alametsä, Ted Apter, Paavo Arhinmäki, Mika 
Ebeling, Mia Haglund, Jussi Halla-aho, Mari Holopainen, Veronika 
Honkasalo, Atte Kaleva, Mai Kivelä, Tapio Klemetti, Pia Kopra, Vesa 
Korkkula, Heimo Laaksonen, Johanna Laisaari, Sami Muttilainen, Jussi 
Niinistö, Pia Pakarinen, Petrus Pennanen, Mika Raatikainen, Mari Ran-
tanen, Suldaan Said Ahmed, Mirita Saxberg, Daniel Sazonov, Ilkka 
Taipale, Sampo Terho, Ulla-Marja Urho, Thomas Wallgren, Laura Var-
jokari, Mauri Venemies, Sinikka Vepsä, Anna Vuorjoki

Ei-äänet: 2
Otto Meri, Dani Niskanen

Tyhjä: 49
Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Katju Aro, Sirpa Asko-Seljavaara, Eva Bi-
audet, Harry Bogomoloff, Silja Borgarsdottir Sandelin, Jussi Chydenius, 
Fatim Diarra, Laura Finne-Elonen, Juha Hakola, Jasmin Hamid, Atte 
Harjanne, Eveliina Heinäluoma, Kaisa Hernberg, Abdirahim Husu Hus-
sein, Ville Jalovaara, Kati Juva, Jukka Järvinen, Arja Karhuvaara, Em-
ma Kari, Otso Kivekäs, Dan Koivulaakso, Laura Kolbe, Kauko Koski-
nen, Terhi Koulumies, Björn Månsson, Johanna Nuorteva, Hannu Os-
kala, Jenni Pajunen, Matti Parpala, Amanda Pasanen, Jaana Pelko-
nen, Terhi Peltokorpi, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Risto Rau-
tava, Nasima Razmyar, Laura Rissanen, Wille Rydman, Anni Sinne-
mäki, Osmo Soininvaara, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Pilvi Tors-
ti, Reetta Vanhanen, Jan Vapaavuori, Sanna Vesikansa, Ozan Yanar

Poissa: 1
Joel Harkimo
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Kaupunginvaltuusto ei hyväksynyt valtuutettu Mari Rantasen ehdotta-
maa toivomuspontta.

Valtuutetut Mari Rantanen ja Pia Kopra jättivät eriävän mielipiteen.

Terveysasemapalvelut ovat kaupungin keskeinen kuntalaisille tarjotta-
va palvelu, joka on syytä jatkossakin pitää julkisena palveluna. Helsinki 
aloitti palvelusetelien myöntämisen perusterveydenhuollon terveysa-
semapalveluun vasta viime vuonna ja niiden osuus on edelleen ollut 
kohtalaisen pieni. Voidakseen tarjota kuntalaisille tarvittavat peruster-
veydenhuollon palvelut, on kaupungin säädettävä terveysasemien au-
kioloaikoja, työ- ja toimintamenetelmiään sekä hallintoaan ja lisättävä 
sähköisiä palveluja. Lisäksi palvelusetelien käyttöä tulee lisätä täyden-
tämään kaupungin omia palveluja. Kaupungin on lisäksi tehtävä sellais-
ta asunto- ja maahanmuuttopolitiikkaa, jossa kaupungin holtitonta 
väestönkasvua säädellään siten, että palvelut kyetään järjestämään 
kaupunkilaisille.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Sosiaali- ja terveyslautakunta esittää (19.5.2020 § 73) terveysasema-
palvelujen hankinnan rajatun ajan kokeilua Kannelmäen ja Keskustan 
terveysaseman alueella päätösehdotuksen mukaisesti. 

Terveysasemien kiireettömän hoidon saatavuuden parantaminen

Kaupunkistrategian yhtenä keskeisenä tavoitteena on sosiaali- ja ter-
veystoimen palvelujen saatavuuden parantaminen. Palvelujen saata-
vuutta on parannettu muun muassa tehostamalla lääkärien rekrytointia, 
kehittämällä monialaista ja moniammatillista työtä sekä johtamista, li-
säämällä sähköisiä palveluja ja uusia palvelujen tuottamistapoja kuten 
nyt esitetty terveysasemapalvelujen hankinnan kokeilu.  
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Terveydenhuoltolain (1326/2010) sekä sosiaali- ja terveydenhuollon 
suunnittelusta ja valtionavustuksesta annetun lain (733/1992) mukaan 
kunta voi järjestää sosiaali- ja terveydenhuollon alaan kuuluvat tehtä-
vät:

1) hoitamalla toiminnan itse;

2) sopimuksin yhdessä muun kunnan tai muiden kuntien kanssa;

3) olemalla jäsenenä toimintaa hoitavassa kuntayhtymässä;

4) hankkimalla palveluja valtiolta, toiselta kunnalta, kuntayhtymältä tai 
muulta julkiselta taikka yksityiseltä palvelujen tuottajalta; taikka

5) antamalla palvelunkäyttäjälle palvelusetelin, jolla kunta sitoutuu 
maksamaan palvelun käyttäjän kunnan hyväksymältä yksityiseltä pal-
velujen tuottajalta hankkimat palvelut kunnan päätöksellä asetettuun 
setelin arvoon asti.

Hankittaessa palveluja yksityiseltä palvelujen tuottajalta kunnan tai kun-
tayhtymän on varmistuttava siitä, että hankittavat palvelut vastaavat si-
tä tasoa, jota edellytetään vastaavalta kunnalliselta toiminnalta.

Terveysasemien tehtävänä on huolehtia kiireellisestä ja kiireettömästä 
avosairaanhoidosta ja siihen liittyvästä terveyden edistämisestä samoin 
kuin aikuisten terveysneuvonnasta, perusterveydenhuollon mielenter-
veystyöstä ja opiskelijoiden sairaanhoidosta sekä seksuaali- ja lisään-
tymisterveyteen liittyvästä neuvonnasta. Lisäksi terveysasemat vastaa-
vat terveyskeskuslääkäreiden hoidossa olevien neuvola-asiakkaiden ja 
kotihoidon potilaiden lääkäripalveluista sekä koko kaupunkia koskevas-
ta epidemiologisesta toiminnasta ja omahoitotarvikejakelusta.

Helsingissä on kuusi alueellista terveysasemaa, joita ovat keskisen ter-
veysasema, keskustan terveysasema, lännen terveysasema, koillisen 
terveysasema, pohjoisen terveysasema ja idän terveysasema. Jokai-
nen alueellinen terveysasema jakaantuu alayksiköihin (lähiterveysase-
mat), joita on yhteensä 23. Niissä huolehditaan kiireellisestä ja kiireet-
tömästä avosairaanhoidosta. Vuoden 2020 talousarvion määrällisenä 
tavoitteena on yhteensä 1 570 000 terveysasemien vastaanottosuoritet-
ta. Näistä 430 000 on lääkärin vastaanottokäyntejä. Palvelut tuotetaan 
pääosin itse. Oman tuotannon osuus koko terveysasemapalvelujen 
tuotannosta oli vuonna 2019 noin 98–99 prosenttia. Palveluseteli ja os-
topalvelut ovat käytössä terveysasemilla täydentämässä omia henkilös-
töresursseja ja parantamassa hoidon saatavuutta. Palveluseteleitä on 
myönnetty yhteensä 3 144 kappaletta ja kustannukset olivat noin 
200 000 euroa tammi-maaliskuussa 2020.
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Verrattuna muihin kuntiin Helsingin avoterveydenhuollon palvelujen ko-
konaiskustannukset ovat alle keskiarvon. Viime vuosina kokonaiskus-
tannukset eivät ole kasvaneet merkittävästi, mutta samanaikaisesti 
asiakasmäärät ovat kuitenkin kasvaneet huomattavasti. Vuoteen 2030 
mennessä yli 75-vuotiaiden määrä kasvaa koko kaupungin tasolla 
väestöennusteen mukaan noin 28 000 asukkaalla. Kahdentoista ter-
veysaseman alueella yli 75-vuotiaiden määrä kasvaa väestöennusteen 
mukaan vuosien 2019 ja 2030 välillä yli 50 prosenttia lisäten terveysa-
semapalvelujen kysyntää merkittävästi.

Lääkäreiden kiireettömien ajanvarausaikojen odotusaikaa mitataan ter-
veysasemilla laskemalla kolmas vapaana oleva lääkärin kiireetön ajan-
varausaika kalenteripäivissä. Terveysaseman T3-luku on näiden aiko-
jen keskiluku eli mediaani. Helsingin terveysasemien hoitoonpääsyn 
odotusaika on mediaanien keskiarvo. Sosiaali- ja terveystoimialan käyt-
tösuunnitelmassa 2020 on terveysasemia koskevana sitovana tavoit-
teena, että asiakas pääsee lääkärin kiireettömälle vastaanotolle keski-
määrin 10 vuorokauden sisällä (T3<10). Lisäksi sitovana tavoitteena 
on, että T3 on vuoden 2020 lopussa alle 20 vuorokautta kaikilla ter-
veysasemilla. Terveysasemien T3-luvun keskiarvo oli 32 päivää 
16.3.2020 mittausajankohdalla. Samana mittausajankohtana T3 oli alle 
20 vuorokautta neljällä terveysasemalla. Toimialan ennuste on, että si-
tovat tavoitteet eivät toteudu, koska kiireettömän hoidon saatavuutta on 
jouduttu vähentämään koronaepidemian vuoksi. Koronaepidemian 
vuoksi terveysasemien normaalia vastaanottotyötä jää epidemian aika-
na tekemättä, mikä lisää työmäärää normaalia suuremmaksi epidemian 
jälkeen.

Sosiaali- ja terveyslautakunta on päättänyt 17.12.2019 § 318 kaupun-
kistrategian mukaisista tavoitteista ja toimenpiteistä sosiaali- ja terveys-
toimen vuoden 2020 käyttösuunnitelmassa. Yhtenä hyvinvoinnin ja ter-
veyden edistämisen toimenpiteenä lautakunta hyväksyi mm. nyt esite-
tyn terveysasemapalvelujen hankinnan rajatun ajan kokeilun seuraavin 
valmistelulle asetetuin reunaehdoin:

 Saadaan hyviä uusia käytäntöjä vahvistamaan helsinkiläisten pe-
rusterveydenhuoltoa

 Tavoitteena ei ole synnyttää automaatiomekanismia ulkoistuksiin
 Varmistaa sopimuksissa mahdollisuus palauttaa toiminta omaksi 

toiminnaksi sopimuskauden lopussa
 Ulkoistuksen terveysaseman täytyy toimia täysin samoin terveys- ja 

hyvinvointikeskuksen periaattein kuin kaupungin muut terveysase-
mat

 Palvelutuottajien on huolehdittava yhteensovituksesta muihin asiak-
kaiden tarvitsemiin palveluihin
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 Ulkoistus tehdään myös sosioekonomisesti heikommalle alueelle
 Tuottajalle maksettavan hinnan täytyy olla samaa luokkaa oman 

tuotannon kanssa ja palveluntuottajan insentiivien oltava kunnollisia 
ja huomioitava mm. terveysasemien lähetteet erikoissairaanhoitoon

 Terveysasemien henkilöstön kanssa käytävä aktiivista ja avointa 
vuoropuhelua valmistelun alusta lähtien ja henkilöstön asema muu-
toksessa tulee varmistaa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa

 Ulkoistetun terveysaseman toimintaa ja tuloksia seurataan tiiviisti 
vuosittain. Suoritetaan sopimuskauden puolivälitarkastelu, joka tuo-
daan lautakunnalle tiedoksi

 Ulkoistetun terveysaseman suoriutumista ja toimintatapoja verra-
taan kaupungin omien terveysasemien tuotantoon kolmannen puo-
lueettoman osapuolen taholta

 Palveluntuottajan tulee sitoutua vertailuun ja auttaa parhaiden käy-
täntöjen siirtämisessä kaupungin omaan tuotantoon takaamalla so-
veltuva avoimuus ja läpinäkyvyys omaan toimintaansa.

 Selvitetään myös 1-2 oman terveysaseman muuttamista taseyksi-
köksi, jolla olisi nykyisiä terveysasemia enemmän toimintavapautta, 
tai vastaavia muita terveysasematason kokeiluja. Selvitys ja johto-
päätökset tuodaan lautakuntaan päätettäväksi. 

Kuvaus lautakunnan linjausten huomioinnista valmistelussa on oheis-
materiaalina.

Valmisteluprojekti

Esityksen valmistelu aloitettiin helmikuussa 2020. Hankkeen projekti-
ryhmä toimii ohjausryhmän alaisuudessa. Projektiryhmän toimintaan 
osallistuu terveysasematoiminnan esihenkilöitä, hankinnan ja viestin-
nän asiantuntijoita, strategisessa valmistelussa ja projektinhallinnassa 
tukeva ulkopuolinen asiantuntija (NHG Finland) sekä henkilöstön edus-
tajat. Lisäksi projektiryhmä on käyttänyt apuna mm. talousalan ja tieto-
järjestelmien asiantuntijoita. Valmistelussa hyödynnetään myös muiden 
suurten kaupunkien kuten Espoon kokemuksia. 

Valmistelun tavoitteena on:

1. Saatavuuden varmistaminen: väestön ikääntymisestä ja lisään-
tymisestä aiheutuvaan palvelujen kysynnän kasvuun vastaami-
nen lisäkapasiteetilla, riittävän henkilöstöresurssin turvaaminen, 
hoitoon pääsyn viiveiden hallinta

2. Saada hyviä käytäntöjä vahvistamaan asukkaiden perustervey-
denhuoltoa: parhaiden käytäntöjen yhteinen kehittäminen ja ja-
kaminen, asiakas- ja henkilöstökokemuksen kehittäminen

3. Oman palvelutuotannon kirittäminen



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/2020 108 (331)
Kaupunginvaltuusto

Asia/11
10.06.2020

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

4. Valinnanvapauden lisääminen.

Eri palveluhankintamallien arviointi

Valmistelussa selvitettiin kolmea erilaista mallia:

1. Liikkeenluovutus: nykyisen terveysaseman / sen osan ulkoista-
minen

2. "Korvaava lisähankinta”: tietyn alueen / terveysaseman vastuu-
väestön hoitaminen siirtyy ulkoistetulle toimijalle ja kaupungin 
oma henkilöstö siirretään muille terveysasemille

3. ”Lisähankinta”: tietylle alueelle tulee lisää kapasiteettia oman 
terveysaseman lisäksi (tietyn vastuuväestön hoitaminen siirtyy 
ulkoistetulle toimijalle).

Valmisteluvaiheessa vertailtiin eri malleja suhteessa asetettuihin tavoit-
teisiin. Kaikki mallit mahdollistavat parhaiden käytäntöjen ja uusien toi-
mintamallien levittämisen ja jakamisen sekä oman toiminnan kirittämi-
sen. Ne kuitenkin eroavat saatavuus-, henkilöstö- ja rahoitusnäkökul-
mista. Liikkeenluovutuksella, jossa kilpailutetaan toimija operoimaan 
kaupungin nykyistä omaa terveysasemaa, ei olisi suoraa vaikutusta 
saatavuuteen tai rekrytointitilanteeseen. Se kuitenkin siirtäisi rekrytoin-
tihaasteen ulkoiselle toimijalle. Sillä ei myöskään olisi suoria kustan-
nusvaikutuksia, ellei asiaa huomioida hinnoittelussa. Ns. korvaava lisä-
hankinta puolestaan parantaisi suoraan saatavuutta ja vahvistaisi re-
sursointia koko kaupungin tasolla, koska hankitaan lisää kapasiteettia 
ja kilpailutetun alueen omaa henkilöstöä siirretään omille terveysase-
mille, joissa on eniten resurssivajausta. Se edellyttäisi kuitenkin budje-
toitua lisärahoitusta. Vastaavasti myös ns. lisähankinta parantaisi suo-
raan saatavuutta ja vahvistaisi resursointia erityisesti alueella, jonne li-
sähankinta tehdään. Myös se edellyttäisi budjetoitua lisärahoi-tusta.

Esitys palveluntuotantona hankittavien terveysasemien ja alueiden va-
linnaksi perustuu projektiryhmän ja sosiaali- ja terveystoimialan asian-
tuntijoiden kattavaan analyysiin. Valinnassa painotetaan erityisesti ny-
kyistä saatavuustilannetta, väestömäärän kehitystä, resursointi- ja rek-
rytointitilannetta sekä terveysasematilojen kuntoa. Valinnan ulkopuolel-
le on suoraan rajattu ne asemat ja alueet, joissa oma terveys- ja hyvin-
vointikeskuksen (thk:n) kehitys- tai pilotointityö on käynnissä ja/tai jois-
sa on ollut merkittäviä muutoksia viime vuosina (Myllypuron thk, Kala-
sataman thk ja Vuosaaren thk).

Hankinnan kohde ja ehdot

Valmistelun ensimmäisessä vaiheessa on valmisteltu esitys hankinnan 
ydinkohdista ja pääperiaatteista, kuten valituista alueista, palveluhan-



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/2020 109 (331)
Kaupunginvaltuusto

Asia/11
10.06.2020

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

kinnan mallista, palveluvalikosta sekä keskeisistä sopimusehdoista. 
Onnistuneen hankinnan kannalta on tärkeää, että hankintamenettelyn 
valmisteluun ja neuvotteluvaiheeseen jää vielä tarpeeksi liikkumavaraa. 
Tämä on huomioitu esityksessä. Tarkennukset hankinnan kohteeseen 
ja ehtoihin määritetään hankintamenettelyn valmisteluvaiheessa yh-
dessä henkilöstön kanssa ja osallistaen hankinnan piiriin kuuluvien 
alueiden asukkaita.

Yhtenä palveluhankinnan valmistelun keskeisenä tavoitteena on saata-
vuuden varmistaminen ja parantaminen. Valmistelun pohjalta palvelu-
hankinta ehdotetaan toteuttavaksi lisähankintana kahdella alueella raja-
tun ajan kokeiluna:

1. Kannelmäki. Kannelmäen terveysaseman nykyinen henkilöstö 
siirtyy muille kaupungin terveysasemille ja terveysaseman ny-
kyisistä huonokuntoisista tiloista luovutaan. Henkilöstönsiirrot 
pyritään kohdistamaan terveysasemille, joilla on laskennallisesti 
eniten lisäresurssien tarvetta, huomioiden kuitenkin henkilöstön 
toiveet. Ulkoinen palveluntuottaja vastaa Kannelmäen terveysa-
seman nykyisen vastuuväestön terveysasemapalvelujen tuotta-
misesta itse järjestämissään tiloissa.

2. Keskustan terveysaseman alue. Nykyisen Viiskulman terveysa-
seman lisäksi keskustan alueelle perustetaan uusi terveysase-
mayksikkö lisäpalvelutuotantona. Ulkoinen palveluntuottaja vas-
taa uutta yksikköä varten muodostettavan vastuuväestön ter-
veysasemapalvelujen tuottamisesta itse järjestämissään tiloissa. 
Viiskulman nykyisen terveysaseman toiminta jatkuu nykyisissä 
tiloissa ja nykyisellä henkilöstöllä.

Kannelmäen osalta hankinnan arvioidaan parantavan hoitoon pääsyä 
alueella, mahdollistavan kaupungin nykyisistä huonokuntoisista ter-
veysasematiloista luopumisen ja helpottavan nykyisiä rekrytointihaas-
teita. Kannelmäen terveysasemalta puuttuu ylilääkäri ja kaksi lääkäreis-
tä on ostopalvelulääkäreitä (tilanne 23.3.2020 ). Hoitohenkilökunnassa 
on paljon vaihtuvuutta ja lääkäreiden virkoja on vaikea saada täytettyä. 
Kannelmäen terveysasema toimii kaupungin suoraan omistamassa 
1 901 m²:n kokoisessa rakennuksessa. Tilat ovat huonokuntoiset ja 
vaativat pikaista korjausta. Terveysaseman kiireettömään hoitoon pää-
syä kuvaava T3-aika 16.3.2020 oli 16 vuorokautta ja keskimäärin se on 
vuonna 2020 ollut 18,2 vuorokautta (kuusi mittausajankohtaa). Vuonna 
2019 terveysaseman T3-aika oli keskimäärin 36 vuorokautta.

Keskustan terveysaseman alueella hankinnan arvioidaan tuovan lisä-
kapasiteettia, jolla pystytään vastaamaan nopeaan ikääntyvän väestön 
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määrän kasvuun alueella sekä helpottavan nykyisiä rekrytointihaastei-
ta. Ikääntyvän väestön määrä on kasvamassa keskustan terveysase-
man alueella voimakkaasti. Yli 75-vuotiaiden määrän ennustetaan kas-
vavan Viiskulman terveysaseman alueella määrällisesti kaikista Helsin-
gin alueista eniten (+2 693 yli 75-vuotiasta asukasta) vuosina 2019–
2030. Keskustan terveysasemien alueella on nykyisinkin suuret lääkä-
rikohtaiset väestömäärät, keskimäärin 2 732 asukasta/lääkäri, kun taas 
koko Helsingin alueella on keskimäärin 2 146 asukasta/lääkäri. Vakitui-
sissa lääkärinviroissa on viisi lääkäriä, joista kaksi on osa-aikaisesti ja 
sijaisia on laskennallisesti 4,5 (tilanne 23.3.2020). Viimeisen vuoden 
aikana on jouduttu turvautumaan paljon ostopalvelulääkäreihin.

Kysessä on rajatun ajan kokeilu. Sopimuskauden kestoksi esitetään 
neljä vuotta ja kahta yhden vuoden optiokautta (1+1 vuotta). Tämän pi-
tuuden arvioidaan mahdollistavan toiminnan kehittämisen ja hyvien 
toimintamallien jakamisen sekä järkevän hinnoittelun. Hankintalain 41 
§:n mukaan päätös option käytöstä on tehtävä kolmen vuoden kulues-
sa alkuperäisen sopimuksen tekemisestä. 

Sopimukseen määritetään selkeät irtisanomisehdot. Sopimuksessa 
varmistetaan mahdollisuus palauttaa kyseinen vastuuväestöjen ter-
veysasemapalvelujen tuottaminen takaisin omaksi toiminnaksi sopi-
muskauden jälkeen.

Ulkoisen palveluntuottajan terveysasemat toimivat osana Helsingin ny-
kyisiä terveys- ja hyvinvointikeskuksia. Ulkoisen palveluntuottajan ter-
veysasemilla tulee olla saatavilla sama palveluvalikko kuin muillakin 
kaupungin omilla terveysasemayksiköillä, mutta osan palveluvalikosta 
voi edelleen tuottaa kaupunki itse. Hankittaviin palveluihin ja palvelun-
tuottajalle maksettavaan hintaan sisältyvät ainakin lääkärin ja hoitajan 
kiireellinen ja kiireetön vastaanottotoiminta sekä ajanvaraustoiminta. 
Lisäksi palveluvalikkoon on alustavasti suunniteltu (suoravastaanot-
to)fysioterapia, psykiatrisen sairaanhoitajan palvelut sekä kotisairaan-
hoidon lääkäripalvelut asemien vastuuväestölle. Hankittaviin palveluihin 
eivät alustavan suunnitelman mukaan sisältyisi laboratorio- ja kuvan-
tamispalvelut eivätkä muut määritetyt keskitetysti tuotetut palvelut. Pal-
veluntuottajalta edellytetään HUSLabin ja HUS- Kuvantamisen käyttöä. 
Hankittavat palvelut määritetään hankintamenettelyn valmisteluvai-
heessa.

Palveluntuottajalta edellytetään Helsingin kaupungin potilastietojärjes-
telmien käyttöä. Käynnistysvaiheessa tietojärjestelmänä toimii toden-
näköisesti Pegasos,  Apotin käyttöönoton jälkeen Apotti. Helsingin tie-
tojärjestelmien käyttö mahdollistaa sujuvat, yhtenäiset hoitoketjut ja 
helpottaa ostopalvelutuotannon seurantaa ja ohjausta. 
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Palveluntuottaja hankkii itse tarvittavat tilat sille osoitetulta alueelta ja 
rekrytoi oman henkilöstön. Palvelujen tulee olla sijainniltaan väestön 
helposti saavutettavissa. Tilojen sijoittumista voidaan myös rajoittaa 
tarjouspyynnössä, esimerkiksi tietyille postinumeroalueille. Tarkat ase-
mien sijoittumiskriteerit määritetään hankintamenettelyn valmisteluvai-
heessa.

Palveluntuottajan aseman henkilöstö toimii palveluntuottajan johdon al-
la. Perusperiaatteena on antaa palveluntuottajalle selkeät raamit, joi-
den sisällä palveluntuottaja saa vapaasti johtaa ja kehittää toimintaa.

Ulkoisen palveluntuottajan asemia seurataan samalla seurantamallilla 
ja samoin mittarein kuin omia terveysasemia. Näitä mittareita ovat 
muun muassa saatavuus/T3-aika, takaisinsoitto, asiakaskokemus ja 
terveysindikaattoreiden riskirajat. Koska T3-mittari kuvaa huonosti ter-
veysaseman toimivuutta, mitataan terveysaseman hoitotakuuta jatkos-
sa myös kolmella seuraavalla mittarilla: 1) ensikontaktissa toteutunut 
hoito 2) kiireellisen hoidon toteutuminen 3) kiireettömän hoidon toteu-
tuminen.

Palveluntuottajan edellytetään osallistuvan aktiivisesti uusien yhteisten 
toimintatapojen ja -mallien kehittämiseen ja toisaalta ottamaan käyttöön 
Helsingin oman terveysasemaverkoston kehityshankkeiden toimintata-
pamuutokset. Lisäksi palveluntuottajalta edellytetään terveys- ja hyvin-
vointikeskusmallin mukaisten toimintakäytäntöjen noudattamista.

Kilpailutus koskee lisähankintaa, jossa tietty aluksi määritetty vastuu-
väestö siirtyy ulkoisen toimijan vastuulle. Vastuuväestöjen määräytymi-
nen tarkennetaan hankintamenettelyn valmisteluvaiheessa. Arvio han-
kinnan piiriin kuuluvasta vastuuväestöstä on yhteensä noin 40 000–
44 000 asukasta. Asukkaat voivat vaihtaa terveysasemaa Helsingissä 
tai valita terveysaseman toisesta kunnasta. Valinnanvapaus terveys-
palveluissa koskee myös ulkoisen palveluntuottajan asemia. Palvelun-
tuottajan asemat ovat vapaan hoitopaikan valinnan piirissä hankinta-
menettelyn valmisteluvaiheessa määriteltävin reunaehdoin.

Palveluntuottajan saama korvaus on tarkoitus määritellä kapitaatiopoh-
jaisella mallilla (euroa/asukas). Hinnoittelu pohjautuu Helsingin oman 
toiminnan ikäryhmäpainotettuihin kustannuksiin. Hankintaan kuuluviksi 
suunniteltujen palvelujen osalta keskimääräinen asukaskohtainen kus-
tannus on tällä hetkellä Kannelmäessä noin 100 euroa/asukas ja Kes-
kustan terveysaseman alueella noin 86 euroa/asukas. Lisäksi hinnoitte-
luun kuuluu kannustin-sanktiomalli (tyypillisesti 5–10 % kokonaishin-
nasta). Kannustin-sanktiomallin mahdollisia elementtejä ja mittareita 
ovat esimerkiksi hoitoonpääsy, erikoissairaanhoidon lähetteiden määrä 
ja laboratorio- ja kuvantamispalvelujen kustannukset. Kuvattu hinnoitte-
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lumalli on koettu hyväksi myös muiden suurissa kaupungeissa, esimer-
kiksi Espoossa. Tarkka hinnoittelu ja kannustin-sanktiomallin elementit 
määritellään hankintamenettelyn valmisteluvaiheessa.

Hankinta toteutetaan ns. käänteisenä kilpailutuksena eli kokonaistalou-
dellisen edullisuuden vertailussa valitaan hinta-laatusuhteeltaan paras 
tarjous siten, että tarjoajat kilpailevat ainoastaan laatuun liittyvillä pe-
rusteilla. Hinta-laatusuhteen mukaiset vertailuperusteet tarkennetaan 
hankintamenettelyn valmisteluvaiheessa siten, että ne mahdollistavat 
mahdollisimman hyvin ulkoistuksen tavoitteiden toteutumisen. Mahdol-
lisia kriteereitä ovat muun muassa tarjoajan aiemmat kokemukset ja tu-
lokset  sekä kuvattu yhteiskehittämisen ja kumppanuuden malli.

Hankintamenettelyn kuvaus

Hankinta toteutetaan julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksis-
ta annetun lain (1397/2016) 36 §:n mukaisella kilpailullisella neuvotte-
lumenettelyllä. Neuvottelumenettelyn käyttäminen antaa mahdollisuu-
den neuvotella tarjoajien kanssa hankinnan kohteesta ennen tarjous-
pyynnön toimitusta ja myös kilpailutuksen aikana. 

Sosiaali- ja terveyslautakunta on toimivaltainen toteuttamaan hankin-
tamenettelyn. Neuvottelumenettely jakautuu useaan eri vaiheeseen. 
Menettelyn kulku ja suunniteltu tavoiteaikataulu on seuraava:

 Hankintamenettelyn valmisteluvaiheessa laaditaan kilpailutusdoku-
mentit, kuten hankintailmoitus, alustava tarjouspyyntö, palveluku-
vaus, sopimusluonnos sekä yleiset liitteet. Valmisteluvaihe ajoittuu 
kesä-elokuulle 2020.

 Kilpailutus käynnistetään julkaisemalla hankintailmoitus ja osallis-
tumispyyntö, joiden pohjalta tarjoajat lähettävät osallistumishake-
mukset neuvottelumenettelyyn. Tavoitteena on, että kilpailutuksen 
käynnistämispäätös tehtäisiin sosiaali- ja terveyslautakunnassa vii-
meistään 18.8.2020.

 Seuraavana vaiheena on tarjoajien soveltuvuuden arviointi ja tarjoa-
jien valinta neuvottelumenettelyyn. Tästä tehdään päätös ja toimite-
taan tiedoksianto tarjoajille. Neuvottelu-menettelyyn valituille tarjoa-
jille lähetetään neuvottelukutsu ja alustava tarjouspyyntö, jonka liit-
teenä on muun muassa tarkempi hankinnan yksilöinti ja alustavia 
sopimusehtoja.

 Neuvotteluvaiheessa käydään tarkemmat neuvottelut tarjoajien 
kanssa. Neuvottelut voivat tapahtua vaiheittain siten, että neuvotte-
luissa mukana olevien ratkaisujen ja tarjoajien määrää rajoitetaan 
neuvottelujen aikana. Neuvotteluvaihe pyritään päättämään loka-
kuun 2020 alkuun mennessä.
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 Neuvotteluvaihe päätetään lähettämällä mukana oleville tarjoajille 
lopullinen tarjouspyyntö. Tarjouksen on oltava lopullisessa tarjous-
pyynnössä määriteltyjen vaatimusten mukainen ja siihen on sisälly-
tettävä kaikki hankinnan toteuttamiseksi pyydetyt ja tarpeelliset 
osat. Tarjousten pohjalta suoritetaan tarjousten arviointi hankintail-
moituksessa tai hankekuvauksessa asetettujen vertailuperusteiden 
mukaisesti. Tavoiteaikataulu kilpailutuksen voittajan valinnalle ja 
hankintapäätökselle on marraskuun 2020 puoliväli.

 Hankintapäätöksen jälkeen käydään sopimusneuvottelut, joiden 
pohjalta allekirjoitetaan lopullinen sopimus. Tavoiteaikataulu sopi-
muksen allekirjoitukselle on joulukuun 2020 puoliväli.

 Toiminnan käynnistäminen tammi-helmikuussa 2021.

Henkilöstön asema ja osallistaminen

Hankinnan toteutuessa Kannelmäen terveysaseman nykyinen henki-
löstö siirtyy suunnitelman mukaan muille Helsingin terveysasemille ny-
kyistä vastaaviin tehtäviin. Kannelmäessä on yhteensä 20 vakanssia, 
joista lääkärinvakansseja on 8 (vertailun vuoksi: Helsingin terveysase-
milla on yhteensä 298 lääkäriä pois lukien esihenkilöasemassa olevat 
lääkärit). Henkilöstönsiirrot pyritään kohdistamaan sellaisille terveysa-
semille, joilla on laskennallisesti eniten lisäresurssien tarvetta huomioi-
den kuitenkin henkilöstön toiveet. Muille kaupungin terveysasemille 
hankkeella ei ole suoria henkilöstövaikutuksia.

Asiaa on käsitelty henkilöstön kanssa yhteistoimintakokouksissa ja toi-
mialan henkilöstötoimikunnissa. Kaupungin henkilöstötoimikunta käsit-
teli asiaa 18.5.2020. 

Yhteistoimintasuunnitelma ja kaupungin henkilöstötoimikunnan pöytä-
kirja liitteineen on oheismateriaalina.

Vaikutukset asukkaille

Lähtökohtaisesti terveysasemapalvelujen saatavuus paranee ja suju-
voittaa hoitoon pääsyä.

Helsingin asukkaat voivat vaihtaa terveysasemaa Helsingissä tai valita 
terveysaseman toisesta kunnasta. Myös ulkoisen palveluntuottajan 
asemat ovat vapaan hoitopaikan valinnan piirissä.

Asukaskuulemiset on suunniteltu toteutettavaksi hankintamenettelyn 
valmisteluvaiheessa, jossa palvelukuvausta ja alustavia sopimusehtoja 
työstetään. Kuulemisten toteutus suunnitellaan vallitsevan tilanteen 
mukaisesti huomioiden koronaepidemian vaatimat rajoitustoimet.

Kustannukset
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Hankinnan sitoumukseton Helsingin terveysasemien budjetointiin pe-
rustuva arvioitu vuosittainen kustannus vuoden 2020 kustannustasolla 
ja suunnitellulla väestöpohjalla on Kannelmäen terveysaseman osalta 
noin 2,9 miljoonaa euroa ja Keskustan terveysaseman alueen uuden 
terveysasemayksikön osalta noin 3,3 miljoonaa euroa. Koska Kannel-
mäen terveysaseman kohdalla kyse on nykyisen toiminnan korvaavas-
ta hankinnasta, hankinnasta tulee lisäkustannuksia vain sen nykyisen 
muille terveysasemille siirtyvän henkilökunnan henkilöstökustannusten 
verran (noin 1,4 miljoonaan euroa vuodessa vuoden 2020 kustannus-
tasolla). Keskustan uuden terveysaseman osalta lisäkustannuksina tu-
lee koko terveysaseman kustannukset. Yhteensä hankinta aiheuttaa li-
säkustannuksia enintään noin 4,7 miljoonaa euroa vuodessa (vuoden 
2020 kustannustasolla). Hankkeen toteuttaminen edellyttää, että sille 
varataan rahoitus vuoden 2021 tulosbudjetissa.

Toimivalta

Palveluhankinnalla siirretään merkittävän suuruisen väestönosan ter-
veydenhuoltopalvelujen tuottaminen ulkoiselle tuottajalle. Hallintosään-
nön 7 luvun 1 §:n 14 kohdan mukaan kaupunginvaltuusto päättää pe-
rusterveydenhuollon jonkin osa-alueen ja erikoissairaanhoidossa jonkin 
erikoisalan sekä tietyn, suuruudeltaan merkittävän väestönosan joiden-
kin terveyspalvelujen tuottamisen aloittamisesta ja lopettamisesta kau-
pungin omana toimintana.

Asia on valmisteltu yhteistyössä kaupunginkanslian talous-ja suunnitte-
luosaston, henkilöstöosaston ja elinkeino-osaston sekä oikeuspalvelu-
jen kanssa.  

Esittelijä
Kaupunginhallitus

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Oheismateriaali

1 Kaupungin henkilöstötoimikunnan lausunto 18.5.2020
2 Henkilöstötoimikunnan lausuntoon liite Helsingin yhteisjärjestön JHL ryn 

kannanotto
3 Yhteistoiminnan toteuttaminen
4 Lautakunnan asettamien reunaehtojen huomiointi

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi
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Sosiaali- ja terveyslautakunta
Sosiaali- ja terveystoimiala
Kaupunginkanslia

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 01.06.2020 § 329

HEL 2020-005780 T 06 00 00

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto oikeuttaa sosiaali- ja terveyslautakunnan toteutta-
maan terveysasemapalvelujen hankinnan määräaikaisen kokeilun kah-
della alueella seuraavasti:

Kokeilu toteutetaan Kannelmäen ja Keskustan terveysaseman alueella 
neljän vuoden sopimuskaudella ja kahdella yhden vuoden mittaisella 
optiokaudella.

Kannelmäen terveysaseman palvelut annetaan ulkoisen palveluntuotta-
jan tuotettavaksi. Ulkoinen palveluntuottaja hankkii toiminnalleen tarvit-
tavan henkilökunnan ja tilat. Kannelmäen terveysaseman nykyinen 
henkilöstö siirtyy muille kaupungin terveysasemille ja Kannelmäen ter-
veysaseman nykyisistä huonokuntoisista tiloista luovutaan.

Keskustan terveysaseman alueella Viiskulman terveysaseman lähialu-
eelle perustetaan uusi noin 20 000 kaupunkilaisen hoidosta vastaava 
terveysasemayksikkö lisäpalvelutuotantona. Ulkoinen palveluntuottaja 
hankkii toiminnalleen tarvittavan henkilökunnan ja tilat. Viiskulman ny-
kyisen terveysaseman toiminta jatkuu nykyisissä tiloissa ja nykyisellä 
henkilöstöllä.

Käsittely

01.06.2020 Ehdotuksen mukaan äänestyksin

Hylkäysehdotus:
Tomi Sevander: Esitämme asian hylkäämistä seuraavin perustein:

Helsingin sosiaali- ja terveystoimen strategiassa korostetaan, että sosi-
aali- ja terveyspalvelut tulee kytkeä mahdollisimman läheisesti yhteen, 
näin parhaiten edistetään helsinkiläisten kokonaisvaltaista terveyttä ja 
hyvinvointia. Toimintojen yhdistäminen on nyt tapahtunut uusissa ter-
veys- ja hyvinvointikeskuksissa. Myös tuleva valtakunnallinen sote-
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ratkaisu tukee nimenomaan käsitystä sosiaali- ja terveyspalveluiden in-
tegraatiosta. Terveyspalveluiden ulkoistaminen yksityisille palveluntuot-
tajille ei tue tätä strategista tavoitetta. Sosiaali- ja terveyspalvelut tulee 
kytkeä mahdollisimman läheisesti yhteen jatkossakin kehittämällä kau-
pungin omaa toimintaa.

 Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimi on strategiassaan si-
toutunut oman toiminnan laadulliseen, määrälliseen ja sisällölliseen 
kehittämiseen. Tähän ei riitä ratkaisuksi kahden terveysaseman ul-
koistaminen yksityiselle palveluntuottajalle.

 Esitys sisältää useita vasta puolinaisesti ratkaistuja ongelmakohtia, 
joita on julkisten palveluiden yksityisessä tuottamisessa. Ne liittyvät 
esimerkiksi ansaintamalleihin, asiakaskunnan valikoitumiseen ja 
toiminnan jatkuvuuteen.

 Yksityisten terveysyritysten palvelusten ostamisen ensisijaisina pe-
rusteluina on ollut lääkäripula ja kiireettömän hoidon pitkät jonot. 
Koronapandemia on muuttanut tämän tilanteen täysin. Helsingissä 
julkisten terveyspalvelujen jonot ovat lyhentyneet ja yksityisen ter-
veyssektorin asiakaskato ohjaa alan ammattiväkeä hakeutumaan 
julkisen sektorin palkkatyöhön. Tilanne on uusi. Koronaa edeltävillä 
numeroilla ei strategista suunnanmuutosta voi perustella. Terveys- 
ja hyvinvointipalvelut ovat poikkeuksellisessa murroksessa niin pal-
velujen kysynnän kuin ammattitaitoisen työvoiman tarjonnan osalta.

 Myös kuntatalouden näkymät ovat koronakriisin vuoksi muuttuneet 
täysin. Epävakaassa taloudellisessa tilanteessa ei kannata tehdä 
taloudellisia riskejä sisältäviä useampivuotisia kokeiluja.

 Koronakriisin vuoksi Helsingin soten siirtyminen Apotti-
järjestelmään on siirtynyt etäisempään tulevaisuuteen. Tämän 
vuoksi kaupunki joutuisi valmistelussa esitettyjen tietojen mukaan 
erikseen integroimaan nämä yksityiset toimijat kahteen eri IT-
järjestelmään. Kahden yksityisen terveyskeskuksen kytkeminen 
Helsingin sosiaali- ja terveyspalvelujen kokonaisuuteen ei siis ole 
myöskään tietoteknisistä syistä järkevää.

 Kokeilun tavoitteeksi on esitetty uuden tiedon ja oppien kerääminen 
kaupungin käyttöön, mutta tiedon ja käytäntöjen jakamista koske-
vien reunaehtojen osalta valmistelutyö on täysin kesken.

Kannattaja: Anna Vuorjoki

Äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Tomi Sevanderin hylkäysehdotuksen mukaisesti

Jaa-äänet: 10
Otto Meri, Pia Pakarinen, Marcus Rantala, Wille Rydman, Daniel 
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Sazonov, Anni Sinnemäki, Reetta Vanhanen, Jan Vapaavuori, Sanna 
Vesikansa, Ozan Yanar

Ei-äänet: 5
Veronika Honkasalo, Mika Raatikainen, Nasima Razmyar, Tomi Se-
vander, Anna Vuorjoki

Kaupunginhallitus hylkäsi Tomi Sevanderin hylkäysehdotuksen äänin 
10 - 5.

Anna Vuorjoki, Veronika Honkasalo, Tomi Sevander, Nasima Razmyar 
ja Mika Raatikainen jättivät päätöksestä eriävän mielipiteen seuraavin 
perusteluin:

Terveysasemien hoitoonpääsyn parantaminen ja toiminnan kehittämi-
nen vaatii johdonmukaista työtä kaikilla kaupungin terveysasemilla, ja 
resurssit tulee kohdentaa tähän työhön kaupungin omassa toiminnas-
sa. Keskeistä on johtamisen ja työolosuhteiden kehittäminen. Kahden 
ostopalveluterveysaseman avulla ei voida ratkaista ongelmia koko 
kaupungissa. 

Keskeisenä tavoitteena pitää olla eri sosiaali- ja terveyspalveluiden tii-
vis integraatio. Palveluiden hajottaminen useammille tuottajille vaikeut-
taa tämän tavoitteen saavuttamista ja kaventaa kaupungin mahdolli-
suuksia toteuttaa integraatiota joustavasti. 

Ulkoistus on vaarassa pikemminkin pahentaa kuin helpottaa lääkäripu-
laa varsinkin hiemankaan pidemmällä tähtäimellä. Käytännössä kau-
punki antaa yksityiselle yhtiölle rahaa, jolla tämä voi kilpailla kaupungin 
kanssa lääkärien ja muun hoitohenkilökunnan rekrytoinnista.

Terveysasemien kehittämistoiminnan lähtökohtana ei voi olla yksityis-
ten yritysten jäljittely osaoptimoidun kustannustehokkuuden keinoissa, 
vaan sitä on tehtävä kansanterveyden edistämisen lähtökohdasta. Ul-
koistuksen kehittämisaspektille ei ole edes määritelty mitään tavoitteita.

Esitys yksinomaan Viiskulman alueen lisäresurssoinnille ei perustu ter-
veystarpeiden tarkasteluun vaan on päinvastoin sen kanssa ristiriidas-
sa. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ohjeissa yhdenvertaisuuden 
arvioinnista terveydenhuollosta todetaan seuraavasti:

“Yhdenvertaisuuslain mukaan viranomaisilla on velvollisuus arvioida 
toimintansa yhdenvertaisuutta. Sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäjän 
tulee arvioida eri väestö- ja asiakasryhmien palvelutarvetta, suunnata 
voimavaroja todettujen tarpeiden perusteella ja yhtenäistää hoito- ja 
palvelukäytäntöjä. Toiminnan tarkastelussa on tärkeää arvioida päätös-
ten vaikutuksia eri väestöryhmille. Tarkastelun kohteena on eri väestö-
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ryhmien yhdenvertainen pääsy sosiaali- ja terveyspalveluihin ja mah-
dollisuudet hyödyntää sosiaali- ja terveyspalveluita.”

Tätä tarpeiden tarkastelua ei ole esityksessä suoritettu asianmukaises-
ti, vaan esitys nykymuodossaan lisää kaupunkilaisten eriarvoisuutta 
terveyspalveluiden suhteen.

Kapitaatioperusteinen rahoitusmalli yhdistettynä vapaaseen terveysa-
seman valintaan kannustaa ulkoistetun terveysaseman tuottajaa hou-
kuttelemaan asiakkaiseen vähän hoitoa tarvitsevia asukkaita. Toteu-
tuessaan tällainen ns. kermankuorinta voisi johtaa eriarvoisuuden li-
sääntymiseen ja kaupungin omien kustannusten kasvamiseen. Tämän 
seurauksia ei ole esityksessä otettu huomioon millään tavalla.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Sosiaali- ja terveyslautakunta 19.05.2020 § 73

HEL 2020-005780 T 06 00 00

Esitys

Sosiaali- ja terveyslautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että se esit-
täisi kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Terveysasemapalvelujen hankintaa ryhdytään valmistelemaan alla esi-
tetyin ehdoin.

Terveysasemapalvelujen hankinta toteutetaan kahdelle alueelle rajatun 
ajan kokeiluna neljän vuoden sopimuskaudeksi ja kahdelle yhden vuo-
den mittaiselle optiokaudelle:

1) Kannelmäki. Kannelmäen terveysaseman palvelut annetaan ulkoi-
sen palveluntuottajan tuotettavaksi. Ulkoinen palvelun-tuottaja hankkii 
toiminnalleen tarvittavan henkilökunnan ja tilat. Kannelmäen terveysa-
seman nykyinen henkilöstö siirtyy muille kaupungin terveysasemille ja 
Kannelmäen terveysaseman nykyisistä huonokuntoisista tiloista luovu-
taan.

2) Keskustan terveysaseman alue. Viiskulman terveysaseman lähialu-
eelle perustetaan uusi, noin 20 000 kaupunkilaisen hoidosta vastaava 
terveysasemayksikkö lisäpalvelutuotantona. Ulkoinen palveluntuottaja 
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hankkii toiminnalleen tarvittavan henkilökunnan ja tilat. Viiskulman ny-
kyisen terveysaseman toiminta jatkuu nykyisissä tiloissa ja nykyisellä 
henkilöstöllä.

Käsittely

19.05.2020 Ehdotuksen mukaan äänestyksin

Projektipäällikkö Juha Ahonen ja terveysasemien johtajalääkäri Timo 
Lukkarinen olivat kutsuttuina asiantuntijoina läsnä kokouksessa tämän 
asian käsittelyssä.

Jäsen Tapio Bergholm teki asiassa seuraavan palautusehdotuksen:

Palautusehdotus 1:

Jäsen Tapio Bergholm: Lautakunnan jäsenille on vasta tällä viikolla 
toimitettu tilastotietoja, jotka ovat vaikeasti verrattavissa ja yhdistettä-
vissä lautakunnan jäsenten aiemmin joulukuussa saamiin lääkärivaje-
lukuihin.

Puutteellisten strategisten tilastotietojen pohjalta ei lautakunta voi tehdä 
merkittäviä päätöksiä. Siksi asia tulee palauttaa uudelleen valmiste-
luun, jotta lautakunnalla olisi käytettävissään riittävät, luotettavat ja ver-
tailukelpoiset tilastotiedot päätöksenteon pohjana.

Kannattaja: jäsen Karita Toijonen

Jäsen Karita Toijosen kannatettua Tapio Bergholmin palautusehdotus-
ta keskustelu rajattiin palautusehdotukseen ja palautusehdotuksesta 
äänestettiin (äänestys 1).

Äänestyksen jälkeen lautakunta päätti puheenjohtaja esityksestä jatkaa 
asian käsittelyä ja jäsen Karita Toijonen teki seuraavan palautusehdo-
tuksen:

Palautusehdotus 2:

Jäsen Karita Toijonen: Helsingin sosiaali- ja terveystoimen strategiassa 
korostetaan, että sosiaali- ja terveyspalvelut tulee kytkeä mahdollisim-
man läheisesti yhteen, näin parhaiten edistetään helsinkiläisten koko-
naisvaltaista terveyttä ja hyvinvointia. Toimintojen yhdistäminen on nyt 
tapahtunut uusissa terveys- ja hyvinvointikeskuksissa. Myös tuleva val-
takunnallinen sote-ratkaisu tukee nimenomaan käsitystä sosiaali- ja 
terveyspalveluiden integraatiosta. Terveyspalveluiden ulkoistaminen 
yksityisille palveluntuottajille ei tue tätä strategista tavoitetta. Sosiaali- 
ja terveyspalvelut tulee kytkeä mahdollisimman läheisesti yhteen jat-
kossakin kehittämällä kaupungin omaa toimintaa.
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- Esitys sisältää useita vasta puolinaisesti ratkaistuja ongelmakohtia, 
joita on yllättävän paljon julkisten palveluiden yksityisessä tuottamises-
sa. Ne liittyvät esimerkiksi ansaintamalleihin, asiakaskunnan valikoitu-
miseen ja toiminnan jatkuvuuteen.

- Ostopalveluterveyskeskusten sijoittelu on vähintäänkin kiistanalainen.

- Yksityisten terveysyritysten palvelusten ostamisen ensisijaisina perus-
teluina on ollut lääkäripula ja kiireettömän hoidon pitkät jonot. Korona-
pandemia on muuttanut tämän tilanteen täysin. Helsingissä julkisten 
terveyspalvelujen jonot ovat lyhentyneet ja yksityisen terveyssektorin 
asiakaskato ohjaa alan ammattiväkeä hakeutumaan julkisen sektorin 
palkkatyöhön. Tilanne on uusi. Koronaa edeltävillä numeroilla ei strate-
gista suunnanmuutosta voi perustella. Terveys- ja hyvinvointipalvelut 
ovat poikkeuksellisessa murroksessa niin palvelujen kysynnän kuin 
ammattitaitoisen työvoiman tarjonnan osalta.

- Kuntatalouskaan ei välttämättä enää kestä taloudellisia riskejä sisäl-
täviä useampivuotisia kokeiluja. Koronapandemian vaikutukset sote-
palvelujen tuotantoon ja kunnallistalouteen voivat olla hämmästyttävän 
suuret.

- Ajankohta kahden yksityisen terveyskeskuksen kytkemiseen Helsin-
gin sosiaali- ja terveyspalvelujen kokonaisuuteen on tietoteknisestikin 
surkea. Koronakriisin vuoksi Helsingin soten siirtyminen Apotti-
järjestelmään on siirtynyt etäisempään tulevaisuuteen. Tämän vuoksi 
kaupunki joutuisi valmistelussa esitettyjen tietojen erikseen integroi-
maan nämä yksityiset toimijat kahteen eri IT-järjestelmään.

- Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimi on strategiassaan sitou-
tunut oman toiminnan laadulliseen, määrälliseen ja sisällölliseen kehit-
tämiseen. Tähän ei riitä ratkaisuksi kahden terveysaseman ulkoistami-
nen yksityiselle palveluntuottajalle.

- Kokeilun tavoitteeksi on esitetty uuden tiedon ja oppien kerääminen 
kaupungin käyttöön, mutta tiedon ja käytäntöjen jakamista koskevien 
reunaehtojen osalta valmistelutyö on täysin kesken.

Kannattaja: jäsen Katju Aro

Jatkokäsittelyssä jäsen Reko Ravela kannatti jäsen Aleksi Niskasen 
keskustelussa jo aiemmin esittämää hylkäysehdotusta (hylkäysehdotus 
1) ja jäsen Katju Aro kannatti jäsen Karita Toijosen palautusehdotusta.

Hylkäysehdotus 1:

Jäsen Aleksi Niskanen: Lautakunta päättää hylätä sosiaali- ja terveys-
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toimialan suunnitelman kahden helsinkiläisen terveysaseman ulkoista-
misesta. Lautakunta näkee, että tällaisesta väliaikaiseksi kokeiluksi 
mainostetusta hankkeesta saattaa tosiasiallisesti tulla pysyvä käytäntö, 
mikä johtaisi ajan myötä siihen, että yhä useampi helsinkiläinen ter-
veysasema yksityistettäisiin. Suomen päätöksentekohistoriassa on 
useiden vuosikymmenien ajalta paljon esimerkkejä siitä, että väliaikai-
seksi mainostetut hankkeet ovatkin tulleet pysyviksi. Julkinen tervey-
denhuolto on keskeinen hyvinvointiyhteiskunnan palvelu. Avaamalla 
portit yksityistämiskehitykselle vaarannetaan koko julkisten palveluiden 
olemassaolo pitkässä juoksussa.

Kannattaja: jäsen Reko Ravela

Sosiaali- ja terveyslautakunnan esitys syntyi seuraavien äänestysten 
tuloksena:

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Palautusehdotus 1 (jäsen Tapio Bergholm)

Jaa-äänet: 8
Leo Bergman, Cecilia Ehrnrooth, Sami Heistaro, Maritta Hyvärinen, 
Seija Muurinen, Hannu Tuominen, Tuomas Tuure, Sanna Vesikansa

Ei-äänet: 5
Katju Aro, Tapio Bergholm, Aleksi Niskanen, Reko Ravela, Karita Toi-
jonen

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen äänin 8 - 
5. Äänestyksen jälkeen lautakunta päätti jatkaa asian käsittelyä. Jatko-
käsittelyssä jäsen Reko Ravela kannatti jäsen Aleksi Niskasen keskus-
telun alussa esittämää hylkäysehdotusta ja jäsen Karita Toijonen esitti 
uuden kannatetun palautusehdotuksen. Palautusehdotuksesta äänes-
tettiin ensin (äänestys 2).

2 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Palautusehdotus 2 (jäsen Karita Toijonen)

Jaa-äänet: 8
Leo Bergman, Cecilia Ehrnrooth, Sami Heistaro, Maritta Hyvärinen, 
Seija Muurinen, Hannu Tuominen, Tuomas Tuure, Sanna Vesikansa
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Ei-äänet: 5
Katju Aro, Tapio Bergholm, Aleksi Niskanen, Reko Ravela, Karita Toi-
jonen

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen äänin 8 - 
5. Asian käsittelyä jatkettiin äänestämällä jäsen Aleksi Niskasen kanna-
tetusta hylkäysehdotuksesta (äänestys 3).

3 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Hylkäysehdotus 1 (jäsen Aleksi Niskanen)

Jaa-äänet: 8
Leo Bergman, Cecilia Ehrnrooth, Sami Heistaro, Maritta Hyvärinen, 
Seija Muurinen, Hannu Tuominen, Tuomas Tuure, Sanna Vesikansa

Ei-äänet: 5
Katju Aro, Tapio Bergholm, Aleksi Niskanen, Reko Ravela, Karita Toi-
jonen

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen äänin 8 - 
5.

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti asiasta edellä mainituin äänestyk-
sin esittelijän ehdotuksen mukaan.

Jäsenet Aleksi Niskanen, Reko Ravela, Katju Aro ja Karita Toijonen jät-
tivät sosiaali- ja terveyslautakunnan päätöksestä eriävät mielipiteet.

Jäsen Aleksi Niskanen:

Lautakunta päättää hylätä sosiaali- ja terveystoimialan suunnitelman 
kahden helsinkiläisen terveysaseman ulkoistamisesta. Lautakunta nä-
kee, että tällaisesta väliaikaiseksi kokeiluksi mainostetusta hankkeesta 
saattaa tosiasiallisesti tulla pysyvä käytäntö, mikä johtaisi ajan myötä 
siihen, että yhä useampi helsinkiläinen terveysasema yksityistettäisiin. 
Suomen päätöksentekohistoriassa on useiden vuosikymmenien ajalta 
paljon esimerkkejä siitä, että väliaikaiseksi mainostetut hankkeet ovat-
kin tulleet pysyviksi. Julkinen terveydenhuolto on keskeinen hyvinvoin-
tiyhteiskunnan palvelu. Avaamalla portit yksityistämiskehitykselle vaa-
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rannetaan koko julkisten palveluiden olemassaolo pitkässä juoksussa. 
Lautakunta hyväksyi tässä kokouksessa kahden yksityisen terveysa-
seman väliaikaisena mainostetun kahden yksityisen terveysaseman 
kokeilun, joka saattaa hyvinkin avata Pandoran lippaan Helsingin sote-
palveluiden ja pitkässä juoksussa monien muidenkin julkisten palvelui-
den yksityistämiseen. 

Jäsen Reko Ravela:

Esitys tulisi hylätä seuraavin perustein:

Ulkoistus pikemminkin pahentaa kuin helpottaa lääkäripulaa varsinkin 
hiemankaan pidemmällä tähtäimellä. Käytännössä kaupunki antaa yk-
sityiselle yhtiölle rahaa, jolla tämä voi kilpailla kaupungin kanssa lääkä-
rien ja muun hoitohenkilökunnan rekrytoinnista.

Terveysasemien kehittämistoiminnan lähtökohtana ei voi olla yksityis-
ten yritysten jäljittely osaoptimoidun kustannustehokkuuden keinoissa, 
vaan sitä on tehtävä kansanterveyden edistämisen lähtökohdasta. Ul-
koistuksen kehittämisaspektille ei ole edes määritelty mitään tavoitteita.

