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§ 302
Valtuutettu Seija Muurisen aloite kulttuurihistoriallisesti arvokkai-
den kiinteistöjen myyntipolitiikasta

HEL 2020-000553 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto katsoi aloitteen loppuun käsitellyksi.

Samalla kaupunginvaltuusto hyväksyi seuraavan toivomusponnen:

 Hyväksyessään aloitevastauksen, kaupunginvaltuusto edellyt-
tää, että toimitilastrategian toimeenpanosta päätettäessä selvite-
tään mahdollisuutta huomioida nykyistä tarkemmin kulttuurihisto-
rialliset kiinteistöt siten, että ne säilyvät mahdollisimman hyvä-
kuntoisina jälkipolville. (Seija Muurinen)

Käsittely

Valtuutettu Seija Muurinen ehdotti valtuutettu Sirpa Asko-Seljavaaran 
kannattamana hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen: 

 Hyväksyessään aloitevastauksen, kaupunginvaltuusto edellyt-
tää, että toimitilastrategian toimeenpanosta päätettäessä selvite-
tään mahdollisuutta huomioida nykyistä tarkemmin kulttuurihisto-
rialliset kiinteistöt siten, että ne säilyvät mahdollisimman hyvä-
kuntoisina jälkipolville.  

Kaupunginvaltuusto hyväksyi ensin yksimielisesti kaupunginhallituksen 
ehdotuksen. 

7 äänestys

Valtuutettu Seija Muurisen ehdottama toivomusponsi JAA, vastustus EI

JAA-ehdotus: Hyväksyessään aloitevastauksen, kaupunginvaltuusto 
edellyttää, että toimitilastrategian toimeenpanosta päätettäessä selvite-
tään mahdollisuutta huomioida nykyistä tarkemmin kulttuurihistorialliset 
kiinteistöt siten, että ne säilyvät mahdollisimman hyväkuntoisina jälki-
polville.  
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 68
Alviina Alametsä, Maija Anttila, Ted Apter, Pentti Arajärvi, Paavo Ar-
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hinmäki, Katju Aro, Sirpa Asko-Seljavaara, Eva Biaudet, Harry Bogo-
moloff, Silja Borgarsdottir Sandelin, Jussi Chydenius, Mika Ebeling, 
Laura Finne-Elonen, Mia Haglund, Juha Hakola, Joel Harkimo, Eveliina 
Heinäluoma, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Abdirahim Husu 
Hussein, Nuutti Hyttinen, Ville Jalovaara, Kati Juva, Jukka Järvinen, At-
te Kaleva, Arja Karhuvaara, Mai Kivelä, Tapio Klemetti, Dan Koivulaak-
so, Laura Kolbe, Pia Kopra, Vesa Korkkula, Kauko Koskinen, Terhi 
Koulumies, Heimo Laaksonen, Johanna Laisaari, Petra Malin, Otto Me-
ri, Sami Muttilainen, Seija Muurinen, Björn Månsson, Dani Niskanen, 
Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Pet-
rus Pennanen, Mika Raatikainen, Marcus Rantala, Mari Rantanen, Ris-
to Rautava, Laura Rissanen, Wille Rydman, Suldaan Said Ahmed, Miri-
ta Saxberg, Daniel Sazonov, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Ilkka 
Taipale, Sampo Terho, Pilvi Torsti, Laura Varjokari, Juhana Vartiainen, 
Sinikka Vepsä, Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki, Paavo Väyrynen, 
Ozan Yanar

Tyhjä: 17
Fatim Diarra, Jussi Halla-aho, Atte Harjanne, Kaisa Hernberg, Emma 
Kari, Otso Kivekäs, Jarmo Nieminen, Hannu Oskala, Amanda Pasa-
nen, Tuomas Rantanen, Tomi Sevander, Satu Silvo, Anni Sinnemäki, 
Osmo Soininvaara, Kaarin Taipale, Ulla-Marja Urho, Reetta Vanhanen

Kaupunginvaltuusto hyväksyi valtuutettu Seija Muurisen ehdottaman 
toivomusponnen.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 37313

suvi.ramo(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Seija Muurisen aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Seija Muurinen ja 19 muuta valtuutettua esittävät aloittees-
saan, että kaupunki tarkistaa kiinteistöjensä myyntipolitiikkaa Aino 
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Acktén -huvilan ja muiden kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennus-
ten osalta, eikä listaa kaikkia erityyppisiä kiinteistöjä samalle myyntilis-
talle ilman erillistä harkintaa. 

