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§ 30
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöy-
täkirjan tarkastajien valinta

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
päätti todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

Samalla kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten aluei-
den jaosto päätti valita pöytäkirjantarkastajaksi jäsen Marianna Kupiak-
sen ja varatarkastajaksi jäsen Sirkku Ingervon.

Käsittely

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
päätti puheenjohtajan ehdotuksesta valita yksimielisesti pöytäkirjantar-
kastajaksi jäsen Marianna Kupiaksen ja varatarkastajaksi jäsen Sinikka 
Vepsän sijasta jäsen Sirkku Ingervon.

Esittelijä
vs. tekninen johtaja
Sari Hildén

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
päättää todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaisek-
si. 

Samalla kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten aluei-
den jaosto päättää valita pöytäkirjantarkastajaksi jäsen Marianna Ku-
piaksen ja varatarkastajaksi jäsen Sinikka Vepsän.

Esittelijä
tekninen johtaja
Jaakko Stauffer

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 31
Ilmoitusasiat

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
päätti merkitä tiedoksi.

Esittelijä
vs. tekninen johtaja
Sari Hildén

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
tekninen johtaja
Jaakko Stauffer

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 32
Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden 
jaoston tilahankkeiden suunnitelmien hyväksymistä koskevan toi-
mivallan siirtäminen

HEL 2017-006030 T 00 01 00

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
päätti siirtää hallintosäännön 16 luvun 3 §:n 2 momentin 3 kohdan toi-
mivaltaa päättää lautakunnan tai kansliapäällikön hyväksymän tarve-
selvityksen perusteella hyväksyä tilahankkeita koskevat hanke- ja muut 
suunnitelmat kaupunginhallituksen vahvistamissa rajoissa kaupunkiym-
päristön toimialan rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuuden 
rakennetun omaisuuden hallinta -palvelun päällikölle seuraavasti:

Rakennetun omaisuuden hallintapäällikkö

-päättää hyväksyä tilahankkeita koskevat hankesuunnitelmat, kun 
hankkeen kokonaisarvo on enintään 1000 000 euroa, ja niistä on toi-
mialalautakuntien tai kansliapäällikön hyväksymä tarveselvitys tai ky-
seinen tilahanke on välttämätön rakennuksen teknisen kunnon tai esi-
merkiksi sisäilmaongelman korjaamiseksi, ja muut suunnitelmat silloin, 
kun ne ovat hankesuunnitelman mukaisia.

Käsittely

Sari Hildén: Päätösesityksen 3. kappale muutetaan seuraavasti:

-päättää hyväksyä tilahankkeita koskevat hankesuunnitelmat, kun 
hankkeen kokonaisarvo on enintään 1000 000 euroa, ja niistä on toi-
mialalautakuntien tai kansliapäällikön hyväksymä tarveselvitys tai ky-
seinen tilahanke on välttämätön rakennuksen teknisen kunnon tai esi-
merkiksi sisäilmaongelman korjaamiseksi, ja muut suunnitelmat silloin, 
kun ne ovat hankesuunnitelman mukaisia.

Esittelijä
vs. tekninen johtaja
Sari Hildén

Lisätiedot
Kaisu Tähtinen, yksikön päällikkö, puhelin: 310 37035

kaisu.tahtinen(a)hel.fi
Hildén Sari, rakennetun omaisuuden hallintapäällikkö, puhelin: 310 40315

sari.hilden(a)hel.fi

Muutoksenhaku
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Oikaisuvaatimusohje, kaupunkiympäristölautakunta

Päätösehdotus

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
päättää siirtää hallintosäännön 16 luvun 3 §:n 2 momentin 3 kohdan 
toimivaltaa päättää lautakunnan tai kansliapäällikön hyväksymän tarve-
selvityksen perusteella hyväksyä tilahankkeita koskevat hanke- ja muut 
suunnitelmat kaupunginhallituksen vahvistamissa rajoissa kaupunkiym-
päristön toimialan rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuuden 
rakennetun omaisuuden hallinta -palvelun päällikölle seuraavasti:

Rakennetun omaisuuden hallintapäällikkö

- päättää toimialalautakuntien tai kansliapäällikön hyväksymän tarve-
selvityksen perusteella hyväksyä tilahankkeita koskevat hankesuunni-
telmat, kun hankkeen kokonaisarvo on enintään 1 000 000 euroa, ja 
muut suunnitelmat silloin, kun ne ovat hankesuunnitelman mukaisia.

Esittelijän perustelut

Helsingin kaupunginvaltuuston 3.5.2017 (206 §) hyväksymän hallinto-
säännön 16 luvun 3 §:n 2 momentin 3 kohdan mukaan kaupunkiympä-
ristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto päättää tai hy-
väksyy perusteet ja rajat, joiden mukaan viranhaltija päättää lautakun-
nan tai kansliapäällikön hyväksymän tarveselvityksen perusteella hy-
väksyä tilahankkeita koskevat hanke- ja muut suunnitelmat kaupungin-
hallituksen vahvistamissa rajoissa. Kaupunginhallitus päätti 18.9.2017, 
että kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden 
jaosto tai sen määräämä päättää hyväksyä lautakunnan tai kanslia-
päällikön hyväksymän tarveselvityksen perusteella tilahankkeita koske-
vat hanke- ja muut suunnitelmat, kun hankkeen suunnitelman mukai-
nen arvonlisäveroton kustannusarvio on enintään 5 miljoonaa euroa.

Kaupunginhallitus päätti 22.5.2017, että 30.9.2017 asti kaupunkiympä-
ristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto tai sen mää-
räämä päättää hyväksyä lautakunnan tai kansliapäällikön hyväksymän 
tarveselvityksen perusteella tilahankkeita koskevat hanke- ja muut 
suunnitelmat, kun hankkeen suunnitelman mukainen arvonlisäveroton 
kustannusarvio on enintään 5 miljoonaa euroa. Edelleen kaupunginhal-
lituksen johtamisen jaosto päätti 29.5.2017 siirtää kaupunkiympäristö-
lautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaoston hallintosäännön 
16 luvun 3 §:n 2 momentin 3 kohdan toimivaltaa määräaikaisesti 
30.9.2017 saakka. Päätösten määräaikaisuuden vuoksi asiasta pääte-
tään nyt uudelleen. 
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Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaos-
ton toimivaltaa esitetään delegoitavaksi kaupunkiympäristön toimialan 
rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuuden rakennetun omai-
suuden hallinta -palvelun päällikölle siten, että tämä päättää tarveselvi-
tyksen perusteella enintään miljoonan euron arvoisesta hankesuunni-
telmasta ja hankesuunnitelman mukaisesta muusta suunnitelmasta. 
Päätösehdotuksen mukaisilla muilla suunnitelmilla tarkoitetaan hank-
keen jatkosuunnittelun tuloksena syntyneitä tarkempia suunnitelmia, 
kuten yleissuunnitelmia, joiden hyväksymisessä tarkastetaan, että nii-
den sisältö vastaa hankepäätöstä. Näin ollen niiden hyväksymisessä 
on kyse hankepäätöksen toimeenpanosta, jonka on tarkoituksenmukai-
sinta olla viranhaltijatasolla. Ehdotetun toimivallan siirron tarkoituksena 
on, että päätöksenteko tapahtuisi toiminnallisesti tarkoituksenmukaisel-
la tasolla, ja toimivallan siirto vastaa nykytilannetta. 

Esittelijä
tekninen johtaja
Jaakko Stauffer

Lisätiedot
Kaisu Tähtinen, yksikön päällikkö, puhelin: 310 37035

kaisu.tahtinen(a)hel.fi
Hildén Sari, rakennetun omaisuuden hallintapäällikkö, puhelin: 310 40315

sari.hilden(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunkiympäristölautakunta

Päätöshistoria

Kaupunginhallituksen johtamisen jaosto 29.05.2017 § 113
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§ 33
Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden 
jaoston liikehuoneistojen hankkimista, luovuttamista ja vuokralle 
antamista koskevan toimivallan siirtäminen

HEL 2017-006033 T 00 01 00

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
päätti siirtää hallintosäännön 16 luvun 3 §:n 2 momentin 1 kohdan toi-
mivaltaa ostaa, myydä, antoi vuokralle, vaihdossa hankkia tai vaihdos-
sa luovuttaa liikehuoneistoja kaupunginhallituksen vahvistamissa ra-
joissa kaupunkiympäristön toimialan rakennukset ja yleiset alueet -pal-
velukokonaisuuden tilapalvelut-palvelun tilapalvelupäällikölle, yritys-
vuokraus-yksikön päällikölle ja tukkutori-yksikön päällikölle seuraavasti:

Yritysvuokraus-yksikön päällikkö

- päättää vastuualueensa liikehuoneistojen vuokralle antamisesta, kun 
liikehuoneisto vuokrataan enintään 10 vuoden määräajaksi sopimuksen 
ennakoidun kokonaisarvon ollessa enintään 2 miljoonaa euroa tai kun 
liikehuoneisto vuokrataan toistaiseksi enintään kuuden kuukauden irti-
sanomisajoin.