Esitys yksinomaan Viiskulman alueen lisäresurssoinnille ei perustu ter-
veystarpeiden tarkasteluun vaan on päinvastoin sen kanssa ristiriidas-
sa. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ohjeissa yhdenvertaisuuden 
arvioinnista terveydenhuollosta todetaan seuraavasti:

“Yhdenvertaisuuslain mukaan viranomaisilla on velvollisuus arvioida 
toimintansa yhdenvertaisuutta. Sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäjän 
tulee arvioida eri väestö- ja asiakasryhmien palvelutarvetta, suunnata 
voimavaroja todettujen tarpeiden perusteella ja yhtenäistää hoito- ja 
palvelukäytäntöjä. Toiminnan tarkastelussa on tärkeää arvioida päätös-
ten vaikutuksia eri väestöryhmille. Tarkastelun kohteena on eri väestö-
ryhmien yhdenvertainen pääsy sosiaali- ja terveyspalveluihin ja mah-
dollisuudet hyödyntää sosiaali- ja terveyspalveluita.”

Tätä tarpeiden tarkastelua ei ole esityksessä suoritettu asianmukaises-
ti, vaan esitys nykymuodossaan lisää kaupunkilaisten eriarvoisuutta 
terveyspalveluiden suhteen.

Esitykseen sisältyvä valinnanvapaus voi mahdollistaa yksityiselle pal-
veluntuottajalle asiakkaiden valikoinnin ja ulkoistuksen kasvattamisen. 
Tämän seurauksia ei ole esityksessä otettu huomioon millään tavalla.

Jäsen Karita Toijonen:

Helsingin sosiaali- ja terveystoimen strategiassa korostetaan, että sosi-
aali- ja terveyspalvelut tulee kytkeä mahdollisimman läheisesti yhteen, 
näin parhaiten edistetään helsinkiläisten kokonaisvaltaista terveyttä ja 
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hyvinvointia. Toimintojen yhdistäminen on nyt tapahtunut uusissa ter-
veys- ja hyvinvointikeskuksissa. Myös tuleva valtakunnallinen sote-
ratkaisu tukee nimenomaan käsitystä sosiaali- ja terveyspalveluiden in-
tegraatiosta. Terveyspalveluiden ulkoistaminen yksityisille palveluntuot-
tajille ei tue tätä strategista tavoitetta. Sosiaali- ja terveyspalvelut tulee 
kytkeä mahdollisimman läheisesti yhteen jatkossakin kehittämällä kau-
pungin omaa toimintaa.

- Esitys sisältää useita vasta puolinaisesti ratkaistuja ongelmakohtia, 
joita on yllättävän paljon julkisten palveluiden yksityisessä tuottamises-
sa. Ne liittyvät esimerkiksi ansaintamalleihin, asiakaskunnan valikoitu-
miseen ja toiminnan jatkuvuuteen.

- Ostopalveluterveyskeskusten sijoittelu on vähintäänkin kiistanalainen.

- Yksityisten terveysyritysten palvelusten ostamisen ensisijaisina perus-
teluina on ollut lääkäripula ja kiireettömän hoidon pitkät jonot. Korona-
pandemia on muuttanut tämän tilanteen täysin. Helsingissä julkisten 
terveyspalvelujen jonot ovat lyhentyneet ja yksityisen terveyssektorin 
asiakaskato ohjaa alan ammattiväkeä hakeutumaan julkisen sektorin 
palkkatyöhön. Tilanne on uusi. Koronaa edeltävillä numeroilla ei strate-
gista suunnanmuutosta voi perustella. Terveys- ja hyvinvointipalvelut 
ovat poikkeuksellisessa murroksessa niin palvelujen kysynnän kuin 
ammattitaitoisen työvoiman tarjonnan osalta.

- Kuntatalouskaan ei välttämättä enää kestä taloudellisia riskejä sisäl-
täviä useampivuotisia kokeiluja. Koronapandemian vaikutukset sote-
palvelujen tuotantoon ja kunnallistalouteen voivat olla hämmästyttävän 
suuret.

- Ajankohta kahden yksityisen terveyskeskuksen kytkemiseen Helsin-
gin sosiaali- ja terveyspalvelujen kokonaisuuteen on tietoteknisestikin 
vaikea. Koronakriisin vuoksi Helsingin soten siirtyminen Apotti-
järjestelmään on siirtynyt  tulevaisuuteen. Tämän vuoksi kaupunki jou-
tuisi valmistelussa esitettyjen tietojen erikseen integroimaan nämä yksi-
tyiset toimijat kahteen eri IT-järjestelmään.

- Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimi on strategiassaan sitou-
tunut oman toiminnan laadulliseen, määrälliseen ja sisällölliseen kehit-
tämiseen. Tähän ei riitä ratkaisuksi kahden terveysaseman ulkoistami-
nen yksityiselle palveluntuottajalle.

- Kokeilun tavoitteeksi on esitetty uuden tiedon ja oppien kerääminen 
kaupungin käyttöön, mutta tiedon ja käytäntöjen jakamista koskevien 
reunaehtojen osalta valmistelutyö on täysin kesken.

Jäsen Katju Aro:
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Terveysasemien ulkoistamista koskevassa periaatepäätöksessä on 
useita eri kysymyksiä, joihin lautakunta ei ole saanut riittäviä vastauk-
sia. Ensisijaisesti on jäänyt uskottavasti perustelematta, miksi ulkois-
taminen olisi nykytilanteessa tarpeellinen ja annetut perustelut ovat 
myös muuttuneet prosessin aikana.

- Alkuperäinen tavoite tiedon ja kokemusten jakamisesta on jäänyt ko-
konaan sivuun valmistelutyössä.

- Saatavuuden ongelmiin esitetään ratkaisuksi mallia, joka kilpailee 
samoista resursseista kaupungin omien palveluiden kanssa.

- On epäselvää, miksi juuri esitetyt terveysasemat ovat tulleet valituksi 
kaupungin eri terveysasemien joukosta, mikäli kriteerinä pidetään hoi-
dontarpeeseen ja jonoihin vastaamista.

- Koronaepidemia on muuttanut ratkaisevasti julkisen terveydenhuollon 
toimintakenttää ja ennen uuden tilanteen vakiintumista on ennenaikais-
ta edistää kaupungin omien palveluiden ulkoistamista.

Hoidon saatavuuden varmistaminen on aina kunnan vastuulla ja tehok-
kaimmin tätä edistetään kun ulkoistamisen sijaan kaupunki ohjaa re-
surssinsa oman toiminnan kehittämiseen.

Näiden huomioiden lisäksi allekirjoitan Karita Toijosen ja Reko Ravelan 
eriävissä mielipiteissään esittämät perustelut.

05.05.2020 Pöydälle

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Leena Turpeinen, terveys- ja päihdepalvelujen johtaja, puhelin: 310 52481

leena.turpeinen(a)hel.fi
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§ 159
Kielilukion uudisrakennuksen hankesuunnitelma

HEL 2020-000956 T 10 06 00

Päätös

Kaupunginvaltuusto hyväksyi Myllypuroon sijoittuvan uuden kielilukion 
elinkaarihankkeen 20.3.2020 päivätyn hankesuunnitelman siten, että 
hankkeen laajuus on noin 8 000 brm² ja rakentamiskustannusten 
enimmäishinta on arvonlisäverottomana 34 000 000 euroa helmikuun 
2020 kustannustasossa.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1 Kielilukion uudisrakennuksen hankesuunnitelma
2 Kielilukion hankesuunnitelman liitteet

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Uudisrakennuksen tarpeellisuus ja sijainti

Hankesuunnitelma koskee Helsingin kielilukion elinkaarimallilla toteu-
tettavaa uudisrakennusta. Uusi kielilukio rakennetaan Myllypuroon ja 
se korvaa nykyisen Itäkeskuksessa sijaitsevan kielilukion.

Helsingin kielilukion nykyiset Itäkeskuksen tilat palvelevat tällä hetkellä 
615 opiskelijaa. Rakennus on huonokuntoinen ja liian pieni kasvavalle 
opiskelijamäärälle eikä se kaikilta osin tue uuden opetussuunnitelman 
mukaisia toiminnallisia tavoitteita. Rakennuksesta on tarkoitus luopua.

Väestöennusteen mukaan lukioikäisten nuorten määrä kasvaa Helsin-
gissä noin 1 500 nuorella vuoteen 2027 mennessä. Palvelutarpeen 
kasvuun ei pystytä vastaamaan nykyisessä lukioverkossa. Uudisraken-
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nus mahdollistaa kielilukion opiskelijapaikkojen lisäyksen kolmellasa-
dalla opiskelijalla.

Uusi kielilukio sijoittuu Myllypuroon osoitteeseen Kiviparintie 1. Kau-
punginvaltuusto on 6.5.2020 § 132 hyväksynyt sen korttelialuetta kos-
kevan asemakaavamuutoksen, joka mahdollistaa uudisrakennuksen 
rakentamisen hankesuunnitelman mukaisesti.

Lukiotoiminta on kaupunkitasoista palvelua, johon liittyy yhteistyötä yri-
tysten, korkeakoulujen ja ympäröivän yhteiskunnan kanssa. Kielilukiolla 
on kielten opetuksen erityistehtävä ja 70 prosenttia sen opiskelijoista 
tulee alueen ulkopuolelta. Sijainti Myllypuron kasvavassa keskustassa 
metroaseman ja hyvien joukkoliikenneyhteyksien tuntumassa mahdol-
listaa yhteistyön Metropolia ammattikorkeakoulun, Stadin ammatti- ja 
aikuisopiston sekä muiden alueen toimijoiden kanssa.

Uusissa tiloissa voidaan tukea opetussuunnitelman mukaisia laaja-
alaisia opintokokonaisuuksia mm. tilojen sijoittelulla ja joustavuudella. 
Rakennukseen suunnitellaan yhteisen oppimisen tiloja, jotka soveltuvat 
suuremmillekin opiskelijaryhmille. Tilat liitetään aktiiviseksi osaksi ym-
päristöä kampusyhteistyön ja teematapahtumien järjestämistä tukevalla 
tavalla. Muiden tilojen hyödyntäminen on huomioitu myös uudisraken-
nuksen mitoituksessa. 

Tilojen muunneltavuus mahdollistaa niiden tehokkaan käytön myös 
kulttuuri-, liikunta- ja muiden tilaisuuksien järjestämiseen. Tarkoituk-
senmukaisella ja turvallisella tilasuunnittelulla tuetaan tilojen aktiivista 
aikuisopetus- ja asukaskäyttöä.

Rakentamisen on tarkoitus alkaa keväällä 2021. Uudisrakennus valmis-
tuu toukokuussa 2023 ja otetaan käyttöön elokuussa 2023.

Rakennuksen hyötyala on 5 645 hym². Hankkeen kokonaislaajuus on 
noin 8 000 brm² ja huoneistoala noin 6 800 htm². 

Elinkaarimalli

Helsingin kaupunkistrategian 2017−2021 mukaisesti kielilukiohank-
keessa toteutetaan korkeatasoista arkkitehtuuria. Rakentamisen kor-
kea laatu luo kaupunginosalle vahvaa identiteettiä ja imagoa. Tavoit-
teena on kiinteistökannan laadun parantaminen, laaturiskien hallinnan 
parantaminen mm. elinkaarimallilla, sisäilmaongelmien vähentäminen 
ja tilatehokkuuden edistäminen.

Kielilukio on Helsingin kolmas elinkaarimallilla toteutettava hanke. Ra-
kennus tulee kaupungin omistukseen, mutta hankkeen toteuttaja eli 
palveluntuottaja vastaa rakennuksen suunnittelusta, rakentamisesta ja 
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20 vuoden ylläpitopalvelun toteuttamisesta. Sopimuskausi jakautuu in-
vestointijaksoon ja palvelujaksoon. Kaupunki vastaa rakentamisen ra-
hoituksesta ja maksaa palveluntuottajalle palvelumaksua, joka perus-
tuu tilojen käytettävyyteen ja palvelutasoon. 

Palveluntuottaja suunnittelee ja toteuttaa ratkaisuja, joiden avulla käy-
tettävyys taataan asetettujen tavoitteiden mukaisesti ja kustannuste-
hokkaasti. Palveluntuottaja vastaa siitä, että rakennuksen kunto ja olo-
suhteet ovat palvelusopimuksen mukaiset koko 20 vuoden palvelujak-
son ajan ja sen päättyessä. Rakennukselle määritellään kunto, jossa se 
luovutetaan kaupungille palvelujakson jälkeen. Rakennuksen kunto on 
20 vuoden jälkeen noin 85 prosenttia uudesta.

Elinkaarimallissa riskejä siirretään palveluntuottajan vastuulle. Vastuu 
kattaa suunnitteluun, rakentamiseen ja ylläpitoon liittyvät tekniset riskit 
ml. olosuhteisiin liittyvät riskit kuten kiinteistöstä aiheutuvat sisäilmaon-
gelmat. Elinkaarimallin hyödyt perustuvat suurelta osin riskienhallinnan 
tehokkuuteen ja tarkoituksenmukaiseen vastuiden siirtoon. 

Elinkaarihankkeen palveluntuottajan hankinta

Palveluntuottajan hankinta toteutetaan kilpailullisella neuvottelumenet-
telyllä. Hankintailmoitus ja osallistumispyyntö on julkaistu lokakuussa 
2019. Neuvotteluvaiheeseen on valittu neljä osallistumishakemuksen 
jättänyttä ehdokasta, joiden kanssa neuvotellaan pääasiassa suunnitte-
luratkaisuihin ja hankkeen sopimuksiin liittyvistä kysymyksistä. Neuvot-
teluvaihe päättyy lopullisen tarjouspyynnön julkaisemiseen elokuussa 
2020 ja lopulliset tarjoukset jätetään lokakuussa 2020.

Tarjoukset pisteytetään käyttäen valintaperusteena parasta hinta-
laatusuhdetta, jossa laatu saa 50 prosentin painoarvon ja hinta 50 pro-
sentin. Vertailuperusteiden pääkohdat ovat suunnitteluratkaisun ar-
viointi (toiminnallisuus, arkkitehtoniset ja kaupunkikuvalliset ratkaisut, 
ekologisuus ja ympäristötavoitteet) sekä toteuttamisen arviointi (suun-
nittelu ja rakentaminen, ylläpito ja palvelut sekä pitkän tähtäimen inves-
tointisuunnitelma). Hankintapäätös on tarkoitus tehdä lokakuussa 2020.

Rakentamiskustannukset ja rahoitus

Teoreettisen tilantarpeen perusteella arvioitu hankkeen enimmäishinta 
on arvonlisäverottomana 34 000 000 euroa helmikuun 2020 kustannus-
tasossa. Investoinnin kustannukset ovat noin 4 250 euroa/brm² ja 
37 778 euroa/opiskelija.

Vuoden 2020 talousarvion liitteenä olevassa talonrakennushankkeiden 
rakentamisohjelmassa hankkeen suunnittelulle ja toteutukselle on va-
rattu 32 000 000 euroa vuosille 2021−2023. Hankkeen toteutuksen 
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edellyttämä korkeintaan 34 000 000 euron rahoitustarve otetaan huo-
mioon seuraavassa rakentamisohjelmaehdotuksessa.

Ylläpitokustannukset

Kaupunki maksaa elinkaarihankkeen palveluntuottajalle palvelumaksua 
ja palveluntuottaja vastaa rakennuksen ylläpidosta 20 vuoden palvelu-
jakson ajan. Ylläpito sisältää manageroinnin, kiinteistönhoidon, ulkoa-
lueiden hoidon, lämmityksen ja siivouksen. Sen vuotuinen kustannus 
on arviolta 507 000 euroa.

Vuotuiseen palvelumaksusopimukseen sisältyvät tarvittavat pitkän täh-
täimen suunnitelman mukaiset investoinnit (ns. PTS-investoinnit). Nii-
den alustava kokonaiskustannusarvio 20 vuoden ajalta on tarjoushet-
ken hintatasossa 2 700 000 euroa. Kustannus on sidottu rakennuskus-
tannusindeksiin.

Tilakustannus kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle

Uudisrakennus tulee kaupunkiympäristön toimialan hallintaan ja se 
vuokraa sitä kasvatuksen ja koulutuksen toimialan käyttöön sisäisellä 
vuokrasopimuksella.

Alustava arvio rakennuksen kokonaiskuukausivuokrasta on 29,02 eu-
roa/htm². Pääomavuokran osuus on 22,81 euroa/htm² ja arvio ylläpito-
vuokrasta 6,21 euroa/htm². Vuokranmaksun perusteena on 6 800 htm². 

Lopullinen vuokra lasketaan hankkeen valmistuttua toteutuneiden kus-
tannusten mukaan. Sisäisen vuokran malli tullaan hankkeen aikana 
uudistamaan kiinteistöstrategian perusteella. Nykyinen sisäisen vuok-
ran laskenta perustuu malliin, jonka mukaan rakennus kuluu 30 vuo-
dessa 70 prosenttia. Elinkaarimallissa palveluntuottaja vastaa luovu-
tuskuntovaatimusten täyttymisestä, jolloin rakennuksen kuluma 20 
vuoden jälkeen on noin 15 prosenttia. 

Nykyisen kielilukion sisäinen kuukausivuokra on 13,58 euroa/htm² eli 
yhteensä 62 382 euroa kuukaudessa ja 748 584 euroa vuodessa. 
Vuokranmaksun perusteena on 4 594 htm².

Ei tarvetta väistötiloille

Koska uudisrakennus tulee eri paikkaan kuin nykyinen kielilukio, toimin-
ta voi jatkua keskeytyksettä uudisrakennuksen valmistumiseen asti ei-
kä väistötiloille ole tarvetta.

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto
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Kasvatus- ja koulutuslautakunta on 5.5.2020 § 116 antanut hanke-
suunnitelmasta puoltavan lausunnon ja todennut, että se vastaa hyvin 
kasvatuksen ja koulutuksen toiminnallisia tavoitteita. Lausunto on ko-
konaisuudessaan asian päätöshistoriassa.

Hankesuunnitelmia koskeva toimivalta

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

1 Kielilukion uudisrakennuksen hankesuunnitelma
2 Kielilukion hankesuunnitelman liitteet

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto
Kasvatus- ja koulutuslautakunta

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 01.06.2020 § 328

HEL 2020-000956 T 10 06 00

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy Myllypuroon sijoittuvan uuden kielilukion 
elinkaarihankkeen 20.3.2020 päivätyn hankesuunnitelman siten, että 
hankkeen laajuus on noin 8 000 brm² ja rakentamiskustannusten 
enimmäishinta on arvonlisäverottomana 34 000 000 euroa helmikuun 
2020 kustannustasossa.

Esittelijä
kansliapäällikkö
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Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 05.05.2020 § 116

HEL 2020-000956 T 10 06 00

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunkiympäristölautakunnan 
rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle puoltavan lausunnon 
20.3.2020 päivätystä Helsingin kielilukion elinkaarihankkeen hanke-
suunnitelmasta (liite 1).

Lisäksi kasvatus- ja koulutuslautakunta lausuu hankesuunnitelmasta 
seuraavaa: Hankesuunnitelma vastaa hyvin kasvatuksen ja koulutuk-
sen toiminnallisia tavoitteita. Tilojen suunnittelussa ja toteutuksessa tu-
lee kuitenkin edelleen työskennellä yhdessä käyttäjätoimialan kanssa. 
Erityisesti Helsingin kielilukion pedagogisessa suunnitelmassa, toimin-
nallisissa tavoitteissa ja tilaohjelmassa esitettyjä pedagogisia tavoitteita 
tukeva tilojen toiminnallisuus tulee varmistaa. Kasvatus- ja koulutuslau-
takunta korostaa, että hankkeen jatkosuunnittelussa ja toteuttamisessa 
tulee edelleen huomioida henkilöstön ja opiskelijoiden näkemykset tilo-
jen kehittämisessä.

Myös tilojen ääneneristyksen ja -vaimennuksen huolelliseen toteutuk-
seen sekä valaistukseen tulee kiinnittää huomiota. Toimivalla valais-
tuksella tuetaan monipuolisia työskentelyolosuhteita ja edistetään tur-
vallisuutta. Tilat ja pintarakenteet tulee suunnitella helposti siivottaviksi, 
huollettaviksi ja korjattaviksi.

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

Hankesuunnitelma on laadittu kasvatuksen ja koulutuksen toimialan ja 
kaupunkiympäristön toimialan yhteistyönä.

03.03.2020 Ehdotuksen mukaan

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

Lisätiedot
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Viivi Snellman, johtava arkkitehti, puhelin: 310 22378
viivi.snellman(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 02.04.2020 
§ 38

HEL 2020-000956 T 10 06 00

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
esitti kaupunginhallitukselle Helsingin kielilukion elinkaarihankkeen 
20.3.2020 päivätyn hankesuunnitelman hyväksymistä siten, että hank-
keen laajuus on noin 8 000 brm² ja rakentamiskustannusten enimmäis-
hinta on arvonlisäverottomana 34 miljoonaa euroa helmikuun 2020 
kustannustasossa ehdolla, että kasvatus- ja koulutuslautakunta antaa 
hankesuunnitelmasta puoltavan lausunnon. 

Esittelijä
tekninen johtaja
Kari Pudas

Lisätiedot
Arja Törmä, projektinjohtaja, puhelin: 310 20458

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

paivi.etelamaki(a)hel.fi
Jarmo Raveala, vs. rakennetun omaisuuden hallintapäällikkö, puhelin: 310 23466

jarmo.raveala(a)hel.fi
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§ 160
Suuntimopuiston koulu- ja päiväkotikäyttöön tulevan uudisraken-
nuksen hankesuunnitelma

HEL 2020-002174 T 10 06 00

Päätös

Puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto pani asian pöydälle.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1 Suuntimopuiston uudisrakennuksen hankesuunnitelma

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto hyväksyy Puistolan Suuntimopuistoon sijoittuvan 
koulu- ja päiväkotikäyttöön suunnitellun tilaelementtiuudisrakennuksen 
1.4.2020 päivätyn hankesuunnitelman siten, että hankkeen enimmäis-
laajuus on 8  500 brm² ja pääomitettu enimmäishinta on arvonlisäverot-
tomana 31 550 000 euroa helmikuun 2020 kustannustasossa.

Esittelijän perustelut

Uudisrakennushankkeen tarpeellisuus ja hankesuunnitelma

Hankesuunnitelma koskee Puistolan Suuntimopuistoon tilaelement-
tiuudisrakennuksena toteutettavia koulu- ja päiväkotitiloja. Uudisraken-
nuksen on tarkoitus olla käytettävissä viimeistään lokakuussa 2021. 

Suuntimopuiston tilaelementtirakennus toimii aluksi Maatullin ala-
asteen ja päiväkoti Mintun väliaikaistiloina. Niiden nykyiset rakennukset 
on kuntotutkimuksissa todettu huonokuntoisiksi ja tarkoitus purkaa. 
Maatullin ala-asteen ja päiväkoti Mintun uudisrakennus on suunnitteilla 
ja sen on tarkoitus valmistua kesällä 2024. Suuntimopuisto toimii niiden 
väliaikaistiloina uudisrakennuksen valmistumiseen asti.

Maatullin ala-asteella on tällä hetkellä noin 490 oppilasta vuosiluokilla 
1−6. Väistöaikana valmistaudutaan ala-asteen muuttamiseen yhtenäi-
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seksi vuosiluokkien 1−9 peruskouluksi. Väistötilatarve on tästä johtuen 
noin 700 oppilaalle. Päiväkoti Mintun väistötilatarve on 150 tilapaikkaa.

Maatullin ala-asteen ja päiväkoti Mintun jälkeen Suuntimopuiston uu-
disrakennukseen muuttaa väliaikaisesti Puistolan peruskoulu. Suunti-
mopuiston on tarkoitus toimia sen väliaikaistilana perusparannushank-
keen toteuttamisen tai korvaavan uudisrakennuksen valmistumiseen 
asti.

Noin vuoden 2027 jälkeen Suuntimopuiston uudisrakennukseen muut-
tavat pysyvästi Puistolanraitin ala-aste sekä nykyiset päiväkodit Klaara 
ja Vihtori. Tiloja on tarkoitus myöhemmin laajentaa siten että niihin voi-
sivat muuttaa myös Puistolan ja Tapulikaupungin kirjastojen ja Tapuli-
kaupungin nuorisotalon toiminnot. Laajennus tulee myöhemmin pää-
töksentekoon erillisenä hankkeena.

Tavoitteena on, että tilaelementtiuudisrakennus täyttää laatutasoltaan 
pysyvälle vastaavalle rakennukselle asetetut toiminnalliset ja energiata-
loudelliset vaatimukset. Suuntimopuistoon on suunnitteilla asemakaa-
vamuutos, joka mahdollistaisi rakennuksen jäämisen pysyvästi suunni-
tellulle paikalleen.

Hankkeen laajuus on 8 500 brm², 6 800 htm², 5 700 hym².

Enimmäiskustannukset ja rahoitus

Rakennuksen omistajaksi tulee leasingrahoittaja, jolta kaupunki vuok-
raa rakennuksen viideksi vuodeksi koulu- ja päiväkotikäyttöön. Sekä 
leasingrahoittaja että tilaelementtitoimitus ja maanrakennus- ja pihatyöt 
kilpailutetaan. Leasingrahoittaja maksaa rakennuksen hankintahinnan 
tilaelementtitoimittajalle.

Rakennuksen ylläpidosta laaditaan tilaelementtitoimittajan kanssa so-
pimus, joka on voimassa leasingvuokrakauden ajan (60 kuukautta tilo-
jen käyttöönotosta). Tänä aikana tilaelementtitoimittaja vastaa raken-
nuksen ylläpidosta vastuujakotaulukon mukaisesti. Leasingvuokrakau-
den päätyttyä kaupunki lunastaa rakennuksen itselleen tai osoittaa sille 
ulkopuolisen ostajan. Rakennuksen lunastamista on tarkoitus esittää 
talousarvioon vuodelle 2026 suunniteltuihin investointikohteisiin.

Kustannusarvion mukaan hankkeen enimmäishinta on arvonlisäverot-
tomana yhteensä 31 550 000 euroa (3 712 euroa/brm²) helmikuun 2020 
kustannustasossa.

Kokonaiskustannus sisältää tilaelementin leasingmaksun suunnitellun 
60 kuukauden ajalle (arvonlisäverottomana yhteensä 9 500 000 euroa), 
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tilaelementin lunastuksen (16 250 000 euroa) sekä tilaelementin arvioi-
dut rahoituskustannukset (1 000 000 euroa).

Lisäksi kokonaiskustannus sisältää investointikustannuksia yhteensä 
4 800 000 euroa. Investointikustannuksiin sisältyy rakennuttamis- ja 
valvontakustannuksia (300 000 euroa), maanrakennus- ja perustustöitä 
(1 500 000 euroa), lisä- ja muutostyövaraus (1 500 000 euroa) sekä 
mahdollinen tilaelementin siirto ja tontin ennallistaminen (1 500 000 eu-
roa).

Jos suunnitteilla oleva asemakaavamuutos saa lainvoiman, rakennus 
jää pysyvästi suunnitellulle paikalleen eivätkä tilaelementin siirtoon ja 
tontin ennallistamiseen varatut kustannukset realisoidu.

Hankkeen investointikustannukset rahoitetaan talonrakennushankkei-
den rakentamisohjelman alakohdalle 8020106 osoitetuista määrära-
hoista. Rakennuksen lunastaminen tullaan esittämään talousarvioon 
vuodelle 2026 suunniteltuihin investointikohteisiin.

Leasingrahoittajalle maksettava vuokrakustannus sekä ylläpito makse-
taan kaupunkiympäristön toimialan käyttötalousmäärärahoista.

Tilakustannus kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle

Uudisrakennuksen sisäinen kuukausivuokra on enintään noin 26,23 eu-
roa/htm², yhteensä 178 364 euroa kuukaudessa ja noin 2 140 368 eu-
roa vuodessa. Neliövuokran perusteena on 6 800 htm². Pääomavuok-
ran osuus on 21,18 euroa/htm² ja ylläpitovuokran osuus 5,05 eu-
roa/htm². Tuottovaade on kolme prosenttia ja poistoaika 30 vuotta.

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

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta on 5.5.2020 § 111 antanut hanke-
suunnitelmasta puoltavan lausunnon ja todennut, että se vastaa kasva-
tuksen ja koulutuksen toiminnallisia tavoitteita. Lausunto on kokonai-
suudessaan asian päätöshistoriassa.

Hankesuunnitelmia koskeva toimivalta

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

Esittelijä
Kaupunginhallitus
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Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1 Suuntimopuiston uudisrakennuksen hankesuunnitelma

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto
Kasvatus- ja koulutuslautakunta

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 25.05.2020 § 312

HEL 2020-002174 T 10 06 00

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy Puistolan Suuntimopuistoon sijoittuvan 
koulu- ja päiväkotikäyttöön suunnitellun tilaelementtiuudisrakennuksen 
1.4.2020 päivätyn hankesuunnitelman siten, että hankkeen enimmäis-
laajuus on 8  500 brm² ja pääomitettu enimmäishinta on arvonlisäverot-
tomana 31 550 000 euroa helmikuun 2020 kustannustasossa.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 05.05.2020 § 111

HEL 2020-002174 T 10 06 00

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunkiympäristölautakunnan 
rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle puoltavan lausunnon 
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1.4.2020 päivätystä hankesuunnitelmasta (liite 1) ja lausuu lisäksi seu-
raavaa:

Hankesuunnitelma vastaa kasvatuksen ja koulutuksen toiminnallisia ta-
voitteita opetustilojen osalta. Tilojen suunnittelussa ja toteutuksessa tu-
lee työskennellä yhdessä käyttäjätoimialan kanssa. Erityisesti tulee 
varmistaa ääneneristyksen ja -vaimennuksen huolelliseen toteutuk-
seen. Lisäksi valaistukseen tulee kiinnittää huomiota, sillä niillä tuetaan 
toimivaa työympäristöä ja edistetään turvallisuutta. Tilat ja pintaraken-
teet 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, sillä 
myöhästynyt aikataulu häiritsee toiminnan järjestämistä ja voi aiheuttaa 
käyttäjälle lisäkustannuksia. Hanke kytkeytyy alueen kolmen peruskou-
lun uudis-/peruskorjaushankkeeseen, joten on erittäin tärkeää, että ai-
kataulu ei tule myöhästymään.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta korostaa, että hankkeen jatkosuunnit-
telussa ja toteutuksessa pitää edelleen huomioida henkilöstön ja lasten 
näkemykset tilojen kehittämisessä. Lisäksi lautakunta pyytää, että väis-
tötilaratkaisun vuokravaikutukset esitetään korvaavan uudisrakennuk-
sen hankesuunnitelmassa.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Julia Pettersson Hakava, projektiarkkitehti, puhelin: 310 26884

julia.petterssonhakava(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 16.04.2020 
§ 49

HEL 2020-002174 T 10 06 00

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
esitti kaupunginhallitukselle Puistolan Suuntimopuistoon sijoittuvan 
koulu- ja päiväkotikäyttöön suunnitellun tilaelementtiuudisrakennuksen 
1.4.2020 päivätyn hankesuunnitelman hyväksymistä siten, että hank-
keen enimmäislaajuus on 8  500 brm² ja hankkeen pääomitettu enim-
mäishinta on arvonlisäverottomana 31 550 000 euroa helmikuun 2020 
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kustannustasossa, ehdolla, että kasvatus- ja koulutuslautakunta antaa 
hankesuunnitelmasta puoltavan lausunnon

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

Esittelijä
tekninen johtaja
Kari Pudas

Lisätiedot
Hanna Lehtiniemi, projektinjohtaja, puhelin: 310 87723

hanna.lehtiniemi(a)hel.fi
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§ 161
Katajanokan tontin 8191/2 ja puistoalueen asemakaavan muuttami-
nen, Hotelli Katajanokka (12542)

HEL 2017-013924 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto hyväksyi  8. kaupunginosan (Katajanokka) korttelin 
8191 tonttia 2 sekä puistoaluetta koskevan asemakaavan muutoksen 
10.9.2019 päivätyn piirustuksen nro 12542 mukaisena ja asemakaava-
selostuksesta ilmenevin perustein.  

Esittelijä
Kaupunginhallitus

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

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaavan muutoksen nro 12542 kartta, päivätty 10.9.2019
2 Asemakaavan muutoksen nro 12542 selostus, päivätty 10.9.2019, päi-

vitetty Kylk:n 10.9.2019 päätöksen mukaiseksi
3 Vuorovaikutusraportti 6.5.2019, täydennetty 10.9.2019 ja asukastilai-

suuden 30.5.2018 muistio
4 Osa päätöshistoriaa
5 Havainnekuva, 10.9.2019

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

Helen Oy
Helen Sähköverkko Oy
Helsingin seudun lii-
kenne -kuntayhtymä
Helsingin seudun ym-
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päristöpalvelut -
kuntayhtymä
Kaavamuutoksen haki-
ja

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen hyväksyminen

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaavaratkaisun keskeinen sisältö

Asemakaavan muutos (kaavaratkaisu) koskee Hotelli Katajanokan tont-
tia sekä noin 58 m²:n osaa Linnanpuiston puistoalueesta, joka sijaitsee 
vanhan Katajanokan alueella. Kaavaratkaisu mahdollistaa Hotelli Kata-
janokan laajennuksen.  

Tavoitteena on mahdollistaa hotellin erillinen nelikerroksinen laajennu-
sosa, johon sijoittuu noin 50 hotellihuonetta sekä maanalainen yhdys-
käytävä. Osa, noin 58 m², puistoaluetta muutetaan osaksi hotellin tont-
tia. 

Tontin tehokkuusluku on eₜ = 2,1. 

Kaavaratkaisun toteuttaminen vaikuttaa erityisesti siten, että osa puis-
toa muuttuu hotellin tontiksi. Merkittävimmät vaikutukset ovat kaupun-
kikuvallisia muutoksia, kun Merikasarminkadun näkymät suojellun van-
kilakokonaisuuden suuntaan muuttuvat. Puistoon sijoittuva kävely-
yhteys linjataan uudelleen laajennuksen ja muurin välitse, muilta osin 
puiston toiminnot säilyvät ennallaan. Hotellin laajennus parantaa hotel-
lioperaattorin toimintaedellytyksiä.  

Päätökset kaavaratkaisun pohjana

Kaavaratkaisu edesauttaa kaupungin strategisten tavoitteiden toteutu-
mista siten, että turvataan yritysten toimintaedellytykset ja vahvistetaan 
kaupunginosien omaleimaisuutta. Helsingin yleiskaavassa 2016 alue 
on kantakaupunkialuetta (C2), minkä lisäksi tontin kohdalla on merkintä 
raideliikenteen runkoyhteydelle. Helsingin maanalaisen yleiskaavan nro 
11830 mukaan alue on kallioresurssialuetta, jossa on tilavaraus raide-
liikennetunnelin ohjeelliselle linjaukselle. Kaavaratkaisu on em. yleis-
kaavojen mukainen.

Alueen lähtökohdat ja nykytilanne
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Alueella sijaitsee hotelli vanhassa lääninvankilan rakennuksessa. Lin-
nanpuisto on vanhaa vankilan pihaa, jota ympäröi muuri. Entinen vanki-
la-alue on saanut nykyisen hahmonsa 1800–1900-luvun vaihteessa ja 
on säilynyt verrattain hyvin nykypäivään asti. Päärakennuksen vanhin 
osa, länsisiipi, on vuodelta 1830. Rakennusta on laajennettu vaiheittain 
vuoteen 1888 saakka, jolloin rakennus sai nykyisen muotonsa. Samalla 
toteutettiin piha-aluetta ympäröinyt muuri.

Vuodesta 2006 rakennuksessa on toiminut hotelli. Rakennuksen kerro-
sala on 7 140 k-m² ja hotellihuoneita on 110 kappaletta. 

Suunnittelualue on osa valtakunnallisesti merkittävää rakennettua
kulttuuriympäristöä. Korttelialue kuuluu Museoviraston RKY 2009-
kohdeluetteloon Katajanokan vanha osa.
Alueella on voimassa asemakaava nro 11253, joka on hyväksytty 
17.11.2004. Kaavan mukaan alue on hotellirakennusten korttelialuetta 
(KL-1) sekä puistoaluetta (VP). Entinen vankilarakennus on suojeltu 
asemakaavalla
merkinnällä sr-1, rakennustaiteellisesti ja kulttuurihistoriallisesti
arvokas rakennus.

Helsingin kaupunki omistaa puistoalueen. Korttelialue on yksityisomis-
tuksessa. 

Kaavaratkaisu on tehty hakemuksen johdosta ja kaavaratkaisun sisältö 
on neuvoteltu hakijan kanssa. 

Kaavaratkaisun kustannukset

Kaavaratkaisun toteuttamisesta ei aiheudu kaupungille kustannuksia 
mutta se nostaa alueen arvoa. Hankkeen toteutuksen ja rakentamisen 
yhteydessä puiston kasvillisuus ja reitit tulee palauttaa.

Vuorovaikutus kaavan valmisteluaikana

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

Viranomaisyhteistyö

Kaavaratkaisun valmistelun yhteydessä on tehty yhteistyötä kaupun-
kiympäristön toimialan eri tahojen lisäksi seuraavien viranomaistahojen 
kanssa: Museovirasto sekä kulttuurin ja vapaa-ajan toimialaan kuuluva 
kaupunginmuseo. Museoviranomaisten työnjaon mukaisesti asema-
kaavan muutoksesta lausuu kaupunginmuseo.
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Viranomaisten kannantotot osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä 
valmisteluaineistosta kohdistuivat vankilarakennuksen ja uudisosan 
suhteeseen sekä uudisrakennuksen muotoon ja arkkitehtuuriin. Kan-
nanotoissa esitetyt asiat on otettu huomioon kaavatyössä siten, että 
kaavamääräyksillä on varmistettu uudisrakennuksen arkkitehtuurin 
keskeisimmät elementit.

Mielipiteet

Mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä valmisteluai-
neistosta kohdistuivat uudisrakennuksen kokoon ja arkkitehtuuriin sekä 
sen puistoon kohdistuviin vaikutuksiin. Lisäksi tuotiin esille liikenteen 
kasvu monien hotellihankkeiden myötä.

Mielipiteet on otettu huomioon kaavoitustyössä siten, että rakennuksen 
räystäskorkeus on määrätty asemakaavassa ja lisäksi uudisrakennuk-
sen ulkoasusta on määräyksiä. Erityisesti puistoon kohdistuvia vaiku-
tuksia pyritään minimoimaan. Selvityksiä vaikutuksista tarkennetaan 
mm. varjostusanalyysin avulla.

Kirjallisia mielipiteitä saapui kolme kappaletta.

Kaavaehdotuksen julkinen nähtävilläolo

Kaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä 8.5.-6.6.2019 ja siitä on ilmoitettu 
maankäyttö- ja rakennusasetuksessa säädetyllä tavalla. 

Kaavaehdotuksesta tehtiin viisi muistutusta, joista yksi Katajanokka-
seuran ja neljä yksityishenkilöiden tekemiä. Muistutuksissa esitetyt 
huomautukset kohdistuivat mm. lisärakennuksen kokoon, ulkonäköön 
sekä sen vaikutuksiin olemassa olevaan puistoalueeseen. 

Lausunnot saatiin seuraavilta tahoilta: Helen Sähköverkko Oy, 
Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL), Helsingin seudun ym-
päristöpalvelut (HSY), Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristö-
keskus (ELY-keskus) ja kaupunginmuseo. ELY- keskuksen lausunto 
kohdistui meluntorjunnan huomioon ottamiseen asemakaavassa ja 
HSL:n lausunto joukkoliikenteen edellytysten turvaamiseen. Muilla vi-
ranomaisilla ei ollut huomautettavaa kaavaehdotuksesta.

Toimenpiteet julkisen nähtävilläolon jälkeen

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

Huomautuksissa esitetyt asiat on otettu huomioon, kaavan tavoitteet 
huomioon ottaen, tarkoituksenmukaisilta osin. Meluselvityksestä ja ra-
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kennuksen suunnittelun yhteydessä tehtävästä meluntorjunnasta an-
nettiin kaavamääräykset, samoin tehtiin joitakin pieniä teknisluonteisia 
korjauksia kaavakarttaan ja aineistoon. Jatkosuunnittelussa on tarkoi-
tus turvata puistoalueen ympärikäveltävyys, kävelyreitit ja mm. asuk-
kaiden viljelylaatikot.

Kaavaehdotukseen tehdyt muutokset on esitetty yksityiskohtaisesti 
kaavaselostuksen viimeisessä luvussa. Ne on myös koottu tehdyt muu-
tokset -liitteeseen. 

Muutoksista on neuvoteltu asianomaisten tahojen kanssa ja niitä, joi-
den etua muutokset koskevat, on kuultu erikseen sähköpostilla.

Tarkemmat perustelut

Kaavaratkaisun vaikutukset ja tarkemmat perustelut ilmenevät liitteenä 
olevasta asemakaavaselostuksesta.

Jatkotoimenpiteet

Kaava-alueeseen tai sen osaan liittyy maankäyttösopimusmenettely, 
joka tulee saattaa päätökseen ennen kaavan hyväksymistä. Asema-
kaavan muutoksen johdosta on neuvoteltu maankäyttösopimus ja kiin-
teistökaupan esisopimus ja kaupungin puolesta ne on hyväksytty tont-
tipäällikön päätöksellä 29.4.2020 § 27. Sopimus on allekirjoitettu 
26.5.2020.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

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

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaavan muutoksen nro 12542 kartta, päivätty 10.9.2019
2 Asemakaavan muutoksen nro 12542 selostus, päivätty 10.9.2019, päi-

vitetty Kylk:n 10.9.2019 päätöksen mukaiseksi
3 Vuorovaikutusraportti 6.5.2019, täydennetty 10.9.2019 ja asukastilai-

suuden 30.5.2018 muistio
4 Osa päätöshistoriaa
5 Havainnekuva, 10.9.2019

Oheismateriaali

1 Sijaintikartta
2 Ilmakuva
3 Kaavamuutoshakemus, Katajanokan vankilahotellin laajennus
4 Muistutukset
5 Tehdyt muutokset
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6 Maankäyttösopimus allekirjoituksin (nro 12542)

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

Helen Oy
Helen Sähköverkko Oy
Helsingin seudun lii-
kenne -kuntayhtymä
Helsingin seudun ym-
päristöpalvelut -
kuntayhtymä
Kaavamuutoksen haki-
ja

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen hyväksyminen

Tiedoksi

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

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 01.06.2020 § 327

HEL 2017-013924 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/2020 145 (331)
Kaupunginvaltuusto

Asia/14
10.06.2020

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

Kaupunginvaltuusto hyväksyy 8. kaupunginosan (Katajanokka) korttelin 
8191 tonttia 2 sekä puistoaluetta koskevan asemakaavan muutoksen 
10.9.2019 päivätyn piirustuksen nro 12542 mukaisena ja asemakaava-
selostuksesta ilmenevin perustein.  

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 10.09.2019 § 445

HEL 2017-013924 T 10 03 03

Hankenumero 2481_8

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle 

 10.9.2019 päivätyn asemakaavan muutosehdotuksen nro 12542 
hyväksymistä. Asemakaavan muutos koskee 8. kaupunginosan 
(Katajanokka) korttelin 8191 tonttia 2 sekä puistoaluetta.

Lisäksi lautakunta päätti

 ettei ehdotusta aseteta uudelleen nähtäville

 antaa vuorovaikutusraportista ilmenevät vastineet valmisteluaikana 
esitettyihin mielipiteisiin, kannanottoihin sekä julkisena nähtävillä-
oloaikana saatuihin lausuntoihin ja muistutuksiin. Päätösasiakirjat ja 
vuorovaikutusraportti ovat luettavissa kaupunkiympäristön toimialan 
asiakaspalvelussa, Sörnäistenkatu 1, sekä internet-sivuilla: Päätök-
senteko

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

 kehottaa asemakaavoituspalvelua laskuttamaan hakijalta kaavan 
hyväksymisen jälkeen kaavan laatimis- ja käsittelykustannukset 
seuraavasti:

o Hotelli Katajanokka Oy: 5 000 euroa

http://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi
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Käsittely

10.09.2019 Ehdotuksen mukaan

Asian aikana kuultavana oli arkkitehti Perttu Pulkka. Asiantuntija poistui 
kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Esittelijä
vs. kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Rikhard Manninen

Lisätiedot
Perttu Pulkka, arkkitehti, puhelin: 310 37465

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

jere.saarikko(a)hel.fi
Juuso Helander, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37134

juuso.helander(a)hel.fi
Anu Haahla, ympäristöasiantuntija, puhelin: +358 9 310 28916

anu.haahla(a)hel.fi

Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus Kaupunkimit-
tauspalvelut Kartat ja paikkatiedot Yksikön päällikkö 11.03.2019 § 24

HEL 2017-013924 T 10 03 03

Päätös

Yksikön päällikkö päätti hyväksyä asemakaavan 12542 pohjakartan 
kaupunginosassa 8 Katajanokka. 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: 12542
Kaupunginosa: 8 Katajanokka
Kartoituksen työnumero: 37/2018
Pohjakartta valmistunut: 20.9.2018
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 
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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
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§ 162
Kannelmäen Pasuunakuja 1:n asemakaavan muuttaminen (12612)

HEL 2017-010959 T 10 03 03

Päätös

Puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto pani asian pöydälle.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

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

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaavan muutoksen nro 12612 kartta, päivätty 28.4.2020
2 Asemakaavan muutoksen nro 12612 selostus, päivätty 28.4.2020, kor-

jattu 19.5.2020
3 Osa päätöshistoriaa
4 Havainnekuva, 28.4.2020
5 Vuorovaikutusraportti, 28.4.2020

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto hyväksyy 33. kaupunginosan (Kaarela, Kannelmä-
ki) korttelin 33092 tontin 2 asemakaavan muutoksen 28.4.2020 päivä-
tyn piirustuksen nro 12612 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta il-
menevin perustein.

Esittelijän perustelut

Kaavaratkaisun keskeinen sisältö

Asemakaavan muutos koskee Kannelmäen aseman läheisyydessä, 
osoitteessa Pasuunakuja 1 sijaitsevaa asuinkerrostalotonttia 33092/2.  
Kaavaratkaisu mahdollistaa kahden uuden, purettavia rakennuksia 
suuremman, 4- ja 5-kerroksisen asuinkerrostalon rakentamisen hyvien 
joukkoliikenneyhteyksien ja raideliikenteen varrelle lähelle alueellisia 
lähipalveluja. Tavoitteena on sovittaa uudisrakennusten ilme osaksi 
alueen kaupunkikuvaa. Tätä ohjataan kaavamääräyksin, jotka koskevat 
mm. rakennusten julkisivujen väritystä, parvekkeita ja puun käyttöä ra-
kennusmateriaalina, samoin kuin pihajärjestelyjä ja tontin liittymistä 
ympäristöön. Kaava sisältää määräyksiä myös rakennusten maantaso-
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kerrosten avoimuudesta ja asuntopihojen rakentamisesta. Korttelin py-
säköinti säilyy nykyisellä paikallaan.

Uutta asuinkerrosalaa tulee 2 290 k-m². Asukasmäärän lisäys on arviol-
ta noin 60 asukasta. Alueen korttelitehokkuus kaavamuutoksen jälkeen 
on noin e =1,56, kun se ennen kaavamuutosta on noin e =1,04.

Päätökset kaavaratkaisun pohjana

Kaavaratkaisu edesauttaa kaupungin strategisten tavoitteiden toteutu-
mista mm. edistämällä täydennysrakentamista hyvien liikenneyhteyk-
sien varrella sekä matalaenergiarakentamista. Suunnittelualue on mer-
kitty Helsingin yleiskaavaan 2016 asuntovaltaiseksi alueeksi A2 ja sen 
Kulttuuriympäristöt-teemakartassa alue on merkitty kulttuurihistorialli-
sesti, rakennustaiteellisesti ja maisemakulttuurin kannalta merkittäväksi 
alueeksi vuoden 2002 selvityksen perusteella. Maanalaisessa yleis-
kaavassa nro 11830 alue on esikaupunkien pintakallioaluetta. Kaava-
ratkaisu on Helsingin yleiskaavan 2016 mukainen kaavan käyttötarkoi-
tusmerkintöjen osalta ja sen suhdetta alueen nykyisiin kulttuuriympäris-
töarvoihin on käyty läpi kaavaselostuksessa. 

Alueen lähtökohdat ja nykytilanne

Pasuunakuja 1:n kaavamuutosalueen naapurusto, matalahkojen lamel-
likerrostalojen alue, on rakennettu pääosin 1970-luvulla. Alueen etelä-
puolella kulkee maantason yläpuolella Kehäradan junarata. Kaavamuu-
tosalueella on 3- ja 4-kerroksiset asuinkerrostalot. Tontilla on lisäksi au-
tokatos ja piharakennus. Pysäköinti on järjestetty maantasoisena tontin 
lounaisosassa. Kaava-alue on osa viiden, 1977–78 valmistuneen 
asuinkerrostalotontin muodostamaa kokonaisuutta, johon kuuluvia ra-
kennuksia on korjattu ja muutettu vaihtelevasti. Alueelle 2000-luvulla 
tehtyjen kaavamuutoksien myötä toteutunut rakentaminen on jo jonkin 
verran muuttanut alueen alkuperäistä kaupunkirakennetta. 

Pasuunakuja 1:n rakennusten omistaja on arvioinut nykyisten raken-
nusten peruskorjauksen teknisesti haastavaksi ja taloudellisesti kannat-
tamattomaksi ja esittänyt rakennusten korvaamista uudisrakennuksilla.

Alueella on voimassa asemakaava vuodelta 1992. Kaavan mukaan 
alue on asuinkerrostalojen korttelialuetta.

Helsingin kaupunki omistaa korttelialueen. Kaavaratkaisu on tehty ha-
kemuksen johdosta ja kaavaratkaisun sisältö on neuvoteltu hakijan 
kanssa.

Kaavaratkaisun kustannukset
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Kaavaratkaisun toteuttamisesta ei aiheudu kaupungille kustannuksia 
mutta se nostaa tontin arvoa ja kaupungin saamaa maanvuokratuloa.

Vuorovaikutus kaavan valmisteluaikana

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

Viranomaisyhteistyö

Kaavaratkaisun valmistelun yhteydessä on tehty yhteistyötä kaupun-
kiympäristön toimialan eri tahojen lisäksi seuraavien viranomaistahojen 
kanssa: Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) vesihuolto, Väylävi-
rasto sekä kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala (kaupunginmuseo). 

HSY:n kannanotto osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä valmis-
teluaineistosta kohdistui kaava-alueen eteläpuolella puistossa kulke-
vaan vesijohtoon (DN300) ja sen vaatimaan suoja-alueeseen. Alue on 
nyt merkitty asemakaavaan maanalaista johtoa varten varattuna alueen 
osana. 

Väyläviraston kannanotto kohdistui junaradan melu-, runkomelu- ja tä-
rinähaittojen tapauskohtaiseen huomiointiin kaavan valmistelussa. Ao. 
asioita koskevien selvitysten johdosta on annettu kaavamääräykset, 
joilla varmistetaan viihtyisän asuinympäristön toteuttamisedellytykset. 
Piha-alueiden osalta ei selvityksen perusteella ole tarvetta meluntor-
junnalle. Runkomelu- ja tärinäselvityksen perusteella kohteessa ei 
myöskään esiinny merkittävää runkomelu- tai tärinäriskiä. 

Kaupunginmuseon kannanoton mukaan Pasuunakuja 1:n rakennusten 
purkaminen uhkaa heikentää alueen arvoja ja kaupunkikuvallista yhte-
näisyyttä osana Mätäjoen varren suurkorttelin kokonaisuutta, mitä kau-
punginmuseo pitää valitettavana. Kannanoton mukaan alueen yhtenäi-
syys on kuitenkin kärsinyt jo 2000-luvun täydennysrakentamisesta. 
Kestävän kehityksen näkökulmasta vaihtoehtoja purkavalle uudistami-
selle tulisi tutkia ja laatia kohteesta rakennushistoriaselvitys. Uudisra-
kentamisen osalta kaupunginmuseo ei ottanut kantaa hankkeeseen. 

Kannanotossa  esitetyt asiat on pyritty ottamaan huomioon kaavarat-
kaisussa, vaikka jatkosuunnittelussa päädyttiin purkavaan ratkaisuun. 
Kaavamääräysten ja merkintöjen avulla on ohjattu uudisrakennusten 
arkkitehtuuria, pihojen ja pysäköinnin sijoittumista ja järjestelyjä sekä 
suunnittelualueen käsittelyä alueen kaupunkikuvaan ja ominaispiirtei-
siin sopiviksi. Lisäksi niillä on ohjattu ilmastonmuutoksen hillintään ja 
sopeutumiseen liittyviä ratkaisuja, mm. vihertehokkuutta, matala-
energiarakentamista ja uusiutuvan energian tuottamista tontilla.
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Mielipiteet

Mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä valmisteluai-
neistosta kohdistuivat erityisesti uudisrakentamisen korkeuteen ja laa-
juuteen sekä vaikutuksiin naapurustossa. Ne kohdistuivat myös yhte-
näisen alueen muuttumiseen ja uudisrakennusten sopeutumiseen ole-
massa olevaan rakennettuun ympäristöön. Samoin esitettiin näkökan-
toja kiinteistöjen tasavertaisesta kohtelusta, vieraspysäköinnin ja liiken-
teen järjestämisestä sekä linnuston elinolosuhteista. Mielipiteet on otet-
tu huomioon kaavoitustyössä siten, että uudisrakennusten arkkitehtuu-
ria on kaavamääräyksin mahdollisimman hyvin sovitettu yhteen alueen 
olemassa olevan rakennuskannan kanssa. 

Kirjallisia mielipiteitä saapui yhteensä 7 kpl, joista kaksi oli taloyhtiöiden 
nimissä laadittuja. Lisäksi mielipiteitä esitettiin puhelimitse.

Kaavaehdotuksen julkinen nähtävilläolo

Kaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä 10.2.–10.3.2020, mistä on ilmoi-
tettu maankäyttö- ja rakennusasetuksessa säädetyllä tavalla. 

Kaavaehdotuksesta tehtiin 1 muistutus.

Muistutuksessa esitetyt huomautukset kohdistuivat asemakaavoituksen 
vastineeseen vuorovaikutusraportin kohdassa ”Alueen linnuston olo-
suhteet” sekä rakennetun ympäristön ja luonnon suhteeseen, näiden 
jaotteluun sekä rakentamisen vaikutuksiin luonnonympäristöön.

Kaavaehdotuksesta saatiin lausunnot seuraavilta tahoilta: HSY, Väylä-
virasto, Helen Sähköverkko Oy, Helen Oy ja kaupunginmuseo. Kau-
punginmuseota lukuun ottamatta muilla viranomaisilla ei ollut lausutta-
vaa kaavaehdotuksesta. 

Kaupunginmuseon lausunnossa esitetyt huomautukset kohdistuivat 
edelleen pyrkimykseen uudistaa asemakaavaa  olemassa olevan ym-
päristön ja sen arvojen säilymistä edistävällä tavalla. Museo on pitänyt 
tärkeänä kohteen rakennusten kunnostamista alueen ympäristöarvojen 
ja kohteen rakennustaiteellisten arvojen näkökulmasta rakennusten 
purkamisen sijaan.

Toimenpiteet julkisen nähtävilläolon jälkeen

Vuorovaikutusraportissa on esitetty yhteenvedot kaavaehdotuksesta 
saadusta muistutuksesta ja viranomaisten lausunnoista sekä vastineet 
niissä esitettyihin huomautuksiin.

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

Kaavan tavoitteet huomioon ottaen kaavaehdotusta ei ole katsottu ole-
van tarkoituksenmukaista muuttaa esitettyjen huomautusten johdosta. 
Merkittävin punninta on liittynyt kulttuuriympäristönäkökohtien huo-
mioon ottamiseen Pasuunakujan ympäristössä. Kaavaratkaisu pyrkii 
edistämään niitä säätelemällä uudisrakennusten arkkitehtuuria ja eri 
toimintojen sijoittelua ja käsittelyä nykyiseen kaupunkikuvaan ja sen 
ominaispiirteisiin mahdollisimman hyvin yhteen sopiviksi.

Tarkemmat perustelut

Kaavaratkaisun tarkemmat perustelut ilmenevät liitteenä olevasta ase-
makaavaselostuksesta.

Jatkotoimenpiteet

Neuvottelut mahdollisesta täydennysrakentamiskorvauksesta vuokra-
laiselle sekä rahoitus- ja hallintamuodoista on käynnistetty hakijan 
kanssa. Koska kaupunki omistaa alueen, neuvottelujen tulos vaikuttaa 
tulevaan maanvuokraan.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

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

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaavan muutoksen nro 12612 kartta, päivätty 28.4.2020
2 Asemakaavan muutoksen nro 12612 selostus, päivätty 28.4.2020, kor-

jattu 19.5.2020
3 Osa päätöshistoriaa
4 Havainnekuva, 28.4.2020
5 Vuorovaikutusraportti, 28.4.2020

Oheismateriaali

1 Sijaintikartta
2 Ilmakuva
3 Tehdyt muutokset
4 Muistutus

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen hy-
väksyminen
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Otteet

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

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

Helen Oy
Helen Sähköverkko Oy
Helsingin seudun ym-
päristöpalvelut -
kuntayhtymä
Väylävirasto Esitysteksti
Kaavamuutoksen haki-
ja

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen hyväksyminen

Tiedoksi

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

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 25.05.2020 § 311

HEL 2017-010959 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy 33. kaupunginosan (Kaarela, Kannelmä-
ki) korttelin 33092 tontin 2 asemakaavan muutoksen 28.4.2020 päivä-
tyn piirustuksen nro 12612 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta il-
menevin perustein.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
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Lisätiedot
Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36154

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 28.04.2020 § 226

HEL 2017-010959 T 10 03 03

Hankenumero 0740_52

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle

 28.4.2020 päivätyn asemakaavan muutosehdotuksen nro 12612 
hyväksymistä. Asemakaavan muutos koskee 33. kaupunginosan 
(Kaarela, Kannelmäki) korttelin 33092 tonttia 2.

