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Kokousaika 15.12.2020 15:30 - 17:20

Kokouspaikka Horisontti, Työpajankatu 8

Läsnä

Jäsenet

Sinnemäki, Anni apulaispormestari
kokouspaikalla läsnä § 738-747, 
saapui klo 15:56

Rautava, Risto varapuheenjohtaja
etänä

Asko-Seljavaara, Sirpa kokouspaikalla läsnä § 737-747, 
saapui klo 15:36

Haglund, Mia kokouspaikalla
Heinäluoma, Eveliina etänä
Hyttinen, Nuutti kokouspaikalla
Kaleva, Atte etänä
Laak, Noora kokouspaikalla läsnä § 737-747, 

saapui klo 15:38
Lovén, Jape etänä läsnä § 737-747, saapui klo 

15:44
Pasanen, Amanda etänä
Rantanen, Tuomas etänä
Rissanen, Laura etänä
Särelä, Mikko varajäsen

etänä

Muut

Aho, Mikko kaupunkiympäristön toimialajohtaja
kokouspaikalla

Hyvärinen, Silja hallintojohtaja
etänä

Pudas, Kari tekninen johtaja
etänä

Saarholma, Mirka vs. asiakkuusjohtaja
etänä

Haapanen, Sami tonttipäällikkö
etänä

Hakala, Tuomas vs. asemakaavapäällikkö
etänä

Luomanen, Jussi kaupunkitila- ja maisemasuunnitte-
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lupäällikkö
etänä

Manninen, Rikhard maankäyttöjohtaja
etänä

Putkonen, Reetta liikenne- ja katusuunnittelupäällikkö
etänä

Rajala, Pasi yleiskaavapäällikkö
etänä

Ravantti, Mikko hallintopäällikkö
etänä

Mäntymäki, Heikki viestintäpäällikkö
etänä

Hannola, Lea hallintoasiantuntija
etänä

Höhl, Eija hallintosihteeri
kokouspaikalla

Sulkko, Katja hallintosihteeri
kokouspaikalla

Maaranen, Miro nuorisoneuvoston edustaja
etänä

Ahonen, Pertti it-asiantuntija
kokouspaikalla

Lindholm, Mårten vs. yksikön päällikkö
asiantuntija
etänä läsnä § 740

Sutela, Leena talous- ja suunnittelupäällikkö
asiantuntija
etänä läsnä § 740

Tirkkonen, Pekka suunnittelupäällikkö
asiantuntija
etänä läsnä § 740

Puheenjohtaja

Risto Rautava 736-737 §
Anni Sinnemäki apulaispormestari

738-747 §

Esittelijät

Mikko Aho kaupunkiympäristön toimialajohtaja
736-747 §

Pöytäkirjanpitäjä

Katja Sulkko hallintosihteeri
736-747 §
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§ Asia

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

737 Asia/3 Kantakaupungin eräiden alueiden rajatun rakennuskiellon pidentämi-
nen ja osan alueen määrääminen rajattuun rakennuskieltoon (nro 
12691)

738 Asia/2 Ilmoitusasiat

739 Asia/4 Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle val-
tuutettu Mai Kivelän ym. aloitteesta kierrätysmahdollisuuksien paran-
tamiseksi ja mini-Sortin edistämiseksi kantakaupunkiin

740 Asia/5 Kaupunkiympäristön toimialan toimintasuunnitelma ja tulosbudjetti 
2021

741 Asia/6 Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle vuoden 
2020 talousarvion sitovien määrärahojen alakohtien välisistä määrära-
hansiirroista ja vuoden 2020 katujen investointimäärärahan ylityksestä

742 Asia/7 Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle eräiden 
vuoden 2020 rakennusten määrärahojen siirtämiseksi talousarviokoh-
dista 8 02 01 ja 8 02 03 talousarviokohtaan 8 02 02 ja talousarviokoh-
dan 8 02 02 ylittämiseksi

743 Asia/8 Toimivallan siirtäminen kaupunkiympäristön toimialalla hankintojen 
tekemisestä

744 Asia/9 Oikaisuvaatimus kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupa-
jaoston määräämistä rakennusvalvontamaksuista

745 Asia/10 Hankintaoikaisuvaatimus kaupunkiympäristön hallintojohtajan 
10.11.2020 § 29 päätöksestä koskien kaupunkiympäristötalon työpöy-
tä- ja sisustusvalaisimien hankintaa (osa-alue 4)

746 Asia/11 Oikaisuvaatimus kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat -
palvelukokonaisuuden alueidenkäytön ja -valvonnan yksikön aluei-
denkäytön tiimipäällikön päätöksestä 27.10.2020 (§ 179)

747 Asia/12 Kaupunkiympäristölautakunnan alaisten viranomaisten ajalla 
3.12.−9.12.2020 tekemien päätösten seuraaminen
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§ 736
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 Nuutti Hyttisen ja varatarkastajaksi jäsen Amanda Pasasen.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Marianne Hirsikko, hallintosihteeri, puhelin: 310 64373

marianne.hirsikko(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Marianne Hirsikko, hallintosihteeri, puhelin: 310 64373

marianne.hirsikko(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 38/2020 2 (80)
Kaupunkiympäristölautakunta

Asia/3
15.12.2020

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 58200 Työpajankatu 8  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

§ 737
Kantakaupungin eräiden alueiden rajatun rakennuskiellon pidentä-
minen ja osan alueen määrääminen rajattuun rakennuskieltoon (nro 
12691)

HEL 2020-011915 T 10 03 05

Hankenumero 5845_2

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti:

 pidentää kahdella (2) vuodella osaa kantakaupunkia koskevaa rajat-
tua rakennuskieltoa, joka kohdistuu rakennusten 1. kerrosten ja ka-
dunvarsien myymälä-, liike- ja toimitiloihin ja niiden muuttamiseen 
asuinkäyttöön. Rakennuskielto koskee seuraavissa kaupunginosis-
sa sijaitsevia tontteja, joilla asemakaava mahdollistaa rakennusten 
käytön asumiseen kokonaan tai osittain: 1. Kruununhaka, 2. Kluuvi, 
3. Kaartinkaupunki, 4. Kamppi, 5. Punavuori, 6. Eira, 7. Ullanlinna, 
8. Katajanokka, 9. Kaivopuisto, 10. Sörnäinen (osa), 11. Kallio, 12. 
Alppiharju, 13. Etu-Töölö, 14. Taka-Töölö, 21. Hermanni (osa) ja 22. 
Vallila. 

 asettaa kahdeksi (2) vuodeksi rajatun rakennuskiellon korttelin 
20122 (osaa Länsisataman aluetta) tonteille, joilla asemakaava 
mahdollistaa rakennusten käytön asumiseen kokonaan tai osittain. 
Rajattu rakennuskielto kohdistuu rakennusten 1. kerrosten ja ka-
dunvarsien myymälä-, liike- ja toimitiloihin ja niiden muuttamiseen 
asuinkäyttöön. 

 että rakennusten 1. kerrosten ja kadunvarsien myymälä-, liike- ja 
toimitiloja voidaan harkinnanvaraisesti ja tapauskohtaisesti muuttaa 
asuinkäyttöön hakemalla poikkeamista rajatusta rakennuskiellosta. 
Muutosten mahdollisuutta tarkasteltaessa poikkeamisharkinnassa 
huomioidaan muun muassa aluetta koskevat strategiset tavoitteet, 
kaupunkirakenteellinen ja toiminnallinen sijainti, joukkoliikennesaa-
vutettavuus sekä rakennuksen tai tilan ominaisuudet ja mahdolliset 
erityispiirteet. Tapauskohtaisessa harkinnassa asuinkäyttöön muut-
tamisen edellytyksenä on yleiskaavan ja kaupunkistrategian mukai-
sesti, että alueen toiminnallinen monipuolisuus säilyy, eivätkä yritys-
ten toimintaedellytykset heikkene muutoksessa.

Pidennetyn ja asetetun rakennuskiellon alueet on esitetty rakennuskiel-
tokartassa nro 12691 (liite 1). 

Rakennuskielto on voimassa 11.12.2022 asti.
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Samalla kaupunkiympäristölautakunta päätti määrätä, että päätös tulee 
voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman. Päätöksestä tulee kuu-
luttaa.

Käsittely

Kaupunkiympäristölautakunta päätti käsitellä toimialajohtajan kolman-
nen esityksen kokouksen toisena asiana.

Esteelliset: Anni Sinnemäki (hallintolain 18 §:n 1 momentin 3 kohta)

Mikko Aho: Lisätään rivin 1 viimeiseksi kohdaksi

- että rakennusten 1. kerrosten ja kadunvarsien myymälä-, liike- ja toi-
mitiloja voidaan harkinnanvaraisesti ja tapauskohtaisesti muuttaa 
asuinkäyttöön hakemalla poikkeamista rajatusta rakennuskiellosta. 
Muutosten mahdollisuutta tarkasteltaessa poikkeamisharkinnassa 
huomioidaan muun muassa aluetta koskevat strategiset tavoitteet, 
kaupunkirakenteellinen ja toiminnallinen sijainti, joukkoliikennesaavu-
tettavuus sekä rakennuksen tai tilan ominaisuudet ja mahdolliset eri-
tyispiirteet. Tapauskohtaisessa harkinnassa asuinkäyttöön muuttami-
sen edellytyksenä on yleiskaavan ja kaupunkistrategian mukaisesti, et-
tä alueen toiminnallinen monipuolisuus säilyy, eivätkä yritysten toimin-
taedellytykset heikkene muutoksessa.

Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi esittelijän muutetun ehdotuk-
sen.

Vastaehdotus:
Nuutti Hyttinen: Lisätään päätösehdotuksen ensimmäisen kappaleen 
ensimmäiseen kohtaan: "Rakennuskielto ei kuitenkaan koske yksittäis-
ten huoneistojen alkuperäisen käyttötarkoituksen palauttamista asuin-
käyttöön silloin, kun huoneistoihin ei ole tehty sellaisia muutostöitä, joi-
den myötä olisi ilmeistä, ettei huoneistoa ole enää tarkoituksenmukais-
ta käyttää asuntona, ellei ole erityisen painavaa syytä toimia toisin."