Tilapalvelupäällikkö

- päättää liikehuoneistojen ostoista, myynneistä, vaihdossa hankkimi-
sesta tai vaihdossa luovuttamisesta, kun sopimuksen kokonaisarvo on 
enintään 2 miljoonaa euroa.

Tukkutori-yksikön päällikkö

- päättää vastuualueensa liikehuoneistojen vuokralle antamisesta, kun 
liikehuoneisto vuokrataan enintään 10 vuoden määräajaksi sopimuksen 
ennakoidun kokonaisarvon ollessa enintään 2 miljoonaa euroa tai kun 
liikehuoneisto vuokrataan toistaiseksi enintään kuuden kuukauden irti-
sanomisajoin.

Esittelijä
vs. tekninen johtaja
Sari Hildén

Lisätiedot
Kaisu Tähtinen, yksikön päällikkö, puhelin: 310 37035

kaisu.tahtinen(a)hel.fi
Irmeli Grundström, tilapalvelupäällikkö, puhelin: 310 42319

irmeli.grundstrom(a)hel.fi
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Elina Siltanen, yksikön päällikkö, puhelin: 310 32500
elina.siltanen(a)hel.fi

Markku Metsäranta, yksikön päällikkö, puhelin: 310 40369
markku.metsaranta(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunkiympäristölautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus päätti 22.5.2017, että 30.9.2017 saakka kaupun-
kiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto tai sen 
määräämä päättää liikehuoneistojen ostoista, myynneistä, vaihdossa 
hankkimisesta tai vaihdossa luovuttamisesta, kun sopimuksen ennakoi-
tu kokonaisarvo on enintään 5 miljoonaa euroa, sekä liikehuoneistojen 
vuokralle antamisesta, kun määräaikaisen sopimuksen ennakoitu koko-
naisarvo on enintään 5 miljoonaa euroa tai kun sopimus tehdään tois-
taiseksi enintään yhden vuoden irtisanomisajoin ja sopimuksen kau-
punginhallituksen hyväksymien tilahankeohjeiden mukainen kokonai-
sarvo on enintään 5 miljoonaa euroa. Samoin kaupunginhallituksen 
johtamisen jaosto päätti 29.5.2017 siirtää liikehuoneistoihin liittyvää toi-
mivaltaa määräaikaisesti 30.9.2017 saakka. Päätöksen määräaikaisuu-
den vuoksi asiasta päätetään nyt uudelleen. 

Helsingin kaupunginvaltuuston 3.5.2017 (206 §) hyväksymän hallinto-
säännön 16 luvun 3 §:n 2 momentin 1 kohdan mukaan kaupunkiympä-
ristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto päättää tai hy-
väksyy perusteet ja rajat, joiden mukaan viranhaltija päättää ostaa, 
myydä, antaa vuokralle, vaihdossa hankkia tai vaihdossa luovuttaa lii-
kehuoneistoja kaupunginhallituksen vahvistamissa rajoissa. Kaupun-
ginhallitus päätti 18.9.2017, että kaupunkiympäristölautakunnan raken-
nusten ja yleisten alueiden jaosto tai sen määräämä päättää liikehuo-
neistojen ostoista, myynneistä, vaihdossa hankkimisesta tai vaihdossa 
luovuttamisesta, kun sopimuksen ennakoitu kokonaisarvo on enintään 
5 miljoonaa euroa, sekä liikehuoneistojen vuokralle antamisesta, kun 
määräaikaisen sopimuksen ennakoitu kokonaisarvo on enintään 5 mil-
joonaa euroa tai kun sopimus tehdään toistaiseksi enintään yhden vuo-
den irtisanomisajoin ja sopimuksen kaupunginhallituksen hyväksymien 
tilahankeohjeiden mukainen kokonaisarvo on enintään 5 miljoonaa eu-
roa.  
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Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaos-
ton toimivaltaa esitetään delegoitavaksi kaupunkiympäristön toimialan 
rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuuden tilapalvelut-palve-
lun tilapalvelupäällikölle ja yritysvuokraus-yksikön päällikölle siten, että 
yritysvuokraus-yksikön päällikkö päättää enintään 2 miljoonan euron 
arvoisesta ja enintään 10 vuotta kestävästä tai toistaiseksi kestävästä 
vuokralle antamisesta enintään kuuden kuukauden irtisanomisajoin ja 
tilapalvelupäällikkö päättää enintään 2 miljoonaa euron arvoisten liike-
huoneistojen hankkimisesta tai luovuttamisesta. Tukkutori-yksikön 
päällikölle esitetään toimivaltaa päättää vastuualueensa liikehuoneisto-
jen vuokraamisesta vastaavasti. Toimivallan siirron tarkoituksena on, 
että päätöksenteko tapahtuisi sujuvasti ja toiminnallisesti tarkoituksen-
mukaisella tasolla.  

Esittelijä
tekninen johtaja
Jaakko Stauffer

Lisätiedot
Kaisu Tähtinen, yksikön päällikkö, puhelin: 310 37035

kaisu.tahtinen(a)hel.fi
Irmeli Grundström, tilapalvelupäällikkö, puhelin: 310 42319

irmeli.grundstrom(a)hel.fi
Elina Siltanen, yksikön päällikkö, puhelin: 310 32500

elina.siltanen(a)hel.fi
Markku Metsäranta, yksikön päällikkö, puhelin: 310 40369

markku.metsaranta(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunkiympäristölautakunta

Päätöshistoria

Kaupunginhallituksen johtamisen jaosto 29.05.2017 § 112
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§ 34
Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden 
jaoston liikehuoneistojen vuokralle ottamista koskevan toimivallan 
siirtäminen

HEL 2017-006036 T 00 01 00

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
päätti siirtää hallintosäännön 16 luvun 3 §:n 2 momentin 2 kohdan mu-
kaista toimivaltaansa ottaa vuokralle liikehuoneistoja kaupunginhallituk-
sen vahvistamissa rajoissa kaupunkiympäristön toimialan rakennukset 
ja yleiset alueet -palvelukokonaisuuden tilapalvelut-palvelun toimitila-
vuokraus-yksikön päällikölle seuraavasti:

Toimitilavuokraus-yksikön päällikkö

- päättää vastuualueensa liikehuoneistojen vuokralle ottamisesta, kun 
liikehuoneisto vuokrataan enintään 10 vuoden määräajaksi sopimuksen 
ennakoidun kokonaisarvon ollessa enintään 3 miljoonaa euroa tai kun 
liikehuoneisto vuokrataan toistaiseksi enintään kahdentoista kuukau-
den irtisanomisajoin.

Esittelijä
vs. tekninen johtaja
Sari Hildén

Lisätiedot
Kaisu Tähtinen, yksikön päällikkö, puhelin: 310 37035

kaisu.tahtinen(a)hel.fi
Irmeli Grundström, tilapalvelupäällikkö, puhelin: 310 42319

irmeli.grundström(a)hel.fi
Markku Metsäranta, yksikön päällikkö, puhelin: 310 40369

markku.metsaranta(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunkiympäristölautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsingin kaupunginvaltuuston 3.5.2017 (206 §) hyväksymän hallinto-
säännön 16 luvun 3 §:n 2 momentin 2 kohdan mukaan kaupunkiympä-
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ristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto päättää tai hy-
väksyy perusteet ja rajat, joiden mukaan viranhaltija päättää ottaa 
vuokralle liikehuoneistoja kaupunginhallituksen vahvistamissa rajoissa. 
Kaupunginhallitus päätti 18.9.2017, että kaupunkiympäristölautakunnan 
rakennusten ja yleisten alueiden jaosto tai sen määräämä päättää liike-
huoneistojen vuokralle ottamisesta, kun määräaikaisen sopimuksen en-
nakoitu kokonaisarvo on enintään 5 miljoonaa euroa tai kun sopimus 
tehdään toistaiseksi enintään yhden vuoden irtisanomisajoin ja sopi-
muksen kaupunginhallituksen hyväksymien tilahankeohjeiden mukai-
nen kokonaisarvo on enintään 5 miljoonaa euroa.

Kaupunginhallitus päätti 22.5.2017, että 30.9.2017 saakka kaupun-
kiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto tai sen 
määräämä päättää liikehuoneistojen vuokralle ottamisesta, kun määrä-
aikaisen sopimuksen ennakoitu kokonaisarvo on enintään 5 miljoonaa 
euroa tai kun sopimus tehdään toistaiseksi enintään yhden vuoden irti-
sanomisajoin ja sopimuksen kaupunginhallituksen hyväksymien tila-
hankeohjeiden mukainen kokonaisarvo on enintään 5 miljoonaa euroa. 
Samoin kaupunginhallituksen johtamisen jaosto päätti 29.5.2017 siirtää 
liikehuoneistojen vuokralle ottamiseen liittyvää toimivaltaa määräaikai-
sesti 30.9.2017 saakka. Päätösten määräaikaisuuden vuoksi asiasta 
päätetään nyt uudelleen.