Lisäksi lautakunta päätti

 ettei ehdotusta aseteta uudelleen nähtäville

 antaa vuorovaikutusraportista ilmenevät vastineet valmisteluaikana 
esitettyihin mielipiteisiin, kannanottoihin sekä julkisena nähtävillä-
oloaikana saatuihin lausuntoihin ja muistutuksiin. Päätösasiakirjat ja 
vuorovaikutusraportti ovat luettavissa kaupunkiympäristön toimialan 
asiakaspalvelussa, Sörnäistenkatu 1 (puh. 09 310 22111), sekä in-
ternet-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

 kehottaa asemakaavoituspalvelua laskuttamaan hakijoilta kaavan 
hyväksymisen jälkeen kaavan laatimis- ja käsittelykustannukset 
seuraavasti:

o Kiinteistö Oy M2-Kodit: 5 000 euroa.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Lotta Aulamo, arkkitehti, puhelin: 310 22792

lotta.aulamo(a)hel.fi
Taina Toivanen, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37433

taina.toivanen(a)hel.fi

https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi/paatoksenteko/
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Mikko Tervola, insinööri (teknistaloudelliset asiat), puhelin: 310 44131
mikko.tervola(a)hel.fi

Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus Kaupunkimit-
tauspalvelut Kartat ja paikkatiedot Yksikön päällikkö 16.12.2019 § 72

HEL 2017-010959 T 10 03 03

Päätös

Yksikön päällikkö päätti hyväksyä asemakaavan 12612 pohjakartan 
kaupunginosassa 33 Kaarela. Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja ra-
kennuslain (132/1999) 54a §:n asettamat vaatimukset.

Päätöksen perustelut

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

Asemakaavan numero: 12612
Kaupunginosa: 33 Kaarela
Kartoituksen työnumero: 27/2019
Pohjakartta valmistunut: 15.7.2019
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
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§ 163
Kokouksessa jätetyt aloitteet

HEL 2020-007752, 2020-007754, 2020-007755, 2020-007756, 2020-007757, 2020-007758, 2020-007759, 2020-
007761, 2020-007762, 2020-007763, 2020-007764

Päätös

Kaupunginvaltuuston päätösvaltaan kuuluvat aloitteet

 valtuutettu Otto Meren ym. aloite valkoposkihanhien aiheuttamien 
haittojen vähentämiseksi

 valtuutettu Kaisa Hernbergin ym. aloite kaavan mukaisista katupuis-
ta Päijänteentielle

 valtuutettu Amanda Pasasen ym. aloite kuntavaalien 2021 äänes-
tyspaikkojen suunnittelusta yhteistyössä nuorten kanssa

 valtuutettu Alviina Alametsän ym. aloite uimalaitureiden lisäämises-
tä Helsinkiin

 valtuutettu Jussi Chydeniuksen ym. aloite Pirkkolan urheilupuiston 
pysäköintipaikkojen sijainnin ja määrän uudelleenarvioinnista

 valtuutettu Johanna Nuortevan ym. aloite puuston ja kasvillisuuden 
merkityksen selvittämisestä melu-, pöly- ja näkösuojana ennen har-
vennustöitä

 valtuutettu Johanna Nuortevan ym. aloite henkilöstön vaikutusmah-
dollisuuksien vahvistamisesta korjauksien ja uudisrakennusten 
suunnittelussa

 valtuutettu Emma Karin ym. aloite hakkuiden lopettamisesta lintujen 
pesimäaikana

 valtuutettu Fatim Diarran ym. aloite pöytien lisäämisestä Helsingin 
puistoihin ja ulkoilualueille

 valtuutettu Fatim Diarran ym. aloite penkkien lisäämisestä Helsinkiin

 valtuutettu Leo Straniuksen ym. aloite vapaaehtoistyön edistämises-
tä Helsingissä 

Muutoksenhaku
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Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 148
Namnupprop, laglighet och beslutsförhet

Beslut

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

Namnupprop och förhinder

Ordföranden konstaterade att följande ersättare har kallats i de leda-
möters ställe som anmält förhinder:

 Seija Muurinen, ersättare Tapio Klemetti
 Juhana Vartiainen, ersättare Laura Rissanen
 Mia Nygård, ersättare Laura Varjokari
 Satu Silvo, ersättare Johanna Nuorteva
 Tuula Haatainen, ersättare Maija Anttila
 Petra Malin, ersättare Zahra Abdulla
 Paavo Väyrynen, ersättare Mauri Venemies

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.

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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§ 149
Val av protokolljusterare

Beslut

Ledamöterna Joel Harkimo och Fatim Diarra valdes till protokolljustera-
re med ledamöterna Dan Koivulaakso och Terhi Peltokorpi som ersät-
tare.

Behandling

På förslag av ordföranden valdes enhälligt ledamöterna Joel Harkimo 
och Fatim Diarra till protokolljusterare med ledamöterna Dan Koivu-
laakso och Terhi Peltokorpi 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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§ 150
Val av ordförande och vice ordförande för stadsfullmäktige

HEL 2020-006452 T 00 00 02

Beslut

Stadsfullmäktige valde ledamoten Otso Kivekäs till ordförande, ledamo-
ten Harry Bogomoloff till första vice ordförande och ledamoten Paavo 
Arhinmäki till andra vice ordförande.

Stadsfullmäktige justerade samtidigt protokollet omedelbart på denna 
punkt.

Behandling

Ledamoten Daniel Sazonov föreslog ledamoten Otso Kivekäs till stads-
fullmäktiges ordförande, ledamoten Harry Bogomoloff till första vice 
ordförande och ledamoten Paavo Arhinmäki till andra vice ordförande.

Stadsfullmäktige valde ordföranden och vice ordförandena enhälligt i 
enlighet med ledamoten Daniel Sazonovs förslag.

Föredragande
Stadsfullmäktiges ordförande

Upplysningar
Asta Vennelä, förvaltningsexpert, telefon: 310 76004

asta.vennela(a)hel.fi

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige väljer ordförande samt första och andra vice ordfö-
rande.

Stadsfullmäktige justerar samtidigt protokollet omedelbart på denna 
punkt.

Föredragandens motiveringar

Det anges i 18 § i kommunallagen att fullmäktige bland sina ledamöter 
väljer en ordförande och ett behövligt antal vice ordförande för fullmäk-
tiges mandattid, om inte fullmäktige har beslutat att de ska ha en korta-
re mandattid än fullmäktiges mandattid. Ordföranden och vice ordfö-
randena väljs vid samma valförrättning.
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Det anges i 29 kap. 5 § 1 mom. i förvaltningsstadgan att stadsfullmäkti-
ge vid det första sammanträdet i juni varje år bland sina ledamöter väl-
jer en ordförande och en första och en andra vice ordförande för en 
mandattid på ett år.

Föredragande
Stadsfullmäktiges ordförande

Upplysningar
Asta Vennelä, förvaltningsexpert, telefon: 310 76004

asta.vennela(a)hel.fi

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige
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§ 151
Ändring i stadsfullmäktiges sammansättning

HEL 2020-006446 T 00 00 02

Beslut

Stadsfullmäktige konstaterade att fullmäktigeersättaren René Hurstis 
förtroendeuppdrag har upphört.

Stadsfullmäktige justerade dessutom protokollet omedelbart vad detta 
ärende beträffar.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Asta Vennelä, förvaltningsexpert, telefon: 310 76004

asta.vennela(a)hel.fi

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

René Hursti har varit sjätte ersättare i Vänsterförbundets fullmäktige-
grupp under den fullmäktigeperiod som började 2017. René Hursti har 
avlidit 2.5.2020.

Enligt 17 § i kommunallagen (410/2015) väljs till ersättare för fullmäkti-
geledamöterna av de första icke invalda kandidaterna från varje valför-
bund, parti och gemensam lista i kommunalvalet ett lika stort antal som 
antalet ledamöter, dock minst två. Antalet ersättare förblir således inte 
fulltaligt.

Enligt 93 § i vallagen (714/1998) ska den kommunala centralvalnämn-
den på begäran av fullmäktiges ordförande förordna nya ersättare om 
antalet ersättare blir ofullständigt under tiden för fullmäktiges mandat-
period.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Asta Vennelä, förvaltningsexpert, telefon: 310 76004
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asta.vennela(a)hel.fi

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

För kännedom

Affärsverket ekonomiförvaltningstjänsten
Centralvalnämnden

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 25.05.2020 § 309

HEL 2020-006446 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto toteaa, että varavaltuutettu René Hurstin luot-
tamustoimi on päättynyt.

Samalla kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta 
heti.

Esittelijä
vs. hallintojohtaja
Antti Peltonen

Lisätiedot
Asta Vennelä, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

asta.vennela(a)hel.fi
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§ 152
Val av ersättare i revisionsnämnden

HEL 2020-006795 T 00 00 02

Beslut

Stadsfullmäktige

 beviljade Antti Pynttäri avsked från förtroendeuppdraget som ersät-
tare i revisionsnämnden 

 valde Juha Liukkonen till ny ersättare (personlig ersättare för Kauko 
Koskinen) i revisionsnämnden för den mandattid som slutar vid 
utgången av maj 2021. 

Stadsfullmäktige justerade dessutom protokollet omedelbart vad detta 
ärende beträffar.

Behandling

Stadsfullmäktige valde enhälligt på förslag av ledamoten Daniel Sazo-
nov Juha Liukkonen till ersättare i revisionsnämnden.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Jenni Björksten, förvaltningsexpert, telefon: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

Bilagor

1 Eroilmoitus 18.5.2020

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
De i beslutet nämnda Förslagstext

Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige

 beviljar Antti Pynttäri avsked från förtroendeuppdraget som ersätta-
re i revisionsnämnden 
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 väljer _________ till ny ersättare (personlig ersättare för Kauko 
Koskinen) i revisionsnämnden för den mandattid som slutar vid 
utgången av maj 2021. 

Stadsfullmäktige justerar dessutom protokollet omedelbart vad detta 
ärende beträffar.

Föredragandens motiveringar

Stadsfullmäktige valde 25.9.2019 (§ 254) Antti Pynttäri (Saml.) till er-
sättare i revisionsnämnden för den mandattid som slutar vid utgången 
av maj 2021. Antti Pynttäri anhåller (18.5.2020) om avsked från förtro-
endeuppdraget som ersättare i revisionsnämnden på grund av flyttning 
från Helsingfors.

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 och i fråga om revisionsnämnden med stöd av 75 § i samma lag.

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

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Jenni Björksten, förvaltningsexpert, telefon: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

Bilagor

1 Eroilmoitus 18.5.2020

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
De i beslutet nämnda Förslagstext

Kommunalbesvär, fullmäktige
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För kännedom

Revisionskontoret
Affärsverket ekonomiförvaltningstjänsten

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 01.06.2020 § 324

HEL 2020-006795 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto

 myöntää Antti Pynttärille eron tarkastuslautakunnan varajäsenen 
luottamustoimesta ja

 valitsee _______ varajäseneksi (Kauko Koskisen henkilökohtainen 
varajäsen) tarkastuslautakuntaan 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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§ 153
Ändring av de förtroendevaldas ekonomiska förmåner

HEL 2020-004094 T 00 00 02

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade ändra de förtroendevaldas ekonomiska 
förmåner enligt följande:

Ersättning för resekostnader som ansluter sig till förtroendeuppdrag

Till kapitlet läggs ett nytt sista stycke: 

Stadsfullmäktigeledamöterna och -ersättarna har rätt att under en tids-
bestämd period, till ett värde av 30 euro, utnyttja HRT:s stadscyklar 
under säsongen 2020.

Behandling

Ledamoten Mari Rantanen understödd av ledamoten Pia Kopra fö-
reslog att stadsfullmäktige skulle förkasta beslutsförslaget, eftersom det 
i den ekonomiska krisen efter coronaviruset inte finns förutsättningar att 
öka de förtroendevaldas ekonomiska förmåner, utan de borde snarare 
minskas.

Stadsfullmäktige anser också att fullmäktige i den rådande svåra eko-
nomiska situationen skulle kunna avstå från det förhöjda arvodet för 
sammanträden på över tre timmar.

1 omröstningen

Stadsstyrelsens förslag JA, förkastande NEJ

JA-förslag: Stadsstyrelsen
NEJ-förslag: Stadsfullmäktige förkastar förslaget, eftersom det i den 
ekonomiska krisen efter coronaviruset inte finns förutsättningar att öka 
de förtroendevaldas ekonomiska förmåner, utan de borde snarare 
minskas. Stadsfullmäktige anser också att fullmäktige i den rådande 
svåra ekonomiska situationen skulle kunna avstå från det förhöjda ar-
vodet för sammanträden på över tre timmar.

Ja-röster: 69
Zahra Abdulla, Maija Anttila, Ted Apter, Pentti Arajärvi, Paavo Arhin-
mäki, Katju Aro, Sirpa Asko-Seljavaara, Eva Biaudet, Silja Borgarsdottir 
Sandelin, Jussi Chydenius, Fatim Diarra, Laura Finne-Elonen, Mia 
Haglund, Juha Hakola, Jasmin Hamid, Atte Harjanne, Joel Harkimo, 
Eveliina Heinäluoma, Kaisa Hernberg, Veronika Honkasalo, Abdirahim 
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Husu Hussein, Ville Jalovaara, Kati Juva, Jukka Järvinen, Arja Karhu-
vaara, Emma Kari, Otso Kivekäs, Mai Kivelä, Tapio Klemetti, Dan Ko-
ivulaakso, Laura Kolbe, Vesa Korkkula, Kauko Koskinen, Terhi Koulu-
mies, Heimo Laaksonen, Johanna Laisaari, Sami Muttilainen, Björn 
Månsson, Johanna Nuorteva, Maria Ohisalo, Hannu Oskala, Jenni 
Pajunen, Pia Pakarinen, Matti Parpala, Jaana Pelkonen, Terhi Pelto-
korpi, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Nasima 
Razmyar, Laura Rissanen, Suldaan Said Ahmed, Mirita Saxberg, Da-
niel Sazonov, Anni Sinnemäki, Osmo Soininvaara, Leo Stranius, Jo-
hanna Sydänmaa, Ilkka Taipale, Pilvi Torsti, Ulla-Marja Urho, Thomas 
Wallgren, Reetta Vanhanen, Jan Vapaavuori, Laura Varjokari, Sinikka 
Vepsä, Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki, Ozan Yanar

Nej-röster: 6
Mika Ebeling, Jussi Halla-aho, Pia Kopra, Jussi Niinistö, Mika Raatikai-
nen, Mari Rantanen

Blanka: 9
Alviina Alametsä, Harry Bogomoloff, Atte Kaleva, Otto Meri, Dani Nis-
kanen, Petrus Pennanen, Wille Rydman, Sampo Terho, Mauri Venemi-
es

Frånvarande: 1
Mari Holopainen

Stadsfullmäktige godkände stadsstyrelsens förslag.

Ledamöterna Mari Rantanen, Pia Kopra och Jussi Halla-aho anmälde 
avvikande mening.

I den ekonomiska krisen efter coronaviruset finns det inte förutsättning-
ar att öka de förtroendevaldas ekonomiska förmåner, utan de borde 
snarare minskas.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Asta Vennelä, förvaltningsexpert, telefon: 310 76004

asta.vennela(a)hel.fi

Bilagor

1 De förtroendevaldas ekonomiska förmåner

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutsförslag
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Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Ersättning för resekostnader som ansluter sig till förtroendeuppdrag

Stadsfullmäktigeledamöterna och -ersättarna föreslås få rätt att under 
en tidsbestämd period, till ett värde av 30 euro, utnyttja HRT:s stads-
cyklar under säsongen 2020. Förmånen är förenlig med stadens mo-
tions- och rörlighetsprogram. Avsikten är att göra fysisk aktivitet till en 
naturlig del av människornas dagliga liv. Förmånen är personlig och 
skattepliktig. Stadscykeln får användas för skötseln av förtroendeupp-
drag och på fritiden.

Befogenheter

Enligt 14 § i kommunallagen fattar fullmäktige beslut om grunderna för 
de förtroendevaldas ekonomiska förmåner. I 31 kap. i förvaltningsstad-
gan ingår bestämmelser om grunderna för de förtroendevaldas ekono-
miska förmåner och ersättningar som förutsätts i kommunallagen. En-
ligt förvaltningsstadgan beslutar stadsfullmäktige utöver grunderna för 
förmånerna också om storleken på arvoden och ersättningar och om 
hur de begränsas.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Asta Vennelä, förvaltningsexpert, telefon: 310 76004

asta.vennela(a)hel.fi

Bilagor

1 De förtroendevaldas ekonomiska förmåner

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

För kännedom

Sektorerna, affärsverken och förvaltningarna

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 01.06.2020 § 325

HEL 2020-004094 T 00 00 02
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Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää muuttaa luottamushenkilöiden taloudellisia 
etuuksia seuraavasti: 

Luottamustoimeen liittyvien matkakustannusten korvaaminen

Luvun viimeiseksi kappaleeksi lisätään:

Kaupunginvaltuutetuilla ja varavaltuutetuilla on oikeus saada 30 euron 
arvoinen HSL:n kaupunkipyöräkausi määräaikaisesti käyttöönsä kau-
delle 2020.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Asta Vennelä, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

asta.vennela(a)hel.fi
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§ 154
Ändring av förvaltningsstadgan i fråga om skolelevernas morgon- 
och eftermiddagsverksamhet

HEL 2020-000635 T 00 01 00

Beslut

Stadsfullmäktige ändrade förvaltningsstadgan räknat från 1.8.2020 en-
ligt följande:

Punkterna 1 och 2 i 4 kap. 5 § 2 mom. i förvaltningsstadgan ändras så 
att såväl servicehelheten småbarnspedagogik och förskoleundervisning 
som servicehelheten grundläggande utbildning vardera delvis sköter 
morgon- och eftermiddagsverksamheten för skolelever och förskoleun-
dervisningen. Efter ändringen har punkterna följande lydelse:

Fostrans- och utbildningssektorn består av fyra servicehelheter:

1

Servicehelheten småbarnspedagogik och förskoleundervisning, som 
sköter den finska småbarnspedagogiken, delvis förskoleundervisning-
en, delvis morgon- och eftermiddagsverksamheten för skolelever och 
lekparksverksamheten.

2

Servicehelheten grundläggande utbildning, som sköter den finska 
grundläggande utbildningen och delvis den övriga verksamheten i en-
lighet med lagen om grundläggande utbildning.

Samtidigt ändras 15 kap. 4 § och 5 § i förvaltningsstadgan så att befo-
genheterna att anta elever till morgon- och eftermiddagsverksamheten 
överförs från direktören för småbarnspedagogiken till sektorchefen. I 4 
§ 1 mom. tilläggs en ny punkt 8, enligt vilken sektorchefen eller den 
som sektorchefen förordnar antar elever till morgon- och eftermiddags-
verksamheten för skolelever. I 5 § 1 mom. 1 punkten stryks motsva-
rande befogenheter. Efter ändringen har punkterna följande lydelse:

4 § Särskilda befogenheter för sektorchefen i fostrans- och utbildnings-
sektorn

Sektorchefen i fostrans- och utbildningssektorn, om inte något annat är 
föreskrivet om befogenheterna eller sektorchefen har förordnat någon 
annan tjänsteinnehavare detta,

8
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antar elever till morgon- och eftermiddagsverksamheten för skolelever.

5 § Befogenheter för direktören för småbarnspedagogiken

Direktören för småbarnspedagogiken, om inte något annat är föreskri-
vet om befogenheterna eller direktören har förordnat någon annan 
tjänsteinnehavare detta,

1

antar barn till småbarnspedagogiken och elever till förskoleundervis-
ningen 

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Maria Nyfors, stadssekreterare, telefon: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Bilagor

1 Helsingin kaupungin hallintosääntö (25.5.2020) muutokset näkyvissä
2 Förvaltningsstadga för Helsingfors stad (25.5.2020)

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Morgon- och eftermiddagsverksamheten för skolelever i Helsingfors

Staden ordnar morgon- och eftermiddagsverksamhet i enlighet med la-
gen om grundläggande utbildning för elever i första och andra årskur-
sen, för elever som får särskilt stöd och för skolelever med intellektuell 
funktionsnedsättning eller autism. Morgon- och eftermiddagsverksam-
het ordnas med understöd från staden också av privata tjänsteprodu-
center, såsom organisationer och församlingar. Därutöver ordnar sta-
dens lekparker öppen eftermiddagsverksamhet för skolelever och från 
hösten 2020 också eftermiddagsverksamhet i enlighet med lagen om 
grundläggande utbildning.

I fjol omfattade den eftermiddagsverksamhet som staden ordnar 1 020 
elever och den som privata tjänsteproducenter ordnar med understöd 
6 240 elever. Morgonverksamheten omfattade sammanlagt 2 500 ele-
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ver. I den öppna eftermiddagsverksamheten i lekparkerna deltog 3 280 
skolelever.

Eftermiddagsverksamheten i fostrans- och utbildningssektorns organisation

Enligt den gällande förvaltningsstadgan sköter servicehelheten små-
barnspedagogik och förskoleundervisning morgon- och eftermiddags-
verksamheten för skolelever. I praktiken är dock uppgiften fördelad på 
tre servicehelheter:

 Servicehelheten småbarnspedagogik och förskoleundervisning skö-
ter den eftermiddagsverksamhet som privata tjänsteproducenter 
ordnar med understöd, den som staden ordnar för skolelever med 
intellektuell funktionsnedsättning eller autism och den som lekpar-
kerna ordnar.

 Servicehelheten grundläggande utbildning sköter den morgon- och 
eftermiddagsverksamhet som staden ordnar, frånsett eftermiddags-
verksamheten för skolelever med intellektuell funktionsnedsättning 
eller autism.

 Svenska servicehelheten sköter den svenska morgon- och efter-
middagsverksamheten i enlighet med lagen om grundläggande ut-
bildning.

Det är meningen att eftermiddagsverksamheten för skolelever med in-
tellektuell funktionsnedsättning eller autism ska överföras från service-
helheten småbarnspedagogik till servicehelheten grundläggande ut-
bildning räknat från 1.8.2020. I verksamheten deltar 350 elever.

Ändringar om servicehelheterna i förvaltningsstadgan

Den gällande förvaltningsstadgan motsvarar inte det sätt på vilket mor-
gon- och eftermiddagsverksamheten redan nu i praktiken har ordnats i 
sektorn. Ledningen, övervakningen och anslagen för verksamheten bör 
vara i den servicehelhet som tillhandahåller tjänsten. Nu när eftermid-
dagsverksamheten för skolelever med intellektuell funktionsnedsättning 
eller autism överförs från en servicehelhet till en annan, är det ända-
målsenligt att samtidigt ändra förvaltningsstadgan så att den motsvarar 
det faktiska läget. Ändringen gör verksamhetsplaneringen flexibel och 
möjliggör en smidig morgon- och eftermiddagsverksamhet i båda ser-
vicehelheterna.

Förvaltningsstadgan föreslås bli ändrad så att såväl servicehelheten 
småbarnspedagogik och förskoleundervisning som servicehelheten 
grundläggande utbildning delvis sköter ordnandet av morgon- och ef-
termiddagsverksamheten.
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Servicehelheterna är i den gällande förvaltningsstadgan beskrivna så 
här:

1

Servicehelheten småbarnspedagogik och förskoleundervisning, som 
sköter den finska småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen, mor-
gon- och eftermiddagsverksamheten för skolelever och lekparksverk-
samheten.

2

Servicehelheten grundläggande utbildning, som sköter den finska 
grundläggande utbildningen och övriga verksamheten i enlighet med 
lagen om grundläggande utbildning, frånsett förskoleundervisningen 
och morgon- och eftermiddagsverksamheten i enlighet med lagen om 
grundläggande utbildning.

Efter ändringen lyder punkterna så här:

1

Servicehelheten småbarnspedagogik och förskoleundervisning, som 
sköter den finska småbarnspedagogiken, delvis förskoleundervisning-
en, delvis morgon- och eftermiddagsverksamheten för skolelever och 
lekparksverksamheten.

2

Servicehelheten grundläggande utbildning, som sköter den finska 
grundläggande utbildningen och delvis den övriga verksamheten i en-
lighet med lagen om grundläggande utbildning.

Morgon- och eftermiddagsverksamheten för skolelever ingår i den övri-
ga verksamheten i enlighet med lagen om grundläggande utbildning. 
Samtidigt blir det möjligt att vid behov ordna förskoleundervisningen i 
vardera servicehelheten.

Ändringar i tjänsteinnehavarnas befogenheter

Det fattas förvaltningsbeslut om antagningen av skolelever till morgon- 
och eftermiddagsverksamhet i enlighet med lagen om grundläggande 
utbildning. Befogenheterna att anta elever har i den gällande förvalt-
ningsstadgan getts till direktören för småbarnspedagogiken, som har 
delegerat dem till en underställd tjänsteinnehavare. När en och samma 
tjänst ordnas i två servicehelheter är det ändamålsenligt att sektorche-
fen har befogenheterna i saken.
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De punkter i förvaltningsstadgan som gäller tjänsteinnehavarnas befo-
genheter föreslås bli ändrade så att befogenheterna att anta elever till 
morgon- och eftermiddagsverksamheten överförs från direktören för 
småbarnspedagogiken till sektorchefen.

I den gällande förvaltningsstadgan har punkten om befogenheterna för 
direktören för småbarnspedagogiken följande lydelse:

Direktören för småbarnspedagogiken, om inte något annat är föreskri-
vet om befogenheterna eller direktören har förordnat någon annan 
tjänsteinnehavare detta,

1

antar barn till småbarnspedagogiken och elever till förskoleundervis-
ningen och till morgon- och eftermiddagsverksamheten för skolelever

Efter ändringen lyder punkten så här:

1

antar barn till småbarnspedagogiken och elever till förskoleundervis-
ningen

I sektorchefens befogenheter tilläggs en ny punkt 8:

Sektorchefen i fostrans- och utbildningssektorn, om inte något annat är 
föreskrivet om befogenheterna eller sektorchefen har förordnat någon 
annan tjänsteinnehavare detta,

8

antar elever till morgon- och eftermiddagsverksamheten för skolelever

En och samma tjänsteinnehavare bör också i fortsättningen anta elever 
till morgon- och eftermiddagsverksamheten så att ett enhetligt förfaran-
de tryggas. Sektorchefen har för avsikt att efter fullmäktiges beslut de-
legera antagningen till morgon- och eftermiddagsverksamheten i de två 
servicehelheterna till samma tjänsteinnehavare som nu antar eleverna. 
Ändringen påverkar således inte verksamheten i praktiken.

Beredning och behörighet i fråga om ändringen av förvaltningsstadgan

Fostrans- och utbildningsnämnden har 5.5.2020 (§ 105) föreslagit 
stadsstyrelsen en ändring av förvaltningsstadgan. Förslaget för stads-
fullmäktige motsvarar nämndens förslag.

Stadgearbetsgruppen har 23.3.2020 behandlat förslaget och konstate-
rat att den inte har några stadgetekniska påpekanden om förslaget. 
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Ändringen gör det möjligt att delegera befogenheter till två servicehel-
heter och gör verksamheten i fostrans- och utbildningssektorn smidiga-
re.

Enligt 14 § i kommunallagen fattas beslut om förvaltningsstadgan av 
fullmäktige.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Maria Nyfors, stadssekreterare, telefon: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Bilagor

1 Helsingin kaupungin hallintosääntö (25.5.2020) muutokset näkyvissä
2 Förvaltningsstadga för Helsingfors stad (25.5.2020)

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

För kännedom

Fostrans- och utbildningsnämnden

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 25.05.2020 § 310

HEL 2020-000635 T 00 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto muuttaa hallintosääntöä 1.8.2020 lukien seuraa-
vasti:

Hallintosäännön 4 luvun 5 §:n 2 momentin 1 ja 2 kohtia muutetaan si-
ten, että varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen palvelukokonaisuus sekä 
perusopetuksen palvelukokonaisuus huolehtivat kumpikin osaltaan 
koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnasta ja esiopetuksesta. Muutok-
sen jälkeen kohdat kuuluvat seuraavasti:

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala jakautuu neljään palvelukokonai-
suuteen:

1
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Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen palvelukokonaisuus, joka huolehtii 
suomenkielisestä varhaiskasvatuksesta, osaltaan esiopetuksesta, osal-
taan koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnasta ja leikkipuistotoiminnas-
ta.

2

Perusopetuksen palvelukokonaisuus, joka huolehtii suomenkielisestä 
perusopetuksesta ja osaltaan muusta perusopetuslain mukaisesta toi-
minnasta.

Samalla hallintosäännön 15 luvun 4 ja 5 §:iä muutetaan siten, että toi-
mivalta ottaa oppilaat aamu- ja iltapäivätoimintaan siirretään varhais-
kasvatusjohtajalta toimialajohtajalle. 4 §:n 1 momenttiin lisätään uusi 8 
kohta, jonka mukaan toimialajohtaja tai hänen määräämänsä ottaa op-
pilaat koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaan. 5 §:n 1 momentin 1 
kohdasta poistetaan vastaava toimivalta. Muutoksen jälkeen kohdat 
kuuluvat seuraavasti:

4 § Kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtajan erityinen toimivalta

Ellei toimivallasta ole muutoin säädetty tai määrätty tai ellei kasvatuk-
sen ja koulutuksen toimialajohtaja ole määrännyt tehtävää muulle vi-
ranhaltijalle, kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja

8 

ottaa oppilaat koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaan

5 § Varhaiskasvatusjohtajan toimivalta

Ellei toimivallasta ole muutoin säädetty tai määrätty tai ellei varhaiskas-
vatusjohtaja ole määrännyt tehtävää muulle viranhaltijalle, varhaiskas-
vatusjohtaja

1

ottaa lapset varhaiskasvatukseen ja oppilaat esiopetukseen.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 05.05.2020 § 105
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HEL 2020-000635 T 00 01 00

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta esitti kaupunginhallitukselle edelleen 
kaupunginvaltuustolle esitettäväksi, että hallintosääntöä muutetaan 
1.8.2020 lukien seuraavasti:

Hallintosäännön 4 luvun 5 §:n 2 momentin 1 ja 2 kohtia muutetaan si-
ten, että varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen palvelukokonaisuus sekä 
perusopetuksen palvelukokonaisuus huolehtivat kumpikin osaltaan 
koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnasta ja esiopetuksesta.

Muutoksen jälkeen hallintosäännön 4 luvun 5 §:n 2 momentin 1 ja 2 
kohta kuuluvat seuraavasti:

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala jakautuu neljään palvelukokonai-
suuteen:

1 Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen palvelukokonaisuus, joka huo-
lehtii suomenkielisestä varhaiskasvatuksesta, osaltaan esiopetuksesta, 
osaltaan koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnasta ja leikkipuistotoi-
minnasta.

2 Perusopetuksen palvelukokonaisuus, joka huolehtii suomenkielisestä 
perusopetuksesta ja osaltaan muusta perusopetuslain mukaisesta toi-
minnasta. 

Hallintosäännön 15 luvun 4 §:n 1 momentin kasvatuksen ja koulutuk-
sen toimialajohtajan erityistä toimivaltaa muutetaan siten, että moment-
tiin lisätään kohta 8, jonka mukaan toimialajohtaja tai hänen määrää-
mänsä ottaa oppilaat koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaan. Vas-
taavasti toimivalta oppilaaksi ottamisesta poistetaan hallintosäännön 15 
luvun 5 §:n 1 momentin 1 kohdasta varhaiskasvatusjohtajan toimival-
lasta.  

Muutoksen jälkeen hallintosäännön 15 luvun 4 §:n 1 momentin 8 kohta 
ja 15 luvun 5 §:n 1 momentin 1 kohta kuuluvat seuraavasti:

4 § Kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtajan erityinen toimivalta

Ellei toimivallasta ole muutoin säädetty tai määrätty tai ellei toimialajoh-
taja ole määrännyt tehtävää muulle viranhaltijalle, toimialajohtaja

8 ottaa oppilaat koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaan 

5 § Varhaiskasvatusjohtajan toimivalta
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Ellei toimivallasta ole muutoin säädetty tai määrätty tai ellei varhaiskas-
vatusjohtaja ole määrännyt tehtävää muulle viranhaltijalle, varhaiskas-
vatusjohtaja

1 ottaa lapset varhaiskasvatukseen ja oppilaat esiopetukseen 

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Timo Tapani Korhonen, yksikön päällikkö, puhelin: 310 21012

timo.t.korhonen(a)hel.fi
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§ 155
Ändring av indelningen i röstningsområden

HEL 2020-003128 T 00 00 01

Beslut

Stadsfullmäktige ändrade indelningen i röstningsområden, som stads-
fullmäktige fastställde 27.4.2005 och ändrade 9.4.2008, 7.4.2010, 
24.4.2013, 30.3.2016 och 25.4.2018, enligt följande:

3A 
Gardesstaden; Ulrikasborg, delområdet Ulrikasborg, småområde 2 och 
kvarteren 07134-07136 i småområde 3; Brunnsparken

5B 
Rödbergen, delområdet Rödbergen, småområdena 2 och 3

7A 
Ulrikasborg, delområdet Ulrikasborg, småområde 1 utom kvarteret 
07126

7B 
Ulrikasborg, delområdet Ulrikasborg, kvarteret 07126 i småområde 1 
och småområde 3 utom kvarteren 07134–07136; Utöarna, delområdet 
Västra holmarna

10A 
Sörnäs, delområdet Vilhelmsberg, småområde 1 utom kvarteren 10289 
och 10291

10B 
Sörnäs, delområdet Vilhelmsberg, kvarteren 10289 och 10291 i små-
område 1 och dessutom småområdena 2 och 3

10C 
Sörnäs, delområdet Fiskehamnen, småområde 5; Sörnäs, delområdet 
Sumparn; Sörnäs, delområdet Hanaholmen

11B 
Berghäll, delområdet Linjerna, småområde 1 utom kvarteren 11314, 
11315, 11320, 11323–11327 och 11385 och dessutom småområde 3

11C 
Berghäll, delområdet Linjerna, kvarteren 11314, 11315, 11320, 11323–
11327 och 11385 i småområde 1 och småområde 2 utom kvarteren 
11305, 11312 och 11318
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11D 
Berghäll, delområdet Torkelsbacken, småområde 0 utom kvarteren 
11328, 11329, 11331, 11340 och 11343

11E 
Berghäll, delområdet Linjerna, kvarteret 11318 i småområde 2; Berg-
häll, delområdet Torkelsbacken, kvarteren 11328, 11329, 11331, 
11340 och 11343 i småområde 0

14A 
Bortre Tölö, delområdet Bortre Tölö, småområde 1, kvarteren 14473, 
14477, 14478 och 14486 i småområde 2, kvarteren 14485, 14523 och 
14525 i småområde 3 och dessutom småområde 6

14B 
Bortre Tölö, delområdet Bortre Tölö, småområde 2 utom kvarteren 
14473, 14477, 14478, 14486 och 14487 och dessutom småområde 5

14C 
Bortre Tölö, delområdet Bortre Tölö, småområde 3 utom kvarteren 
14485, 14492, 14494, 14499, 14500, 14518, 14523 och 14525

14D
Bortre Tölö, delområdet Bortre Tölö, kvarteret 14487 i småområde 2, 
kvarteren 14492, 14494, 14499, 14500 och 14518 i småområde 3 och 
dessutom småområde 4

15A
Mejlans, delområdet Mejlans, småområdena 1, 2 och 3 och dessutom 
småområde 4 utom kvarteren 15610–15612, 15614 och 15616; Dal, 
delområdet Dal, småområde 2

15B
Mejlans, delområdet Mejlans, kvarteren 15610–15612, 15614 och 
15616 i småområde 4; Mejlans, delområdet Lillhoplax, småområde 1; 
Dal, delområdet Dal, småområdena 1 och 3

21B
Hermanstad, delområdet Hermanstadsbacken, kvarteren 21652, 
21653, 21656, 21657, 21660, 21663 och 21665 i småområde 1 och 
dessutom småområde 2; Hermanstad, delområdet Byholmen

24A
Gumtäkt, delområdet Gumtäkt

25A
Kottby, delområdet Kottby, småområdena 1 och 2 och småområde 4 
utom kvarteret 25953, småområde 5 utom kvarteren 25801, 25814, 
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25815, 25825–25828, 25840, 25842 och 25881 och dessutom kvarte-
ren 25001, 25002, 25810, 25819, 25820 och 25822 i småområde 6

25B
Kottby, delområdet Kottby, småområde 3, kvarteret 25953 i småområ-
de 4, kvarteren 25801, 25814, 25815, 25825–25828, 25840, 25842 och 
25881 i småområde 5 och dessutom småområde 6 utom kvarteren 
25001, 25002, 25810, 25819, 25820 och 25822

30A
Munksnäs, delområdet Gamla Munksnäs, småområde 1 och småom-
råde 4 utom kvarteren 30001–30005, 30016–30018, 30039 och 30045

30B
Munksnäs, delområdet Gamla Munksnäs, kvarteren 30049 och 30050 i 
småområde 2, kvarteren 30048 och 30053 i småområde 3 och kvarte-
ren 30001–30005, 30016–30018, 30039 och 30045 i småområde 4; 
Munksnäs, delområdet Granö; Munksnäs, delområdet Lövö, småområ-
de 1; Drumsö, delområdet Lövö, småområde 2

30C
Munksnäs, delområdet Gamla Munksnäs, småområde 2 utom kvarte-
ren 30049 och 30050 och småområde 3 utom kvarteren 30048 och 
30053

33A
Kårböle, delområdet Gamlas, småområde 2

33B
Kårböle, delområdet Gamlas, kvarteren 33119–33121, 33125–33127, 
33129 och 33164 i småområde 1 och dessutom småområde 4 utom 
kvarteren 33202–33204

33C
Kårböle, delområdet Gamlas, småområde 1 utom kvarteren 33119–
33121, 33125–33127, 33129 och 33164, kvarteren 43201−43204, 
småområde 3 och kvarteren 33202–33204 i småområde 4; Kårböle, 
delområdet Håkansåker, småområde 1

34C
Baggböle, delområdet Östra Baggböle; Domarby, delområdet Domar-
gård

35B
Domarby, delområdet Svedängen, kvarteren 35013–35018, 35020–
35024, 35056, 35059, 35060, 35062–35064, 35069 och 35093 i små-
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område 1; Domarby, delområdet Torparbacken; Domarby, delområdet 
Tomtbacka

36A
Vik, delområdet Viksstranden, småområde 2; Vik, delområdet Ladu-
gården, småområde 1; Vik, delområdet Viks forskarpark, småområde 1 
och småområde 2 utom kvarteren 36175–36177 och 38323

36B
Vik, delområdet Ladugården, småområde 2 och kvarteren 36205, 
36222, 36223, 36225, 36227–36232 och 36241 i småområde 3

36C
Vik, delområdet Ladugården, småområde 3 utom kvarteren 36205, 
36222, 36223, 36225, 36227–36232 och 36241 och småområde 4

36D
Vik, delområdet Viksstranden, småområde 1; Vik, delområdet Viksbac-
ka, småområde 0 utom kvarteren 36057, 36062, 36063, 36065 och 
36066

38B
Malm, delområdet Rönnbacka, småområde 1 utom kvarteren 38012–
38016, 38018, 38137, 38242 och 38317

38C
Malm, delområdet Rönnbacka, kvarteren 38012–38016, 38018 och 
38242  i småområde 1 och dessutom småområdena 2 och 4

40A
Skomakarböle, delområdet Brobacka, småområde 4 utom kvarteret 
40010, småområde 5 utom kvarteren 40176, 40178, 40179, 40227 och 
40228 och dessutom småområde 6

40C
Staffansby och Skomakarböle, delområdet Lidamalmen, småområdena 
2 och 3; Skomakarböle, delområdet Brobacka, kvarteren 40176, 
40178, 40179, 40227 och 40228 i småområde 5; Skomakarböle, del-
området Lidamalmen, småområde 4

42A
Blåbärslandet-Högholmen; Brändö; Hertonäs, delområdet Västra Her-
tonäs, småområde 5

43A
Hertonäs, delområdet Västra Hertonäs, småområde 1



Helsingfors stad Protokoll 11/2020 184 (331)
Stadsfullmäktige

Ärende/8
10.06.2020

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

43B
Hertonäs, delområdet Västra Hertonäs, småområdena 2, 3 och 4; Bot-
by, delområdet Kvarnbäcken, småområde 4; Botby, delområdet Kaså-
kern

43D
Hertonäs, delområdet Kasberget, småområde 1 utom kvarteren 43217 
och 43219–43223, kvarteren 43201–43204 i småområde 2 och dess-
utom småområde 3

43E
Hertonäs, delområdet Kasberget, kvarteren 43217 och 43219–43223 i 
småområde 1 och småområde 2 utom kvarteren 43201–43204; Herto-
näs, delområdet Hertonäs företagsområde, småområde 1 utom kvarte-
ren 43055, 43056, 43060, 43064, 43069, 43078 och 43080

43F
Hertonäs, delområdet Hertonäs strand, kvarteren 43242, 43244–
43269, 43276 och 43282 i småområde 1 och dessutom småområde 2

43G
Hertonäs, delområdet Hertonäs strand, småområde 1 utom kvarteren 
43242, 43244–43269, 43276 och 43282

45D
Botby, delområdet Botbyhöjden, småområde 1; Botby, delområdet 
Kvarnbäcken, kvarteren 45063, 45069, 45180 och 45560–45562 i 
småområde 5; Botby, delområdet Östra centrum, småområde 1, kvar-
teren 45050–45053 i småområde 2 och dessutom småområde 3

45H
Botby, delområdet Marudd; Botby, delområdet Östra centrum, småom-
råde 2 utom kvarteren 45050–45053

46A
Sockenbacka, delområdet Tali; Sockenbacka, delområdet Sockenbac-
ka företagsområde, småområde 1 utom kvarteren 46021 och 46074

46B
Sockenbacka, delområdet Reimars, småområde 1 utom kvarteren  
46099, 46100, 46110, 46117, 46118, 46123, 46162 och 46164 och 
dessutom småområdena 2 och 3

46C
Sockenbacka, delområdet Smedjebacka: Sockenbacka, delområdet 
Reimars, kvarteren 46099, 46100, 46110, 46117, 46118, 46123, 46162 
och 46164 i småområde 1; Sockenbacka, delområdet Martas; Socken-
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backa, delområdet Sockenbacka företagsområde, kvarteren 46021 och 
46074 i småområde 1 och dessutom småområdena 2 och 3

47A
Mellungsby, delområdet Stensböle, småområdena 1 och 4; Mellungs-
by, delområdet Tranbacka, småområde 0 utom kvarteren 47051, 
47295–47300, 47305 och 47306

47B
Mellungsby, delområdet Gårdsbacka, kvarteret 47024 i småområde 1 
och småområde 6 utom kvarteren 47021, 47022, 47030–47032, 47034 
och 47083; Mellungsby, delområdet Stensböle, kvarteren 47064–
47066 i småområde 2 och dessutom småområde 3

47C
Mellungsby, delområdet Gårdsbacka, småområde 1 utom kvarteret 
47024; Mellungsby, delområdet Stensböle, småområde 2 utom kvarte-
ren 47064–47066

47D
Botby, delområdet Kvarnbäcken, kvarteren 45583–45585 i småområde 
6; Mellungsby, delområdet Gårdsbacka, kvarteren 47001–47008 och 
47082 i småområde 2 och dessutom småområde 3; Mellungsby, del-
området Tranbacka, kvarteren 47051, 47295–47300, 47305 och 47306 
i småområde 0

47E
Mellungsby, delområdet Gårdsbacka, kvarteren 47031, 47032, 47034 
och 47083 i småområde 6; Mellungsby, delområdet Ärvings, småområ-
de 1 och småområde 3 utom kvarteren 47307–47310 och 47340

47F
Mellungsby, delområdet Gårdsbacka, kvarteren 47021, 47022 och 
47030 i småområde 6; Mellungsby, delområdet Ärvings, småområde 2 
och kvarteren 47307–47310 och 47340 i småområde 3

47G
Mellungsby, delområdet Gårdsbacka, småområde 2 utom kvarteren 
47001–47008 och 47082; Mellungsby, delområdet Ärvings, småområ-
de 4; Mellungsby, delområdet Mellungsbacka, småområde 2 utom 
kvarteren 47252, 47259 och 47271

47H
Mellungsby, delområdet Mellungsbacka, kvarteren 47200, 47201, 
47203–47208, 47211, 47225, 47228, 47230, 47231, 47311, 47320–
47330 och 47335 i småområde 1
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47J
Mellungsby, delområdet Mellungsbacka, småområde 1 utom kvarteren 
47200, 47201, 47203–47208, 47211, 47225, 47228, 47230, 47231, 
47311, 47320–47330 och 47335, kvarteren 47252, 47259 och 47271 i 
småområde 2 och dessutom småområde 3

49A
Degerö, delområdet Uppby, småområde 1 utom kvarteren 49011, 
49012 och 49030, kvarteret 49076 i småområde 2 och småområde 3; 
Degerö, Turholm, småområde 1

49B
Degerö, delområdet Uppby, småområde 2 utom kvarteren 49074 och 
49076 och småområde 7 utom kvarteren 49046 och 49047; Degerö, 
delområdet Hästnässund, småområde 1; Sandhamn; Utöarna, delom-
rådet Östra holmarna

49C
Vårdö; Degerö, delområdet Uppby, kvarteren 49011, 49012 och 49030 
i småområde 1, småområdena 4 och 5 och dessutom kvarteren 
49100–49102 i småområde 6

49D
Degerö, delområdet Uppby, småområde 6 utom kvarteren 49100–
49102; Degerö, delområdet Jollas; Degerö, delområdet Hästnässund, 
småområde 2; Villinge

49E
Degerö, delområdet Uppby, kvarteret 49074 i småområde 2 och kvarte-
ren 49046 och 49047 i småområde 7; Degerö, delområdet Turholm, 
småområde 2; Degerö, delområdet Kronbergsstranden

52A
Sveaborg

54A
Nordsjö, delområdet Havsrastböle, småområde 1 utom kvarteren 
54211, 54212, 54214–54216, 54218 och 54219 och dessutom småom-
rådena 2, 3 och 4

54B
Nordsjö, delområdet Havsrastböle, kvarteren 54211, 54212, 54214–
54216, 54218 och 54219 i småområde 1; Nordsjö, delområdet Kallvik, 
småområde 1 utom kvarteren 54123, 54124, 54181 och 54182; Nord-
sjö, delområdet Rastböle, kvarteren 54008–54010 i småområde 2
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54C
Nordsjö, delområdet Kallvik, småområdena 2 och 3; Nordsjö, delområ-
det Solvik, kvarteren 54272–54281, 54297 och 54298 i småområde 3

54E
Nordsjö, delområdet Mellersta Nordsjö, kvarteret 54012 i småområde 
8; Nordsjö, delområdet Rastböle, småområde 1 utom kvarteren 54033 
och 54034 och dessutom småområde 2 utom kvarteren 54008–54010

54F
Nordsjö, delområdet Mellersta Nordsjö, småområde 1, småområde 4 
utom kvarteret 54180 och småområde 9 utom kvarteret 54072; Nord-
sjö, delområdet Nordsjö gård

54G
Nordsjö, delområdet Mellersta Nordsjö, kvarteren 54060, 54061, 
54065–54071 och 54073 i småområde 2, småområde 6, småområde 8 
utom kvarteret 54012 och dessutom kvarteret 54072 i småområde 9; 
Nordsjö, delområdet Rastböle, kvarteren 54033 och 54034 i småområ-
de 1

54H
Nordsjö, delområdet Mellersta Nordsjö, småområde 2 utom kvarteren 
54060, 54061, 54065–54071 och 54073; Nordsjö, delområdet Bastö; 
Nordsjö, delområdet Svarta backen

55A 
Östersundom; Sundberg; Husö; Björnsö; Ultuna

Stadsfullmäktige beslutade samtidigt om bildande av nya röstningsom-
råden 10D, 43C och 54J (bilagorna 6, 16, 21 och 22). Gränserna för 
röstningsområdena i fråga bestäms enligt följande:

10D
Sörnäs, delområdet Fiskehamnen, småområdena 1, 2, 3, och 4; Sör-
näs och Hermanstad, delområdet Hermanstadsstranden

43C
Hertonäs, delområdet Västra Hertonäs, småområde 6; Hertonäs, del-
området Hertonäs företagsområde, kvarteren 43055, 43056, 43060, 
43064, 43069, 43078 och 43080 i småområde 1 och dessutom små-
område 2

54J
Nordsjö, delområdet Mellersta Nordsjö, kvarteret 54180 i småområde 
4; Nordsjö, delområdet Kallvik, kvarteren 54123, 54124, 54181 och 
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54182 i småområde 1; Nordsjö, delområdet Solvik, småområde 1 och 
kvarteren 54270, 54271 och 54296 i småområde 3

Stadsfullmäktige beslutade samtidigt om ändringar av teknisk karaktär 
på kartan över indelningen i röstningsområden i enlighet med bilaga 2.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Timo Lindén, stadssekreterare, telefon: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi
Veera Reuna, centralvalnämndens sekreterare, telefon: 310 20001

veera.reuna(a)hel.fi

Bilagor

1 Helsingin äänestysaluejako
2 Tekniset korjaukset
3 Alueet 3A, 5B, 7A, 7B, 52A
4 Lähikuva - Alueet 3A, 5B, 7A, 7B, 52A
5 Alueet 10A, 10B, 11B, 11C, 11D, 11E
6 Alueet 10C, 10D, 21B
7 Alueet 36A, 36B, 36C, 36D, 38B, 38C
8 Alueet 14A, 14B, 14C, 14D
9 Alueet 15A, 15B
10 Alueet 30A, 30B, 30C
11 Alueet 46A, 46B, 46C
12 Alueet 33A, 33B, 33C
13 Alueet 24A, 25A, 25B
14 Alueet 34C, 35B
15 Alueet 40A, 40C
16 Alueet 42A, 43A, 43B, 43C, 43D, 43E, 43F, 43G
17 Alueet 45D, 45H
18 Alueet 49A, 49B, 49C, 49D, 49E
19 Lähikuva - Alueet 49A, 49B, 49C, 49D, 49E
20 Alueet 47A, 47B, 47C, 47D, 47E, 47F, 47G, 47H, 47J
21 Alueet 54A, 54B, 54C, 54E, 54F, 54G, 54H, 54J, 55A
22 Lähikuva - Alueet 54A, 54B, 54C, 54E, 54F, 54G, 54H, 54J, 55A

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Myndigheten för digitalisering 
och befolkningsdata

Förslagstext
Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.
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Föredragandens motiveringar

Enligt i 8 § i vallagen är kommunen ett röstningsområde, om det inte är 
nödvändigt att dela in den i flera röstningsområden. Beslut om röst-
ningsområdena fattas av stadsfullmäktige och beslut om röstningsstäl-
lena i röstningsområdena fattas av stadsstyrelsen.

Enligt 8 § i vallagen måste beslutet om röstningsområdena fattas se-
nast i augusti månad det år som föregår ikraftträdandet för att indel-
ningen i röstningsområden ska gälla vid val som förrättas vid ingången 
av följande år eller senare. Ändringar i indelningen i röstningsområden 
ska meddelas Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata se-
nast 31.8.2020 för att ändringarna ska gälla vid följande lagstadgade 
val.

Följande val är kommunalval som förrättas 18.4.2021. Enligt vallagen 
ska stadsfullmäktige också bestämma till vilket röstningsområde de 
personer hör som i befolkningsdatasystemet inte har antecknats vid 
någon fastighet.

Stadsfullmäktige fastställde indelningen av Helsingfors i röstningsom-
råden 27.4.2005 och ändrade indelningen 9.4.2008, 7.4.2010, 
24.4.2013, 30.3.2016 och 25.4.2018. Helsingfors är indelat i 169 röst-
ningsområden. Till röstningsområde 90A hör personer utan permanent 
adress och till röstningsområde 90B personer med hemkommun utom-
lands. Ändringen medför att antalet röstningsområden blir 166 men an-
talet kommer under de närmaste åren att öka med ett flertal nya röst-
ningsområden med anledning av byggandet i Fiskehamnen, i Kron-
bergsstranden och på Busholmen.

Man har i förslaget strävat att jämna ut röstningsområden som till anta-
let röstberättigade är av olika storlekar inom samma stadsdel. Man har 
dessutom i förslaget strävat att inte överskrida stadsdelsgränser i onö-
dan. De nuvarande röstningsområdena och förslagen till ändringar i 
dessa framgår av kartan över hela Helsingfors (bilaga 1) och kartorna 
över områdena (bilagorna 3–22).

Under beredningen av den nya indelningen i röstningsområden har föl-
jande prognoser om utvecklingen av Helsingfors stads befolkning och 
byggande beaktats: framtida planläggningsläge och planerna för områ-
dena, stadsmiljösektorns byggnads- och bostadsproduktionsprojekt 
som ska inledas, stadskansliets planer angående boende och stads-
forskningens undersökningar och statistik.

Gränserna för röstningsområdena ändras i flera stadsdelar. De före-
slagna ändringarna anges nedan som områdeshelheter.
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I södra innerstaden görs gränserna för röstningsområdena klarare och 
fyra små röstningsområden med ett litet antal röstberättigade slås ihop 
till tre röstningsområden. Röstningsområdet Sveaborg ändras så att det 
stämmer överens med de nuvarande gränserna för småområdena i 
röstningsområdena 7B och 52A (bilagorna 3 och 4).

I Berghäll finns flera små röstningsområden till antalet röstberättigade. 
De sex röstningsområdena i området bildas om till fem röstningsområ-
den genom att flytta gränserna. I röstningsområdena Havshagen och 
Sörnäs görs små ändringar i syfte att gränserna för områdena ska 
stämma överens med de nuvarande gränserna för småområdena (bila-
ga 5).

Fiskehamnen växer och det är nödvändigt att bilda ett nytt röstnings-
område där. Det nya röstningsområdet 10D omfattar Fiskehamnen från 
metrostationen norrut och en del av Södervik (bilaga 6).

I Vik, Viksbacka, Rönninge och Rönnbacka ändras gränserna för röst-
ningsområdena i syfte att jämna ut antalen röstberättigade. Ändringar-
na gäller röstningsområdena Vik, Viksbacka och Rönnbacka (bilaga 7).

Röstningsområdena i Bortre Tölö ändras så att gränserna för röst-
ningsområdena görs klarare (bilaga 8).

I Mejlans görs gränserna för röstningsområdena klarare. Samtidigt 
jämnas antalen röstberättigade ut i röstningsområdena (bilaga 9).

I Munkshöjden ändras gränserna för tre röstningsområden i syfte att 
jämna ut antalen röstberättigade i röstningsområdena (bilaga 10).

Med anledning av kompletteringsbyggandet i Sockenbacka är det nöd-
vändigt att ändra gränserna för röstningsområdena i syfte att jämna ut 
antalen röstberättigade (bilaga 11).

I Gamlas görs gränserna för röstningsområdena klarare och antalen 
röstberättigade i röstningsområdena av olika storlekar jämnas ut, då fy-
ra röstningsområden blir tre (bilaga 12).

I Kottby ändras gränserna för röstningsområdena i syfte att jämna ut 
antalen röstberättigade (bilaga 13).

Gränsen för röstningsområdet Östra Baggböle ändras så att den följer 
Tusbyledens linje. Meningen är att förkorta de röstberättigades väg till 
röstningsstället (bilaga 14).

I Brobacka har nya bostäder byggts och det är nödvändigt att justera 
gränserna för röstningsområdena i syfte att jämna ut antalen röstberät-
tigade mellan områdena (bilaga 15).
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I Hertonäs storområde har det byggts och kommer under de närmaste 
åren att byggas ett betydligt antal nya bostäder. Därför ändras grän-
serna för röstningsområdena och ett nytt röstningsområde 43C bildas i 
Hertonäs metrostations omgivning. I den här granskningen omfattar 
Hertonäs storområde Hertonäs, Hertonäs företagsområde, Hertonäs 
strand, Kasberget och Tammelund (bilaga 16).

I Östra centrum slås tre röstningsområden ihop till två eftersom antalet 
röstberättigade i ett av röstningsområdena är mycket litet och antalen 
röstberättigade i röstningsområdena jämnas samtidigt ut (bilaga 17).

Degerö ändras i och med att nya bostadsområden byggs. Gränserna 
för röstningsområdena justeras i syfte att jämna ut antalen röstberätti-
gade i röstningsområdena. Det till antalet röstberättigade exceptionellt 
lilla röstningsområdet Sandhamn slås ihop med Degerö eftersom man 
vid flera val på Sandhamn har varit tvungen att ta sig till specialar-
rangemang i syfte att trygga bevarandet av valhemligheten (bilagor 18 
och 19).

Röstningsområdena i storområdet Mellungsby ändras så att gränserna 
för röstningsområdena i stordistriktet justeras med beaktande av 
stadsdelarnas delområden. Storområdet Mellungsby omfattar Gårds-
backa, Stensböle, Tranbacka, Ärvings och Mellungsbacka. Röstnings-
områdena i storområdet Mellungsby bildas om från tio till nio röstnings-
områden med hjälp av ändringar i gränserna för röstningsområdena 
(bilaga 20).

