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Kokousaika 21.04.2020 15:30 - 20:18

Kokouspaikka Lautakunnan sali, Kansakoulukatu 3

Läsnä

Jäsenet

Sinnemäki, Anni apulaispormestari
kokouspaikalla, läsnä § 216-220, 
saapui 15:36

Rautava, Risto varapuheenjohtaja
etänä

Asko-Seljavaara, Sirpa etänä
Haglund, Mia etänä
Heinäluoma, Eveliina etänä
Hyttinen, Nuutti etänä
Kaleva, Atte etänä
Lovén, Jape etänä
Rantanen, Tuomas etänä
Rissanen, Laura etänä
Sivonen, Sameli varajäsen

etänä
Särelä, Mikko varajäsen

etänä
Tuura, Heta varajäsen

etänä

Muut

Aho, Mikko kaupunkiympäristön toimialajohtaja
kokouspaikalla

Hyvärinen, Silja hallintojohtaja
etänä

Pudas, Kari tekninen johtaja
etänä

Haapanen, Sami tonttipäällikkö
etänä

Luomanen, Jussi kaupunkitila- ja maisemasuunnitte-
lupäällikkö
etänä

Manninen, Rikhard maankäyttöjohtaja
etänä

Prokkola, Janne vs. asemakaavapäällikkö
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etänä
Putkonen, Reetta liikenne- ja katusuunnittelupäällikkö

etänä
Rajala, Pasi yleiskaavapäällikkö

etänä
Ravantti, Mikko hallintopäällikkö

etänä
Mäntymäki, Heikki viestintäpäällikkö

etänä
Hannola, Lea hallintoasiantuntija

etänä
Lawrence, Sanna hallintosihteeri

kokouspaikalla
Pönkä, Katriina lakimies

kokouspaikalla
Ahonen, Pertti it-asiantuntija

kokouspaikalla
Talvioja, Max nuorisoneuvoston edustaja

etänä
Kaijansinkko, Matti tiimipäällikkö

asiantuntija
etänä, läsnä § 218

Kajan, Mia erityisasiantuntija
asiantuntija
etänä, läsnä § 218

Kaupinmäki, Oskari liikennesuunnittelija
asiantuntija
etänä, läsnä § 217

Kiljunen-Siirola, Raisa maisema-arkkitehti
asiantuntija
etänä, läsnä § 216

Kivilaakso, Eija yksikön päällikkö
asiantuntija
etänä, läsnä § 216

Kyllästinen, Karri diplomi-insinööri
asiantuntija
etänä, läsnä § 216

Linnosmaa, Juhani projektipäällikkö
asiantuntija
etänä, läsnä § 218

Pätynen, Anna liikenneinsinööri
asiantuntija
etänä, läsnä § 216

Puheenjohtaja
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Risto Rautava varapuheenjohtaja
208-215 §

Anni Sinnemäki apulaispormestari
216-220 §

Esittelijät

Mikko Aho kaupunkiympäristön toimialajohtaja
208-220 §

Pöytäkirjanpitäjä

Sanna Lawrence hallintosihteeri
208-220 §



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2020
Kaupunkiympäristölautakunta

21.04.2020

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 58200 Sörnäistenkatu 1 09 310 1691 0201256-6 FI06 8000 1200 0626 37
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 58 Faksi Alv.nro
kaupunkiymparisto@hel.fi https://www.hel.fi/ FI02012566

§ Asia

208 Asia/1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytä-
kirjan tarkastajien valinta

209 Asia/2 Ilmoitusasiat

210 Asia/8 Kaupunkiympäristölautakunnan kokousajat syyskaudella 2020

211 Asia/9 Oikaisuvaatimus teknisen johtajan huoneenvuokralain mukaista vuok-
rahyvitystä koskevasta päätöksestä 24.01.2020 (21 §)

212 Asia/10 Oikaisuvaatimus kaupunkiympäristön toimialan lakipalvelut-yksikön 
päällikön vahingonkorvauspäätöksestä 12.6.2019 § 185 (autovaurio)

213 Asia/11 Oikaisuvaatimus kaupunkiympäristön toimialan hallinto- ja lakipalve-
luiden lakipalvelut-yksikön päällikön vahingonkorvauspäätöksestä 
8.8.2019 § 238 (polkupyörävahinko)

214 Asia/12 Oikaisuvaatimus kaupunkiympäristön toimialan lakipalvelut-yksikön 
päällikön vahingonkorvauspäätöksestä 21.5.2019 § 146 (liukastumi-
nen)

215 Asia/13 Kaupunkiympäristölautakunnan alaisten viranomaisten ajalla 
9.4.−15.4.2020 tekemien päätösten seuraaminen

216 Asia/3 Helsingin maanalainen yleiskaava 2021, kaavaluonnos

217 Asia/4 Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle Pyörälii-
kenteen kehittämisohjelman 2020−2025 hyväksymiseksi ja ohjeellise-
na noudatettavaksi

218 Asia/5 Lapinlahden sairaala-alueen varaaminen NREP Oy:lle, sairaalaraken-
nusten myyntiä ja tonttien vuokraamista koskevan esisopimuksen hy-
väksyminen sekä alueen vuokrausperiaatteiden vahvistaminen

219 Asia/6 Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Lapin-
lahden sairaala-aluetta koskevasta rakennussuojeluesityksestä ja Mu-
seoviraston lausunnosta

220 Asia/7 Toimivallan siirtäminen kaupunkiympäristön toimialalla hankintojen 
tekemisestä
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§ 208
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöy-
täkirjan tarkastajien valinta

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti todeta kokouksen laillisesti koolle 
kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

Samalla kaupunkiympäristölautakunta päätti valita pöytäkirjantarkasta-
jaksi jäsen Atte Kalevan ja varatarkastajaksi jäsen Tuomas Rantasen.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 209
Ilmoitusasiat

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti merkitä tiedoksi.

Kaupunginvaltuusto (Kvsto)

Kvsto 11.3.2020 § 84

Vuokrausperiaatteiden määrittäminen asuntotonteille (Viikki tontti
36110/9 ja Mellunkylä tontti 47278/4)

HEL 2019-008738 T 10 01 01 02

Kvsto 11.3.2020 § 85

Vuokrausperiaatteiden määrittäminen eräille tonteille (Herttoniemi ja 
Laajasalo, tontit 43124/4 ja 49273/10)

HEL 2019-011827 T 10 01 01 02

Kvsto 11.3.2020 § 86

Länsisataman Porkkalankadun toimitilojen asemakaavan muuttaminen 
(12597)

HEL 2018-012625 T 10 03 03

Kvsto 11.3.2020 § 87

Pitäjänmäen korttelin 46028, Hiilloskuja 1 ja 5 asemakaavan muuttami-
nen (12066)

HEL 2011-001867 T 10 03 03

Pöytäkirja 11.3.2020

Kvsto 25.3.2020 § 98

Vuokrausperiaatteiden määrittäminen määräalalle (Länsisatama,
Jätkäsaari, tuleva pysäköintitontti)

HEL 2020-001026 T 10 01 01 02

Kvsto 25.3.2020 § 101

https://www.hel.fi/www/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/kaupunginvaltuusto/esityslistat/asiakirja?year=2020&ls=11&doc=Keha_2020-03-11_Kvsto_5_Pk
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Etu-Töölön Leppäsuonkatu 7 asemakaavan muuttaminen (nro
12596)

HEL 2014-011588 T 10 03 03

Pöytäkirja 25.3.2020

Kaupunginhallitus (Khs)

Khs 23.3.2020 § 209

Tontin varaaminen Solwers Oyj:lle asuin- ja toimitilahankkeen kehittä-
mistä varten (Itä-Pasila, tontti 17014/1)

HEL 2019-011438 T 10 01 01 00

Pöytäkirja 23.3.2020

Khs 30.3.2020 § 222

Tontin varaaminen Englantilaisen koulun säätiö sr:lle kouluhankkeen 
toteutusedellytysten jatkoselvittämistä varten (Haaga, tontit 29026/9 ja 
29026/10)

HEL 2020-000603 T 10 01 01 00

Pöytäkirja 30.3.2020

Kaupunginkanslia

Osittain voimaan tullut asemakaava: Laajasalo, Kruunuvuori

Kaupunginvaltuusto on 13.6.2018 § 182 hyväksynyt Laajasalon, Kruu-
nuvuorenrannan, korttelien 49316–49326 sekä lähivirkistys-, vesi-, 
luonnonsuojelu-, katu-, puisto- ja venesatama-alueiden asemakaavan 
sekä Laajasalon, Kruunuvuorenrannan korttelin 49277 sekä lähivirkis-
tys-, erityis-, katu- ja liikennealueiden asemakaavan muutoksen, muo-
dostuvat uudet korttelit 49316-49326, piirustus 12330 osat A ja B, 
Kruunuvuori.

Kaupunginvaltuuston päätöksestä on valitettu. Helsingin hallinto-oikeus 
hylkäsi valitukset 8.3.2019. Hallinto-oikeuden päätöksestä on haettu 
valituslupaa korkeimmalta hallinto-oikeudelta. Kaupunginhallitus päätti 
30.3.2020 § 221 määrätä asemakaavan ja asemakaavan muutoksen 
nro 12330 osat A ja B tulemaan osittain voimaan, ennen kuin se on 
saanut lainvoiman, Koirasaarentien ja sen eteläpuolisten alueiden osal-
ta oheisen kartan mukaisesti. Tällä kuulutuksella asemakaava ja ase-
makaavan muutos tulee voimaan muilta kuin valituksenalaisilta osin.

https://www.hel.fi/www/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/kaupunginvaltuusto/esityslistat/asiakirja?year=2020&ls=11&doc=Keha_2020-03-25_Kvsto_6_Pk
https://www.hel.fi/www/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/kaupunginhallitus/esityslistat/asiakirja?year=2020&ls=11&doc=Keha_2020-03-23_Khs_10_Pk
https://www.hel.fi/www/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/kaupunginhallitus/esityslistat/asiakirja?year=2020&ls=11&doc=Keha_2020-03-30_Khs_12_Pk
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HEL 2011-004059

Helsingissä 8.4.2020

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 210
Kaupunkiympäristölautakunnan kokousajat syyskaudella 2020

HEL 2020-002865 T 00 00 02

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti, että lautakunnan kokoukset syys-
kaudella 2020 pidetään tiistaisin klo 15.30 seuraavina päivinä, ellei 
erikseen toisin päätetä:

Kokous Viikko Päivä
22 34 18.8.2020
23 35 25.8.2020
24 36 1.9.2020

37 Ei kokousta
25 38 15.9.2020
26 39 22.9.2020
27 40 29.9.2020
28 41 6.10.2020

42 Ei kokousta
29 43 20.10.2020
30 44 27.10.2020
31 45 3.11.2020
32 46 10.11.2020
33 47 17.11.2020
34 48 24.11.2020
35 49 1.12.2020
36 50 8.12.2020
37 51 15.12.2020

Samalla kaupunkiympäristölautakunta päätti, että kevätkauden 2021 
ensimmäinen kokous pidetään tiistaina 12.1. klo 15.30.

Vielä kaupunkiympäristölautakunta toteaa, että lautakunnan puheen-
johtaja voi asioiden vähäisen määrän tai muun erityisen syyn vuoksi 
peruuttaa kokouksen tai muuttaa kokouksen alkamisaikaa päätettynä 
kokouspäivänä.

Käsittely
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Kaupunkiympäristölautakunta päätti käsitellä toimialajohtajan kahdek-
sannen esityksen kokouksen kolmantena asiana.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Sanna Lawrence, hallintosihteeri, puhelin: 09 310 27640

sanna.lawrence(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsingin kaupungin hallintosäännön 29 luvun 2 §:n mukaan toimielin 
kokoontuu päättäminään aikoina sekä lisäksi puheenjohtajan kutsusta. 
Toimielimen puheenjohtaja voi asioiden vähäisen määrän tai muun eri-
tyisen syyn vuoksi peruuttaa kokouksen tai muuttaa kokouksen alkami-
saikaa päätettynä kokouspäivänä.

Ottaen huomioon kaupunginvaltuuston ennalta päätetyt kokoukset, 
kaupunginhallituksen kokousrytmin sekä päätettävien asioiden määrän 
esittelijä ehdottaa, että lautakunnan kokoukset pidetään joka viikko tiis-
taisin sillä poikkeuksella, että 8.9.2020 ja 13.10.2020 ei pidetä kokous-
ta.

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto sekä raken-
nusten ja yleisten alueiden jaosto kokoontuvat päättäminään aikoina.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Sanna Lawrence, hallintosihteeri, puhelin: 09 310 27640

sanna.lawrence(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunkiympäristölautakunnan jäsenet ja varajäsenet
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Kaupunginkanslian tietopalvelut/Seija Kauppinen
Kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Maankäyttö ja kaupunkirakenne
Rakennukset ja yleiset alueet
Palvelut ja luvat
Hallinto- ja tuki/viestintäpalvelut
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§ 211
Oikaisuvaatimus teknisen johtajan huoneenvuokralain mukaista 
vuokrahyvitystä koskevasta päätöksestä 24.01.2020 (21 §)

HEL 2020-000023 T 02 06 07

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti hylätä ********** sijaitsevan huo-
neiston vuokralaisena tekemän oikaisuvaatimuksen, joka koskee tekni-
sen johtajan vuokrahyvityspäätöstä 24.01.2020 (21 §).

Oikaisuvaatimuksessa ei ole esitetty sellaisia laillisuus- tai tarkoituk-
senmukaisuusperusteita, joiden johdosta teknisen johtajan päätöstä 
olisi syytä muuttaa.

Päätös, jota oikaisuvaatimus koskee

Tekninen johtaja päätti 24.01.2020 (21§) myöntää ********** (jäljempä-
nä hakija) vuokrahyvitystä 10 % terassiparvekeremontin vuoksi. Hyvitys 
lasketaan asuntoa koskeneen asumishaitan ajalta. Selvityksen mukaan 
remontista aiheutuneen asumishaitan kesto on ollut 9.5.-3.12.2019.

Oikaisuvaatimus ja sen perusteet

Hakija vaatii 20 % suuruista hyvitystä remontin ajalta. Oikaisuvaati-
muksessaan hakija vetoaa  siihen, että remontista aiheutunut melu ja 
huputuksen aiheuttama kuumuus ovat tehneet asumisesta sietämätön-
tä. Hakijan mielestä on lisäksi kohtuutonta, että myös huputtamatta 
jääneiden terassiparvekkeiden omistajat ovat saaneet samansuuruisen 
10 %:n hyvityksen. 