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaos-
ton toimivaltaa esitetään delegoitavaksi kaupunkiympäristön toimialan 
rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuuden tilapalvelut-palve-
lun toimitilavuokraus-yksikön päällikölle siten, että tämä päättää enin-
tään 3 miljoonan euron arvoisesta ja enintään 10 vuotta kestävästä tai 
toistaiseksi kestävästä vuokralle ottamisesta enintään kuuden/kahden-
toista kuukauden irtisanomisajoin. Ehdotetun toimivallan siirron tarkoi-
tuksena on, että päätöksenteko tapahtuisi toiminnallisesti tarkoituksen-
mukaisella tasolla ja että käytännön työskentely olisi sujuvaa ja oikea-
aikaista. Toimivallan siirto vastaa nykytilannetta, ja käytäntö on todettu 
toimivaksi.

Esittelijä
tekninen johtaja
Jaakko Stauffer

Lisätiedot
Kaisu Tähtinen, yksikön päällikkö, puhelin: 310 37035

kaisu.tahtinen(a)hel.fi
Irmeli Grundström, tilapalvelupäällikkö, puhelin: 310 42319

irmeli.grundström(a)hel.fi
Markku Metsäranta, yksikön päällikkö, puhelin: 310 40369

markku.metsaranta(a)hel.fi
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Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunkiympäristölautakunta

Päätöshistoria

Kaupunginhallituksen johtamisen jaosto 29.05.2017 § 111
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§ 35
Katujen kunnossapitomaksun taksan tarkistaminen

HEL 2017-009778 T 10 05 03

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
päätti yksimielisesti panna asian pöydälle puheenjohtaja Risto Rauta-
van ehdotuksesta.

Esittelijä
vs. tekninen johtaja
Sari Hildén

Lisätiedot
Esko Laiho, ylläpitoinsinööri, puhelin: 310 38381

esko.laiho(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
päättää hyväksyä katujen kunnossapitomaksun taksan tarkistuksen 
seuraavasti:

Esikaupungin kokonaisvastuuhoitoalueen (liitteen nro 1 sinivaakaraitai-
sen alueen) taksa ja siihen perustuva katujen kunnossapitomaksu:

 Kiinteistökohtainen kunnossapitomaksu (euroa/vuosi) = 0,123 · käy-
tetty kerrosala (m²) + 0,052 · tontin pinta-ala (m²).

Pohjoisen kantakaupungin kokonaisvastuuhoitoalueen (liitteen nro 1 
oranssin pystyraitaisen alueen) taksa ja siihen perustuva katujen kun-
nossapitomaksu:

 Kiinteistökohtainen kunnossapitomaksu (euroa/vuosi) = 0,117 · käy-
tetty kerrosala (m²) + 0,15 · tontin pinta-ala (m²).
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Etu-Töölön kokonaisvastuuhoitoalueen (liitteen nro 1 punaisen viistorai-
taisen alueen) taksa ja siihen perustuva katujen kunnossapitomaksu:

 Kiinteistökohtainen kunnossapitomaksu (euroa/vuosi) = 0,236 · käy-
tetty kerrosala (m²) + 0,685 · tontin pinta-ala (m²).

Uudet taksat ja niihin perustuvat kunnossapitomaksut ovat voimassa 
1.1.2018 alkavasta laskutuskaudesta alkaen toistaiseksi.

Vuosimaksuun lisätään voimassa oleva arvonlisävero.

Tiivistelmä

Kunnossapitolain (laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja 
puhtaanapidosta, 669/1978) 14 b §:n 1 momentin mukaan kunta voi 
vuosittain periä huolehtiakseen ottamistaan kunnossapito- ja puhtaana-
pitotehtävistä aiheutuneet kustannukset alueiden yleiseen käyttöön luo-
vutettujen katujen varsilla olevien tonttien haltijoilta (19 §:n 3 momentti). 
Helsingin kaupungin hallintosäännön 16 luvun 3 §:n 1 momentin 1 koh-
dan mukaan kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten 
alueiden jaosto päättää kunnossapitolain mukaisesta kunnossapito-
maksun taksasta, jossa tehtävien hoidosta perittyjen tulojen on vastat-
tava toteutuneita kustannuksia.

Liitteen nro 1 kokonaisvastuuhoitoalue on jaettu kolmeen kaupunkira-
kenteeltaan ja siten myös kustannustasoltaan erilaiseen osaan, joille 
kullekin on määritetty omat taksansa. Taksakertoimet on määritetty 
niin, että alueilta saatavat kunnossapitomaksujen tulot kattavat tontin-
haltijoiden tehtävien hoidosta syntyneet kustannukset.

Esittelijän perustelut

Katujen kunnossapitomaksun perusteet

Kunnossapitolain 4 §:n mukaan kadun kunnossapito kuuluu kunnalle. 
Tontinomistajan (tai -haltijan, 19 §:n  3 momentti, jäljempänä tontino-
mistaja) velvollisuutena on kuitenkin pitää tontin kohdalla oleva jalka-
käytävä käyttökelpoisena (lumenauraus, liukkaudentorjunta, hiekoitus-
hiekan poisto) sekä tarvittaessa poistaa jalkakäytävälle kertynyt au-
rauslumi, lumivallit sekä pitää jalkakäytävän viereinen katuoja ja sade-
vesikouru lumettomana ja jäättömänä. Kunnossapitolain 10 §:n mukai-
sesti tontinomistajalle on asetettu myös velvollisuus pitää katu puhtaa-
na. Kunnossapitolain mukaiset tontinomistajan velvollisuudet tulevat 
voimaan maankäyttö- ja rakennuslain 86 §:n mukaisella kadunpitopää-
töksellä, jonka myötä katu katsotaan luovutetuksi yleiseen käyttöön.
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Kunnossapitolain 8 §:n ja 13 §:n mukaan kunta voi päätöksellään ottaa 
kokonaan tai osittain huolehtiakseen tontinomistajalle lain mukaan kuu-
luvista kunnossapito- ja puhtaanapitotehtävistä yhden tai useamman 
tontin osalta kaikilla asemakaava-alueilla tai asemakaavan määrätyllä 
osalla. Kunnan ottaessa huolehtiakseen tontinomistajalle lain mukaan 
kuuluvat kunnossa- ja puhtaanapitotehtävät vastuu niistä siirtyy kunnal-
le.

Helsingin kaupunki on yleisten töiden lautakunnan päätöksillä ottanut 
huolehtiakseen tontinomistajan edellä mainituista velvoitteista (jäljem-
pänä ottanut kokonaisvastuuhoitoon) esikaupunkialueilla, pohjoisessa 
kantakaupungissa ja Etu-Töölössä liitteen nro 1 mukaisesti. Jäljempänä 
kyseisiä alueita kutsutaan kokonaisvastuuhoitoalueiksi. Kokonaisvas-
tuuhoitoon siirtyminen on tehty vuosien 1996 - 2016 välisenä aikana. 
Kokonaisvastuuhoidon laajentaminen koko kaupungin alueelle on vireil-
lä kaupunginhallituksen asiaa koskevan päätöksen (12.11.2012, 
1270 §) mukaisesti.

Kunnossapitolain 14 b §:n 1 momentin mukaan kunta voi periä huoleh-
tiakseen ottamistaan tehtävistä aiheutuneet kustannukset kyseisten 
alueiden yleiseen käyttöön luovutettujen katujen varsilla olevien tonttien 
omistajilta tai haltijoilta (19 §:n 3 momentti). Kustannukset peritään kiin-
teistökohtaisella kunnossapitomaksulla, jonka perustana olevan taksan 
kunta hyväksyy. Helsingin kaupungissa taksasta päättäminen on dele-
goitu hallintosäännön 16 luvun 3 §:n mukaisesti kaupunkiympäristölau-
takunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle.

Katujen kunnossapitomaksun määräytyminen

Katujen kunnossapitomaksulla perittävät kustannukset määräytyvät 
tontinomistajien kunnossapito- ja puhtaanapitovelvollisuuteen kuuluvien 
alueiden ja tehtävien hoidosta aiheutuvien kustannusten perusteella. 
Kustannustiedot saadaan jälkilaskentatietona katujen ylläpidon kustan-
nusseurannasta.

Kiinteistöille kuuluvat kustannukset ositetaan kiinteistökohtaisiksi kun-
nossapitomaksuiksi kulloinkin voimassa olevan taksan mukaisesti. Hel-
singin kaupungissa käytössä oleva taksa määräytyy kokonaisvastuu-
hoidon piirissä olevien alueiden kiinteistöjen tonttien pinta-alan ja käy-
tetyn kerrosalan perusteella. Laskutuksen kiinteistöjen pinta-ala- ja hal-
tijatiedot perustuvat kuntarekisterin tietoihin, jotka tallennetaan lasku-
tuksessa käytettävään laskutustietokantaan. Tontinomistajilta laskutet-
tavat kokonaiskustannukset jaetaan kiinteistöjen kesken puoliksi tontin 
pinta-alan ja puoliksi käytetyn kerrosalan perusteella. Näin ollen yksit-
täiseltä tontinomistajalta perittävä kadun kunnossapitomaksu ei koske 
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kyseisen tontin kohdalla olevan katualueen tai yksittäisen kadun töiden 
kustannuksia, vaan kiinteistön käytetyn rakennusoikeuden ja tontin pin-
ta-alan perusteella laskettua osuutta alueellisen kokonaisuuden vuosit-
taisista kustannuksista.