Invånarantalet i Nordsjö har ökat och gränserna för röstningsområdet 
ska justeras i syfte att jämna ut storlekarna på de röstningsområden i 
vilka antalet röstberättigade har blivit stort. Gränserna för röstningsom-
rådena i Nordsjö justeras på många ställen. Förutom ändringen av 
gränserna bildas ett nytt röstningsområde i Nordsjö i ett område där an-
talet röstberättigade ökar med anledning av byggande. Ett nytt röst-
ningsområde 54J bildas söder om Norvägen i Kaffekvarterets omgiv-
ning (bilagorna 21 och 22).

I den nya indelningen i röstningsområden har nya växande områden 
beaktats. Nya röstningsområden bildas i Fiskehamnen (röstningsområ-
de 10D), Hertonäs (röstningsområde 43C) och Nordsjö (röstningsom-
råde 54J). Förslagen till ändringar framgår av bilagorna 6, 16, 21 och 
22 och av beslutsförslaget.

Förutom ändringarna i gränserna för befintliga röstningsområden och 
bildande av nya röstningsområden görs justeringar av teknisk karaktär i 
indelningen i röstningsområden. De tekniska justeringarna är ändringar 
som har gjorts på stadens fastighetskarta och som ska uppdateras i 
kartan över indelningen i röstningsområden. Det är fråga om flyttning 
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på gränser för stadsdelar, delområden och småområden som beror på 
områdesbyggande, såsom i sjöområdet söder om Busholmen och Ärt-
holmen. Flyttningarna är delvis små. Detta är fallet till exempel i delom-
rådet Britas i stadsdelen Månsas där småområdet har flyttats så att det 
följer linjen för den kommande Spårjokern. Ändringarna av teknisk ka-
raktär i förslaget framgår av bilaga 2 och av kartbilagorna (bilagor 1, 3–
22) i vilka de anges som separata beteckningar med streckad linje.

Personer utan permanent adress hör till röstningsområdet 90A, och de 
personer vars hemkommun är utomlands (s.k. utlandsfinländarna) hör 
till röstningsområdet 90B.

I förslaget till ändring av indelningen i röstningsområden föreslås 
bildande av tre nya röstningsområden och ändring av gränserna för tre 
röstningsområden så att det efter ändringarna finns 166 röstningsom-
råden i Helsingfors.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Timo Lindén, stadssekreterare, telefon: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi
Veera Reuna, centralvalnämndens sekreterare, telefon: 310 20001

veera.reuna(a)hel.fi

Bilagor

1 Helsingin äänestysaluejako
2 Tekniset korjaukset
3 Alueet 3A, 5B, 7A, 7B, 52A
4 Lähikuva - Alueet 3A, 5B, 7A, 7B, 52A
5 Alueet 10A, 10B, 11B, 11C, 11D, 11E
6 Alueet 10C, 10D, 21B
7 Alueet 36A, 36B, 36C, 36D, 38B, 38C
8 Alueet 14A, 14B, 14C, 14D
9 Alueet 15A, 15B
10 Alueet 30A, 30B, 30C
11 Alueet 46A, 46B, 46C
12 Alueet 33A, 33B, 33C
13 Alueet 24A, 25A, 25B
14 Alueet 34C, 35B
15 Alueet 40A, 40C
16 Alueet 42A, 43A, 43B, 43C, 43D, 43E, 43F, 43G
17 Alueet 45D, 45H
18 Alueet 49A, 49B, 49C, 49D, 49E
19 Lähikuva - Alueet 49A, 49B, 49C, 49D, 49E
20 Alueet 47A, 47B, 47C, 47D, 47E, 47F, 47G, 47H, 47J
21 Alueet 54A, 54B, 54C, 54E, 54F, 54G, 54H, 54J, 55A
22 Lähikuva - Alueet 54A, 54B, 54C, 54E, 54F, 54G, 54H, 54J, 55A

Sökande av ändring
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Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 01.06.2020 § 326

HEL 2020-003128 T 00 00 01

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto muuttaa kaupunginvaltuuston 27.4.2005 vahvista-
man sekä 9.4.2008, 7.4.2010, 24.4.2013, 30.3.2016 ja 25.4.2018 muut-
taman äänestysaluejaon seuraavasti:

3A 
Kaartinkaupungin kaupunginosa sekä Ullanlinnan kaupunginosan Ul-
lanlinnan osa-alueen pienalue 2 sekä pienalueen 3 korttelit 07134–
07136 sekä Kaivopuiston kaupunginosa.

5B 
Punavuoren kaupunginosan Punavuoren osa-alueen pienalueet 2 ja 3.

7A 
Ullanlinnan kaupunginosan Ullanlinnan osa-alueen pienalue 1 lukuun 
ottamatta korttelia 07126.

7B 
Ullanlinnan kaupunginosan Ullanlinnan osa-alueen pienalueen 1 kortte-
li 07126 sekä pienalue 3 lukuun ottamatta kortteleita 07134–07136 se-
kä Ulkosaarten kaupunginosan Länsisaarten osa-alue.

10A 
Sörnäisten kaupunginosan Vilhonvuoren osa-alueen pienalue 1 lukuun 
ottamatta kortteleita 10289 ja 10291.

10B 
Sörnäisten kaupunginosan Vilhonvuoren osa-alueen pienalueen 1 kort-
telit 10289 ja 10291 sekä pienalueet 2 ja 3.

10C 
Sörnäisten kaupunginosan Kalasataman osa-alueen pienalue 5 sekä 
Sörnäisten kaupunginosan Sompasaaren osa-alue sekä Sörnäisten 
kaupunginosan Hanasaaren osa-alue.

11B 
Kallion kaupunginosan Linjojen osa-alueen pienalue 1 lukuun ottamatta 
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kortteleita 11314, 11315, 11320, 11323–11327 ja 11385 sekä pienalue 
3.

11C 
Kallion kaupunginosan Linjojen osa-alueen pienalueen 1 korttelit 
11314, 11315, 11320, 11323–11327 ja 11385 sekä pienalue 2 lukuun 
ottamatta kortteleita 11305, 11312 ja 11318.

11D 
Kallion kaupunginosan Torkkelinmäen osa-alueen pienalue 0 lukuun 
ottamatta kortteleita 11328, 11329, 11331, 11340 ja 11343.

11E 
Kallion kaupunginosan Linjojen osa-alueen pienalueen 2 kortteli 11318 
sekä Kallion kaupunginosan Torkkelinmäen osa-alueen pienalueen 0 
korttelit 11328, 11329, 11331, 11340 ja 11343.

14A 
Taka-Töölön kaupunginosan Taka-Töölön osa-alueen pienalue 1 sekä 
pienalueen 2 korttelit 14473, 14477, 14478 ja 14486 sekä pienalueen 3 
korttelit 14485, 14523 ja 14525 sekä pienalue 6.

14B 
Taka-Töölön kaupunginosan Taka-Töölön osa-alueen pienalue 2 luku-
un ottamatta kortteleita 14473, 14477, 14478, 14486 ja 14487 sekä pi-
enalue 5.

14C 
Taka-Töölön kaupunginosan Taka-Töölön osa-alueen pienalue 3 luku-
un ottamatta kortteleita 14485, 14492, 14494, 14499, 14500, 14518, 
14523 ja 14525.

14D
Taka-Töölön kaupunginosan Taka-Töölön osa-alueen pienalueen 2 
kortteli 14487 sekä pienalueen 3 korttelit 14492, 14494, 14499, 14500 
ja 14518 sekä pienalue 4.

15A
Meilahden kaupunginosan Meilahden osa-alueen pienalueet 1, 2 ja 3 
sekä pienalue 4 lukuun ottamatta kortteleita 15610–15612, 15614 ja 
15616 sekä Laakson kaupunginosan Laakson osa-alueen pienalue 2.

15B
Meilahden kaupunginosan Meilahden osa-alueen pienalueen 4 korttelit 
15610–15612, 15614 ja 15616 sekä Meilahden kaupunginosan Pikku 
Huopalahden osa-alueen pienalue 1 sekä Laakson kaupunginosan 
Laakson osa-alueen pienalueet 1 ja 3.
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21B
Hermannin kaupunginosan Hermanninmäen osa-alueen pienalueen 1 
korttelit 21652, 21653, 21656, 21657, 21660, 21663 ja 21665 sekä pie-
nalue 2 sekä Hermannin kaupunginosan Kyläsaaren osa-alue.

24A
Kumpulan kaupunginosan Kumpulan osa-alue.

25A
Käpylän kaupunginosan Käpylän osa-alueen pienalueet 1 ja 2 sekä pi-
enalue 4 lukuun ottamatta korttelia 25953 sekä pienalue 5 lukuun otta-
matta kortteleita 25801, 25814, 25815, 25825–25828, 25840, 25842 ja 
25881 sekä pienalueen 6 korttelit 25001, 25002, 25810, 25819, 25820 
ja 25822.

25B
Käpylän kaupunginosan Käpylän osa-alueen pienalue 3 sekä pienalu-
een 4 kortteli 25953 sekä pienalueen 5 korttelit 25801, 25814, 25815, 
25825–25828, 25840, 25842 ja 25881 sekä pienalue 6 lukuun ottamat-
ta kortteleita 25001, 25002, 25810, 25819, 25820 ja 25822.

30A
Munkkiniemen kaupunginosan Vanhan Munkkiniemen osa-alueen pie-
nalue 1 sekä pienalue 4 lukuun ottamatta kortteleita 30001–30005, 
30016–30018, 30039 ja 30045.

30B
Munkkiniemen kaupunginosan Vanhan Munkkiniemen osa-alueen pie-
nalueen 2 korttelit 30049 ja 30050 sekä pienalueen 3 korttelit 30048 ja 
30053 sekä pienalueen 4 korttelit 30001–30005, 30016–30018, 30039 
ja 30045 sekä Munkkiniemen kaupunginosan Kuusisaaren osa-alue 
sekä Munkkiniemen kaupunginosan Lehtisaaren osa-alueen pienalue 1 
sekä Lauttasaaren kaupunginosan Lehtisaaren osa-alueen pienalue 2.

30C
Munkkiniemen kaupunginosan Vanhan Munkkiniemen osa-alueen pie-
nalue 2 lukuun ottamatta kortteleita 30049 ja 30050 sekä pienalue 3 lu-
kuun ottamatta kortteleita 30048 ja 30053.

33A
Kaarelan kaupunginosan Kannelmäen osa-alueen pienalue 2.

33B
Kaarelan kaupunginosan Kannelmäen osa-alueen pienalueen 1 kortte-
lit 33119–33121, 33125–33127, 33129 ja 33164 sekä pienalue 4 luku-
un ottamatta kortteleita 33202–33204.
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33C
Kaarelan kaupunginosan Kannelmäen osa-alueen pienalue 1 lukuun 
ottamatta kortteleita 33119–33121, 33125–33127, 33129 ja 33164 se-
kä pienalue 3 sekä pienalueen 4 korttelit 33202–33204 sekä Kaarelan 
kaupunginosan Hakuninmaan osa-alueen pienalue 1.

34C
Pakilan kaupunginosan Itä-Pakilan osa-alue sekä Tuomarinkylän kau-
punginosan Tuomarinkartanon osa-alue.

35B
Tuomarinkylän kaupunginosan Paloheinän osa-alueen pienalueen 1 
korttelit 35013–35018, 35020–35024, 35056, 35059, 35060, 35062–
35064, 35069 ja 35093 sekä Tuomarinkylän kaupunginosan Torppa-
rinmäen osa-alue sekä Tuomarinkylän kaupunginosan Haltialan osa-
alue.

36A
Viikin kaupunginosan Viikinrannan osa-alueen pienalue 2 sekä Viikin 
kaupunginosan Latokartanon osa-alueen pienalue 1 sekä Viikin kau-
punginosan Viikin tiedepuiston osa-alueen pienalue 1 sekä pienalue 2 
lukuun ottamatta kortteleita 36175–36177 ja 38323.

36B
Viikin kaupunginosan Latokartanon osa-alueen pienalue 2 sekä pie-
nalueen 3 korttelit 36205, 36222, 36223, 36225, 36227–36232 ja 
36241.

36C
Viikin kaupunginosan Latokartanon osa-alueen pienalue 3 lukuun ot-
tamatta kortteleita 36205, 36222, 36223, 36225, 36227–36232 ja 
36241 sekä pienalue 4.

36D
Viikin kaupunginosan Viikinrannan osa-alueen pienalue 1 sekä Viikin 
kaupunginosan Viikinmäen osa-alueen pienalue 0 lukuun ottamatta 
kortteleita 36057, 36062, 36063, 36065 ja 36066.

38B
Malmin kaupunginosan Pihlajamäen osa-alueen pienalue 1 lukuun ot-
tamatta kortteleita 38012–38016, 38018, 38137, 38242 ja 38317.

38C
Malmin kaupunginosan Pihlajamäen osa-alueen pienalueen 1 korttelit 
38012–38016, 38018 ja 38242 sekä pienalueet 2 ja 4.
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40A
Suutarilan kaupunginosan Siltamäen osa-alueen pienalue 4 lukuun ot-
tamatta korttelia 40010 sekä pienalue 5 lukuun ottamatta kortteleita 
40176, 40178, 40179, 40227 ja 40228 sekä pienalue 6.

40C
Tapaninkylän ja Suutarilan kaupunginosan Töyrynummen osa-alueen 
pienalueet 2 ja 3 sekä Suutarilan kaupunginosan Siltamäen osa-alueen 
pienalueen 5 korttelit 40176, 40178, 40179, 40227 ja 40228 sekä Suu-
tarilan kaupunginosan Töyrynummen osa-alueen pienalue 4.

42A
Mustikkamaa-Korkeasaaren kaupunginosa sekä Kulosaaren kaupungi-
nosa sekä Herttoniemen kaupunginosan Länsi-Herttoniemen osa-
alueen pienalue 5.

43A
Herttoniemen kaupunginosan Länsi-Herttoniemen osa-alueen pienalue 
1.

43B
Herttoniemen kaupunginosan Länsi-Herttoniemen osa-alueen pienalu-
eet 2, 3 ja 4 sekä Vartiokylän kaupunginosan Myllypuron osa-alueen 
pienalue 4 sekä Vartiokylän kaupunginosan Roihupellon osa-alue.

43D
Herttoniemen kaupunginosan Roihuvuoren osa-alueen pienalue 1 lu-
kuun ottamatta kortteleita 43217, 43219–43223 sekä pienalueen 2 kort-
telit 43201–43204 sekä pienalue 3.

43E
Herttoniemen kaupunginosan Roihuvuoren osa-alueen pienalueen 1 
korttelit 43217, 43219–43223 sekä pienalue 2 lukuun ottamatta kortte-
leita 43201–43204 sekä Herttoniemen kaupunginosan Herttoniemen 
yritysalueen osa-alueen pienalue 1 lukuun ottamatta kortteleita 43055, 
43056, 43060, 43064, 43069, 43078 ja 43080.

43F
Herttoniemen kaupunginosan Herttoniemenrannan osa-alueen pie-
nalueen 1 korttelit 43242, 43244–43269, 43276 ja 43282 sekä pienalue 
2.

43G
Herttoniemen kaupunginosan Herttoniemenrannan osa-alueen pie-
nalue 1 lukuun ottamatta kortteleita 43242, 43244–43269, 43276 ja 
43282.
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45D
Vartiokylän kaupunginosan Puotinharjun osa-alueen pienalue 1 sekä 
Vartiokylän kaupunginosan Myllypuron osa-alueen pienalueen 5 kortte-
lit 45063, 45069, 45180 ja 45560–45562 sekä Vartiokylän kaupungino-
san Itäkeskuksen osa-alueen pienalue 1 sekä pienalueen 2 korttelit 
45050–45053 sekä pienalue 3.

45H
Vartiokylän kaupunginosan Marjaniemen osa-alue sekä Vartiokylän 
kaupunginosan Itäkeskuksen osa-alueen pienalue 2 lukuun ottamatta 
kortteleita 45050–45053.

46A
Pitäjänmäen kaupunginosan Talin osa-alue sekä Pitäjänmäen kau-
punginosan Pitäjänmäen yritysalueen osa-alueen pienalue 1 lukuun ot-
tamatta kortteleita 46021 ja 46074.

46B
Pitäjänmäen kaupunginosan Reimarlan osa-alueen pienalue 1 lukuun 
ottamatta kortteleita 46099, 46100, 46110, 46117, 46118, 46123, 
46162 ja 46164 sekä pienalueet 2 ja 3.

46C
Pitäjänmäen kaupunginosan Pajamäen osa-alue sekä Pitäjänmäen 
kaupunginosan Reimarlan osa-alueen pienalueen 1 korttelit 46099, 
46100, 46110, 46117, 46118, 46123, 46162 ja 46164 sekä Pitäjänmä-
en kaupunginosan Marttilan osa-alue sekä Pitäjänmäen kaupungino-
san Pitäjänmäen yritysalueen osa-alueen pienalueen 1 korttelit 46021 
ja 46074 sekä pienalueet 2 ja 3.

47A
Mellunkylän kaupunginosan Kivikon osa-alueen pienalueet 1 ja 4 sekä 
Mellunkylän kaupunginosan Kurkimäen osa-alueen pienalue 0 lukuun 
ottamatta kortteleita 47051, 47295–47300, 47305 ja 47306.

47B
Mellunkylän kaupunginosan Kontulan osa-alueen pienalueen 1 kortteli 
47024 sekä pienalue 6 lukuun ottamatta kortteleita 47021, 47022, 
47030–47032, 47034 ja 47083 sekä Mellunkylän kaupunginosan Kivi-
kon osa-alueen pienalueen 2 korttelit 47064–47066 sekä pienalue 3.

47C
Mellunkylän kaupunginosan Kontulan osa-alueen pienalue 1 lukuun ot-
tamatta korttelia 47024 sekä Mellunkylän kaupunginosan Kivikon osa-
alueen pienalue 2 lukuun ottamatta kortteleita 47064–47066.
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47D
Vartiokylän kaupunginosan Myllypuron osa-alueen pienalueen 6 kortte-
lit 45583–45585 sekä Mellunkylän kaupunginosan Kontulan osa-alueen 
pienalueen 2 korttelit 47001–47008 ja 47082 sekä pienalue 3 sekä 
Mellunkylän kaupunginosan Kurkimäen osa-alueen pienalueen 0 kort-
telit 47051, 47295–47300, 47305 ja 47306.

47E
Mellunkylän kaupunginosan Kontulan osa-alueen pienalueen 6 korttelit 
47031, 47032, 47034 ja 47083 sekä Mellunkylän kaupunginosan Vesa-
lan osa-alueen pienalue 1 sekä pienalue 3 lukuun ottamatta kortteleita 
47307–47310 ja 47340.

47F
Mellunkylän kaupunginosan Kontulan osa-alueen pienalueen 6 korttelit 
47021, 47022 ja 47030 sekä Mellunkylän kaupunginosan Vesalan osa-
alueen pienalue 2 sekä pienalueen 3 korttelit 47307–47310 ja 47340.

47G
Mellunkylän kaupunginosan Kontulan osa-alueen pienalue 2 lukuun ot-
tamatta kortteleita 47001–47008 ja 47082 sekä Mellunkylän kaupungi-
nosan Vesalan osa-alueen pienalue 4 sekä Mellunkylän kaupungino-
san Mellunmäen osa-alueen pienalue 2 lukuun ottamatta kortteleita 
47252, 47259 ja 47271.

47H
Mellunkylän kaupunginosan Mellunmäen osa-alueen pienalueen 1 kort-
telit 47200, 47201, 47203–47208, 47211, 47225, 47228, 47230, 47231, 
47311, 47320–47330 ja 47335.

47J
Mellunkylän kaupunginosan Mellunmäen osa-alueen pienalue 1 lukuun 
ottamatta kortteleita 47200, 47201, 47203–47208, 47211, 47225, 
47228, 47230, 47231, 47311, 47320–47330 ja 47335 sekä pienalueen 
2 korttelit 47252, 47259 ja 47271 sekä pienalue 3.

49A
Laajasalon kaupunginosan Yliskylän osa-alueen pienalue 1 lukuun ot-
tamatta kortteleita 49011, 49012 ja 49030 sekä pienalueen 2 kortteli 
49076 sekä pienalue 3 sekä Laajasalon kaupunginosan Tullisaaren 
osa-alueen pienalue 1.

49B
Laajasalon kaupunginosan Yliskylän osa-alueen pienalue 2 lukuun ot-
tamatta kortteleita 49074 ja 49076 sekä pienalue 7 lukuun ottamatta 
kortteleita 49046 ja 49047 sekä Laajasalon kaupunginosan Hevossal-
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men osa-alueen pienalue 1 sekä Santahaminan kaupunginosa sekä 
Ulkosaarten kaupunginosan Itäsaarten osa-alue.

49C
Vartiosaaren kaupunginosa sekä Laajasalon kaupunginosan Yliskylän 
osa-alueen pienalueen 1 korttelit 49011, 49012 ja 49030 sekä pienalu-
eet 4 ja 5 sekä pienalueen 6 korttelit 49100–49102.

49D
Laajasalon kaupunginosan Yliskylän osa-alueen pienalue 6 lukuun ot-
tamatta kortteleita 49100–49102 sekä Laajasalon kaupunginosan 
Jollaksen osa-alue sekä Laajasalon kaupunginosan Hevossalmen osa-
alueen pienalue 2 sekä Villingin kaupunginosa.

49E
Laajasalon kaupunginosan Yliskylän osa-alueen pienalueen 2 kortteli 
49074 sekä pienalueen 7 korttelit 49046 ja 49047 sekä Laajasalon 
kaupunginosan Tullisaaren osa-alueen pienalue 2 sekä Laajasalon 
kaupunginosan Kruunuvuorenrannan osa-alue.

52A
Suomenlinnan kaupunginosa.

54A
Vuosaaren kaupunginosan Meri-Rastilan osa-alueen pienalue 1 lukuun 
ottamatta kortteleita 54211, 54212, 54214–54216, 54218 ja 54219 se-
kä pienalueet 2, 3 ja 4.

54B
Vuosaaren kaupunginosan Meri-Rastilan osa-alueen pienalueen 1 kort-
telit 54211, 54212, 54214–54216, 54218 ja 54219 sekä Vuosaaren 
kaupunginosan Kallahden osa-alueen pienalue 1 lukuun ottamatta kort-
teleita 54123, 54124, 54181 ja 54182 sekä Vuosaaren kaupunginosan 
Rastilan osa-alueen pienalueen 2 korttelit 54008–54010.

54C
Vuosaaren kaupunginosan Kallahden osa-alueen pienalueet 2 ja 3 se-
kä Vuosaaren kaupunginosan Aurinkolahden osa-alueen pienalueen 3 
korttelit 54272–54281, 54297 ja 54298.

54E
Vuosaaren kaupunginosan Keski-Vuosaaren osa-alueen pienalueen 8 
kortteli 54012 sekä Vuosaaren kaupunginosan Rastilan osa-alueen pi-
enalue 1 lukuun ottamatta kortteleita 54033 ja 54034 sekä pienalue 2 
lukuun ottamatta kortteleita 54008–54010.
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54F
Vuosaaren kaupunginosan Keski-Vuosaaren osa-alueen pienalue 1 
sekä pienalue 4 lukuun ottamatta korttelia 54180 sekä pienalue 9 luku-
un ottamatta korttelia 54072 sekä Vuosaaren kaupunginosan Nordsjön 
kartanon osa-alue.

54G
Vuosaaren kaupunginosan Keski-Vuosaaren osa-alueen pienalueen 2 
korttelit 54060, 54061, 54065–54071 ja 54073 sekä pienalue 6 sekä 
pienalue 8 lukuun ottamatta korttelia 54012 sekä pienalueen 9 kortteli 
54072 sekä Vuosaaren kaupunginosan Rastilan osa-alueen pienalueen 
1 korttelit 54033 ja 54034.

54H 
Vuosaaren kaupunginosan Keski-Vuosaaren osa-alueen pienalue 2 lu-
kuun ottamatta kortteleita 54060, 54061, 54065–54071 ja 54073 sekä 
Vuosaaren kaupunginosan Niinisaaren osa-alue sekä Vuosaaren kau-
punginosan Mustavuoren osa-alue.

55A 
Östersundomin kaupunginosa sekä Salmenkallion kaupunginosa sekä 
Talosaaren kaupunginosa sekä Karhusaaren kaupunginosa sekä Ul-
tunan kaupunginosa.

Samalla kaupunginvaltuusto muodostaa uudet äänestysalueet 10D, 
43C ja 54J (liitteet 6, 16, 21 ja 22). Kyseisten äänestysalueiden rajat 
määritellään seuraavasti:

10D
Sörnäisten kaupunginosan Kalasataman osa-alueen pienalueet 1, 2, 3 
ja 4 sekä Sörnäisten ja Hermannin kaupunginosan Hermanninrannan 
osa-alue.

43C
Herttoniemen kaupunginosan Länsi-Herttoniemen osa-alueen pienalue 
6 sekä Herttoniemen kaupunginosan Herttoniemen yritysalueen osa-
alueen pienalueen 1 korttelit 43055, 43056, 43060, 43064, 43069, 
43078 ja 43080 sekä pienalue 2.

54J
Vuosaaren kaupunginosan Keski-Vuosaaren osa-alueen pienalueen 4 
kortteli 54180 sekä Vuosaaren kaupunginosan Kallahden osa-alueen 
pienalueen 1 korttelit 54123, 54124, 54181 ja 54182 sekä Vuosaaren 
kaupunginosan Aurinkolahden osa-alueen pienalue 1 sekä pienalueen 
3 korttelit 54270, 54271 ja 54296.
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Samalla kaupunginvaltuusto tekee äänestysaluejakokarttaan liitteen 2 
mukaiset teknisluonteiset muutokset.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi
Veera Reuna, keskusvaalilautakunnan sihteeri, puhelin: 310 20001

veera.reuna(a)hel.fi

Keskusvaalilautakunta 14.05.2020 § 6

HEL 2020-003128 T 00 00 01

Esitys

Keskusvaalilautakunta esitti kaupunginhallitukselle kaupunginvaltu-
uston 27.4.2005 vahvistaman sekä 9.4.2008, 7.4.2010, 24.4.2013, 
30.3.2016 ja 25.4.2018 muuttaman äänestysaluejaon muuttamista si-
ten, että jäljempänä mainittujen äänestysalueiden rajat (liite 1) tarkiste-
taan seuraavasti:

3A
Kaartinkaupungin kaupunginosa sekä Ullanlinnan kaupunginosan Ul-
lanlinnan osa-alueen pienalue 2 sekä pienalueen 3 korttelit 07134-
07136 sekä Kaivopuiston kaupunginosa.

5B
Punavuoren kaupunginosan Punavuoren osa-alueen pienalueet 2 ja 3.

7A
Ullanlinnan kaupunginosan Ullanlinnan osa-alueen pienalue 1 lukuun 
ottamatta korttelia 07126.

7B
Ullanlinnan kaupunginosan Ullanlinnan osa-alueen pienalueen 1 kortte-
li 07126 sekä pienalue 3 lukuun ottamatta kortteleita 07134-07136 sekä 
Ulkosaarten kaupunginosan Länsisaarten osa-alue.

10A 
Sörnäisten kaupunginosan Vilhonvuoren osa-alueen pienalue 1 lukuun 
ottamatta kortteleita 10289 ja 10291.

10B 
Sörnäisten kaupunginosan Vilhonvuoren osa-alueen pienalueen 1 kort-
telit 10289 ja 10291 sekä pienalueet 2 ja 3.
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10C 
Sörnäisten kaupunginosan Kalasataman osa-alueen pienalue 5 sekä 
Sörnäisten kaupunginosan Sompasaaren osa-alue sekä Sörnäisten 
kaupunginosan Hanasaaren osa-alue.

11B
Kallion kaupunginosan Linjojen osa-alueen pienalue 1 lukuun ottamatta 
kortteleita 11314, 11315, 11320, 11323-11327 ja 11385 sekä pienalue 
3.

11C
Kallion kaupunginosan Linjojen osa-alueen pienalueen 1 korttelit 
11314, 11315, 11320, 11323-11327 ja 11385 sekä pienalue 2 lukuun 
ottamatta kortteleita 11305, 11312 ja 11318.

11D
Kallion kaupunginosan Torkkelinmäen osa-alueen pienalue 0 lukuun 
ottamatta kortteleita 11328, 11329, 11331, 11340 ja 11343.

11E
Kallion kaupunginosan Linjojen osa-alueen pienalueen 2 kortteli 11318 
sekä Kallion kaupunginosan Torkkelinmäen osa-alueen pienalueen 0 
korttelit 11328, 11329, 11331, 11340 ja 11343.

14A
Taka-Töölön kaupunginosan Taka-Töölön osa-alueen pienalue 1 sekä 
pienalueen 2 korttelit 14473, 14477, 14478 ja 14486 sekä pienalueen 3 
korttelit 14485, 14523 ja 14525 sekä pienalue 6.

14B
Taka-Töölön kaupunginosan Taka-Töölön osa-alueen pienalue 2 luku-
un ottamatta kortteleita 14473, 14477, 14478, 14486 ja 14487 sekä pi-
enalue 5. 

14C
Taka-Töölön kaupunginosan Taka-Töölön osa-alueen pienalue 3 luku-
un ottamatta kortteleita 14485, 14492, 14494, 14499, 14500, 14518, 
14523 ja 14525.

14D
Taka-Töölön kaupunginosan Taka-Töölön osa-alueen pienalueen 2 
kortteli 14487 sekä pienalueen 3 korttelit 14492, 14494, 14499, 14500 
ja 14518 sekä pienalue 4.

15A
Meilahden kaupunginosan Meilahden osa-alueen pienalueet 1, 2 ja 3 
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sekä pienalue 4 lukuun ottamatta kortteleita 15610-15612, 15614 ja 
15616 sekä Laakson kaupunginosan Laakson osa-alueen pienalue 2.

15B
Meilahden kaupunginosan Meilahden osa-alueen pienalueen 4 korttelit 
15610-15612, 15614 ja 15616 sekä Meilahden kaupunginosan Pikku 
Huopalahden osa-alueen pienalue 1 sekä Laakson kaupunginosan 
Laakson osa-alueen pienalueet 1 ja 3.

21B
Hermannin kaupunginosan Hermanninmäen osa-alueen pienalueen 1 
korttelit 21652, 21653, 21656, 21657, 21660, 21663 ja 21665 sekä pie-
nalue 2 sekä Hermannin kaupunginosan Kyläsaaren osa-alue.

24A
Kumpulan kaupunginosan Kumpulan osa-alue.

25A
Käpylän kaupunginosan Käpylän osa-alueen pienalueet 1 ja 2 sekä pi-
enalue 4 lukuun ottamatta korttelia 25953 sekä pienalue 5 lukuun otta-
matta kortteleita 25801, 25814, 25815, 25825-25828, 25840, 25842 ja 
25881 sekä pienalueen 6 korttelit 25001, 25002, 25810, 25819, 25820 
ja 25822.

25B
Käpylän kaupunginosan Käpylän osa-alueen pienalue 3 sekä pienalu-
een 4 kortteli  25953 sekä pienalueen 5 korttelit 25801, 25814, 25815, 
25825-25828, 25840, 25842 ja 25881 sekä pienalue 6 lukuun ottamatta 
kortteleita 25001, 25002, 25810, 25819, 25820 ja 25822.

30A
Munkkiniemen kaupunginosan Vanhan Munkkiniemen osa-alueen pie-
nalue 1 sekä pienalue 4 lukuun ottamatta kortteleita 30001-30005, 
30016-30018, 30039 ja 30045.

30B
Munkkiniemen kaupunginosan Vanhan Munkkiniemen osa-alueen pie-
nalueen 2 korttelit 30049 ja 30050 sekä pienalueen 3 korttelit 30048 ja 
30053 sekä pienalueen 4 korttelit 30001-30005, 30016-30018, 30039 
ja 30045 sekä Munkkiniemen kaupunginosan Kuusisaaren osa-alue 
sekä Munkkiniemen kaupunginosan Lehtisaaren osa-alueen pienalue 1 
sekä Lauttasaaren kaupunginosan Lehtisaaren osa-alueen pienalue 2. 

30C
Munkkiniemen kaupunginosan Vanhan Munkkiniemen osa-alueen pie-
nalue 2 lukuun ottamatta kortteleita 30049 ja 30050 sekä pienalue 3 lu-
kuun ottamatta kortteleita 30048 ja 30053.
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33A
Kaarelan kaupunginosan Kannelmäen osa-alueen pienalue 2.

33B
Kaarelan kaupunginosan Kannelmäen osa-alueen pienalueen 1 kortte-
lit 33119-33121, 33125-33127, 33129 ja 33164 sekä pienalue 4 lukuun 
ottamatta kortteleita 33202-33204. 

33C
Kaarelan kaupunginosan Kannelmäen osa-alueen pienalue 1 lukuun 
ottamatta kortteleita 33119-33121, 33125-33127, 33129 ja 33164 sekä 
pienalue 3 sekä pienalueen 4 korttelit 33202-33204 sekä Kaarelan 
kaupunginosan Hakuninmaan osa-alueen pienalue 1.

34C
Pakilan kaupunginosan Itä-Pakilan osa-alue sekä Tuomarinkylän kau-
punginosan Tuomarinkartanon osa-alue.

35B
Tuomarinkylän kaupunginosan Paloheinän osa-alueen pienalueen 1 
korttelit 35013-35018, 35020-35024, 35056, 35059, 35060, 35062-
35064, 35069 ja 35093 sekä Tuomarinkylän kaupunginosan Torppa-
rinmäen osa-alue sekä Tuomarinkylän kaupunginosan Haltialan osa-
alue.

36A
Viikin kaupunginosan Viikinrannan osa-alueen pienalue 2 sekä Viikin 
kaupunginosan Latokartanon osa-alueen pienalue 1 sekä Viikin kau-
punginosan Viikin tiedepuiston osa-alueen pienalue 1 sekä pienalue 2 
lukuun ottamatta kortteleita 36175-36177 ja 38323.

36B
Viikin kaupunginosan Latokartanon osa-alueen pienalue 2 sekä pie-
nalueen 3 korttelit 36205, 36222, 36223, 36225, 36227-36232 ja 
36241.

36C
Viikin kaupunginosan Latokartanon osa-alueen pienalue 3 lukuun ot-
tamatta kortteleita 36205, 36222, 36223, 36225, 36227-36232 ja 36241 
sekä pienalue 4.

36D
Viikin kaupunginosan Viikinrannan osa-alueen pienalue 1 sekä Viikin 
kaupunginosan Viikinmäen osa-alueen pienalue 0 lukuun ottamatta 
kortteleita 36057, 36062, 36063, 36065 ja 36066. 
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38B
Malmin kaupunginosan Pihlajamäen osa-alueen pienalue 1 lukuun ot-
tamatta kortteleita 38012-38016, 38018, 38137, 38242 ja 38317.

38C
Malmin kaupunginosan Pihlajamäen osa-alueen pienalueen 1 korttelit 
38012-38016, 38018 ja 38242 sekä pienalueet 2 ja 4.

40A
Suutarilan kaupunginosan Siltamäen osa-alueen pienalue 4 lukuun ot-
tamatta korttelia 40010 sekä pienalue 5 lukuun ottamatta kortteleita 
40176, 40178, 40179, 40227 ja 40228 sekä pienalue 6.

40C
Tapaninkylän ja Suutarilan kaupunginosan Töyrynummen osa-alueen 
pienalueet 2 ja 3 sekä Suutarilan kaupunginosan Siltamäen osa-alueen 
pienalueen 5 korttelit 40176, 40178, 40179, 40227 ja 40228 sekä Suu-
tarilan kaupunginosan Töyrynummen osa-alueen pienalue 4.

42A
Mustikkamaa-Korkeasaaren kaupunginosa sekä Kulosaaren kaupungi-
nosa sekä Herttoniemen kaupunginosan Länsi-Herttoniemen osa-
alueen pienalue 5.

43A
Herttoniemen kaupunginosan Länsi-Herttoniemen osa-alueen pienalue 
1.

43B
Herttoniemen kaupunginosan Länsi-Herttoniemen osa-alueen pienalu-
eet 2, 3 ja 4 sekä Vartiokylän kaupunginosan Myllypuron osa-alueen 
pienalue 4 sekä Vartiokylän kaupunginosan Roihupellon osa-alue.

43D
Herttoniemen kaupunginosan Roihuvuoren osa-alueen pienalue 1 lu-
kuun ottamatta kortteleita 43217, 43219-43223 sekä pienalueen 2 kort-
telit 43201-43204 sekä pienalue 3.

43E
Herttoniemen kaupunginosan Roihuvuoren osa-alueen pienalueen 1 
korttelit 43217, 43219-43223 sekä pienalue 2 lukuun ottamatta kortte-
leita 43201-43204 sekä Herttoniemen kaupunginosan Herttoniemen 
yritysalueen osa-alueen pienalue 1 lukuun ottamatta kortteleita 43055, 
43056, 43060, 43064, 43069, 43078 ja 43080.

43F
Herttoniemen kaupunginosan Herttoniemenrannan osa-alueen pie-
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nalueen 1 korttelit 43242, 43244-43269, 43276 ja 43282 sekä pienalue 
2.

43G
Herttoniemen kaupunginosan Herttoniemenrannan osa-alueen pie-
nalue 1 lukuun ottamatta kortteleita 43242, 43244-43269, 43276 ja 
43282.

45D
Vartiokylän kaupunginosan Puotinharjun osa-alueen pienalue 1 sekä 
Vartiokylän kaupunginosan Myllypuron osa-alueen pienalueen 5 kortte-
lit 45063, 45069, 45180 ja 45560-45562 sekä Vartiokylän kaupungino-
san Itäkeskuksen osa-alueen pienalue 1 sekä pienalueen 2 korttelit 
45050-45053 sekä pienalue 3.

45H
Vartiokylän kaupunginosan Marjaniemen osa-alue sekä Vartiokylän 
kaupunginosan Itäkeskuksen osa-alueen pienalue 2 lukuun ottamatta 
kortteleita 45050-45053.

46A
Pitäjänmäen kaupunginosan Talin osa-alue sekä Pitäjänmäen kau-
punginosan Pitäjänmäen yritysalueen osa-alueen pienalue 1 lukuun ot-
tamatta kortteleita 46021 ja 46074.

46B
Pitäjänmäen kaupunginosan Reimarlan osa-alueen pienalue 1 lukuun 
ottamatta kortteleita 46099, 46100, 46110, 46117, 46118, 46123, 
46162 ja 46164 sekä pienalueet 2 ja 3.

46C
Pitäjänmäen kaupunginosan Pajamäen osa-alue sekä Pitäjänmäen 
kaupunginosan Reimarlan osa-alueen pienalueen 1 korttelit 46099, 
46100, 46110, 46117, 46118, 46123, 46162 ja 46164 sekä Pitäjänmä-
en kaupunginosan Marttilan osa-alue sekä Pitäjänmäen kaupungino-
san Pitäjänmäen yritysalueen osa-alueen pienalueen 1 korttelit 46021 
ja 46074 sekä pienalueet 2 ja 3.

47A
Mellunkylän kaupunginosan Kivikon osa-alueen pienalueet 1 ja 4 sekä 
Mellunkylän kaupunginosan Kurkimäen osa-alueen pienalue 0 lukuun 
ottamatta kortteleita 47051, 47295-47300, 47305 ja 47306.

47B 
Mellunkylän kaupunginosan Kontulan osa-alueen pienalueen 1 kortteli 
47024 sekä pienalue 6 lukuun ottamatta kortteleita 47021, 47022, 
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47030-47032, 47034 ja 47083 sekä Mellunkylän kaupunginosan Kivi-
kon osa-alueen pienalueen 2 korttelit 47064-47066 sekä pienalue 3.

47C
Mellunkylän kaupunginosan Kontulan osa-alueen pienalue 1 lukuun ot-
tamatta korttelia 47024 sekä Mellunkylän kaupunginosan Kivikon osa-
alueen pienalue 2 lukuun ottamatta kortteleita 47064-47066.

47D
Vartiokylän kaupunginosan Myllypuron osa-alueen pienalueen 6 kortte-
lit 45583-45585 sekä Mellunkylän kaupunginosan Kontulan osa-alueen 
pienalueen 2 korttelit 47001-47008 ja 47082 sekä pienalue 3 sekä 
Mellunkylän kaupunginosan Kurkimäen osa-alueen pienalueen 0 kort-
telit 47051, 47295-47300, 47305 ja 47306.

47E
Mellunkylän kaupunginosan Kontulan osa-alueen pienalueen 6 korttelit 
47031, 47032, 47034 ja 47083 sekä Mellunkylän kaupunginosan Vesa-
lan osa-alueen pienalue 1 sekä pienalue 3 lukuun ottamatta kortteleita 
47307-47310 ja 47340.

47F
Mellunkylän kaupunginosan Kontulan osa-alueen pienalueen 6 korttelit 
47021, 47022 ja 47030 sekä Mellunkylän kaupunginosan Vesalan osa-
alueen pienalue 2 sekä pienalueen 3 korttelit 47307-47310 ja 47340.

47G
Mellunkylän kaupunginosan Kontulan osa-alueen pienalue 2 lukuun ot-
tamatta kortteleita 47001-47008 ja 47082 sekä Mellunkylän kaupungi-
nosan Vesalan osa-alueen pienalue 4 sekä Mellunkylän kaupungino-
san Mellunmäen osa-alueen pienalue 2 lukuun ottamatta kortteleita 
47252, 47259 ja 47271.

47H
Mellunkylän kaupunginosan Mellunmäen osa-alueen pienalueen 1 kort-
telit 47200, 47201, 47203-47208, 47211, 47225, 47228, 47230, 47231, 
47311, 47320-47330 ja 47335.

47J
Mellunkylän kaupunginosan Mellunmäen osa-alueen pienalue 1 lukuun 
ottamatta kortteleita 47200, 47201, 47203-47208, 47211, 47225, 
47228, 47230, 47231, 47311, 47320-47330 ja 47335 sekä pienalueen 
2 korttelit 47252, 47259 ja 47271 sekä pienalue 3.

49A
Laajasalon kaupunginosan Yliskylän osa-alueen pienalue 1 lukuun ot-
tamatta kortteleita 49011, 49012 ja 49030 sekä pienalueen 2 kortteli 
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49076 sekä pienalue 3 sekä Laajasalon kaupunginosan Tullisaaren 
osa-alueen pienalue 1.

49B
Laajasalon kaupunginosan Yliskylän osa-alueen pienalue 2 lukuun ot-
tamatta kortteleita 49074 ja 49076 sekä pienalue 7 lukuun ottamatta 
kortteleita 49046 ja 49047 sekä Laajasalon kaupunginosan Hevossal-
men osa-alueen pienalue 1 sekä Santahaminan kaupunginosa sekä 
Ulkosaarten kaupunginosan Itäsaarten osa-alue.

49C
Vartiosaaren kaupunginosa sekä Laajasalon kaupunginosan Yliskylän 
osa-alueen pienalueen 1 korttelit 49011, 49012 ja 49030 sekä pienalu-
eet 4 ja 5 sekä pienalueen 6 korttelit 49100-49102.

49D
Laajasalon kaupunginosan Yliskylän osa-alueen pienalue 6 lukuun ot-
tamatta kortteleita 49100-49102 sekä Laajasalon kaupunginosan 
Jollaksen osa-alue sekä Laajasalon kaupunginosan Hevossalmen osa-
alueen pienalue 2 sekä Villingin kaupunginosa.

49E
Laajasalon kaupunginosan Yliskylän osa-alueen pienalueen 2 kortteli 
49074 sekä pienalueen 7 korttelit 49046 ja 49047 sekä Laajasalon 
kaupunginosan Tullisaaren osa-alueen pienalue 2 sekä Laajasalon 
kaupunginosan Kruunuvuorenrannan osa-alue.

52A
Suomenlinnan kaupunginosa.

54A
Vuosaaren kaupunginosan Meri-Rastilan osa-alueen pienalue 1 lukuun 
ottamatta kortteleita 54211, 54212, 54214-54216, 54218 ja 54219 sekä 
pienalueet 2, 3 ja 4.

54B
Vuosaaren kaupunginosan Meri-Rastilan osa-alueen pienalueen 1 kort-
telit 54211, 54212, 54214-54216, 54218 ja 54219 sekä Vuosaaren 
kaupunginosan Kallahden osa-alueen pienalue 1 lukuun ottamatta kort-
teleita 54123, 54124, 54181 ja 54182 sekä Vuosaaren kaupunginosan 
Rastilan osa-alueen pienalueen 2 korttelit 54008-54010.

54C
Vuosaaren kaupunginosan Kallahden osa-alueen pienalueet 2 ja 3 se-
kä Vuosaaren kaupunginosan Aurinkolahden osa-alueen pienalueen 3 
korttelit 54272-54281, 54297 ja 54298.
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54E
Vuosaaren kaupunginosan Keski-Vuosaaren osa-alueen pienalueen 8 
kortteli 54012 sekä Vuosaaren kaupunginosan Rastilan osa-alueen pi-
enalue 1 lukuun ottamatta kortteleita 54033 ja 54034 sekä pienalue 2 
lukuun ottamatta kortteleita 54008-54010.

54F
Vuosaaren kaupunginosan Keski-Vuosaaren osa-alueen pienalue 1 
sekä pienalue 4 lukuun ottamatta korttelia 54180 sekä pienalue 9 luku-
un ottamatta korttelia 54072 sekä Vuosaaren kaupunginosan Nordsjön 
kartanon osa-alue.

54G
Vuosaaren kaupunginosan Keski-Vuosaaren osa-alueen pienalueen 2 
korttelit 54060, 54061, 54065-54071 ja 54073 sekä pienalue 6 sekä pi-
enalue 8 lukuun ottamatta korttelia 54012 sekä pienalueen 9 kortteli 
54072 sekä Vuosaaren kaupunginosan Rastilan osa-alueen pienalueen 
1 korttelit 54033 ja 54034.

54H
Vuosaaren kaupunginosan Keski-Vuosaaren osa-alueen pienalue 2 lu-
kuun ottamatta kortteleita 54060, 54061, 54065-54071 ja 54073 sekä 
Vuosaaren kaupunginosan Niinisaaren osa-alue sekä Vuosaaren kau-
punginosan Mustavuoren osa-alue.

55A
Östersundomin kaupunginosa sekä Salmenkallion kaupunginosa sekä 
Talosaaren kaupunginosa sekä Karhusaaren kaupunginosa sekä Ul-
tunan kaupunginosa.

Samalla keskusvaalilautakunta esitti kaupunginhallitukselle uusien ää-
nestysalueiden 10D, 43C ja 54J muodostamista (liitteet 6, 16, 21 ja 22). 
Kyseisten äänestysalueiden rajat määritellään seuraavasti:

10D 
Sörnäisten kaupunginosan Kalasataman osa-alueen pienalueet 1, 2, 3 
ja 4 sekä Sörnäisten ja Hermannin kaupunginosan Hermanninrannan 
osa-alue.

43C
Herttoniemen kaupunginosan Länsi-Herttoniemen osa-alueen pienalue 
6 sekä Herttoniemen kaupunginosan Herttoniemen yritysalueen osa-
alueen pienalueen 1 korttelit 43055, 43056, 43060, 43064, 43069, 
43078 ja 43080 sekä pienalue 2.
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54J
Vuosaaren kaupunginosan Keski-Vuosaaren osa-alueen pienalueen 4 
kortteli 54180 sekä Vuosaaren kaupunginosan Kallahden osa-alueen 
pienalueen 1 korttelit 54123, 54124, 54181 ja 54182 sekä Vuosaaren 
kaupunginosan Aurinkolahden osa-alueen pienalue 1 sekä pienalueen 
3 korttelit 54270, 54271 ja 54296.

Samalla keskusvaalilautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että äänes-
tysaluejakokarttaan tehdään liitteen 2 mukaiset teknisluonteiset muu-
tokset.

Esittelijä
keskusvaalilautakunnan sihteeri
Veera Reuna

Lisätiedot
Veera Reuna, keskusvaalilautakunnan sihteeri, puhelin: 310 64572

veera.reuna(a)hel.fi
Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi
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§ 156
Miljörapport för Helsingfors stad 2019

HEL 2019-013372 T 11 00 01

Beslut

Stadsfullmäktige antecknade miljörapporten för Helsingfors stad 2019.

Dessutom godkände stadsfullmäktige följande tre hemställningskläm-
mar:

 Stadsfullmäktige önskar att det ska göras en utredning om 
eventuella sätt att minska partikelutsläppen från den småskaliga 
eldningen av ved. (Petrus Pennanen)

  
 Vid godkännande av stadsstyrelsens förslag förutsätter stads-

fullmäktige att man utreder möjligheten för att utvidga mätarna 
som beskriver naturens mångfald och utveckling i samband med 
miljörapporteringen. (Atte Harjanne)

  
 Vid godkännande av stadsstyrelsens förslag förutsätter stads-

fullmäktige att man utreder möjligheten för att utöka analysen 
som beskriver naturens mångfald genom att inkludera parker 
och planerade grönområden i centrum och förorterna då man 
bedömer miljöns inverkan på livskvaliteten i Helsingfors. (Laura 
Kolbe)

Behandling

Under diskussionen framställdes tre förslag till hemställningsklämmar:

Ledamoten Petrus Pennanen understödd av ledamoten Atte Harjanne 
föreslog följande hemställningskläm: 

 Stadsfullmäktige önskar att det ska göras en utredning om even-
tuella sätt att minska partikelutsläppen från den småskaliga eld-
ningen av ved.

Ledamoten Atte Harjanne understödd av ledamoten Atte Kaleva fö-
reslog följande hemställningskläm:

 Vid godkännande av stadsstyrelsens förslag förutsätter stads-
fullmäktige att man utreder möjligheten för att utvidga mätarna 
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som beskriver naturens mångfald och utveckling i samband med 
miljörapporteringen.

Ledamoten Laura Kolbe understödd av ledamoten Terhi Peltokorpi fö-
reslog följande hemställningskläm: 

 Vid godkännande av stadsstyrelsens förslag förutsätter stads-
fullmäktige att man utreder möjligheten för att utöka analysen 
som beskriver naturens mångfald genom att inkludera parker 
och planerade grönområden i centrum och förorterna då man 
bedömer miljöns inverkan på livskvaliteten i Helsingfors.

Stadsfullmäktige godkände först stadsstyrelsens förslag enhälligt.

Omröstningsordning

Hemställningsklämmarna togs särskilt upp till omröstning.

2 omröstningen

Ledamoten Petrus Pennanens förslag till hemställningskläm JA, mot-
sätter sig NEJ

JA-förslag: Stadsfullmäktige önskar att det ska göras en utredning om 
eventuella sätt att minska partikelutsläppen från den småskaliga eld-
ningen av ved.
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 47
Zahra Abdulla, Alviina Alametsä, Ted Apter, Paavo Arhinmäki, Katju 
Aro, Sirpa Asko-Seljavaara, Eva Biaudet, Silja Borgarsdottir Sandelin, 
Jussi Chydenius, Fatim Diarra, Mia Haglund, Jasmin Hamid, Atte Har-
janne, Joel Harkimo, Kaisa Hernberg, Mari Holopainen, Veronika Hon-
kasalo, Abdirahim Husu Hussein, Kati Juva, Emma Kari, Otso Kivekäs, 
Mai Kivelä, Dan Koivulaakso, Vesa Korkkula, Kauko Koskinen, Heimo 
Laaksonen, Sami Muttilainen, Johanna Nuorteva, Maria Ohisalo, Han-
nu Oskala, Jenni Pajunen, Matti Parpala, Jaana Pelkonen, Petrus Pen-
nanen, Tuomas Rantanen, Suldaan Said Ahmed, Mirita Saxberg, Os-
mo Soininvaara, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Ulla-Marja Urho, 
Reetta Vanhanen, Laura Varjokari, Mauri Venemies, Sanna Vesikansa, 
Anna Vuorjoki, Ozan Yanar

Nej-röster: 6
Pia Kopra, Jussi Niinistö, Dani Niskanen, Wille Rydman, Daniel Sazo-
nov, Sampo Terho
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Blanka: 31
Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Harry Bogomoloff, Mika Ebeling, Laura 
Finne-Elonen, Juha Hakola, Jussi Halla-aho, Eveliina Heinäluoma, Ville 
Jalovaara, Jukka Järvinen, Atte Kaleva, Arja Karhuvaara, Tapio Kle-
metti, Laura Kolbe, Terhi Koulumies, Johanna Laisaari, Otto Meri, Björn 
Månsson, Pia Pakarinen, Terhi Peltokorpi, Mika Raatikainen, Marcus 
Rantala, Mari Rantanen, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Laura Ris-
sanen, Anni Sinnemäki, Ilkka Taipale, Pilvi Torsti, Jan Vapaavuori, Si-
nikka Vepsä

Frånvarande: 1
Thomas Wallgren

Stadsfullmäktige godkände ledamoten Petrus Pennanens förslag till 
hemställningskläm.

3 omröstningen

Ledamoten Atte Harjannes förslag till hemställningskläm JA, motsätter 
sig NEJ

JA-förslag: Vid godkännande av stadsstyrelsens förslag förutsätter 
stadsfullmäktige att man utreder möjligheten för att utvidga mätarna 
som beskriver naturens mångfald och utveckling i samband med miljö-
rapporteringen.
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 66
Zahra Abdulla, Alviina Alametsä, Maija Anttila, Ted Apter, Paavo Ar-
hinmäki, Katju Aro, Eva Biaudet, Silja Borgarsdottir Sandelin, Jussi 
Chydenius, Fatim Diarra, Mika Ebeling, Laura Finne-Elonen, Mia 
Haglund, Jussi Halla-aho, Jasmin Hamid, Atte Harjanne, Joel Harkimo, 
Eveliina Heinäluoma, Kaisa Hernberg, Mari Holopainen, Veronika Hon-
kasalo, Abdirahim Husu Hussein, Kati Juva, Jukka Järvinen, Atte Kale-
va, Emma Kari, Otso Kivekäs, Mai Kivelä, Tapio Klemetti, Dan Koivu-
laakso, Laura Kolbe, Pia Kopra, Vesa Korkkula, Heimo Laaksonen, Jo-
hanna Laisaari, Otto Meri, Sami Muttilainen, Björn Månsson, Dani Nis-
kanen, Johanna Nuorteva, Maria Ohisalo, Hannu Oskala, Jenni Paju-
nen, Matti Parpala, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Petrus Penna-
nen, Marcus Rantala, Mari Rantanen, Tuomas Rantanen, Nasima 
Razmyar, Laura Rissanen, Suldaan Said Ahmed, Mirita Saxberg, Anni 
Sinnemäki, Osmo Soininvaara, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Ilk-
ka Taipale, Pilvi Torsti, Reetta Vanhanen, Laura Varjokari, Sinikka 
Vepsä, Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki, Ozan Yanar

Nej-röster: 1
Wille Rydman
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Blanka: 17
Pentti Arajärvi, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Juha Hakola, 
Ville Jalovaara, Arja Karhuvaara, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, 
Jussi Niinistö, Pia Pakarinen, Mika Raatikainen, Risto Rautava, Daniel 
Sazonov, Sampo Terho, Ulla-Marja Urho, Jan Vapaavuori, Mauri Ve-
nemies

Frånvarande: 1
Thomas Wallgren

Stadsfullmäktige godkände ledamoten Atte Harjannes förslag till hem-
ställningskläm.

4 omröstningen

Ledamoten Laura Kolbes förslag till hemställningskläm JA, motsätter 
sig NEJ

JA-förslag: Vid godkännande av stadsstyrelsens förslag förutsätter 
stadsfullmäktige att man utreder möjligheten för att utöka analysen som 
beskriver naturens mångfald genom att inkludera parker och planerade 
grönområden i centrum och förorterna då man bedömer miljöns inver-
kan på livskvaliteten i Helsingfors.
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 69
Alviina Alametsä, Maija Anttila, Ted Apter, Pentti Arajärvi, Paavo Ar-
hinmäki, Katju Aro, Sirpa Asko-Seljavaara, Eva Biaudet, Harry Bogo-
moloff, Silja Borgarsdottir Sandelin, Jussi Chydenius, Fatim Diarra, 
Laura Finne-Elonen, Mia Haglund, Juha Hakola, Jasmin Hamid, Atte 
Harjanne, Joel Harkimo, Eveliina Heinäluoma, Kaisa Hernberg, Mari 
Holopainen, Veronika Honkasalo, Abdirahim Husu Hussein, Ville Jalo-
vaara, Kati Juva, Jukka Järvinen, Atte Kaleva, Arja Karhuvaara, Emma 
Kari, Otso Kivekäs, Mai Kivelä, Tapio Klemetti, Dan Koivulaakso, Laura 
Kolbe, Vesa Korkkula, Kauko Koskinen, Heimo Laaksonen, Johanna 
Laisaari, Sami Muttilainen, Björn Månsson, Jussi Niinistö, Dani Niska-
nen, Johanna Nuorteva, Maria Ohisalo, Hannu Oskala, Jenni Pajunen, 
Pia Pakarinen, Matti Parpala, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Mar-
cus Rantala, Tuomas Rantanen, Nasima Razmyar, Laura Rissanen, 
Suldaan Said Ahmed, Anni Sinnemäki, Osmo Soininvaara, Leo Strani-
us, Johanna Sydänmaa, Ilkka Taipale, Sampo Terho, Pilvi Torsti, Reet-
ta Vanhanen, Laura Varjokari, Mauri Venemies, Sinikka Vepsä, Sanna 
Vesikansa, Anna Vuorjoki, Ozan Yanar

Blanka: 12
Mika Ebeling, Jussi Halla-aho, Pia Kopra, Terhi Koulumies, Mika Raati-
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kainen, Mari Rantanen, Risto Rautava, Wille Rydman, Mirita Saxberg, 
Daniel Sazonov, Ulla-Marja Urho, Jan Vapaavuori

Frånvarande: 4
Zahra Abdulla, Otto Meri, Petrus Pennanen, Thomas Wallgren

Stadsfullmäktige godkände ledamoten Laura Kolbes förslag till hem-
ställningskläm.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Timo Lindén, stadssekreterare, telefon: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Bilagor

1 Miljörapport 2019

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Beaktandet av miljöärendena hos Helsingfors stad styrs av stadsstra-
tegin och miljöpolicyn som stadsfullmäktige godkänt och av anvisning-
arna för utarbetande av budgeten som stadsstyrelsen godkänt. Staden 
har dessutom flera program för delområden inom miljöskyddet som bi-
drar till att förverkliga stadens miljöledning. Miljöarbetet inom sektorer-
na, i förvaltningarna, på affärsverken och vid dottersammanslutningar-
na stöder stadens miljöledning.

