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§ 538
Kaupunkiympäristölautakunnan talousarvio- ja taloussuunnitel-
maehdotus vuosille 2021-2023

HEL 2020-005480 T 02 02 00

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti hyväksyä kaupunginhallitukselle 
esitettäväksi kaupunkiympäristön toimialan talousarvio- ja taloussuun-
nitelmaehdotuksen vuosille 2021-2023.

Käyttömenoista:
Lautakunta toteaa, että budjettiehdotukseen ei sisälly hiilineutraali Hel-
sinki ohjelman osana aloitettavan Energiarenessanssi –toiminnan ra-
hoitusta yksityisten taloyhtiöiden energiatehokkuuskorjausten vauhdit-
tamiseksi, ja lautakunta katsoo että tämän toiminnan rahoituksen tulee 
sisältyä varsinaiseen talousarvioon.

Investoinneista:
Lautakunta toteaa investointitasoa koskien, että se ei ole riittävällä ta-
solla vaan investointitasoa tulisi korottaa seuraaviin linjauksiin tukeu-
tuen.
- Tilahankkeiden osalta lautakunta katsoo että keskeisimpien koulu- ja 
päiväkotihankkeiden investointi- ja korjaushankkeita ei tule lykätä
- Liikenteen investointeihin tulee sisällyttää Kruunusiltojen etupainottei-
nen vaihtoehto, Kalasataman-Pasilan raitiotien hankkeen alkaminen 
selvästi nyt esitettyä aiemmin, ja kestävän liikkumisen kannalta keskei-
simmät investoinnit esimerkiksi metroasemien peruskorjaushankkeiden 
osalta
- Asuntotuotannon edellytysinvestointien tulee olla tasolla joka mahdol-
listaa asuntotuotannon tavoitteiden saavuttamisen niin seuraavina vuo-
sina kuin yli 2020-luvun puolivälin ja lautakunta kiinnittää huomiota sii-
hen että näillä investoinneilla on selviä vaikutuksia kaupungin tuloihin
- Puistojen ja liikuntapaikkojen investointien tulee mahdollistaa merkit-
tävien täydennysrakentamishankkeiden ja kaupunkiuudistusalueiden 
riittävät puisto- ja liikuntapaikkainvestoinnit, joiden on perusteltua ajoit-
tua riittävän lähelle muuta toteuttamista.

Käsittely

Mikko Aho: Esittelijän esitystä on täydennetty seuraavasti:

Liite 1, sivu 14: Tarkennettu poistoja sekä käyttötalousraamin sisällä ti-
liryhmien välisiä muutoksia henkilöstömenot/palvelujen ostot.
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Liite 1, sivu 17: Päivitetty avustuksiin Pääkaupunkiseudun kierrätys-
keskuksen osuus, mikä myös sisältyy käyttötalousraamiin.

Lisätty liite 2: Tilankäyttösuunnitelma.

Liite 3: Korjattu Palun yksikkökustannuksia (lisätty luottotappiot ennus-
teeseen, kustannukset / pysäköinnin valvontatapahtumaindeksi).

Lisätty liite 15: Puistojen ja liikunta-alueiden rakennusohjelma.

Lisätty liite 18: Hyte talousarviotavoitteet 2021 (jaettu pöydälle).

Vastaehdotus: Anni Sinnemäki: 
Käyttömenoista:
Lautakunta toteaa, että budjettiehdotukseen ei sisälly hiilineutraali Hel-
sinki ohjelman osana aloitettavan Energiarenessanssi –toiminnan ra-
hoitusta yksityisten taloyhtiöiden energiatehokkuuskorjausten vauhdit-
tamiseksi, ja lautakunta katsoo että tämän toiminnan rahoituksen tulee 
sisältyä varsinaiseen talousarvioon.