Yllä kuvattu Helsingin kaupungissa vuodesta 1996 alkaen käytössä ol-
lut taksamalli ottaa huomioon erilaisten kiinteistöjen aiheuttaman katu-
jen kunnossapitotarpeen. Malli on yleisesti käytössä niissä Suomen 
kaupungeissa, joissa kustannuksia peritään maksuperusteisesti.

Yleisten töiden lautakunta tarkisti kunnossapitomaksujen perustana 
olevat taksat esikaupunkialueille ja Etu-Töölöön edellisen kerran 
29.4.2014 (171 §). Taksat on määrätty erikseen yhtenäistaksana kaikil-
le esikaupunkialueiden kokonaisvastuuhoidon urakka-alueille ja Etu-
Töölön kokonaisvastuuhoidon alueelle. Etu-Töölön taksa on poikkeava, 
koska alue poikkeaa esikaupunkialueista olennaisesti tiiviimmän kau-
punkirakenteensa takia. Samoin taksan perustana olevat kustannustie-
dot on kerätty erikseen esikaupunkialueiden kokonaisvastuuhoitoa-
lueista yhteensä ja Etu-Töölön kokonaisvastuuhoitoalueesta.

Yleisten töiden lautakunta päätti kaupunginhallituksen päätökseen 
(12.11.2012, 1270 §) pohjautuen laajentaa kokonaisvastuuhoitoa, en-
simmäisessä vaiheessa Kumpulan, Pasilan, Toukolan ja Vanhankau-
pungin alueille 17.3.2015 (129 §) ja viimeisimpänä Laakson, Meilah-
den, Ruskeasuon ja Taka-Töölön alueille 26.4.2016 (167 §). Uusilla ko-
konaisvastuuhoitoalueilla (jäljempänä pohjoisen kantakaupungin koko-
naisvastuuhoitoalue) on ollut käytössä esikaupunkialueiden taksa, mut-
ta Ruskeasuota lukuun ottamatta alueiden tiiviin kaupunkirakenteen 
vuoksi niille on järkevä määrittää oma yhtenäistaksansa, jolla esikau-
punkialueita korkeammat kokonaisvastuuhoidon kustannukset voidaan 
kattaa.

Taksan laskentaperusteet ja kustannusvaikutukset

Taksan tarkistuksessa on perustana kokonaisvastuuhoitoalueen toteu-
tuneet, kiinteistöjen velvoitteista aiheutuneet kustannukset, alueen tont-
tien yhteenlaskettu pinta-ala, alueen käytetty rakennusoikeus sekä kun-
nossapitomaksuista saadut tulot. Taksan tarkistus on tehty nykyisten 
ylläpitourakoiden tarjousasiakirjojen yksikköhintoihin tai maksuerätaulu-
koihin ja hoidettavaan pinta-alaan perustuen. Pohjoisen kantakaupun-
gin kokonaisvastuuhoitoalueelle yksikköhinnoilla laskettuja kustannus-
laskelmia on verrattu kaupungin sisäisen tuottajan Staran antamiin kus-
tannuksiin, joiden perusteella yksikköhintalaskelmille on määritetty kor-
jauskertoimet. Etu-Töölön kustannuslaskelmat perustuvat maaraken-
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nuskustannusindeksillä korjattuihin toteutuneisiin kustannuksiin. Tehdyt 
taksalaskelmat ovat liitteenä nro 2.

Esikaupungin kokonaisvastuuhoitoalueen taksa ja siihen perustuva 
kiinteistökohtainen katujen kunnossapitomaksu määräytyy taksalaskel-
man perusteella seuraavasti:

 0,123 · käytetty kerrosala (m²) + 0,052 · tontin pinta-ala (m²) = kun-
nossapitomaksu (euroa/v).

Tarkistetun taksan perusteella tontinomistajan maksettavaksi tuleva ka-
dun kunnossapitomaksu nousee esikaupungin kokonaisvastuuhoitoalu-
een mediaanikiinteistöllä 1.1.2018 alkaen 5,5 %. Taksan korotuksen 
seurauksena mediaanikiinteistöllä, jonka käytetty kerrosala on 200 m² 
ja tontin pinta-ala 1 230 m², arvonlisäverollinen kunnossapitomaksu 
(kun arvonlisävero on 24 %) nousee noin 104 eurosta noin 110 euroon.

Pohjoisen kantakaupungin kokonaisvastuuhoitoalueen taksa ja siihen 
perustuva kiinteistökohtainen katujen kunnossapitomaksu määräytyy 
taksalaskelman perusteella seuraavasti:

 0,117 · käytetty kerrosala (m²) + 0,15 · tontin pinta-ala (m²) = kun-
nossapitomaksu (euroa/v).

Tarkistetun taksan perusteella tontinomistajan maksettavaksi tuleva ka-
dun kunnossapitomaksu nousee pohjoisen kantakaupungin kokonais-
vastuuhoitoalueen mediaanikiinteistöllä 1.1.2018 alkaen 68 %. Taksan 
korotuksen seurauksena mediaanikiinteistöllä, jonka käytetty kerrosala 
on 1 250 m² ja tontin pinta-ala 1 200 m², arvonlisäverollinen kunnossapi-
tomaksu (kun arvonlisävero on 24 %) nousee noin 240 eurosta noin 
405 euroon.

Etu-Töölön kokonaisvastuuhoitoalueen taksa ja siihen perustuva kiin-
teistökohtainen katujen kunnossapitomaksu määräytyy taksalaskelman 
perusteella seuraavasti:

 0,236 · käytetty kerrosala (m²) + 0,685 · tontin pinta-ala (m²) = kun-
nossapitomaksu (euroa/v). 

Tarkistetun taksan perusteella tontinomistajan maksettavaksi tuleva ka-
dun kunnossapitomaksu nousee Etu-Töölön kokonaisvastuuhoitoalu-
een mediaanikiinteistöllä 1.1.2018 alkaen 3 %. Taksan korotuksen seu-
rauksena esimerkiksi 27 huoneiston kerrostalossa, jonka käytetty kerro-
sala on 3 580 m² ja tontin pinta-ala on 1 150 m², arvonlisäverollinen 
kunnossapitomaksu (kun arvonlisävero on 24 %) nousee noin 1 966 eu-
rosta noin 2 024 euroon, eli huoneistoa kohden keskimäärin 73 eurosta 
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75 euroon, mikä tarkoittaa keskimääräisen asunnon laskennallisen kuu-
kausimaksun nousua 0,17 eurolla.

Esittelijä
tekninen johtaja
Jaakko Stauffer

Lisätiedot
Esko Laiho, ylläpitoinsinööri, puhelin: 310 38381

esko.laiho(a)hel.fi

Liitteet

1 Karttaliite
2 Taksalaskelma

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunkiympäristölautakunta
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§ 36
Sompasaaren osan 2 urakoitsijan valinta

HEL 2017-008566 T 02 08 03 00

Päätös

A

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
päätti hyväksyä Kreate Oy:n tarjoushinnaltaan halvimman tarjouksen 
Sompasaaren osan 2 urakan töistä arvonlisäverottomaan kokonaishin-
taan 13 849 000 euroa.

B

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
päätti oikeuttaa kaupunkiympäristön toimialan rakennukset ja yleiset 
alueet -palvelukokonaisuuden rakennuttaminen-palvelun käyttämään 
urakassa mahdollisesti esiintyviin muutostöihin sekä urakkasopimuk-
sen perusteella mahdollisesti syntyviin muihin lisävelvoitteisiin arvonli-
säverottomana enintään 1 500 000 euroa. 

C

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
päätti oikeuttaa kaupunkiympäristön toimialan rakennukset ja yleiset 
alueet -palvelukokonaisuuden rakennuttaminen-palvelun allekirjoitta-
maan hankkeeseen kohdistuvan sopimuksen sekä hankkeen vastuu-
henkilön vastaanottamaan urakan.

Esittelijä
vs. tekninen johtaja
Sari Hildén

Lisätiedot
Jukka Forsman, rakennuttamispäällikkö, puhelin: 310 38484

jukka.forsman(a)hel.fi

Liitteet

1 Sompasaari, osa 2, tarjouspyyntö
2 Sompasaari, osa 2, vertailutaulukko

Muutoksenhaku

Päätöskohdasta A Muutoksenhaku hankintapäätök-
seen, kaupunkiympäristölautakunta
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Päätöskohdista B  ja C Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 
täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Tarjouksen jättäneet urakoitsijat Muutoksenhaku hankintapäätök-

seen, kaupunkiympäristölautakunta
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 
täytäntöönpano
Liite 2

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Yleistä rakennuskohteesta

Rakennushanke sisältää Nihdinkanavan, Hiekkasillan ja Sompasillan 
rakentamisen sekä Sompasaaren katujen ja rantarakenteiden sekä tek-
nisen huollon rakentamisen esirakentamisineen. Lisäksi urakkaan kuu-
luu vanhan Helenin tunnelin suuaukon ja väestönsuojan purkaminen.