Miljörapporten för Helsingfors stad är stadskoncernens gemensamma 
handling. I handlingen beskrivs hur stadens miljömål uppnåtts, hur sta-
dens verksamhet påverkar miljön och hur stadens miljöpolicy verk-
ställts. I miljörapporten rapporteras i fortsättningen också hur åtgärds-
programmet Kolneutralt Helsingfors 2035 och anpassningsriktlinjerna 
2019–2025 avancerar. Svaren från sektorerna och affärsverken samt 
miljöbokföringsuppgifterna publiceras som öppna data och hela rappor-
ten kommer att publiceras på adressen www.hel.fi/ymparistoraportti. 
Uppgifterna för rapporten, som har sammanställts och redigerats av 
miljötjänsterna, har producerats av stadens alla sektorer, förvaltningar, 
affärsverk och dottersammanslutningar.
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Centrala plock ur miljörapporten

Verkställandet och uppföljningen av åtgärdsprogrammet Kolneutralt 
Helsingfors 2035 inleddes i full skala år 2019. Såväl inom staden som 
med andra viktiga intressenter byggde man upp ett ännu intensivare 
samarbete i klimatfrågor. I slutet av året lanserades tjänsten Helsingin 
ilmastovahti, där vem som helst kan se hur stadens klimatmål och -
åtgärder framskrider. För var och en av de 147 åtgärderna i program-
met Kolneutralt Helsingfors finns en kontaktperson som regelbundet 
sammanställer information om åtgärden och hur den framskrider i Il-
mastovahti. Under 2019 förberedde Helsingfors programmet Energire-
nässans som är en central Kolneutralt Helsingfors-åtgärd. Program-
mets syfte är att påskynda energirenoveringar i privatägda byggnader. 
Målet är att minska mängden värmeenergi med tiotals procent i hela 
Helsingfors byggnadsbestånd före år 2035. Målen för energiklass i 
Helsingfors stads egna nya byggnader skärptes år 2019 till en minst 20 
procent bättre nivå än den föreskrivna nivån. Stadens villkor för tomtre-
serveringar skärptes till Finlands striktaste, energieffektivitetsnivån 
A2018 blev obligatorisk i kvalitets- och pristävlingar.

År 2019 var de totala växthusutsläppen i Helsingfors omkring 26 pro-
cent lägre än år 1990. Utsläppen ökade med två procent jämfört med 
föregående år. Stadens mål för 2020 i fråga om utsläppen av växthus-
gaser är en minskning på 30 procent. Det skulle sannolikt vara utma-
nande att uppnå energiförbrukningsmålen men de begränsningsåtgär-
der som trädde i kraft i mars 2020 i och med coronapandemin minska-
de betydligt motorfordonstrafiken och elförbrukningen, vilket har en po-
sitiv inverkan på utsläppsutvecklingen. Dessutom har utsläppen från 
energiproduktionen minskat betydligt i Finland.

Klimatförändringen listades som en av femton riskkategorier i stads-
koncernens utvärdering av betydande risker 2019. Identifieringen av 
klimatförändringen som en egen riskkategori främjar integrationen av 
arbetet för anpassning till klimatförändringen som en del av stadens 
riskhantering som helhet. Ett centralt program i hanteringen av klima-
trisker är Helsingfors riktlinjer för anpassning till klimatförändringen 
2019–2025, som godkändes av stadsstyrelsen i maj 2019 (§ 405).

Helsingfors stads energispararbete samordnas av Energispararbets-
gruppen. Stadskoncernens utsläpp utgör 12 procent av hela stadens 
utsläpp, och omkring 94 procent av denna andel kan kopplas till bygg-
nadernas energiförbrukning. Helsingfors stadskoncerns totala energi-
förbrukning 2019 var omkring 1 638 GWh, vilket var fem procent mind-
re än 2018. På grund av uppdateringar av rapporteringsrutinerna och 
systemen för förbrukningsuppföljning är uppgifterna om fastigheternas 
energiförbrukning från 2019 inte helt jämförbara med tidigare år. Under 
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2019 introducerades en modern realtidsplattform för fastighetsdata, sy-
stemet Nuuka. Under året anslöts de servicefastigheter som ägs direkt 
av staden, det vill säga sammanlagt 600 fastigheter, till systemets 
energiförbrukningsuppföljning på timnivå. Energiförbrukningsdata från 
servicebyggnader kommer under våren 2020 att öppnas upp i tjänsten 
HRI för öppna data.

Stadscykeltjänsten utvidgades år 2019. Helsingfors fick 88 nya statio-
ner och 880 nya cyklar som täcker ett större område än tidigare. I 
Helsingfors gjordes sammanlagt omkring 3 miljoner resor. I juni 2019 
inleddes byggandet av snabbspårvägslinjen Spårjokern mellan Östra 
centrum i Helsingfors och Kägeludden i Esbo. Tack vare Spårjokern 
kommer stadsstrukturen att förtätas, behovet av egen bil att minska 
och utsläppen från trafiken att minska. I slutet av 2019 hade Helsing-
fors sammanlagt 97 offentliga laddningspunkter för elbilar.

Luftkvaliteten i Helsingfors har förbättrats under de senaste årtiondena 
och är ganska god i internationell jämförelse. Årsgränsvärdet för kvä-
vedioxid som EU:s luftkvalitetsdirektiv fastställer med tanke på hälsoef-
fekterna överskrids dock fortsättningsvis på vissa ställen på centrums 
slutna gator, eller riskerar att överskridas. Orsaken är avgaser från tra-
fiken, särskilt från dieselfordon. Även inandningsbara partiklar, det vill 
säga damm, försämrar luftkvaliteten i synnerhet under vårarna och i 
närheten av stora byggarbetsplatser. När det gäller gatudamm finns 
fortfarande en risk för överskridande av gränsvärdet. I tätbebyggda 
småhusområden försämras luftkvaliteten av småskalig förbränning av 
ved i öppna spisar och bastuugnar. Utsläppen av små partiklar från 
eldstäder är i huvudstadsregionen större än utsläppen från trafiken. 
Svart kol från förbränning av ved bidrar dessutom till klimatuppvärm-
ningen.

Buller i miljön försämrar livsmiljöns kvalitet och trivsamhet i Helsingfors. 
Kraftigt, kontinuerligt buller skadar också hälsan. Vägtrafiken orsakade 
mest bullerolägenheter. Lokalt kan även till exempel bygg- och repara-
tionsarbeten, publikevenemang och restauranger orsaka störande bul-
ler.

Helsingfors stads bullerbekämpningsarbete styrs av handlingsplanen 
för bullerbekämpning 2018–2022. Programmet fokuserar på att före-
bygga bullerolägenheter genom planering av markanvändningen och 
trafiken. Därutöver behövs åtgärder genom vilka man försöker sänka 
bullernivåerna, såsom sänkning av hastighetsbegränsningar, buller-
dämpande gatubeläggningar och minskad användning av dubbdäck. 
Principerna för fastställandet av hastighetsbegränsningar godkändes 
2018 och hastighetsbegränsningarna sänktes på flera gator 2019. An-
talet hastighetskameror och hastighetsskärmar i staden utökades.
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God förhandsinformation har konstaterats minska på den bullerolägen-
het som invånarna har upplevt i fråga om såväl bygg- och reparations-
arbeten som friluftskonserter.

Tillståndet för växtligheten under vattenytan i Helsingfors havsområde 
har på 2010-talet varit stabilt, men relativt svagt. Nyckelarten blåstång 
mår exempelvis dåligt, och förekomsten är mindre än under tidigare 
decennier. Närmare kusten har det intensiva byggandet på strandom-
rådena och användningen av havsområdet hållit bottnarna förslamma-
de, och vattnets grumlighet har ökat under de senaste åren, vilket för-
sämrar statusen för växtligheten under vattnet. Ifyllning, muddring och 
strandbygge ökar på nedskräpningen av havet. År 2019 kunde ned-
skräpning på grund av fylljord kontrolleras bättre än tidigare så att 
havsutfyllningar gjordes inom ett område som avgränsades av ett 
skyddsdraperi. Tillsammans med Åbo stad har Helsingfors förbundit sig 
till att verkställa ett tredje åtgärdsprogram för Östersjön åren 2019–
2023.

Verkställandet av naturskyddsprogrammet framskred i snabb takt år 
2019. NTM-centralen i Nyland fattade ett beslut om grundande och 
godkände skötsel- och användningsplaner för tre objekt. Dessa är Kall-
viksgrundet, utvidgningen av Magnuskärr och Högholmsklobben. Kall-
viksgrundet är Helsingfors enda naturskyddsområde under vatten, och 
består av Kallviksåsens undervattensängar med olika arter. Området 
har en areal på 228 hektar. I slutet av 2019 omfattade naturskyddsom-
rådena 2,2 procent av den totala markarealen i Helsingfors och 0,95 
procent av vattenarealen. Dessutom bereddes år 2019 förslag till grun-
dande av samt skötsel- och användningsplaner för fem nya natur-
skyddsområden för beslutsfattande.

Stadens mest centrala saneringsområden för förorenad mark gällde 
projektområdena Fiskehamnen och Busholmen, vilka görs om till bo-
endeområden. Stora saneringsobjekt fanns också i Nordsjö centrum 
och på Hertonäs strand. I byggen på allmänna områden utnyttjades år 
2019 sammanlagt 1 869 603 ton schaktmassor och stenmaterial. Tack 
vare återvinningen sparade man 11,3 miljoner euro och 1 560 000 liter 
bränsle, och utsläppen minskade med 3 689 t CO₂e.

Åtgärdsprogrammet Kolneutralt Helsingfors 2035 innehåller ambitiösa 
mål för främjande av ansvarsfulla upphandlingar. I programmet ingår 
sammanlagt 23 åtgärder för förbättring av ledningen av upphandlingar 
och upphandlingarnas effektivitet samt utveckling av upphandlingarna 
för byggande, trafik och måltidsservice för att minska klimateffekterna.

Åtgärderna har påskyndat utvecklingen mot ansvarsfullare upphand-
lingar, och flera mindre arbetsgrupper har bildats kring åtgärderna, 
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bland annat för att utveckla måltidsservicen och områdesentreprena-
derna. År 2019 inleddes också utvecklingen av en gemensam bank för 
ansvarskriterier.

Helsinki Marketing Ab lanserade i juni 2019 tjänsten Valitse vastuulli-
semmin (Välj mer ansvarsfullt) på webbplatsen MyHelsinki. Tjänsten 
hjälper stadsbor och turister att välja hållbarare sätt att leva och trivas i 
Helsingfors. Stiftelsen Smart & Clean lanserade en helhet Kaikki muovi 
kiertää (All plast återvinns) som syftar till att höja återvinningsgraden av 
den jungfruliga plast som kommer till Helsingforsregionen och Lahtis till 
60 procent från nuvarande 6 procent. Miljösystemet Ekokompassen har 
konstaterats vara ett fungerande system i stadens verksamhet. Eko-
kompassen tillämpas eller är under byggnad inom tre sektorer eller i 
dessas delar, på två affärsverk och i 13 dottersammanslutningar. I slu-
tet av 2019 verkade 765 utbildade ekostödpersoner inom stadens mo-
derorganisation. Också flera dottersammanslutningar har utbildade 
ekostödpersoner.

Helsingfors stads miljökostnader, inklusive avskrivningarna, uppgick to-
talt till 97 miljoner euro (2,1 procent av stadens alla verksamhetsutgif-
ter). De största utgiftsposterna hänförde sig till klimatskydd, renhållning 
och avfallshantering samt främjande av klimat- och miljövänliga trans-
porter. Miljöinvesteringarna uppgick till sammanlagt 135 miljoner euro 
(18,2 procent av stadens samtliga investeringar i anläggningstillgång-
ar). De största investeringarna anknöt till främjandet av klimat- och mil-
jövänliga trafikformer (HST:s investeringar i kollektivtrafiken) och sane-
ring av förorenad mark. Miljöintäkterna var ca 8,3 miljoner euro (0,7 
procent av stadens alla verksamhetsintäkter). De största intäkterna 
kom från avgifter för förflyttning av fordon i samband med städning av 
gator och från stadscyklarna.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Timo Lindén, stadssekreterare, telefon: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Bilagor

1 Miljörapport 2019

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

För kännedom

Stadsmiljönämnden
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Fostrans- och utbildningsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Social- och hälsovårdsnämnden

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 01.06.2020 § 330

HEL 2019-013372 T 11 00 01

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto merkitsee tiedoksi Helsingin kaupungin ympäristö-
raportin vuodelta 2019. 

25.05.2020 Pöydälle

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi
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§ 157
Projektplan för Dals samsjukhus

HEL 2018-004100 T 02 08 03 00

Beslut

Stadsfullmäktige godkände projektplanen för Dals samsjukhus, daterad 
12.2.2020, utgående från att projektet, som genomförs som ett gemen-
samt projekt mellan Helsingfors stad och Helsingfors och Nylands sjuk-
vårdsdistrikt, omfattar cirka 190 000 m² bruttoyta och att byggnads-
kostnaderna uppgår till högst 838 000 000 euro exklusive mervär-
desskatt i kostnadsnivån för november 2019.

Dessutom godkände stadsfullmäktige följande hemställningskläm:

 Vid godkännande av förslaget förutsätter stadsfullmäktige en 
utredning om möjligheterna att göra upp en åtgärdsplan för hur 
man kan minska köerna till boendeservicen för mental rehabilite-
ring innan avdelningarna överförs till Dals sjukhus. (Anna Vuor-
joki)

Behandling

Ledamoten Veronika Honkasalo understödd av ledamoten Anna Vuor-
joki föreslog att stadsfullmäktige samtidigt förutsätter att man planerar 
helheten för den psykiatriska avdelningsvården på så sätt att det totala 
antalet vårdplatser i psykiatrin inte minskar som en följd av att projektet 
genomförs.

5 omröstningen

Stadsstyrelsens förslag JA, motförslag NEJ

JA-förslag: Stadsstyrelsen
NEJ-förslag: Samtidigt förutsätter stadsfullmäktige att man planerar 
helheten för den psykiatriska avdelningsvården på så sätt att det totala 
antalet vårdplatser i psykiatrin inte minskar som en följd av att projektet 
genomförs.

Ja-röster: 50
Alviina Alametsä, Ted Apter, Harry Bogomoloff, Jussi Chydenius, Fatim 
Diarra, Mika Ebeling, Juha Hakola, Jasmin Hamid, Atte Harjanne, Joel 
Harkimo, Kaisa Hernberg, Mari Holopainen, Kati Juva, Atte Kaleva, Ar-
ja Karhuvaara, Emma Kari, Otso Kivekäs, Tapio Klemetti, Laura Kolbe, 
Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Heimo Laaksonen, Otto Meri, Dani 



Helsingfors stad Protokoll 11/2020 223 (331)
Stadsfullmäktige

Ärende/10
10.06.2020

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

Niskanen, Johanna Nuorteva, Hannu Oskala, Jenni Pajunen, Pia Paka-
rinen, Matti Parpala, Amanda Pasanen, Jaana Pelkonen, Terhi Pelto-
korpi, Petrus Pennanen, Mika Raatikainen, Marcus Rantala, Risto 
Rautava, Laura Rissanen, Wille Rydman, Mirita Saxberg, Daniel Sazo-
nov, Anni Sinnemäki, Osmo Soininvaara, Leo Stranius, Johanna 
Sydänmaa, Ulla-Marja Urho, Reetta Vanhanen, Jan Vapaavuori, Laura 
Varjokari, Sanna Vesikansa, Ozan Yanar

Nej-röster: 12
Zahra Abdulla, Paavo Arhinmäki, Katju Aro, Mia Haglund, Veronika 
Honkasalo, Mai Kivelä, Dan Koivulaakso, Vesa Korkkula, Sami Mutti-
lainen, Suldaan Said Ahmed, Sinikka Vepsä, Anna Vuorjoki

Blanka: 23
Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Sirpa Asko-Seljavaara, Eva Biaudet, Silja 
Borgarsdottir Sandelin, Laura Finne-Elonen, Jussi Halla-aho, Eveliina 
Heinäluoma, Abdirahim Husu Hussein, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, 
Pia Kopra, Johanna Laisaari, Björn Månsson, Jussi Niinistö, Mari Ran-
tanen, Tuomas Rantanen, Nasima Razmyar, Ilkka Taipale, Sampo 
Terho, Pilvi Torsti, Thomas Wallgren, Mauri Venemies

Ledamoten Petrus Pennanen meddelade att hans avsikt hade varit att 
rösta nej.

Stadsfullmäktige godkände stadsstyrelsens förslag.

Under diskussionen föreslog ledamoten Anna Vuorjoki understödd av 
ledamoten Sami Muttilainen följande hemställningskläm:

 Vid godkännande av förslaget förutsätter stadsfullmäktige en 
utredning om möjligheterna att göra upp en åtgärdsplan för hur 
man kan minska köerna till boendeservicen för mental rehabilite-
ring innan avdelningarna överförs till Dals sjukhus.

6 omröstningen

Ledamoten Anna Vuorjokis förslag till hemställningskläm JA, motsätter 
sig NEJ

JA-förslag: Vid godkännande av förslaget förutsätter stadsfullmäktige 
en utredning om möjligheterna att göra upp en åtgärdsplan för hur man 
kan minska köerna till boendeservicen för mental rehabilitering innan 
avdelningarna överförs till Dals sjukhus.
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 54
Zahra Abdulla, Alviina Alametsä, Ted Apter, Pentti Arajärvi, Paavo Ar-
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hinmäki, Katju Aro, Eva Biaudet, Silja Borgarsdottir Sandelin, Jussi 
Chydenius, Fatim Diarra, Mika Ebeling, Mia Haglund, Jasmin Hamid, 
Atte Harjanne, Kaisa Hernberg, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, 
Abdirahim Husu Hussein, Kati Juva, Emma Kari, Otso Kivekäs, Mai Ki-
velä, Dan Koivulaakso, Laura Kolbe, Vesa Korkkula, Johanna Laisaari, 
Sami Muttilainen, Björn Månsson, Johanna Nuorteva, Hannu Oskala, 
Jenni Pajunen, Amanda Pasanen, Terhi Peltokorpi, Petrus Pennanen, 
Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Nasima Razmyar, Laura Rissa-
nen, Suldaan Said Ahmed, Mirita Saxberg, Anni Sinnemäki, Osmo Soi-
ninvaara, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Ilkka Taipale, Pilvi Torsti, 
Thomas Wallgren, Reetta Vanhanen, Laura Varjokari, Mauri Venemies, 
Sinikka Vepsä, Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki, Ozan Yanar

Nej-röster: 1
Otto Meri

Blanka: 30
Maija Anttila, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Laura Finne-
Elonen, Juha Hakola, Jussi Halla-aho, Joel Harkimo, Eveliina Heinälu-
oma, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Atte Kaleva, Arja Karhuvaara, 
Tapio Klemetti, Pia Kopra, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Heimo 
Laaksonen, Jussi Niinistö, Dani Niskanen, Pia Pakarinen, Matti Parpa-
la, Jaana Pelkonen, Mika Raatikainen, Mari Rantanen, Risto Rautava, 
Wille Rydman, Daniel Sazonov, Sampo Terho, Ulla-Marja Urho, Jan 
Vapaavuori

Stadsfullmäktige godkände ledamoten Anna Vuorjokis förslag till hem-
ställningskläm.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Maria Nelskylä, stadssekreterare, telefon: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi
Saara Kanto, projektchef, telefon: 310 20277

saara.kanto(a)hel.fi

Bilagor

1 Laakson yhteissairaala hankesuunnitelma 12022020

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
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HUS Centralregistratur Förslagstext
Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Sammandrag

Dals samsjukhus är ett psykiatriskt och somatiskt sjukhus som byggs i 
Dals sjukhusområde i Helsingfors i form av ett gemensamt projekt mel-
lan Helsingfors stad och Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt 
(HUS).

Projektet genomförs stegvis under åren 2021–2030. I projektet byggs 
lokaler för HUS:s och Helsingfors psykiatriska sjukhusvård och för cirka 
hälften av de vårdplatser som Helsingfors sjukhus behöver. I projektet 
byggs dessutom lokaler för HUS:s krävande neurologiska rehabilitering 
och för poliklinikfunktioner, stödtjänster, undervisning, forskning och 
administration som stöder dessa.

Enligt projektplanen har samsjukhuset 922 vårdplatser, varav 394 för 
somatik, 54 för neurologisk rehabilitering, 444 för psykiatri och 30 för 
barnpsykiatri. Till sjukhuset har därtill planerats 10 platser för boende-
träning.

Dals samsjukhus ersätter i Helsingfors sjukhusverksamhet i Dals sjuk-
hus och Aurorasjukhuset i sin helhet och i Storkärrs sjukhus till hälften. 
Dessutom ersätter samsjukhuset i fråga om HUS Mariefors/Ohkola 
sjukhus, psykiatriska centret och barnpsykiatrin i Stengårdsområdet 
och sjukhusvården i Ulfåsa.

I projektplaneringsfasen uppskattades Helsingfors stads projektandel 
till 59 % och HUS:s andel till 41 %. Uppdelningen grundar sig på ett av-
tal mellan staden och HUS om genomförandet av projektplaneringen 
för Dals samsjukhus och därtill hörande upphandlingssamarbete och 
kostnader som stadsstyrelsen fattade beslut om 28.5.2018, § 385, och 
som HUS:s styrelse godkände 5.2.2018.

Projektplanen utgör bilaga 1. Projektplanens bilagor ingår i det bifoga-
de materialet.

Föredragandens motiveringar

Projektets bakgrund

År 2009 utarbetades publikationen Huvudstadsregionens sjukhusom-
rådesvision 2030 om arrangemangen inom sjukhusvården i huvud-
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stadsregionen. Den uppdaterades år 2016 och godkändes i social- och 
hälsovårdsnämnden 14.5.2016, §153. Enligt visionen har huvuddelen 
av sjukhustjänsterna i huvudstadsregionen på 2030-talet centraliserats 
till fyra sjukhusområden, till Jorv i Esbo, till Pejas i Vanda samt till Malm 
och till Mejlans i Helsingfors. Mejlans sjukhusområde omfattar också 
Dals sjukhusområde samt hud- och allergisjukhuset.

I visionen föreslås att de funktioner inom den krävande psykiatriska 
sjukvården i Nyland som år 2016 var Helsingfors stads och HUS-
psykiatris verksamhet centraliseras till Dal. Hela verksamheten i 
Helsingfors sjukhus och de behövliga 900 vårdplatserna kommer enligt 
sjukhusområdesvisionen att placeras till hälften i Dals sjukhusområde 
och till hälften i Malms sjukhusområde.

Helsingfors stad och HUS har sedan år 2017 tillsammans berett en 
plan om ett samsjukhus som byggs på Dals sjukhusområde. Social- 
och hälsovårdsnämnden godkände 23.05.2017, § 167, en behovsut-
redning för Dals samsjukhus, daterad 8.5.2017. HUS:s styrelse har be-
handlat behovsutredningen för Dals samsjukhus 21.8.2017, § 105, och 
beslutat anteckna den och konstatera att den gemensamma planering-
en av HUS:s och Helsingfors mentalvårdstjänster fortsätter.

Projektplanen grundar sig på ett avtal mellan Helsingfors stad och HUS 
om genomförandet av projektplaneringen för Dals samsjukhus och där-
till hörande upphandlingssamarbete och kostnader som godkändes av 
stadsstyrelsen 28.5.2018, § 385, och av HUS:s styrelse 5.2.2018. Pro-
jektets styrgrupp har godkänt projektplanen 12.2.2020.

I samband med planeringen av projektet har representanter för bygg-
nadstillsynen och miljötjänsten samt tillgänglighetsombudsmannen 
hörts som sakkunniga. Dessutom har man hört representanter för 
stadsmuseet och räddningsverket samt erfarenhetsexperter och sam-
arbetspersonal från brukarorganisationernas arbetarskydd.

Projektets mål och behövlighet

Samsjukhusprojektet grundar sig på ett behov att trygga utvecklings-
förutsättningarna, den höga kvaliteten och tillgängligheten av tjänsterna 
som placeras i sjukhuset, samt på behovet att för patienterna ordna 
ändamålsenliga lokaler och vårdförhållanden som är betydligt bättre än 
de nuvarande lokalerna och som uppfyller myndighetskraven. Ett viktigt 
mål som styr projektet är integrationen av organisationerna för HUS:s 
och stadens psykiatriska sjukvård, som i nuläget fungerar för sig i 
Helsingfors. Med det här eftersträvas effektivare funktioner och likvär-
diga tjänster för befolkningen i hela området.
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I Dals samsjukhus kommer det att ingå ett unikt center med alla speci-
alkunskapsområden inom den psykiatriska vården. Genom att centrali-
sera psykiatrisk och somatisk vård till samsjukhuset, i närheten av Mej-
lans samjour och specialsjukvård, uppnås effektiva och likvärdiga tjäns-
ter som drar nytta av den omfattande campushelheten. På det här sät-
tet främjas tillgängligheten av forskningsbaserad effektiv vård, ökas 
verksamhets- och lokaleffektiviteten och tryggas patienternas förstklas-
siga upplevelse om vården. Statsrådets förordning om grunderna för 
brådskande vård och förutsättningarna för jour inom olika medicinska 
verksamhetsområden (jourförordningen 583/2017) förutsätter att det 
vid jourenheten för psykiatri finns tillräcklig omfattande sakkunskap om 
de somatiska specialiteterna dygnet runt för bedömning av hälsotill-
ståndet hos en patient. I Helsingfors fungerar psykiatriska jouren för till-
fället som en del av samjouren. Avdelningarna som planeras till Dal har 
också jouruppgifter.

Dals samsjukhus ersätter helt och hållet de nuvarande sjukhusverk-
samheterna vid Dals sjukhus och Aurorasjukhuset och hälften av verk-
samheten vid Helsingfors stads Storkärrs sjukhus och HUS:s Marie-
fors/Ohkola sjukhus, Ulfåsas klinik för ätstörningar samt psykiatriska 
centret och barnpsykiatrin som fungerar i lokaler som staden har hyrt ut 
i Stengårdsområdet.

Till samsjukhuset centraliseras helsingforsarnas rehabilitering efter en 
akut sjukdom och rehabiliteringen då funktionsförmågan försvagas 
plötsligt, varför sjukhuset har planerats för att stöda rehabiliteringen. Till 
sjukhuset förläggs funktioner för palliativ vård och terminalvård. Sam-
sjukhusets enhet för krävande neurologisk rehabilitering betjänar hela 
HUS-området i rehabiliteringen av svåra cerebrovaskulära sjukdomar 
och skador.

De nuvarande enheterna som samsjukhuset kommer att ersätta har 
betydande moderniserings- och ombyggnadsbehov. De nuvarande 
sjukhusbyggnaderna ligger spridda, enheterna är huvudsakligen små 
och patienterna har huvudsakligen placerats i 2-4 personers rum som 
alla inte har egna toalettrum. I flerpersonsrummen uppfylls inte patien-
ternas integritets- och dataskydd och ökar risken för spridning av epi-
demier, och det är exempelvis inte möjligt att producera högklassig 
terminalvård i dem.

Ett beslut om att fortsätta använda de nuvarande lokalerna innebär om-
fattande arrangemang med tillfälliga lokaler och tillbyggnad. I Helsing-
fors eller i närliggande områden finns inga användbara tillfälliga lokaler 
för hundratals vårdplatser. Att bygga om de nuvarande sjukhusbygg-
naderna till moderna sjukhuslokaler frambringar inte ett tillräckligt antal 
vårdplatser, då målet är enkelrum för patienterna.
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En del av de nuvarande byggnaderna har skyddats, vilket antagligen 
förhindrar en utbyggnad av dem. De ändringar som sjukhusets hustek-
nik kräver och som följer de nya energimålen kan inte genomföras i de 
nuvarande byggnadernas stommar med låga våningshöjder. Målen 
som gäller likvärdighet mellan olika patientgrupper och ordnande av 
den psykiatriska vården i förbindelse till ett somatiskt sjukhus i enlighet 
med den nationella strategin för psykisk hälsa kan inte förverkligas om 
verksamheten fortsätter i det nuvarande sjukhusnätverket. Även inve-
steringens övriga integrationsnyttor är utom räckhåll om enheterna inte 
kan placeras på samma campus. Den psykiatriska patientens vårdpro-
cess effektiviseras, då vården förverkligas utan långa överföringsresor 
mellan sjukhusen.

En centralisering av funktionerna till Dals sjukhusområde frigör delvis 
eller helt och hållet stadens centralt belägna Aurora, Storkärrs och 
Stengårds sjukhusområden och fastigheter för utveckling för annat bruk 
i enlighet med stadens mål.

Projektet är brådskande. De nuvarande sjukhuslokalerna måste reno-
veras och byggas ut eller byggas om senast inom de följande tio åren. 
Det är sannolikt att man redan under den här tiden måste ordna tillfälli-
ga lokallösningar för lokalerna som är i användning, på grund av pro-
blem med inomhusluften eller andra, exempelvis grava funktionella 
brister i lokalernas egenskaper. Så här har man varit tvungen att agera 
bland annat i fråga om barnpsykiatrins och rättspsykiatrins lokaler. Om 
samsjukhusprojektet genomförs enligt projektplanen och den eftersträ-
vade tidsplanen kan psykiatrin inleda sin verksamhet i de nya lokalerna 
tidigast år 2026.

Ändring av detaljplanen

Byggandet av Dals nya sjukhuscampus med trafikförbindelser förutsät-
ter en ändring av detaljplanen. En detaljplaneändring för Dals sjukhus-
område har inletts och den avancerar parallellt med planeringen av om-
rådet och dess byggnader. Detaljplaneändringen styr i väsentligt avse-
ende utvecklingen av campuset och trafikarrangemangen i närområdet. 
Utkastet till detaljplaneändringen har varit framlagt 6-27.11.2019.

I detaljplanen anvisas områdena för nybyggnad, den tillgängliga bygg-
rätten och höjdlägena för byggandet, byggnaderna som skyddas och 
skyddsbestämmelserna för dem. I detaljplanen ingår också bestäm-
melser om bergrum, växtlighet och parkering. De arkitektoniskt, stads-
bildsmässigt och historiskt värdefulla byggnaderna och norra delen av 
sjukhusträdgården i Dals sjukhusområde skyddas. Byggnaderna som 
bevaras och byggs om för samsjukhuset skyddas i detaljplanen med 
beteckningen sr-2. I samband med detaljplanen utarbetas en trafikplan, 
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där områdets trafiklösningar framförs. Sjukhusområdets byggrätt ökar i 
jämförelse med nuläget med totalt cirka 99 000 m² vy.

Genomförande av projektet

Projektet genomförs som nybyggnader och som ombyggnad och 
omdisponering av de tre sjukhusbyggnader som bevaras. De somatis-
ka och psykiatriska sjukhusavdelningarna med stödlokaler placeras i 
en nybyggnad. Dessutom byggs separat en nordlig och en östlig ny-
byggnad för behoven hos barn och unga och vissa psykiatriska pati-
entgrupper. Lokalerna för poliklinikerna, administrationen, undervis-
ningen och forskningen placeras i sjukhusbyggnader som bevaras och 
byggs om för ändamålet. De utrymmen för service-, parkerings- och 
angöringstrafik som sjukhuset behöver förverkligas som underjordiska 
bergrum. En ny servicebyggnad byggs för områdets tekniska service. 
Behövliga gårdar och friluftsområden byggs för sjukhusets verksamhet.

I projektplanen ingår planer för en logistiktunnel som förenar Mejlans 
och Dals sjukhusområden. Projektet förutsätter också byggande av en 
ny körförbindelse till sjukhusets underjordiska service- och parkerings-
utrymmen och till den centrala hämta och lämna-gården.

Byggnaderna och lokalerna i projektplanen planeras så att de stämmer 
överens med sjukhusverksamhetens nya verksamhetsmodeller och att 
de är funktionellt och med tanke på lokalanvändningen effektiva med 
beaktande av att lokalernas användningsgrad är så hög som möjligt. I 
planerings- och genomförandelösningarna för lokalerna, konstruktio-
nerna och hustekniken optimeras byggnadens omdisponerings- och 
användningsflexibilitet under hela livscykeln.

Planeringen av sjukhusavdelningarna utgår ifrån enkelrum för patienter 
och optimala avdelningsstorlekar med tanke på olika patientgrupper 
och personaldimensioneringen. Projektets mål är att skapa en trivsam 
och fungerande vårdmiljö för patienter och klienter samt att bygga en 
fungerande och lockande forsknings-, undervisnings- och arbetsmiljö 
för personalen, med vilket man vill bidra till att säkra tillgången till var-
aktig personal.

Trafiklösningar och Auroraportens nya körförbindelse

Utvecklandet av Dals sjukhusområde förutsätter att en ny körförbindel-
se byggs i området. Den för samsjukhusets verksamhet nödvändiga 
körförbindelsen byggs i form av en tunnel under Centralparken. Körför-
bindelsen separerar trafiken till sjukhuset från den övriga trafiken, styr 
trafiken till sjukhusområdets olika delar och skapar flexibilitet i trafikar-
rangemangen.
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Utöver körförbindelsen som byggs i form av en tunnel kräver byggan-
det av sjukhuset ändringar också bl.a. på Nordenskiöldsgatan. Trafik-
planen om förbindelsearrangemangen vid Auroraporten tas fram i 
samband med detaljplanelösningen. Gatuplanerna kan godkännas då 
detaljplanen vunnit laga kraft.

Sjukhusets angörings- och ambulanstrafik styrs i första hand via Au-
roraportens nya körförbindelse. Sjukhusets angöringstrafik, som omfat-
tar personbilstrafik och ambulans- och förflyttningstransporter, har an-
visats till underjordiska bergrumsparkeringar i närheten av hissförbin-
delser. Angöringstrafikplatser för sjukhuset anvisas också ovan jord. 
För den psykiatriska akutmottagningsenheten har man planerat en 
egen ambulanshall på gatuplanet, via vilken patienterna kan transpor-
teras till enheten så att förflyttningen sker med beaktande av patientens 
integritet till en lokal där vårdbehovet bedöms och varifrån det är en 
kort förflyttning vidare till avdelningen.

Sjukhusets parkeringsplatser placeras i en underjordisk parkeringsan-
läggning, som dimensioneras för högst 600 bilplatser. Dessutom an-
läggs enstaka parkeringsplatser ovan jord.

I fråga om cykelplatser reserveras en plats per tre ordinarie anställda 
per skift. Klientcykelplatserna, varav man reserverar en plats per 
500 m² vy, placeras i närheten av huvudingången.

Sjukhusområdets servicegård byggs i underjordiska utrymmen under 
parkeringsutrymmena, varifrån det finns hissförbindelser till sjukhusets 
byggnader. Huvudvägen till servicelokalerna löper från Nordenskiölds-
gatan via Auroraportens körförbindelse. En körförbindelse till servicelo-
kalerna finns också från Läkaregatans håll.

Tunnelförbindelsen Mejlans-Dal

I projektplanen ingår en utredning om byggandet av en logistiktunnel-
förbindelse mellan sjukhuscampusen i Dal och Mejlans. Logistiktunneln 
har planerats för personalens förflyttning mellan sjukhusen. Via tunneln 
är det möjligt att flytta prover, och vid behov även patienter med hjälp 
av elektriska transportmedel, mellan sjukhusens olika enheter. Logistik-
tunneln förses med rörpost.

Lokallösning

Sjukhusverksamheten förläggs i enlighet med projektplanen till tre ny-
byggnader och tre byggnader som byggs om. Byggnaderna förenas 
under jorden genom nätverket som omfattar bergrumsparkeringen och 
-servicen och gångarna för persontrafik och logistik. Från parkerings- 
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och serviceutrymmena i bergrummet finns en direkt hissförbindelse till 
sjukhusets samtliga nybyggnadsdelar.

Huvuddelen av sjukhusavdelningarna, totalt nästan 800 vårdplatser, 
placeras i den nya huvudbyggnaden, vars högsta del har 9 våningar. I 
byggnadens två nedersta våningar finns lokaler för gemensamt bruk. 
Sjukhusavdelningarna placeras i de övre våningarna så att varje våning 
vanligtvis har två sjukhusavdelningar som består av fyra moduler med 
16-18 vårdplatser.

I samsjukhusets andra, östra nybyggnad planeras 56 rättspsykiatriska 
vårdplatser. I byggnaden finns fem våningar. På det lägsta planet före-
nas den med huvudbyggnadens lokaler och system. På det här planet 
finns också en ingärdad vistelsegård som gränsar till Centralparken. En 
del av patienternas utevistelseområden placeras inuti byggnadsstom-
men på däck med öppna sidor.

Den tredje, norra nybyggnaden tas i bruk av barnpsykiatrin och ung-
domspsykiatrin. I byggnaden med fyra våningar placeras totalt 30 
vårdplatser för barnpsykiatrin och 46 vårdplatser för ungdomspsykia-
trin. På det lägsta planet förenas byggnaden med sjukhusområdets öv-
riga byggnader, logistiska lokaler och system. Från den översta vå-
ningen byggs en broförbindelse till den intilliggande byggnaden, som 
byggs om till Sophie Mannerheims sjukhusskolas undervisningslokaler 
för barn- och ungdomspsykiatrin i fostrans- och utbildningssektorns 
projekt.

I de nuvarande byggnader som bevaras i Dals sjukhusområde har man 
planerat lokaler för en boendeträningsenhet, arbetsverksamhet, neuro-
logiska och psykiatriska polikliniker, stadens åtgärdscentral, en endo-
skopienhet och en inremedicinsk poliklinik. I det gamla byggnadsbe-
ståndet byggs dessutom lokaler om för undervisnings- och forsknings-
verksamhet, administration och stadens hemsjukhusverksamhet.

De byggnadsspecifika uppgifterna om omfattningen, planerna och ut-
redningarna som tagits fram om projektet, liksom bl.a. kvalitets- och 
miljömålen som ställs upp för projektet, beskrivs mera i detalj i projekt-
planen som utgör bilaga 1.

Gårdar

Sjukhuspatienternas utevistelseområden består av gårdar i marknivå, 
funktionella balkonger och grönskande takgårdar. På huvudbyggna-
dens yttertak placeras solpaneler, men också gröntak, som påverkar 
hanteringen av dagvatten, stävjar värmeöfenomenet och möjliggör ut-
nyttjandet av taken som funktionellt och estetiskt rum.
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I västra delen av området bildar de olika sjukhusavdelningarnas ingär-
dade trädgårdar och planteringar en gräns vid den parkaktiga kanten 
mot Idrottsgatan. Vid behov kompletteras den befintliga grönskande 
kanten med nya trädplanteringar. I områdets östra del förverkligas 
kopplingen till Centralparken med kompletterande planteringar av 
skogsarter.

Energi- och livscykelmål

Planeringen och förverkligandet av Dals samsjukhus styrs av livscy-
kelmålen som ställs upp för projektet, med vilka man eftersträvar ener-
gieffektivt, livscykelhållbart och resursklokt byggande som beaktar na-
turvärdena.

Utgångspunkten för planeringen är via målen i åtgärdsprogrammet 
Kolneutralt Helsingfors 2035 en energieffektivitet som är bättre än före-
skriftsnivån, effektivt utnyttjande av interna spillenergiflöden samt för-
nybar energi som produceras på platsen.

I projektplaneringsfasen har man jämfört olika energiproduktionslös-
ningar med tanke på livscykelkostnader, livscykelns koldioxidavtryck 
och uppfyllelse av de mål som ställs upp. Utifrån granskningarna har 
man som grund för den fortsatta planeringen valt ut ett hybridalternativ, 
enligt vilken man i uppvärmningen vid sidan om fjärrvärme utnyttjar 
värme som tas till vara från interna spillvärmekällor och jordvärme som 
förverkligas med hjälp av djupbrunnar. Avkylningen förverkligas med 
värmepumpar och fjärrkyla. På alla lediga och exploaterbara takytor 
placeras solpaneler, totalt cirka 3 800 m². Genom att utnyttja spillvärme 
och med jordvärme täcks cirka 93 % av värmeenergibehovet och med 
borrade brunnar cirka 68 % av avkylningsenergibehovet. Med solelekt-
ricitet täcks cirka 2 % av det totala elektricitetsbehovet.

Energimålen kan uppnås med de ovannämnda metoderna. Byggna-
dens livscykelutsläpp minskar betydligt. I den fortsatta planeringen un-
dersöks möjligheterna att utnyttja konsumtionsflexibilitet, lagring av 
energi och dubbelriktad fjärrvärme.

Materialeffektivitet eftersträvas genom att i den mån det är möjligt ut-
nyttja schaktmassor såsom sprängsten i gårdskonstruktionerna, fästa 
uppmärksamhet vid material- och systemvalens underhållbarhet och 
reparerbarhet och kartlägga marknaden för byggprodukter som är till-
verkade av återvinnings- och returmaterial.

Rivningsarbeten

Nybyggandet förutsätter rivning av hälsostationsbyggnaden, daghem-
met, centralköks- och matsalsbyggnaden, fyra flervåningshus inklusive 



Helsingfors stad Protokoll 11/2020 233 (331)
Stadsfullmäktige

Ärende/10
10.06.2020

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

gårdsförråd och värmecentralsbyggnaden i området. Rivningsarbetena 
är en del av byggbarhetsåtgärderna och deras kostnader har beaktats i 
projektplanens kostnader för byggbarhetsåtgärder. Rivningsarbetena 
omfattar totalt cirka 25 300 m² bruttoyta. I rivningsplanerna beaktas den 
cirkulära ekonomins mål i en omfattning som lämpar sig för objektet.

Omfattning

Den i projektplanen uppskattade omfattningen av projektets sjukhus-
verksamhet och dess stödtjänster är cirka 152 000 m² bruttoyta, 
bergrumsparkeringen och utrymmet för angöringstrafiken omfattar cirka 
25 535 m² bruttoyta. Projektets helhetsomfattning inklusive tunnelför-
bindelserna är cirka 190 000 m² bruttoyta.

I samband med genomförandet av projektet förverkligas Sophie Man-
nerheims skolas undervisningslokaler i förbindelse till samsjukhusets 
lokaler för barn- och ungdomspsykiatrin. Stadsmiljösektorn bereder 
som ett separat projekt tillsammans med fostrans- och utbildningssek-
torn en behovsutredning och projektplan för de här lokalernas repara-
tions- och ändringsarbeten. Projektets omfattning och kostnader ingår 
inte i maximiomfattningen och -priset som uppges i samsjukhusets pro-
jektplan, utan ärendet tas upp i beslutsfattandet i ett senare skede.

Ett mål med ändringen av detaljplanen är att reservera byggrätt för en 
affärslokal vid huvudbyggnadens gatuplan på den södra entréplatsen 
som avgränsas av Idrottsgatan och Grejusgatan. Affärslokalen, vars 
omfattning i projektplanen är cirka 600 m² lägenhetsyta, förverkligas 
som en del av sjukhusets byggnadsprojekt, men den ingår inte i sjuk-
husets lokalprogram. Byggkostnaderna för affärslokalen ingår i projek-
tets kostnadsberäkning.

Lokalerna som blir lediga

Efter att Dals samsjukhus har färdigställts kommer social- och hälso-
vårdssektorn att koncentrera sina tjänster som stannar i Aurora sjuk-
husområde till södra delen av området, så att sektorn har totalt cirka 
11 600 m² lägenhetsyta kvar till sitt förfogande. Norra delen av sjuk-
husområdet och en del av byggnaderna blir lediga för utveckling före år 
2030.

Lokalerna som blir tomma i Stengårds sjukhusområde frigörs för ut-
veckling för annat bruk som en del av helhetsplaneringen av Stengårds 
sjukhusområde.

Storkärrs sjukhus byggs inte längre om, utan hela fastigheten töms 
uppskattningsvis före år 2030, då tillbyggnaden av Malms sjukhus fär-
digställs. Staden utvecklar sjukhusområdet som frigörs för annat bruk.
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Centraliseringen av funktionerna till Dals sjukhusområde frigör sjuk-
husområden som håller på att tömmas och som är centralt belägna i 
staden. Fastigheterna kan utvecklas för annat bruk, såsom boende och 
verksamhetslokaler, i enlighet med målen i stadens fastighetspolitiska 
program. Utvecklandet av sjukhusområden som håller på att tömmas 
effektiviserar stadens användning av färdig infrastruktur och möjliggör 
bättre tillgängliga tjänster genom ett ökande invånarantal.

Byggnadskostnader

Enligt beräkningen i projektplanen uppgår byggnadskostnaderna till 
838 000 000 euro exklusive mervärdesskatt i kostnadsnivån för no-
vember 2019. Av det här beräknas kostnaderna för nybyggnad och 
ombyggnad av sjukhus- och stödlokalerna uppgå till 727 000 000 euro 
exklusive mervärdesskatt.

Kostnaderna för den underjordiska parkeringsanläggningen och ut-
rymmena för angöringstrafik som ingår i den beräknas uppgå till cirka 
59 000 000 euro exklusive mervärdesskatt.

Den uppskattade kostnaden för logistiktunneln som förenar Mejlans 
och Dals sjukhusområden är 18 200 000 euro exklusive mervär-
desskatt. I kostnadsberäkningen för logistiktunneln ingår osäkerhets-
faktorer bl.a. i fråga om ändringsarbeten som måste utföras i Mejlans-
fastighetens underjordiska utrymmen.

Kostnaderna för Auroraportens nya körförbindelse beräknas uppgå till 
34 500 000 euro exklusive mervärdesskatt. I den här kostnaden ingår 
byggandet av en körförbindelse vid Auroraporten från mynningen av 
tunneln under Centralparken till gränsen för Dals sjukhustomt.

I kostnadsberäkningens områdesarbeten ingår cirka 270 000 euro i 
kostnader för kabelanslutningsarbeten längs med Idrottsgatan och 
Centralparken i Dal som utförs av samkommunen Helsingforsregionens 
miljötjänster, Helen Ab och teleoperatörerna.

Investeringskostnaden för jordvärmesystemet och solpanelerna, totalt 
cirka 12 000 000 euro, ingår i projektets pris.

Kostnadsberäkningen uppdelas enligt följande (mn euro):

Sjukhuset totalt 727, varav: 
- Nybyggnaderna 542 
- Byggnaderna som byggs om 102 
- Underjordiska utrymmena 38 
- Områdesarbeten 44 
- Reservering för inköp av konst 1 
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Parkeringsanläggningen 59 
Logistiktunneln Mejlans-Dal 18 
Auroraportens anslutning 34

Projektplaneringsfasens kostnadsberäkning innehåller inte kostnaderna 
för projekt med tillfälliga lokaler. Rivningskostnaderna för de nuvarande 
byggnaderna och kostnaderna för de övriga byggbarhetsåtgärderna på 
tomten (bl.a. sanering av förorenad mark) ingår inte i projektets pris.

Preliminär uppdelning av kostnaderna över åren 2020-2030:

 2020 5 mn €
 2021 18 mn €
 2022 11 mn €
 2023 160 mn €
 2024 160 mn €
 2025 157 mn €
 2026 64 mn €
 2027 34 mn €
 2028 58 mn €
 2029 46 mn €
 2030 25 mn €

Kostnader för att använda lokalerna

Projektets beräknade lokalkostnad har räknats som intern hyra i enlig-
het med Helsingfors stads anvisningar för behandling av lokalprojekt 
(stadsstyrelsen 14.12.2015). Hyran för sjukhuset exklusive den östra 
nybyggnaden är cirka 35,7 euro/m² lägenhetsyta/månad, cirka 4 mn 
euro i månaden och cirka 48 mn euro om året. Grunden för kvadratme-
terhyran är 112 064 m² lägenhetsyta. Kapitalhyrans andel av ovan-
nämnda lokalkostnader är cirka 30,2 euro/m² lägenhetsyta/månad, un-
derhållshyrans andel 5 euro/m² lägenhetsyta/månad och administra-
tionsutgiften 0,5 euro/m² lägenhetsyta/månad. Tomtens hyra 1,69 eu-
ro/m² lägenhetsyta/månad ingår i kapitalhyran.

Hyran för den östra nybyggnaden är cirka 51,8 euro/m² lägenhetsy-
ta/månad, totalt cirka 315 000 euro i månaden och cirka 3,8 mn euro 
om året. Grunden för kvadratmeterhyran är 6 078 m² lägenhetsyta. Ka-
pitalhyrans andel av ovannämnda lokalkostnader är cirka 46,3 euro/m² 
lägenhetsyta/månad, underhållshyrans andel 5 euro/m² lägenhetsy-
ta/månad och administrationsutgiften 0,5 euro/m² lägenhetsyta/månad. 
Tomtens hyra 1,69 euro/m² lägenhetsyta/månad ingår i kapitalhyran.

I beräkningarna har man beaktat 5,1 % som den östra nybyggnadens 
andel och 94,9 % som de övriga lokalernas andel av den gemensam-
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ma lägenhetsytan och kostnaderna för servicebyggnaden, bergser-
viceutrymmena, områdesarbetena, logistiktunnelförbindelsen Mejlans-
Dal och Auroraportens körförbindelse.

Kostnaderna för parkeringsanläggningen ingår inte i hyrorna.

I parkeringsanläggningen har planerats totalt 565 platser för parkering 
och angöringstrafik. Kostnaderna för en bilplats beräknas vara cirka 
104 000 euro exklusive mervärdesskatt. Avsikten är att kostnaderna 
täcks med parkeringsavgifter, varför de inte ingår i kostnaderna för 
sjukhusverksamheten.

Intäktskravet som har använts i beräkningarna i enlighet med stadens 
anvisning är 3 % och avskrivningstiden är 30 år.

Den slutliga kapitalhyran bestäms efter de verkliga omfattningarna och 
kostnaderna. Tomtens värde justeras bl.a. i fråga om byggkostnaderna 
för Auroraportens körtunnel och kostnaderna för rivningen av byggna-
derna i området. Underhållshyran, som inte inbegriper städning eller 
bevakning, justeras så att den motsvarar underhållshyran vid datumet 
för färdigställande.

Investeringens ekonomiska verkningar för verksamhetens kostnader 
har i projektplanen granskats i form av beräkningar av ändringarna i de 
årliga verksamhetsutgifterna under perioden 2018-2030. Ändringen i 
kostnaderna, som är cirka 27 % som mest, bildas stegvis under 2020-
talet. Beräkningen av kostnadseffekterna är ännu på en grov nivå och 
innehåller osäkerhetsfaktorer. Med hjälp av den är det dock möjligt att 
beräkna projektets nyttor och produktivitetsmål som ställs upp, trots att 
kostnadsutvecklingen kan förklaras endast delvis med byggandet av 
samsjukhuset. En stor del av ökningarna i kostnaderna hänför sig till en 
ökning i efterfrågan av tjänster, utvidgning av verksamheten och därav 
uppstående tilläggsresurser, som är delvis oberoende av funktionernas 
läge. I fråga om lokalkostnaderna bör det beaktas att verksamheten nu 
drivs i gamla, slitna och i förhållande till verksamheten trånga lokaler, 
vars interna hyror i genomsnitt är relativt låga. De ofrånkomliga repara-
tions- och utbyggnadskostnaderna för lokalerna höjer hur som helst lo-
kalkostnaderna under de närmaste åren.

Kostnader för tillfälliga lokaler

Projektplaneringsfasens kostnadsberäkning innehåller inte kostnaderna 
för projekt med tillfälliga lokaler. I projektplanen ingår en beskrivning av 
arrangemangen för ersättande och tillfälliga lokaler med kostnader för 
funktionerna i byggnaderna som rivs i Dals sjukhusområde.

Övriga tillhörande kostnader
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Förverkligandet av Dals samsjukhus förutsätter rivning av fyra flervå-
ningshus som ägs av Fastighets Ab Auroraborg, som i sin tur är helt i 
stadens ägo. Rivningskostnaderna för de nuvarande byggnaderna och 
kostnaderna för de övriga byggbarhetsåtgärderna på tomten (bl.a. sa-
nering av förorenad mark och anskaffning av Fastighets Ab Aurora-
borgs byggnader) samt ändringsarbetena som utförs på det allmänna 
gatuområdet som en följd av genomförandet av projektet ingår inte i 
projektets kostnadsberäkning, utan i det här skedet har man utgått ifrån 
att de betalas med stadens investeringsanslag.

Byggnadernas anskaffningspris och rivningskostnader beräknas uppgå 
till nivån 18 mn euro (exkl. moms). Anskaffningen och rivningsarbetena 
beräknas huvudsakligen bli utförda under åren 2021-2022. Anslagsbe-
hoven beaktas i samband med beredningen av 2021 års budget.

Kostnaderna för arbetena som hänför sig till övriga byggbarhetsåtgär-
der på tomten har ännu inte beräknats. Utredningarna om förorenad 
mark preciseras i samband med den fortsatta planeringen. Kostnads-
beräkningarna för arrangemangen som utförs på gatuområdet precise-
ras i trafik- och gatuplaneringen. Arbetena beräknas bli utförda under 
åren 2021-2027.

Projektets genomförandeform

I samband med projektplaneringen har man övervägt fastighetsaktiebo-
lags-, Public Private Partnership (PPP)/livscykel- och fastighetslea-
singmodeller som genomförandeformer för samsjukhuset. Det är fråga 
om ett mycket stort projekt som genomförs i flera skeden under cirka 
tio års tid och på ett sjukhusområde som hela tiden är i bruk. I projektet 
ingår krävande nybyggnad, ombyggnad och infrastrukturbyggande för 
sjukhuset. I samband med beredningen har man konstaterat att projek-
tet är för komplicerat för att genomföras som ett fastighetsleasing- eller 
PPP/livscykelprojekt.

Helsingfors stad och HUS undersöker i samverkan genomförandet av 
projektet i bolagsform utgående från att ett fastighetsaktiebolag som 
bildas hyr tomterna i Dals sjukhusområde av Helsingfors stad, bygger 
objektet och hyr till självkostnadspris ut de färdiga lokalerna och parke-
ringsplatserna till stadens social- och hälsovårdssektor och HUS eller 
till en annan aktör som ansvarar för verksamheten. Helsingfors stad 
och HUS blir delägare i fastighetsaktiebolaget.

Enligt den preliminära planen äger det bildade fastighetsbolaget bygg-
naderna och ansvarar för underhållet och reparationerna i enlighet med 
en ansvarsfördelning som man kommer överens om i samband med 
uthyrningen. Hyrorna för lokalerna och parkeringsplatserna ska täcka 
aktiebolagets kapital- och underhållskostnader och det är meningen att 
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bolaget fungerar så att det täcker sina egna kostnader. De nuvarande 
byggnaderna i Dals sjukhus som tas i bruk av samsjukhuset överförs 
som apport till fastighetsaktiebolagets ägo.

I programmet för planerade nybyggnads- och ombyggnadsprojekt i hy-
res- och aktieobjekten, som ingår som bilaga i den av stadsfullmäktige 
13.11.2019, § 322, godkända budgeten för år 2020, konstateras att 
kostnadsberäkningen för det gemensamma projektet för Dals samsjuk-
hus är cirka 800 mn euro och att byggandet utförs under åren 2021-
2027. Informationen som preciserades i projektplaneringen beaktas då 
förslaget till 2021 års budget utarbetas.

Det är meningen att förslaget om att bilda ett fastighetsaktiebolag tas 
upp till beslutsfattande i ett senare skede. I det sammanhanget fattas 
också ett beslut om ägandeförhållandena i fråga om bolagets aktie-
stock och om andra ärenden som gäller bildandet.

Projektfinansiering

Båda delägarna i bolaget som bildas sköter om bolagets finansiering 
för sin egen del. För stadens del ordnas finansieringen på ett sätt som 
fastställs separat i ett senare skede, exempelvis genom att bevilja bo-
laget lån och/eller lånegarantier.

Projektets entreprenadform/genomförandeform

Den planerade genomförandeformen för samsjukhusets byggprojekt är 
en samarbetsmodell som grundar sig på tät samverkan, en alliansmo-
dell som främsta alternativ. I alliansmodellen utarbetas ett gemensamt 
alliansavtal mellan beställaren, byggarna och de centrala planerarna, 
där principen är att parterna tillsammans drar nytta av lyckade presta-
tioner. Avtalets flexibilitet, parternas gemensamma mål och riskhante-
ringen stöder hanteringen av samsjuhusprojektets komplexitet. Det är 
också möjligt att till avtalet foga krav och incitament som stöder projek-
tets livscykelmål. Entreprenadformen avgörs senare.