Oikeudellinen arviointi

Asuinhuoneiston vuokrauksesta annetun lain 20 §:n 1 momentin mu-
kaan huoneiston on vuokrasuhteen alkaessa ja sen aikana oltava sel-
laisessa kunnossa kuin vuokralainen huoneiston iän, alueen huoneis-
tokannan ja muut paikalliset olosuhteet huomioon ottaen kohtuudella 
voi vaatia, jollei muusta kunnosta ole sovittu.

Vuokralaisella on lain 23 §:n 2 momentin mukaan oikeus saada vapau-
tus vuokran maksamisesta tai vuokra kohtuullisesti alennetuksi siltä 
ajalta, jolta huoneistoa ei ole voitu käyttää tai jolta huoneisto ei ole ollut 
vaadittavassa tai sovitussa kunnossa. Vuokralaisella ei kuitenkaan ole 
tätä oikeutta, jos huoneiston puutteellinen kunto johtuu vuokralaisen 
laiminlyönnistä tai muusta huolimattomuudesta taikka korjaus- tai muu-
tostyö on suoritettu vuokralaisen vastattavan vahingon johdosta. Tä-
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män momentin mukaista oikeutta ei ole aikaisemmasta ajankohdasta 
kuin siitä, jolloin vuokranantaja on saanut tiedon vuokrasuhteen aikana 
ilmenneestä huoneiston kunnon puutteellisuudesta. 

Isännöitsijän selvityksen mukaan huoneistoissa on tehty pitkäkestoista 
parvekeremonttia, josta on aiheutunut asumishaittaa talon asukkaille. 
Asukkaille on myönnetty 10 % suuruinen hyvitys kutakin asuntoa kos-
keneen haitan ajalta. Hakijalle on remontin johdosta myönnetty 10 % 
suuruinen vuokrahyvitys ajalta 9.5.-3.12.2019. 

Asiassa ei ole todettu olevan edellytyksiä päätöksen muuttamiseen lail-
lisuusperusteella. Teknisen johtajan päätös ei ole syntynyt virheellises-
sä järjestyksessä, viranomainen ei ole ylittänyt toimivaltaansa eikä pää-
tös ole muutoinkaan lainvastainen. Viranhaltija on ollut toimivaltainen ja 
tehnyt päätöksen harkintavaltansa rajoissa. 

Oikaisuvaatimuksessa ei myöskään ole esitetty sellaista uutta lisäselvi-
tystä, jonka johdosta teknisen johtajan päätöstä olisi syytä tarkoituk-
senmukaisuusperusteella oikaista.

Kannemahdollisuudesta

Tämä päätös on kaupungin kannanotto vuokrahyvitysasiaan. Päätök-
sestä on mahdollista valittaa Helsingin hallinto-oikeuteen, mutta hallin-
totuomioistuin ei tutki päätöksen yksityisoikeudellista sisältöä. Vuokra-
hyvityskysymykset ovat yksityisoikeudellisia riita-asioita, jotka vuokra-
lainen voi halutessaan saattaa yleisen alioikeuden ratkaistaviksi.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Marjaana Santala, lakimies, puhelin: 310 34108

marjaana.santala(a)hel.fi

Liitteet

1 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hakija Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta 

annettu päätös
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Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Oikaisuvaatimuksen yleiset edellytykset

Kuntalain (410/2015) 134 §:n 1 momentin mukaan kunnanhallituksen, 
lautakunnan ja valiokunnan, niiden jaoston sekä niiden alaisen viran-
omaisen päätökseen tyytymätön saa hakea siihen oikaisua.

Oikaisuvaatimus tehdään 2 momentin mukaan 1 momentissa tarkoite-
tun toimielimen ja sen jaoston sekä sen alaisen viranomaisen päätök-
sestä asianomaiselle toimielimelle. Oikaisuvaatimuksen saa kuntalain 
137 §:n mukaan tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeu-
teen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosai-
nen) sekä kunnan jäsen. Kuntalain 138 §:n mukaan oikaisuvaatimus tu-
lee tehdä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Ellei muuta 
näytetä, tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä 
päätöksen postittamisesta.

Hakija on asiassa asianosainen. Oikaisuvaatimuksen kohteena oleva 
päätös annettu postin kuljetettavaksi 25.1.2020 ja oikaisuvaatimus on 
saapunut kirjaamoon 26.2.2020. Oikaisuvaatimus on siten saapunut 
määräajassa ja se on osoitettu oikealle toimielimelle.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Marjaana Santala, lakimies, puhelin: 310 34108

marjaana.santala(a)hel.fi

Liitteet

1 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hakija Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta 

annettu päätös

Tiedoksi
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Kymp/Rya/asuntovuokraus/Minna Merensilta

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristön toimiala Rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuus 
Tekninen johtaja 24.01.2020 § 21

HEL 2020-000023 T 02 06 07

Päätös

Tekninen johtaja päätti myöntää vuokralaisille osoitteessa ********** 
00610 Helsinki, vuokrahyvitystä 10 % terassiparvekeremontin vuoksi 
liitteinä olevien huoneistoluetteloiden mukaisesti (liitteet 1, 2 ja 3). 
Vuokrahyvitykset lasketaan asuntoa koskeneen asumishaitan ajalta. 
Vuokrahyvityksen hyvittää vuokralaiselle KKoy Auroranlinna aikataulu 
liitteiden mukaisesti.

Päätöksen perustelut

Vuokralaiset asuvat Helsingin kaupunki tilapalveluiden vuokraamassa 
korkotukiasunnossa osoitteessa ********** 00610 Helsinki.

Asuinhuoneiston vuokrauksesta annetun lain 23 §:n 2 mom:n mukaan 
vuokralaisella on oikeus saada vapautus vuokran maksamisesta tai 
vuokra kohtuullisesti alennetuksi siltä ajalta, jolta huoneistoa ei ole voi-
tu käyttää tai jolta huoneisto tai kohde ei ole ollut vaadittavassa tai sovi-
tussa kunnossa. Kohtuullisen vuokran alennuksen suuruus muodoste-
taan arvioimalla tai laskemalla se osuus vuokrasta, joka kohdistuu 
vuokralaisen käytöstä poissa olevaan osaan huoneistoa siltä ajalta, jo-
na kyseinen osa huoneistoa ei ole vuokralaisen käytössä.

Isännöitsijän antaman lausunnon perusteella huoneistoissa on ollut 
asumishaitta terassiparvekeremontin vuoksi. 

Asuntovuokraus on käsitellyt vuokrahyvityspyynnön ja arvioinut koh-
tuulliseksi vuokrahyvitykseksi 10 % asuinhuoneistoja koskevan haitan 
ajalta. 

Viime kädessä vuokralaiselle vuokrahyvityksenä suoritettava määrä on 
yksityisoikeudellinen riita-asia, jonka vuokralainen voi halutessaan 
saattaa yleisen alioikeuden ratkaistavaksi.

Lisätiedot
Mervi Ikonen, asuntosihteeri, puhelin: 310 15105

mervi.ikonen(a)hel.fi
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§ 212
Oikaisuvaatimus kaupunkiympäristön toimialan lakipalvelut-yksikön 
päällikön vahingonkorvauspäätöksestä 12.6.2019 § 185 (autovaurio)

HEL 2019-006139 T 03 01 00

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti hylätä toimialan hallinto- ja lakipal-
veluiden lakipalvelut-yksikön päällikön vahingonkorvauspäätöksestä 
12.6.2019 (185 §) tehdyn oikaisuvaatimuksen.

Muutoksenhaun kohteena oleva päätös

Kaupunkiympäristön toimialan hallinto- ja lakipalveluiden lakipalvelut-
yksikön päällikkö on 12.6.2019 päätöksellään (185 §) hylännyt 
12.5.2019 Runeberginkatu 50 kohdalla kello 00.00-06.00 välisenä ai-
kana tapahtuneeseen autovaurioon liittyvän vahingonkorvausvaatimuk-
sen. Päätös on nähtävillä kokonaisuudessaan päätöshistoriassa. 

Esitetyt vaatimukset ja niiden perusteet

Hakija on toistanut oikaisuvaatimuksessaan vaatimuksensa vahingon-
korvauksesta 12.5.2019 Runeberginkatu 50 kohdalla kello 00.00-06.00 
välisenä aikana tapahtuneeseen autovaurioon liittyen. Oikaisuvaatimus 
on kokonaisuudessaan päätöksen liitteenä ja nähtävillä lautakunnan 
kokouksessa.  

Perustelut

Lautakunta viittaa yksikön päällikön päätöksessä esitettyyn asiaa kos-
kevaan selvitykseen sekä yhtyy yksikön päällikön asiassa antamaan 
päätökseen ja sen perusteluihin. 

Hakija on kertonut auton likaantuneen piestä tai muusta vastaavasta 
aineesta Runeberginkatu 50 kohdalla 12.5.2019 kello 00.00-06.00 väli-
senä aikana. 

Aurinko on laskenut vahinkopäivänä 12.5.2019 Helsingissä kello 22.02. 

Kunnossapitopiiriltä saadun selvityksen mukaan kylmämassasta tehty 
väliaikaisesta paikasta ei irtoa auton kyljessä olevia roiskeita. Kylmä-
massapaikasta mahdollisesti irtoava aines on kiviainesta. 

Lakipalvelut-yksikön päätöksen perusteluissa on todettu, että vahinko-
paikalla ei ole tehty kaupungin puolesta muita rakennus- tai korjaustöi-
tä.
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Autoja likaavaa pikeä (tuoretta bitumia) esiintyy muun muassa tietyö-
mailla. 

Asiassa ei ole tullut esille mitään sellaista uutta selvitystä, joka antaisi 
aihetta aikaisemman päätöksen muuttamiseen. 

Lopputulos

Helsingin kaupunki ei ole vahingonkorvauslain nojalla vastuussa haki-
jan auton likaantumisesta. 

Kaupunkiympäristölautakunta katsoo, että lakipalvelut-yksikön päälli-
kön päätöstä ei ole syytä muuttaa.

Sovellettu lainsäädäntö

Vahingonkorvauslaki (31.5.1974/412) 2:1 §.

Laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta 
(31.8.1978/669) 1–4 §.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Liisa Mäkelä, lakimies, puhelin: 310 22093

liisa.makela(a)hel.fi

Liitteet

1 Oikaisuvaatimus 17.6.2019

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Oikaisuvaatimuksen tekijä Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen joh-
dosta annettu päätös

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Oikaisuvaatimuksen käsittelyn edellytykset
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Kuntalain (410/2015) 137 §:n mukaan kunnan viranomaisen päätök-
seen tyytymätön saa hakea siihen oikaisua. Oikaisuvaatimuksen ja 
kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka 
oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asia-
nosainen) sekä kunnan jäsen. Tässä tapauksessa oikaisuvaatimuksen 
on tehnyt asianosainen.

Kuntalain 134 §:n mukaisesti oikaisuvaatimus tehdään toimielimen 
alaisen viranomaisen päätöksestä asianomaiselle toimielimelle. Kunta-
lain 138 §:n mukaisesti oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa 
päätöksen tiedoksisaannista. Päätös on lähetetty hakijalle tiedoksi säh-
köpostitse 13.6.2019. Oikaisuvaatimus kaupunkiympäristölautakunnalle 
on saapunut 17.6.2019 eli säädetyssä määräajassa.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Liisa Mäkelä, lakimies, puhelin: 310 22093

liisa.makela(a)hel.fi

Liitteet

1 Oikaisuvaatimus 17.6.2019

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Oikaisuvaatimuksen tekijä Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen joh-
dosta annettu päätös

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristön toimiala Hallinto Hallinto- ja lakipalvelut Lakipalvelut Yksikön 
päällikkö 12.06.2019 § 185

HEL 2019-006139 T 03 01 00

Päätös

Lakipalvelut-yksikön päällikkö päätti hylätä hakijan vahingonkorvaus-
vaatimuksen.
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Päätöksen perustelut

Vahingonkorvausvaatimuksen mukaan hakijan ajoneuvo on likaannut 
Runeberginkatu 50 kohdalla 12.5.2019 klo 00.00-06.00 välisenä aika-
na. Hakija ajoneuvo on ollut pysäköitynä kadun varressa ja kadussa ol-
lutta monttua on paikattu piellä. Piki on roiskunut veden mukana auton 
kylkeen. Paikalla ei ole ollut siirtokehotuksia. Hakija on esittänyt kau-
pungille 100,00 euron suuruisen vahingonkorvausvaatimuksen auton 
pesukuluista.

Kunnossapitolaki edellyttää kaupunkia pitämään kadut liikenteen tar-
peiden edellyttämässä tyydyttävässä kunnossa. Kunnossapidon tason 
määräytymisessä otetaan huomioon kadun liikenteellinen merkitys, lii-
kenteen määrä, säätila ja sen ennakoitavissa olevat muutokset, vuoro-
kaudenaika sekä eri liikennemuotojen tarpeet sekä terveellisyys, liiken-
neturvallisuus ja liikenteen esteettömyys.

Kunnossapitopiiriltä saadun selvityksen mukaan kylmämassasta teh-
dystä väliaikaisesta kuoppapaikasta ei irtoa hakijan toimittamien kuvien 
mukaisia roiskeita tai pikeä. Kylmämassapaikasta ainoa mahdollisesti 
irtoava aines on kiviainesta.

Vahingonkorvausvastuu edellyttää tuottamusta tai laiminlyöntiä. Tämän 
lisäksi laiminlyönnillä ja vahingolla tulee olla syy-yhteys. Vahinkopaikal-
la on suoritettu tiessä olevan kuopan paikkausta väliaikaisella kylmä-
massasta tehdyllä paikalla. Paikan tekemisestä ei irtoa hakijan ilmoit-
tamaa pikeä. Vahinkopaikalla ei ole tehty myöskään kaupungin puoles-
ta muita rakennus- tai korjaustöitä. Asiassa saatujen selvitysten perus-
teella kaupunki ei katso olevan vastuussa ajoneuvon likaantumisesta.