Investoinneista:
Lautakunta toteaa investointitasoa koskien, että se ei ole riittävällä ta-
solla vaan investointitasoa tulisi korottaa seuraaviin linjauksiin tukeu-
tuen.
- Tilahankkeiden osalta lautakunta katsoo että keskeisimpien koulu- ja 
päiväkotihankkeiden investointi- ja korjaushankkeita ei tule lykätä
- Liikenteen investointeihin tulee sisällyttää Kruunusiltojen etupainottei-
nen vaihtoehto, Kalasataman-Pasilan raitiotien hankkeen alkaminen 
selvästi nyt esitettyä aiemmin, ja kestävän liikkumisen kannalta keskei-
simmät investoinnit esimerkiksi metroasemien peruskorjaushankkeiden 
osalta
- Asuntotuotannon edellytysinvestointien tulee olla tasolla joka mahdol-
listaa asuntotuotannon tavoitteiden saavuttamisen niin seuraavina vuo-
sina kuin yli 2020-luvun puolivälin ja lautakunta kiinnittää huomiota sii-
hen että näillä investoinneilla on selviä vaikutuksia kaupungin tuloihin
- Puistojen ja liikuntapaikkojen investointien tulee mahdollistaa merkit-
tävien täydennysrakentamishankkeiden ja kaupunkiuudistusalueiden 
riittävät puisto- ja liikuntapaikkainvestoinnit, joiden on perusteltua ajoit-
tua riittävän lähelle muuta toteuttamista.

Kannattaja: Laura Rissanen

Kaupunkiympäristölautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä Anni Sin-
nemäen vastaehdotuksen.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho
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Lisätiedot
Pekka Tirkkonen, suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 36637

pekka.tirkkonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Talousarvioehdotus 2021 KYMP
2 Tilankäyttösuunnitelma
3 Suoritteet ja tunnusluvut_31001_Kaupunkirakenne
4 Suoritteet ja tunnusluvut_31002_Rakennukset
5 Suoritteet ja tunnusluvut_31003_Asuntotuotanto
6 HSL_HSY_HKL
7 Hankeohjelma_Kiinteä omaisuus 2021-2030
8 Hankeohjelma_Rakennukset_2021-2030
9 Vuokra- ja osakehanke-ehdotukset vuosille 2021-2030
10 Hankeohjelma_Kadut ja liikenneväylät 2021-2030
11 Hankeohjelma_Puistot ja liikunta-alueet 2021-2030_
12 Irtaimen omaisuuden perushankinnat 2021-2030
13 Yhteenvetotaulukko investoinnit
14 Katujen ja liikenneväylien rakentamisohjelma 2021-2023
15 Puistojen ja liikunta-alueiden rakentamisohjelma vuosiksi 2021-2023
16 Sitovat toiminnalliset tavoitteet
17 Henkilöstötoimikunnan lausunto talousarvioehdotuksesta vuodelle 2021

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunkiympäristölautakunta päättää hyväksyä kaupunginhallitukselle 
esitettäväksi kaupunkiympäristön toimialan talousarvio- ja taloussuun-
nitelmaehdotuksen vuosille 2021-2023.

Esittelijän perustelut

Kaupunkiympäristön toimialan talousarvioehdotus vuodelle 2021 ja ta-
loussuunnitelmaehdotus vuosille 2021-2023 on laadittu kaupunginhalli-
tuksen 17.8.2020 antaman vuoden 2021 talousarvioehdotuksen raamin 
sekä talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksen 2021-2023 laatimi-
sohjeen mukaisesti.  

Kaupunginhallitus hyväksyi talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuk-
sen 2021-2023 laatimisohjeet ja niihin sisältyvät kaupunkitasoisen käyt-
tötalouden kokonaisraamin toimintamenoille, investointiraamin talous-
arviokohdittain sekä alustavan investointiohjelman vuosille 2021-2030.

Kaupunkiympäristön toimialan käyttötalous sisältää talousarviokohdat:

********** 
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Lisäksi talousarvioehdotus sisältää talousarviokohdat 31004 HSL- ja 
HSY-kuntayhtymien maksuosuudet ja 31006 Tuki HKL liikelaitokselle.