Tidsplan

Målet är att byggandet av sjukhusets två nybyggnader, Auroraportens 
körförbindelse och de underjordiska parkerings- och serviceutrymmena 
inleds under början av år 2022. Målet är vidare att parkerings- och ser-
viceutrymmena samt Auroraportens körförbindelse färdigställs före ut-
gången av år 2025 och att huvudbyggnaden som byggs först färdig-
ställs år 2026. Målet är att ombyggnads- och ändringsarbetena på 
byggnaderna som bevaras och byggandet av den norra nybyggnaden 
förläggs till åren 2027-2030. Förverkligandet av tidsschemat påverkas 
av den tid som projektets beslutsfattande och finansieringsarrange-
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mang kräver, av detaljplaneändringens avancemang och ikraftträdande 
samt av den tid som behandlingen av dispenser tar på social- och häl-
sovårdsministeriet och på finansministeriet.

Social- och hälsovårdssektorns utlåtande

Social- och hälsovårdsnämnden har 24.3.2020, § 50, gett ett tillstyr-
kande utlåtande om projektplanen för Dals samsjukhus, daterad 
12.2.2020. Utlåtandet i sin helhet ingår i ärendets beslutshistoria.

HUS:s beslut i ärendet

HUS:s styrelse har 6.4.2020 § 44, godkänt projektplanen för Dals sam-
sjukhus och beslutat att frågan om förenandet av logistiktunneln Mej-
lans-Dal till en del av förverkligandet av samsjukhuset avgörs separat i 
ett senare skede och att bildandet av ett gemensamt fastighetsaktiebo-
lag för Helsingfors stad och HUS bereds som det primära finansie-
ringsarrangemanget för Dals samsjukhus.

Befogenheter

Enligt 7 kap. 1 § 1 mom. 3 punkten i förvaltningsstadgan beslutar 
stadsfullmäktige om projektplaner för projekt i stadens regi då de kalky-
lerade kostnaderna överstiger 10 miljoner euro.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Maria Nelskylä, stadssekreterare, telefon: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi
Saara Kanto, projektchef, telefon: 310 20277

saara.kanto(a)hel.fi

Bilagor

1 Laakson yhteissairaala hankesuunnitelma 12022020

Bilagematerial

1 Laakson yhteissairaala Hs Liitteet 1-4 ja 6-8
2 Laakson yhteissairaala Hs Liite 5

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
HUS Centralregistratur Förslagstext
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Kommunalbesvär, fullmäktige

För kännedom

Stadsmiljönämndens sektion för byggnader och allmänna områden

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 25.05.2020 § 313

HEL 2018-004100 T 02 08 03 00

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa: 

Kaupunginvaltuusto hyväksyy Helsingin kaupungin ja Helsingin ja Uu-
denmaan sairaanhoitopiirin yhteisenä hankkeena toteutettavan Laak-
son yhteissairaalan 12.2.2020 päivätyn hankesuunnitelman osaltaan si-
ten, että hankkeen laajuus on noin 190 000 brm² ja rakentamiskustan-
nusten arvonlisäveroton enimmäishinta on 838 000 000 euroa kustan-
nustasossa marraskuu 2019. 

Käsittely

25.05.2020 Ehdotuksen mukaan äänestyksin

Esteelliset: Jenni Rope
Esteellisyyden syy: yhteisöjääviys (hallintolaki 28.1 § 5 kohta)

Asian aikana kuultavana oli hankesuunnittelupäällikkö Erja Erra. Asian-
tuntija poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Vastaehdotus:
Mai Kivelä: Lisäys päätökseen:

"Samalla kaupunginhallitus edellyttää suunnittelemaan psykiatrisen 
osastohoidon kokonaisuutta siten, että kokonaisuutena psykiatristen 
osastopaikkojen määrä ei hankkeen toteuttamisen seurauksena vähe-
ne."

Kannattaja: Suldaan Said Ahmed

Äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Mai Kivelän vastaehdotuksen mukaisesti muutettuna
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Jaa-äänet: 13
Fatim Diarra, Mikko Kiesiläinen, Terhi Koulumies, Pia Pakarinen, Mika 
Raatikainen, Marcus Rantala, Nasima Razmyar, Wille Rydman, Daniel 
Sazonov, Tomi Sevander, Anni Sinnemäki, Jan Vapaavuori, Sanna 
Vesikansa

Ei-äänet: 2
Mai Kivelä, Suldaan Said Ahmed

Kaupunginhallitus hylkäsi Mai Kivelän vastaehdotuksen äänin 13 - 2.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi
Saara Kanto, hankepäällikkö, puhelin: 310 20277

saara.kanto(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 14.05.2020 
§ 67

HEL 2018-004100 T 02 08 03 00

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 

A

esitti kaupunginhallitukselle Helsingin kaupungin ja Helsingin ja Uu-
denmaan sairaanhoitopiirin yhteisenä hankkeena toteutettavan Laak-
son yhteissairaalan 12.2.2020 päivätyn hankesuunnitelman 
hyväksymistä omalta osaltaan siten, että hankkeen laajuus on noin 
190 000 brm² ja rakentamiskustannusten arvonlisäveroton enimmä-
ishinta on 838 000 000 euroa kustannustasossa marraskuu 2019. 

B

oikeutti kaupunkiympäristön toimialan jatkamaan hankkeen suunnit-
telua ja hankintojen kilpailutusten valmistelua odottamatta hankepäätö-
stä.

Esittelijä
tekninen johtaja
Kari Pudas

Lisätiedot
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Erja Erra, hankesuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 39997
erja.erra(a)hel.fi

Sosiaali- ja terveyslautakunta 24.03.2020 § 50

HEL 2018-004100 T 02 08 03 00

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi omalta osaltaan 12.2.2020 pä-
ivätyn Laakson yhteissairaalan hankesuunnitelman, jonka mukaan 
Laakson yhteissairaalan laajuus on 189 965 brm² (ilman pysäköintiä, 
Auroranportin ajoyhteyttä ja tunnelia laajuus on 152 325 brm²) ja raken-
tamiskustannukset ovat 838 000 000 euroa (ilman pysäköintiä, Au-
roranportin ajoyhteyttä ja tunnelia 726 710 000 euroa), ja vuokravaik-
utus on yhteensä noin 50 000 000 euroa vuodessa. Hankesuunnittelu-
vaiheessa on tiloista arvioitu Helsingin osuudeksi noin 60 prosenttia ja 
HUSin osuudeksi noin 40 prosenttia. Lopulliset vuokrakustannukset 
määräytyvät toteutuneiden kustannusten ja laajuuksien mukaan sekä 
niiden toimintojen mukaan, jotka yhteissairaalaan sijoittuvat. 

Samalla sosiaali- ja terveyslautakunta antoi hankesuunnitelmasta seu-
raavan lausunnon:

"Hankkeen tarpeellisuus

Laakson sairaala-alueelle toteutettava Helsingin kaupungin ja HUSin 
psykiatrinen ja somaattinen yhteissairaala korvaa toiminnan nykyiset, 
nykyaikaiseen sairaalahoitoon soveltumattomat ja huonokuntoiset tai 
väliaikaiset, hajallaan Laaksossa, Aurorassa, Suursuolla, Kellokoskel-
la/Ohkolassa, Ulfåsassa ja Hesperia/Kivelässä sijaitsevat sairaalara-
kennukset. Hanke mahdollistaa pääkaupunkiseudun psykiatrisen ja 
somaattisen sairaalatoiminnan tarpeiden ja tavoitteiden mukaisen ke-
hittämisen ja keskittämisen. Tällä hetkellä käytössä olevat tilat eivät 
mahdollista asianmukaisia terveydenhuollon palveluja ja niiden ke-
hittämistä.

Hanke on kiireellinen. Nykyiset sekä somatiikan että psykiatrian sairaa-
latilat on perusparannettava ja laajennettava tai rakennettava uu-
destaan viimeistään seuraavan kymmenen vuoden aikana. On toden-
näköistä, että käytössä oleville tiloille joudutaan jo tänä aikana järje-
stämään sisäilmaongelmien tai esimerkiksi tilojen vakavien toiminnallis-
ten puutteiden takia väliaikaisia tilaratkaisuja.

Hankkeen perustelut
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Hankesuunnitelma perustuu pääkaupunkiseudun sairaanhoidon järjes-
telyistä laadittuun Pääkaupunkiseudun sairaala-aluevisio 2030 -
raporttiin sekä Helsingin kaupungin ja HUSin laatimaan, 8.5.2017 pä-
ivättyyn tarveselvitykseen. Tarveselvitys on hyväksytty sosiaali- ja ter-
veyslautakunnassa 23.5.2017 § 167. HUSin hallitus on käsitellyt tarve-
selvitystä 21.8.2017 § 105 ja päättänyt merkitä sen tiedoksi todeten, et-
tä HUSin ja Helsingin mielenterveyspalvelujen yhteistä suunnittelua jat-
ketaan.

Laakson yhteissairaalan rakentaminen on merkittävä yhteiskunnallinen 
panostus Helsingin ja Uudenmaan sosiaali- ja terveydenhuollon yhtei-
styön edistämiseksi, palvelujen tasavertaisen saatavuuden turvaami-
seksi ja sairaalaan sijoittuvien palvelujen laadun, vaikuttavuuden ja 
kustannustehokkuuden kehittämiseksi.

Hankkeen tavoitteet

Tavoitteena on HUSin ja Helsingin kaupungin psykiatristen sairaalatoi-
mintojen yhdistäminen samaan organisaatioon, millä haetaan toiminto-
jen tehostumista ja yhdenvertaisia palveluja koko alueen väestölle. 
Psykiatrisen potilaan hoitoprosessi tehostuu, kun hoito toteutuu ilman 
sairaaloiden välisiä pitkiä siirtomatkoja. Kansallisen mielenterveysstra-
tegian mukainen tavoite psykiatrisen sairaalan sijoittumisesta somaatti-
sen sairaalan yhteyteen vastaa HUSin ja Helsingin kaupungin yhteistä 
tahtotilaa. Keskittämällä samalle tontille helsinkiläisten psykiatrinen sai-
raalahoito ja koko HUS-alueen vaativin psykiatrinen sairaalahoito sekä 
niitä tukevat poliklinikat luodaan ainutlaatuinen psykiatrian osaa-
miskeskittymä, joka kattaa laajasti koko psykiatrian kentän.

Somatiikan osalta yhteissairaalaan keskitetään Pääkaupunkiseudun 
sairaala-aluevision mukaisesti puolet Helsingin sairaalan somaattisesta 
sairaanhoidosta. Laakson yhteissairaala korvaa Helsingin Laakson sai-
raalan toiminnat ja puolet Suursuon sairaalan sairaalatoiminnasta. Yh-
teissairaalaan keskitetään helsinkiläisten kuntoutus akuutin sairauden 
jälkeen tai toimintakyvyn äkillisesti heikentyessä, minkä vuoksi sairaala 
on suunniteltu kuntoutumista tukevaksi. Yhteissairaalaan sijoittuu myös 
palliatiivisen ja saattohoidon toimintoja. Vaativan neurologisen kun-
toutuksen yksikkö palvelee koko HUS-aluetta vaikeiden aivoverenkier-
tohäiriöiden ja -vammojen kuntoutuksessa.

Sairaalaan toteutetaan tilat HUSin ja Helsingin kaupungin psykiatriselle 
sairaanhoidolle, HUSin vaativalle neurologiselle kuntoutukselle ja noin 
puolelle Helsingin sairaalan somaattisista sairaansijoista sekä näitä tu-
keville poliklinikoille, opetukselle, tutkimukselle ja tukipalveluille. Yhte-
issairaalaan tulee yhteensä 932 sairaansijaa, jotka jakautuvat sairaan-
sijoina: somatiikka 394, neurologinen kuntoutus 54, psykiatria 444 
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(Helsingin kaupunki ja HUS), lastenpsykiatria 30, sekä asumisvalmen-
nuksen 10 paikkaa.

Helsingin kaupungin ja HUSin psykiatrian sairaalapaikkoja on nykyisin 
533 ja jatkossa yhteissairaalassa 444, näistä Helsingin psykiatrian sai-
raalapaikkojen vähennys on 39. Helsingin psykiatrian sairaalapaikkojen 
vähennys korvataan tehostamalla avohoitoa ja lisäämällä psykiatristen 
potilaiden tuettua asumista. Sairaalapaikkojen vähennyksistä johtuvat 
resurssien vähennykset sairaalatoiminnoista siirtyvät erillisen suunni-
telman mukaan avohoitoon.

Rakennukset ja tilat suunnitellaan sairaalatoiminnan uusien toiminta-
mallien mukaisiksi, toiminnallisesti ja tilankäytöltään tehokkaiksi tilojen 
mahdollisimman korkea käyttöaste huomioiden. Tilojen, rakenteiden ja 
talotekniikan suunnittelu- ja toteutusratkaisuissa optimoidaan raken-
nuksen koko elinkaaren aikainen muunto- ja käyttöjousto. 

Sairaalaosastojen suunnittelu perustuu yhden hengen potilashuoneisiin 
ja eri potilasryhmien sekä henkilöstömitoituksen kannalta optimaalisiin 
osastokokoihin. Hankkeen tavoitteena on viihtyisän ja toimivan hoi-
toympäristön luominen potilaille ja asiakkaille sekä toimivan ja houkut-
televan tutkimus-, opetus- ja työympäristön rakentaminen henkilökun-
nalle, jolla pyritään varmistamaan henkilökunnan saatavuus ja pysy-
vyys. 

Ympäristö- ja taloudelliset näkökulmat

Hankkeen elinkaaritavoitteiden lähtökohtana ovat Helsingin kaupungin 
energiatehokkuus- sekä Hiilineutraali Helsinki 2035 -tavoitteiden 
määräystasoa parempi energiatehokkuus, sisäisten hukkaenergiavirto-
jen tehokas hyödyntäminen sekä paikalla tuotettu uusiutuva energia, 
maalämpö ja aurinkoenergia.

Toimintojen keskittäminen Laakson sairaala-alueelle vapauttaa kau-
pungissa keskeisesti sijaitsevat, Laakson yhteissairaalan toteutumisen 
myötä 2030-luvulle tultaessa tyhjenevät Auroran, Suursuon, ja osittain 
myös Kivelän sairaala-alueet ja kiinteistöt kehitettäviksi muuhun 
käyttöön kaupungin tavoitteiden mukaisesti.

Hanke on Helsingin kaupungille ja HUSille vuokrahanke. Sen rahoitta-
miseksi esitetään perustettavaksi kiinteistöosakeyhtiö, joka rahoittaa 
hankkeen ottamallaan, Helsingin kaupungin ja HUSin takaamalla vie-
raan pääoman lainoituksella. Hankkeen toteutusmuodoksi suunnitel-
laan yhteistoimintamallia, ensisijaisena vaihtoehtona on allianssi."

Käsittely
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24.03.2020 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Asiassa tehtiin seuraava vastaehdotus:

Vastaehdotus 1:
Jäsen Sandra Hagman: Sosiaali- ja terveyslautakunta edellyttää suun-
nittelemaan psykiatrisen osastohoidon kokonaisuutta siten, että koko-
naisuutena psykiatristen osastopaikkojen määrä ei hankkeen toteutta-
misen seurauksena vähene.

Jäsen Sandra Hagmanin vastaehdotus raukesi kannattamattomana.

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti asiasta esittelijän ehdotuksen mu-
kaisesti.

10.03.2020 Pöydälle

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Pirjo Sipiläinen, arkkitehti, puhelin: 310 42256

pirjo.sipilainen(a)hel.fi
Riina Kotaviita, erityissuunnittelija, puhelin: 310 20700

riina.kotaviita(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 22.01.2019 § 35

HEL 2018-004100 T 02 08 03 00

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti hylätä Delfoi Oy:n tekemän 
hankintaoikaisuvaatimuksen kaupunkiympäristön toimialan rakennuk-
set ja yleiset alueet -palvelukokonaisuuden rakennetun omaisuuden 
hallintapäällikön 22.11.2018 (49 §) tekemästä Laakson yhteissairaalan 
logistiikkasuunnittelun hankintaa koskevasta päätöksestä. Hankintaoi-
kaisuvaatimuksessa ei ole esitetty sellaisia perusteita, joiden perusteel-
la rakennetun omaisuuden hallintapäällikön päätöstä tulisi muuttaa.

11.12.2018 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Päivi Pakarinen, lakimies, puhelin: 310 32240

paivi.pakarinen(a)hel.fi
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Kaupunkiympäristön toimiala Rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuus 
Rakennetun omaisuuden hallinta Palvelutilaverkko Yksikön päällikkö 17.12.2018 § 
18

HEL 2018-004100 T 02 08 03 00

Päätös

Palvelutilaverkkoyksikön päällikkö päätti  

hyväksyä Collaprime Oy:n antaman, 12.11.2018 päivätyn tarjouksen 
Laakson yhteissairaalan cave- virtuaalijärjestelmästä arvonlisäverotto-
maan kattohintaan 59 800 euroa.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupunki ja Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HUS 
laativat hankesuunnitelman Laakson sairaala-alueelle toteutettavasta 
psykiatrian ja somatiikan yhteissairaalasta. Laakson yhteissairaalan 
8.5.2017 päivätty tarveselvitys on hyväksytty sosiaali- ja terveyslauta-
kunnassa 23.5.2017 §167. 

Laakson yhteissairaalan hankesuunnitteluvaiheen toteuttamista ja sii-
hen liittyvää hankintayhteistyötä koskeva sopimus on hyväksytty kau-
punginhallituksessa 28.5.2018 §385 ja HUS:n hallituksessa 5.2.2018 § 
12.    

Kyseessä on poikkeuksellisen vaativa ja iso, yhteensä noin 150 000 
brm² laajuinen sairaalahanke. Hanke käsittää uudisrakentamisen ja 
vanhojen sairaalarakennusten peruskorjaamisen lisäksi uusien katu- ja 
tunneliyhteyksien toteuttamisen sairaalan tontille. Hankkeen toteutta-
minen edellyttää myös uuden asemakaavan laatimisen alueelle. 

Hankkeessa on mukana tilaajien, rakennuttajien, suunnittelijoiden ja 
muiden asiantuntijoiden lisäksi yli kymmenen sairaalan eri toimintoja 
edustavaa käyttäjän työryhmää. Sairaala suunnitellaan eri osapuolten 
yhteistyönä käyttäjälähtöisyyttä ja toimintaa painottaen.

Cave- virtuaalijärjestelmä rakennetaan sille varattuun erilliseen tilaan. 
Suunnitelmien tarkastelu ja kehittäminen tapahtuu cave- tilassa virtuaa-
limallien avulla. Mallinnettu suunnitelma on kaikille osapuolille havain-
nollinen, helposti ymmärrettävä ja sen käyttö vähentää suunnittelurat-
kaisuihin liittyviä riskejä. Tilattavaa cavea voidaan käyttää Laakson 
hankkeen lisäksi myös muiden kaupungin hankkeiden suunnitelmien 
visualisoimiseen.
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Collaprime Oy on antanut 12.11.2018 päivätyn tarjouksen Laakson yh-
teissairaalan cave- virtuaalijärjestelmästä arvonlisäverottomaan katto-
hintaan 59 800 euroa. 

Collaprime Oy on kokenut sairaalarakennusten suunnittelun it- teknolo-
gian toimittaja. Collaprimen tarjoama cave on mitoiltaan sille varattuun 
tilaan sopiva ja helppokäyttöinen niin, että kaikki suunnitteluun osal-
listuvat pystyvät käyttämään järjestelmää ja kommentoimaan suunni-
telmia itsenäisesti. Hankkeen arkkitehtiryhmän käyttäjälähtöinen suun-
nitteluprosessi ja suunnitteluohjelmat ovat yhteensopivat Collaprime 
Oy:n tarjoaman caven käyttöjärjestelmän kanssa. Tarjouskilpailuun 
käytetty aika ja kilpailutuksen kautta mahdollisesti tarkoitukseen hei-
kommin sopiva laitteisto olisi todennäköisesti kokonaiskustannusten 
kannalta kalliimpi. 

Laakson yhteissairaalahankkeen cave- virtuaalijärjestelmä hankitaan 
Collaprime Oy:ltä 12.11.2018 päivätyn tarjouksen mukaisesti kattohin-
taan 59 800 euroa (alv 0%). Hankinnan arvonlisäveroton enimmäishin-
ta alittaa hankintalaissa tarkoitetun kansallisen kynnysarvon. 

Kaupunkiympäristön toimiala Rakennukset ja yleiset alueet -
palvelukokonaisuus Rakennetun omaisuuden hallinta Palvelutilaverkko 
Yksikön päällikkö 29.06.2018 § 6

Lisätiedot
Erja Erra, hankesuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 39997

erja.erra(a)hel.fi

Kaupunkiympäristön toimiala Rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuus 
Rakennetun omaisuuden hallinta Rakennetun omaisuuden hallintapäällikkö 
22.11.2018 § 49

HEL 2018-004100 T 02 08 03 00

Päätös

Rakennetun omaisuuden hallintapäällikkö päätti

A

hyväksyä halvimman tarjouksen antaneen ehdokasryhmittymän NHG 
Consulting Oy:n Laakson yhteissairaalan logistiikkasuunnittelijaksi.

B

oikeuttaa palvelutilaverkkoyksikön päällikön allekirjoittamaan Helsingin 
kaupungin puolesta logistiikkasuunnittelun sopimukset sekä mahdolli-
set lisä- ja muutostyötilaukset.
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Päätöksen perustelut

Kaupunginhallitus on 28.5.2018/§385 ja Helsingin ja Uudenmaan sai-
raanhoitopiirin (HUS) hallitus 5.2.2018/§12 hyväksynyt Laakson yhteis-
sairaalan hankesuunnitteluvaiheen toteuttamista ja siihen liittyvää 
hankintayhteistyötä koskevan sopimuksen. Sopimuksen mukaisesti 
hankintojen tilaajina ovat Helsingin kaupunki ja HUS. Helsingin kau-
punki vastaa hankintojen kilpailuttamisesta omasta ja HUS:n puolesta.

Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimiala ja HUS valmistelivat 
ja toteuttivat yhteistyössä Laakson yhteissairaalan logistiikkasuunnit-
telun hankinnan. Hankinta-asiakirjat käsiteltiin ja hyväksyttiin hankkeen 
rakennuttamis- ja hankintajaostossa. 

Logistiikkasuunnittelun kilpailutus toteutettiin avoimena menettelynä. 
Hankinnasta julkaistiin 10.10.2018 hankintailmoitus sähköisessä ilmoi-
tuskanava Hilmassa. 

Tarjoukset tuli jättää 31.10.2018 klo 13.00 mennessä Helsingin kau-
pungin Tarjouspalveluun. Määräaikaan mennessä jätettiin seuraavat 
kolme (3) tarjousta: 

- Tarjoaja Delfoi Oy

- Tarjoaja NHG Consulting Oy

- Tarjoaja EP-Logistics Oy (alihankkijana SKA-research Oy)

Kaikkien saapuneiden tarjousten osalta tarkastettiin, täyttävätkö tarjoa-
jat tarjouspyyntöasiakirjoissa asetetut soveltuvuusvaatimukset ja ovat-
ko tarjoukset tarjouspyynnön mukaisia. 

Soveltuvuusvaatimuksia tarkastettaessa tarjoaja EP-Logistics Oy il-
moitti vetäytyvänsä kilpailusta.

Tarjoajat Delfoi Oy ja NHG Consulting Oy täyttivät soveltuvuusvaati-
mukset.

Tarjouspyynnön mukaisin vertailuperustein tehdyn hintavertailun perus-
teella NHG Consulting Oy esitetään valittavaksi Laakson yhteissairaa-
lan logistiikkasuunnittelusta vastaavaksi toimijaksi.

Sopimussuhde tarjouskilpailun voittajan kanssa ei synny vielä tämän 
päätöksen perusteella, vaan vasta allekirjoitetulla sopimuksella.  

Tilaajan arvio suunnittelun arvonlisäverottomasta enimmäishinnasta 
hankesuunnitteluvaiheessa on noin 180 000 euroa ja koko hankinnan 
osalta noin 420 000 euroa. 
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Kaupunginhallituksen hyväksymän Laakson yhteissairaalan hankesu-
unnitteluvaiheen toteuttamista koskevan sopimuksen mukainen han-
kesuunnitteluvaiheen arvonlisäveroton enimmäishinta on 9 miljoonaa 
euroa. Sopimuksen mukaisesti kaupunki vastaa hankesuunnittelun 
kustannuksista 59% ja HUS 41 %. Kaupungin osuus hankesuunnittelu-
vaiheen logistiikkasuunnittelun kustannuksesta on arvonlisäverottoma-
na noin 106 200 euroa ja HUS:n osuus noin 73 800 euroa.

Kaupunkiympäristön toimiala Rakennukset ja yleiset alueet -
palvelukokonaisuus Rakennetun omaisuuden hallinta Rakennetun 
omaisuuden hallintapäällikkö 31.08.2018 § 39

Kaupunkiympäristön toimiala Rakennukset ja yleiset alueet -
palvelukokonaisuus Rakennetun omaisuuden hallinta Rakennetun 
omaisuuden hallintapäällikkö 31.08.2018 § 38

Kaupunkiympäristön toimiala Rakennukset ja yleiset alueet -
palvelukokonaisuus Rakennetun omaisuuden hallinta Rakennetun 
omaisuuden hallintapäällikkö 31.08.2018 § 37

Kaupunkiympäristön toimiala Rakennukset ja yleiset alueet -
palvelukokonaisuus Rakennetun omaisuuden hallinta Rakennetun 
omaisuuden hallintapäällikkö 12.04.2018 § 11

Lisätiedot
Erja Erra, hankesuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 39997

erja.erra(a)hel.fi

Kaupunkiympäristön toimiala Rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuus 
Tekninen johtaja 06.11.2018 § 169

HEL 2018-004100 T 02 08 03 00

Päätös

Tekninen johtaja päätti

A

hyväksyä tarjouspyynnön mukaisin vertailuperustein parhaan tarjouk-
sen antaneen ehdokasryhmittymän Unitas Laakson yhteissairaalan 
hankesuunnitteluvaiheen rakennesuunnittelijaksi.

B

oikeuttaa palvelutilaverkkoyksikön päällikön allekirjoittamaan Helsingin 
kaupungin puolesta hankesuunnitteluvaiheen rakennesuunnittelun so-
pimukset sekä mahdolliset lisä- ja muutostyötilaukset kaupunginhalli-
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tuksen 28.5.2018 §385 hyväksymän Helsingin kaupungin ja HUS:n 
välisen Laakson yhteis-sairaalan hankesuunnitteluvaiheen toteuttamis-
ta ja siihen liittyvää hankintayhteistyötä koskevan sopimuksen mukai-
sesti.

Päätöksen perustelut

Kaupunginhallitus on 28.5.2018 §385 ja Helsingin ja Uudenmaan sai-
raanhoitopiirin (HUS) hallitus 5.2.2018 §12 hyväksynyt Laakson yhteis-
sairaalan hankesuunnitteluvaiheen toteuttamista ja siihen liittyvää 
hankintayhteistyötä koskevan sopimuksen. Sopimuksen mukaisesti 
hankintojen tilaajina ovat Helsingin kaupunki ja HUS. Helsingin kau-
punki vastaa hankintojen kilpailuttamisesta omasta ja HUS:n puolesta.

Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimiala ja HUS valmistelivat 
ja toteuttivat yhteistyössä Laakson yhteissairaalan LVI- suunnittelun 
hankinnan. Hankinta-asiakirjat käsiteltiin ja hyväksyttiin hankkeen ra-
kennuttamis- ja hankintajaostossa. 

Rakennesuunnittelun kilpailutus toteutettiin neuvottelumenettelynä. 
Hankinnasta julkaistiin ennakkoilmoitus 11.5.2018 ja hankintailmoitus 
27.6.2018 sähköisessä ilmoituskanava Hilmassa. 

Osallistumishakemukset tuli jättää 15.8.2018 klo 13.00 mennessä. Ka-
ikki osallistumishakemuksen määräaikaan mennessä jättäneet ryhmit-
tymät täyttivät asetetut soveltuvuusvaatimukset. 

Ehdokkaiden valintaperusteiden mukaisesti arvioitaviksi esittämät refe-
renssit pisteytettiin ehdokkaiden vertailemiseksi. Suoritetun arvioinnin 
perusteella tarjouskilpailuun valittiin kaikki neljä ehdokasta eli ryhmit-
tymä Unitas (Saanio & Riekkola Oy, A-Insinöörit Suunnittelu Oy, Pöyry 
Finland Oy, Vahanen suunnittelupalvelu Oy), ryhmittymä Ramboll-
Sweco (Ramboll Finland Oy, Sweco Rakennetekniikka Oy), WSP Fin-
land Oy ja Sitowise Oy.

Rakennetun omaisuuden hallintapäällikkö teki tarjouskilpailuun osal-
listuvien valintapäätöksen 31.8.2018 §38. 

Tilaaja toimitti tarjoajille kutsun tarjousvaiheeseen sekä tarkistetut tar-
jouspyyntöasiakirjat 3.9.2018. Kaikille tarjoajille järjestettiin yhteinen 
tarjouspyyntöasiakirjojen esittelytilaisuus 12.9.2018. 

Tarjoajat jättivät 19.9.2018 alustavat tarjoukset (laatutarjous), joissa il-
moitettiin avainhenkilöiden kokemus sitovasti ja lopullisessa muodossa. 
Ehdokkaat Sitowise Oy ja WSP Finland Oy eivät jättäneet alustavaa 
tarjousta ja ilmoittivat vetäytyvänsä tarjouskilpailusta. Kaikkien tarjoaji-
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en ilmoittamat avainhenkilöt täyttivät henkilöille asetetut vähimmäisvaa-
timukset.

Tarjoajaryhmittymien avainhenkilöt osallistuivat case-tehtävän laati-
mistilaisuuteen 26.9.2018. Kunkin tarjoajan kanssa järjestettiin kahden-
keskiset sopimusneuvottelut 9.10.2018.  

Tilaaja toimitti tarjoajille päivitetyt tarjouspyyntöasiakirjat ja kirjalliset 
vastaukset tarjoajien neuvotteluja varten jättämiin kysymyksiin 
12.10.2018. Tarjoajat jättivät lopulliset tarjouksensa (hintatarjous) 
22.10.2018 klo 13.00 mennessä. Kaikki tarjoukset hyväksyttiin tar-
jouspyynnön mukaisina.

Laatupisteiden arvioinnin valmistuttua tilaajan arviointiryhmä avasi hin-
tatarjoukset 30.10.2018 ja laski laatu- ja hintapisteet yhteen.

Tarjousten lopulliset laatu- ja hintapisteet ovat seuraavat:

Ehdokasryhmittymä Ramboll-Sweco 98,31 pistettä

Unitas 100 pistettä

Tarjouspyynnön mukaisin vertailuperustein parhaat pisteet tarjouskil-
pailussa sai ryhmittymä Unitas (Saanio & Riekkola Oy, A-Insinöörit Su-
unnittelu Oy, Pöyry Finland Oy, Vahanen suunnittelupalvelu Oy), joka 
esitetään valittavaksi Laakson yhteissairaalan rakennesuunnittelusta 
vastaavaksi toimijaksi.

Sopimussuhde tarjouskilpailun voittajan kanssa ei synny vielä tämän 
päätöksen perusteella, vaan vasta allekirjoitetulla sopimuksella.  

Tarjouspyynnön mukaisesti tehdään Laakson yhteissairaalan rakenne-
suunnittelua koskeva kirjallinen tilaus kustakin suunnitteluvaiheesta er-
ikseen. Tilauksessa määritellään kulloinkin tilattavan tehtävän sisältö ja 
veloituksen enimmäismäärä. 

Tämä päätös koskee hankesuunnitteluvaiheen rakennesuunnittelun ti-
laamista. Tilaajan arvio hankesuunnitteluun tarvittavasta työmäärästä 
on noin 10 000 tuntia ja hankesuunnitteluvaiheen rakennesuunnittelun 
arvonlisäverottomasta enimmäishinnasta noin 800 000 euroa.

Kaupunginhallituksen hyväksymän Laakson yhteissairaalan hankesu-
unnitteluvaiheen toteuttamista koskevan sopimuksen mukainen han-
kesuunnitteluvaiheen arvonlisäveroton enimmäishinta on 9 miljoonaa 
euroa. Sopimuksen mukaisesti kaupunki vastaa hankesuunnittelun 
kustannuksista 59% ja HUS 41%. Kaupungin osuus hankesuunnittelu-
vaiheen rakennesuunnittelun kustannuksesta on arvonlisäverottomana 
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enintään noin 472 000 euroa ja HUS:n osuus enintään noin 328 000 
euroa.

Kaupunkiympäristön toimiala Rakennukset ja yleiset alueet -
palvelukokonaisuus Tekninen johtaja 06.11.2018 § 168

Kaupunkiympäristön toimiala Rakennukset ja yleiset alueet -
palvelukokonaisuus Tekninen johtaja 06.11.2018 § 167

Kaupunkiympäristön toimiala Rakennukset ja yleiset alueet -
palvelukokonaisuus Tekninen johtaja 28.06.2018 § 107

Lisätiedot
Erja Erra, hankesuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 39997

erja.erra(a)hel.fi
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§ 158
Försök med upphandling av hälsostationstjänster

HEL 2020-005780 T 06 00 00

Beslut

Stadsfullmäktige bemyndigade social- och hälsovårdsnämnden att ge-
nomföra ett tidsbundet försök med upphandling av hälsostationstjänster 
i två områden enligt följande:

Försöket genomförs i områdena för hälsostationerna i Gamlas och 
centrum under en fyraårig avtalsperiod och med två ettåriga optionspe-
rioder.

Produktionen av tjänsterna vid Gamlas hälsostation överförs till en ex-
tern serviceproducent. Den externa serviceproducenten skaffar den 
behövliga personalen och lokalerna för sin verksamhet. Den nuvarande 
personalen vid Gamlas hälsostation flyttar till stadens övriga hälsosta-
tioner och staden gör sig av med de nuvarande lokalerna för Gamlas 
hälsostation som är i dåligt skick.

I området för hälsostationen i centrum i närheten av Femkantens häl-
sostation grundas en ny hälsostationsenhet som genom tilläggstjänste-
produktion ansvarar för vården av cirka 20 000 stadsbor. Den externa 
serviceproducenten skaffar den behövliga personalen och lokalerna för 
sin verksamhet. Verksamheten vid Femkantens nuvarande hälsosta-
tion fortsätter i de nuvarande lokalerna och med den nuvarande perso-
nalen.

Dessutom godkände stadsfullmäktige följande två hemställningskläm-
mar:

 Om externaliseringsförsöket inleds, utreds möjligheten att låta 
göra en utredning på universitetsnivå, med vilken det bedöms 
vilka effekter externaliseringsförsöket har på tillgången till häl-
sostationstjänster och deras funktionsduglighet inom hela sta-
den, på integrationen av social- och hälsovårdstjänsterna, på 
tjänsterna för sårbara grupper och på likvärdigheten i service-
tillgången mellan olika stadsdelar och stadsbor. (Mia Haglund)

  
 Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av förslaget att 

det utreds om det är möjligt för staden att aktivt lyfta fram kon-
sekvenserna av läkarbristen för det offentliga hälsovårdssyste-
met och främja en tillräcklig ökning av läkarutbildningens volym. 
Enligt OECD:s statistiska uppgifter finns det i Finland ungefär 
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3,2 läkare per tusen invånare. Detta är lägre än medeltalet i 
OECD-länderna (3,4) och mindre än i något annat nordiskt land. 
(Mari Holopainen)

Behandling

Ledamoten Eveliina Heinäluoma understödd av ledamoten Anna Vuor-
joki föreslog att stadsfullmäktige skulle förkasta beslutsförslaget med 
följande motiveringar:

I Helsingfors social- och hälsovårdsstrategi poängteras det att social- 
och hälsovårdstjänsterna bör sammankopplas så nära till varandra som 
möjligt, vilket bäst främjar helsingforsarnas hälsa och välmåga som 
helhet. Funktionerna har nu sammanslagits i de nya centralerna för 
hälsa och välbefinnande. Också den kommande riksomfattande vård-
lösningen stöder uttryckligen uppfattningen om integration av social- 
och hälsovårdstjänsterna. Att externalisera hälsovårdstjänster till en 
privat serviceproducent stöder inte detta strategiska mål. Social- och 
hälsovårdstjänsterna bör kopplas så nära varandra som möjligt också i 
fortsättningen genom att utveckla stadens egen verksamhet.
- Förslaget innehåller flera problempunkter som bara lösts till hälften 
och som är överraskande många när det gäller att producera privata 
tjänster. De hänför sig exempelvis till intjäningsmodellerna, selektivite-
ten i fråga om klientelet och verksamhetens kontinuitet.
- Placeringen av hälsocentralerna med köpt service är minst sagt kon-
troversiell.
- De primära motiveringarna för köpet av privata hälsoföretags tjänster 
har varit läkarbristen och de långa köerna till icke-brådskande vård. Co-
ronapandemin har helt och hållet ändrat denna situation. I Helsingfors 
har köerna till de offentliga hälsovårdstjänsterna förkortats, och bristen 
på kunder i den privata hälsovårdssektorn styr professionella i bran-
schen att söka sig till avlönat arbete i den offentliga sektorn. Situatio-
nen är ny. Med siffror från före coronatiden går det inte att motivera en 
strategisk ändring av riktningen. Hälso- och välfärdstjänsterna är i en 
exceptionell brytningstid såväl när det gäller efterfrågan på tjänster som 
utbudet av yrkeskunnig arbetskraft.
- Inte heller den kommunala ekonomin håller för fleråriga försök som 
innehåller ekonomiska risker. Effekterna av coronapandemin på pro-
duktionen av social- och hälsovårdstjänster och på den kommunala 
ekonomin kan vara förbluffande stora.
- Tidpunkten för koppling av två privata hälsocentraler till helheten med 
Helsingfors social- och hälsovårdstjänster är bedrövlig också från data-
teknisk synpunkt. Till följd av coronakrisen har övergången till Apotti-
systemet inom Helsingfors social- och hälsovård skjutits upp till en se-
nare tidpunkt. Därför måste staden enligt uppgifterna i beredningen in-
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tegrera dessa privata aktörer separat till två olika IT-system.
- Helsingfors stads social- och hälsovårdsväsen har i sin strategi för-
bundit sig att utveckla sin egen verksamhet kvalitativt, kvantitativt och 
innehållsmässigt. Här räcker det inte med en lösning som innebär att 
två hälsostationer externaliseras till privata serviceproducenter.
- Målet med försöket är att samla in nya uppgifter och kunskaper för 
stadens bruk, men när det gäller ramvillkoren för delning av uppgifter 
och praxis är beredningsarbetet fortfarande alls inte färdigt.

Ledamoten Mari Rantanen understödd av ledamoten Pia Kopra fö-
reslog att stadsfullmäktige skulle förkasta beslutsförslaget. Hälsosta-
tionstjänsterna är en viktig tjänst för kommuninvånarna, och det är ock-
så i fortsättningen skäl att bevara dem som en offentlig tjänst. Helsing-
fors började först i fjol bevilja servicesedlar för hälsostationstjänster in-
om primärvården, och deras andel har alltjämt varit relativt liten. För att 
kunna erbjuda kommuninvånarna de primärvårdstjänster som de behö-
ver, måste staden reglera hälsostationernas öppettider, sina arbets- 
och verksamhetsmetoder och sin förvaltning liksom också bygga ut e-
tjänsterna. Dessutom bör användningen av servicesedlar ökas som 
komplement till stadens egna tjänster.

Under diskussionen framställdes tre förslag till hemställningsklämmar.

Ledamoten Mia Haglund understödd av ledamoten Fatim Diarra fö-
reslog följande hemställningskläm:

 Om externaliseringsförsöket inleds, utreds möjligheten att låta 
göra en utredning på universitetsnivå, med vilken det bedöms 
vilka effekter externaliseringsförsöket har på tillgången till häl-
sostationstjänster och deras funktionsduglighet inom hela sta-
den, på integrationen av social- och hälsovårdstjänsterna, på 
tjänsterna för sårbara grupper och på likvärdigheten i service-
tillgången mellan olika stadsdelar och stadsbor.

Ledamoten Mari Holopainen understödd av ledamoten Fatim Diarra fö-
reslog följande hemställningskläm:

 Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av förslaget att 
det utreds om det är möjligt för staden att aktivt lyfta fram kon-
sekvenserna av läkarbristen för det offentliga hälsovårdssyste-
met och främja en tillräcklig ökning av läkarutbildningens volym. 
Enligt OECD:s statistiska uppgifter finns det i Finland ungefär 
3,2 läkare per tusen invånare. Detta är lägre än medeltalet i 
OECD-länderna (3,4) och mindre än i något annat nordiskt land.
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Ledamoten Mari Rantanen understödd av ledamoten Pia Kopra fö-
reslog följande hemställningskläm:

 Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av förslaget att 
det utreds om det är möjligt att följa de externaliserade hälsosta-
tionerna noggrant när det gäller kostnaderna och remisserna till 
specialiserad sjukvård och om det är möjligt att årligen lämna en 
utredning till social- och hälsovårdsnämnden.

Omröstningsordning

Först ställs ledamoten Eveliina Heinäluomas förslag om förkastande 
mot stadsstyrelsens förslag. Om ledamoten Eveliina Heinäluomas för-
slag godkänns, anses ledamoten Mari Rantanens förslag om förkas-
tande och förslagen till hemställningsklämmar ha förfallit. Om stadssty-
relsens förslag godkänns, ställs ledamoten Mari Rantanens förslag om 
förkastande mot stadsstyrelsens förslag. Om ledamoten Mari Ranta-
nens förslag om förkastande godkänns, anses förslagen till hemställ-
ningsklämmar ha förfallit. Om stadsstyrelsens förslag godkänns, tas 
varje förslag till hemställningskläm separat upp till omröstning.

7 omröstningen

Stadsstyrelsens förslag JA, förkastande NEJ

JA-förslag: Stadsstyrelsen
NEJ-förslag: Vi föreslår att ärendet förkastas på följande grunder:
I Helsingfors social- och hälsovårdsstrategi poängteras det att social- 
och hälsovårdstjänsterna bör sammankopplas så nära till varandra som 
möjligt, vilket bäst främjar helsingforsarnas hälsa och välmåga som 
helhet. Funktionerna har nu sammanslagits i de nya centralerna för 
hälsa och välbefinnande. Också den kommande riksomfattande vård-
lösningen stöder uttryckligen uppfattningen om integration av social- 
och hälsovårdstjänsterna. Att externalisera hälsovårdstjänster till en 
privat serviceproducent stöder inte detta strategiska mål. Social- och 
hälsovårdstjänsterna bör kopplas så nära varandra som möjligt också i 
fortsättningen genom att utveckla stadens egen verksamhet.
- Förslaget innehåller flera problempunkter som bara lösts till hälften 
och som är överraskande många när det gäller att producera privata 
tjänster. De hänför sig exempelvis till intjäningsmodellerna, selektivite-
ten i fråga om klientelet och verksamhetens kontinuitet.
- Placeringen av hälsocentralerna med köpt service är minst sagt kon-
troversiell.
- De primära motiveringarna för köpet av privata hälsoföretags tjänster 
har varit läkarbristen och de långa köerna till icke-brådskande vård. Co-
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ronapandemin har helt och hållet ändrat denna situation. I Helsingfors 
har köerna till de offentliga hälsovårdstjänsterna förkortats, och bristen 
på kunder i den privata hälsovårdssektorn styr professionella i bran-
schen att söka sig till avlönat arbete i den offentliga sektorn. Situatio-
nen är ny. Med siffror från före coronatiden går det inte att motivera en 
strategisk ändring av riktningen. Hälso- och välfärdstjänsterna är i en 
exceptionell brytningstid såväl när det gäller efterfrågan på tjänster som 
utbudet av yrkeskunnig arbetskraft.
- Inte heller den kommunala ekonomin håller för fleråriga försök som 
innehåller ekonomiska risker. Effekterna av coronapandemin på pro-
duktionen av social- och hälsovårdstjänster och på den kommunala 
ekonomin kan vara förbluffande stora.
- Tidpunkten för koppling av två privata hälsocentraler till helheten med 
Helsingfors social- och hälsovårdstjänster är bedrövlig också från data-
teknisk synpunkt. Till följd av coronakrisen har övergången till Apotti-
systemet inom Helsingfors social- och hälsovård skjutits upp till en se-
nare tidpunkt. Därför måste staden enligt uppgifterna i beredningen in-
tegrera dessa privata aktörer separat till två olika IT-system.
- Helsingfors stads social- och hälsovårdsväsen har i sin strategi för-
bundit sig att utveckla sin egen verksamhet kvalitativt, kvantitativt och 
innehållsmässigt. Här räcker det inte med en lösning som innebär att 
två hälsostationer externaliseras till privata serviceproducenter.
- Målet med försöket är att samla in nya uppgifter och kunskaper för 
stadens bruk, men när det gäller ramvillkoren för delning av uppgifter 
och praxis är beredningsarbetet fortfarande alls inte färdigt.

Ja-röster: 56
Ted Apter, Sirpa Asko-Seljavaara, Eva Biaudet, Harry Bogomoloff, Silja 
Borgarsdottir Sandelin, Jussi Chydenius, Fatim Diarra, Mika Ebeling, 
Laura Finne-Elonen, Juha Hakola, Jasmin Hamid, Atte Harjanne, Joel 
Harkimo, Kaisa Hernberg, Mari Holopainen, Kati Juva, Atte Kaleva, Ar-
ja Karhuvaara, Emma Kari, Otso Kivekäs, Tapio Klemetti, Laura Kolbe, 
Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Heimo Laaksonen, Otto Meri, Björn 
Månsson, Jussi Niinistö, Dani Niskanen, Johanna Nuorteva, Hannu 
Oskala, Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, Matti Parpala, Amanda Pasa-
nen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Petrus Pennanen, Marcus Ran-
tala, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Laura Rissanen, Wille Ryd-
man, Mirita Saxberg, Daniel Sazonov, Anni Sinnemäki, Osmo Soinin-
vaara, Johanna Sydänmaa, Sampo Terho, Ulla-Marja Urho, Reetta 
Vanhanen, Jan Vapaavuori, Laura Varjokari, Mauri Venemies, Sanna 
Vesikansa, Ozan Yanar

Nej-röster: 27
Zahra Abdulla, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Katju 
Aro, Mia Haglund, Jussi Halla-aho, Eveliina Heinäluoma, Veronika 
Honkasalo, Abdirahim Husu Hussein, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, 
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Mai Kivelä, Dan Koivulaakso, Pia Kopra, Vesa Korkkula, Johanna Lai-
saari, Sami Muttilainen, Mika Raatikainen, Mari Rantanen, Nasima 
Razmyar, Suldaan Said Ahmed, Ilkka Taipale, Pilvi Torsti, Thomas 
Wallgren, Sinikka Vepsä, Anna Vuorjoki

Blanka: 1
Alviina Alametsä

Frånvarande: 1
Leo Stranius

Stadsfullmäktige godkände stadsstyrelsens förslag.

8 omröstningen

Stadsstyrelsens förslag JA, förkastande NEJ

JA-förslag: Stadsstyrelsen
NEJ-förslag: Stadsfullmäktige beslutar förkasta förslaget. Hälsosta-
tionstjänsterna är en viktig tjänst för kommuninvånarna, och det är ock-
så i fortsättningen skäl att bevara dem som en offentlig tjänst. Helsing-
fors började först i fjol bevilja servicesedlar för hälsostationstjänster in-
om primärvården, och deras andel har alltjämt varit relativt liten. För att 
kunna erbjuda kommuninvånarna de primärvårdstjänster som de behö-
ver, måste staden reglera hälsostationernas öppettider, sina arbets- 
och verksamhetsmetoder och sin förvaltning liksom också bygga ut e-
tjänsterna. Dessutom bör användningen av servicesedlar ökas som 
komplement till stadens egna tjänster.

Ja-röster: 56
Ted Apter, Sirpa Asko-Seljavaara, Eva Biaudet, Harry Bogomoloff, Silja 
Borgarsdottir Sandelin, Jussi Chydenius, Fatim Diarra, Mika Ebeling, 
Laura Finne-Elonen, Juha Hakola, Jasmin Hamid, Atte Harjanne, Joel 
Harkimo, Kaisa Hernberg, Mari Holopainen, Kati Juva, Atte Kaleva, Ar-
ja Karhuvaara, Emma Kari, Otso Kivekäs, Tapio Klemetti, Laura Kolbe, 
Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Heimo Laaksonen, Otto Meri, Björn 
Månsson, Jussi Niinistö, Dani Niskanen, Johanna Nuorteva, Hannu 
Oskala, Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, Matti Parpala, Amanda Pasa-
nen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Petrus Pennanen, Marcus Ran-
tala, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Laura Rissanen, Wille Ryd-
man, Mirita Saxberg, Daniel Sazonov, Anni Sinnemäki, Osmo Soinin-
vaara, Johanna Sydänmaa, Sampo Terho, Ulla-Marja Urho, Reetta 
Vanhanen, Jan Vapaavuori, Laura Varjokari, Mauri Venemies, Sanna 
Vesikansa, Ozan Yanar
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Nej-röster: 5
Jussi Halla-aho, Pia Kopra, Mika Raatikainen, Mari Rantanen, Ilkka 
Taipale

Blanka: 23
Zahra Abdulla, Alviina Alametsä, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Paavo 
Arhinmäki, Katju Aro, Mia Haglund, Eveliina Heinäluoma, Veronika 
Honkasalo, Abdirahim Husu Hussein, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, 
Mai Kivelä, Dan Koivulaakso, Vesa Korkkula, Johanna Laisaari, Sami 
Muttilainen, Nasima Razmyar, Suldaan Said Ahmed, Pilvi Torsti, Tho-
mas Wallgren, Sinikka Vepsä, Anna Vuorjoki

Frånvarande: 1
Leo Stranius

Stadsfullmäktige godkände stadsstyrelsens förslag.

9 omröstningen

Ledamoten Mia Haglunds förslag till hemställningskläm JA, motsätter 
sig NEJ

JA-förslag: Om externaliseringsförsöket inleds, utreds möjligheten att 
låta göra en utredning på universitetsnivå, med vilken det bedöms vilka 
effekter externaliseringsförsöket har på tillgången till hälsostationstjäns-
ter och deras funktionsduglighet inom hela staden, på integrationen av 
social- och hälsovårdstjänsterna, på tjänsterna för sårbara grupper och 
på likvärdigheten i servicetillgången mellan olika stadsdelar och stads-
bor.
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 51
Zahra Abdulla, Alviina Alametsä, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Paavo 
Arhinmäki, Katju Aro, Eva Biaudet, Silja Borgarsdottir Sandelin, Jussi 
Chydenius, Fatim Diarra, Mika Ebeling, Laura Finne-Elonen, Mia 
Haglund, Atte Harjanne, Eveliina Heinäluoma, Kaisa Hernberg, Mari 
Holopainen, Veronika Honkasalo, Abdirahim Husu Hussein, Ville Jalo-
vaara, Kati Juva, Jukka Järvinen, Emma Kari, Otso Kivekäs, Mai Kive-
lä, Dan Koivulaakso, Pia Kopra, Vesa Korkkula, Johanna Laisaari, Sa-
mi Muttilainen, Björn Månsson, Johanna Nuorteva, Amanda Pasanen, 
Petrus Pennanen, Marcus Rantala, Mari Rantanen, Tuomas Rantanen, 
Nasima Razmyar, Suldaan Said Ahmed, Osmo Soininvaara, Leo Stra-
nius, Johanna Sydänmaa, Ilkka Taipale, Pilvi Torsti, Thomas Wallgren, 
Reetta Vanhanen, Mauri Venemies, Sinikka Vepsä, Sanna Vesikansa, 
Anna Vuorjoki, Ozan Yanar
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Nej-röster: 5
Ted Apter, Otto Meri, Dani Niskanen, Risto Rautava, Wille Rydman

Blanka: 28
Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Juha Hakola, Jussi Halla-
aho, Jasmin Hamid, Atte Kaleva, Arja Karhuvaara, Tapio Klemetti, Lau-
ra Kolbe, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Heimo Laaksonen, Jussi 
Niinistö, Hannu Oskala, Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, Matti Parpala, 
Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Mika Raatikainen, Laura Rissanen, 
Mirita Saxberg, Daniel Sazonov, Anni Sinnemäki, Sampo Terho, Ulla-
Marja Urho, Jan Vapaavuori, Laura Varjokari

Frånvarande: 1
Joel Harkimo

Stadsfullmäktige godkände ledamoten Mia Haglunds förslag till hem-
ställningskläm.

10 omröstningen

Ledamoten Mari Holopainens förslag till hemställningskläm JA, motsät-
ter sig NEJ

JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av förslaget 
att det utreds om det är möjligt för staden att aktivt lyfta fram konse-
kvenserna av läkarbristen för det offentliga hälsovårdssystemet och 
främja en tillräcklig ökning av läkarutbildningens volym. Enligt OECD:s 
statistiska uppgifter finns det i Finland ungefär 3,2 läkare per tusen in-
vånare. Detta är lägre än medeltalet i OECD-länderna (3,4) och mindre 
än i något annat nordiskt land.
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 47
Alviina Alametsä, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Sirpa Asko-Seljavaara, 
Jussi Chydenius, Fatim Diarra, Mika Ebeling, Mia Haglund, Jussi Halla-
aho, Jasmin Hamid, Atte Harjanne, Eveliina Heinäluoma, Kaisa Hern-
berg, Mari Holopainen, Kati Juva, Jukka Järvinen, Emma Kari, Otso Ki-
vekäs, Mai Kivelä, Laura Kolbe, Pia Kopra, Johanna Laisaari, Sami 
Muttilainen, Björn Månsson, Jussi Niinistö, Dani Niskanen, Johanna 
Nuorteva, Hannu Oskala, Amanda Pasanen, Terhi Peltokorpi, Petrus 
Pennanen, Mika Raatikainen, Marcus Rantala, Mari Rantanen, Tuomas 
Rantanen, Nasima Razmyar, Anni Sinnemäki, Osmo Soininvaara, Leo 
Stranius, Johanna Sydänmaa, Sampo Terho, Thomas Wallgren, Reetta 
Vanhanen, Sinikka Vepsä, Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki, Ozan Ya-
nar
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Nej-röster: 1
Otto Meri

Blanka: 35
Zahra Abdulla, Ted Apter, Paavo Arhinmäki, Katju Aro, Eva Biaudet, 
Harry Bogomoloff, Silja Borgarsdottir Sandelin, Laura Finne-Elonen, 
Juha Hakola, Veronika Honkasalo, Abdirahim Husu Hussein, Ville Ja-
lovaara, Atte Kaleva, Arja Karhuvaara, Tapio Klemetti, Vesa Korkkula, 
Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Heimo Laaksonen, Jenni Pajunen, 
Pia Pakarinen, Matti Parpala, Jaana Pelkonen, Risto Rautava, Laura 
Rissanen, Wille Rydman, Suldaan Said Ahmed, Mirita Saxberg, Daniel 
Sazonov, Ilkka Taipale, Pilvi Torsti, Ulla-Marja Urho, Jan Vapaavuori, 
Laura Varjokari, Mauri Venemies

Frånvarande: 2
Joel Harkimo, Dan Koivulaakso

Stadsfullmäktige godkände ledamoten Mari Holopainens förslag till 
hemställningskläm.

11 omröstningen

Ledamoten Mari Rantanens förslag till hemställningskläm JA, motsätter 
sig NEJ

JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av förslaget 
att det utreds om det är möjligt att följa de externaliserade hälsostatio-
nerna noggrant när det gäller kostnaderna och remisserna till speciali-
serad sjukvård och om det är möjligt att årligen lämna en utredning till 
social- och hälsovårdsnämnden.
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 33
Zahra Abdulla, Alviina Alametsä, Ted Apter, Paavo Arhinmäki, Mika 
Ebeling, Mia Haglund, Jussi Halla-aho, Mari Holopainen, Veronika 
Honkasalo, Atte Kaleva, Mai Kivelä, Tapio Klemetti, Pia Kopra, Vesa 
Korkkula, Heimo Laaksonen, Johanna Laisaari, Sami Muttilainen, Jussi 
Niinistö, Pia Pakarinen, Petrus Pennanen, Mika Raatikainen, Mari Ran-
tanen, Suldaan Said Ahmed, Mirita Saxberg, Daniel Sazonov, Ilkka 
Taipale, Sampo Terho, Ulla-Marja Urho, Thomas Wallgren, Laura Var-
jokari, Mauri Venemies, Sinikka Vepsä, Anna Vuorjoki

Nej-röster: 2
Otto Meri, Dani Niskanen

Blanka: 49
Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Katju Aro, Sirpa Asko-Seljavaara, Eva 
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Biaudet, Harry Bogomoloff, Silja Borgarsdottir Sandelin, Jussi Chyde-
nius, Fatim Diarra, Laura Finne-Elonen, Juha Hakola, Jasmin Hamid, 
Atte Harjanne, Eveliina Heinäluoma, Kaisa Hernberg, Abdirahim Husu 
Hussein, Ville Jalovaara, Kati Juva, Jukka Järvinen, Arja Karhuvaara, 
Emma Kari, Otso Kivekäs, Dan Koivulaakso, Laura Kolbe, Kauko Ko-
skinen, Terhi Koulumies, Björn Månsson, Johanna Nuorteva, Hannu 
Oskala, Jenni Pajunen, Matti Parpala, Amanda Pasanen, Jaana Pelko-
nen, Terhi Peltokorpi, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Risto Raut-
ava, Nasima Razmyar, Laura Rissanen, Wille Rydman, Anni Sinnemä-
ki, Osmo Soininvaara, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Pilvi Torsti, 
Reetta Vanhanen, Jan Vapaavuori, Sanna Vesikansa, Ozan Yanar

Frånvarande: 1
Joel Harkimo

Stadsfullmäktige godkände inte ledamoten Mari Rantanens förslag till 
hemställningskläm.