Sovelletut oikeusohjeet

Vahingonkorvauslaki (412/1974) 2 luku 1 § 

Laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta 
(669/1978) 1–4 §

Kaupunkiympäristön toimialajohtajan päätös 21.6.2017 § 57

Lisätiedot
Katriina Pönkä, lakimiesharjoittelija, puhelin: 09 310 22765

kymp.korvausasiat(a)hel.fi



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2020 16 (62)
Kaupunkiympäristölautakunta

Asia/11
21.04.2020

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 58200 Sörnäistenkatu 1 09 310 1691 0201256-6 FI06 8000 1200 0626 37
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 58 Faksi Alv.nro
kaupunkiymparisto@hel.fi https://www.hel.fi/ FI02012566

§ 213
Oikaisuvaatimus kaupunkiympäristön toimialan hallinto- ja lakipal-
veluiden lakipalvelut-yksikön päällikön vahingonkorvauspäätökses-
tä 8.8.2019 § 238 (polkupyörävahinko)

HEL 2019-006708 T 03 01 00

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti hylätä kaupunkiympäristön toimia-
lan hallinto- ja lakipalveluiden lakipalvelut-yksikön päällikön vahingon-
korvauspäätöksestä 8.8.2019 (238 §) tehdyn oikaisuvaatimuksen.

Muutoksenhaun kohteena oleva päätös

Kaupunkiympäristön toimialan hallinto- ja lakipalveluiden lakipalvelut-
yksikön päällikkö on 8.8.2019 (238 §) päätöksellään hylännyt 
3.11.2018 Tukholmankadulla Mäntytien jälkeen ja ennen Paciuksenka-
tua noin kello 15.45 tapahtuneeseen polkupyörävahinkoon liittyvän va-
hingonkorvausvaatimuksen. Päätös on nähtävillä kokonaisuudessaan 
päätöshistoriassa. 

Esitetyt vaatimukset ja niiden perusteet

Hakija on toistanut oikaisuvaatimuksessaan vaatimuksensa vahingon-
korvauksesta 3.11.2018 Tukholmankadulla Mäntytien jälkeen ja ennen 
Paciuksenkatua tapahtuneeseen polkupyörävahinkoon liittyen. Oikai-
suvaatimus on kokonaisuudessaan päätöksen liitteenä ja nähtävillä 
lautakunnan kokouksessa.  

Perustelut

Lautakunta viittaa yksikön päällikön päätöksessä esitettyyn asiaa kos-
kevaan selvitykseen sekä yhtyy yksikön päällikön asiassa antamaan 
päätökseen ja sen perusteluihin. 

Vahinkopaikalla jalankulku ja pyöräily on erotettu toisistaan rakenteelli-
sesti kiviraidalla. Sekä jalankulkualue että polkupyöräalue on mitoitettu. 
Mittoihin ei sisälly erottelun viemää tilaa. 

Aluetta, joka ei sisälly mitoitukseen, ei ole osoitettu jalankulkua tai pol-
kupyöräilyä varten.

Hakija on kertonut polkupyörällä kaatumisen johtuneen korotetusta ki-
vetyksestä, jolla jalankulku ja pyöräily on erotettu toisistaan rakenteelli-
sesti. Kivetyksestä johtuen on polkupyörän eturengas kimmonnut pois-
päin pienen kohtauskulman johdosta.
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Lakipalvelut -yksikön päällikön päätöksessä on todettu, ettei pyöräties-
sä ole todettu rakenteellista vikaa. 

Edellä esitetyillä perusteilla kaupunki katsoo, ettei asiassa ole tullut 
esille mitään sellaista uutta selvitystä, joka antaisi aihetta aikaisemman 
päätöksen muuttamiseen. 

Lopputulos

Helsingin kaupunki ei ole vahingonkorvauslain nojalla vastuussa aiheu-
tuneesta vahingosta.

Kaupunkiympäristölautakunta katsoo, että lakipalvelut-yksikön päälli-
kön päätöstä ei ole syytä muuttaa.

Sovellettu lainsäädäntö

Vahingonkorvauslaki (31.5.1974/412) 2:1 §, 6:1 §.

Laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta 
(31.8.1978/669) 1–4 §.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Liisa Mäkelä, lakimies, puhelin: 310 22093

liisa.makela(a)hel.fi

Liitteet

1 Oikaisuvaatimus 19.8.2019
2 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k., JulkL 24 § 1 mom 23 k ja 

25 k)

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Oikaisuvaatimuksen käsittelyn edellytykset

Kuntalain (410/2015) 137 §:n mukaan kunnan viranomaisen päätök-
seen tyytymätön saa hakea siihen oikaisua. Oikaisuvaatimuksen ja 
kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka 
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oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asia-
nosainen) sekä kunnan jäsen. Tässä tapauksessa oikaisuvaatimuksen 
on tehnyt asianosainen.

Kuntalain 134 §:n mukaisesti oikaisuvaatimus tehdään toimielimen 
alaisen viranomaisen päätöksestä asianomaiselle toimielimelle. Kunta-
lain 138 §:n mukaisesti oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa 
päätöksen tiedoksisaannista. Päätös on lähetetty hakijalle tiedoksi kir-
jeitse 9.8.2019. Oikaisuvaatimus kaupunkiympäristölautakunnalle on 
saapunut 19.8.2019 eli säädetyssä määräajassa.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Liisa Mäkelä, lakimies, puhelin: 310 22093

liisa.makela(a)hel.fi

Liitteet

1 Oikaisuvaatimus 19.8.2019
2 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k., JulkL 24 § 1 mom 23 k ja 

25 k)

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristön toimiala Hallinto Hallinto- ja lakipalvelut Lakipalvelut Yksikön 
päällikkö 08.08.2019 § 238

HEL 2019-006708 T 03 01 00

Päätös

Lakipalvelut -yksikön päällikkö päätti hylätä hakijan vahingonkorvaus-
vaatimuksen.

Päätöksen perustelut

Vahingonkorvausvaatimuksen mukaan hakija on kaatunut pyörällä 
3.11.2018 Tukholmankadulla Mäntytien jälkeen ja ennen Paciuksenka-
tua klo 15.45. Syy kaatumiselle on ollut kevyen liikenteen väylän raken-
teellinen muutos. Hakijan eturengas kimposi poispäin kulkusuuntaan 
nähden. Vahinkoja syntyi mm. hakijan polkupyörän etu- ja takavalaisi-
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meen. Hakija on esittänyt kaupungille vielä yksilöimättömän vahingon-
korvausvaatimuksen. 

Kunnossapitolaki edellyttää kaupunkia pitämään kadut liikenteen tar-
peiden edellyttämässä tyydyttävässä kunnossa. Kunnossapidon tason 
määräytymisessä otetaan huomioon kadun liikenteellinen merkitys, lii-
kenteen määrä, säätila ja sen ennakoitavissa olevat muutokset, vuoro-
kaudenaika sekä eri liikennemuotojen tarpeet sekä terveellisyys, liiken-
neturvallisuus ja liikenteen esteettömyys.

Ilmatieteen laitoksen mukaan vahinkopäivänä lämpötila on vaihdellut 
Kaisaniemen mittausasemalla tehdyissä mittauksissa 6°C ja 10,9°C vä-
lillä. Vahinkopäivänä klo 16.00 lämpötila on ollut 9,5°C ja sää on ollut 
pilvinen ja poutainen. 

Saadun selvityksen mukaan vahinko on sattunut uudella pyörätiellä. 
Uusilla väylillä pyöräilyn ja jalankulun erotteluun kiinnitetään erityistä 
huomiota. Vahinkopaikka on yksisuuntainen pyörätie. Tieosuudella 
suojatien vieressä pyörätie lasketaan ajoradan kanssa samaan tasoon. 
Korkeusero on tässä kohtaa noin 5 cm. Tämä rakennelma on tarkoitet-
tu pysyväksi, eikä siinä ole ollut mitään rakenteellista korjattavaa vikaa. 
Vahinkopaikalla sijaitsee liuska, jota on tarkoitus käyttää jalkakäytäväl-
tä pyörätielle siirryttäessä. 

Tieliikennelaissa polkupyörä katsotaan ajoneuvoksi. Ajoneuvon kuljet-
tajan on tieliikennelain mukaan noudatettava olosuhteiden edellyttämää 
huolellisuutta ja varovaisuutta vaaran ja vahingon välttämiseksi. Tällöin 
kuljettajan on erityisesti otettava huomioon tien kunto, sää, keli ja näky-
vyys. Ajoneuvon nopeus on sovitettava sellaiseksi kuin liikenneturvalli-
suus edellyttää huomioon ottaen muun ohella tien kunto, sää, keli, nä-
kyvyys, ajoneuvon kuormitus ja kuorman laatu sekä liikenneolosuhteet. 
Nopeus on pidettävä sellaisena, että kuljettaja säilyttää ajoneuvon hal-
linnan. Ajoneuvo on voitava pysäyttää edessä olevan ajoradan näky-
vällä osalla ja kaikissa ennalta arvattavissa tilanteissa.

Vahingonkorvausvastuu edellyttää laiminlyöntiä tai tuottamusta. Lisäksi 
toiminnan tai laiminlyönnin ja seurauksen välillä on oltava syy-yhteys. 
Näin ollen pelkkä tietämättömyys väylien rakenteellisista muutoksista ei 
aiheuta oikeutta vahingonkorvaukseen. Ajoneuvon nopeus on pidettävä 
tieliikennelain mukaan sellaisena, ettei vaaraa tai vahinkoa pääse syn-
tymään. Pyörätiessä ei ole todettua mitään rakenteellista vikaa. Viiden 
cm korkeusero on osa liikennesuunnitelmaratkaisua, jossa pyörätie 
lasketaan ajoradan kanssa samalle tasolle. Vahinkopaikalla ei sijaitse 
kiinteitä näköesteitä ja vahinko on sattunut valoisaan aikaan. Näin ollen 
voidaan todeta, että korkeuseron havaitseminen ei olisi ollut mahdoton-
ta. 
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Jos vahingon kärsineen puolelta on myötävaikutettu vahinkoon tai jos 
muu vahingon aiheuttaneeseen tekoon kuulumaton seikka on myös ol-
lut vahingon syynä, voidaan vahingonkorvausta kohtuuden mukaan so-
vitella tai kokonaan evätä. Vahinkopaikalla sijaitsee luiska, jota on tar-
koitus käyttää pyörätielle siirryttäessä. Tämä luiska on havaittavissa 
myös hakijan vahinkopaikalta toimittamista valokuvista. 

Asiassa saatujen selvitysten perusteella kaupunki ei ole laiminlyönyt 
kunnossapitolain mukaisia tehtäviään, eikä ole asiassa korvausvelvolli-
nen.

Sovelletut oikeusohjeet

Vahingonkorvauslaki (412/1974) 2 luku 1 § 6 luku 1§

Tieliikennelaki (3.4.1981/267) 1 luku 1-3§, 2 luku 23§

Laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta 
(669/1978) 1–4 §, 14 §

Kaupunkiympäristön toimialajohtajan päätös 21.6.2017 § 57

Lisätiedot
Katriina Pönkä, lakimiesharjoittelija, puhelin: 09 310 22765

kymp.korvausasiat(a)hel.fi
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§ 214
Oikaisuvaatimus kaupunkiympäristön toimialan lakipalvelut-yksikön 
päällikön vahingonkorvauspäätöksestä 21.5.2019 § 146 (liukastumi-
nen)

HEL 2019-003490 T 03 01 00

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti jättää hakijan oikaisuvaatimuksen 
tutkimatta, koska se on saapunut oikaisuvaatimuksen jättämiselle ase-
tetun määräajan umpeutumisen jälkeen.

Päätöksen perustelut

Määräaika oikaisuvaatimuksen tekemiselle on kuntalain 138 §:n mu-
kaan 14 päivää päätöksen tiedoksisaannista. Mikäli päätös on annettu 
tiedoksi kirjeitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, 
jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. 
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Viranhaltijapää-
tös on lähetetty hakijalle tiedoksi kirjeitse 24.5.2019. Hakijan katsotaan 
saaneen tiedon päätöksestä 31.5.2019. Oikaisuvaatimus on saapunut 
kaupungin kirjaamoon 18.6.2019. Määräaika oikaisuvaatimuksen te-
kemiselle on umpeutunut 14.6.2019 klo 16.15. 

Sovellettu lainsäädäntö

Kuntalaki (410/2015) 138 § ja 139 §.

Hallintolaki (434/2003) 49 c §.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Liisa Mäkelä, lakimies, puhelin: 310 22093

liisa.makela(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Oikaisuvaatimuksen tekijä Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen joh-
dosta annettu päätös
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Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Liisa Mäkelä, lakimies, puhelin: 310 22093

liisa.makela(a)hel.fi

Oheismateriaali

1 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Oikaisuvaatimuksen tekijä Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen joh-
dosta annettu päätös

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristön toimiala Hallinto Hallinto- ja lakipalvelut Lakipalvelut Yksikön 
päällikkö 21.05.2019 § 146

HEL 2019-003490 T 03 01 00

Päätös

Lakipalvelut-yksikön päällikkö päätti hylätä hakijan vahingonkorvaus-
vaatimuksen.

Päätöksen perustelut

Vahingonkorvausvaatimuksen mukaan hakija on liukastunut 17.2.2019 
noin klo 12.50 Kotikonnuntie 17 kohdalla. Vaatimuksen mukaan jalka-
käytävä oli hiekoittamaton ja jäinen. Hakija on esittänyt kaupungille yh-
teensä 96,10 euron korvausvaatimuksen.

Kunnossapitolaki edellyttää kaupunkia pitämään kadut liikenteen tar-
peiden edellyttämässä tyydyttävässä kunnossa. Kunnossapidon tason 
määräytymisessä otetaan huomioon kadun liikenteellinen merkitys, lii-
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kenteen määrä, säätila ja sen ennakoitavissa olevat muutokset, vuoro-
kaudenaika sekä eri liikennemuotojen, kuten jalankulun, tarpeet.

Kunnossapitolain mukaan kunta voi antaa tarkempia määräyksiä siitä, 
miten kadun ja yleisten alueiden kunnossapito talvella, muu kunnossa-
pito sekä puhtaanapito on laissa asetetut velvollisuudet ja paikalliset 
olot huomioon ottaen hoidettava. Määräykset voivat koskea mm. suori-
tusaikaa sekä katujen ja yleisten alueiden jaottelua tavoitetason mu-
kaan eri kunnossa- ja puhtaanapitoluokkiin. 

Helsingissä talvihoidon piiriin kuuluvat alueet on jaettu kunnossapito-
luokkiin liikenteellisen merkityksen mukaan. Vahinkopaikan kunnossa-
pito hoidetaan III-luokan mukaisesti. III-luokan kaduilta poistetaan lumi, 
sohjo ja jää niin, ettei synny liikennettä haittaavaa epätasaisuutta. Liuk-
kaus torjutaan heti I- ja II-luokan katujen jälkeen. Aurauksen lähtökyn-
nys on 5 cm. Toimenpideaika on aurauksen osalta kahdeksan tuntia 
niin, että yöllä aurauskynnyksen ylittänyt sade tulee olla aurattu klo 12 
mennessä. Liukkaudentorjunnan toimenpiteiden osalta toimenpideaika 
on viisi tuntia, kuitenkin niin, että klo 16-7 aikavälillä ilmenneen liukkau-
den tuntuvan lisääntymisen johdosta liukkaudentorjuntatoimenpiteet tu-
lee olla suoritettu klo 12 mennessä. Liukkaudentorjunnan osalta toi-
menpideaika alkaa siitä, kun liukkaudessa on tapahtunut tuntuva li-
sääntyminen.