Kannattaja: Atte Kaleva

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Lisätään päätösehdotuksen ensimmäisen kappaleen en-
simmäiseen kohtaan: "Rakennuskielto ei kuitenkaan koske yksittäisten 
huoneistojen alkuperäisen käyttötarkoituksen palauttamista asuinkäyt-
töön silloin, kun huoneistoihin ei ole tehty sellaisia muutostöitä, joiden 
myötä olisi ilmeistä, ettei huoneistoa ole enää tarkoituksenmukaista 
käyttää asuntona, ellei ole erityisen painavaa syytä toimia toisin."
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Jaa-äänet: 10
Sirpa Asko-Seljavaara, Mia Haglund, Eveliina Heinäluoma, Noora 
Laak, Jape Lovén, Amanda Pasanen, Tuomas Rantanen, Risto Rauta-
va, Laura Rissanen, Mikko Särelä

Ei-äänet: 2
Nuutti Hyttinen, Atte Kaleva

Poissa: 1
Anni Sinnemäki

Esittelijän ehdotus jäi voimaan äänin 10-2 (1 poissa).

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Kerttu Kurki-Issakainen, johtava arkkitehti, puhelin: 310 37349

kerttu.kurki-issakainen(a)hel.fi
Hanna Pikkarainen, tiimipäällikkö, puhelin: 31037027

hanna.pikkarainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Rakennuskieltokartta nro 12691/1.12.2020

Muutoksenhaku

Hallintovalitus, rakennuskiellon määrääminen ja pidentäminen

Otteet

Ote Otteen liitteet
Uudenmaan elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristökes-
kus

Esitysteksti
Hallintovalitus, rakennuskiellon määräämi-
nen ja pidentäminen
Liite 1

Päätösehdotus

Kaupunkiympäristölautakunta päättää:

 pidentää kahdella (2) vuodella osaa kantakaupunkia koskevaa rajat-
tua rakennuskieltoa, joka kohdistuu rakennusten 1. kerrosten ja ka-
dunvarsien myymälä-, liike- ja toimitiloihin ja niiden muuttamiseen 
asuinkäyttöön. Rakennuskielto koskee seuraavissa kaupunginosis-
sa sijaitsevia tontteja, joilla asemakaava mahdollistaa rakennusten 
käytön asumiseen kokonaan tai osittain: 1. Kruununhaka, 2. Kluuvi, 
3. Kaartinkaupunki, 4. Kamppi, 5. Punavuori, 6. Eira, 7. Ullanlinna, 
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8. Katajanokka, 9. Kaivopuisto, 10. Sörnäinen (osa), 11. Kallio, 12. 
Alppiharju, 13. Etu-Töölö, 14. Taka-Töölö, 21. Hermanni (osa) ja 22. 
Vallila. 

 asettaa kahdeksi (2) vuodeksi rajatun rakennuskiellon korttelin 
20122 (osaa Länsisataman aluetta) tonteille, joilla asemakaava 
mahdollistaa rakennusten käytön asumiseen kokonaan tai osittain. 
Rajattu rakennuskielto kohdistuu rakennusten 1. kerrosten ja ka-
dunvarsien myymälä-, liike- ja toimitiloihin ja niiden muuttamiseen 
asuinkäyttöön. 

Pidennetyn ja asetetun rakennuskiellon alueet on esitetty rakennuskiel-
tokartassa nro 12691 (liite 1). 

Rakennuskielto on voimassa 11.12.2022 asti.

Samalla kaupunkiympäristölautakunta päättää määrätä, että päätös tu-
lee voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman. Päätöksestä tulee 
kuuluttaa.

Esittelijän perustelut

Taustaa

Kaupunginhallituksen 27.1.2014 (§ 106) määräämä yleiskaavan laati-
mista koskeva rakennuskielto koskien kantakaupungin eräiden aluei-
den rakennusten 1. kerrosten ja kadunvarsien myymälä-, liike- ja toimi-
tilojen muuttamista asuinkäyttöön päättyi 5.12.2018 Helsingin yleiskaa-
van 2016 tultua voimaan.  

Helsingin yleiskaavassa 2016 määrätään Liike- ja palvelukeskusta C1 
– merkinnällä niistä alueista, joilla rakennuksen maantasokerrokset ja 
kadulle avautuvat tilat ovat pääsääntöisesti osoitettava liiketiloiksi ja 
Kantakaupunki C2- merkinnällä niistä alueista, joilla sijaitsevien raken-
nusten maantasokerrokset ja kadulle avautuvat tilat on osoitettava en-
sisijaisesti liike- ja muuksi toimitiloiksi. 

Turvatakseen yleiskaavan tavoitteiden mukaisten asemakaavamuutos-
ten laatimisen Kaupunkiympäristölautakunta päätti 11.12.2018 (§ 640) 
asettaa osaan kantakaupunkia rajatun rakennuskiellon asemakaavan 
laatimiseksi ja muuttamiseksi. Rakennuskielto koskee rakennusten 1. 
kerrosten ja kadunvarsien myymälä-, liike- ja toimitilojen muuttamista 
asuinkäyttöön rakennuskieltokartassa nro 12561 esitetyillä tonteilla 
11.12.2020 saakka. 

Nyt pidennettävän rakennuskiellon alueella on voimassa useita eri-
ikäisiä asemakaavoja. Alueeseen kuuluu sekä yksityisessä että julki-
sessa omistuksessa olevia tontteja ja kiinteistöjä. 
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Rakennuskiellon aikana (11.12.2018-) poikkeamisia rakennuskiellosta 
yksittäisten tilojen käyttötarkoitusten osalta käsiteltiin yhteensä 8 kpl 
(1.11.2020 mennessä). Neljässä tapauksessa poikkeaminen myönnet-
tiin ja neljässä hylättiin tapauskohtaisen harkinnan perusteella. Lisäksi 
vireillä on joitakin uusia poikkeamishakemuksia. Poikkeamisharkinnas-
sa on otettu huomioon yleiskaavan määräysten vaatima alueellinen 
tarkastelu sekä kohdekohtainen harkinta.

Kaupungin yhteinen yritysvaikutusten arviointimalli on otettu käyttöön 
kaupunginhallituksen 30.5.2016 päätöksellä § 541, jonka perusteella 
muutosten vaikutuksia ja yhteisvaikutuksia tulee arvioida. Lisäksi kan-
takaupungin alueelle on tehty paikkatietopohjainen pisteaineistoinven-
tointi kivijalkatilojen koskien. Inventoinnista saa tietoa alueen kivijalka-
rakenteesta ja käyttöasteesta.

Tavoitteet ja rajaus

Nyt pidennettävä ja asetettava rakennuskielto on tavoitteiltaan ja sisäl-
löltään yhtenevä yleiskaavan tavoitteiden kanssa. Rakennuskielto on 
tavoitteiltaan ja sisällöltään myös pääosin yhtenevä edeltävän rajatun 
rakennuskiellon kanssa. Rakennuskieltoa on kuitenkin tarkennettu ja 
supistettu niin, että se koskee vain ennen yleiskaavan 2016 hyväksy-
mistä (kaupunginvaltuusto 26.10.2016) hyväksyttyjen asemakaavojen 
alueella sijaitsevia tontteja, joilla asemakaava mahdollistaa rakennus-
ten käytön asumiseen kokonaan tai osittain.

Rakennuskiellon alueeseen on lisätty Hernesaaren osa-alueen (ent. 
Munkkisaari) kortteli 20122 (Länsisatama 20. kaupunginosa), koska 
alue on muodostumassa keskeisemmäksi osaksi kaupunkirakennetta 
alueen kehittymisen ja uusien liikenneyhteyksien myötä. Tämän vuoksi 
1. kerrosten ja kadunvarsien myymälä-, liike- ja toimitilojen säilymisen 
turvaamiseen asemakaavoituksen keinoin on tarvetta ryhtyä.

Rajatusta rakennuskiellosta on mahdollista hakea poikkeamista, jonka 
myöntämismahdollisuudet arvioidaan tapauskohtaisesti. Mm. kaavan 
laadinnan ja poikkeamisharkinnan myötä rakennuskieltoalueen eri osa-
alueiden aluekuvat ovat tarkentuneet. Poikkeamisiin liittyvät muutosky-
selyt käsitellään useista päätösten valmistelijoista koostuvassa asian-
tuntijaryhmässä, mikä varmistaa uusien kyselyjen tarkastelun suhtees-
sa koko alueen tilanteeseen ja siten yhdenvertaisen tulkinnan ja käsit-
telyn.