Esitys kaupunkiympäristön toimialan vuoden 2021 talousarvioksi ja 
vuosien 2022-2023 taloussuunnitelmaksi on tämän esityslistan liittee-
nä. Liite 1.

Käyttötalous

Talousarvion laatimisohjeissa todetaan, että raamin lähtökohtina ovat 
kaupunkistrategian taloustavoitteiden mukaisesti käyttömenoja mitoit-
tava tavoite ja investointitason mitoittaminen rahoituksellisesti kestäväl-
le tasolle. Lisäksi raamin lähtökohtana ovat tuoreimmat verotuloennus-
teet vuosille 2020-2024, joissa on otettu huomioon koronaepidemian 
vaikutukset yleiseen taloustilanteeseen. 

Kaupunkitasoisen käyttötalouden toimintamenojen kokonaisraamin 
määrittää väestönkasvuun, kustannustason nousuun ja tuottavuuden 
parantamiseen perustuva laskelma. 

31001 Kaupunkirakenne

Talousarviokohdan 31001 Kaupunkirakenne toimintamenot ovat val-
tuustoon nähden sitovia. Kaupunkirakenteen talousarvioehdotuksen 
mukaiset käyttötalouden tulot ovat 466,3 milj. euroa ja käyttömenot 
198,1 milj. euroa. 

Talousarviokohdan menojen kokonaisraami nousee 1,7 milj. euroa 
(0,86 %) vuoden 2020 talousarviosta. Menoraamissa on huomioitu kun-
ta-alan työehtosopimusten vuosille 2020 ja 2021 sijoittuvat korotukset 
2,6 %, hulevesimaksun korotus ja urakkasopimuksiin liittyvät indeksiko-
rotukset. Sopeuttamistoimenpiteitä ovat muun muassa rekrytointien vii-
västyttäminen ja sijaisten määrän vähentäminen, ulkovalaistuksen 
energiasäästöt, säästöt yleisten alueiden urakoiden lisätöissä sekä ti-
laisuuksien järjestämismenoissa ja virkamatkamenoissa.

31002 Rakennukset

Talousarviokohdan 31002 Rakennukset toimintakate on valtuustoon 
nähden sitova. Talousarvioehdotuksen mukainen sitova toimintakate 
on 236,5 milj. euroa. Tuloja arvioidaan toteutuvan 552,8 milj. euroa ja 
käyttömenoarvio on 316,3 milj. euroa.

Talousarviokohdan tulojen arvioidaan kasvavan noin 14,6 milj. euroa 
(+2,7 %) vuoden 2020 talousarviosta.

Talousarviokohdan menojen arvioidaan kasvavan noin 12,4 milj. euroa 
(+4,1 %) vuoden 2020 talousarviosta, missä merkittävimmät tekijät ovat 
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väistötilojen lisääntynyt tarve ja käyttötaloudesta rahoitettavat enna-
koimattomat rakennusten korjaukset. 

31003 Asuntotuotanto

Talousarviokohdan 31003 Asuntotuotanto toimintakate on valtuustoon 
nähden sitova. Asuntotuotannon talousarvioehdotuksen mukainen sito-
va toimintakate on 6,4 milj. euroa. Asuntotuotannon talousarvioehdo-
tuksessa tuloja arvioidaan toteutuvan 23,1 milj. euroa ja käyttömenoar-
vio on 16,7 milj. euroa.

Toimintakatteen arvioidaan nousevan 2,1 milj. eurolla (+ 49 %) vuoden 
2020 talousarvioon nähden. Toimintakatteen kasvu johtuu matalasta 
korkotasosta sekä tuloutuksen toimintaperiaatteen muuttamisesta.

31004 ja 31006 talousarviokohdat

Talousarviokohdat 31004 HSL- ja HSY-kuntayhtymien maksuosuudet 
ja 31006 Tuki HKL:lle on esitetty liitteessä 6.

Investoinnit

Talousarvioehdotuksen investointiesitykset vuodelle 2021 perustuvat 
kaupunginhallituksen 17.8.2020 päättämään tekniseen raamiin.