Ledamöterna Mari Rantanen och Pia Kopra anmälde avvikande me-
ning.

Hälsostationstjänsterna är en viktig tjänst för kommuninvånarna, och 
det är också i fortsättningen skäl att bevara dem som en offentlig tjänst. 
Helsingfors började först i fjol bevilja servicesedlar för hälsostations-
tjänster inom primärvården, och deras andel har alltjämt varit relativt li-
ten. För att kunna erbjuda kommuninvånarna de primärvårdstjänster 
som de behöver, måste staden reglera hälsostationernas öppettider, 
sina arbets- och verksamhetsmetoder och sin förvaltning liksom också 
bygga ut e-tjänsterna. Dessutom bör användningen av servicesedlar 
ökas som komplement till stadens egna tjänster. Staden ska även ge-
nomföra en sådan bostads- och invandringspolitik som reglerar den 
okontrollerade befolkningstillväxten i staden så att det är möjligt att 
ordna tjänsterna för invånarna.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Marja-Liisa Rautanen, stadssekreterare, telefon: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.
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Föredragandens motiveringar

Social och hälsovårdsnämnden föreslår (19.5.2020 § 73) ett försök på 
begränsad tid med upphandling av hälsostationstjänster i områdena för 
hälsostationerna i Gamlas och centrum i enlighet med beslutsförslaget.

Förbättrande av tillgängligheten av hälsostationernas icke-brådskande vård

Ett essentiellt mål i stadsstrategin är att förbättra tillgängligheten av 
tjänster inom social- och hälsovårdsväsendet. Tjänsternas tillgänglighet 
har förbättrats bland annat genom att effektivisera rekryteringen av lä-
kare, utveckla det bransch- och yrkesövergripande arbetet och ledar-
skapet, utvidga antalet e-tjänster och de nya sätten att producera tjäns-
ter, såsom det nu föreslagna försöket med upphandling av hälsosta-
tionstjänster.

Enligt hälso- och sjukvårdslagen (1326/2010) och lagen om planering 
av och statsunderstöd för social- och hälsovården (733/1992) kan en 
kommun ordna de uppgifter som hör till social- och hälsovården:

1) genom att sköta verksamheten själv,

2) genom avtal tillsammans med en annan kommun eller andra kom-
muner,

3) genom att vara medlem i en samkommun som sköter verksamheten,

4) genom att anskaffa service från staten, en annan kommun, en sam-
kommun eller någon annan offentlig eller privat serviceproducent, eller

5) genom att serviceanvändaren ges en servicesedel, med vilken 
kommunen förbinder sig att, upp till det värde som fastställts för sedeln 
enligt kommunens beslut, betala de tjänster som serviceanvändaren 
köper av en privat serviceproducent som kommunen godkänt.

Vid anskaffning av service från en privat serviceproducent ska kommu-
nen eller samkommunen försäkra sig om att servicen motsvarar den 
nivå som krävs av motsvarande kommunala verksamhet.

Hälsostationerna har i uppgift att sköta om den brådskande och icke-
brådskande öppna sjukvården och därtill hörande hälsofrämjande, lik-
som om hälsorådgivningen för vuxna, primärvårdens psykiska hälso-
vård och hälsovården för studerande samt om rådgivningen som hän-
för sig till den sexuella och reproduktiva hälsan. Hälsostationerna an-
svarar dessutom för läkartjänsterna för rådgivningskunder och hem-
vårdspatienter som hälsostationsläkarna vårdar, samt för hela stadens 
epidemiologiska verksamhet och distribution av material för egenvår-
den.
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I Helsingfors finns sex regionala hälsostationer som är mellersta hälso-
stationen, hälsostationen i centrum, västra hälsostationen, nordöstra 
hälsostationen, norra hälsostationen och östra hälsostationen. Varje 
regional hälsostation uppdelas i underenheter (de lokala hälsostatio-
nerna), som är 23 till antalet. Vid dem sköts den brådskande och icke-
brådskande öppna sjukvården. I 2020 års budget fastställs det kvantita-
tiva målet om totalt 1 570 000 mottagningsprestationer vid hälsostatio-
nerna. Av dessa är 430 000 besök på läkarmottagning. Tjänsterna pro-
duceras huvudsakligen själv. Andelen självproducerade hälsostations-
tjänster av alla sådana tjänster var år 2019 cirka 98-99 procent. Ser-
vicesedeln och köptjänsterna används vid hälsostationerna för att 
komplettera de egna personalresurserna och förbättra vårdens tillgäng-
lighet. I januari-mars 2020 beviljades sammanlagt 3 144 servicesedlar 
och kostnaderna var cirka 200 000 euro.

I jämförelse med andra kommuner ligger totalkostnaderna för Helsing-
fors öppna hälsovårdstjänster under genomsnittet. Under de senaste 
åren har totalkostnaderna inte ökat betydligt, men samtidigt har dock 
antalet klienter ökat avsevärt. Enligt befolkningsprognosen ökar antalet 
över 75-åringar på hela stadens nivå fram till år 2030 med cirka 28 000 
invånare. Vidare enligt prognosen ökar antalet över 75-åringar mellan 
åren 2019 och 2030 i tolv hälsostationsområden med över 50 procent, 
vilket ökar efterfrågan på hälsostationstjänster avsevärt.

Väntetiden till läkarnas icke-brådskande beställningstider mäts på häl-
sostationerna genom att räkna tiden i kalenderdagar till den tredje ledi-
ga icke-brådskande beställningstiden hos en läkare. Hälsostationens 
T3-tal är mittenvärdet, dvs. medianvärdet av de här tiderna. Väntetiden 
för tillgången till vård vid Helsingfors hälsostationer är medeltalet av 
medianvärdena. I social- och hälsovårdsväsendets dispositionsplan 
2020 är det bindande målet för hälsostationerna att klienten får tillgång 
till en icke-brådskande läkarmottagning i medeltal inom 10 dygn 
(T3<10). Ett ytterligare bindande mål är att T3 är mindre än 20 dygn på 
alla hälsostationer i slutet av år 2020. Medelvärdet för hälsostationer-
nas T3-värde var 32 dagar vid mätningstidpunkten 16.3.2020. Vid 
samma mätningstidpunkt var T3 mindre än 20 dygn vid fyra hälsosta-
tioner. Sektorns prognos är att de bindande målen inte kommer att 
uppnås, eftersom man har varit tvungen att minska tillgängligheten av 
icke-brådskande vård på grund av coronavirusepidemin. På grund av 
coronavirusepidemin blir vanligt mottagningsarbete på hälsostationerna 
ogjort, vilket gör att arbetsmängden efter epidemin är större än vanligt.

Social- och hälsovårdsnämnden beslutade 17.12.2019, § 318, om må-
len och åtgärderna som följer stadsstrategin i social- och hälsovårds-
väsendets dispositionsplan för år 2020. En åtgärd för att främja välbe-
finnandet och hälsan som nämnden godkände var bl.a. det nu före-
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slagna försöket med upphandling av hälsostationstjänster för en be-
gränsad tid med följande ramvillkor för beredningen:

 Att åstadkomma nya fungerande verksamhetssätt som stärker hel-
singforsarnas primärhälsovård

 Målet är inte att skapa en automationsmekanism för externalisering
 Att i avtalen trygga möjligheten att återställa verksamheten till egen 

verksamhet vid slutet av avtalsperioden
 Den externaliserade hälsostationen måste fungera enligt precis 

samma principer för centraler för hälsa och välbefinnande som sta-
dens övriga hälsostationer

 Serviceproducenterna ska sköta om samordnandet med andra 
tjänster som klienterna behöver

 Externaliseringen görs också i ett socioekonomiskt svagare område
 Priset som betalas till producenten måste vara i samma klass med 

den egna produktionen och serviceproducentens incentiv måste va-
ra ordentliga och beakta bl.a. hälsostationernas remisser till 
specialsjukvården

 En aktiv och öppen dialog ska föras med personalen vid hälsosta-
tionerna från början av beredningen och personalens ställning i 
ändringen ska tryggas i ett så tidigt skede som möjligt

 Den externaliserade hälsostationens verksamhet och resultat följs 
upp noggrant årligen. En granskning utförs i mitten av avtalsperio-
den, och nämnden får den för kännedom

 En tredje, opartisk aktör jämför den externaliserade hälsostationens 
prestationer och verksamhetssätt med produktionen vid stadens 
egna hälsostationer

 Serviceproducenten förbinder sig till jämförelsen och hjälper med 
överföringen av bästa praxis till stadens egen produktion genom att 
garantera en tillämplig öppenhet och transparens i sin egen verk-
samhet.

 Dessutom utreds möjligheterna att ändra 1-2 egna hälsostationer till 
balansenheter med ökad självständighet, eller andra motsvarande 
försök på hälsostationsnivån. Utredningarna och slutsatserna före-
läggs nämnden för beslutsfattande.

En beskrivning av hur nämndens riktlinjer har beaktats i beredningen 
ingår i det bifogade materialet.

Beredningsprojektet

Beredningen av förslaget inleddes i februari 2020. Projektets projekt-
grupp är underställd en styrgrupp. I projektgruppens verksamhet deltar 
chefer från hälsostationsverksamheten, upphandlings- och kommunika-
tionsexperter, en utomstående sakkunnig som stöder den strategiska 
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beredningen och projekthanteringen (NHG Finland) samt representan-
ter för de anställda. Projektgruppen har dessutom erhållit hjälp bl.a. av 
sakkunniga i ekonomi och datasystem. I beredningen utnyttjas också 
erfarenheter från andra stora städer såsom Esbo.

Målen för beredningen är:

1. Att trygga tillgängligheten: ökningen i efterfrågan på tjänster som 
orsakas av den åldrande och ökande befolkningen besvaras ge-
nom att öka kapaciteten, trygga en tillräcklig personalresurs, 
hantera fördröjningarna i tillgången till vård

2. Att erhålla god praxis för att stärka invånarnas primärvård: ge-
mensam utveckling och delning av bästa praxis, utveckling av 
kund- och personalupplevelsen.

3. Att sporra den egna serviceproduktionen
4. Att öka valfriheten.

Att utvärdera de olika tjänsteupphandlingsmodellerna

I beredningen utreddes tre olika modeller:

1. Överlåtelse av rörelse: den nuvarande hälsostationen / en del av 
den externaliseras

2. ”Ersättande tilläggsupphandling”: vården i ett visst område / av 
ansvarsbefolkningen för en viss hälsostation överförs till en ex-
ternaliserad aktör och stadens egen personal flyttas till andra 
hälsostationer

3. ”Tilläggsupphandling”: ett visst område får mer kapacitet utöver 
den egna hälsostationen (vården av en viss ansvarsbefolkning 
överförs till en externaliserad aktör).

I beredningsfasen jämfördes olika modeller i förhållande till målen som 
har ställts upp. Alla modeller gör det möjligt att sprida och dela bästa 
praxis och nya verksamhetsmodeller, samt att sporra den egna verk-
samheten. De skiljer sig dock från varandra ur tillgänglighets-, perso-
nal- och finansieringsperspektiven. Överlåtelse av rörelse, där en aktör 
konkurrensutsätts för att driva en av stadens nuvarande egna hälsosta-
tioner, påverkar inte direkt tillgängligheten eller rekryteringssituationen. 
Den överför dock rekryteringsutmaningen till en extern aktör. Den har 
inte heller direkta kostnadseffekter, om frågan inte beaktas i prissätt-
ningen. En s.k. ersättande tilläggsupphandling förbättrar den direkta 
tillgängligheten och stärker resurserna på hela stadens nivå, eftersom 
mer kapacitet upphandlas och egen personal i det konkurrensutsatta 
området flyttas till egna hälsostationer där resursbristen är som störst. 
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Den förutsätter dock budgeterad tilläggsfinansiering. Också en s.k. 
tilläggsupphandling förbättrar direkt tillgängligheten och stärker resur-
serna särskilt i området där tilläggsupphandlingen genomförs. Även 
den förutsätter budgeterad tilläggsfinansiering.

Förslaget om val av hälsostationer och områden som upphandlas som 
serviceproduktion grundar sig på en omfattande analys som har utar-
betats av projektgruppen och experter vid social- och hälsovårdssek-
torn. I valet betonas särskilt den nuvarande tillgänglighetssituationen, 
befolkningsutvecklingen, resurs- och rekryteringssituationen och skic-
ket på hälsostationslokalerna. Sådana stationer och områden där ut-
vecklingsarbete eller ett pilotprojekt för en egen central för hälsa och 
välbefinnande pågår och eller där det har förekommit betydande för-
ändringar under de senaste åren (Kvarnbäckens, Fiskehamnens och 
Nordsjö centraler för hälsa och välbefinnande) faller direkt utanför va-
let.

Föremål och villkor för upphandlingen

I beredningens första fas har man berett ett förslag om upphandlingens 
kärnpunkter och huvudprinciper, såsom områden, tjänsteupphandling-
ens modell, tjänsteutbudet och centrala avtalsvillkor. Med tanke på en 
lyckad upphandling är det viktigt att det fortfarande finns tillräckligt med 
spelrum i beredningen av upphandlingsförfarandet och i förhandlings-
fasen. Det här har beaktats i förslaget. Preciseringarna i föremålet och 
villkoren för upphandlingen fastställs i upphandlingsförfarandets bered-
ningsfas tillsammans med personalen och genom att engagera invåna-
re i områdena som är föremål för upphandlingen.

Ett centralt mål i beredningen av tjänsteupphandlingen är att trygga och 
förbättra tillgängligheten. Utgående från beredningen föreslås att tjäns-
teupphandlingen genomförs i form av en tilläggsupphandling i två om-
råden som ett försök på begränsad tid:

1. Gamlas. Den nuvarande personalen vid Gamlas hälsostation 
flyttar till stadens övriga hälsostationer och staden gör sig av 
med de nuvarande lokalerna för hälsostationen som är i dåligt 
skick. Flyttningen av personal riktas i mån av möjlighet till häl-
sostationer med det kalkylmässigt största behovet av tilläggsre-
surser, dock med beaktande av personalens önskemål. Den ex-
terna serviceproducenten ansvarar för produktionen av hälsosta-
tionstjänster för Gamlas hälsostations nuvarande ansvarsbe-
folkning, i lokaler som producenten själv ordnar.

2. Området för hälsostationen i centrum Utöver Femkantens nuva-
rande hälsostation grundas en ny hälsostationsenhet som til-
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läggsproduktion i centrumområdet. Den externa servicepro-
ducenten ansvarar för produktionen av hälsostationstjänster för 
ansvarsbefolkning som bildas för den nya enheten, i lokaler som 
producenten själv ordnar. Verksamheten vid Femkantens nuva-
rande hälsostation fortsätter i de nuvarande lokalerna och med 
den nuvarande personalen.

I fråga om Gamlas väntas upphandlingen förbättra tillgången till vård i 
området, möjliggöra att staden gör sig av med de nuvarande lokalerna 
som är i dåligt skick och underlätta de nuvarande rekryteringsproble-
men. Gamlas hälsostation saknar överläkare och två av läkarna är köp-
tjänsteläkare (situationen 23.3.2020). Personalomsättningen är stor 
och det är svårt att tillsätta läkartjänsterna. Gamlas hälsostation ordnar 
sin verksamhet i en byggnad på 1 901 m² som staden äger direkt. Lo-
kalerna är i dåligt skick och de är i akut behov av reparation. T3-tiden 
16.3.2020 som beskriver tillgången till icke-brådskande vård vid hälso-
stationen var 16 dygn och i genomsnitt har den år 2020 varit 18,2 dygn 
(sex mätningstidpunkter). År 2019 var hälsostationens T3-tid i genom-
snitt 36 dygn.

I området för hälsostationen i centrum beräknas upphandlingen skapa 
tilläggskapacitet, med vilken det är möjligt att bemöta utmaningen som 
den snabbt ökande åldrande befolkningen i området för med sig, och 
underlätta de nuvarande rekryteringsutmaningarna. Den åldrande be-
folkningen håller på att öka kraftigt i området för hälsostationen i cent-
rum. Vid en jämförelse av alla områden i Helsingfors väntas antalet 
över 75-åringar öka mest i Femkantens hälsostationsområde (+2 693 
invånare över 75 år) under åren 2019-2030. I området för hälsostatio-
nerna i centrum är befolkningsmängderna per läkare redan nu stora, i 
genomsnitt 2 732 invånare/läkare, medan samma tal i hela Helsing-
forsområdet är 2 146 invånare/läkare i genomsnitt. De ordinarie läkar-
tjänsterna är tillsatta med fem läkare, varav två är på deltid, och därtill 
finns kalkylmässigt 4,5 ersättare (situationen 23.3.2020). Under den 
senaste tiden har man ofta varit tvungen att anlita köptjänstläkare.

Det är fråga om ett försök på begränsad tid. Avtalsperioden föreslås 
vara fyra år med två optionsperioder à ett år (1+1 år). Den här längden 
beräknas göra det möjligt att utveckla verksamheten, dela goda verk-
samhetsmodeller och resultera i en förnuftig prissättning. Enligt 41 § i 
upphandlingslagen ska beslutet om att lösa in en option ske högst tre 
år efter det att det ursprungliga kontraktet ingicks.

I avtalet fastställs tydliga uppsägningsvillkor. I avtalet tryggas möjlighe-
ten att återställa produktionen av den ifrågavarande ansvarsbefolk-
ningens hälsostationstjänster till egen verksamhet efter avtalsperioden.
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Den externa serviceproducentens hälsostationer fungerar som en del 
av Helsingfors nuvarande centraler för hälsa och välbefinnande. Den 
externa serviceproducentens hälsostationer ska ha samma tjänsteut-
bud som stadens övriga egna hälsostationsenheter, men staden kan 
fortfarande producera en del av tjänsteutbudet själv. I priset som beta-
las för de upphandlade tjänsterna och till serviceproducenten ingår åt-
minstone den brådskande och icke-brådskande läkar- och skötarmot-
tagningen och tidsbeställningsverksamheten. Dessutom finns prelimi-
nära planer på att i tjänsteutbudet inkludera fysioterapi (direktmottag-
ning), psykiatriska sjukskötartjänster och hemsjukvårdens läkartjänster 
för stationernas ansvarsbefolkning. Enligt de preliminära planerna 
kommer tjänsterna som upphandlas inte att innehålla laboratorie- och 
bilddiagnostiktjänster, och inte heller andra definierade tjänster som 
produceras centraliserat. Av serviceproducenten förutsätts användning 
av HUSLab och HUS-Bilddiagnostik. Tjänsterna som upphandlas fast-
ställs i upphandlingsförfarandets beredningsfas.

Av serviceproducenten förutsätts användning av Helsingfors stads pa-
tientdatasystem. I startskedet är det antagligen fråga om Pegasos och 
senare Apotti, efter att det har tagits i bruk. Användningen av Helsing-
fors datasystem möjliggör smidiga, enhetliga vårdkedjor och underlättar 
uppföljningen och styrningen av köptjänsteproduktionen.

Serviceproducenten skaffar själv de behövliga lokalerna i området som 
den har anvisats och rekryterar sin egen personal. Tjänsternas läge bör 
vara sådant att de är lätt tillgängliga för befolkningen. Lokalernas place-
ring kan också begränsas i anbudsbegäran, exempelvis till vissa post-
nummerområden. De noggranna kriterierna för stationernas läge fast-
ställs i upphandlingsförfarandets beredningsfas.

Personalen på serviceproducentens station lyder under serviceprodu-
centens ledning. En grundprincip är att serviceproducenten ges tydliga 
ramar, inom vilka producenten fritt kan leda och utveckla verksamhe-
ten.

De externa serviceproducenternas stationer följs upp med samma upp-
följningsmodell och samma mätare som de egna hälsostationerna. Så-
dana mätare är bland annat tillgång/T3-tid, återuppringning, kundupp-
levelse och hälsoindikatorernas riskgränser. Eftersom T3-mätaren ger 
en dålig beskrivning av hur hälsostationen fungerar, mäts hälsostatio-
nens vårdgaranti i fortsättningen också med de tre följande mätarna: 1) 
förverkligad vård vid primärkontakten 2) förverkligad brådskande vård 
3) förverkligad icke-brådskande vård.

Serviceproducenten förväntas delta aktivt i utvecklingen av nya ge-
mensamma verksamhetssätt och -modeller och, å andra sidan, ta i 
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bruk ändringar i verksamhetssätten som härstammar från utvecklings-
projekt i Helsingfors eget hälsostationsnätverk. Dessutom förutsätts att 
serviceproducenten följer verksamhetspraxis enligt modellen för centra-
ler för hälsa och välbefinnande.

Konkurrensutsättningen gäller en tilläggsupphandling, där ansvaret för 
en specifik ansvarsbefolkning överförs till en extern aktör. Hur ansvars-
befolkningen fastställs preciseras i projektförfarandets beredningsfas. 
Upphandlingen uppskattas omfatta en ansvarsbefolkning på totalt cirka 
40 000-44 000 invånare. Invånarna kan byta hälsostation i Helsingfors 
eller välja en hälsostation i en annan kommun. Valfriheten i hälsovårds-
tjänsterna gäller också de externa serviceproducenternas stationer. 
Serviceproducentens stationer omfattas av möjligheten att fritt välja 
vårdplats i enlighet med de ramvillkor som fastställs i beredningsfasen.

Det är meningen att serviceproducentens ersättning fastställs enligt en 
kapitationsbaserad modell (euro/invånare). Prissättningen grundar sig 
på kostnaderna för Helsingfors egen verksamhet med viktade ålders-
grupper. I fråga om tjänsterna som planeras bli inkluderade i upphand-
lingen är den genomsnittliga kostnaden per invånare för tillfället cirka 
100 euro/invånare i Gamlas och cirka 86 euro/invånare i området för 
hälsostationen i centrum. Till prissättningen hör därtill en modell med 
sanktioner och incitament (typiskt 5-10 % av totalpriset). Möjliga ele-
ment och mätare i modellen med sanktioner och incitament är exem-
pelvis tillgång till vård, antalet remisser till specialsjukvården och kost-
naderna för laboratorie- och bilddiagnostiktjänsterna. Den beskrivna 
prissättningsmodellen har upplevts fungerande också i andra stora stä-
der, till exempel i Esbo. De precisa elementen i modellen med sanktio-
ner och incitament fastställs i upphandlingsförfarandets beredningsfas.

Upphandlingen genomförs som en s.k. omvänd upphandling vilket be-
tyder att man i jämförelsen av den helhetsekonomiska förmånligheten 
väljer anbudet med det bästa förhållandet mellan pris och kvalitet, ut-
gående från att anbudsgivarna tävlar endast med kvalitetsmässiga kri-
terier. Jämförelsekriterierna enligt förhållandet mellan pris och kvalitet 
fastställs i upphandlingsförfarandets beredningsfas så att de gör det 
möjligt att uppnå målen för externaliseringen så väl som möjligt. Möjliga 
kriterier är bland annat anbudsgivarens tidigare erfarenheter och resul-
tat samt den beskrivna modellen för gemensam utveckling och partner-
skap.

Beskrivning av upphandlingsförfarandet

Upphandlingen genomförs som en konkurrenspräglad dialog i enlighet 
med 36 § i lagen om offentlig upphandling och koncession 
(1397/2016). Utnyttjandet av konkurrenspräglad dialog ger en möjlighet 
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att föra förhandlingar med anbudsgivarna om föremålet för upphand-
lingen innan anbudsbegäran skickas ut och även under konkurrensut-
sättningen.

Social- och hälsovårdsnämnden har befogenheter att genomföra upp-
handlingen. Den konkurrenspräglade dialogen uppdelas i flera olika fa-
ser. Förfarandets gång och det planerade tidsschemat är det följande:

 I upphandlingsförfarandets beredningsfas utarbetas dokumenten för 
konkurrensutsättningen, såsom upphandlingsannonsen, den preli-
minära anbudsbegäran, tjänstebeskrivningen, avtalsutkastet och de 
allmänna bilagorna. Beredningsfasen infaller under juni-augusti 
2020.

 Konkurrensutsättningen inleds med publicering av upphandlingsan-
nonsen och anbudsansökan, utifrån vilka anbudsgivarna skickar si-
na ansökningar till den konkurrenspräglade dialogen. Målet är att 
beslutet om att inleda konkurrensutsättningen fattas i social- och 
hälsovårdsnämnden senast 18.8.2020.

 Följande fas är bedömningen av anbudsgivarnas lämplighet och va-
let av anbudsgivare till den konkurrenspräglade dialogen. Om det 
här fattas ett beslut som delges anbudsgivarna. Anbudsgivarna som 
väljs till den konkurrenspräglade dialogen får en inbjudan till förfa-
randet och en preliminär anbudsbegäran med en bilaga bestående 
bland annat av en noggrannare beskrivning av upphandlingen och 
preliminära avtalsvillkor.

 I dialogfasen förs noggrannare förhandlingar med anbudsgivarna. 
Förhandlingarna kan genomföras i etapper så att antalet lösningar 
och anbudsgivare som deltar i förhandlingarna begränsas under 
förhandlingarna. Enligt planerna avslutas dialogfasen före ingången 
av oktober 2020.

 Förhandlingsfasen avslutas genom att den slutliga anbudsbegäran 
skickas till anbudsgivarna. Anbudet ska vara i enlighet med kraven i 
den slutliga anbudsbegäran och det ska innehålla alla efterfrågade 
och behövliga delar för genomförandet av upphandlingen. Utifrån 
anbuden genomförs en utvärdering av anbuden i enlighet med 
jämförelsekriterierna som ställs upp i upphandlingsannonsen eller 
projektbeskrivningen. Den målsatta tidpunkten för valet av konkur-
rensutsättningens vinnare och för upphandlingsbeslutet är mitten av 
november 2020.

 Efter upphandlingsbeslutet förs avtalsförhandlingarna, utifrån vilka 
det slutliga avtalet undertecknas. Den målsatta tidpunkten för un-
dertecknandet av avtalet är mitten av december 2020.

 Inledning av verksamheten i januari-februari 2021.

Personalens ställning och delaktighet
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Då upphandlingen genomförs flyttas den nuvarande personalen vid 
Gamlas hälsostation enligt planen till motsvarande uppgifter vid andra 
hälsostationer i Helsingfors. I Gamlas finns totalt 20 anställningar, 
varav 8 är läkaranställningar (för jämförelsens skull: Helsingfors hälso-
stationer har totalt 298 läkare exklusive läkare i chefspositioner). Över-
föringen av personal riktas i mån av möjlighet till sådana hälsostationer 
som har det kalkylmässigt största behovet av tilläggsresurser, dock 
med beaktande av personalens önskemål. Projektet har inga direkta 
personalverkningar för stadens övriga hälsostationer.

Ärendet har behandlats med personalen på samarbetsmöten och i sek-
torns personalkommittéer. Stadens personalkommitté behandlade 
ärendet 18.5.2020.

Samarbetsplanen och protokollet för stadens personalkommitté med bi-
lagor ingår i det bifogade materialet.

Verkningar för invånarna

Utgångspunkten är att hälsostationstjänsternas tillgänglighet förbättras 
och tillgången till vård blir smidigare.

Helsingfors invånare kan byta hälsostation i Helsingfors eller välja en 
hälsostation i en annan kommun. Även de externa serviceproducenter-
nas stationer omfattas av det fria valet av vårdplats.

Enligt planerna förverkligas hörandet av invånarna i upphandlingsförfa-
randets beredningsfas, då tjänstebeskrivningen och de preliminära av-
talsvillkoren utarbetas. Förverkligandet av hörandetillfällena planeras 
enligt det rådande läget och med beaktande av de begränsningar som 
coronavirusepidemin förutsätter.

Kostnader

Upphandlingens uppskattade årliga kostnad utan förbindelse, som 
grundar sig på budgeteringen för Helsingfors hälsostationer i kostnads-
nivån för år 2020 och med det planerade befolkningsunderlaget, är i 
fråga om Gamlas hälsostation cirka 2,9 miljoner euro och i fråga om 
den nya hälsostationsenheten i området för hälsostationen i centrum 
cirka 3,3 miljoner euro. Eftersom det i fråga om Gamlas hälsostation 
gäller en upphandling som ersätter den nuvarande verksamheten, upp-
står tilläggskostnader endast i form av personalkostnaderna för perso-
nalen som flyttas till övriga hälsostationer (cirka 1,4 miljoner euro per år 
i kostnadsnivån för år 2020). I fråga om den nya hälsostationen i cent-
rum räknas kostnaderna för hela hälsostationen som tilläggskostnader. 
Totalt orsakar upphandlingen tilläggskostnader på högst cirka 4,7 mil-
joner euro per år (i kostnadsnivån för år 2020). Genomförandet av pro-
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jektet förutsätter att finansieringen för det reserveras i 2021 års resul-
tatbudget.

Befogenheter

Med tjänsteupphandlingen flyttas produktionen av hälsovårdstjänster 
för en betydande del av befolkningen till en extern producent. Enligt 7 
kap 1 § 14 punkten i förvaltningsstadgan ska stadsfullmäktige besluta 
om inledande av produktion av hälsovårdstjänster inom någon sektor 
av primärvården eller någon specialitet inom den specialiserade sjuk-
vården eller för någon stor befolkningsgrupp i form av verksamhet som 
staden själv upprätthåller och om nedläggning av sådan produktion.

Ärendet är berett på stadskansliet av ekonomi- och planeringsavdel-
ningen, personalavdelningen, näringslivsavdelningen och avdelningen 
rättstjänsten i samråd.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Marja-Liisa Rautanen, stadssekreterare, telefon: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Bilagematerial

1 Kaupungin henkilöstötoimikunnan lausunto 18.5.2020
2 Henkilöstötoimikunnan lausuntoon liite Helsingin yhteisjärjestön JHL ryn 

kannanotto
3 Yhteistoiminnan toteuttaminen
4 Lautakunnan asettamien reunaehtojen huomiointi

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

För kännedom

Social- och hälsovårdsnämnden
Social- och hälsovårdssektorn
Stadskansliet

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 01.06.2020 § 329

HEL 2020-005780 T 06 00 00

Päätös
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Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto oikeuttaa sosiaali- ja terveyslautakunnan toteutta-
maan terveysasemapalvelujen hankinnan määräaikaisen kokeilun kah-
della alueella seuraavasti:

Kokeilu toteutetaan Kannelmäen ja Keskustan terveysaseman alueella 
neljän vuoden sopimuskaudella ja kahdella yhden vuoden mittaisella 
optiokaudella.

Kannelmäen terveysaseman palvelut annetaan ulkoisen palveluntuotta-
jan tuotettavaksi. Ulkoinen palveluntuottaja hankkii toiminnalleen tar-
vittavan henkilökunnan ja tilat. Kannelmäen terveysaseman nykyinen 
henkilöstö siirtyy muille kaupungin terveysasemille ja Kannelmäen ter-
veysaseman nykyisistä huonokuntoisista tiloista luovutaan.

Keskustan terveysaseman alueella Viiskulman terveysaseman lähialu-
eelle perustetaan uusi noin 20 000 kaupunkilaisen hoidosta vastaava 
terveysasemayksikkö lisäpalvelutuotantona. Ulkoinen palveluntuottaja 
hankkii toiminnalleen tarvittavan henkilökunnan ja tilat. Viiskulman 
nykyisen terveysaseman toiminta jatkuu nykyisissä tiloissa ja nykyisellä 
henkilöstöllä.

Käsittely

01.06.2020 Ehdotuksen mukaan äänestyksin

Hylkäysehdotus:
Tomi Sevander: Esitämme asian hylkäämistä seuraavin perustein:

Helsingin sosiaali- ja terveystoimen strategiassa korostetaan, että sosi-
aali- ja terveyspalvelut tulee kytkeä mahdollisimman läheisesti yhteen, 
näin parhaiten edistetään helsinkiläisten kokonaisvaltaista terveyttä ja 
hyvinvointia. Toimintojen yhdistäminen on nyt tapahtunut uusissa ter-
veys- ja hyvinvointikeskuksissa. Myös tuleva valtakunnallinen sote-
ratkaisu tukee nimenomaan käsitystä sosiaali- ja terveyspalveluiden in-
tegraatiosta. Terveyspalveluiden ulkoistaminen yksityisille palveluntuot-
tajille ei tue tätä strategista tavoitetta. Sosiaali- ja terveyspalvelut tulee 
kytkeä mahdollisimman läheisesti yhteen jatkossakin kehittämällä kau-
pungin omaa toimintaa.

 Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimi on strategiassaan si-
toutunut oman toiminnan laadulliseen, määrälliseen ja sisällölliseen 
kehittämiseen. Tähän ei riitä ratkaisuksi kahden terveysaseman ul-
koistaminen yksityiselle palveluntuottajalle.

 Esitys sisältää useita vasta puolinaisesti ratkaistuja ongelmakohtia, 
joita on julkisten palveluiden yksityisessä tuottamisessa. Ne liittyvät 



Helsingfors stad Protokoll 11/2020 275 (331)
Stadsfullmäktige

Ärende/11
10.06.2020

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

esimerkiksi ansaintamalleihin, asiakaskunnan valikoitumiseen ja 
toiminnan jatkuvuuteen.

 Yksityisten terveysyritysten palvelusten ostamisen ensisijaisina pe-
rusteluina on ollut lääkäripula ja kiireettömän hoidon pitkät jonot. 
Koronapandemia on muuttanut tämän tilanteen täysin. Helsingissä 
julkisten terveyspalvelujen jonot ovat lyhentyneet ja yksityisen ter-
veyssektorin asiakaskato ohjaa alan ammattiväkeä hakeutumaan 
julkisen sektorin palkkatyöhön. Tilanne on uusi. Koronaa edeltävillä 
numeroilla ei strategista suunnanmuutosta voi perustella. Terveys- 
ja hyvinvointipalvelut ovat poikkeuksellisessa murroksessa niin pal-
velujen kysynnän kuin ammattitaitoisen työvoiman tarjonnan osalta.

 Myös kuntatalouden näkymät ovat koronakriisin vuoksi muuttuneet 
täysin. Epävakaassa taloudellisessa tilanteessa ei kannata tehdä 
taloudellisia riskejä sisältäviä useampivuotisia kokeiluja.

 Koronakriisin vuoksi Helsingin soten siirtyminen Apotti-
järjestelmään on siirtynyt etäisempään tulevaisuuteen. Tämän 
vuoksi kaupunki joutuisi valmistelussa esitettyjen tietojen mukaan 
erikseen integroimaan nämä yksityiset toimijat kahteen eri IT-
järjestelmään. Kahden yksityisen terveyskeskuksen kytkeminen 
Helsingin sosiaali- ja terveyspalvelujen kokonaisuuteen ei siis ole 
myöskään tietoteknisistä syistä järkevää.

 Kokeilun tavoitteeksi on esitetty uuden tiedon ja oppien kerääminen 
kaupungin käyttöön, mutta tiedon ja käytäntöjen jakamista koske-
vien reunaehtojen osalta valmistelutyö on täysin kesken.

Kannattaja: Anna Vuorjoki

Äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Tomi Sevanderin hylkäysehdotuksen mukaisesti

Jaa-äänet: 10
Otto Meri, Pia Pakarinen, Marcus Rantala, Wille Rydman, Daniel Sa-
zonov, Anni Sinnemäki, Reetta Vanhanen, Jan Vapaavuori, Sanna Ve-
sikansa, Ozan Yanar

Ei-äänet: 5
Veronika Honkasalo, Mika Raatikainen, Nasima Razmyar, Tomi Se-
vander, Anna Vuorjoki

Kaupunginhallitus hylkäsi Tomi Sevanderin hylkäysehdotuksen äänin 
10 - 5.

Anna Vuorjoki, Veronika Honkasalo, Tomi Sevander, Nasima Razmyar 
ja Mika Raatikainen jättivät päätöksestä eriävän mielipiteen seuraavin 
perusteluin:
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Terveysasemien hoitoonpääsyn parantaminen ja toiminnan kehittämi-
nen vaatii johdonmukaista työtä kaikilla kaupungin terveysasemilla, ja 
resurssit tulee kohdentaa tähän työhön kaupungin omassa toiminnas-
sa. Keskeistä on johtamisen ja työolosuhteiden kehittäminen. Kahden 
ostopalveluterveysaseman avulla ei voida ratkaista ongelmia koko 
kaupungissa. 

Keskeisenä tavoitteena pitää olla eri sosiaali- ja terveyspalveluiden tii-
vis integraatio. Palveluiden hajottaminen useammille tuottajille vaikeut-
taa tämän tavoitteen saavuttamista ja kaventaa kaupungin mahdollisu-
uksia toteuttaa integraatiota joustavasti. 

Ulkoistus on vaarassa pikemminkin pahentaa kuin helpottaa lääkäripu-
laa varsinkin hiemankaan pidemmällä tähtäimellä. Käytännössä kau-
punki antaa yksityiselle yhtiölle rahaa, jolla tämä voi kilpailla kaupungin 
kanssa lääkärien ja muun hoitohenkilökunnan rekrytoinnista.

Terveysasemien kehittämistoiminnan lähtökohtana ei voi olla yksityis-
ten yritysten jäljittely osaoptimoidun kustannustehokkuuden keinoissa, 
vaan sitä on tehtävä kansanterveyden edistämisen lähtökohdasta. Ul-
koistuksen kehittämisaspektille ei ole edes määritelty mitään tavoitteita.

Esitys yksinomaan Viiskulman alueen lisäresurssoinnille ei perustu ter-
veystarpeiden tarkasteluun vaan on päinvastoin sen kanssa ristiriidas-
sa. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ohjeissa yhdenvertaisuuden 
arvioinnista terveydenhuollosta todetaan seuraavasti:

“Yhdenvertaisuuslain mukaan viranomaisilla on velvollisuus arvioida to-
imintansa yhdenvertaisuutta. Sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäjän 
tulee arvioida eri väestö- ja asiakasryhmien palvelutarvetta, suunnata 
voimavaroja todettujen tarpeiden perusteella ja yhtenäistää hoito- ja 
palvelukäytäntöjä. Toiminnan tarkastelussa on tärkeää arvioida päätös-
ten vaikutuksia eri väestöryhmille. Tarkastelun kohteena on eri väe-
störyhmien yhdenvertainen pääsy sosiaali- ja terveyspalveluihin ja 
mahdollisuudet hyödyntää sosiaali- ja terveyspalveluita.”

Tätä tarpeiden tarkastelua ei ole esityksessä suoritettu asianmukai-
sesti, vaan esitys nykymuodossaan lisää kaupunkilaisten eriarvoisuutta 
terveyspalveluiden suhteen.

Kapitaatioperusteinen rahoitusmalli yhdistettynä vapaaseen terveysa-
seman valintaan kannustaa ulkoistetun terveysaseman tuottajaa hou-
kuttelemaan asiakkaiseen vähän hoitoa tarvitsevia asukkaita. To-
teutuessaan tällainen ns. kermankuorinta voisi johtaa eriarvoisuuden li-
sääntymiseen ja kaupungin omien kustannusten kasvamiseen. Tämän 
seurauksia ei ole esityksessä otettu huomioon millään tavalla.
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Sami Sarvilinna
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Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Sosiaali- ja terveyslautakunta 19.05.2020 § 73

HEL 2020-005780 T 06 00 00

Esitys

Sosiaali- ja terveyslautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että se esit-
täisi kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Terveysasemapalvelujen hankintaa ryhdytään valmistelemaan alla esi-
tetyin ehdoin.

Terveysasemapalvelujen hankinta toteutetaan kahdelle alueelle rajatun 
ajan kokeiluna neljän vuoden sopimuskaudeksi ja kahdelle yhden vuo-
den mittaiselle optiokaudelle:

1) Kannelmäki. Kannelmäen terveysaseman palvelut annetaan ulkoi-
sen palveluntuottajan tuotettavaksi. Ulkoinen palvelun-tuottaja hankkii 
toiminnalleen tarvittavan henkilökunnan ja tilat. Kannelmäen terveysa-
seman nykyinen henkilöstö siirtyy muille kaupungin terveysasemille ja 
Kannelmäen terveysaseman nykyisistä huonokuntoisista tiloista luovu-
taan.

2) Keskustan terveysaseman alue. Viiskulman terveysaseman lähialu-
eelle perustetaan uusi, noin 20 000 kaupunkilaisen hoidosta vastaava 
terveysasemayksikkö lisäpalvelutuotantona. Ulkoinen palveluntuottaja 
hankkii toiminnalleen tarvittavan henkilökunnan ja tilat. Viiskulman 
nykyisen terveysaseman toiminta jatkuu nykyisissä tiloissa ja nykyisellä 
henkilöstöllä.

Käsittely

19.05.2020 Ehdotuksen mukaan äänestyksin

Projektipäällikkö Juha Ahonen ja terveysasemien johtajalääkäri Timo 
Lukkarinen olivat kutsuttuina asiantuntijoina läsnä kokouksessa tämän 
asian käsittelyssä.

Jäsen Tapio Bergholm teki asiassa seuraavan palautusehdotuksen:
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Palautusehdotus 1:

Jäsen Tapio Bergholm: Lautakunnan jäsenille on vasta tällä viikolla to-
imitettu tilastotietoja, jotka ovat vaikeasti verrattavissa ja yhdistettävissä 
lautakunnan jäsenten aiemmin joulukuussa saamiin lääkärivajelukuihin.

Puutteellisten strategisten tilastotietojen pohjalta ei lautakunta voi tehdä 
merkittäviä päätöksiä. Siksi asia tulee palauttaa uudelleen valmistelu-
un, jotta lautakunnalla olisi käytettävissään riittävät, luotettavat ja ver-
tailukelpoiset tilastotiedot päätöksenteon pohjana.

Kannattaja: jäsen Karita Toijonen

Jäsen Karita Toijosen kannatettua Tapio Bergholmin palautusehdotus-
ta keskustelu rajattiin palautusehdotukseen ja palautusehdotuksesta 
äänestettiin (äänestys 1).

Äänestyksen jälkeen lautakunta päätti puheenjohtaja esityksestä jatkaa 
asian käsittelyä ja jäsen Karita Toijonen teki seuraavan palautusehdo-
tuksen:

Palautusehdotus 2:

Jäsen Karita Toijonen: Helsingin sosiaali- ja terveystoimen strategiassa 
korostetaan, että sosiaali- ja terveyspalvelut tulee kytkeä mahdollisim-
man läheisesti yhteen, näin parhaiten edistetään helsinkiläisten koko-
naisvaltaista terveyttä ja hyvinvointia. Toimintojen yhdistäminen on nyt 
tapahtunut uusissa terveys- ja hyvinvointikeskuksissa. Myös tuleva val-
takunnallinen sote-ratkaisu tukee nimenomaan käsitystä sosiaali- ja 
terveyspalveluiden integraatiosta. Terveyspalveluiden ulkoistaminen 
yksityisille palveluntuottajille ei tue tätä strategista tavoitetta. Sosiaali- 
ja terveyspalvelut tulee kytkeä mahdollisimman läheisesti yhteen jat-
kossakin kehittämällä kaupungin omaa toimintaa.

- Esitys sisältää useita vasta puolinaisesti ratkaistuja ongelmakohtia, jo-
ita on yllättävän paljon julkisten palveluiden yksityisessä tuottamisessa. 
Ne liittyvät esimerkiksi ansaintamalleihin, asiakaskunnan valikoitumi-
seen ja toiminnan jatkuvuuteen.

- Ostopalveluterveyskeskusten sijoittelu on vähintäänkin kiistanalainen.

- Yksityisten terveysyritysten palvelusten ostamisen ensisijaisina perus-
teluina on ollut lääkäripula ja kiireettömän hoidon pitkät jonot. Korona-
pandemia on muuttanut tämän tilanteen täysin. Helsingissä julkisten 
terveyspalvelujen jonot ovat lyhentyneet ja yksityisen terveyssektorin 
asiakaskato ohjaa alan ammattiväkeä hakeutumaan julkisen sektorin 
palkkatyöhön. Tilanne on uusi. Koronaa edeltävillä numeroilla ei strate-



Helsingfors stad Protokoll 11/2020 279 (331)
Stadsfullmäktige

Ärende/11
10.06.2020

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

gista suunnanmuutosta voi perustella. Terveys- ja hyvinvointipalvelut 
ovat poikkeuksellisessa murroksessa niin palvelujen kysynnän kuin 
ammattitaitoisen työvoiman tarjonnan osalta.

- Kuntatalouskaan ei välttämättä enää kestä taloudellisia riskejä sisäl-
täviä useampivuotisia kokeiluja. Koronapandemian vaikutukset sote-
palvelujen tuotantoon ja kunnallistalouteen voivat olla hämmästyttävän 
suuret.

- Ajankohta kahden yksityisen terveyskeskuksen kytkemiseen 
Helsingin sosiaali- ja terveyspalvelujen kokonaisuuteen on tietotekni-
sestikin surkea. Koronakriisin vuoksi Helsingin soten siirtyminen Apotti-
järjestelmään on siirtynyt etäisempään tulevaisuuteen. Tämän vuoksi 
kaupunki joutuisi valmistelussa esitettyjen tietojen erikseen integroi-
maan nämä yksityiset toimijat kahteen eri IT-järjestelmään.

- Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimi on strategiassaan si-
toutunut oman toiminnan laadulliseen, määrälliseen ja sisällölliseen ke-
hittämiseen. Tähän ei riitä ratkaisuksi kahden terveysaseman ulkoista-
minen yksityiselle palveluntuottajalle.

- Kokeilun tavoitteeksi on esitetty uuden tiedon ja oppien kerääminen 
kaupungin käyttöön, mutta tiedon ja käytäntöjen jakamista koskevien 
reunaehtojen osalta valmistelutyö on täysin kesken.

Kannattaja: jäsen Katju Aro

Jatkokäsittelyssä jäsen Reko Ravela kannatti jäsen Aleksi Niskasen 
keskustelussa jo aiemmin esittämää hylkäysehdotusta (hylkäysehdotus 
1) ja jäsen Katju Aro kannatti jäsen Karita Toijosen palautusehdotusta.

Hylkäysehdotus 1:

Jäsen Aleksi Niskanen: Lautakunta päättää hylätä sosiaali- ja ter-
veystoimialan suunnitelman kahden helsinkiläisen terveysaseman ulko-
istamisesta. Lautakunta näkee, että tällaisesta väliaikaiseksi kokeiluksi 
mainostetusta hankkeesta saattaa tosiasiallisesti tulla pysyvä käytäntö, 
mikä johtaisi ajan myötä siihen, että yhä useampi helsinkiläinen tervey-
sasema yksityistettäisiin. Suomen päätöksentekohistoriassa on usei-
den vuosikymmenien ajalta paljon esimerkkejä siitä, että väliaikaiseksi 
mainostetut hankkeet ovatkin tulleet pysyviksi. Julkinen terveydenhuol-
to on keskeinen hyvinvointiyhteiskunnan palvelu. Avaamalla portit yksi-
tyistämiskehitykselle vaarannetaan koko julkisten palveluiden olemas-
saolo pitkässä juoksussa.

Kannattaja: jäsen Reko Ravela
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Sosiaali- ja terveyslautakunnan esitys syntyi seuraavien äänestysten 
tuloksena:

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Palautusehdotus 1 (jäsen Tapio Bergholm)

Jaa-äänet: 8
Leo Bergman, Cecilia Ehrnrooth, Sami Heistaro, Maritta Hyvärinen, 
Seija Muurinen, Hannu Tuominen, Tuomas Tuure, Sanna Vesikansa

Ei-äänet: 5
Katju Aro, Tapio Bergholm, Aleksi Niskanen, Reko Ravela, Karita To-
ijonen

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen äänin 8 - 
5. Äänestyksen jälkeen lautakunta päätti jatkaa asian käsittelyä. Jatko-
käsittelyssä jäsen Reko Ravela kannatti jäsen Aleksi Niskasen keskus-
telun alussa esittämää hylkäysehdotusta ja jäsen Karita Toijonen esitti 
uuden kannatetun palautusehdotuksen. Palautusehdotuksesta äänes-
tettiin ensin (äänestys 2).

2 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Palautusehdotus 2 (jäsen Karita Toijonen)

Jaa-äänet: 8
Leo Bergman, Cecilia Ehrnrooth, Sami Heistaro, Maritta Hyvärinen, 
Seija Muurinen, Hannu Tuominen, Tuomas Tuure, Sanna Vesikansa

Ei-äänet: 5
Katju Aro, Tapio Bergholm, Aleksi Niskanen, Reko Ravela, Karita To-
ijonen

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen äänin 8 - 
5. Asian käsittelyä jatkettiin äänestämällä jäsen Aleksi Niskasen kanna-
tetusta hylkäysehdotuksesta (äänestys 3).

3 äänestys
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JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Hylkäysehdotus 1 (jäsen Aleksi Niskanen)

Jaa-äänet: 8
Leo Bergman, Cecilia Ehrnrooth, Sami Heistaro, Maritta Hyvärinen, 
Seija Muurinen, Hannu Tuominen, Tuomas Tuure, Sanna Vesikansa

Ei-äänet: 5
Katju Aro, Tapio Bergholm, Aleksi Niskanen, Reko Ravela, Karita To-
ijonen

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen äänin 8 - 
5.

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti asiasta edellä mainituin äänestyk-
sin esittelijän ehdotuksen mukaan.

Jäsenet Aleksi Niskanen, Reko Ravela, Katju Aro ja Karita Toijonen jät-
tivät sosiaali- ja terveyslautakunnan päätöksestä eriävät mielipiteet.

Jäsen Aleksi Niskanen:

Lautakunta päättää hylätä sosiaali- ja terveystoimialan suunnitelman 
kahden helsinkiläisen terveysaseman ulkoistamisesta. Lautakunta nä-
kee, että tällaisesta väliaikaiseksi kokeiluksi mainostetusta hankkeesta 
saattaa tosiasiallisesti tulla pysyvä käytäntö, mikä johtaisi ajan myötä 
siihen, että yhä useampi helsinkiläinen terveysasema yksityistettäisiin. 
Suomen päätöksentekohistoriassa on useiden vuosikymmenien ajalta 
paljon esimerkkejä siitä, että väliaikaiseksi mainostetut hankkeet ovat-
kin tulleet pysyviksi. Julkinen terveydenhuolto on keskeinen hyvinvoin-
tiyhteiskunnan palvelu. Avaamalla portit yksityistämiskehitykselle 
vaarannetaan koko julkisten palveluiden olemassaolo pitkässä juok-
sussa. Lautakunta hyväksyi tässä kokouksessa kahden yksityisen ter-
veysaseman väliaikaisena mainostetun kahden yksityisen terveysase-
man kokeilun, joka saattaa hyvinkin avata Pandoran lippaan Helsingin 
sote-palveluiden ja pitkässä juoksussa monien muidenkin julkisten pal-
veluiden yksityistämiseen. 

Jäsen Reko Ravela:

Esitys tulisi hylätä seuraavin perustein:

Ulkoistus pikemminkin pahentaa kuin helpottaa lääkäripulaa varsinkin 
hiemankaan pidemmällä tähtäimellä. Käytännössä kaupunki antaa yk-
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sityiselle yhtiölle rahaa, jolla tämä voi kilpailla kaupungin kanssa lääkä-
rien ja muun hoitohenkilökunnan rekrytoinnista.

Terveysasemien kehittämistoiminnan lähtökohtana ei voi olla yksityis-
ten yritysten jäljittely osaoptimoidun kustannustehokkuuden keinoissa, 
vaan sitä on tehtävä kansanterveyden edistämisen lähtökohdasta. Ul-
koistuksen kehittämisaspektille ei ole edes määritelty mitään tavoitteita.

Esitys yksinomaan Viiskulman alueen lisäresurssoinnille ei perustu ter-
veystarpeiden tarkasteluun vaan on päinvastoin sen kanssa ristiriidas-
sa. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ohjeissa yhdenvertaisuuden 
arvioinnista terveydenhuollosta todetaan seuraavasti:

“Yhdenvertaisuuslain mukaan viranomaisilla on velvollisuus arvioida to-
imintansa yhdenvertaisuutta. Sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäjän 
tulee arvioida eri väestö- ja asiakasryhmien palvelutarvetta, suunnata 
voimavaroja todettujen tarpeiden perusteella ja yhtenäistää hoito- ja 
palvelukäytäntöjä. Toiminnan tarkastelussa on tärkeää arvioida päätös-
ten vaikutuksia eri väestöryhmille. Tarkastelun kohteena on eri väe-
störyhmien yhdenvertainen pääsy sosiaali- ja terveyspalveluihin ja 
mahdollisuudet hyödyntää sosiaali- ja terveyspalveluita.”

Tätä tarpeiden tarkastelua ei ole esityksessä suoritettu asianmukai-
sesti, vaan esitys nykymuodossaan lisää kaupunkilaisten eriarvoisuutta 
terveyspalveluiden suhteen.

Esitykseen sisältyvä valinnanvapaus voi mahdollistaa yksityiselle pal-
veluntuottajalle asiakkaiden valikoinnin ja ulkoistuksen kasvattamisen. 
Tämän seurauksia ei ole esityksessä otettu huomioon millään tavalla.

Jäsen Karita Toijonen:

Helsingin sosiaali- ja terveystoimen strategiassa korostetaan, että sosi-
aali- ja terveyspalvelut tulee kytkeä mahdollisimman läheisesti yhteen, 
näin parhaiten edistetään helsinkiläisten kokonaisvaltaista terveyttä ja 
hyvinvointia. Toimintojen yhdistäminen on nyt tapahtunut uusissa ter-
veys- ja hyvinvointikeskuksissa. Myös tuleva valtakunnallinen sote-
ratkaisu tukee nimenomaan käsitystä sosiaali- ja terveyspalveluiden in-
tegraatiosta. Terveyspalveluiden ulkoistaminen yksityisille palveluntuot-
tajille ei tue tätä strategista tavoitetta. Sosiaali- ja terveyspalvelut tulee 
kytkeä mahdollisimman läheisesti yhteen jatkossakin kehittämällä kau-
pungin omaa toimintaa.

- Esitys sisältää useita vasta puolinaisesti ratkaistuja ongelmakohtia, jo-
ita on yllättävän paljon julkisten palveluiden yksityisessä tuottamisessa. 
Ne liittyvät esimerkiksi ansaintamalleihin, asiakaskunnan valikoitumi-
seen ja toiminnan jatkuvuuteen.
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- Ostopalveluterveyskeskusten sijoittelu on vähintäänkin kiistanalainen.

- Yksityisten terveysyritysten palvelusten ostamisen ensisijaisina perus-
teluina on ollut lääkäripula ja kiireettömän hoidon pitkät jonot. Korona-
pandemia on muuttanut tämän tilanteen täysin. Helsingissä julkisten 
terveyspalvelujen jonot ovat lyhentyneet ja yksityisen terveyssektorin 
asiakaskato ohjaa alan ammattiväkeä hakeutumaan julkisen sektorin 
palkkatyöhön. Tilanne on uusi. Koronaa edeltävillä numeroilla ei strate-
gista suunnanmuutosta voi perustella. Terveys- ja hyvinvointipalvelut 
ovat poikkeuksellisessa murroksessa niin palvelujen kysynnän kuin 
ammattitaitoisen työvoiman tarjonnan osalta.

- Kuntatalouskaan ei välttämättä enää kestä taloudellisia riskejä sisäl-
täviä useampivuotisia kokeiluja. Koronapandemian vaikutukset sote-
palvelujen tuotantoon ja kunnallistalouteen voivat olla hämmästyttävän 
suuret.

- Ajankohta kahden yksityisen terveyskeskuksen kytkemiseen 
Helsingin sosiaali- ja terveyspalvelujen kokonaisuuteen on tietotekni-
sestikin vaikea. Koronakriisin vuoksi Helsingin soten siirtyminen Apotti-
järjestelmään on siirtynyt  tulevaisuuteen. Tämän vuoksi kaupunki 
joutuisi valmistelussa esitettyjen tietojen erikseen integroimaan nämä 
yksityiset toimijat kahteen eri IT-järjestelmään.

- Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimi on strategiassaan si-
toutunut oman toiminnan laadulliseen, määrälliseen ja sisällölliseen ke-
hittämiseen. Tähän ei riitä ratkaisuksi kahden terveysaseman ulkoista-
minen yksityiselle palveluntuottajalle.

- Kokeilun tavoitteeksi on esitetty uuden tiedon ja oppien kerääminen 
kaupungin käyttöön, mutta tiedon ja käytäntöjen jakamista koskevien 
reunaehtojen osalta valmistelutyö on täysin kesken.

Jäsen Katju Aro:

Terveysasemien ulkoistamista koskevassa periaatepäätöksessä on 
useita eri kysymyksiä, joihin lautakunta ei ole saanut riittäviä vas-
tauksia. Ensisijaisesti on jäänyt uskottavasti perustelematta, miksi ulko-
istaminen olisi nykytilanteessa tarpeellinen ja annetut perustelut ovat 
myös muuttuneet prosessin aikana.

- Alkuperäinen tavoite tiedon ja kokemusten jakamisesta on jäänyt ko-
konaan sivuun valmistelutyössä.

- Saatavuuden ongelmiin esitetään ratkaisuksi mallia, joka kilpailee 
samoista resursseista kaupungin omien palveluiden kanssa.
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- On epäselvää, miksi juuri esitetyt terveysasemat ovat tulleet valituksi 
kaupungin eri terveysasemien joukosta, mikäli kriteerinä pidetään hoi-
dontarpeeseen ja jonoihin vastaamista.