Poikkeamisharkinnassa huomioitavat alueellisen ja kohdekohtaisen 
tarkastelun näkökulmat liittyvät muun muassa:
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 kaupungin strategisten tavoitteiden mukaiseen toimintaan, palvelu- 
ja työpaikkakehitykseen, kaupunkirakenteeseen ja sijaintiin (yleis-
kaava, poliittisesti hyväksytyt periaatteet, linjaukset ja ohjelmat)

 alueen toiminnalliseen rakenteeseen ja muuntojoustavuuteen sekä 
toimitila- ja palvelukysyntään pitkällä tähtäimellä

 kohteen mikrosijaintiin (saavutettavuus, katuverkon hierarkia, jouk-
koliikenneyhteydet, näkyvyys, alueen tilarakenne ja toimintojen eri-
tyispiirteet sekä kehitysnäkymät)

 tilan/tilojen ominaisuuksiin ja potentiaaliin erilaisissa käyttötarkoituk-
sissa ja osana kantakaupungin monipuolista toiminnallisista raken-
netta

 tilan sijaintiin osana kiinteistön ja korttelin kokonaisuutta
 asumisen nykystandardien mukaisiin olosuhteisiin

Kadunvarsirakennusten toimitilakokonaisuuksia ei ole lähtökohtaisesti 
mahdollista supistaa tai muuttaa asuinkäyttöön. Asuinkortteleiden ka-
dunvarren toimitilakokonaisuuksiin liittymättömiä toimitiloja voi tapaus-
kohtaisen harkinnan perusteella olla mahdollista muuttaa asumiseen 
yleiskaavan C2 alueella. Muutosten mahdollisuutta tarkastellaan edellä 
mainittujen näkökulmien perusteella. Tarkastelussa huomioidaan muun 
muassa sijainti muualla kuin pääkatujen, alueellisten tai paikallisten ko-
koojakatujen varsilla, joukkoliikennesaavutettavuus sekä rakennuksen 
tai tilan mahdolliset erityispiirteet. Tapauskohtaisessa harkinnassa 
edellytyksenä on yleiskaavan ja kaupunkistrategian mukaisesti, että 
alueen toiminnallinen monipuolisuus säilyy, eivätkä yritysten toimintae-
dellytykset heikkene muutoksessa.

Kaavoitus- ja suunnittelutilanne

Helsingin yleiskaavan 2016 mukaan rakennuskieltoalue sijoittuu liike- ja 
palvelukeskusta- sekä kantakaupunki-merkinnän alueille. Liike- ja pal-
velukeskusta C1-merkinnän mukaan rakennuksen maantasokerrokset 
ja kadulle avautuvat tilat on pääsääntöisesti osoitettava liiketiloiksi. 
Kantakaupunki C2-merkinnän alueella maantasokerrokset ja kadulle 
avautuvat tilat on osoitettava ensisijaisesti liike- ja muuksi toimitiloiksi, 
ja rakennuksen tai sen osan käyttötarkoituksen muutoksissa on varmis-
tettava kantakaupungille ominaisen, toiminnallisesti monipuolisen ja 
sekoittuneen rakenteen säilyminen sekä liike- ja toimitilojen riittävä 
määrä.

Helsingin kaupunkistrategian (2017-2021) mukaan vetovoimainen kes-
kusta on Helsingin käyntikortti ja elinehto. Helsingin keskusta on elin-
voimainen kaupallisia palveluja, tapahtumia, viihtymistä ja kansalais-
toimintaa kokoava vetovoimainen paikka. Helsingin tulee olla Suomen 
paras kaupunki yrityksille. 
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Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti 11.4.2017 (§ 171) kantakaupun-
gin käyttötarkoituksen muutosten periaatteista rajatulla alueella. Yleis-
kaavan ja kaupunkistrategian tavoitteiden mukaisesti periaatteet pyrki-
vät turvaamaan työpaikkojen kasvun ja kantakaupungin toiminnallisesti 
monipuolisen urbaanin sekoittuneen rakenteen palveluineen. Periaat-
teiden mukaan rajatulla alueella käyttötarkoituksen muutoksissa raken-
nusten ensimmäiset kerrokset tai maantasokerrokset on aina osoitetta-
va toimitiloiksi.

Maankäytön keskustavisio tarkentaa ja kohdentaa yleiskaavan ja kau-
punkistrategian tavoitteita kantakaupungin osalta. Lisäksi se nostaa 
esiin alueen vetovoimatekijöitä. Kaupunkiympäristölautakunta päätti 
6.10.2020 esittää kaupunginhallitukselle keskustavision hyväksymistä 
keskustan ja kantakaupungin maankäytön suunnittelun pohjaksi.  

Päätöksessään kaupunkiympäristölautakunta nosti esiin, että tavoittee-
na on houkuttelevuuden lisääminen siten, että keskustavision alueella 
asuu, työskentelee ja viihtyy tulevaisuudessa merkittävästi enemmän 
ihmisiä kuin nykyään. Lautakunnan mukaan Helsingin keskustan työ-
paikkaklusteri ja sen menestyminen on strategisesti tärkeä asia Helsin-
gille, koko seudulle ja Suomelle. Alueen työpaikkaklusterin kehittämi-
sen tulee olla merkittävä painopistealue Helsingille.

Keskustavisiossa linjataan, että alue on silmänkorkeudelta elävä, avoin 
ja monipuolinen. Katutasoon rakennusten kivijalkoihin varataan tilaa 
ulosavautuville tiloille ja rakenteellisille ravintolavarauksille. Myös pihan 
puolen maantasokerroksiin varataan työ- ja muita toimitiloja. Tämä luo 
edellytykset rikkaalle palvelurakenteelle, erilaisille pysyville ja tilapäisille 
yrityksille ja toimijoille, tieteen ja kulttuurin harjoittajille sekä luo toimin-
nallista muuntojoustavuutta. Vision kehittämisen linjauksissa todetaan 
myös, että liikekeskusta ja sitä ympäröivä kantakaupunki ovat koko 
maan elinkeinotoiminnan vahvin alue, jossa tavoitellaan seutua no-
peampaa työpaikkojen kasvua vähintään asukasmäärän kasvun tah-
dissa sekä turvataan kaupan edellytykset. Elinvoiman edellytyksenä on 
keskustan rakenteen pitkäjänteinen kehittäminen ja erilaisten toimitilo-
jen riittävyys kaikilla alueilla. Vakiintuneen ja huippukysynnän alueella 
nykyinen monipuolinen toimitilavaranto ei saa vähentyä. Lisäksi mah-
dollistetaan uutta toimitilaa huippukysynnän sekä tulevaisuuden kysyn-
nän alueille myös korttelirakenteen sisällä. Alueen vahvuutena ovat eri 
osa-alueiden moninaiset tilalliset ja toiminnalliset profiilit, jotka on ta-
voitteena säilyttää. 

Kantakaupungin asemakaavojen muutokset saavat periaatteellisen läh-
tökohdan maankäytön keskustavisiosta ja sen kehittämisen linjauksis-
ta. Rakennuskiellossa olevat tontit kuuluvat pääosin käynnissä olevaan 
kantakaupungin asemakaavojen ajantasaistamistyön alueeseen, jolla 
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on voimassa eri-ikäisiä asemakaavoja 1800-luvulta alkaen. Ennen 
vuotta 2000 asemakaavoitettujen tonttien osalta asemakaavoja on tar-
peen päivittää rakennettua todellisuutta vastaaviksi ja mahdollistaa 
yleiskaavan tavoitteiden mukainen, olemassa olevan kaupunkiraken-
teen kokonaisvaltainen, johdonmukainen sekä yhdenvertainen kehittä-
minen. Korttelialueille, joihin kohdistuu muutospaineita, laaditaan erilli-
set asemakaavan muutokset.

Rakennuskielto on tarpeen, jotta voidaan turvata rakennusten 1. ker-
rosten ja kadunvarsien myymälä-, liike- ja toimitilojen pysyminen liike- 
ja toimitilakäytössä ennen kaavamuutoksia Helsingin yleiskaavan 2016 
määräysten ja kaupungin strategisten tavoitteiden mukaisesti.

Rakennuskiellon pidentäminen ja asettaminen

Yleiskaavan ja muiden kaupungin strategisten tavoitteiden toteutumi-
sen turvaamiseksi tulisi rakennuskieltoa pidentää kahdella vuodella 
maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 2 momentin perusteella ja raken-
nuskielto asettaa kahdeksi vuodeksi maankäyttö- ja rakennuslain 53 
§:n 1 momentin perusteella.

Kaupunkiympäristön asemakaavoituspalvelu on laatinut rakennuskiel-
toalueesta 1.12.2020 päivätyn piirustuksen nro 12691.

Sovellettavat oikeusohjeet

Maankäyttö- ja rakennuslaki 53 § 202 §  
Hallintosääntö 16 luku 1 § kohta 5

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Kerttu Kurki-Issakainen, johtava arkkitehti, puhelin: 310 37349

kerttu.kurki-issakainen(a)hel.fi
Hanna Pikkarainen, tiimipäällikkö, puhelin: 31037027

hanna.pikkarainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Rakennuskieltokartta nro 12691/1.12.2020

Muutoksenhaku

Hallintovalitus, rakennuskiellon määrääminen ja pidentäminen

Otteet

Ote Otteen liitteet
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Uudenmaan elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristökes-
kus

Esitysteksti
Hallintovalitus, rakennuskiellon määräämi-
nen ja pidentäminen
Liite 1

Tiedoksi

Kymp/Aska/Rutqvist, Salmi (kuulutus)
Kaupunginkanslia/Villeneuve, Sippola-Alho, Rämö, Lindén, Hakola

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunta 08.12.2020 § 735

Kaupunkiympäristölautakunta 01.12.2020 § 703
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§ 738
Ilmoitusasiat

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti merkitä tiedoksi.

Kumoutunut kaupunginvaltuuston päätös asemakaava-asiassa 13.3.2019, § 105, Pitäjänmäki, 
Patterimäki piirustus numero 12477

Kaupunginvaltuusto on 13.3.2019, § 105, hyväksynyt 46. kaupungino-
san (Pitäjänmäki, Tali), lähivirkistysalueen asemakaavan ja 46. kau-
punginosan (Pitäjänmäki, Pajamäki, Tali, Pitäjänmäen yritysalue) lähi-
virkistys-, urheilu- ja virkistyspalvelujen alueen sekä puisto- ja katua-
lueiden ja yleisen pysäköintialueen asemakaavan muutoksen. Kaava-
muutoksen myötä muodostuvat uudet korttelit 46035 ja 46036, piirustus 
nro 12477, Patterimäki.

HEL 2017-009188

Kaupunginvaltuuston päätöksestä valitettiin ja Uudenmaan elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristökeskus teki oikaisukehotuksen. Kaupunginval-
tuusto päätti 9.10.2019, § 301, ettei se muuta kaupunginvaltuuston 
13.3.2019, § 105, hyväksymää Patterimäen asemakaavan ja asema-
kaavan muutoksen nro 12477 hyväksymispäätöstä Uudenmaan elin-
keino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen oikaisukehotuksen johdosta. 