Kaupunginhallituksen 22.6.2020 hyväksymä toimitilastrategia ohjaa jat-
kossa myös kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten pitkän täh-
täimen hallintaa ja käyttöä. Kulttuurihistoriallisten merkittävien raken-
nusten omistajuutta määrittää erityisesti strategian linjaus ”Kaupungilla 
ei ole tiloja, joita se ei tarvitse omassa käytössään tai joiden omistami-
seen ei liity muita strategisia syitä tai pitkän tähtäimen palvelutilatarpei-
ta. Säilytettävät arvorakennukset, kuten muut kaupungin omistamat ra-
kennukset, ovat aina käytössä.” 

Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että ne arvorakennukset, jotka kau-
punki päättää pitää, ylläpidetään ja peruskorjataan suunnitelmallisesti. 
Toimitilastrategia tarkoittaa myös sitä, että merkittävälle osalle kaupun-
gin omistuksessa olevista suojelluista rakennuksista, jotka on joko 
vuokrattu kolmansille tahoille tai ne ovat tyhjillään, tullaan esittämään 
niistä luopumista. Luopumisesitykset valmistellaan kaupungilla monia-
laisena yhteistyönä. Valmistelussa kaupunki harkitsee perusteellisesti 
rakennuksen tulevan käyttötarkoituksen ja mahdollistaa pitkäkestoisen 
toiminnan käytössä olevat resurssit huomioiden. 

Kaupunginhallitus katsoo, että kaupungin tulee ensisijaisesti turvata 
kaupungin palveluiden tilatarpeet ja kohdistaa käytössä olevat määrä-
rahat ja henkilöresurssit näiden palvelutilojen turvallisuuden, terveelli-
syyden ja kestävyyden turvaamiseen. Rakennusten suojelun kannalta 
parasta on rakennusten aktiivinen käyttö ja niihin panostava kiinteistön 
omistaja. Kaupungilla ei ole omaa käyttöä läheskään kaikille sen omis-
tuksessa oleville suojelluille rakennuksille. Tulevina vuosina kaupungin 
omistamien suojeltujen rakennusten määrää on tarve vähentää myy-
mällä niitä muun muassa määräalalla tai vuokratontilla. Tämä on perus-
teltua, jotta suojeltujen rakennusten kunto ei huononisi, vaan ne saisi-
vat arvoisensa ja oikea-aikaisen korjauksen uuden omistajan huomas-
sa. Resurssien ja markkinoiden kannalta on perusteltua päättää raken-
nuksista luopumisista vuosittain pienissä erissä huolella arvioiden. 

Kaupunginhallitus toteaa lopuksi, että kaupungin toimitilastrategian 
toimeenpano on parhaillaan käynnissä. Sen yhtenä toimenpiteenä val-
mistellaan luopumisohjelma tiloista, joita kaupunki ei tarvitse omassa 
käytössään. Luopumisohjelmassa muun muassa määritetään periaat-
teet tiloista luopumisen tavalle vuosien 2020-2025 aikana. 

Aloitteesta on saatu kaupunkiympäristölautakunnan lausunto. Vastaus 
on lausunnon mukainen.
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Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus 
esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoit-
tanut vähintään 15 valtuutettua.

Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja päätti 15.4.2020 § 3, että hallinto-
säännön 30 luvun 11 §:ssä tarkoitetut valtuutetun aloitteet, joiden kau-
punginvaltuustolle esittämisen määräaika on 1.4.-7.10.2020, tulee kau-
punginhallituksen esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi viimeis-
tään 7.10.2020. Hallintosäännön 30 luvun 20 §:n mukaan kaupungin-
valtuuston puheenjohtaja voi erityisestä syystä myöntää kaupunginhal-
litukselle luvan 30 luvussa tarkoitettujen määräaikojen ylittämiseen.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 37313

suvi.ramo(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Seija Muurisen aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginvaltuusto 21.10.2020 § 280

HEL 2020-000553 T 00 00 03

Päätös

Puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto päätti panna asian 
pöydälle.