Yleisten töiden lautakunta on hyväksynyt kohteen katusuunnitelmat 
20.10.2015. 

Työt on tarkoitus aloittaa marraskuussa 2017. Työt valmistuvat 
30.8.2019 mennessä.

Kustannukset

Nyt saatu tarjous alittaa suunnittelijakonsulttien laatiman kustannusar-
vion 19 milj. euroa (alv. 0 %) noin 27 %:lla.

Tarjouspyyntömenettely

Urakan hankinnasta on jätetty avoimeen hankintamenettelyyn perustu-
va EU-hankintailmoitus 27.7.2017 sähköisessä tietokannassa 
www.hankintailmoitukset.fi.

Tarjouspyynnön mukaisesti urakoitsijaksi valitaan kokonaistaloudelli-
sesti edullisimman tarjouksen antanut tarjoaja. Kokonaistaloudellisesti 
edullisin on tarjous, joka on rakennuttajan asettamat tarjoajan soveltu-
vuutta koskevat vaatimukset täyttävistä tarjouksista hinnaltaan halvin.



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/2017 20 (43)
Kaupunkiympäristölautakunnan 
rakennusten ja yleisten alueiden jaosto

Asia/7
05.10.2017

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 2200 Sörnäistenkatu 1 09 310 1691 0201256-6 FI06 8000 1200 0626 37
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 58 Faksi Alvnro
kaupunkiymparisto@hel.fi https://www.hel.fi/ FI02012566

Rakennuttaja perustelee hankinnan jakamatta jättämistä (kokonaisu-
rakka) sillä, että kohde rakennetaan niin sanottuna ”yhteisenä kunnal-
listeknisenä työmaana”, jolla on useampia tilaajatahoja, jotka ovat yh-
teisellä sopimuksella sitoutuneet rakennustyössä kokonaisurakan käyt-
töön. Tällöin kokonaisurakan jakaminen tekisi urakkasopimuksen to-
teuttamisesta teknisesti liian vaikean.

Tarjouskilpailussa saatiin määräaikaan mennessä neljä (4) tarjousta.

Urakkatarjoukset

Kaupunkiympäristön toimialan rakennukset ja yleiset alueet -palveluko-
konaisuuden rakennuttaminen-palvelu on saanut seuraavat pyytämän-
sä kokonaisurakkatarjoukset (tarjoushinnat on ilmoitettu verottomina):

1. Kreate Oy                      13 849 000 euroa
2. Graniittirakennus Kallio Oy    14 880 000 euroa
3. E.M.Pekkinen Oy        15 660 000 euroa
4. TYL Sompasaari 2              16 423 700 euroa

Saadut tarjoukset olivat tarjouspyynnön mukaisia ja täyttivät rakennut-
tajan asettamat vaatimukset.

Esittelijä
tekninen johtaja
Jaakko Stauffer

Lisätiedot
Jukka Forsman, rakennuttamispäällikkö, puhelin: 310 38484

jukka.forsman(a)hel.fi

Liitteet

1 Sompasaari, osa 2, tarjouspyyntö
2 Sompasaari, osa 2, vertailutaulukko

Oheismateriaali

1 Sompasaari, osa 2, esittely

Muutoksenhaku

Päätöskohdasta A Muutoksenhaku hankintapäätök-
seen, kaupunkiympäristölautakunta

Päätöskohdista B  ja C Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 
täytäntöönpano

Otteet
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Ote Otteen liitteet
Tarjouksen jättäneet urakoitsijat Muutoksenhaku hankintapäätök-

seen, kaupunkiympäristölautakunta
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 
täytäntöönpano
Liite 2

Tiedoksi

Rakentaminen -palvelu, infrayksikkö 1
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§ 37
Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden 
jaoston esitys kaupunginhallitukselle Konalan ala-asteen peruspa-
rannuksen hankesuunnitelman hyväksymiseksi

HEL 2017-006947 T 10 06 00

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
esitti kaupunginhallitukselle Konalan ala-asteen perusparannuksen 
31.5.2017 päivätyn hankesuunnitelman hyväksymistä siten, että hank-
keen enimmäislaajuus on 4 189 brm² ja rakentamiskustannusten enim-
mäishinta on arvonlisäverottomana 11 300 000 euroa helmikuun 2017 
kustannustasossa, ehdolla, että kasvatuksen ja koulutuksen toimialan 
kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi hankesuunnitelmasta puoltavan 
lausunnon. 

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
päätti oikeuttaa kaupunkiympäristön toimialan rakennukset ja yleiset 
alueet -palvelukokonaisuuden jatkamaan hankkeen suunnittelua odot-
tamatta hankepäätöstä.

Esittelijä
vs. tekninen johtaja
Sari Hildén

Lisätiedot
Päivi Etelämäki, projektinjohtaja, puhelin: 310 31871

paivi.etelamaki(a)hel.fi

Liitteet

1 Konalan a-a_hankesuunnitelma liitteineen_31.5.2017

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Esitysehdotus

Esitys on ehdotuksen mukainen.

Tiivistelmä

Konalan ala-asteen koulurakennukseen osoitteessa Riihipellonkuja 2 
on suunniteltu laaja tekninen ja toiminnallinen perusparannus. Sen ta-
voitteena on parantaa koulurakennuksen sisäilma- ja lämpöolosuhteita, 
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tilojen toimivuutta, tilankäytön tehokkuutta, energiatehokkuutta, esteet-
tömyyttä, akustiikkaa ja paloturvallisuutta.  

Perusparannuksesta on tehty 31.5.2017 päivätty hankesuunnitelma 
kiinteistöviraston tilakeskuksen ja opetusviraston yhteistyönä. Hanke-
suunnittelun aikana liikuntavirasto ja nuorisoasiainkeskus ovat kom-
mentoineet suunnitelmia. Asiantuntijoina on kuultu rakennusvalvontavi-
raston, pelastuslaitoksen sekä ympäristökeskuksen edustajia, esteettö-
myysasiamiestä sekä opetusviraston työsuojelulautakuntaa.

Hankesuunnitelma on liitteenä nro 1. Hankesuunnitelman tekniset asia-
kirjat ovat nähtävinä kaupunkiympäristön toimialan rakennukset ja ylei-
set alueet-palvelukokonaisuuden rakennetun omaisuuden hallinta -pal-
velun palvelutilaverkko-yksikön tarve- ja hankesuunnittelu-tiimissä.

Esittelijän perustelut

Koulutilojen tarvetta Konalan alueella sekä eri kiinteistöratkaisuja kou-
lupalvelujen turvaamiseksi on selvitetty yhteistyössä kaupunkiympäris-
tön sekä kasvatuksen ja koulutuksen toimialojen edustajien kesken. 
Kun verrataan Konalan ala-asteen toteuttamista nykyisen rakennuksen 
lähes uudisrakentamisen tasoisena perusparannushankkeena sekä to-
teuttamista tilaelementein vuokrahankkeena, vertailussa ratkaisevaa in-
vestointi- ja käyttötalouden näkökulmasta on tarkastelujakson pituus. 

Vertailussa on oletettu, että molemmissa vaihtoehtoissa tilatehokkuu-
det, toiminnan kustannukset, ylläpito- ja käyttäjäpalvelukustannukset 
sekä pihan investointikustannukset ovat saman suuruisia, eikä niitä sik-
si ole otettu vertailussa huomioon. Perusparannushankkeessa raken-
nuksen energiatehokkuustavoitteet ovat normaalitasoa tiukemmat, kos-
ka hanke sisältyy VTT:n koordinoimaan NeZer-hankkeeseen, jossa ta-
voitteena on luoda lähes nollaenergiarakentamisen kriteerit korjausra-
kentamiselle.