Helsingin hallinto-oikeus on päätöksellään 29.9.2020 kumonnut kau-
punginvaltuuston päätöksen, eikä kaupunki ole valittanut päätöksestä 
korkeimpaan hallinto-oikeuteen, joten hallinto-oikeuden päätös jää 
voimaan. 

Kaupunginvaltuuston päätös 13.3.2019 § 105

Kaupunginvaltuuston päätös 9.10.2019 § 301

Kaupunginkanslia

Voimaan tullut asemakaava: Oulunkylä, Oulunkylän tori 1

Kaupunginvaltuuston 23.9.2020, § 227, hyväksymä asemakaavan 
muutos on tullut voimaan:

Oulunkylä, Patola, tontti 28054/3, piirustus nro 12644, Oulunkylän tori 
1.

https://www.hel.fi/www/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/kaupunginvaltuusto/esityslistat/asiakirja?year=2020&ls=11&doc=Keha_2019-03-13_Kvsto_5_Pk
https://www.hel.fi/www/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/kaupunginvaltuusto/esityslistat/asiakirja?year=2020&ls=11&doc=Keha_2019-10-09_Kvsto_16_Pk
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HEL 2017-011938

Helsingissä 20.11.2020

Voimaan tullut asemakaava: Haaga, Tunnelitie 8

Kaupunginvaltuuston 23.9.2020, § 228, hyväksymä asemakaavan 
muutos on tullut voimaan:

Haaga, Etelä-Haaga, tontti 29050/1, piirustus nro 12639, Tunnelitie 8.

HEL 2019-008301

Helsingissä 20.11.2020

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Marianne Hirsikko, hallintosihteeri, puhelin: 310 64373

marianne.hirsikko(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Marianne Hirsikko, hallintosihteeri, puhelin: 310 64373

marianne.hirsikko(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 739
Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Mai Kivelän ym. aloitteesta kierrätysmahdollisuuksien 
parantamiseksi ja mini-Sortin edistämiseksi kantakaupunkiin

HEL 2020-010630 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Kaupunkiympäristölautakunta toteaa, että Helsinkiin on suunnitteilla 
HSY:n Sortti-pienasema, jonka yksi mahdollinen sijoituspaikka voisi ol-
la Kyläsaaressa, nykyisen kierrätyskeskuksen kupeessa. Sortti-
pienaseman väliaikainen sijoittaminen Kyläsaaren alueelle on lähtökoh-
taisesti kannatettava ratkaisu. Toiminta istuu luontevasti osaksi Kylä-
saaren kierrätyskeskuksen toimintaa. Sortti-pienaseman toteuttamises-
sa Kyläsaareen on huomioitava tässä lausunnossa mainittuja seikkoja.

Tässä yhteisvalmistelussa on selvitetty Sortti-pienaseman sijoittamista 
Kyläsaareen kierrätyskeskuksen toimipisteen lähelle. Lisäksi on esitetty 
vaihtoehtoinen sijoitusmahdollisuus Koskelan varikoille ja kuvailtu 
HSY:n tällä hetkellä tarjoamia jätehuollon palveluita.

Esitys on valmisteltu palvelut ja luvat –palvelukokonaisuuden ympäris-
töpalveluiden ja rakennusvalvontapalveluiden sekä maankäyttö ja kau-
punkirakenne palvelukokonaisuuden asemakaavoituspalvelun sekä 
maaomaisuus ja tontit -palvelun yhteistyönä.

Sortti-pienaseman kuvaus

Mini-Sortin nykyinen termi on Sortti-pienasema. Termillä tarkoitetaan 
HSY:n Sortti-asemaa, joka on pinta-alaltaan ja vastaanottamiltaan jäte-
jakeilta pienempi kuin normaali Sortti-asema, Sortti-pienasemilla ei 
esimerkiksi vastaanoteta risuja ja kiviaineksia. HSY:n mukaan Sortti-
pienasemat tulee sijoittaa kierrätyskeskusten yhteyteen synergiaetujen 
toteuttamiseksi. HSY:n mukaan Sortti-pienasema tarvitsee noin 2000 
neliötä tilaa, sähköliittymän ja mahdollisesti tietoliikenneyhteyden, sekä 
joko viemäröinnin tai umpisäiliön ja hulevesijärjestelmän.

HSY:n suunnitelma on sijoittaa Sortti-pienasemia kierrätyskeskusten 
yhteyteen, ja siten luoda yhden luukun periaatteella toimivan palvelun 
kuluttajille. Toimintaperiaatteen mukaisesti asiakkaan ei tarvitse tietää, 
onko asiakkaalle tarpeeton huonekalu tai tavara uudelleen käyttöön 
kelpaava, jolloin tavara otetaan vastaan kierrätyskeskukseen, vai ei, 
jolloin tavara ohjataan Sortti-pienasemalle.
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HSY:n mukaan Kyläsaaren mahdollinen Sortti-pienasema olisi saman-
tyylinen kuin Vantaan Koivukylään suunniteltu Sortti-pienasema. Koi-
vukylän Sortti-pienasemalla on ajoramppi, jonka kautta asiakkaat voivat 
ajaa jätelavojen luokse. Jätelavat ovat kannellisia. Seitsemän jätelavan 
lisäksi Koivukylän Sortti-pienasemalla on kaksi lukittavaa konttia sähkö- 
ja elektroniikkaromulle sekä vastaanottokoppi ja tilaa vaihtolavoille. 
Sortti-pienasema rakennetaan moduuleista, joten se on siirrettävissä.

Helsingin kantakaupungin tällä hetkellä ainoa kierrätyskeskus sijaitsee 
Kyläsaaressa Kyläsaarenkadun varrella. HSY:n mukaan Sortti-
pienasema kannattaa rakentaa vain, jos se voi toimia vähintään 5 vuot-
ta. Kierrätyskeskuksen tulee toimia paikalla samaan aikaan.

Sortti-pienasema Kyläsaaressa

Kyläsaaressa on todettu laajasti maaperän pilaantumista. Mikäli Sortti-
pienasema sijoittuisi alueelle, tulee maaperän kantavuus, pilaantumi-
nen ja puhdistustarve selvittää tarkemmin. Tarkastelussa on otettava 
huomioon myös Sortti-pienaseman edellyttämä kunnallistekniikka ja 
sen rakentamisesta mahdollisesti aiheutuva kaivu- ja kunnostustarve.

Kyläsaaren asemakaavoitus on käynnistymässä tulevien vuosien aika-
na, mutta rakentaminen alueella käynnistynee aikaisintaan 2020-luvun 
lopulla. Tällöin Sortti-pienasema voisi toimia alueella siihen asti, kun-
nes esirakentaminen alueella käynnistyy. Sortti-pienasema tulee suun-
nitella yhteistyössä Kalasataman aluerakentamisprojektin ja rakenta-
mislogistiikan kanssa. 

Sortti-pienasemaa suunniteltaessa tulisi väliaikaisuus huomioida siten, 
että rakenteet olisivat pääosin siirrettävissä olevia, ja näin ollen hyö-
dynnettävissä myöhemmin uudessa sijainnissa.

Kalasatamasta-Pasilaan raitiotien rakentaminen Hermannin rantatien 
osuudella käynnistyy vuonna 2022, jolloin liikennettä tullaan ohjaamaan 
nykyisen Kyläsaarenkadun kautta. Työmaan aikaiset liikennejärjestelyt 
tulee huomioida ja yhteensovittaa mahdollisen Sortti-pienaseman toi-
minnan kanssa huolellisesti. Sortti-pienasema ei saa aiheuttaa turhaa 
haittaa Kalasatamasta-Pasilaan raitiotietyömaan työnaikaisille järjeste-
lyille. Sortti-pienasemaan liittyviin opasteisiin tulee myös kiinnittää eri-
tyistä huomiota.

Lisäksi nykyisen kierrätyskeskuksen kohdalla kulkee kunnallisteknisiä 
putkia, joiden kunnostustarpeet on Sortti-pienasemaa sijoitettaessa 
otettava huomioon. On todennäköistä, että putkiin liittyviä kunnostustöi-
tä on tarpeen suorittaa raitiotietyömaan yhteydessä jo ennen Kyläsaa-
ren alueen varsinaista rakentamista. Putkien kunnostustarpeet saatta-
vat vaikuttaa sekä kierrätyskeskuksen että mahdollisen Sortti-
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pienaseman toimintaan. Putkien kunnostustarpeet ja vaikutukset alu-
eella on siis selvitettävä ennen Sortti-pienaseman sijoittamista Kyläsaa-
reen.

Sortti-pienaseman sijoittuminen Kyläsaareen nykyisen kierrätyskeskuk-
sen läheisyyteen on mahdollista maanvuokraajan puolesta. Alueella on 
useita lyhyellä irtisanomisajalla olevaa vuokrausta sekä rakentamaton-
ta aluetta. On huomioitava, että irtisanomisajan päättymisen jälkeen 
vuokralaisella on 3 kuukautta aikaa viedä omaisuutensa pois sekä sii-
vottava alue ja vastattava mahdollisesti pilaantuneen maaperän puh-
distamisesta. Hankkeen aikataulun, vuokraajan ja laajuuden tarkennet-
tua, vuokraus voidaan tehdä voimassa olevan johtosäännön mukaises-
ti. 

Kyläsaaren mahdollisen Sortti-pienaseman rakennuslupa-asiat

Sortti-pienasema tarvitsee rakennusluvan. Rakennuslupa voidaan 
myöntää tilapäisenä enintään 5 vuodeksi, koska toiminta ei ehdotetus-
sa sijainnissa ole asemakaavan mukaista.  Alue on nykyisessä asema-
kaavassa virkistysaluetta (VU). Kaavoittajan poikkeamispäätöstä ei kui-
tenkaan tarvittaisi. Rakennuslupavaiheessa pyydetään lausunto kaa-
voittajalta ja tarvittaessa ympäristöpalveluilta. Jos rakennusluvalle hae-
taan jatkoaikaa 5 vuoden jälkeen, silloin poikkeamispäätös tulisi saada. 