Ilmatieteenlaitoksen mukaan vahinkopäivänä lämpötila on vaihdellut 
Kaisaniemen mittausasemalla tehdyissä mittauksissa -0,9°C ja 4°C vä-
lillä. Vahinkopäivänä klo 13 sää on ollut aurinkoinen ja lämpötila 3,8°C 
astetta. Lumensyvyys on ollut 22 cm. Vahinkopäivää edeltäneenä päi-
vänä sää on ollut poutainen eikä sateita ole esiintynyt. Lämpötila on 
vahinkopäivää edeltäneenä päivänä vaihdellut 0,9°C ja 6,9°C asteen 
välillä. Myös 15.2.2019 lämpötila on pysynyt 1,9°C ja 7,7°C asteen vä-
lillä eikä sateita ole esiintynyt. Näin ollen säässä ei ole tapahtunut mi-
tään sellaista, mikä olisi aiheuttanut liukkauden tuntuvaa lisääntymistä.

Kunnossapitopiiriltä saadun selvityksen mukaan vahinkopäivänä tarkis-
tushiekoituksia on tehty vahinkopäivänä klo 6.30 alkaen koko piirin alu-
eella ja hiekkaa on lisätty tarpeen mukaan. Vahinkopäivää edeltäneenä 
päivänä tarkistushiekoituksia on tehty klo 5.00 alkaen ja vahinkopaikka 
on tarkastettu kunnossapitoajoneuvoon asennetun GPS seurantalait-
teen mukaan klo 6.10. Auraustoimenpiteille ei ole ollut tarvetta.

Vahingonkorvausvastuu edellyttää laiminlyöntiä tai tuottamusta. Lisäksi 
toiminnan tai laiminlyönnin ja seurauksen välillä on oltava syy-yhteys. 
Kadun kunnossapitovelvollinen voi vapautua vahingonkorvausvastuus-
taan, jos hän voi osoittaa, että kunnossapito on hoidettu asianmukai-
sesti. Aluetta on tarkkailtu vahinkopäivänä ja hiekkaa on lisätty tarpeen 
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mukaan. Hiekoituksella ei aina voida täysin estää jään aiheuttamaa 
liukkautta siinäkään tapauksessa, että kunnossapito on hoidettu 
asianmukaisella ja kunnossapitolain edellyttämällä tavalla.

Asiassa saatujen selvitysten ja vakiintuneen oikeuskäytännön perus-
teella vahinkoaikaan vallinneet sääolot, vahingon tapahtuma-aika ja 
suoritetut kunnossapidon toimenpiteet huomioiden kaupunki katsoo 
toimineensa huolellisesti asetettujen toimenpideaikojen puitteissa. Näin 
ollen kaupunki ei katso laiminlyöneensä kunnossapitolain mukaisia teh-
täviään, eikä näin ole asiassa korvausvelvollinen.

Sovelletut oikeusohjeet

Vahingonkorvauslaki (412/1974) 2 luku 1 §

Laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta 
(669/1978) 1–4 §

Kaupunkiympäristön toimialajohtajan päätös 21.6.2017 § 57

Lisätiedot
Katriina Pönkä, lakimiesharjoittelija, puhelin: 09 310 22765

kymp.korvausasiat(a)hel.fi
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§ 215
Kaupunkiympäristölautakunnan alaisten viranomaisten ajalla 
9.4.−15.4.2020 tekemien päätösten seuraaminen

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen kau-
punkiympäristön toimialan viranomaisten 9.4.−15.4.2020 tekemiä pää-
töksiä.

Kuntalain 92 §:n mukaan toimielimen käsiteltäväksi ei saa ottaa lain tai 
asetuksen mukaisia lupa-, ilmoitus-, valvonta- tai toimitusmenettelyä 
koskevia asioita. Otto-oikeutta ei saa siten käyttää mm. maankäyttö- ja 
rakennuslain mukaisiin poikkeamisasioihin.

Kaupunkiympäristön toimiala

Kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Päätökset

Maankäyttö ja kaupunkirakenne - palvelukokonaisuus

Asemakaavoitus, asemakaavapäällikkö

Päätökset

Maaomaisuuden kehittäminen ja tontit, tonttipäällikkö

Päätökset

Maaomaisuuden kehittäminen ja tontit, asuntotontit, tiimipäällikkö

Päätökset

Maaomaisuuden kehittäminen ja tontit, yritystontit, tiimipäällikkö

Päätökset

Maaomaisuuden kehittäminen ja tontit,  maanhankinta, tiimipäällikkö

Päätökset

Liikenne- ja katusuunnittelu, liikenne- ja katusuunnittelupäällikkö

Päätökset

Liikenne- ja katusuunnittelu, suunnittelu, yksikön päällikkö

Päätökset

https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/viranhaltijapaatokset/kaupunkiympariston-toimiala-lista&year=2020&dkey=U541000VH1
https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/viranhaltijapaatokset/kaupunkiympariston-toimiala-lista&year=2020&dkey=U5110510020VH1
https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/viranhaltijapaatokset/kaupunkiympariston-toimiala-lista?year=current&dkey=U5110510030VH1
https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/viranhaltijapaatokset/kaupunkiympariston-toimiala-lista?year=current&dkey=U51105100301010VH1#a7d009a9
https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/viranhaltijapaatokset/kaupunkiympariston-toimiala-lista?year=current&dkey=U51105100301020VH1#a7d009a9
https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/viranhaltijapaatokset/kaupunkiympariston-toimiala-lista?year=current&dkey=U51105100301030VH1
https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/viranhaltijapaatokset/kaupunkiympariston-toimiala-lista?year=current&dkey=U5110510040VH1
https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/viranhaltijapaatokset/kaupunkiympariston-toimiala-lista?year=current&dkey=U511051004040VH1
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Rakennukset ja yleiset alueet - palvelukokonaisuus

Tekninen johtaja

Päätökset

Rakennetun omaisuuden hallinta, rakennetun omaisuuden hallintapäällikkö

Päätökset

Tilapalvelut, yritysvuokraus, yksikön päällikkö

Päätökset

Tilapalvelut, tukkutori, yksikön päällikkö

Päätökset

Rakennuttaminen, infrayksikkö 1, yksikön päällikkö

Päätökset

Asuntotuotanto, asuntotuotantopäällikkö

Päätökset

Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus

Asiakkuusjohtaja

Päätökset

Kaupunkiympäristön asukas- ja yrityspalvelut, asuntopalvelut, yksikön päällikkö

Päätökset

Kaupunkiympäristön asukas- ja yrityspalvelut, alueidenkäyttö, tiimipäällikkö

Päätökset

Kaupunkimittauspalvelut, kartat ja paikkatiedot, yksikön päällikkö

Päätökset

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/viranhaltijapaatokset/kaupunkiympariston-toimiala-lista?year=current&dkey=U51105200VH1
https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/viranhaltijapaatokset/kaupunkiympariston-toimiala-lista?year=current&dkey=U5110520010VH1
https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/viranhaltijapaatokset/kaupunkiympariston-toimiala-lista?year=current&dkey=U511052002020VH1
https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/viranhaltijapaatokset/kaupunkiympariston-toimiala-lista?year=current&dkey=U511052002030VH1
https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/viranhaltijapaatokset/kaupunkiympariston-toimiala-lista?year=current&dkey=U511052004010VH1#cc30d66d
https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/viranhaltijapaatokset/kaupunkiympariston-toimiala-lista?year=current&dkey=U5110520050VH1#cc30d66d
https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/viranhaltijapaatokset/kaupunkiympariston-toimiala-lista?year=current&dkey=U51105300VH1
https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/viranhaltijapaatokset/kaupunkiympariston-toimiala-lista?year=current&dkey=U511053001020VH1
https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/viranhaltijapaatokset/kaupunkiympariston-toimiala-lista?year=current&dkey=U51105300103010VH1
https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/viranhaltijapaatokset/kaupunkiympariston-toimiala-lista?year=current&dkey=U511053002020VH1
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Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2020 28 (62)
Kaupunkiympäristölautakunta

Asia/3
21.04.2020

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 58200 Sörnäistenkatu 1 09 310 1691 0201256-6 FI06 8000 1200 0626 37
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 58 Faksi Alv.nro
kaupunkiymparisto@hel.fi https://www.hel.fi/ FI02012566

§ 216
Helsingin maanalainen yleiskaava 2021, kaavaluonnos

HEL 2017-001746 T 10 03 02 00

Hankenumero 5066_9

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti panna asian viikoksi pöydälle.

Käsittely

Asian aikana kuultavina olivat yksikön päällikkö Eija Kivilaakso ja lii-
kenneinsinööri Anna Pätynen. Asiantuntijat poistuivat kuulemisensa 
jälkeen kokouksesta.

Pöydällepanoehdotus:
Risto Rautava: Pyydän asian pöydälle seuraavaan kokoukseen.

Kaupunkiympäristölautakunta päätti yksimielisesti panna asian pöydäl-
le.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Eija Kivilaakso, yksikön päällikkö, puhelin: 310 37247

eija.kivilaakso(a)hel.fi
Raisa Kiljunen-Siirola, maisema-arkkitehti, puhelin: 310 37209

raisa.kiljunen-siirola(a)hel.fi
Karri Kyllästinen, diplomi-insinööri, puhelin: 310 37347

karri.kyllastinen(a)hel.fi
Anna Pätynen, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37110

anna.patynen(a)hel.fi

Liitteet

1 Maanalaisen yleiskaavaluonnoksen kartta, päivätty 21.4.2020
2 Maanalaisen yleiskaavaluonnoksen selostus, päivätty 21.4.2020
3 Maanalaisen yleiskaavan suunnitteluperiaatteet –raportti
4 Maankäytön suunnittelu ja maalämpö (Sweco Oy)
5 Maanalainen kävely-ympäristö osana viihtyisää kaupunkia (FCG Oy)
6 Helsingin maanalaiset tilat; Kaupallinen selvitys (Colliers International 

Oy)
7 Maanalaisten toimintojen yleinen turvallisuusselvitys 2018 (Kalliosuun-

nittelu Oy Rockplan Ltd ja L2-Paloturvallisuus)
8 Päätöshistoria

Muutoksenhaku
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Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunkiympäristölautakunta päättää

 hyväksyä 21.4.2020 päivätyn Helsingin maanalaisen yleiskaavan 
2021 luonnoksen jatkosuunnittelun ja valmisteluvaiheeseen liittyvän 
vuorovaikutuksen pohjaksi. 

 antaa kaavaselostuksessa ilmenevät vastineet esitettyihin mielipi-
teisiin ja kannanottoihin. Päätösasiakirjat ovat luettavissa kaupun-
kiympäristön toimialan asiakaspalvelussa, Sörnäistenkatu 1 (puh. 
09 310 22111), sekä internet-sivuilla: Päätöksenteko

www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi

Esittelijän perustelut

Yleiskaavaluonnoksen keskeinen sisältö

Helsingin maanalaisen yleiskaavan 2021 suunnittelualue käsittää koko 
Helsingin alueen maanalaiset kallioon sijoittuvat ja suunnitellut tilat. Ös-
tersundomin osalta on ratkaistu vain tietyt varaustarpeet. 

Maanalainen yleiskaava on oikeusvaikutteinen. Kaava ohjaa asema-
kaavoitusta ja muuta yksityiskohtaisempaa suunnittelua. Tarkoitus on, 
että maanalainen yleiskaava tulee päällekkäin voimaan Yleiskaavan 
2016 kanssa.

Maanalainen yleiskaava on kaupungin strateginen suunnitelma, jolla 
varataan maanalaiset tilat kaupungin elintärkeisiin toimintoihin ja liiken-
teelle pitkällä aikatähtäimellä. Maanalainen yleiskaava tukee ja mahdol-
listaa osaltaan kaupunkirakenteen tiivistämisen ja viihtyisän ympäristön 
maan päällä. 

Maanalaisen yleiskaavan tavoitteena on toimiva ja turvallinen kaupunki. 
Kalliotilaan sijoittuvat infrastruktuuri- ja liikennehankkeet toteuttavat näi-
tä tavoitteita turvaamalla kaupungin keskeisten toimintojen edellytyksiä.

Maanalaisen yleiskaavaluonnoksen teemoina ovat tekninen huolto, lii-
kenne, maanalainen kävely-ympäristö ja maalämpö. Kaavaluonnos si-
sältää vesi- ja energiahuollon sekä liikenteen suuret tunneli- ja tilava-
raukset. 

Kaavan keskeisiä tehtäviä on uusien hankevarausten ja jo olevien ra-
kennettujen tilojen yhteensovittaminen maan alla useassa eri korkeus-
tasossa sekä maanpäällisen suunnittelun ja olemassa olevan raken-

http://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi
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teen kanssa. Varsinkin keskustan alueella, jossa jo nyt on maanalaisia 
toimintoja kerroksittain eri korkotasoilla, on tarpeen suunnitella maan-
käyttöä pitäen silmällä tulevaisuuden tarpeita.

Kaavatyössä on selvitetty maanalaisten kävely-yhteyksien toimivuutta 
ja viihtyisyyttä. Myös maalämmön kaupunkitasoisen riittävyyden, hyö-
dyntämismahdollisuuksien sekä jatkosuunnittelun kartoitus ovat ohjan-
neet kaavatyötä. Maanalaisen kaupan, kävelyn ja joukkoliikenteen kes-
kittymät on merkitty kaavaluonnokseen niitä koskevien selvitysten pe-
rusteella. 

Työn yhteydessä on noussut esiin uusia selvitettäviä maanalaisia tilan-
tarpeita. Uusien tilanvarausten suunnittelua edistetään jatkosuunnitte-
lussa. Samoin on tarkoitus jatkaa maanalaisen kävelyn, joukkoliiken-
teen ja kaupan alueiden keskittymien selvittämistä.

Päätökset kaavaratkaisun pohjana

Kaavaratkaisu edesauttaa kaupungin strategisten tavoitteiden toteutu-
mista. Maanalainen yleiskaavaluonnos perustuu lainvoimaisiin maa-
kuntakaavoihin, mutta sen laatimisessa on otettu huomioon myös val-
misteilla oleva maakuntakaava. Kaavaratkaisu ottaa huomioon myös 
Helsingin yleiskaavan 2016. 

Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi Helsingin maanalaisen yleis-
kaavan suunnitteluperiaatteet 25.4.2017 kaavan laatimisen pohjaksi.

Alueen lähtökohdat ja nykytilanne

Alueella on, lukuun ottamatta Östersundomin aluetta, voimassa Helsin-
gin maanalainen yleiskaava 2011, Helsingin Yleiskaava 2016 ja Hel-
singin Yleiskaava 2002 niiltä osin kuin korkein hallinto-oikeus kumosi 
Yleiskaavan 2016. Östersundomin alueella on voimassa Uudenmaan 
maakuntakaava.

Vuorovaikutus kaavan valmisteluaikana

Kaavaselostuksessa esitetään yhteenvedot kaavan valmisteluaikana 
saaduista viranomaisten kannanotoista ja osallisten mielipiteistä sekä 
vastineet niissä esitettyihin mielipiteisiin. Maankäyttö- ja rakennuslain 
66 §:n mukainen Helsingin maanalaisen yleiskaavan aloitusvaiheen vi-
ranomaisneuvottelu järjestettiin 8.6.2017. Viranomaisneuvottelun pu-
heenvuoroissa korostettiin pääkaupunkiseudun kasvuun varautumista 
myös maan alla.

Viranomaisten kannanotot ja muut mielipiteet osallistumis- ja arviointi-
suunnitelmasta sekä suunnitteluperiaatteista kohdistuivat muun muas-
sa maanalaisiin tilavarauksiin, maanalaisten tilojen suunnitteluun, tek-
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nisen huollon tunneleihin, maalämpöön, tulviin, rakennettuun ympäris-
töön, liikenteeseen, olemassa olevien tilojen ja toimintojen huomioimi-
seen sekä kallion ja louheen käyttömahdollisuuksiin. 

Kannanotoissa ja mielipiteissä esille tuotuja eri toimijoiden maanalaisia 
tilantarpeita ja muita huomioita on otettu huomioon kaavaluonnoksen 
valmistelussa. Maanalaista yleiskaavaluonnosta on valmisteltu yhteis-
työssä eri tilojen haltijoiden sekä viranomaisten kanssa. Tilavarausten 
laatimisessa on huomioitu hankkeiden suunnittelun vaihe ja tarkkuus. 
Asiat on otettu huomioon kaavatyössä siten, että on laadittu tarvittavat 
selvitykset sekä suoritettu vaikutusten arviointia tarpeen mukaisessa 
laajuudessa. Lisäksi on laadittu tarvittavat kaavamääräykset.

Tarkemmat perustelut

Tarkemmat kaavaratkaisun perustelut ilmenevät liitteenä olevasta kaa-
vaselostuksesta.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Eija Kivilaakso, yksikön päällikkö, puhelin: 310 37247

eija.kivilaakso(a)hel.fi
Raisa Kiljunen-Siirola, maisema-arkkitehti, puhelin: 310 37209

raisa.kiljunen-siirola(a)hel.fi
Karri Kyllästinen, diplomi-insinööri, puhelin: 310 37347

karri.kyllastinen(a)hel.fi
Anna Pätynen, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37110

anna.patynen(a)hel.fi

Liitteet

1 Maanalaisen yleiskaavaluonnoksen kartta, päivätty 21.4.2020
2 Maanalaisen yleiskaavaluonnoksen selostus, päivätty 21.4.2020
3 Maanalaisen yleiskaavan suunnitteluperiaatteet –raportti
4 Maankäytön suunnittelu ja maalämpö (Sweco Oy)
5 Maanalainen kävely-ympäristö osana viihtyisää kaupunkia (FCG Oy)
6 Helsingin maanalaiset tilat; Kaupallinen selvitys (Colliers International 

Oy)
7 Maanalaisten toimintojen yleinen turvallisuusselvitys 2018 (Kalliosuun-

nittelu Oy Rockplan Ltd ja L2-Paloturvallisuus)
8 Päätöshistoria

Oheismateriaali

1 Mielipidekirjeet

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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Otteet

Ote Otteen liitteet
Ne mielipiteensä esittä-
neet, jotka ovat ilmoitta-
neet osoitteensa

Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täy-
täntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristön toimiala Pelastuslaitos Pelastustoimen osasto Pelastusjohtaja 
14.06.2017 § 2

Keskushallinto Rakentamispalveluliikelaitos 13.6.2017

Kaupunginmuseo 8.6.2017

Kaupunkisuunnittelulautakunta 25.04.2017 § 188
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§ 217
Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle Pyö-
räliikenteen kehittämisohjelman 2020−2025 hyväksymiseksi ja oh-
jeellisena noudatettavaksi

HEL 2020-003674 T 08 00 04

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta päätti panna asian viikoksi pöydälle.

Käsittely

Asian aikana kuultavana oli liikennesuunnittelija Oskari Kaupinmäki. 
Asiantuntija poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Pöydällepanoehdotus:
Anni Sinnemäki: Pyydän asian pöydälle seuraavaan kokoukseen.

Kaupunkiympäristölautakunta päätti yksimielisesti panna asian pöydäl-
le.

Vastaehdotus:
Sirpa Asko-Seljavaara: Kaupunkiympäristölautakunta ehdotti, että har-
kitaan muuttaa joitakin puistoympäristössä olevia kevyen liikenteen 
väyliä sallituksi vain jalankulkijoille ja talvella hiihtäjille. Vastaavasti pyö-
räilijöille, joilla on tarve "oikaista" metsän /puiston läpi rakennetaan suo-
ra väylä . jota vain pyöräilijät käyttävät.

Sirpa Asko-Seljavaaran vastaehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Oskari Kaupinmäki, liikennesuunnittelija, puhelin: 310 22589

oskari.kaupinmaki(a)hel.fi

Liitteet

1 Pyöräliikenteen kehittämisohjelma 2020-2025

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Esitysehdotus
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Kaupunkiympäristölautakunta esittää kaupunginhallitukselle 
Pyöräliikenteen kehittämisohjelman 2020−2025 hyväksymistä ja ohjeel-
lisena noudatettavaksi sekä ohjelman toimenpiteiden toteuttamista 
kunkin vuoden talousarvion mahdollistamassa laajuudessa.

Tiivistelmä

Helsingin tavoitteena on olla maailman toimivin kaupunki. Kaupunkist-
rategian mukaan Helsinki tavoittelee myös hiilineutraaliutta vuoteen 
2035 mennessä. Pyöräliikenteen kehittämisellä voidaan edistää merkit-
tävästi molempien tavoitteiden saavuttamista. Pyöräliikennettä ediste-
tään, koska sillä saavutetaan aikasäästöjä, tehokkaampaa tilankäyttöä, 
terveyshyötyjä, ympäristöetuja, taloudellisia hyötyjä ja liikenneturvalli-
suuden parantumista. Pyöräliikenteen edistäminen ei ole itseisarvo, 
vaan keino turvallisemman, viihtyisämmän ja toimivamman kaupungin 
luomiseen sekä tasapainoisen, kaikki kulkumuodot huomioivan liiken-
nejärjestelmän luomiseen.

Pyöräliikenteen kantakaupungin tavoiteverkko hyväksyttiin kaupunki-
suunnittelulautakunnassa vuonna 2012 ja Helsingin edellinen pyöräilyn 
edistämisohjelma kaupunginhallituksessa 2014. Siinä tavoitteeksi ase-
tettiin pyöräliikenteen kulkutapaosuuden kasvu 11 prosentista 15 pro-
senttiin vuoteen 2020 mennessä. Ohjelmassa esitetyt 25 toimenpidettä 
painottuivat pyöräliikenteen infrastruktuurin kehittämiseen ja pyörälii-
kenteen investointitason nostamiseen vaiheittain 20 miljoonaan euroon. 
Pyöräliikenteen kulkutapaosuus ei kuitenkaan ole noussut tavoitteiden 
mukaisesti, vaikka pyöräliikenteen määrät ovatkin kasvaneet. Suurim-
maksi syyksi tähän nähdään pyöräliikenteen tavoiteverkon hidas toteut-
taminen: pyöräliikenteen väyliä ei ole rakennettu tavoitellulla nopeudel-
la. Investointitaso yltää tavoitteena olleeseen 20 miljoonaan euroon en-
simmäisen kerran vuonna 2020.

Tässä pyöräliikenteen kehittämisohjelmassa keskitytään erityisesti kei-
noihin parantaa pyöräliikenteen infrastruktuurin eri osa-alueita. Pyörä-
liikenteen edistäminen edellyttää lisäksi toimenpiteitä esimerkiksi pyö-
räilykasvatuksen ja ihmisten aktiviointiin liittyvien kokonaisuuksien osal-
ta. Näitä toimenpiteitä suunnitellaan ja toteutetaan myös kaupungin 
muiden ohjelmien yhteydessä.

Kehittämisohjelman ylätavoitteena on, että Helsinki on kaiken ikäisille 
sopiva ympärivuotinen pyöräilykaupunki, ja pyöräliikenteen kulkutapao-
suus on vähintään 20 % vuoteen 2035 mennessä. Se on linjassa Hiili-
neutraali Helsinki 2035 -ohjelman pyöräliikennettä koskevien kasvuta-
voitteiden ja siihen liittyvien päästövähennyspotentiaalin kanssa. Pää-
tavoitteen saavuttamiseksi on määritelty viisi alatavoitetta, joiden alla 
on yhteensä 34 toimenpidettä. Alatavoitteena ovat:
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1. Pyöräliikenteelle on suorat ja sujuvat reitit, joilla on selkeät ris-
teysjärjestelyt ja jalankulun ja pyöräliikenteen laadukas erottelu

2. Pyöräväylien ja pysäköinnin ylläpito on laadukasta ympärivuoti-
sesti

3. Pyöräliikenne on otettu huomioon työmaan aikaisissa järjeste-
lyissä

4. Pyöräpysäköintipaikkojen ja -palvelujen määrä vastaa kysyntää 
ja ne ovat laadukkaita

5. Markkinointi ja viestintä edistävät positiivista mielikuvaa pyörälii-
kenteestä.

Alatavoitteiden toteutuminen edellyttää kaikkien toimenpiteiden toteut-
tamista. Niillä tavoitellaan pyöräliikenteen tavoiteverkon nykyistä ri-
peämpää toteutumista myös esimerkiksi pikaparannuksia ja pilotteja 
hyödyntäen. Tavoitteiden toteutumista seurataan vuosittain tavoitekoh-
taisilla mittareilla ja niistä raportoidaan kaupunkiympäristölautakunnal-
le. Pyöräliikenteen kehittämisohjelma tullaan jatkossakin päivittämään 
noin viiden vuoden välein, jotta voidaan arvioida ohjelman edistymistä, 
päivittää tavoitteita ja etsiä tehokkaimpia toimenpiteitä asetettujen ta-
voitteiden saavuttamiseksi.

Esittelijän perustelut

Nykytila

Helsingissä on edistetty pyöräliikennettä vuodesta 1995, mutta vasta 
2010-luvulla toimenpiteitä on tehty aikaisempaa enemmän ja määrätie-
toisemmin. Vuonna 1995 laadittiin ensimmäinen pyöräliikenteen kak-
sinkertaistamisohjelma. Vuonna 2003 ohjelmaa tarkistettiin ja tavoit-
teeksi asetettiin pyöräliikenteen kaksinkertaistuminen vuoteen 2009 
mennessä. Brysselin julistuksen allekirjoittaminen vuonna 2009 toi uut-
ta puhtia pyöräliikenteen edistämiseen. Sen myötä pyöräliikenteen kul-
kutapaosuuden tavoite nousi 15 %:iin vuoteen 2020 mennessä. Tätä 
tavoitetta käsiteltiin laajemmin Helsingin ensimmäisessä poikkihallin-
nollisessa pyöräliikenteen edistämisohjelmassa, joka hyväksyttiin kau-
punginhallituksessa 27.1.2014. Edistämisohjelman hyväksyntää edelsi 
merkittävä väliaskel, kun pyöräliikenteen kantakaupungin tavoiteverkko 
hyväksyttiin kaupunkisuunnittelulautakunnassa 22.5.2012. Helsingin 
kaupunki on näin ollen sitoutunut ja velvoitettu toteuttamaan pyörälii-
kenteen tavoiteverkkoa ja edistämään pyöräliikennettä. Tavoiteverkon 
kantavana ajatuksena on, että kaikkien määränpäiden on oltava turval-
lisesti ja helposti saavutettavissa polkupyörällä suorinta mahdollista 
reittiä pitkin.
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Vuoden 2014 pyöräilyn edistämisohjelman toimenpiteiden edistymistä 
arvioitiin vuonna 2015 kaupungin tarkastuslautakunnan arvioinnissa, 
vuonna 2017 kaupunkiympäristölautakunnassa ja vuonna 2019 tätä oh-
jelmaa tehtäessä. Kaikissa arvioinneissa johtopäätös on ollut saman 
suuntainen: pyöräliikenteen olosuhteita on saatu parannettua merkittä-
västi, mutta parannettavaa on edelleen paljon. Tärkeimmät toimenpi-
teet pyöräliikenteen edistämiseksi eli infran rakentamisen toimenpiteet 
eivät olleet lähteneet käyntiin riittävällä nopeudella. Infran kehittämi-
seksi suunnittelun henkilöresurssit tulee asettaa kansainväliselle tasolle 
niin, että suunnitelmia saadaan tehtyä riittävä määrä ja investoinnit on 
mahdollista toteuttaa. Lisäksi tulisi kehittää hankkeiden ohjelmointia, 
organisointia, johtamista ja vastuiden määrittelemistä sekä toimenpitei-
den toteutumisen seurantaa. Tämän lisäksi tulisi myös etsiä ratkaisuja 
nk. nopeiden ja edullisten toimenpiteiden toteuttamiseen.

Nykyisin Helsingin pyöräliikenteen edistämisen parissa työskentelee 
yhteensä seitsemän henkilöä, joista yksi on määräaikainen ja kahdella 
työajasta 50 % on varattu pyöräliikenneasioihin. Muiden maiden pyöräi-
lykaupunkeihin verrattaessa nähdään, että erityisesti henkilöresursseja 
Helsingissä on selvästi vähemmän. Investointitasossa Helsinki ei ole 
pahasti jäljessä kansainvälisiä pyöräilykaupunkeja. Erityisesti, jos Hel-
singin 10 v. investointiohjelmassa pyöräliikenteen hankkeille osoitettu 
noin 20 milj. euroa vuodessa saadaan käytettyä, ollaan jo lähellä kan-
sainvälistä tasoa. Ero Kööpenhaminan, Amsterdamin ja Helsingin välil-
lä on kuitenkin se, että pyöräliikenteen huippukaupungeissa pääosa 
pyöräliikenteen infrasta on jo tehty aikaisempina vuosikymmeninä, kun 
taas Helsingissä tavoiteverkoista puuttuu vielä suurin osa. YK:n suosi-
tus sijoittaa 20 % liikennebudjetista pyöräliikenteen edistämiseen tar-
koittaisi Helsingissä noin 27 milj. euron vuosibudjettia.