Pidemmälle aikavälille jyvitettynä tilaelementtien pääomavuokra voi 
muodostua noin 10 - 20 % keskimääräisen vastaavan uudisrakennuk-
sen tilakustannusta (ilman ylläpitoa) alemmaksi. Kuitenkin noin 20 vuo-
den ajalle pääomitettuna vuokrasumma kaupunginhallituksen ohjeista-
malla nykyarvomenetelmällä laskettuna ei enää juurikaan eroa inves-
tointikustannuksesta. Sen sijaan lyhyemmän, noin 10 - 15 vuoden aika-
välin ratkaisuna tilaelementti on edullisimmillaan. Kun vuokra-aika lä-
hestyy viittä vuotta, johtuen leasingrahoituksen rakenteesta neliövuokra 
voi jopa kaksinkertaistua. Vertailu on myös herkkä korkotason vaihte-
luille.
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Kun tarve on pitkäaikainen, pysyvä rakennus on kokonaistaloudellisen 
ratkaisu. Tällöin suunnittelussa tulisi kuitenkin ottaa huomioon, että ra-
kennuksen yhteyteen tulisi voida sijoittaa tarvittaessa siirrettäviä tilaele-
menttejä. Tällainen tilapäinen lisätilatarve voi syntyä esimerkiksi uudi-
salueella alkuvaiheen pullonkaula-ilmiöstä. Väestöennusteen mukaan 7 
- 12 -vuotiaiden lasten määrä Konalassa kasvaa noin sadalla vuoteen 
2023 mennessä, minkä jälkeen se kääntyy laskuun. Kasvatuksen ja 
koulutuksen toimialan arvion mukaan väestönkasvu mahtuu koulutiloi-
hin koko tarkastelujakson ajan, kun huippuaikana tontilla on käytössä 
myös kahden opetustilan tilapäinen viipalekoulurakennus.

Lisäksi tulee ottaa huomioon, että markkinoiden keskimääräinen tuotto-
odotus on matalan korkotason vuoksi tällä hetkellä noin 0,5 - 1 % kau-
pungin sisäistä tilakustannusta alempi. Tämä näkyy erityisesti uudisra-
kennusvaihtoehtoja vertailtaessa. Kuitenkin, koska Konalan ala-asteen 
perusparannuksen neliöhinta on noin 20 % alempi kuin vastaavassa 
uudishankkeessa ja koska koulurakennuksen tarve on pysyvä, Konalan 
ala-asteen perusparannus on kaupunkiympäristön toimialan rakennuk-
set ja yleiset alueet-palvelukokonaisuuden rakennetun omaisuuden 
hallinta -palvelun mukaan kokonais- ja elinkaaritaloudellisesti edullisin 
vaihtoehto pitkällä tähtäimellä.

Esittelijä
tekninen johtaja
Jaakko Stauffer

Lisätiedot
Päivi Etelämäki, projektinjohtaja, puhelin: 310 31871

paivi.etelamaki(a)hel.fi

Liitteet

1 Konalan a-a_hankesuunnitelma liitteineen_31.5.2017

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunkiympäristön toimiala
Kaupunginhallitus

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 29.06.2017 
§ 5
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§ 38
Leikkipuisto Lohikäärmepuiston uudisrakennuksen hankesuunnitel-
man hyväksyminen

HEL 2017-010048 T 10 06 00

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
päättää hyväksyä Vuosaaren Lohikäärmeenpolulla Punakivenpuistossa 
sijaitsevan Leikkipuisto Lohikäärmeenpuiston uudisrakennuksen 
26.9.2017 päivätyn hankesuunnitelman siten, että sen tavoitehinta on 
arvonlisäverottomana 800 000 euroa ja kattohinta 880 000 kustannus-
tasossa 7/2017 ja enimmäislaajuus on 173 brm².

Käsittely

Vastaehdotus: Risto Rautava: Päätösehdotus muutetaan muotoon:
Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
päättää hyväksyä Vuosaaren Lohikäärmeenpolulla Punakivenpuistossa 
sijaitsevan Leikkipuisto Lohikäärmeenpuiston uudisrakennuksen 
26.9.2017 päivätyn hankesuunnitelman siten, että sen tavoitehinta on 
arvonlisäverottomana 800 000 euroa ja kattohinta 880 000 kustannus-
tasossa 7/2017 ja enimmäislaajuus on 173 brm².

Kannattaja: Mikko Särelä

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
hyväksyi vastaehdotuksen yksimielisesti.

Esittelijä
vs. tekninen johtaja
Sari Hildén

Lisätiedot
Ari Hulkkonen, projektinjohtaja, puhelin: 310 27925

ari.hulkkonen(a)hel.fi
Päivi Etelämäki, projektinjohtaja, puhelin: 310 31871

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

jarmo.raveala(a)hel.fi

Liitteet

1 LP Lohikäärmepuiston hankesuunnitelma 26.9.2017

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunkiympäristölautakunta
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Päätösehdotus

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
päättää hyväksyä Vuosaaren Lohikäärmeenpolulla Punakivenpuistossa 
sijaitsevan Leikkipuisto Lohikäärmeenpuiston uudisrakennuksen 
26.9.2017 päivätyn hankesuunnitelman siten, että sen enimmäishinta 
on arvonlisäverottomana 1 050 000 euroa kustannustasossa 7/2017 ja 
enimmäislaajuus on 173 brm².

Tiivistelmä

Vanhan purettavan leikkipuistorakennuksen tilalle rakennetaan korvaa-
va uudisrakennus leikkipuistotoimintaa varten. Leikkipuisto Lohikäär-
mepuisto on uuden leikkipuistorakennuksen tyyppimallin periaatteiden 
mukaisesti toteutettava kohde. Rakennus on 1-kerroksinen ja puura-
kenteinen. Alapohja toteutetaan maata vasten valetulla reunavahviste-
tulla teräsbetonilaatalla ja perustetaan tukipaaluille. Rakennukseen tu-
lee bitumikermikate. Ulkopuoliset portaat ja rospuuttotilan rakenteet 
ovat puuta.

Hanke rahoitetaan talousarvion talonrakennushankkeiden rakentami-
sohjelman mukaan ja tavoitteena on sen valmistuminen kaupunkiympä-
ristön toimialan rakennusten ja yleisten alueiden -palvelukokonaisuu-
den rakennuttamana vuoden 2018 elokuun loppuun mennessä. 

Esittelijän perustelut

Leikkipuisto Lohikäärmepuiston vanha leikkipuistorakennus on käyttö-
kiellossa ja päätös sen purkamisesta on tehty. Purkaminen on tarkoitus 
toteuttaa syksyllä 2017. Purettavan rakennuksen tilalle tarvitaan kor-
vaava uudisrakennus. 

Vuosaaren peruspiirissä on noin 38 000 asukasta, joista 0 - 12 -vuotiai-
ta on yhteensä noin 5 800. Lasten määrä tullee vuoteen 2027 mennes-
sä pienentymään noin 300 lapsella väestöennusteen mukaan. Leikki-
puisto Lohikäärmepuisto on kuitenkin suosittu ja sen asema osana kas-
vatuksen ja koulutuksen toimialan pysyvää leikkipuistojen palveluverk-
koa on perusteltu. 

Uuden leikkipuistorakennuksen valmistuttua toiminta jatkuu pääosin ku-
ten aiemmin. Uuden rakennuksen tilat antavat mahdollisuuksia entistä 
monimuotoisempaan toimintaan, koska kohteessa sovelletaan tehok-
kaaseen tilankäyttöön tähtääviä suunnitteluperiaatteita. Lähtökohtana 
on yleispätevä ja muuntautumiskykyinen tilaratkaisu leikkipuistotoimin-
nalle. Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialan rakennusten 
ja yleisten alueiden -palvelukokonaisuuden rakennetun omaisuuden 
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hallinta -palvelun omistajanäkökulma edellyttää, että kiinteistön käyttö-
tarkoitusta voidaan tarpeen vaatiessa muuttaa asemakaavan ja viran-
omaismääräysten mukaisesti.

Rahoitus

Hankkeelle on osoitettu 1 000 000 euroa (alv. 0 %) Helsingin kaupungin 
vuoden 2017 talousarvioon merkityssä talonrakennushankkeiden ra-
kentamisohjelmassa vuosiksi 2017 - 2026.

Vuokravaikutukset

Leikkipuisto Lohikäärmepuiston uudisrakennuksen (151 htm²) sisäinen 
vuokra on 36,10 euroa/htm²/kk, josta pääomavuokran osuus on 30,60 
euroa/htm²/kk ja ylläpitovuokran osuus on 5,50 euroa/htm²/kk. Vuosi-
vuokra on yhteensä 65 865 euroa syyskuussa 2017 lasketun hintata-
son mukaan. Vuokran korko on 3 % ja vuokra-aika on 30 vuotta.

Väistötilakustannus

Väistötiloilla ei ole vuokravaikutuksia hankkeelle.

Aikataulu ja toteutus

Uudisrakennushankkeen suunnittelu on aloitettu helmikuussa 2017. 
Projektin valmistuminen ja käyttöönotto on tavoitteena elokuun loppuun 
mennessä vuonna 2018.

Esittelijä
tekninen johtaja
Jaakko Stauffer

Lisätiedot
Ari Hulkkonen, projektinjohtaja, puhelin: 310 27925

ari.hulkkonen(a)hel.fi
Päivi Etelämäki, projektinjohtaja, puhelin: 310 31871

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

jarmo.raveala(a)hel.fi

Liitteet

1 LP Lohikäärmepuiston hankesuunnitelma 26.9.2017

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunkiympäristölautakunta

Tiedoksi
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Kaupunkiympäristön toimiala
Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
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§ 39
Leikkipuisto Brahen uudisrakennuksen hankesuunnitelman hyväk-
syminen

HEL 2017-010049 T 10 06 00

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
päättää hyväksyä Alppiharjun Porvoonkadulla Brahenpuistossa sijaitse-
van Leikkipuisto Brahen uudisrakennuksen 26.9.2017 päivätyn hanke-
suunnitelman siten, että sen tavoitehinta on arvonlisäverottomana 800 
000 euroa ja kattohinta 880 000 euroa kustannustasossa 7/2017 ja 
enimmäislaajuus on 173 brm².