Sortti-pienaseman ympäristölupa-asiat

Helsingin Sortti-asemilla Kivikossa ja Konalassa on aluehallintoviraston 
myöntämät ympäristöluvat. Sortti-pienasema tarvitsee joko ympäristö-
luvan, tai jätelain 100 §:n mukaisen ilmoituksen jätteen keräystoimin-
nasta. Ympäristöluvallisuus riippuu toiminnan laajuudesta, varastointi-
kapasiteetista ja siitä, sisältyykö toimintaan keräyksen ohella jätteen 
pitkäaikaista varastointia tai alustavaa lajittelua laajamittaisempaa val-
mistelua hyödyntämistä tai loppukäsittelyä varten.

Mikäli toiminta tarvitsee ympäristöluvan, sen myöntää joko valtion vi-
ranomainen tai Helsingin kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen, 
riippuen Sortti-pienaseman toiminnan laajuudesta, varastointikapasi-
teetista, ja siitä, tuleeko toiminnasta päästöjä vesistöön. Mahdollisen jä-
telain mukaisen rekisteröinnin ympäristönsuojelujärjestelmään merkit-
see Helsingin kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen. Kyläsaari ei 
sijaitse pohjavesialueella.

Koskelan varikko Sortti-pienaseman vaihtoehtoisena sijoituspaikkana

Koskelan varikon kortteliin suunnitellaan uutta suurempaa raitiovaunu-
varikkoa. Katolle on mahdollista sijoittaa muita toimintoja ja parhaillaan 
selvitetään, voisivatko Staran varikot Arabianrannasta ja / tai Kyläsaa-



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 38/2020 16 (80)
Kaupunkiympäristölautakunta

Asia/4
15.12.2020

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 58200 Työpajankatu 8  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

resta siirtyä sinne. Korttelissa on säilytettävä kaarihallirakennus, enti-
nen bussivarikko. Siihen tutkitaan yhtenä vaihtoehtona kiertotalouskort-
telia, jossa voisi olla kierrätyskeskus ja sitä tukevia muita toimintoja. 
Sortti-pienasema voisi sijaita kaarihallin vieressä raitiovaunuvarikon ka-
tolla ulkotilassa. HKL on arvioinut alustavasti, että raitiovaunuvarikon 
rakentaminen voisi alkaa vuosikymmenen puolivälissä. 

HSY:n järjestämä jätehuolto kantakaupungissa

Kantakaupunkilaiset kerrostalokiinteistöt ovat suurelta osin HSY:n jär-
jestämän asuinkiinteistöjen jätehuollon piirissä. Asuinkiinteistöillä syn-
tyy myös sellaista yhdyskuntajätettä, joka ei suuren kokonsa, poik-
keuksellisen laatunsa tai määränsä vuoksi sovellu kuljetettavaksi kiin-
teistön jätteenkuljetuksessa. HSY:n jätehuollon piirissä oleville asuin-
kiinteistöille toimittamat jäteastiat eivät tyypillisesti ole tarpeeksi suuria 
suurikokoisille tavaroille kuten huonekaluille. Jätteen haltijan on toimi-
tettava tällaiset jätteet ensisijaisesti HSY:n Sortti-asemille. Käyttökel-
poiset tavarat on toimitettava ensisijaisesti uudelleenkäyttöön.

HSY:llä on lisäksi maksullinen Nouto-Sortti –palvelu yksityishenkilöiden 
ja asunto-osakeyhtiöiden isoille esineille. Nouto-Sortin esineet kuljete-
taan joko kierrätettäväksi tai uusioraaka-aineeksi tai energiahyödyn-
nykseen. HSY:ltä voi myös vuokrata peräkärryn suurikokoisten tavaroi-
den kuljettamiseksi Sortti-asemalle. 

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Carita Kuparinen, ympäristötarkastaja, puhelin: 310 25927

carita.kuparinen(a)hel.fi
Janni Backberg, arkkitehti, puhelin: 310 26891

janni.backberg(a)hel.fi
Henna Vennonen, tonttiasiamies, puhelin: 310 36464

henna.vennonen(a)hel.fi
Minna Soukka, arkkitehti, puhelin: 310 29940

minna.soukka(a)hel.fi
Sari Ruotsalainen, arkkitehti, puhelin: 310 37373

sari.ruotsalainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuustoaloite 23.09.2020 Kivelä Mai Kierrätysmahdollisuuksien paran-
taminen ja mini-Sortin edistäminen kantakaupunkiin

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuustoaloite

Valtuutettu Mai Kivelä ja 18 muuta valtuutettua ovat tehneet 
23.09.2020 seuraavan aloitteen:

"Kierrätysmahdollisuuksien parantaminen ja mini-Sortin edistäminen 
kantakaupunkiin

Ilmastonmuutoksen ja luonnon monimuotoisuuden hupenemisen estä-
minen edellyttävät laajoja rakenteellisia muutoksia. Kertakäyttökulttuu-
rista on siirryttävä kiertotalouteen ja kaupungin tulee edistää tätä siir-
tymää aktiivisesti. Jätteiden vähentäminen ja kierrätys on konkreettinen 
keino edistää tätä tärkeää tavoitetta. Samaan aikaan kierrättämisen tu-
lee olla mahdollisimman vaivatonta. Esimerkiksi tällä hetkellä Helsingin 
ainoat jätteiden lajitteluasemat, eli Sortti-asemat, sijaitsevat Konalassa 
ja Kivikossa. Autottoman kantakaupungissa asuvan matka asemille iso-
jenkin tavaroiden kanssa on kuitenkin kaukana vaivattomasta. 

Kaupungin tulee parantaa kierrätysmahdollisuuksia monin tavoin. Myös 
tiedotusta kierrätyksestä on lisättävä. Konkreettisena parannuksena 
kaupungin olisi edistettävä niin kutsutun ”mini-Sortin” perustamista kan-
takaupunkiin. Kierrätysasema olisi mahdollista pilotoida yhteistyössä 
HSY:n kanssa esimerkiksi Kyläsaaren yhteyteen. 

Jotta voimme saavuttaa kierrätystavoitteet on kierrätyksen oltava vai-
vattomampaa. Kestävässä kaupungissa tehokkaan jätteiden kierrätyk-
sen tulee olla normi!

Edellä olevaan viitaten me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että 
kaupunki etsii lisäkeinoja parantaa kierrätysmahdollisuuksia sekä lisää 
viestintää kierrätyksestä. Konkreettisena toimena kaupunki selvittää 
mahdollisuudet edesauttaa mini-Sortti-aseman perustamista kantakau-
punkiin."

Lausuntopyyntö

Kaupunginkanslia on pyytänyt kaupunkiympäristölautakuntaa anta-
maan lausunnon kaupunginhallitukselle 21.12.2020 mennessä.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 38/2020 18 (80)
Kaupunkiympäristölautakunta

Asia/4
15.12.2020

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 58200 Työpajankatu 8  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

Lisätiedot
Carita Kuparinen, ympäristötarkastaja, puhelin: 310 25927

carita.kuparinen(a)hel.fi
Janni Backberg, arkkitehti, puhelin: 310 26891

janni.backberg(a)hel.fi
Henna Vennonen, tonttiasiamies, puhelin: 310 36464

henna.vennonen(a)hel.fi
Minna Soukka, arkkitehti, puhelin: 310 29940

minna.soukka(a)hel.fi
Sari Ruotsalainen, arkkitehti, puhelin: 310 37373

sari.ruotsalainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuustoaloite 23.09.2020 Kivelä Mai Kierrätysmahdollisuuksien paran-
taminen ja mini-Sortin edistäminen kantakaupunkiin

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunta 08.12.2020 § 720
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§ 740
Kaupunkiympäristön toimialan toimintasuunnitelma ja tulosbudjetti 
2021

HEL 2020-012949 T 02 02 00

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti hyväksyä kaupunkiympäristön toi-
mialan vuoden 2021 toimintasuunnitelman ja tulosbudjetit palvelukoko-
naisuuksittain. Mikäli kaupunginvaltuuston 9.12.2020 tekemä vuoden 
2021 talousarviota koskeva päätös sisältää tähän muutoksia, ne huo-
mioidaan kaupunginympäristölautakunnan päätöksessä.

Samalla kaupunkiympäristölautakunta oikeuttaa kaupunkiympäristön 
toimialan toimialajohtajan päättämään tarvittaessa kokonaismäärära-
han puitteissa talousarviokohdan 31001 Kaupunkirakenne palveluko-
konaisuuksien välisistä määrärahatarkistuksista.

Lisäksi kaupunkiympäristölautakunta oikeuttaa toimialajohtajan päät-
tämään investointimäärärahojen kohdentamisesta sekä oikeuttaa 
maankäyttöjohtajan päättämään talousarvion sitovuusmääritysten puit-
teissa esirakentamis- sekä katu- ja puistoinvestointien alakohtien väli-
sistä määrärahojen siirroista (talousarviokohdat 80103, 80301, 80401) 
ja teknisen johtajan päättämään talousarvion sitovuusmääräysten puit-
teissa talonrakennusinvestointien alakohtien välisistä määrärahojen 
siirroista (talousarviokohdat 80201, 80202).

Kaupunkiympäristön toimialan tulosbudjetin sitovat erät on jaettu talou-
sarviokohdittain ja palvelukokonaisuustasolla seuraavasti:

Talousarviokohta 31001 Kaupunkirakenne palvelukokonaisuudet:

 Maankäyttö- ja kaupunkirakenne, käyttömenot 42,271 milj. euroa
 Rakennukset ja yleiset alueet, brutto, käyttömenot 86,088 milj. eu-

roa
 Palvelut ja luvat, käyttömenot 41,877 milj. euroa
 Hallinto- ja tukipalvelut, käyttömenot 28,181 milj. euroa

Talousarviokohta 31002 Rakennukset toimintakate 236,801 milj. euroa.