Tavoitteet ja mittarit

Pyöräliikenteen kehittämisohjelman ylätavoite on määritelty seuraavas-
ti: Helsinki on kaiken ikäisille sopiva ympärivuotinen pyöräilykaupunki – 
pyöräliikenteen kulkutapaosuus on vähintään 20 % vuoteen 2035 men-
nessä. Asetetun tavoitteen mukainen pyöräliikenteen kulkutapaosuus 
on päästövähennyspotentiaalin edellytyksenä myös Hiilineutraali Hel-
sinki 2035 -ohjelmassa. Tavoitteen saavuttaminen edellyttää nykyisen 
kulkumuoto-osuuden trendin selkeää muutosta. Pyöräliikenteen kulku-
muoto-osuuden välitavoite vuodelle 2025 on 13 %. Välitavoite on saatu 
asettamalla nykytilan ja tavoitteen välille lineaarinen kasvu.

Ylätavoitteen saavuttamiseksi on määritetty viisi alatavoitetta. Alatavoit-
teet on muodostettu pyöräilybarometrin perusteella valitsemalla tavoit-
teita, jotka toteutuessaan saisivat barometriin vastanneet pyöräilemään 
enemmän. Lisäksi alatavoitteet ovat linjassa aikaisemman kehittämi-
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sohjelman tavoitteiden kanssa. Alatavoitteiden toteuttamiseksi tarvitta-
vat toimenpiteet on muodostettu yhdessä kaupunkiympäristön asian-
tuntijoiden, tämän työn ohjausryhmän ja sidosryhmien kanssa. Tavoit-
teiden toteutumista seurataan vuosittain kaupunkiympäristölautakun-
nassa tavoitekohtaisilla mittareilla.

Pyöräliikenteen kehittämisohjelman alatavoitteet ovat:

1. Pyöräliikenteelle on suorat ja sujuvat reitit, joilla on selkeät ris-
teysjärjestelyt ja jalankulun ja pyöräliikenteen laadukas erottelu

2. Pyöräväylien ja pysäköinnin ylläpito on laadukasta ympärivuoti-
sesti

3. Pyöräliikenne on otettu huomioon työmaan aikaisissa järjeste-
lyissä

4. Pyöräpysäköintipaikkojen ja -palvelujen määrä vastaa kysyntää 
ja ne ovat laadukkaita

5. Markkinointi ja viestintä edistävät positiivista mielikuvaa pyörälii-
kenteestä.

Toimenpiteet

Helsingin pyöräliikenteen kehittämisohjelma 2020-2025 sisältää 34 
toimenpidettä. Toimenpiteet on jaettu alatavoitteittain pyöräväyliin, yllä-
pitoon, työmaihin, pysäköintiin ja palveluihin sekä viestintään ja mark-
kinointiin. Toimenpiteet on laadittu aikaisemmasta edistämisohjelmasta 
saadun palautteen, pyöräilybarometrin, nykytilan analyysin, sidosryh-
mätyöpajojen, asiantuntijatyöpajojen ja asiantuntijoiden kanssa käyty-
jen keskustelujen perusteella. 

Tärkeimmäksi toimenpiteeksi on nostettu pyöräliikenteen tavoiteverkon 
nykyistä ripeämpi toteuttaminen. Pyöräliikenteen tavoiteverkon toteut-
taminen on yleensä tarkoittanut katujen kokonaisvaltaisia saneerauk-
sia, jotka ovat laajoja ja aikaa vieviä prosesseja. Mm. tästä johtuen ta-
voiteverkkoa ei ole saatu rakennettua tavoitellussa aikataulussa. Näin 
ollen nopeat toimenpiteet otetaan myös keinovalikoimaan, jolloin tavoi-
teverkon mukaisia järjestelyjä voidaan toteuttaa nykyistä nopeammalla 
aikataululla ja pyöräliikenteen verkko valmistuisi vähintään yhdenmu-
kaisuuden ja jatkuvuuden osalta mahdollisimman nopeasti. Vuosina 
2020-2025 keskitytään erityisesti kantakaupungin tavoiteverkon toteut-
tamiseen. Kaikki ohjelmassa esitetyt toimenpiteet on kuitenkin suunni-
teltu niin, että ne ovat toteutettavissa esitetyssä aikataulussa ja ovat 
niin ikään tärkeitä päätavoitteen toteutumisen kannalta.

Ohjelman vaikutukset
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Pyöräliikenteen priorisoiminen kulkumuotona parantaa ja kehittää laaja-
alaisesti kaupungin viihtyisyyttä, elinvoimaa ja liikennejärjestelmän toi-
mivuutta. Lisäksi pyöräilyllä on myönteisiä vaikutuksia ihmisten fyysi-
seen aktiivisuuteen ja terveyteen ja sitä kautta terveydenhuollon kus-
tannuksiin ja työn tuottavuuteen. Säännöllisen liikunnan liittäminen jo-
kapäiväisiin arkirutiineihin on tuloksellista kansanterveyden edistämis-
tä. Vuoden 2014 pyöräilyn edistämisohjelman yhteydessä luotiin työka-
lu uusien pyöräliikenneinvestointien hyötyjen ja kustannusten laskemi-
seen (Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston selvitys 2014:5. Pyöräilyn 
hyödyt ja kustannukset). Työssä laskettiin baanaverkon rakentamisen 
hyöty-kustannussuhde 10 ja 20 milj. euron kymmenvuotiselle investoin-
tiohjelmalle. Hyöty-kustannussuhteet ovat moninkertaiset tavanomaisiin 
tiehankkeisiin verrattuna: kummankin tavoiteskenaarion hyöty-
kustannussuhde on lähellä kahdeksaa. Kokonaisvaikutuksiltaan 20 milj. 
euron vuosi-investointiohjelma on kuitenkin kannattavampi. Hyödyt 
koostuvat pääosin terveyshyödyistä sekä aikasäästöistä, jotka johtuvat 
pyöräilyn nopeutumisesta. Suurimmat kustannuserät ovat onnetto-
muuskustannukset ja investointikustannukset. Selvityksen mukaan 
pyöräliikenteen baanaverkon investointien hyötykustannussuhteeksi 
muodostuu 7,8. Tehtyihin laskelmiin eivät sisälly ylläpidon, työmaiden, 
pyöräpysäköinnin ja pyöräilyn palveluiden sekä viestinnän ja markki-
noinnin toimenpiteet, joilla kansainvälisten kokemusten mukaan on eri-
tyisesti infran parannusten kanssa yhtä aikaa tehtynä suuri merkitys 
pyöräliikenteen kulkumuoto-osuuden kasvuun ja sitä kautta pyöräilystä 
saataviin hyötyihin.

Vuorovaikutus

Pyöräliikenteen kehittämisohjelman laatimisen aikana käydyn vuoro-
vaikutuksen tavoitteena oli parantaa Kaupunkiympäristön toimialan 
henkilökunnan ja ulkoisten sidosryhmien tietoisuutta ja sitoutuneisuutta 
pyöräliikenteen edistämiseen ja kehittämisohjelman toimenpiteisiin. Li-
säksi koko ohjelman laatimisen ajan jatkuneella vuorovaikutuksella py-
rittiin varmistamaan tiedonkulku eri osapuolten välillä.

Projektin sisäisen vuorovaikutuksen toimenpiteitä olivat ohjausryhmän 
ja ydintiimin kokoukset, muut projektin sisäisten sidosryhmien kokouk-
set, KYMPin johdolle suunnattu kysely sekä KYMPin henkilökunnalle 
suunnatut tavoite- ja toimenpidetyöpajat. Kutsuttuja tahoja olivat KYM-
Pin asiantuntijat. Projektin alkuvaiheessa toteutetusta sisäisestä kyse-
lystä saatua informaatiota hyödynnettiin projektin lähtötilanteen kartoit-
tamisessa ja tavoite- ja toimenpidetyöpajoissa syntynyttä materiaalia 
hyödynnettiin kehittämisohjelman alatavoitteiden ja toimenpiteiden 
määrittelyssä. Lisäksi KYMPin asiantuntijoita kuultiin erikseen toimenpi-
teitä muodostettaessa ja henkilökuntaa tiedotettiin yleisesti organisaa-
tion sisäiseen viestintäkanavaan nostetuilla uutisilla.
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Ulkoisessa vuorovaikutuksessa sidosryhmien edustajia kutsuttiin pro-
jektin tavoite- ja toimenpidetyöpajoihin sekä järjestettiin sidosryhmille 
tiedottava ja osallistava seminaari ja kaikille kaupunkilaisille avoin asu-
kastilaisuus. Kutsuttuja tahoja olivat kaupungin muiden toimialojen ja 
liikelaitosten henkilökunta, liikenneviranomaiset, liikennealan järjestöt, 
muut asiasta kiinnostuneet organisaatiot sekä kaupungin asukkaat. Ul-
koisille sidosryhmille järjestetyn seminaarin tarkoituksena oli jakaa tie-
toa pyöräliikenteen nykytilanteesta ja kehittämisohjelman tavoitteista 
sekä lisätä yhteisymmärrystä eri tahojen välillä. Tilaisuudessa keskus-
teltiin asioista, joita ulkoiset sidosryhmät pitävät ohjelman tavoitteiden 
toteutumisen kannalta erityisen tärkeinä sekä pohdittiin sidosryhmäor-
ganisaatioiden mahdollisuuksia edistää tavoitteiden toteutumista. Bryg-
gassa järjestettyjen asukasiltojen tarkoituksena oli tarjota kaupunkilai-
sille mahdollisuus kertoa heidän odotuksistaan, tarpeistaan ja tavoit-
teistaan pyöräliikenteen edistämiseen ja kaupunkikehitykseen liittyen. 
Sidosryhmäseminaarin ja asukastilaisuuksien tuloksia hyödynnettiin 
ohjelman toimenpiteitä muodostettaessa.

Lisäksi ohjelman laatimistyön alkuvaiheessa järjestettiin tapaaminen 
Helsingin polkupyöräilijöiden (HePo ry) kanssa. Yhdistyksen näkemyk-
siä käytettiin apuna erityisesti ohjelman tärkeimpien asiakokonaisuuk-
sien määrittelyssä.

Ohjelman toteutus ja seuranta

Toimenpideohjelman kaikista 34 toimenpiteestä priorisointi- ja toteut-
tamisohjelman laatiminen ja toteuttaminen kantakaupungin tavoitever-
kolle ja baanaverkolle (toimenpide 5) on kiireellisin ja tärkein. Ohjelma 
tarvitaan, jotta pyöräliikenteelle investointiohjelmassa osoitettu rahoitus 
saadaan käytettyä pyöräliikennettä parhaiten edistäviin kohteisiin ja in-
vestoinneista saadaan näin paras hyöty. Toteuttamisohjelman laatimi-
sessa otetaan lisäksi huomioon mm. verkon rakentuminen käyttäjän 
kannalta riittävän suurissa ja loogisissa kokonaisuuksissa. 

Kaikille toimenpiteille on ohjelmassa esitetty toteutusvuosi. Ohjelman 
toimenpiteet suositellaan toteutettavaksi esitetyllä aikataululla, koska 
tutkimusten mukaan usean toimenpiteen yhtäaikaisella toteuttamisella 
on suurempi vaikutus kuin yksittäisillä toimenpiteillä erikseen. Pyörälii-
kenteen kulkumuoto-osuuden tavoitteen mukainen kasvu edellyttää 
muutoksia prosessissa ja sitä kautta useita yhtäaikaisia toimenpiteitä. 
Toimeenpano edellyttää myös riittävien henkilöresurssien osoittamista.

Pyöräliikenteen edistämistä varten on perustettu koordinointiryhmä, 
jonka tehtäväksi asetetaan tämän pyöräliikenteen kehittämisohjelman 
toimeenpanon seuranta. Lautakunnalle esitetään seurantatiedot vuosit-
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tain. Lisäksi tavoitteiden toteutumisen tilannekatsaus julkaistaan pyöräi-
lykatsauksessa. 

Pyöräliikenteen kokonaisvaltainen edistäminen edellyttää infrastruktuu-
riin ja pyöräliikenteen palveluihin liittyvien kehittämistoimenpiteiden li-
säksi myös muiden kaupungin palvelukokonaisuuksien vastuulla ole-
vien pyöräliikenteeseen liittyvien asioiden kehittämistä. Tällaisia ovat 
mm. kasvatukseen, myönteiseen markkinointiin, liikuntapalveluihin ja 
terveydenhoitoon liittyvät kokonaisuudet. Helsingin kaupungin muiden 
palvelukokonaisuuksien tulisikin kartoittaa nykytila ja mahdollisuudet 
pyöräliikenteen edistämiseen ja tehdä suunnitelma pyöräliikenteen ke-
hittämistoimenpiteistä. KYMP tekee mielellään yhteistyötä muiden pal-
velukokonaisuuksien kehittämisohjelmien laatimisessa.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Oskari Kaupinmäki, liikennesuunnittelija, puhelin: 310 22589

oskari.kaupinmaki(a)hel.fi

Liitteet

1 Pyöräliikenteen kehittämisohjelma 2020-2025

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 218
Lapinlahden sairaala-alueen varaaminen NREP Oy:lle, sairaalara-
kennusten myyntiä ja tonttien vuokraamista koskevan esisopimuk-
sen hyväksyminen sekä alueen vuokrausperiaatteiden vahvistami-
nen

HEL 2020-003694 T 10 01 01 00

Lapinlahdenpolku 8

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta päätti panna asian viikoksi pöydälle.

Käsittely

Asian aikana kuultavina olivat eritysasiantuntija Mia Kajan, projektipääl-
likkö Juhani Linnosmaa ja tiimipäällikkö Matti Kaijansinkko. Asiantunti-
jat poistuivat kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Pöydällepanoehdotus:
Mia Haglund: Pyydän asian pöydälle seuraavaan kokoukseen.