Käsittely

Vastaehdotus: 
Risto Rautava: Päätösehdotus muutetaan muotoon:
Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
päättää hyväksyä Alppiharjun Porvoonkadulla Brahenpuistossa sijaitse-
van Leikkipuisto Brahen uudisrakennuksen 26.9.2017 päivätyn hanke-
suunnitelman siten, että sen tavoitehinta on arvonlisäverottomana 800 
000 euroa ja kattohinta 880 000 euroa kustannustasossa 7/2017 ja 
enimmäislaajuus on 173 brm².

Kannattaja: Mikko Särelä

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
hyväksyi vastaehdotuksen yksimielisesti.

Esittelijä
vs. tekninen johtaja
Sari Hildén

Lisätiedot
Ari Hulkkonen, projektinjohtaja, puhelin: 310 27925

ari.hulkkonen(a)hel.fi
Päivi Etelämäki, projektinjohtaja, puhelin: 310 31871

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

jarmo.raveala(a)hel.fi

Liitteet

1 LP Brahe hankesuunnitelma liitteineen

Muutoksenhaku
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Oikaisuvaatimusohje, kaupunkiympäristölautakunta

Päätösehdotus

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
päättää hyväksyä Alppiharjun Porvoonkadulla Brahenpuistossa sijaitse-
van Leikkipuisto Brahen uudisrakennuksen 26.9.2017 päivätyn hanke-
suunnitelman siten, että sen enimmäishinta on arvonlisäverottomana 
1 050 000 euroa kustannustasossa 7/2017 ja enimmäislaajuus on 
173 brm².

Tiivistelmä

Vanhan purettavan leikkipuistorakennuksen tilalle rakennetaan korvaa-
va uudisrakennus leikkipuistotoimintaa varten. Leikkipuisto Brahe on 
uuden leikkipuistorakennuksen tyyppimallin periaatteiden mukaisesti 
toteutettava kohde. Rakennus on 1-kerroksinen ja puurakenteinen. Ala-
pohja toteutetaan maata vasten valetulla reunavahvistetulla teräsbeto-
nilaatalla ja perustetaan tukipaaluille. Rakennukseen tulee bitumikermi-
kate. Ulkopuoliset portaat ja rospuuttotilan rakenteet ovat puuta.

Hanke rahoitetaan talousarvion talonrakennushankkeiden rakentami-
sohjelman mukaan ja tavoitteena on sen valmistuminen kaupunkiympä-
ristön toimialan rakennukset ja yleisten alueet -palvelukokonaisuuden 
rakennuttamana vuoden 2018 joulukuun loppuun mennessä. 

Esittelijän perustelut

Leikkipuisto Brahen vanha leikkipuistorakennus on käyttökiellossa ja 
päätös sen purkamisesta on tehty. Purkaminen toteutetaan syksyllä 
2017. Purettavan rakennuksen tilalle tarvitaan korvaava uudisraken-
nus. 

Leikkipuisto Brahe on suosittu puisto ja se on osa kasvatuksen 
ja koulutuksen toimialan pysyvää leikkipuistojen palveluverkkoa. 
Alppiharjun peruspiirissä on tällä hetkellä hiukan yli 12 000 asukasta, 
joista 0 - 12 -vuotiaita on yhteensä vajaa 500. Lasten määrä on 
alueella väestöennusteen mukaan kasvava, ja vuonna 2027 
Alppiharjun peruspiirin alueella arvioidaan asuvan noin 600   
0 - 12 -vuotiasta lasta. 

Leikkipuisto Brahe on alueen lapsiperheiden yhteinen olohuone ja tuki-
kohta. Aamupäivisin on toimintaa pikkulapsille ja perheille. Iltapäivisin 
se on koululaisten vapaa-ajanviettopaikka, jossa on ohjattua toimintaa. 
Leikkipuistorakennus Brahen toiminta on siirtynyt 9/2017 väliaikaisiin ti-
loihin vanhan apteekin tiloihin osoitteeseen Sturenkatu 8. Vanha käyt-
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tökiellossa ja elinkaarensa päässä oleva leikkipuistorakennus on pää-
tetty purkaa syksyllä 2017. Uuden leikkipuistorakennuksen valmistuttua 
toiminta jatkuu pääosin kuten aiemmin, mutta tilat antavat mahdolli-
suuksia entistä monimuotoisempaan toimintaan. Kohteessa sovelle-
taan ajanmukaisia suunnitteluperiaatteita, joiden avulla pyritään tehok-
kaaseen tilankäyttöön. Lähtökohtana on tuottaa yleispätevä ja muun-
tautumiskykyinen tilaratkaisu leikkipuistotoiminnalle. Tämän lisäksi 
käyttäjän tarkentuneet tarpeet on otettu huomioon varautumalla myös 
muiden toimintojen järjestämiseen. Kaupunkiympäristön toimialan 
omistajanäkökulma edellyttää, että kiinteistö voidaan tarpeen vaatiessa 
osoittaa myös muuhun käyttöön tulevaisuudessa asemakaavan ja vi-
ranomaismääräysten mukaisesti.

Rahoitus

Hankkeelle on osoitettu 1 000 000 euroa (alv. 0 %) Helsingin kaupungin 
vuoden 2017 talousarvioon merkityssä talonrakennushankkeiden ra-
kentamisohjelmassa vuosiksi 2017 - 2026.

Vuokravaikutukset

Leikkipuisto Brahen uudisrakennuksen (151 htm²) sisäinen vuokra on 
36,80 euroa/htm²/kk, josta pääomavuokran osuus on 31,25 eu-
roa/htm²/kk ja ylläpitovuokran osuus on 5,50 euroa/htm²/kk. Vuosivuok-
ra on yhteensä 67 035 euroa syyskuussa 2017 lasketun hintatason mu-
kaan. Vuokran korko on 3 % ja vuokra-aika on 30 vuotta.

Väistötilakustannus

Väistötiloilla ei ole vuokravaikutuksia hankkeelle.

Aikataulu ja toteutus

Uudisrakennushankkeen suunnittelu on aloitettu helmikuussa 2017. 
Projektin valmistuminen ja käyttöönotto on tavoitteena joulukuun lop-
puun mennessä vuonna 2018.

Esittelijä
tekninen johtaja
Jaakko Stauffer

Lisätiedot
Ari Hulkkonen, projektinjohtaja, puhelin: 310 27925

ari.hulkkonen(a)hel.fi
Päivi Etelämäki, projektinjohtaja, puhelin: 310 31871

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

jarmo.raveala(a)hel.fi
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Liitteet

1 LP Brahe hankesuunnitelma liitteineen

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunkiympäristölautakunta

Tiedoksi

Kaupunkiympäristön toimiala
Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
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§ 40
Leikkipuisto Kotinummen uudisrakennuksen hankesuunnitelman 
hyväksyminen

HEL 2017-010050 T 10 06 00

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
päättää hyväksyä Tapanilan Uudenpellonpolulla Kotinummenpuistossa 
sijaitsevan Leikkipuisto Kotinummen uudisrakennuksen 26.9.2017 päi-
vätyn hankesuunnitelman siten, että sen tavoitehinta on arvonlisäverot-
tomana 800 000 euroa ja kattohinta 880 000 euroa kustannustasossa 
7/2017 ja enimmäislaajuus on 173 brm².

Käsittely

Vastaehdotus: 
Risto Rautava: Päätösehdotus muutetaan muotoon:
Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
päättää hyväksyä Tapanilan Uudenpellonpolulla Kotinummenpuistossa 
sijaitsevan Leikkipuisto Kotinummen uudisrakennuksen 26.9.2017 päi-
vätyn hankesuunnitelman siten, että sen tavoitehinta on arvonlisäverot-
tomana 800 000 euroa ja kattohinta 880 000 euroa kustannustasossa 
7/2017 ja enimmäislaajuus on 173 brm².

Kannattaja: Mikko Särelä

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
hyväksyi vastaehdotuksen yksimielisesti.

Esittelijä
vs. tekninen johtaja
Sari Hildén

Lisätiedot
Ari Hulkkonen, projektinjohtaja, puhelin: 310 27925

ari.hulkkonen(a)hel.fi
Päivi Etelämäki, projektinjohtaja, puhelin: 310 31871

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

jarmo.raveala(a)hel.fi

Liitteet

1 LP Kotinummi_hankesuunnitelma liitteineen

Muutoksenhaku
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Oikaisuvaatimusohje, kaupunkiympäristölautakunta

Päätösehdotus

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
päättää hyväksyä Tapanilan Uudenpellonpolulla Kotinummenpuistossa 
sijaitsevan Leikkipuisto Kotinummen uudisrakennuksen 26.9.2017 päi-
vätyn hankesuunnitelman siten, että sen enimmäishinta on arvonlisäve-
rottomana 1 050 000 euroa kustannustasossa 7/2017 ja enimmäislaa-
juus on 173 brm².