Talousarviokohta 31003 Asuntotuotanto toimintakate 6,543 milj. euroa

Kaupunkiympäristön toimialan tulosbudjetti ja toimintasuunnitelma on 
esitetty liitteessä 1.
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Lisäksi lautakunta päätti todeta seuraavan kansliapäällikön päätöksen 
mukaisen toiminnan ja määrärahan siirrosta kaupunkiympäristön toi-
mialalle:

Kansliapäällikkö päätti 13.11.2020 § 249, että kaupunginkanslian hal-
linnoima yleisen järjestyksen ja turvallisuuden (YJT) -
kamerajärjestelmä siirretään kaupunkiympäristön toimialan hallinnoita-
vaksi. Tavoitteena on, että kamerajärjestelmän sekä siihen liittyvän 
keskitetyn tietotekniikkamäärärahan siirto kaupunkiympäristön toimia-
lalle on toteutettu 1.1.2021.

Käsittely

Mikko Aho: Liite 3/ Sitovat ja muut toiminnalliset tavoitteet, 
kohta muut toiminnalliset tavoitteet /luonnonsuojeluohjelmaa koskeva 
kohta muutetaan muotoon:

- Luonnonsuojeluohjelmaa toteutetaan laatimalla hoito- ja käyttösuunni-
telmat sekä rauhoitusesitykset vähintään neljälle luonnonsuojelualueel-
le. 

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Pekka Tirkkonen, suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 36637

pekka.tirkkonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Toimintasuunnitelma ja tulosbudjetti 2021
2 Käyttötaloustaulukot
3 Sitovat ja muut toiminnalliset tavoitteet talousarviokohdittain, päivitetty 

kokouksen 15.12.2020 mukaiseksi
4 Suoritteet ja tunnusluvut talousarviokohdittain
5 Hankeohjelma Esirakentaminen_kylk 2021
6 Hankeohjelma Projektialueiden esirakentaminen_kh 2021
7 Hankeohjelma Rakennukset 2021-2030
8 Vuokra- ja osakehanke-ehdotukset 2021-2030
9 Hankeohjelma Kadut ja liikenneväylät kylk 2021
10 Hankeohjelma Projektialueiden kadut kh 2021
11 Hankeohjelma Puistot ja liikunta-alueet kylk 2021
12 Hankeohjelma Projektialueiden puistot ja liikunta-alueet kh 2021
13 Irtaimen omaisuuden perushankinnat 2021-2030
14 Yhteenvetotaulukko investoinnit

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus
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Kaupunkiympäristölautakunta päättää hyväksyä kaupunkiympäristön 
toimialan vuoden 2021 toimintasuunnitelman ja tulosbudjetit palveluko-
konaisuuksittain. Mikäli kaupunginvaltuuston 9.12.2020 tekemä vuoden 
2021 talousarviota koskeva päätös sisältää tähän muutoksia, ne huo-
mioidaan kaupunginympäristölautakunnan päätöksessä.

Samalla kaupunkiympäristölautakunta oikeuttaa kaupunkiympäristön 
toimialan toimialajohtajan päättämään tarvittaessa kokonaismäärära-
han puitteissa talousarviokohdan 31001 Kaupunkirakenne palveluko-
konaisuuksien välisistä määrärahatarkistuksista.

Lisäksi kaupunkiympäristölautakunta oikeuttaa toimialajohtajan päät-
tämään investointimäärärahojen kohdentamisesta sekä oikeuttaa 
maankäyttöjohtajan päättämään talousarvion sitovuusmääritysten puit-
teissa esirakentamis- sekä katu- ja puistoinvestointien alakohtien väli-
sistä määrärahojen siirroista (talousarviokohdat 80103, 80301, 80401) 
ja teknisen johtajan päättämään talousarvion sitovuusmääräysten puit-
teissa talonrakennusinvestointien alakohtien välisistä määrärahojen 
siirroista (talousarviokohdat 80201, 80202).

Kaupunkiympäristön toimialan tulosbudjetin sitovat erät on jaettu talou-
sarviokohdittain ja palvelukokonaisuustasolla seuraavasti:

Talousarviokohta 31001 Kaupunkirakenne palvelukokonaisuudet:

 Maankäyttö- ja kaupunkirakenne, käyttömenot 42,271 milj. euroa
 Rakennukset ja yleiset alueet, brutto, käyttömenot 86,088 milj. eu-

roa
 Palvelut ja luvat, käyttömenot 41,877 milj. euroa
 Hallinto- ja tukipalvelut, käyttömenot 28,181 milj. euroa

Talousarviokohta 31002 Rakennukset toimintakate 236,801 milj. euroa.

Talousarviokohta 31003 Asuntotuotanto toimintakate 6,543 milj. euroa

Kaupunkiympäristön toimialan tulosbudjetti ja toimintasuunnitelma on 
esitetty liitteessä 1.

Lisäksi lautakunta toteaa seuraavan kansliapäällikön päätöksen mukai-
sen toiminnan ja määrärahan siirrosta kaupunkiympäristön toimialalle:

Kansliapäällikkö päätti 13.11.2020 § 249, että kaupunginkanslian hal-
linnoima yleisen järjestyksen ja turvallisuuden (YJT) -
kamerajärjestelmä siirretään kaupunkiympäristön toimialan hallinnoita-
vaksi. Tavoitteena on, että kamerajärjestelmän sekä siihen liittyvän 
keskitetyn tietotekniikkamäärärahan siirto kaupunkiympäristön toimia-
lalle on toteutettu 1.1.2021.
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Esittelijän perustelut

Kaupunkiympäristön toimialan vuoden 2021 toimintasuunnitelma ja tu-
losbudjetit on laadittu kaupunginvaltuuston 9.12.2020 hyväksymän ta-
lousarvion mukaisiksi. 

Käyttötalous

3 10 01 Kaupunkirakenne

Talousarviokohdan toimintamenot ovat valtuustoon nähden sitovia. Ta-
lousarvion mukaiset käyttötalouden tulot ovat 466,3 milj. euroa ja käyt-
tömenot 198,4 milj. euroa.

Kaupunginhallituksen päätöksen 16.11.2020 mukaan talousarvion käyt-
tömenoihin sisältyy kohdennettua lisämäärärahaa 2,0 milj. euroa. 

Lisämäärärahasta 1,0 milj. euroa on osoitettu käytettäväksi Hiilineut-
raali Helsinki-ohjelmaan liittyvään Energiarenessanssiohjelman toi-
menpiteisiin. 

1,0 milj. euroa kohdennetaan erityisesti kävelyn ja pyöräilyn väylien yl-
läpitoon sekä asuntotuotantoprosessiin ja esikaupunkien suunnitteluun, 
esimerkkinä Itäkeskus. 

Hissiavustuksista vähennetään 0,8 milj. euroa. Hissiavustuksia koh-
dennetaan erityisesti niille alueille, joissa avustusten käyttö edistää vai-
kuttavimmin hissiremonttien käynnistymistä ja esteettömyyden toteut-
tamista. 

3 10 02 Rakennukset

Talousarviokohdan toimintakate on valtuustoon nähden sitova. Talous-
arvion mukainen sitova toimintakate on 236,8 milj. euroa. Talousarvion 
mukaiset käyttötalouden tulot ovat 552,8 milj. euroa ja käyttömenot 
316,0 milj. euroa.

3 10 03 Asuntotuotanto

Talousarviokohdan toimintakate on valtuustoon nähden sitova. Talous-
arvion mukainen sitova toimintakate on 6,5 milj. euroa. Talousarvion 
mukaiset käyttötalouden tulot ovat 23,4 milj. euroa ja käyttömenot 16,9 
milj. euroa.

3 10 04 HSL- ja HSY-kuntayhtymien maksuosuudet

Esitetty liitteessä 2

3 10 06 Tuki HKL:lle
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Esitetty liitteessä 2

Käyttötalouden määrärahaerittely

Kaupunkiympäristön toimialan käyttötalouden tulojen ja menojen eritte-
lyt on esitetty liitteessä 2.

Investoinnit

Investointitulot

Talousarviokohdat 8 01 50 Kiinteä omaisuus ja 807 Muu pääomata-
lous.

Talousarvioissa tontteja on arvioitu myytävän 100 milj. eurolla vuonna 
2021. Rakennuksia ja osakehuoneistoja on arvioitu myytävän noin 10 
milj. eurolla. 

Investointimenot

Talousarviossa on osoitettu vuodelle 2021 kaupunkiympäristölautakun-
nan käyttöön investointimäärärahaa yhteensä 411,2 milj. euroa.

Investointimääräraha sisältää kaupunginhallituksen päätöksen 
16.11.2020 mukaisesti kohdennettavaa lisämäärärahaa kaupunkiympä-
ristölautakunnan käyttöön seuraavasti:

Koulut ja päiväkodit: + 11,38 milj. euroa.

Aloitetaan Oulunkylän ala-asteen laajennus, Kallion ala-asteen perus-
parannus sekä päiväkoti Kalevan korvaava uudisrakennus kesäkuussa 
2021. Edellä mainittuihin hankkeisiin kohdennetaan lisämäärärahasta 
yhteensä 10,52 milj. euroa. Lisäksi varataan Keski-Pasilan peruskoulun 
ja päiväkodin suunnitteluun 0,54 milj. euroa sekä Kottby grundskolan ja 
Koskelan ala-asteen korvaavien rakennusten suunnitteluun yhteensä 
0,32 milj. euroa, jotta mahdollistetaan niiden toteuttaminen tulevina 
vuosina tämän vuoden talousarvioin mukaisissa aikatauluissa. Yllä ole-
van lisäksi Kannelmäen peruskoulun peruskorjauksen suunnittelu 
käynnistetään vuonna 2021.