- Koronaepidemia on muuttanut ratkaisevasti julkisen terveydenhuollon 
toimintakenttää ja ennen uuden tilanteen vakiintumista on ennenaikais-
ta edistää kaupungin omien palveluiden ulkoistamista.

Hoidon saatavuuden varmistaminen on aina kunnan vastuulla ja tehok-
kaimmin tätä edistetään kun ulkoistamisen sijaan kaupunki ohjaa re-
surssinsa oman toiminnan kehittämiseen.

Näiden huomioiden lisäksi allekirjoitan Karita Toijosen ja Reko Ravelan 
eriävissä mielipiteissään esittämät perustelut.

05.05.2020 Pöydälle

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Leena Turpeinen, terveys- ja päihdepalvelujen johtaja, puhelin: 310 52481

leena.turpeinen(a)hel.fi
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§ 159
Projektplan för en nybyggnad för Helsingfors språkgymnasium

HEL 2020-000956 T 10 06 00

Beslut

Stadsfullmäktige godkände projektplanen daterad 20.3.2020 för ett nytt 
språkgymnasium i Kvarnbäcken som genomförs i form av offentlig-
privat samverkan, utgående från att projektet omfattar ca 8 000 m² 
bruttoyta och priset för byggkostnaderna uppgår till högst 34 000 000 
euro exklusive mervärdesskatt i kostnadsnivån för februari 2020.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Maria Nyfors, stadssekreterare, telefon: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Bilagor

1 Kielilukion uudisrakennuksen hankesuunnitelma
2 Kielilukion hankesuunnitelman liitteet

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Behovet av en nybyggnad och läge

Projektplanen gäller en nybyggnad som förverkligas i form av offentlig-
privat samverkan för Helsingfors språkgymnasium. Det nya språkgym-
nasiet byggs i Kvarnbäcken och ersätter det nuvarande språkgymnasi-
et i Östra centrum.

De nuvarande lokalerna för Helsingfors språkgymnasium i Östra cent-
rum tjänar för tillfället 615 studerande. Byggnaden är i dåligt skick och 
alltför liten för det växande antalet studerande och stöder inte till alla 
delar den nya läroplanens funktionella målsättningar. Meningen är att 
avstå från byggnaden.

Enligt befolkningsprognosen ökar antalet ungdomar i gymnasieåldern i 
Helsingfors med cirka 1 500 fram till år 2027. Det är inte möjligt att sva-
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ra mot servicebehovet i det nuvarande gymnasienätet. Nybyggnaden 
gör det möjligt att öka antalet studieplatser i språkgymnasiet med 300.

Det nya språkgymnasiet placeras i Kvarnbäcken på Stenparsvägen 1. 
Stadsfullmäktige godkände 6.5.2020 (§ 132) en detaljplaneändring för 
kvartersområdet för gymnasiet. Detaljplaneändringen gör det möjligt att 
uppföra en nybyggnad enligt projektplanen.

Gymnasieverksamheten är en service på stadsnivå som omfattar sam-
arbete med företag, högskolor och det omgivande samhället. Språk-
gymnasiet har en särskild utbildningsuppgift i språkundervisning och 70 
% av studerandena i gymnasiet kommer från utanför området. Läget i 
Kvarnbäckens växande centrum vid metrostationen och goda kollektiv-
trafikförbindelser möjliggör samarbete med yrkeshögskolan Metropolia, 
yrkes- och vuxeninstitutet Stadin ammatti- ja aikuisopisto och andra ak-
törer i området.

I de nya lokalerna kan man främja omfattande studiehelheter i enlighet 
med läroplanen bl.a. med hjälp av förläggningen av lokalerna och des-
sas flexibilitet. Till byggnaden planeras lokaler för gemensam inlärning 
som lämpar sig också för större studerandegrupper. Lokalerna görs till 
en aktiv del av omgivningen på ett sätt som bidrar till ordnande av 
campussamarbete och temaevenemang. Utnyttjandet av andra lokaler 
har också beaktats i nybyggnadens dimensionering.

De modifierbara lokalerna möjliggör dessutom effektiv användning av 
lokalerna för kultur- och idrottsevenemang och andra evenemang. En 
ändamålsenlig och trygg lokalplanering bidrar till att vuxenstuderande 
och invånare aktivt kan använda lokalerna.

Det är meningen att byggarbetet ska inledas våren 2021. Nybyggnaden 
blir färdig i maj 2023 och tas i bruk i augusti 2023.

Byggnaden omfattar 5 645 m² effektiv yta. Projektets totala omfattning 
är ca 8 000 m² bruttoyta och 6 800 m² lägenhetsyta.

Offentligt-privat samverkan

I enlighet men Helsingfors stadsstrategi 2017−2021 genomför projektet 
för språkgymnasiet högklassig arkitektur. Byggandets högklassiga kva-
litet skapar en stark identitet och profil för stadsdelen. Syftet är att för-
bättra kvaliteten på fastighetsbeståndet, att förbättra hanteringen av 
kvalitetsrisker bl.a. med offentlig-privat samverkan och att minska pro-
blemen med inomhusluften och att främja lokaleffektiviteten.

Språkgymnasiet är Helsingfors tredje projekt där man tillämpar offent-
lig-privat samverkan. Byggnaden kommer att ägas av staden men pro-
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jekteraren dvs. serviceproducenten ansvarar för planeringen och upp-
förandet av byggnaden och för underhållstjänster under en period på 
20 år. Avtalsperioden indelas i en investeringsperiod och en servicepe-
riod. Staden ansvarar för finansieringen av byggandet och betalar en 
serviceavgift till serviceproducenterna i enlighet med lokalernas an-
vändbarhet och servicenivå.

Serviceproducenten planerar och förverkligar lösningar som garanterar 
att användbarheten stämmer överens med de uppställda målen och är 
kostnadseffektiv. Serviceproducenten ansvarar för att byggnadens 
skick och förhållanden stämmer överens med serviceavtalet under och 
vid utgången av hela serviceperioden på 20 år. För byggnaden fast-
ställs ett skick som den ska ha då den överlåts till staden efter service-
perioden. Byggnadens skick motsvarar ca 85 procent av en ny bygg-
nads skick efter 20 år.

I modellen för offentlig-privat samverkan överförs risker till servicepro-
ducentens ansvar. Ansvaret omfattar de tekniska riskerna med anknyt-
ning till planering, byggande och underhåll. Där ingår också omstän-
dighetsrelaterade risker, såsom inneluftsproblem som beror på fastig-
heten. Fördelarna med modellen för offentlig-privat samverkan grundar 
sig till en stor del på riskhanteringens effektivitet och ändamålsenlig 
överföring av ansvaren.

Val av serviceproducent för projektet för offentlig-privat samverkan

Serviceproducenten väljs genom konkurrenspräglad dialog. Upphand-
lingsannonsen och begäran att lämna in anbudsansökan har publice-
rats i oktober 2019. Till underhandlingsfasen valdes fyra kandidater 
som hade lämnat in anbudsansökan. Med dessa underhandlas det i 
huvudsak om frågor som gäller planeringslösningar och projektavtal. 
Underhandlingsfasen slutar i publiceringen av den slutliga anbudsbe-
gäran i augusti 2020 och de slutliga anbuden lämnas in i oktober 2020.

Anbuden poängsätts enligt bästa förhållande mellan pris och kvalitet. 
Kvaliteten får vikten 50 % och priset vikten 50 %. Jämförelsekriterier-
nas huvudpunkter utgörs av en evaluering av planeringslösningen 
(funktionalitet, arkitektoniska och stadsbildsmässiga lösningar, ekolo-
giska aspekter och miljömålsättningar) och en evaluering av genomfö-
randet (planering och byggande, underhåll och service samt investe-
ringsplan på lång sikt). Det är meningen att upphandlingsbeslutet fattas 
i oktober 2020.

Byggnadskostnader och finansiering

Maximipriset för projektet beräknat på basis av det teoretiska lokalbe-
hovet uppgår till 34 000 000 euro exklusive mervärdesskatt i kostnads-
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nivån för februari 2020. Investeringens kostnader uppgår till ca 4 250 
euro/m² bruttoyta och 37 778 euro/studerande.

I byggnadsprogrammet för husbyggnadsprojekt, som bifogats budgeten 
för 2020, har det reserverats 32 000 000 euro åren 2021−2023 för att 
planera och genomföra projektet. Finansieringsbehovet på högst 
34 000 000 euro som krävs för projektet beaktas i följande förslag till 
byggnadsprogram.

Underhållskostnader

Staden betalar en serviceavgift till serviceproducenten i modellen för 
offentlig-privat samverkan och serviceproducenten ansvarar för bygg-
nadens underhåll under en serviceperiod på 20 år. Underhållet omfat-
tar bl.a. managementverksamheten, fastighetsunderhållet, underhållet 
av områdena utomhus, uppvärmningen och städningen. De årliga 
kostnaderna beräknas uppgå till ca 507 000 euro.

I det årliga serviceavgiftsavtalet ingår dessutom nödvändiga investe-
ringar i enlighet med investeringsplanen på lång sikt (s.k. PTS). Den 
preliminära kostnadskalkylen för investeringarna uppgår till 2 700 000 
euro under en tidsperiod på 20 år i kostnadsnivån vid anbudstidpunk-
ten. Kostnaderna är bundna till byggnadskostnadsindex.

Lokalkostnad för fostrans- och utbildningssektorn

Nybyggnaden byggs i stadsmiljösektorns besittning och sektorn hyr ut 
byggnaden till fostrans- och utbildningssektorn genom ett internt hyres-
avtal.

Enligt en preliminär bedömning uppgår den sammanlagda månadshy-
ran för byggnaden till 29,02 euro/m² lägenhetsyta. Kapitalhyrans andel 
är 22,81 euro/m² lägenhetsyta och underhållshyrans andel 6,21 eu-
ro/m² lägenhetsyta. Grunden för hyran är 6 800 m² lägenhetsyta.

Den slutliga hyran beräknas på basis av de verkliga kostnaderna när 
projektet har blivit färdigt. Modellen för intern hyra kommer under pro-
jektets gång att förnyas i enlighet med fastighetsstrategin. Den nuva-
rande beräkningen av intern hyra baserar sig på en modell enligt vilken 
byggnaden slits till 70 procent under en period på 30 år. I modellen för 
offentlig-privat samverkan ansvarar serviceproducenten för att kraven 
för överlåtelseskick uppfylls. Då är byggnadens slitage ca 15 procent 
efter en period på 20 år.

Den nuvarande månadshyran för språkgymnasiet uppgår till 13,58 eu-
ro/m² lägenhetsyta, dvs. sammanlagt 62 382 euro i månaden och 
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748 584 euro om året. Grunden för hyresbetalningen är 4 594 m² lä-
genhetsyta.

Inget behov av tillfälliga lokaler

Eftersom nybyggnaden uppförs i ett annat läge än det nuvarande 
språkgymnasiet kan verksamheten fortsätta utan avbrott tills nybygg-
naden blir färdig och det finns inget behov av tillfälliga lokaler.

Fostrans- och utbildningsnämndens utlåtande

Fostrans- och utbildningsnämnden har 5.5.2020 (§ 116) tillstyrkt pro-
jektplanen i sitt utlåtande och konstaterat att denna bra svarar mot de 
funktionella målen för fostran och utbildning. Utlåtandet finns i sin hel-
het i ärendets beslutshistoria.

Behörighet beträffande projektplaner

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 Kielilukion uudisrakennuksen hankesuunnitelma
2 Kielilukion hankesuunnitelman liitteet

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

För kännedom

Stadsmiljönämndens sektion för byggnader och allmänna områden
Fostrans- och utbildningsnämnden

Beslutshistoria

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 05.05.2020 § 116

HEL 2020-000956 T 10 06 00

Lausunto
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Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunkiympäristölautakunnan 
rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle puoltavan lausunnon 
20.3.2020 päivätystä Helsingin kielilukion elinkaarihankkeen hankesu-
unnitelmasta (liite 1).

Lisäksi kasvatus- ja koulutuslautakunta lausuu hankesuunnitelmasta 
seuraavaa: Hankesuunnitelma vastaa hyvin kasvatuksen ja koulutuk-
sen toiminnallisia tavoitteita. Tilojen suunnittelussa ja toteutuksessa tu-
lee kuitenkin edelleen työskennellä yhdessä käyttäjätoimialan kanssa. 
Erityisesti Helsingin kielilukion pedagogisessa suunnitelmassa, toimin-
nallisissa tavoitteissa ja tilaohjelmassa esitettyjä pedagogisia tavoitteita 
tukeva tilojen toiminnallisuus tulee varmistaa. Kasvatus- ja kou-
lutuslautakunta korostaa, että hankkeen jatkosuunnittelussa ja toteut-
tamisessa tulee edelleen huomioida henkilöstön ja opiskelijoiden nä-
kemykset tilojen kehittämisessä.

Myös tilojen ääneneristyksen ja -vaimennuksen huolelliseen to-
teutukseen sekä valaistukseen tulee kiinnittää huomiota. Toimivalla va-
laistuksella tuetaan monipuolisia työskentelyolosuhteita ja edistetään 
turvallisuutta. Tilat ja pintarakenteet tulee suunnitella helposti siivotta-
viksi, huollettaviksi ja korjattaviksi.

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

Hankesuunnitelma on laadittu kasvatuksen ja koulutuksen toimialan ja 
kaupunkiympäristön toimialan yhteistyönä.

03.03.2020 Ehdotuksen mukaan

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

Lisätiedot
Viivi Snellman, johtava arkkitehti, puhelin: 310 22378

viivi.snellman(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 02.04.2020 
§ 38

HEL 2020-000956 T 10 06 00

Esitys
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Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
esitti kaupunginhallitukselle Helsingin kielilukion elinkaarihankkeen 
20.3.2020 päivätyn hankesuunnitelman hyväksymistä siten, että hank-
keen laajuus on noin 8 000 brm² ja rakentamiskustannusten enimmä-
ishinta on arvonlisäverottomana 34 miljoonaa euroa helmikuun 2020 
kustannustasossa ehdolla, että kasvatus- ja koulutuslautakunta antaa 
hankesuunnitelmasta puoltavan lausunnon. 

Esittelijä
tekninen johtaja
Kari Pudas

Lisätiedot
Arja Törmä, projektinjohtaja, puhelin: 310 20458

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

paivi.etelamaki(a)hel.fi
Jarmo Raveala, vs. rakennetun omaisuuden hallintapäällikkö, puhelin: 310 23466

jarmo.raveala(a)hel.fi



Helsingfors stad Protokoll 11/2020 292 (331)
Stadsfullmäktige

Ärende/13
10.06.2020

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

§ 160
Projektplan för en nybyggnad i Pejlingsparken för skol- och dag-
hemsbruk

HEL 2020-002174 T 10 06 00

Beslut

På förslag av ordföranden bordlade stadsfullmäktige ärendet.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Maria Nyfors, stadssekreterare, telefon: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Bilagor

1 Suuntimopuiston uudisrakennuksen hankesuunnitelma

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige godkänner projektplanen för en nybyggnad av lokale-
lement för skol- och daghemsbruk i Pejlingsparken i Parkstad, daterad 
1.4.2020, enligt vilken projektet omfattar högst 8 500 m² bruttoyta och 
det kapitaliserade priset för projektet uppgår till högst 31 550 000 euro 
exklusive mervärdesskatt i kostnadsnivån för februari 2020.

Föredragandens motiveringar

Behovet av ett nybyggnadsprojekt och projektplan

Projektplanen gäller skol- och daghemslokaler som förverkligas i form 
av en nybyggnad bestående av lokalelement i Pejlingsparken i Park-
stad. Syftet är att nybyggnaden ska kunna tas i bruk senast i oktober 
2021.

Pejlingsparkens byggnad av lokalelement fungerar först som tillfälliga 
lokaler för Maatullin ala-asteen koulu och daghemmet Minttu. Dessas 
nuvarande byggnader har i granskningar av byggnadernas skick kon-
staterats vara i dåligt skick och avsikten är att riva byggnaderna. En 
nybyggnad för Maatullin ala-asteen koulu och daghemmet Minttu är 
under planering och meningen är att den ska bli färdig sommaren 
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2024. Pejlingsparken fungerar som tillfälliga lokaler för skolan och dag-
hemmet tills nybyggnaden blir färdig.

Maatullin ala-asteen koulu har för närvarande ca 490 elever i årskur-
serna 1−6. Under tiden i de tillfälliga lokalerna förbereder man sig på 
att ändra lågstadieskolan till en enhetlig grundskola för årskurserna 
1−9. Tillfälliga lokaler behövs därför för ca 700 elever. Daghemmet 
Minttu behöver tillfälliga lokaler med plats för 150 barn.

Efter Maatullin ala-asteen koulu och daghemmet Minttu flyttar Puistolan 
peruskoulu tillfälligt till nybyggnaden i Pejlingsparken. Meningen är att 
Pejlingsparken ska fungera som tillfälliga lokaler för Puistolan perusk-
oulu tills ett ombyggnadsprojekt förverkligas eller en ersättande ny-
byggnad blir färdig.

Ungefär efter år 2027 flyttar Puistolanraitin ala-asteen koulu och de nu-
varande daghemmen Klaara och Vihtori permanent till nybyggnaden i 
Pejlingsparken. Avsikten är att senare bygga till lokalerna så att det är 
möjligt också för Parkstads och Stapelstadens bibliotek och Stapelsta-
dens ungdomsgård att flytta dit. Tillbyggnaden tas upp till beslutsfat-
tande som ett separat projekt vid ett senare tillfälle.

Målet är att nybyggnaden av lokalelement till sin kvalitetsnivå ska fylla 
de funktionella och energiekonomiska kraven för en motsvarande per-
manent byggnad. En detaljplaneändring är under planering för Pej-
lingsparken. Detaljplaneändringen möjliggör att byggnaden stannar 
permanent på den planerade platsen.

Projektet omfattar 8 500 m² bruttoyta, 6 800 m² lägenhetsyta och 5 700 
m² effektiv yta.

Maximikostnader och finansiering

Byggnadens ägare är en leasingfinansiär, hos vilken staden hyr bygg-
naden för en period på fem år för skol- och daghemsbruk. Såväl lea-
singfinansiären och leveransen av lokalelementen som grundbered-
nings- och gårdsarbeten konkurrensutsätts. Leasingfinansiären betalar 
byggnadens anskaffningspris till leverantören av lokalelementen.

Det ingås ett avtal med leverantören av lokalelementen om byggna-
dens underhåll. Avtalet gäller under leasinghyresperioden (60 månader 
räknat från ibruktagandet av lokalerna). Under den här tiden ansvarar 
leverantören av lokalelementen för byggnadens underhåll i enlighet 
med ansvarsfördelningstabellen. Efter att leasinghyresperioden har gått 
ut löser staden in byggnaden eller anvisar en utomstående köpare för 
denna. Avsikten är att föreslå inlösen av byggnaden som ett investe-
ringsobjekt planerat för år 2026 i budgeten.
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Enligt kostnadskalkylen uppgår byggnadskostnaderna för projektet till 
sammanlagt 31 550 000 euro (3 712 euro/m² bruttoyta) exklusive mer-
värdesskatt i kostnadsnivån för februari 2020.

De totala kostnaderna omfattar leasingavgiften för den planerade peri-
oden på 60 månader (sammanlagt 9 500 000 euro exklusive mervär-
desskatt), inlösen av lokalelementen (16 250 000 euro) och de beräk-
nade finansieringskostnaderna för lokalelementen (1 000 000 euro).

Dessutom omfattar de totala kostnaderna investeringskostnader på 
sammanlagt 4 800 000 euro. Investeringskostnaderna omfattar bygg-
herre- och tillsynskostnader (300 000 euro), schaktnings- och grund-
läggningsarbeten (1 500 000 euro), en reservering för tilläggs- och änd-
ringsarbeten (1 500 000 euro) och eventuell flyttning av lokalelementen 
och iståndsättning av tomten (1 500 000 euro).

Om den planerade detaljplaneändringen vinner laga kraft stannar 
byggnaden permanent på den planerade platsen och kostnaderna för 
flyttning av lokalelementen och iståndsättning av tomten realiseras inte.

Investeringskostnaderna för projektet finansieras ur anslagen på un-
dermomentet 8020106 för byggnadsprogrammet för husbyggnadspro-
jekt. Inlösen av byggnaden kommer att föreslås som ett investeringsob-
jekt planerat för år 2026 i budgeten.

Hyreskostnaden till leasingfinansiären och underhållet betalas ur 
stadsmiljösektorns anslag för driftsekonomi.

Lokalkostnad för fostrans- och utbildningssektorn

Den interna månadshyran för nybyggnaden beräknas bli högst ca 
26,23 euro/m² lägenhetsyta, sammanlagt 178 364 euro i månaden och 
ca 2 140 368 euro om året. Grunden för hyran är 6 800 m² lägenhetsy-
ta. Kapitalhyrans andel är 21,18 euro/m² lägenhetsyta i månaden och 
underhållshyrans andel 5,05 euro/m² lägenhetsyta i månaden. Avkast-
ningskravet är 3 procent och avskrivningstiden 30 år.

Den slutliga kapitalhyran justeras efter de verkliga kostnaderna. Un-
derhållshyran justeras så att den motsvarar underhållshyran vid tid-
punkten då projektet slutförs.

Fostrans- och utbildningsnämndens utlåtande

Fostrans- och utbildningsnämnden har 5.5.2020 (§ 111) tillstyrkt pro-
jektplanen i sitt utlåtande och konstaterat att detta svarar mot de funk-
tionella målen för fostran och utbildning. Utlåtandet finns i sin helhet i 
ärendets beslutshistoria.
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Behörighet beträffande projektplaner

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 Suuntimopuiston uudisrakennuksen hankesuunnitelma

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

För kännedom

Stadsmiljönämndens sektion för byggnader och allmänna områden
Fostrans- och utbildningsnämnden

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 25.05.2020 § 312

HEL 2020-002174 T 10 06 00

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy Puistolan Suuntimopuistoon sijoittuvan 
koulu- ja päiväkotikäyttöön suunnitellun tilaelementtiuudisrakennuksen 
1.4.2020 päivätyn hankesuunnitelman siten, että hankkeen enimmä-
islaajuus on 8  500 brm² ja pääomitettu enimmäishinta on arvonlisäve-
rottomana 31 550 000 euroa helmikuun 2020 kustannustasossa.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi
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Kasvatus- ja koulutuslautakunta 05.05.2020 § 111

HEL 2020-002174 T 10 06 00

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunkiympäristölautakunnan 
rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle puoltavan lausunnon 
1.4.2020 päivätystä hankesuunnitelmasta (liite 1) ja lausuu lisäksi seu-
raavaa:

Hankesuunnitelma vastaa kasvatuksen ja koulutuksen toiminnallisia ta-
voitteita opetustilojen osalta. Tilojen suunnittelussa ja toteutuksessa tu-
lee työskennellä yhdessä käyttäjätoimialan kanssa. Erityisesti tulee 
varmistaa ääneneristyksen ja -vaimennuksen huolelliseen to-
teutukseen. Lisäksi valaistukseen tulee kiinnittää huomiota, sillä niillä 
tuetaan toimivaa työympäristöä ja edistetään turvallisuutta. Tilat ja pin-
tarakenteet tulee suunnitella helposti siivottaviksi, huollettaviksi ja kor-
jattaviksi.

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, sillä 
myöhästynyt aikataulu häiritsee toiminnan järjestämistä ja voi aiheuttaa 
käyttäjälle lisäkustannuksia. Hanke kytkeytyy alueen kolmen peruskou-
lun uudis-/peruskorjaushankkeeseen, joten on erittäin tärkeää, että ai-
kataulu ei tule myöhästymään.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta korostaa, että hankkeen jatkosuunnit-
telussa ja toteutuksessa pitää edelleen huomioida henkilöstön ja lasten 
näkemykset tilojen kehittämisessä. Lisäksi lautakunta pyytää, että väi-
stötilaratkaisun vuokravaikutukset esitetään korvaavan uudisrakennuk-
sen hankesuunnitelmassa.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Julia Pettersson Hakava, projektiarkkitehti, puhelin: 310 26884

julia.petterssonhakava(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 16.04.2020 
§ 49

HEL 2020-002174 T 10 06 00
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Esitys

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
esitti kaupunginhallitukselle Puistolan Suuntimopuistoon sijoittuvan 
koulu- ja päiväkotikäyttöön suunnitellun tilaelementtiuudisrakennuksen 
1.4.2020 päivätyn hankesuunnitelman hyväksymistä siten, että hank-
keen enimmäislaajuus on 8  500 brm² ja hankkeen pääomitettu enim-
mäishinta on arvonlisäverottomana 31 550 000 euroa helmikuun 2020 
kustannustasossa, ehdolla, että kasvatus- ja koulutuslautakunta antaa 
hankesuunnitelmasta puoltavan lausunnon

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

Esittelijä
tekninen johtaja
Kari Pudas

Lisätiedot
Hanna Lehtiniemi, projektinjohtaja, puhelin: 310 87723

hanna.lehtiniemi(a)hel.fi
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§ 161
Detaljplaneändring för tomten 8191/2 och parkområde på Skatud-
den, Hotelli Katajanokka (nr 12542)

HEL 2017-013924 T 10 03 03

Beslut

Stadsfullmäktige godkände detaljplaneändring för tomten 2 i kvarteret 
8191 och parkområde i 8 stadsdelen (Skatudden) enligt ritning nr 
12542, daterad 10.9.2019, och på de grunder som framgår av detalj-
planebeskrivningen.

Föredragande
Stadsstyrelsen

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

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Bilagor

1 Asemakaavan muutoksen nro 12542 kartta, päivätty 10.9.2019
2 Asemakaavan muutoksen nro 12542 selostus, päivätty 10.9.2019, päi-

vitetty Kylk:n 10.9.2019 päätöksen mukaiseksi
3 Vuorovaikutusraportti 6.5.2019, täydennetty 10.9.2019 ja asukastilai-

suuden 30.5.2018 muistio
4 Osa päätöshistoriaa
5 Havainnekuva, 10.9.2019

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

Helen Ab
Helen Elnät Ab
Samkommunen Helsing-
forsregionens trafik
Samkommunen Helsing-
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forsregionens miljötjäns-
ter
Den som sökt detaljpla-
neändring

Förslagstext
Kommunalbesvär, godkännande av gene-
ralplan, detaljplan, byggnadsordning

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Detaljplanelösningens centrala innehåll

Detaljplaneändringen (detaljplanelösningen) gäller tomten för Hotelli 
Katajanokka och en del på ca 58 m² av parkområdet Slottsparken som 
ligger i Gamla Skatudden. Detaljplanelösningen gör det möjligt att byg-
ga ut Hotelli Katajanokka.

Målet är att göra det möjligt att bygga en separat tillbyggnad i fyra vå-
ningar för hotellet. Till tillbyggnaden förläggs ca 50 hotellrum och en 
underjordisk förbindelsekorridor. En del på ca 58 m² av parkområdet 
ändras till en del av hotelltomten.

Tomtens exploateringstal eₜ är 2,1.

Genomförandet av detaljplanelösningen har speciellt den verkningen 
att en del av parken blir en tomt för hotellet. De största verkningarna är 
de stadsbildsmässiga ändringarna i och med att Sjökasernsgatans ut-
sikter i riktningen mot den skyddade fängelsehelheten ändras. Gång-
förbindelsen i parken får en ny linje mellan tillbyggnaden och muren 
och för övrigt förblir funktionerna i parken som sådana. Utbyggnaden 
av hotellet förbättrar hotelloperatörens verksamhetsförutsättningar.

Beslut som detaljplanelösningen bygger på

Detaljplanelösningen bidrar till att staden kan uppnå sina strategiska 
mål bl.a. på så sätt att verksamhetsförutsättningarna för företag tryggas 
och stadsdelarnas särprägel stärks. I Generalplan 2016 för Helsingfors 
har området betecknats som innerstadsområde (C2). Dessutom anges 
en beteckning för spårtrafikens stomförbindelse på tomten. Enligt den 
underjordiska generalplanen för Helsingfors nr 11830 är det fråga om 
ett bergsresursområde i vilket det anges en reservering för en normativ 
linje för en tunnel för spårtrafik. Detaljplanelösningen stämmer överens 
med generalplanerna ovan.

Områdets utgångspunkter och nuläge
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I området finns ett hotell i en gammal länsfängelsebyggnad. Slottspar-
ken utgör förra fängelsegården som omges av murar. Det förra fängel-
seområdet har fått sin nuvarande skepnad vid skiftet av 1800- och 
1900-talet och har bevarats relativt bra fram till dagens läge. Den älds-
ta delen av huvudbyggnaden, den västra flygeln daterar sig från 1830. 
Byggnaden har byggts ut i faser fram till 1888, då byggnaden fick sin 
nuvarande skepnad. Samtidigt byggdes muren kring gårdsområdet.

Sedan 2006 har ett hotell varit verksamt i byggnaden. Byggnadens vå-
ningsyta är 7 140 m² och antalet hotellrum är 110.

Planeringsområdet utgör en del av en byggd kulturmiljö av riksintresse. 
Kvartersområdet hör till objektet Gamla Skatudden i Museiverkets för-
teckning över byggda kulturmiljöer av riksintresse RKY 2009.
För området gäller detaljplanen nr 11253 som godkändes 17.11.2004. I 
detaljplanen tas området upp som ett kvartersområde för hotellbyggna-
der (KL-1) och ett parkområde (VP). Den gamla fängelsebyggnaden 
har skyddats i detaljplanen med beteckningen sr-1 för en arkitektoniskt 
och kulturhistoriskt värdefull byggnad.

Helsingfors stad äger parkområdet. Kvartersområdet är i privat ägo.

Detaljplanelösningen har utarbetats på ansökan och innehållet i lös-
ningen har diskuterats med sökanden.

Detaljplanelösningens kostnader

Att detaljplanelösningen genomförs medför inga kostnader för staden, 
men det höjer områdets värde. I anslutning till realiseringen av projek-
tet och byggandet ska växtligheten och förbindelserna i parken återstäl-
las.

Växelverkan under beredningen av detaljplanen

I den bifogade rapporten om växelverkan anges de under beredningen 
av detaljplanen inkomna myndigheternas ställningstaganden och in-
tressenternas åsikter i sammandrag och bemötandena till påpekande-
na i dessa.

Myndighetssamarbete

Under beredningen av detaljplanelösningen har samarbete bedrivits 
förutom med olika aktörer inom stadsmiljösektorn också med följande 
myndigheter: Museiverket och stadsmuseet som hör till kultur- och fri-
tidssektorn. I enlighet med museimyndigheternas arbetsfördelning ger 
stadsmuseet utlåtande om detaljplaneändringen.
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Myndigheternas ställningstaganden om programmet för deltagande och 
bedömning samt beredningsmaterialet gällde fängelsebyggnadens och 
nybyggnadens proportion och nybyggnadens form och arkitektur. Det 
som ingår i ställningstagandena har beaktats i planläggningen så att de 
viktigaste elementen på nybyggnadens arkitektur har tryggats genom 
detaljplanebestämmelser.

Åsikter

Åsikterna om programmet för deltagande och bedömning samt om be-
redningsmaterialet gällde i synnerhet nybyggnadens höjd och arkitektur 
samt konsekvenserna för parken. Dessutom framfördes den ökade tra-
fiken efter många hotellprojekt.

Åsikterna har beaktats i planläggningen så att byggnadens takfotshöjd 
har fastställts i detaljplanen och dessutom anges bestämmelser om 
nybyggnadens utseende. Speciellt strävar man att minimera konse-
kvenserna för parken. Utredningarna om konsekvenserna preciseras 
bl.a. med en skuggningsanalys.

Det kom in tre skriftliga åsikter.

Förslaget till detaljplan offentligt framlagt

Detaljplaneförslaget hölls offentligt framlagt 8.5–6.6.2019, vilket kun-
gjordes i enlighet med markanvändnings- och byggförordningen.

Mot detaljplaneförslaget gjordes fem anmärkningar, av vilka en kom 
från Skatuddssällskapet och fyra från privatpersoner. Påpekandena i 
anmärkningarna gällde bl.a. tillbyggnadens storlek och utseende och 
byggnadens effekter på det befintliga parkområdet.

Utlåtande om detaljplaneförslaget kom från följande: Helen Elnät Ab, 
Samkommunen Helsingforsregionens trafik (HRT), Samkommunen 
Helsingforsregionens miljötjänster (HRM), Närings-, trafik- och miljö-
centralen i Nyland (NTM-centralen) och stadsmuseet. NTM-centralens 
utlåtande gällde beaktandet av bullerbekämpningen i detaljplanen och 
HRT:s utlåtande gällde säkerställandet av förutsättningarna för kollek-
tivtrafiken. De övriga myndigheterna hade ingenting att påpeka om för-
slaget.

Åtgärder efter att detaljplaneförslaget hölls offentligt framlagt

I rapporten om växelverkan anges anmärkningarna och myndighetsut-
låtandena om förslaget till detaljplan i sammandrag och bemötandena 
till de påpekanden som framförts i dessa.
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Det som framförts i anmärkningarna har beaktats med hänsyn till de-
taljplanens mål och i den mån det är ändamålsenligt. I fråga om bul-
lerutredningen och bullerbekämpningen i anslutning till planeringen av 
byggnaden gavs detaljplanebestämmelser. Dessutom gjordes några 
justeringar av teknisk karaktär på detaljplanekartan och i materialet. I 
den fortsatta planeringen är det meningen att trygga att det går att 
promenera runt parkområdet och att gångförbindelserna och invånar-
nas odlingslådor bevaras.

För ändringarna i detaljplaneförslaget redogörs det närmare i planbe-
skrivningens sista kapitel. De har också samlats i bilagan över ändring-
ar (Tehdyt muutokset).

Ändringarna har diskuterats med de vederbörande parterna, och de 
vars fördel ändringarna gäller har blivit särskilt hörda per e-post.

Närmare motiveringar

Konsekvenserna av detaljplanelösningen och de närmare motivering-
arna till denna framgår av den bifogade detaljplanebeskrivningen.

Fortsatta åtgärder

Förfarande med markanvändningsavtal hänför sig till detaljplaneområ-
det eller en del av detta. Förfarandet ska slutföras innan detaljplanen 
godkänns. Med anledning av detaljplaneändringen har man förhandlat 
fram ett markanvändningsavtal och ett föravtal för fastighetsaffären, vil-
ka godkändes på stadens vägnar genom tomtchefens beslut 29.4.2020 
(§ 27). Avtalet undertecknades 26.5.2020.

Föredragande
Stadsstyrelsen

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

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Bilagor

1 Asemakaavan muutoksen nro 12542 kartta, päivätty 10.9.2019
2 Asemakaavan muutoksen nro 12542 selostus, päivätty 10.9.2019, päi-

vitetty Kylk:n 10.9.2019 päätöksen mukaiseksi
3 Vuorovaikutusraportti 6.5.2019, täydennetty 10.9.2019 ja asukastilai-

suuden 30.5.2018 muistio
4 Osa päätöshistoriaa
5 Havainnekuva, 10.9.2019

Bilagematerial

1 Sijaintikartta
2 Ilmakuva
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3 Kaavamuutoshakemus, Katajanokan vankilahotellin laajennus
4 Muistutukset
5 Tehdyt muutokset
6 Maankäyttösopimus allekirjoituksin (nro 12542)

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

Helen Ab
Helen Elnät Ab
Samkommunen Helsing-
forsregionens trafik
Samkommunen Helsing-
forsregionens miljötjäns-
ter
Den som sökt detaljpla-
neändring

Förslagstext
Kommunalbesvär, godkännande av gene-
ralplan, detaljplan, byggnadsordning

För kännedom

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

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 01.06.2020 § 327

HEL 2017-013924 T 10 03 03

Päätös



Helsingfors stad Protokoll 11/2020 304 (331)
Stadsfullmäktige

Ärende/14
10.06.2020

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

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy 8. kaupunginosan (Katajanokka) korttelin 
8191 tonttia 2 sekä puistoaluetta koskevan asemakaavan muutoksen 
10.9.2019 päivätyn piirustuksen nro 12542 mukaisena ja asemakaava-
selostuksesta ilmenevin perustein.  

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 10.09.2019 § 445

HEL 2017-013924 T 10 03 03

Hankenumero 2481_8

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle 

 10.9.2019 päivätyn asemakaavan muutosehdotuksen nro 12542 
hyväksymistä. Asemakaavan muutos koskee 8. kaupunginosan 
(Katajanokka) korttelin 8191 tonttia 2 sekä puistoaluetta.

Lisäksi lautakunta päätti

 ettei ehdotusta aseteta uudelleen nähtäville

 antaa vuorovaikutusraportista ilmenevät vastineet valmisteluaikana 
esitettyihin mielipiteisiin, kannanottoihin sekä julkisena nähtävillä-
oloaikana saatuihin lausuntoihin ja muistutuksiin. Päätösasiakirjat ja 
vuorovaikutusraportti ovat luettavissa kaupunkiympäristön toimialan 
asiakaspalvelussa, Sörnäistenkatu 1, sekä internet-sivuilla: Päätök-
senteko

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

 kehottaa asemakaavoituspalvelua laskuttamaan hakijalta kaavan 
hyväksymisen jälkeen kaavan laatimis- ja käsittelykustannukset 
seuraavasti:

http://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi
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o Hotelli Katajanokka Oy: 5 000 euroa

Käsittely

10.09.2019 Ehdotuksen mukaan

Asian aikana kuultavana oli arkkitehti Perttu Pulkka. Asiantuntija poistui 
kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Esittelijä
vs. kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Rikhard Manninen

Lisätiedot
Perttu Pulkka, arkkitehti, puhelin: 310 37465

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

jere.saarikko(a)hel.fi
Juuso Helander, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37134

juuso.helander(a)hel.fi
Anu Haahla, ympäristöasiantuntija, puhelin: +358 9 310 28916

anu.haahla(a)hel.fi

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala Kulttuuripalvelukokonaisuus Kaupunginmuseo 
Kulttuuriperintöyksikkö 4.6.2019

HEL 2017-013924 T 10 03 03

Kaupunginmuseo on lausunut hankkeen oas-vaiheesta 18.6.2018, se-
kä osallistunut hankkeen ohjaukseen. Kaupunginmuseon oas-
lausunnossa esitetyt tavoitteet on huomioitu asemakaavaehdotuksen 
määräyksissä. Kaupunginmuseolla ei hankkeesta enempää lausutta-
vaa.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala Kulttuuripalvelukokonaisuus Kau-
punginmuseo Kulttuuriperintöyksikkö 18.6.2018

Lisätiedot
Mikko Lindqvist, arkkitehti, puhelin: +358 9 310 36972

mikko.lindqvist(a)hel.fi

Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus Kaupunki-
mittauspalvelut Kartat ja paikkatiedot Yksikön päällikkö 11.03.2019 § 24

HEL 2017-013924 T 10 03 03

Päätös
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Yksikön päällikkö päätti hyväksyä asemakaavan 12542 pohjakartan 
kaupunginosassa 8 Katajanokka. 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: 12542
Kaupunginosa: 8 Katajanokka
Kartoituksen työnumero: 37/2018
Pohjakartta valmistunut: 20.9.2018
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
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§ 162
Detaljplaneändring för Basungränden 1 i Gamlas (nr 12612)

HEL 2017-010959 T 10 03 03

Beslut

På förslag av ordföranden bordlade stadsfullmäktige ärendet.

Föredragande
Stadsstyrelsen

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

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Bilagor

1 Asemakaavan muutoksen nro 12612 kartta, päivätty 28.4.2020
2 Asemakaavan muutoksen nro 12612 selostus, päivätty 28.4.2020, kor-

jattu 19.5.2020
3 Osa päätöshistoriaa
4 Havainnekuva, 28.4.2020
5 Vuorovaikutusraportti, 28.4.2020

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige godkänner detaljplaneändring för tomten 2 i kvarteret 
33092 i 33 stadsdelen (Kårböle, Gamlas) enligt ritning nr 12612, date-
rad 28.4.2020, och på de grunder som framgår av detaljplanebeskriv-
ningen.

Föredragandens motiveringar

Detaljplanelösningens centrala innehåll

Detaljplaneändringen gäller flervåningshustomten 2 i kvarteret 33092 
på Basungränden 1 i närheten av Gamlas station. Detaljplanelösningen 
gör det möjligt att bygga två nya flervåningshus i 4 och 5 våningar, som 
är större än de hus som ska rivas, vid goda kollektivtrafikförbindelser 
och spårtrafik i närheten av närservicen i området. Målet är att anpassa 
nybyggnadernas uttryck efter områdets stadsbild. Detta styrs med hjälp 
av detaljplanebestämmelser som gäller bl.a. byggnadsfasadernas färg, 
balkongerna och användningen av trä som byggmaterial, likaså gårds-
arrangemangen och hur tomten ansluts till miljön. Detaljplanen innehål-
ler även bestämmelser om hur öppna våningarna i marknivå ska vara 
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och om anläggning av bostadsgårdar. Parkeringen i kvarteret bevaras 
på sin nuvarande plats.

Det bildas 2 290 m² ny bostadsvåningsyta. Antalet invånare beräknas 
öka med ca 60. Efter detaljplaneändringen är kvartersexploateringstalet 
i området ca e = 1,56. Tidigare var exploateringstalet ca e = 1,04.

Beslut som detaljplanelösningen bygger på

Detaljplanelösningen bidrar till att staden kan uppnå sina strategiska 
mål bl.a. genom att främja kompletteringsbyggande vid goda trafikför-
bindelser och lågenergibyggande. I Generalplan 2016 för Helsingfors 
anges planeringsområdet som ett område som domineras av boende 
A2 och i generalplanens temakarta Kulturmiljöer som ett kulturhisto-
riskt, arkitektoniskt och för landskapskulturen värdefullt område på ba-
sis av en utredning från 2002. I den underjordiska generalplanen nr 
11830 anges området som ytbergsområde i ytterstaden. Detaljplane-
lösningen stämmer överens med beteckningarna om användningsän-
damålet i Generalplan 2016 för Helsingfors. Generalplanens förhållan-
de till de nuvarande kulturmiljövärdena i området relateras i detaljpla-
nebeskrivningen.

Områdets utgångspunkter och nuläge

Grannskapet i området för detaljplaneändringen för Basungränden 1 är 
ett område med låga lamellhus som har uppförts främst på 1970-talet. 
Söder om området löper en järnväg för Ringbanan ovanför marknivå. I 
området för detaljplaneändringen finns flervåningshus i 3 och 4 våning-
ar. På tomten finns dessutom en täckt bilparkering och en gårdsbygg-
nad. Parkeringen har arrangerats i marknivå i sydvästra delen av tom-
ten. Detaljplaneområdet är en del av en helhet som består av fem fler-
våningshus byggda åren 1977–1978. Byggnaderna på tomterna har 
reparerats och ändrats i varierande grad. Byggandet till följd av detalj-
planeändringar på 2000-talet har redan i viss mån ändrat den ur-
sprungliga stadsstrukturen i området.

Ägaren till byggnaderna på Basungränden 1 har bedömt att det är tek-
niskt utmanande och ekonomiskt olönsamt att bygga om de nuvarande 
husen och har föreslagit att husen ersätts med nybyggnader.

För området gäller en detaljplan från 1992. Området anges i detaljpla-
nen som kvartersområde för flervåningshus.

Helsingfors stad äger kvartersområdet. Detaljplanelösningen har utar-
betats på ansökan och innehållet i lösningen har diskuterats med sö-
kanden.
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Detaljplanelösningens kostnader

Att detaljplanelösningen genomförs medför inga kostnader för staden 
men höjer tomtens värde och stadens arrendeinkomster.

Växelverkan under beredningen av detaljplanen

I den bifogade rapporten om växelverkan anges de under beredningen 
av detaljplanen inkomna myndigheternas ställningstaganden och in-
tressenternas åsikter i sammandrag och bemötandena till påpekande-
na i dessa.

Myndighetssamarbete

Under beredningen av detaljplanelösningen har samarbete bedrivits 
förutom med stadsmiljösektorn också med följande myndigheter: Sam-
kommunen Helsingforsregionens miljötjänsters vattenförsörjning 
(HRM), Trafikledsverket och kultur- och fritidssektorn (stadsmuseet).

HRM:s ställningstagande om programmet för deltagande och bedöm-
ning och beredningsmaterialet gällde vattenledningen (DN300) i parken 
söder om planeringsområdet och det skyddsområde denna kräver. 
Området har nu betecknats som en del av ett område reserverat för en 
underjordisk ledning.

Trafikledsverkets ställningstagande gällde beaktandet av järnvägens 
buller-, stombuller- och vibrationsolägenheter fall för fall i beredningen 
av detaljplanen. Med anledning av utredningarna om frågorna ovan har 
det getts detaljplanebestämmelser i syfte att säkerställa förutsättning-
arna för en trivsam bostadsmiljö. I gårdsområdena finns det enligt en 
utredning inte behov av bullerbekämpning. På basis av en utredning 
om stombuller och vibrationer är risken för stombuller eller vibrationer 
inte heller särskilt stor i objektet.

Enligt stadsmuseet riskerar rivningen av husen på Basungränden 1 att 
försämra värdena i området och områdets stadsbildsmässiga enhetlig-
het med storkvartershelheten vid Rutiån, vilket stadsmuseet anser som 
beklagligt. Enligt ställningstagandet har områdets enhetlighet dock re-
dan drabbats av kompletteringsbyggandet på 2000-talet. Med tanke på 
hållbar utveckling borde man undersöka alternativ till förnyande genom 
rivning och göra upp en byggnadshistorisk utredning om objektet. 
Stadsmuseet tog inte ställning till nybyggandet i projektet.

Man har strävat att beakta de frågor som anges i ställningstagandet i 
detaljplanelösningen fastän man kom fram till en rivningslösning i den 
fortsatta planeringen. Med hjälp av detaljplanebestämmelser och -
beteckningar har man styrt nybyggnadernas arkitektur, placeringen av 
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gårdarna och parkeringen och arrangemangen kring dessa samt be-
handlingen av planeringsområdet så att det passar ihop med områdets 
stadsbild och särdrag. Med bestämmelserna och beteckningarna har 
man dessutom styrt lösningarna för stävjandet av och anpassningen till 
klimatförändringen, bl.a. grönkoefficienten, lågenergibyggandet och 
produktionen av förnybar energi på tomten.

Åsikter

Åsikterna om programmet för deltagande och bedömning samt om be-
redningsmaterialet gällde i synnerhet nybyggnadens höjd och omfatt-
ning samt konsekvenserna för grannskapet. De gällde även föränd-
ringen i det enhetliga området och anpassningen av nybyggnaderna till 
den befintliga byggda miljön. Likaså framfördes åsikter om jämlik be-
handling av fastigheterna, arrangemangen kring besöksparkeringen 
och trafiken och om fågelbeståndets levnadsförhållanden. Åsikterna 
har beaktats i detaljplanearbetet så att nybyggnadernas arkitektur har 
så bra som möjligt anpassats till det befintliga byggnadsbeståndet i om-
rådet med hjälp av detaljplanebestämmelser.

Det kom in sammanlagt sju skriftliga åsikter, av vilka två hade utarbe-
tats av husbolag. Dessutom framfördes åsikter per telefon.

Detaljplaneförslaget offentligt framlagt

Detaljplaneförslaget hölls offentligt framlagt 10.2–10.3.2020, vilket kun-
gjordes i enlighet med markanvändnings- och byggförordningen.

Det kom in en enda anmärkning om förslaget till detaljplan.

Påpekandena i anmärkningen gällde detaljplaneläggningens bemötan-
de i rapporten om växelverkan som gällde förhållandena för fågelbe-
ståndet i området och relationen mellan den byggda miljön och natu-
ren, dessas fördelning och konsekvenserna av byggandet för naturmil-
jön.

Följande parter gav utlåtande om förslaget till detaljplan: HRM, Trafik-
ledsverket, Helen Elnät Ab, Helen Ab och stadsmuseet. Med undantag 
av stadsmuseet hade de övriga myndigheterna ingenting att yttra om 
förslaget till detaljplan.

Påpekandena i stadsmuseets utlåtande gällde fortfarande strävandena 
att förnya detaljplanen på ett sätt som främjar den befintliga miljön och 
bidrar till att dess värden bevaras. Museet har ansett det som viktigt att 
renovera byggnaderna i objektet med tanke på områdets miljövärden 
och objektets arkitektoniska värden i stället för att riva byggnaderna.

Åtgärder efter att detaljplaneförslaget hölls offentligt framlagt
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I rapporten om växelverkan anges anmärkningarna och myndighetsut-
låtandena om förslaget till detaljplan i sammandrag och bemötandena 
till de påpekanden som framförts i dessa.

Det gjordes ändringar i detaljplanekartans beteckningar, bestämmelser 
och övriga material efter att planen varit offentligt framlagd. För änd-
ringarna redogörs närmare i detaljplanebeskrivningens sista kapitel. De 
har också samlats i bilagan över ändringar (Tehdyt muutokset).

Med beaktande av målen med planen har det inte ansetts vara ända-
målsenligt att ändra förslaget med anledning av påpekandena. Det vä-
sentligaste övervägandet har gällt beaktandet av kulturmiljöfrågorna i 
Basungrändens omgivning. Detaljplanelösningen syftar till att främja 
dessa genom att reglera nybyggnadernas arkitektur och placeringen av 
olika funktioner och behandlingen av dessa så att de så bra som möj-
ligt anpassas till den nuvarande stadsbilden och dess särdrag.

Närmare motiveringar

Motiveringarna till detaljplanelösningen framgår närmare av den bifo-
gade detaljplanebeskrivningen.

Fortsatta åtgärder

Förhandlingarna om eventuell ersättning för kompletteringsbyggande 
till den som arrenderar tomten och om finansierings- och besittnings-
formerna har inletts med den som sökt detaljplaneändring. Eftersom 
staden äger området, påverkar förhandlingarnas resultat det komman-
de arrendet.

Föredragande
Stadsstyrelsen

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

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Bilagor

1 Asemakaavan muutoksen nro 12612 kartta, päivätty 28.4.2020
2 Asemakaavan muutoksen nro 12612 selostus, päivätty 28.4.2020, kor-

jattu 19.5.2020
3 Osa päätöshistoriaa
4 Havainnekuva, 28.4.2020
5 Vuorovaikutusraportti, 28.4.2020

Bilagematerial

1 Sijaintikartta
2 Ilmakuva
3 Tehdyt muutokset
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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

Helen Ab
Helen Elnät Ab
Samkommunen Helsing-
forsregionens miljötjäns-
ter
Trafikledsverket Förslagstext
Den som sökt detaljpla-
neändring

Förslagstext
Kommunalbesvär, godkännande av gene-
ralplan, detaljplan, byggnadsordning

För kännedom

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

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 25.05.2020 § 311

HEL 2017-010959 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy 33. kaupunginosan (Kaarela, Kannelmä-
ki) korttelin 33092 tontin 2 asemakaavan muutoksen 28.4.2020 pä-
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ivätyn piirustuksen nro 12612 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta 
ilmenevin perustein.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 28.04.2020 § 226

HEL 2017-010959 T 10 03 03

Hankenumero 0740_52

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle

 28.4.2020 päivätyn asemakaavan muutosehdotuksen nro 12612 
hyväksymistä. Asemakaavan muutos koskee 33. kaupunginosan 
(Kaarela, Kannelmäki) korttelin 33092 tonttia 2.

Lisäksi lautakunta päätti

 ettei ehdotusta aseteta uudelleen nähtäville

 antaa vuorovaikutusraportista ilmenevät vastineet valmisteluaikana 
esitettyihin mielipiteisiin, kannanottoihin sekä julkisena nähtävillä-
oloaikana saatuihin lausuntoihin ja muistutuksiin. Päätösasiakirjat ja 
vuorovaikutusraportti ovat luettavissa kaupunkiympäristön toimialan 
asiakaspalvelussa, Sörnäistenkatu 1 (puh. 09 310 22111), sekä in-
ternet-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

 kehottaa asemakaavoituspalvelua laskuttamaan hakijoilta kaavan 
hyväksymisen jälkeen kaavan laatimis- ja käsittelykustannukset 
seuraavasti:

o Kiinteistö Oy M2-Kodit: 5 000 euroa.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja

https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi/paatoksenteko/
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Mikko Aho

Lisätiedot
Lotta Aulamo, arkkitehti, puhelin: 310 22792

lotta.aulamo(a)hel.fi
Taina Toivanen, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37433

taina.toivanen(a)hel.fi
Mikko Tervola, insinööri (teknistaloudelliset asiat), puhelin: 310 44131

mikko.tervola(a)hel.fi

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala Kulttuuripalvelukokonaisuus Kaupunginmuseo 
Kulttuuriperintöyksikkö 30.3.2020

HEL 2017-010959 T 10 03 03

Asemakaavapalvelut on pyytänyt kaupunginmuseon lausuntoa Kan-
nelmäen Pasuunakuja 1 asemakaavaehdotuksesta. Kaupunginmuseo 
tarkastelee hanketta rakennussuojelun näkökulmasta, ja on päättänyt 
lausua kantanaan seuraavaa.

Pasuunakuja 1 on arkkitehti Eero Valjakan vuonna 1978 Kannelmäen 
asemanympäristöön suunnittelema, jälkimodernismin arkkitehtuuria 
edustava kahden lamellitalon kokonaisuus. Rakennusten pohjaraken-
teet ovat vaurioituneet, joka on valitettavasti johtanut kohteiden purku-
suunnitteluun. Kaupunginmuseo on purkamista koskevassa lausun-
nossaan kuitenkin pitänyt tärkeänä kohteen kunnostamista, alueen 
ympäristöarvojen sekä kohteen rakennustaiteellisten arvojen näkökul-
masta. 

Asemakaavan uudistaminen tulee tehdä olemassa olevan ympäristön 
ja sen arvojen säilymistä edistävällä tavalla. Kaupunginmuseolla ei ole 
muuta lausuttavaa hankkeesta.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala Kulttuuripalvelukokonaisuus Kau-
punginmuseo Kulttuuriperintöyksikkö 19.9.2019

Lisätiedot
Mikko Lindqvist, arkkitehti, puhelin: +358 9 310 36972

mikko.lindqvist(a)hel.fi

Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus Kaupunki-
mittauspalvelut Kartat ja paikkatiedot Yksikön päällikkö 16.12.2019 § 72

HEL 2017-010959 T 10 03 03

Päätös
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Yksikön päällikkö päätti hyväksyä asemakaavan 12612 pohjakartan 
kaupunginosassa 33 Kaarela. Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja ra-
kennuslain (132/1999) 54a §:n asettamat vaatimukset.

Päätöksen perustelut

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

Asemakaavan numero: 12612
Kaupunginosa: 33 Kaarela
Kartoituksen työnumero: 27/2019
Pohjakartta valmistunut: 15.7.2019
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
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§ 163
Motioner inlämnade vid sammanträdet

HEL 2020-007752, 2020-007754, 2020-007755, 2020-007756, 2020-007757, 2020-007758, 2020-007759, 2020-
007761, 2020-007762, 2020-007763, 2020-007764

Beslut

Motioner som hör till stadsfullmäktiges befogenheter

 Motion av ledamoten Otto Meri m.fl. om minskning av skadorna fö-
rorsakade av vitkindade gäss

 Motion av ledamoten Kaisa Hernberg m.fl. om gatuträd till Päijän-
nevägen i enlighet med detaljplanen

 Motion av ledamoten Amanda Pasanen m.fl. om planering av röst-
ningsställena vid kommunalvalet 2021 i samarbete med ungdomar

 Motion av ledamoten Alviina Alametsä m.fl. om fler badbryggor till 
Helsingfors

 Motion av ledamoten Jussi Chydenius m.fl. om omvärdering av 
placeringen av och antalet bilplatser i Britas idrottspark

 Motion av ledamoten Johanna Nuorteva m.fl. om utredning av bety-
delsen hos trädbeståndet och växtligheten som buller-, damm- och 
insynsskydd före gallring

 Motion av ledamoten Johanna Nuorteva m.fl. om starkare möjlighe-
ter för personalen att påverka planeringen av reparationer och ny-
byggnader

 Motion av ledamoten Emma Kari m.fl. om uppehåll i avverkningen 
under fåglarnas häckningstid

 Motion av ledamoten Fatim Diarra m.fl. om fler matsäcksbord till 
Helsingfors parker och rekreationsområden

 Motion av ledamoten Fatim Diarra m.fl. om fler bänkar till Helsing-
fors

 Motion av ledamoten Leo Stranius m.fl. om främjande av frivilligar-
bete i Helsingfors
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Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 148, 149, 151, 156, 160, 162 ja 163 §:t.

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

2
VALITUSOSOITUS

Pöytäkirjan 150, 152, 153, 154, 155, 157, 158 ja 159 §: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



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/2020 319 (331)
Kaupunginvaltuusto

10.06.2020

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

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 161 §.

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

148, 149, 151, 156, 160, 162 och 163 § i protokollet.

Ändring i beslutet får inte sökas eftersom beslutet gäller beredning eller 
verkställighet.

Tillämpat lagrum: 136 § i kommunallagen

2
BESVÄRSANVISNING

150, 152, 153, 154, 155, 157, 158 och 159 § 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

161 § 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

Harry Bogomoloff
puheenjohtaja
ordförande

Lauri Menna
pöytäkirjanpitäjä
protokollförare

Pöytäkirja tarkastettu

Protokollet justerat

Fatim Diarra Dan Koivulaakso

Terhi Peltokorpi

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.
Dokumentet är elektroniskt undertecknat.
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Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa 
www.hel.fi 18.06.2020.

Protokollet har hållits tillgängligt i det allmänna datanätet på adressen 
www.hel.fi 18.06.2020.

Lauri Menna
johtava asiantuntija
ledande sakkunnig