Investointitulot

Talousarviokohdat 8 01 50 Kiinteän omaisuuden myynti ja 8 07 Muu 
pääomatalous.

Vuonna 2021 kiinteää omaisuutta arvioidaan myytävän 100 milj. eurol-
la, josta kiinteän omaisuuden myyntiin kirjataan tasearvon mukaiset 5 
milj. euroa.

2021-2023 kiinteistöjä ja osakehuoneistoja arvioidaan myytävän vuosit-
tain noin 10 milj. eurolla, josta muuhun pääomatalouteen kirjataan ta-
searvon mukaiset 3 milj. euroa. Väestönsuojakorvauksia arvioidaan pe-
rittävän 0,1 milj. euroa.

Investointimenot

Talousarviossa esitetään kaupunkiympäristölautakunnan käyttöön 
määrärahaa yhteensä 376,5 milj. euroa.

Talousarviokohtaan 8 01 01 Kiinteistöjen ja kiinteistöjen hallintaan oi-
keuttavien osakkeiden ostot ja lunastukset sekä täydennysrakennus-
korvaukset kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi esitetään ta-
lousarvioehdotuksessa 13,5 milj. euron määrärahaa.
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Talousarviokohtaan 8 01 03 Esirakentaminen, täyttötyöt, rakentamis-
kelpoiseksi saattaminen sekä täydennyskorvaukset ja korvausinves-
toinnit kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi esitetään talousar-
vioehdotuksessa 21,5 milj. euron määrärahaa. 

Talousarviokohdan 8 02 Rakennukset uudis-, lisärakennus- ja korjaus-
hankkeisiin, kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi esitetään ta-
lousarvioehdotuksessa 250 milj. euron määrärahaa. 

Talousarviokohdan 8 03 Kadut ja liikenneväylät uudisrakentamiseen, 
perusparannukseen sekä muihin investointeihin kaupunkiympäristölau-
takunnan käytettäväksi esitetään talousarvioehdotuksessa 69,1 milj. 
euron määrärahaa.

Talousarviokohtaan 8 04 Puistot ja liikunta-alueet uusiin puistoihin ja 
puistojen peruskorjauksiin sekä pääosin liikuntapaikkojen ja ulkoilua-
lueiden peruskorjauksiin kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi 
esitetään talousarvioehdotuksessa 16,1 milj. euron määrärahaa.

Talousarviokohtaan 8 05 03 Irtaimen omaisuuden perushankinta kau-
punkiympäristön toimialan käytettäväksi esitetään talousarvioehdotuk-
sessa 5,3 milj. euron määrärahaa.

Talousarviokohtaan 8 06 01 Hitas-osakkeiden ostaminen kaupunkiym-
päristölautakunnan käytettäväksi esitetään talousarvioehdotuksessa 1 
milj. euron määrärahaa.

Investointeja koskevat tarkemmat tiedot on esitetty liitteissä 7-15

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Toimialan sitovat tavoitteet kytkeytyvät kaupunkistrategiaan, kaupunki-
tason strategiamittareihin, kaupunkitasoisiin hankkeisiin ja yhteissuun-
nittelun teemoihin. 

Sitovat tavoitteet ja niiden mittarit

Asuntotuotannon edellytysten turvaaminen ja edistäminen: 

- Kaavoitetaan vähintään 700 000 k-m2 pääosin raideliikenteen palve-
lualueelle, josta täydennysrakentamista vähintään 40 % (280 000 k-
m2)
- Rakennusoikeutta luovutetaan vähintään 400 000 k-m2
- Asuntotuotanto vähintään 1 500 asuntoa

Ekologisesti kestävän kehityksen turvaaminen:
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- Kaupungin omissa toimitiloissa (uudiskohteet, peruskorjaushankkeet) 
päälämmitysjärjestelmäksi valitaan lämpöpumpputekniikka aina, kun se 
on teknisesti mahdollista ja kun takaisinmaksuaika on 15 vuotta tai alle. 