07.10.2020 Pöydälle

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 37313

suvi.ramo(a)hel.fi

Kaupunginhallitus 28.09.2020 § 603
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HEL 2020-000553 T 00 00 03

Esitys

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

21.09.2020 Pöydälle

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 37313

suvi.ramo(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 18.08.2020 § 426

HEL 2020-000553 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Kaupunkiympäristölautakunta päätti todeta, että kaupunginhallituksen 
22.6.2020 hyväksymässä Helsingin kaupungin toimitilastrategiassa to-
detaan: ” Kaupungilla ei ole tiloja, joita se ei tarvitse omassa käytös-
sään tai joiden omistamiseen ei liity muita strategisia syitä tai pitkän 
tähtäimen palvelutilatarpeita. Säilytettävät arvorakennukset, kuten muut 
kaupungin omistamat rakennukset, ovat aina käytössä.”

Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että ne arvorakennukset, jotka kau-
punki päättää pitää, ylläpidetään ja peruskorjataan suunnitelmallisesti. 
Viimevuosien esimerkkejä tällaisista ovat Hakaniemen halli ja Grunds-
kolan Norsen, joiden peruskorjaus perustuu suureen käyttöasteeseen 
ja jatkuvaan pitkän aikavälin tarpeeseen.

Toimitilastrategia tarkoittaa myös sitä, että merkittävälle osalle kaupun-
gin omistuksessa olevista suojelluista rakennuksista, jotka on joko 
vuokrattu kolmansille tahoille tai ne ovat tyhjillään, tullaan esittämään 
niistä luopumista. Luopumisesitykset valmistellaan kaupungilla monia-
laisena yhteistyönä. Kaupungin resurssit riittävät näiden kohteiden 
kohdalla parhaimmillaankin vain pitämään rakennukset sellaisessa 
kunnossa, että niiden peruskorjausmahdollisuus tulevalle omistajalle 
säilyy. Kaupungin tulee ensisijaisesti käytettävissä oleville resursseille 
turvata kaupungin palveluiden tilatarpeet ja kohdistaa käytössä olevat 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 18/2020 6 (6)
Kaupunginvaltuusto

Asia/15
04.11.2020

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

määrärahat ja henkilöresurssit näiden palvelutilojen turvallisuuden, ter-
veellisyyden ja kestävyyden turvaamiseen. Rakennusten suojelun kan-
nalta parasta on rakennusten aktiivinen käyttö ja niihin panostava kiin-
teistön omistaja.  Helsingin kaupungilla ei ole omaa käyttöä läheskään 
kaikille suojelluille rakennuksille, joita sen omistukseen on vuosikym-
menien aikana tullut. Suojeltuja rakennuksia siirtyy kaupungin omistuk-
seen vuosittain lisää myös maanhankinnan yhteydessä. Tulevina vuo-
sina kaupungin omistamien suojeltujen rakennusten määrää on tarve 
vähentää myymällä niitä mm. määräalalla tai vuokratontilla. Tämä on 
perusteltua, jotta tällaisten kohteiden kunto ei huononisi vaan ne saisi-
vat arvoisensa korjauksen uuden omistajan huomassa. Näiden myytä-
vien rakennusten käyttötarkoitukseen ja kunnostamiseen suojelun mu-
kaisesti kaupunki voi vaikuttaa monin tavoin mm. kaavoituksen ja ton-
tinluovutusehtojen kautta.

Helsingin kaupungin rakennuskanta on huomattavan suuri. Resurssien 
ja markkinoiden kannalta on perusteltua päättää rakennuksista luopu-
misista vuosittain pienissä erissä huolella arvioiden. Päämääränä tulee 
olla kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten säilyminen jälkipol-
ville. 

Helsingin kaupungilla on useita hyviä esimerkkejä siitä, kuinka myyty 
suojeltu rakennus on saanut hyvän, investointihalukkaan ja ylläpidosta 
hyvin vastaavan omistajan kaupungin luopumisen tuloksena. Esimerk-
keinä tällaisista ovat Lauttasaaren kartano, Puotilan kartano, Paciuk-
senkadun paja, Kulosaarentie 44, Ljungamon huvila (Meilahden virkis-
tyskeskus), Villa Furuvik Laajasalossa ja Uunisaaren rakennukset. Täl-
laisten rakennusten ostajat ovat asialla pitkällä tähtäimellä. Rakennuk-
sen tulevan elinkaaren kannalta on olennaisen tärkeää, että kaupunki 
luopumisen valmistelussa harkitsee perusteellisesti rakennuksen tule-
van käyttötarkoituksen ja mahdollistaa pitkäkestoisen toiminnan.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Osmo Rasimus, vs. tilapalvelupäällikkö: 310 39794

osmo.rasimus(a)hel.fi