Kaupunkiympäristölautakunta päätti yksimielisesti panna asian pöydäl-
le.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Mia Kajan, erityisasiantuntija, puhelin: 310 15820

mia.kajan(a)hel.fi
Ilkka Aaltonen, johtava tonttiasiamies, puhelin: 310 36441

ilkka.aaltonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Varausalue
2 Varausehdot
3 Esisopimus
4 Vuokraus- ja osto-oikeusperiaatteet
5 Kilpailuohjelma
6 Kilpailuehdotus Lapinlahden kevät
7 Arviointipöytäkirja

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Esitysehdotus
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Kaupunkiympäristölautakunta esittää

A

kaupunginhallituksen elinkeinojaostolle, että liitekartalla 1 osoitettu alue 
varataan NREP Oy:lle (y-tunnus 2110745-6) Lapinlahden sairaala-
alueen konseptikilpailun voittaneen kilpailuehdotuksen ”Lapinlahden 
kevät” jatkosuunnittelua ja kumppanuuskaavoitusta varten liitteen 2 
mukaisin ehdoin.   

B

kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus hyväksyisi osaltaan La-
pinlahden sairaala-alueen rakennusten myyntiä sekä Lapinlahden sai-
raala-alueelle muodostettavien tonttien vuokraamista koskevan, liittee-
nä 3 olevan esisopimuksen. 

Lisäksi kaupunkiympäristölautakunta esittää kaupunginhallitukselle, et-
tä kaupunginhallitus oikeuttaa Maaomaisuuden hallinnan tuki -yksikön 
Sopimukset ja toiminnanohjaus -tiimin tiimipäällikön tai tämän valtuut-
taman allekirjoittamaan edellä mainitun esisopimuksen sekä tekemään 
siihen tarvittaessa vähäisiä teknisiä korjauksia ja tarkennuksia.  

C

kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus vahvistaisi osaltaan La-
pinlahden sairaala-alueelle muodostettavien tonttien vuokraus- ja 
myyntiperiaatteet liitteen 4 mukaisesti. 

Tiivistelmä

Kaupunkiympäristölautakunta on päättänyt 11.12.2018, että Lapinlah-
den sairaala-alueen rakennusten myymiseksi ja alueen kehittämiseksi 
järjestetään konseptikilpailu. Kilpailun voittajaksi on valittu ehdotus 'La-
pinlahden kevät' ja kilpailualue esitetään varattavaksi ehdotuksen taka-
na olevalle NREP Oy:lle hankkeen jatkosuunnittelua ja kumppanuus-
kaavoitusta varten.

Esittelijän perustelut

Kilpailun järjestäminen

Helsingin kaupungin kiinteistöpoliittisen ohjelman mukaisesti kaupunki 
luopuu niistä tiloista, joita se ei tarvitse omassa palvelutuotannossaan 
ja joiden omistamiseen ei liity muita strategisia syitä tai pitkän tähtäi-
men palvelutilatarpeita. Kaupunkiympäristölautakunta on päättänyt 
11.12.2018 (§ 646) järjestää konseptikilpailun Lapinlahden sairaala-
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alueen rakennusten myymiseksi. Kilpailu on ollut kaksivaiheinen. Kil-
pailuohjelma on liitteenä 5.

Ensimmäisen vaiheen kilpailuehdotukset on pitänyt jättää arvostelta-
vaksi 31.5.2019 mennessä. Arviointiryhmä on valinnut kilpailun toiseen 
vaiheeseen kilpailuehdotukset 'Lapinlahden kevät' ja 'Lapinlahti 360'. 
Kilpailun toinen, niin sanottu neuvotteluvaihe, on käyty syksyllä 2019. 
Syksyn aikana jatkoon valitut ryhmät on työstäneet luonnossuunnitel-
miaan arviointiryhmän antamien jatkosuunnitteluohjeiden mukaisesti 
kaupungin asiantuntijoiden ohjauksessa.  

Lopulliset projektisuunnitelmat sekä tarjoukset sairaala-alueen raken-
nusten ostamisesta ja alueen tulevien tonttien arvoista vuokranmääri-
tystä varten on tullut jättää arvioitavaksi 10.1.2020 mennessä. Vain eh-
dotuksen 'Lapinlahden kevät' takana ollut työryhmä on jättänyt projekti-
suunnitelman ja siihen liittyvän tarjouksen määräaikaan mennessä. Kil-
pailuehdotus on liitteenä 6.

Kilpailun tavoitteet ja arviointikriteerit

Kilpailun tavoitteena on ollut löytää Lapinlahden sairaala-alueen raken-
nuksille sellainen ostaja ja kehittäjä, jolla on kaupungin tavoitteiden 
mukainen visio alueen ja rakennusten uudesta käytöstä sekä tahto ja 
taloudelliset edellytykset kunnostaa nykyiset suojellut rakennukset ja 
huolehtia rakennusten kunnosta myös jatkossa. 

Kaupungin tavoitteena ja kilpailun lähtökohtana on ollut, että  

 Lapinlahden alueen tulee säilyä kaikille avoimena, julkisena puisto-
na. 

 Rakennusten käyttö tulee olla pääosin muuta kuin asumista. 
 Toiminnan tulee ensisijaisesti sijoittua nykyisiin rakennuksiin.
 Rakennussuojelulailla suojeltujen rakennusten ja niiden ympäristön 

suojelupäätöksen mukainen vaaliminen on alueen kehittämisen läh-
tökohtana. 

 Mahdollinen lisärakentaminen tehdään rajatulle alueelle, suunnitte-
luperiaatteisiin lisärakennusoikeutta ei erikseen merkitä eikä se saa 
olla asumista. 

Kilpailuehdotusten keskeisimmät arviointikriteerit kilpailun toisessa vai-
heessa ovat olleet 

 Tavoitteiden mukainen avoin ja julkinen toteutusesitys  
 Alueen omaleimaisuus ja viihtyisyys, avoimuus
 Alueen identiteettiä ylläpitävät ratkaisut
 Alueen maisema- ja kulttuurihistoriallisten arvojen säilyminen, aluet-

ta elävöittävä toiminta
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 Rakennusten suojelun jatkuminen
 Julkisen toiminnan jatkuminen
 Rakennusten toiminnallisuus  

o Kokonaisratkaisun toimivuus
o Toimintojen sisältö, sijoittuminen ja suhde kokonaisuu-

teen
o Huollon ja pysäköinnin toimivuus
o Mahdollisen täydennysrakentamisen sopeutuminen ym-

päristöön, laajuus ja tilalaji
 Toteutettavuus

o Taloudellinen toteutuskelpoisuus
o Tekninen toteutuskelpoisuus
o Suunnitteluratkaisun joustavuus
o Kestävän kehityksen huomioiminen
o Arvioitu toteutusaikataulu

Arviointiryhmän päätös ja esitys alueen varaamiseksi

Arviointiryhmä on valinnut ehdotuksen ’Lapinlahden kevät’ kilpailun 
voittajaksi ja esittää kaupunkiympäristölautakunnalle ja edelleen kau-
punginhallituksen elinkeinojaostolle, että liitekartan 1 mukainen alue 
varataan NREP Oy:lle kumppanuuskaavoitusta ja hankkeen jatkosuun-
nittelua varten 31.12.2022 asti. Arviointiryhmän päätöspöytäkirja on liit-
teenä 7. 

Sairaala-alueen rakennusten myyntiä ja tonttien vuokraamista koskevan esisopi-
muksen hyväksyminen

Kilpailuohjelman mukaisesti voittajan kanssa on neuvoteltu esisopimus 
rakennusten ostamisesta ja niille muodostettavien tonttien vuokraami-
sesta. Esisopimus on liitteenä 3. 

Esisopimuksen mukaisesti ostaja sitoutuu kunnostamaan rakennukset 
sekä toteuttamaan muut kilpailuehdotuksen mukaiset toimenpiteet, jot-
ta rakennusten käyttö ja suojelu voi jatkua. Ostaja vastaa kaikista to-
teuttamisen ja ylläpidon kustannuksista.  

Rakennusten myyntihinta perustuu kilpailumenettelyn päätteeksi annet-
tuun ostotarjoukseen ja on 1 000 000 euroa. Ulkopuolisella arviolla on 
varmistettu, että tarjous vastaa käypää arvoa. Arviokirjassa on arvioitu 
rakennusten saneeraus- ja muutoskulujen olevan noin 17 000 000 eu-
roa.

Kilpailun päätteeksi annetun tarjouksen perusteella kaupungin vuosit-
taiset maanvuokratulot olisivat kilpailuehdotusten mukaisten tonttien 
osalta noin 788 000 euroa. 
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Mikäli vuokralainen päättäisi käyttää hotellitontin (kilpailuehdotuksen 
mukainen Uudisrakennus B) osalta osto-optiota, olisi tontin myyntihinta 
7 500 000 euroa ja vuosittaiset maanvuokratulot kaupungin omistuk-
seen jäävien tonttien osalta noin 413 000 euroa.

Kilpailun arviointiryhmä on todennut, että kaupungin talouden kannalta 
kilpailuehdotuksen liitteenä annettu tarjous Lapinlahden sairaala-
alueen rakennusten ostamisesta sekä rakennusten tonttien vuokran-
määrityksessä käytettävistä pääoma-arvoista on erittäin hyvä. 

Sairaala-alueen tonttien vuokraus- ja osto-oikeusperiaatteet

Vuokran määräytyminen

Sairaala-alueen rakennuksille sekä kilpailuehdotuksen mukaisille uu-
disrakennuksille on tarkoitus osoittaa omat tontit kilpailun jälkeen laadit-
tavassa asemakaavassa. Tonteista peritään vuokraa kaikesta asema-
kaavaan merkitystä kerrosalasta tai mikäli toteutetaan kaavan sallimaa 
kerrosalaa enemmän, peritään vuokraa rakennusluvan tai poikkeamis-
päätöksen osoittamasta/sallimasta kerrosalasta. Vuokrat sidotaan elin-
kustannusindeksiin. 

Asemakaavaan merkittyyn kerrosalaan sisältyvät tekniset ja muut apu-
tilat hinnoitellaan sen mukaan, mitä pääkäyttötarkoitusta ne palvelevat.  

Vuokra-ajan alkamisesta päätetään erikseen. Vuokra-aika on 70 vuot-
ta, kuitenkin enintään 31.12.2100 saakka. 

Kaupunginvaltuuston päätöksen 1.10.1980 (asia 18) mukaan yritystont-
tien vuosivuokra on 5 % niiden laskennallisesta hinnasta. 

Vuokran määrä

Maanvuokrat esitetään määräytyvän seuraavasti: 
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Hotellitontin vuokraukseen sisältyvä osto-oikeus

Kilpailuehdotuksen mukaisen Uudisrakennus B:n tontti voidaan myydä 
vuokralaiselle tai tämän määräämälle kaupungin hyväksymälle ostajal-
le, kun tontille rakennettava hotellirakennus on hyväksytty käyttöönotet-
tavaksi. 

Kaupunginhallituksen 1.4.2019 (224 §) hyväksymien tontinluovutuslin-
jausten mukaisesti hotellitontit luovutetaan pääsääntöisesti myymällä 
tai vuokraamalla osto-oikeuksin.

Ostohinta on 750 €/km2 (38 €/km2 ind.100). 

Arviolausunto

Vuokraus-, osto-oikeus- ja myyntiperiaatteet perustuvat kuntalain edel-
lyttämällä tavalla ulkopuoliseen arviolausuntoon. Lausunnon perusteel-
la tarjoajaa on pyydetty tarkistamaan tarjoustaan. Päivitetystä tarjouk-
sesta voidaan todeta, että esitetyt hinnan vastaavat käypiä arvoja. 

Arviokirjat ovat salassa pidettäviä asiakirjoja (JulkL 24 § 1 mom. 20 
kohta).
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Toimivalta ja delegointi

Hallintosäännön 7 luvun 1 §:n 6 kohdan mukaan kaupunginvaltuusto 
päättää kiinteän omaisuuden luovuttamisesta, milloin luovutettavan 
omaisuuden kauppahinta ylittää 10 miljoonaa euroa. Niin ikään hallin-
tosäännön mukaan kaupunginvaltuusto vahvistaa yli 30 vuoden pituis-
ten maanvuokrasopimusten yleiset vuokrausperiaatteet (7 luku 1 § 8 
kohta). 

Tonttipäällikkö päättää esisopimukseen perustuvien lopullisen kauppa-
kirjan ja vuokrasopimusten hyväksymisestä erikseen sen jälkeen, kun 
kaupunginvaltuusto on hyväksynyt po. esisopimuksen ja tonttien vuok-
rausperiaatteet.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Mia Kajan, erityisasiantuntija, puhelin: 310 15820

mia.kajan(a)hel.fi
Ilkka Aaltonen, johtava tonttiasiamies, puhelin: 310 36441

ilkka.aaltonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Varausalue
2 Varausehdot
3 Esisopimus
4 Vuokraus- ja osto-oikeusperiaatteet
5 Kilpailuohjelma
6 Kilpailuehdotus Lapinlahden kevät
7 Arviointipöytäkirja

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
NREP Oy Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytän-
töönpano
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4
Liite 7

Tiedoksi
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Kaupunginkanslia / Villeneuve, Nelskylä, Sippola-Alho, Linden
Kymp/Make/Maanvuokrajärjestelmä
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§ 219
Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
Lapinlahden sairaala-aluetta koskevasta rakennussuojeluesitykses-
tä ja Museoviraston lausunnosta

HEL 2019-006524 T 10 03 10

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta päätti panna asian viikoksi pöydälle.

Käsittely

Pöydällepanoehdotus:
Mia Haglund: Pyydän asian pöydälle seuraavaan kokoukseen.

Kaupunkiympäristölautakunta päätti yksimielisesti panna asian pöydäl-
le.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Pia Kilpinen, arkkitehti, puhelin: 310 37443

pia.kilpinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Helsinki-seura ry:n suojeluesitys 27.5.2019 liitteineen
2 Museoviraston lausunto 28.11.2019

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Kaupunkiympäristölautakunta antaa kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Kaupunkiympäristölautakunta katsoo, kuten Museovirasto lausunnos-
saan toteaa, että voimassa oleva suojelu rakennussuojelulain nojalla ja 
nykyinen asemakaava turvaavat Lapinlahden rakennusten ja puistoa-
lueen säilymisen, eikä pidä esitettyä suojelun laajentamista eikä vaa-
rantamiskieltoa tarpeellisena.

Esittelijän perustelut

Lausuntopyyntö
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Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on pyytänyt Hel-
singin kaupungin lausuntoa suojeluesityksestä ja Museoviraston lau-
sunnosta. Kaupunginkanslia pyytää kaupunkiympäristölautakuntaa an-
tamaan asiasta lausunnon kaupunginhallitukselle.