HKL:n kriittiset investoinnit, kaupunkiympäristön toimialalle: + 11 milj. 
euroa.

Jatketaan Kalasataman raitiotien toteutusta suunnitelmien mukaan 
tähdäten valmistumiseen vuonna 2024 siten, että lisätään vuodelle 
2021 yhteensä 12 milj. euroa, josta 1 milj. euroa HKL:lle ja 11 milj. eu-
roa kaupunkiympäristön toimialalle. 10 vuoden investointisuunnitel-
massa muutetaan loput vuodet vastaamaan tavoitetta siten, että 10 
vuoden kokonaissumma ei muutu. 
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Varaudutaan Yrjönkadun uimahallin ja Itäkeskuksen uimahallin perus-
parannuksen suunnitteluun siten, että hankkeet voidaan aloittaa vuosi-
na 2024 ja 2025.

Varaudutaan merellisen tukikohdan toteuttamisen aikaistamiseen, mikä 
on sidottu Puotilan rakentamisen aloittamiseen. 

Talousarviokohdan 8 01 01 Kiinteistöjen ja kiinteistöjen hallintaan oi-
keuttavien osakkeiden ostoihin ja lunastuksiin kaupunkiympäristölauta-
kunnan käytettäväksi on osoitettu määrärahaa 13,5 milj. euroa. 

Talousarviokohdan 8 01 03 Esirakentaminen, täyttötyöt, rakentamis-
kelpoiseksi saattaminen sekä täydennyskorvaukset ja korvausinves-
toinnit kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi on osoitettu mää-
rärahaa 26 milj. euroa. 

Talousarviokohdan 8 02 Rakennukset uudis-, lisärakennus- ja korjaus-
hankkeisiin kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi on osoitettu 
määrärahaa 271,4 milj. euroa. 

Uudis-, ja lisärakennushankkeisiin (8 02 01) on osoitettu määrärahaa 
144,24 milj. euroa. Korjaushankkeisiin (8 02 02) on määrärahaa osoi-
tettu talousarviossa 127,14 milj. euroa. 

Talousarviokohtaan 8 03 Kadut ja liikenneväylät uudisrakentamiseen, 
perusparannukseen sekä muihin investointeihin kaupunkiympäristölau-
takunnan käytettäväksi on osoitettu määrärahaa 76,6 milj. euroa.

Katujen uudisrakentamiseen (8 03 01 01) on talousarviossa vuodelle 
2021 osoitettu määrärahaa 26,9 milj. euroa. Katujen perusparannuk-
seen ja liikennejärjestelyihin (8 03 01 02) on talousarviossa vuodelle 
2021 osoitettu määrärahaa 46,7 milj. euroa. Muihin investointeihin (8 
03 01 03) on talousarviossa vuodelle 2021 osoitettu määrärahaa 3,0 
milj. euroa.

Talousarviokohtaan 8 04 Puistot ja liikunta-alueet: uusiin puistoihin ja 
puistojen peruskorjauksiin sekä pääosin liikuntapaikkojen ja ulkoilua-
lueiden peruskorjauksiin kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi 
on osoitettu määrärahaa 19,1 milj. euroa. Uusiin puistoihin ja puistojen 
peruskorjauksiin (8 04 01 01) on talousarviossa osoitettu 10,1 milj. eu-
roa ja Liikuntapaikkoihin ja ulkoilualueisiin (8 04 01 02) on vuoden 2021 
talousarviossa osoitettu 9,0 milj. euroa. 

Talousarviokohtaan 8 05 03 Irtaimen omaisuuden perushankinta kau-
punkiympäristölautakunnan käytettäväksi on osoitettu määrärahaa 3,6 
milj. euroa. 
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Talousarviokohtaan 8 06 01 Hitas-osakkeiden ostaminen kaupunkiym-
päristölautakunnan käytettäväksi on osoitettu määrärahaa 1 milj. euroa.

Investointimenot hankkeittain sekä investointien yhteenveto on esitetty 
liitteissä 5-14.

Vuoden 2021 toimintasuunnitelman ja tulosbudjetin seuranta

Lautakunnan käsittelyyn tuodaan vuoden 2021 aikana vähintään kolme 
talousarvion toteutumisennustetta, joissa arvioidaan talousarvion toteu-
tumista sekä määrärahojenkäytön että tavoitteiden osalta.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Pekka Tirkkonen, suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 36637

pekka.tirkkonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Toimintasuunnitelma ja tulosbudjetti 2021
2 Käyttötaloustaulukot
3 Sitovat ja muut toiminnalliset tavoitteet talousarviokohdittain
4 Suoritteet ja tunnusluvut talousarviokohdittain
5 Hankeohjelma Esirakentaminen_kylk 2021
6 Hankeohjelma Projektialueiden esirakentaminen_kh 2021
7 Hankeohjelma Rakennukset 2021-2030
8 Vuokra- ja osakehanke-ehdotukset 2021-2030
9 Hankeohjelma Kadut ja liikenneväylät kylk 2021
10 Hankeohjelma Projektialueiden kadut kh 2021
11 Hankeohjelma Puistot ja liikunta-alueet kylk 2021
12 Hankeohjelma Projektialueiden puistot ja liikunta-alueet kh 2021
13 Irtaimen omaisuuden perushankinnat 2021-2030
14 Yhteenvetotaulukko investoinnit

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginkanslia/ Hietamäki Ari, Vastamäki Ville, Riekko Markku
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§ 741
Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle vuo-
den 2020 talousarvion sitovien määrärahojen alakohtien välisistä 
määrärahansiirroista ja vuoden 2020 katujen investointimäärärahan 
ylityksestä

HEL 2020-013430 T 02 02 02

Esitys

A

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle vuoden 2020 
talousarvion sitovan alakohdan 8 01 03 Esirakentaminen, täyttötyöt, ra-
kentamiskelpoiseksi saattaminen, kaupunkiympäristölautakunnan käy-
tettäväksi, määrärahojen siirtämistä talousarvion sitovaan alakohtaan 8 
03 01 Uudisrakentaminen, perusparantaminen, liikennejärjestelyt ja 
muut investoinnit, kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi, seu-
raavasti:

 alakohdasta 8 01 03 01 Muu esirakentaminen, alueiden käyttöönot-
to ja tonttien rakentamiskelpoiseksi saattaminen, yhteensä 6,0 milj. 
euroa seuraavasti:

 alakohtaan 8 03 01 01 03 Katujen uudisrakentaminen, läntinen 
suurpiiri 3,0 milj. euroa

 alakohtaan 8 03 01 01 05 Katujen uudisrakentaminen, koillinen 
suurpiiri 3,0 milj. euroa 

  

B

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle vuoden 2020 
talousarviokohdan 8 03 Kadut ja liikenneväylät sitovien alakohtien vä-
listä määrärahojen siirtämistä seuraavasti: 

 alakohdan 8 03 02 Projektialuei-
den kadut, kaupunginhallituksen käytettäväksi, alakohdasta 8 03 02 
07 Kruunusillat 

 siirretään alakohdan 8 03 01 Uudisrakentaminen, perusparantami-
nen, liikennejärjestelyt ja muut investoinnit, kaupunkiympäristölau-
takunnan käytettäväksi, alakohtaan 8 03 01 01 03 keskinen suurpiiri 
3,1 milj. euroa 

C
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Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle myös vuo-
den 2020 talousarvion alakohdan 8 03 01 Uudisrakentaminen, perus-
parantaminen, liikennejärjestelyt ja muut investoinnit, kaupunkiympäris-
tölautakunnan käytettäväksi, seuraavasti:

 alakohdasta 8 03 01 03 muut investoinnit, siirretään
 alakohtaan 8 03 01 01 06 kaakkoinen suurpiiri, 1,8 milj. euroa 

D

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että kau-
punginvaltuusto myöntää kaupunkiympäristön toimialan talousarviokoh-
taan 8 03 01 02 Perusparantaminen ja liikennejärjestelyt, oikeuden ylit-
tää vuoden 2020 sitova määräraha 4,0 milj. eurolla. Määräraha esite-
tään kohdennettavaksi talousarvion alakohdalle 8 03 01 02 E Liikenne-
järjestelyt

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Reetta Putkonen, liikenne- ja katusuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 37079

reetta.putkonen(a)hel.fi
Satu Järvinen, tiimipäällikkö, puhelin: 09 310 39225

satu.jarvinen(a)hel.fi
Tuula Pipinen, tiimipäällikkö, puhelin: 310 37269

tuula.pipinen(a)hel.fi
Pekka Tirkkonen, suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 36637

pekka.tirkkonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Esitysehdotus

Esitys on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunkiympäristön toimiala on jatkanut infrahankkeiden toimeenpa-
noa aluerakentamisen projektialueilla ja täydennysrakentamisalueilla. 
Vuoden 2020 talousarviossa talousarviokohdan 8 01 03 Esirakentami-
nen, täyttötyöt, rakentamiskelposeksi saattaminen määräraha on 30,0 
milj. euroa ja toimialalla on käytettävissä ylitysoikeutta 8,229 milj. eu-
roa, yhteensä 38,3 milj. euroa. Talousarviokohdalle on lisäksi siirretty 
erillisellä päätöksellä 4 milj. euroa talousarvion alakohdasta 8 02 01 
Rakennukset, uudis- ja lisärakennushankkeet. Talousarviokohdan käyt-
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töennuste on 35,8 milj. euroa, joka alittaa käytettävissä olevan määrä-
rahan 6,5 milj. euroa

Talousarviokohdan 8 03 02 Projektialueiden kadut määräraha on 72,06 
milj. euroa. Projektialueiden katujen arvioitu määrärahatarve on n. 63,3 
milj. euroa, joka alittaa käytettävissä olevan määrärahan 8,7 milj. eu-
roa. Projektialueiden talousarviomäärärahat on osoitettu kaupunginhal-
lituksen käytettäväksi.