- Kaikki vuonna 2021 alkavat kaupungin hallinnoimat uudisrakennus-
hankkeet tulee suunnitella ja myöhemmin toteuttaa siten, että raken-
nuksen E-luku on vähintään 30 % pienempi kuin kansallinen määräys-
taso edellyttää (toimitilat ja palvelurakennukset)

- Kaikki vuonna 2021 alkavat kaupungin hallinnoimat korjausrakennus-
hankkeet tulee suunnitella ja myöhemmin toteuttaa siten, että raken-
nuksen E-luku pienenee peruskorjauksen myötä vähintään 20 %-
yksikköä enemmän kuin kansallinen määräystaso edellyttää (ympäris-
töministeriön asetus 4/13 7§ E-lukuvaatimus rakennusluokittain).

Asiakaskokemuksen parantaminen:

- Asiakaspalautteeseen vastaaminen tavoiteajassa (enintään 5 arkipäi-
vää),

- Ulkoilmatapahtumien tapahtuma-aluevuokrauksen läpimenoaika (me-
diaani enintään 5 arkipäivää),

- Helsingin kaduilla tehtävien töiden järjestelyjen toimivuutta koskevan 
asiakaskyselyn tulos ylittää arvon 3,3 (asteikolla 1-5).

Tilojen monipuolinen ja tehokas käyttö:

- Tyhjien tilojen osuus enintään 4 %.

Sitovien toiminnallisten tavoitteiden kytkeytyminen kaupunkistrategiaan 
on esitetty liitteessä 16.

Muut toiminnalliset tavoitteet

Toimialan muut toiminnalliset tavoitteet ovat sitovia toiminnallisia tavoit-
teita täydentäviä tavoitteita, jotka tukevat kaupunkistrategian tavoittei-
den toteutumista.

Muut toiminnalliset tavoitteet on esitetty liitteessä 1.

Määrälliset tavoitteet ja yksikkökustannukset

Suoritteet ja tunnusluvut sekä yksikkökustannukset talousarviokohdit-
tain on esitetty liitteissä 3, 4 ja 5.

Toimialan henkilöstötoimikunnan lausunto
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Kaupunkiympäristön toimialan henkilöstötoimikunta on 31.8.2020 ko-
kouksessaan käsitellyt toimialan talousarvioehdotusta vuodelle 2021 ja 
antanut siitä lausunnon. 

Lausunto on liitteessä 17.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Pekka Tirkkonen, suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 36637

pekka.tirkkonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Talousarvioehdotus 2021 KYMP
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4 Suoritteet ja tunnusluvut_31002_Rakennukset
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8 Hankeohjelma_Rakennukset_2021-2030
9 Vuokra- ja osakehanke-ehdotukset vuosille 2021-2030
10 Hankeohjelma_Kadut ja liikenneväylät 2021-2030
11 Hankeohjelma_Puistot ja liikunta-alueet 2021-2030_
12 Irtaimen omaisuuden perushankinnat 2021-2030
13 Yhteenvetotaulukko investoinnit
14 Katujen ja liikenneväylien rakentamisohjelma 2021-2023
15 Puistojen ja liikunta-alueiden rakentamisohjelma vuosiksi 2021-2023
16 Sitovat toiminnalliset tavoitteet
17 Henkilöstötoimikunnan lausunto talousarvioehdotuksesta vuodelle 2021

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Toimeksianto Kaupunginkanslia/talous- ja suunnitteluosasto/ Ari Hie-
tamäki
Tiedoksi Kaupunginkanslia/Talous- ja suunnitteluosasto/Ville Vastamä-
ki

Päätöshistoria

Liikenneliikelaitoksen johtokunta 17.09.2020 § 139

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta 17.09.2020 § 75
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Kaupunkiympäristölautakunta 15.09.2020 § 519

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 15.09.2020 § 188

Sosiaali- ja terveyslautakunta 15.09.2020 § 145

Pelastuslautakunta 15.09.2020 § 44

Pelastuslautakunta 08.09.2020 § 41

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 08.09.2020 § 122