Tiivistelmä

Tulipalossa tuhoutuneen leikkipuistorakennuksen tilalle rakennetaan 
korvaava uudisrakennus leikkipuistotoimintaa varten. Leikkipuisto Koti-
nummi on uuden leikkipuistorakennuksen tyyppimallin periaatteiden 
mukaisesti toteutettava kohde. Rakennus on 1-kerroksinen ja puura-
kenteinen. Alapohja toteutetaan maata vasten valetulla reunavahviste-
tulla teräsbetonilaatalla ja perustetaan tukipaaluille. Rakennukseen tu-
lee bitumikermikate. Ulkopuoliset portaat ja rospuuttotilan rakenteet 
ovat puuta.

Hanke rahoitetaan talousarvion talonrakennushankkeiden rakentami-
sohjelman mukaan ja tavoitteena on sen valmistuminen kaupunkiympä-
ristön toimialan rakennukset ja yleisten alueet -palvelukokonaisuuden 
rakennuttamana vuoden 2019 toukokuun loppuun mennessä. 

Esittelijän perustelut

Malmin peruspiirissä sijaitseva Leikkipuisto Kotinummi on osa kasva-
tuksen ja koulutuksen toimialan pysyvää leikkipuistojen palveluverkkoa. 
Peruspiirissä on tällä hetkellä runsaat 29 000 asukasta, joista 0 - 12 -
vuotiaita on yhteensä noin 4 200. Väestöennusteen mukaan lasten 
määrä tulee kasvamaan Malmin peruspiirin alueella ja vuonna 2027 
asuu 0 - 12 -vuotiaita lapsia alueella noin 5 000. Leikkipuisto Kotinum-
men leikkipuistorakennus tuhoutui tulipalossa heinäkuussa 2016. Uu-
den korvaavan leikkipuistorakennuksen valmistuttua tilat antavat mah-
dollisuuksia entistä monimuotoisempaan toimintaan. Kaupunkiympäris-
tön toimialan omistajanäkökulma edellyttää, että kiinteistö voidaan tar-
peen vaatiessa osoittaa myös muuhun käyttöön tulevaisuudessa ase-
makaavan ja viranomaismääräysten mukaisesti. Varhaiskasvatusviras-
ton leikkipuistotoiminnan periaatteet ja tavoitteet on kuvattu tarkemmin 
liitteessä. 

Rahoitus
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Hankkeelle on osoitettu 1 000 000 euroa (alv. 0 %) Helsingin kaupungin 
vuoden 2017 talousarvioon merkityssä talonrakennushankkeiden ra-
kentamisohjelmassa vuosiksi 2017 - 2026.

Vuokravaikutukset

Leikkipuisto Kotinummen uudisrakennuksen (151 htm²) sisäinen vuokra 
on 36,80 euroa/htm²/kk, josta pääomavuokran osuus on 31,25 eu-
roa/htm²/kk ja ylläpitovuokran osuus on 5,50 euroa/htm²/kk. Vuosivuok-
ra on yhteensä 67 035 euroa syyskuussa 2017 lasketun hintatason mu-
kaan. Vuokran korko on 3 % ja vuokra-aika on 30 vuotta.

Väistötilakustannus

Väistötiloilla ei ole vuokravaikutuksia hankkeelle.

Aikataulu ja toteutus

Uudisrakennushankkeen suunnittelu on aloitettu helmikuussa 2017. 
Rakennusprojekti aloitetaan 9/2018. Valmistuminen ja käyttöönotto on 
tavoitteena toukokuun loppuun mennessä vuonna 2019.

Esittelijä
tekninen johtaja
Jaakko Stauffer

Lisätiedot
Ari Hulkkonen, projektinjohtaja, puhelin: 310 27925

ari.hulkkonen(a)hel.fi
Päivi Etelämäki, projektinjohtaja, puhelin: 310 31871

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

jarmo.raveala(a)hel.fi

Liitteet

1 LP Kotinummi_hankesuunnitelma liitteineen

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunkiympäristölautakunta

Tiedoksi

Kaupunkiympäristön toimiala
Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 30, 31, 35, 36 (Päätöskohdista B  ja C) ja 37 §:t.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian 
valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

2
OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Pöytäkirjan 32, 33, 34, 38, 39 ja 40 §:t.

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. 
Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen 
tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)

 kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi-
saannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon 
määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymis-
tä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saa-
neen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kulut-
tua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätök-
sestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen 
katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen 
päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaati-
musajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, 
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joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä 
ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin  kaupungin 
kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite: PL 10
 00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero: (09) 655 783
Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero: (09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyt-
tää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
 miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
 oikaisuvaatimuksen tekijä
 millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään 

vaatimuksen
 oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. 
Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

3
MUUTOKSENHAKU HANKINTAPÄÄTÖKSEEN

Pöytäkirjan 36 § (Päätöskohdasta A).
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Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen 
muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markki-
naoikeudelle taikka molemmat.

OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Oikaisuvaatimusaika

Asianosaisen on esitettävä vaatimus 14 päivän kuluessa siitä, kun 
asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta 
ratkaisusta.

Muutoksenhaku markkinaoikeuteen ei estä vaatimasta hankintaoikai-
sua.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan 
hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan vastaa-
nottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin sähköinen 
viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa si-
ten, että viestiä voidaan käsitellä.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi tavallisena kirjeenä, ehdokkaan tai 
tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivä-
nä kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä tiedoksian-
non tapahtuneen myöhemmin.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Oikaisuvaatimuk-
sen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon viimeistään määrä-
ajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapun-
päivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen 
tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolta hankintaoikaisua vaaditaan, on Helsingin
kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite: PL 10
 00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero: (09) 655 783
Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero: (09) 310 13700 (Yleishallinto)
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Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Hankintaoikaisuvaatimus pannaan vireille kirjallisesti ilmoittamalla

 hankintayksikön päätös tai muu ratkaisu, johon hankintaoikaisuvaa-
timus kohdistuu

 miten päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi
 millä perusteella päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavak-

si.

Sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava oikaisua vaativan nimi sekä tarvit-
tavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Jos oikaisua vaativan puhevaltaa 
käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaa-
timuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoi-
tettava myös tämän nimi sekä tarvittavat yhteystiedot.

Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisua vaativa ha-
luaa vedota vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimi-
tettu viranomaiselle.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. 
Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

VALITUSOSOITUS MARKKINAOIKEUDELLE

Valitusaika

Valitus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan 
hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan vastaa-
nottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin sähköinen 
viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa si-
ten, että viestiä voidaan käsitellä.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi tavallisena kirjeenä, ehdokkaan tai 
tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivä-
nä kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä tiedoksian-
non tapahtuneen myöhemmin.
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Hankintaoikaisun vireilletulo ei vaikuta siihen määräaikaan, jonka ku-
luessa asianosaisella on oikeus hakea muutosta valittamalla markkina-
oikeudelle.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Valitus on toimitettava vali-
tusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen va-
litusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapun-
päivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä en-
simmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään markkinaoikeudelle.

Markkinaoikeuden asiointiosoite on seuraava:

Postiosoite: Radanrakentajantie 5
 00520 HELSINKI
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksinumero: 029 56 43314
Käyntiosoite: Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero: 029 56 43300

Valituksen 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.
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Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. 
Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, 
jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai 
eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä

 päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäl-
jennöksenä

 todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu sel-
vitys valitusajan alkamisen ajankohdasta

 asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole 
jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle

Ilmoitus valituksen tekemisestä hankintayksikölle

Valittajan tai hänen edustajansa on ilmoitettava kirjallisesti hankintayk-
sikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus 
on toimitettava viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimi-
tetaan markkinaoikeudelle.

Ilmoitus on tehtävä osoitteeseen:

Sähköpostiosoite:helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite: PL 10
 00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero: (09) 655 783
Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero: (09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Odotusaika

EU-kynnysarvot ylittävien hankintojen osalta hankintasopimus voidaan 
tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on 
saanut tai hänen katsotaan saaneen päätöksen ja valitusosoituksen tie-
doksi.

Oikeudenkäyntimaksu

Markkinaoikeus perii asian käsittelystä maksua 2000 euroa, jos hankin-
nan arvo on alle 1 miljoona euroa; 4000 euroa, jos hankinnan arvo on 
vähintään 1 miljoona euroa ja alle 10 miljoonaa euroa; ja 6000 euroa, 
jos hankinnan arvo on vähintään 10 miljoonaa euroa.
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Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. 
Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.
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Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden 
jaosto

Risto Rautava
puheenjohtaja

Janne Penttinen
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Marianna Kupias

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa 
www.hel.fi 17.10.2017.