Helsinki-Seura ry. on tehnyt 27.5.2019 esityksen Lapinlahden sairaala-
alueen suojelemisesta rakennusperinnön suojelemisesta annetun lain 
(498/2010) säännösten nojalla ja esittänyt kohteen asettamista vaaran-
tamiskieltoon päätöksen valmistelun ajaksi. 

Entisen sairaalan rakennuksista suurin osa (päärakennus, huoltora-
kennuksen vanhempi osa, Venetsia-rakennus, Omenapuutalo, Terapia-
talo ja kellari) on jo suojeltu rakennussuojelulain nojalla vuonna 1994. 

Kohde on myös valtioneuvoston vuonna 2009 vahvistaman valtakun-
nallisesti merkittävien rakennettujen kulttuuriympäristöjen inventoinnin 
(RKY) kohde. Alueen muut rakennukset, entinen sairaalapuisto ja pää-
rakennuksen sisäpihat on myöhemmin suojeltu asemakaavalla (nro 
12046, tullut voimaan 6.7.2012).

Museovirasto toteaa 28.11.2019 lausunnossaan, että Lapinlahden en-
tinen mielisairaalan alue on maamme sairaalarakennusperinnön kan-
nalta ainutlaatuinen kohde ja valtakunnallisesti erityisen merkittävä ra-
kennettu kulttuuriympäristö. Ympäristöministeriön vahvistama suojelu-
päätös vuodelta 1994 ja voimassa oleva asemakaava ovat yhdessä tu-
keneet sen vaalimista kulttuurihistoriallisesti ja rakennustaiteellisesti ar-
vokkaana kokonaisuutena, ja toisaalta mahdollistaneet entisen sairaa-
la-alueen käyttämisen kansalaisten hyvinvointia laaja-alaisesti palvele-
vana alueena. Suojelutavoitteet ovat tähän mennessä toteutuneet ja 
rakennusten, piha-alueiden ja puiston suojeluarvot ovat vahvistuneet. 
Huolimatta siitä, että ennen nykyistä asemakaavaa sairaala-aluetta on 
jo merkittävästi supistettu ja rakennuskantaa ajan mittaan uudistettu, 
ovat alkuperäinen kokonaisuus ja sen tarkoitus vielä hahmotettavissa. 
Rakennusten säilyminen on toistaiseksi turvattu nykyisen rakennussuo-
jelupäätöksen nojalla ja nykyisellä asemakaavalla, jolla myös piha-
alueet ja puisto rakenteineen, vanhoine puineen ja istutusalueineen on 
suojeltu. 

Kaavoitustilanne

Helsingin yleiskaavassa 2016 Lapinlahden sairaala-alue on merkitty 
osittain mm. sairaalarakennuksen ja puiston eteläosan kohdalta kanta-
kaupunkitoimintojen alueeksi C2. Lisäksi yleiskaavassa puiston etelä-
reunaan on merkitty varaus mahdolliselle maanalaiselle kokoojakadulle 
ja kevyen liikenteen yhteydelle Länsibaanalle. Nämä varaukset sijoittu-
vat osittain Lapinlahden sairaalapuiston alueelle.
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Itse sairaalarakennus (arkkitehti C. L. Engel v. 1835) on suojeltu ra-
kennussuojelulain nojalla vuonna 1994 sekä nykyisin voimassa olevas-
sa asemakaavassa vuodelta 2012. Nykyisessä asemakaavassa myös 
Lapinlahden kaikki muut rakennukset ja rakennelmat, pihat, puisto- ja 
lähivirkistysalueet sekä vesialue on suojeltu s-merkinnällä sitä varten 
laadittujen laajojen rakennus- ja ympäristöhistoriallisten selvitysten 
pohjalta.

Kulttuurihistorialliset arvot

Lapinlahden sairaala-alue kuuluu Museoviraston ylläpitämään RKY-
rekisteriin (valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt). 
Yli 160 vuotta jatkunut sairaalatoiminta on kehittänyt alueesta kulttuuri-
historialtaan ja kasvillisuudeltaan ainutlaatuisen ja varjellut rakennusten 
säilymisen historiallisessa asussaan.

Lapinlahden sairaalan alue liittyy maisemakokonaisuuteen, jonka muo-
dostavat siihen liittyvä rauhallinen merenlahtinäkymä, läheiset historial-
liset hautausmaat sekä Hietaniemen rannat. Puistossa, joka on nykyi-
sin noin puolet entisestä, yhdistyy alueen alkuperäinen luonto ja vanha 
puistokulttuuri, minkä ansiosta puistossa on poikkeuksellisen runsas 
kasvilajisto. Maastossa on myös purettujen rakennusten perustuksia ja 
katkelma Krimin sodan aikaisesta, niemen eteläosassa sijainneelle pat-
terille johtaneesta tykkitiestä.

Suunnittelutilanne

Helsingin kaupunki järjesti alueelle ideakilpailun, jossa Lapinlahden sai-
raalan rakennuksille haettiin mahdollista uutta omistajaa ja käyttötarkoi-
tusta. Kilpailun toiseen vaiheeseen valikoitui kaksi ehdotusta. Voittajak-
si julkistettiin 18.3.2020 ehdotus Lapinlahden Kevät, jonka ovat laati-
neet NREP, Oaklins Merasco Oy sekä arkkitehtitoimistot Ark-Byroo Oy, 
Arkkitehtitoimisto OPUS Oy ja Arkkitehdit Soini & Horto Oy. Voittaja 
täytti hyvin ne kriteerit, joita kilpailuehdotuksen laatimiselle oli asetettu.

Voittaneessa ehdotuksessa päärakennukseen on ehdolla Tove Jans-
sonin kotimuseo, hostelli, työtiloja sekä erilaisia palveluja. Puisto säilyy 
kaupungin omistuksessa ja se säilytetään kaikille avoimena lähes en-
nallaan. Uudisrakennukset nousevat alueen eteläreunalle, minne tulisi 
hotelli Länsiväylän melumuuriksi sekä kaksi palveluasuntorakennusta.

Voittajatyön pohjalta tullaan laatimaan asemakaavan muutos tiiviissä 
yhteistyössä kaupunginmuseon kanssa. Uusi asemakaava tullaan laa-
timaan vain hyvin rajatulle osalle sairaalapuistokokonaisuutta mahdolli-
sen uudisrakentamisen niin vaatiessa. Muilta osin suojeluarvot ja siten 
nykyisen asemakaavan suojelumerkinnät säilyvät.
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Kaupunkiympäristön toimialan kanta on, että asemakaavanmuutokses-
sa tullaan edelleen turvaamaan valtakunnallisesti merkittävän ja ainut-
laatuisen sairaalapuiston säilytettävät arvot.

Kaupunginkanslia on pyytänyt kaupunkiympäristölautakuntaa anta-
maan asiasta lausunnon kaupunginhallitukselle 15.1.2020 mennessä.

Kaupunginkanslia on myöntänyt vastaukselle lisäaikaa 27.4.2020 
saakka.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Pia Kilpinen, arkkitehti, puhelin: 310 37443

pia.kilpinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Helsinki-seura ry:n suojeluesitys 27.5.2019 liitteineen
2 Museoviraston lausunto 28.11.2019

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 220
Toimivallan siirtäminen kaupunkiympäristön toimialalla hankintojen 
tekemisestä

HEL 2020-000183 T 00 01 00

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti:

 siirtää hankintojen toimivaltaa liitteessä 1 esitetyllä tavalla kaupun-
kiympäristön toimialalla;

 siirtää toimivaltaa kaupunkiympäristölautakunnan päätöksessä 
15.5.2018 § 243 mainitun lisäksi liitteessä 1 mainituille viranhaltijoil-
le siten, että hankintavaltuuden lisäksi heillä on toimivalta keskeyt-
tää hankinta julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista an-
netun lain (1397/2016) 125 §:n mukaisesti;

 siirtää toimivaltaa kaupunkiympäristölautakunnan päätöksessä 
15.5.2018 § 243 mainitun lisäksi liitteessä 1 mainituille viranhaltijoil-
le siten, että heillä on toimivalta päättää rajoitetussa-, neuvottelu- ja 
kilpailullisessa neuvottelumenettelyssä sekä innovaatiokumppanuu-
dessa tarjoajien valinnasta, dynaamisessa hankintajärjestelmässä 
ehdokkaiden valinnasta sekä suunnittelukilpailussa osallistujien va-
linnasta. 

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Janne Penttinen, lakimies, puhelin: 310 38388

janne.penttinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Kaupunkiympäristön toimialan hankintavaltuudet 21.4.2020

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunkiympäristölautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunkiympäristölautakunta on päättänyt hankintavaltuuksista 
20.6.2017 § 8 sekä 15.5.2018 § 243. Päätökset ovat perustuneet kau-
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punginhallituksen johtamisen jaoston alkuperäiseen hankintavaltuuksia 
koskevaan päätökseen 22.5.2017 § 99.

Hallintosäännön mukaan toimialalautakunta omalla toimialallaan päät-
tää tai hyväksyy perusteet ja rajat, joiden  mukaan viranomainen päät-
tää hankinnoista lukuun ottamatta osakkeita (10 luku 1 § 3 momentti 3 
kohta).

Tämän päätöksen liitteenä oleva esitys hankintavaltuuksista perustuu 
johtamisen jaoston sekä kaupunkiympäristölautakunnan aikaisempiin 
päätöksiin. Liitteessä 1 kuvattuihin hankintavaltuuksiin on tehty pääosin 
teknisiä muutoksia organisaatiossa tapahtuneiden muutosten mukai-
sesti. Lisäksi muutokset koskevat:

 hankintojen keskeyttämistä,
 tarjoajien, ehdokkaiden ja osallistujien valitsemista tietyissä menet-

telyissä ja
 toteutus- ja yhteistyösopimuksia. 

Tekniset muutokset

Teknisinä muutoksina vasemman puoleisesta sarakkeesta yksiköt on 
korvattu viranhaltijan nimikkeellä ja organisaatiossa tapahtuneet muu-
tokset on otettu listassa huomioon. Lisäksi taulukkoon on tehty vähäi-
sempiä yksittäisiä kielellisiä korjauksia.

Liitteestä on myös korjattu sellaisia virheellisesti siihen jääneitä erityis-
hankintavaltuuksien tarkennuksia, jotka muutettiin jo edellisellä kau-
punkiympäristölautakunnan päätöksellä.

Hankintojen keskeyttäminen

Toimivalta hankintojen keskeyttämiseksi on ollut epäselvää toimialalla. 
Tällä päätöksellä toimivalta hankintojen keskeyttämiseksi selvennettäi-
siin siirtämällä toimivalta kaikille niille viranhaltijoille, joilla on myös 
hankintavaltuus. Hankinnan keskeyttämisessä ei katsottaisi hankinnan 
arvoa toimivaltaa määritettäessä, vaan viranhaltija voisi keskeyttää 
myös sellaisen hankinnan, joka ylittää omien hankintavaltuuksien euro-
rajat.

Hankinta voidaan lain mukaan keskeyttää vain todellisesta ja perustel-
lusta syystä. Keskeyttämisestä on tehtävä muutoksenhakukelpoinen 
perusteltu päätös.

Toimittajien valinta hankintamenettelyn seuraavaan vaiheeseen

Toimivalta tarjoajien, ehdokkaiden ja osallistujien valinnasta tehtävästä 
päätöksestä on myöskin ollut toimialalla epäselvä. Tämän päätöksen 
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mukaan toimivalta siirrettäisiin kaikille niille viranhaltijoille, joilla on han-
kintavaltuus.

Tarjoajien, ehdokkaiden ja osallistujien valintaa koskevan päätöksen 
toimivaltaa määritettäessä ei katsottaisi hankinnan arvoa, vaan viran-
haltija voisi päättää näiden toimittajien valinnasta päätöksessä maini-
tuissa hankintamenettelyissä myös sellaisessa hankinnassa, joka ylit-
tää omien hankintavaltuuksien eurorajat.

Toteutus- ja yhteistyösopimukset

Toteutussopimuksilla voidaan sopia mm. tulevan hankinnan toteuttami-
sesta yhteistyössä toisen hankintayksikön kanssa. Sopimuksessa sovi-
taan siitä, miten kilpailutus käytännössä  järjestetään, mikä osa hankin-
nasta kuuluu millekin hankintayksikölle ja miten omistuksen lisäksi ja-
kautuvat maksu- ja muut velvoitteet osapuolten välillä.

Toteutussopimuksella ei vielä tehdä hankintapäätöstä, eikä pääsään-
töisesti valtuuteta yhteistyötahoja tekemään hankintapäätöstä tai - so-
pimusta kaupungin puolesta. Toteutussopimusta koskevasta hankin-
nasta tehdään myöhemmin hankintapäätös.

Toteutus- ja yhteistyösopimuksista saa aikaisempien hankintavaltuuk-
sien perusteella päättää toimialalla maankäyttöjohtaja sekä kaupun-
kiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto. Tä-
män lisäksi toimivaltuudet on nyt lisätty myös tekniselle johtajalle 3 000 
000 euroon saakka. Tämä helpottaa rakennusten ja yleisten alueiden 
palvelukokonaisuuden toteutus- ja yhteistyösopimuksista päättämistä 
käytännössä.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Janne Penttinen, lakimies, puhelin: 310 38388

janne.penttinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Kaupunkiympäristön toimialan hankintavaltuudet 21.4.2020

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunkiympäristölautakunta

Tiedoksi

Kaupunginkanslia / Jorma Lamminmäki
Kaupunkiympäristön toimiala
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Kaupunkiympäristön toimialan palvelukokonaisuudet
Kaupunkiympäristön toimialan palvelut
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 208, 209, 210, 215, 216, 217, 218 ja 219 §:t.

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

2
VALITUSOSOITUS

Pöytäkirjan 211, 212, 213 ja 214 §:t.

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksella vain se, joka on 
tehnyt alkuperäistä päätöstä koskevan oikaisuvaatimuksen.

Mikäli alkuperäinen päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, 
saa tähän päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksella myös

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

 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.
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Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen 
päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannu-
saatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä 
sen jälkeen.

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
 päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa
 päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet ennen valitusajan päätty-
mistä.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoi-
te:    

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);
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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-
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
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 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.

3
OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Pöytäkirjan 220 §.

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

Risto Rautava
puheenjohtaja
208-215 §

Anni Sinnemäki
puheenjohtaja
216-220 §

Sanna Lawrence
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Atte Kaleva

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa 
www.hel.fi 27.04.2020.