Talousarviokohdan 8 03 01 Uudisrakentaminen, perusparantaminen, 
liikennejärjestelyt ja muut investoinnit määräraha on 75,6 milj. euroa ja 
lisäksi toimialalla on käytettävissä ylitysoikeutta 3,7 milj. euroa, yhteen-
sä 79,3 milj. euroa. Talousarviokohdan 8 03 01 arvioitu määrärahatarve 
on 92,5 milj. euroa, joka ylittää käytössä olevan määrärahan 12,8 milj. 
eurolla

Talousarviovuoden aikana on tullut tarve poiketa eräiden talousarvio-
kohtien mukaisesta suunnitellusta toimeenpanosta. Yksittäisten hank-
keiden viivästymisiä on aiheuttanut vireillä olevat kaava- ja vesilupavali-
tukset sekä eri hankkeiden yhteensovitustarpeet. Toisaalta infran ra-
kentamiskausi on jatkunut suotuisana koko vuoden, mikä on mahdollis-
tanut jo käynnissä olevien hankkeiden toteuttamisen ennakoitua no-
peammin. Pitkä rakentamiskausi näkyy osaltaan tarpeena ylittää eräillä 
talousarviokohdilla niille varatut määrärahat. Vajeiden kattaminen on 
toteutettavissa pääosin sitovien alakohtien välisillä siirroilla. Lisäksi esi-
tetään oikeutta ylittää talousarviokohdan 8 03 01 02 Perusparantami-
nen ja liikennejärjestelyt vuoden 2020 sitova määräraha 4,0 milj. eurol-
la.

8 01 03 Esirakentaminen, täyttötyöt, rakentamiskelpoiseksi saattami-
nen, kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi

Kaupunkiympäristölautakunnan käyttöön osoitetusta määrärahasta en-
nustetaan jäävän käyttämättä 6,5 milj. euroa. Määrärahaa jää käyttä-
mättä mm. ennakoitua edullisempien toteutuskustannusten sekä hank-
keiden käynnistymisen viivästymisen takia. Mm. Hakaniemen hallin 
huoltopihan toteutus on viivästynyt alkuperäisestä aikataulusta. Hank-
keeseen osoitetusta määrärahasta jää vuonna 2020 käyttämättä arviol-
ta 3,5 milj. euroa käytettävissä olevasta määrärahasta. Lisäksi Oulun-
kylän Gasumin johtosiirto on saatu toteutettua kustannustehokkaasti ja 
siten hankkeen toteutuskustannuksissa on saatu alkuperäisiin arvioihin 
nähden merkittäviä säästöjä. Talousarviokohdan määrärahan alitukses-
ta voidaan siirtää 6,0 milj. euroa 8 03 01 Uudisrakentaminen, peruspa-
rantaminen, liikennejärjestelyt ja muut investoinnit, kaupunkiympäristö-
lautakunnan käytettäväksi.

8 03 02 Projektialueiden kadut, kaupunginhallituksen käytettäväksi
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Kaupunginhallituksen käyttöön osoitetusta talousarviokohdan 8 03 02 
Projektialueiden kadut määrärahasta osa jää käyttämättä. Määrärahaa 
jää käyttämättä mm. kaava- ja vesilupavalituksien aiheuttamasta vii-
veestä

Merkittävimmät poikkeamat koskevat talousarvion alakohtaa Kamppi-
Töölönlahti sekä talousarvion alakohtaa Kruunusillat. Talousarvion ala-
kohtaan 8 03 02 01 Kamppi-Töölönlahti on talousarviossa osoitettu 5,1 
milj. euroa, ja määräraha on myönnetty toimialan käyttöön 11.5.2020. 
Töölönlahden tulva-suojelun vesiluvan jatkosta on valitettu, eikä urak-
kaa ole voitu käynnistää suunnitellusti syksyllä 2020. Kamppi-
Töölönlahti projektialueen katujen määrärahaa jää käyttämättä noin 4,9 
milj. euroa.

Alakohtaan 8 03 02 07 Kruunusillat on talousarviossa osoitettu 5,4 milj. 
euroa. Kaupunginhallitus on myöntänyt toimialalle 11.5.2020 5,4 milj. 
euroa Kruunusillat -hankkeen kehitysvaiheen kuluihin. Hankkeen kehi-
tysvaihe on käynnissä, ja vuoden 2020 arvioitu tarve on 2,3 milj. euroa. 
Osa myönnetystä määrärahasta jää käyttämättä. Yli jäävä määräraha 
esitetään käytettäväksi Keskisen suurpiirin Kruunusillat -hankkeen ke-
hitysvaiheen kustannuksista aiheutuneen ylityksen kattamiseen.

8 03 01 Uudisrakentaminen, perusparantaminen, liikennejärjestelyt ja 
muut investoinnit, kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi

Talousarviovuoden 2020 aikana on tullut tarve ylittää talousarvion sito-
van alakohdan 8 03 01 Uudisrakentaminen, perusparantaminen, liiken-
nejärjestelyt ja muut investoinnit, kaupunkiympäristölautakunnan käy-
tettäväksi, määräraha 12,8 milj. eurolla. Pitkä rakentamiskausi on mah-
dollistanut täydennysrakentamisalueiden asuntotuotannon edellytysin-
vestointien arvioitua nopeamman etenemisen. Mm. Raide-Jokerin no-
peutettu aikataulu on nostanut liittyvien hankkeiden määrärahatarvetta 
suunnitellusta. Lisäksi Kruunusiltojen kehitysvaiheen kustannuksiin ei 
ollut varauduttu täysimääräisesti talousarviomäärärahassa

Vajeiden kattamiseksi esitetään sitovien alakohtien välisiä määräraha-
siirtoja. Lisäksi esitetään oikeutta ylittää talousarviokohdan 8 03 01 02 
Perusparantaminen ja liikennejärjestelyt vuoden 2020 sitova määrära-
ha 4,0 milj. eurolla.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Reetta Putkonen, liikenne- ja katusuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 37079

reetta.putkonen(a)hel.fi
Satu Järvinen, tiimipäällikkö, puhelin: 09 310 39225
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satu.jarvinen(a)hel.fi
Tuula Pipinen, tiimipäällikkö, puhelin: 310 37269

tuula.pipinen(a)hel.fi
Pekka Tirkkonen, suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 36637

pekka.tirkkonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginkanslia/Hietamäki Ari, Vastamäki Ville, Riekko Markku, Peu-
ra Jutta
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§ 742
Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle eräi-
den vuoden 2020 rakennusten määrärahojen siirtämiseksi talousar-
viokohdista 8 02 01 ja 8 02 03 talousarviokohtaan 8 02 02 ja talous-
arviokohdan 8 02 02 ylittämiseksi

HEL 2020-013320 T 02 02 02

Esitys

A

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että talous-
arviokohdasta 8 02 01 Rakennukset, Uudis- ja lisärakennushankkeet, 
kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi, vuodelle 2020 myönne-
tystä käyttämättä jäävästä määrärahasta siirretään yhteensä 20,0 milj. 
euroa talousarviokohtaan 8 02 02 Rakennukset, korjaushankkeet, kau-
punkiympäristölautakunnan käytettäväksi.

Siirrettävä määräraha on talousarviossa kohdistettu seuraaville alakoh-
dille:

- alakohdasta 8 02 01 02, Kasvatus- ja koulutustoimialan uudis- ja lisä-
rakennushankkeet, siirretään 15,0 milj. euroa 

- alakohdasta 8 02 01 04, Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimialan  uudis- ja li-
särakennushankkeet, siirretään 4,0 milj. euroa 

- alakohdasta 8 02 01 05, Sosiaali- ja terveystoimialan uudis- ja lisära-
kennushankkeet, siirretään 1,0 milj. euroa. 

B

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että talous-
arviokohdasta 8 02 03 Kaupunkikorttelien kehittäminen, vuodelle 2020 
myönnetystä käyttämättä jäävästä määrärahasta siirretään yhteensä 
1,668 milj. euroa talousarviokohtaan 8 02 02 Rakennukset, korjaus-
hankkeet, kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi.

Lautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että 

- siirrettävä määräraha 21,668 milj. euroa kohdistetaan talousarvion 
alakohtaan 8 02 02 02, Kasvatus- ja koulutustoimialan korjaushank-
keet. 

C
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Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle kaupun-
kiympäristön toimialalle talousarviokohtaan 8 02 02 Rakennukset, kor-
jaushankkeet oikeuden ylittää sille vuodeksi 2020 myönnetyt määrära-
hat 10,0 milj. eurolla.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Kari Pudas, tekninen johtaja, puhelin: 310 15291

kari.pudas(a)hel.fi
Sari Hilden, rakennetun omaisuuden hallintapäällikkö, puhelin: 310 40315

sari.hilden(a)hel.fi
Aniko Patrakka, hankeohjelmoija, puhelin: 310 32672

aniko.patrakka(a)hel.fi
Pekka Tirkkonen, suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 36637

pekka.tirkkonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Esitysehdotus

Esitys on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Talousarviossa on määritelty, että kaupunginvaltuustoon nähden sito-
via määrärahoja ovat menot talousarviokohtatasolla.

Talousarviokohdan 8 02 01 Uudis- ja lisärakennushankkeet, alla mainit-
tujen hankkeiden aloitusedellytykset eivät toteudu suunnitellun aikatau-
lun mukaisesti ja hankkeiden osoitetut käyttämättä jäävät määrärahat 
20 milj. euroa siirretään talousarviokohtaan 8 02 02 Rakennukset, kor-
jaushankkeet ja ohjelmoidaan uudelleen kohdentamattomille korjaus-
töille:

TA-kohta Nimi Sisältö Määräraha 
yhteensä 
2020M€ 

Arvioitu 
käyt-
tö 2020  
M€

8020102 Lasten päiväkoti 
Kaarelan raitti ja 
peruskoulu luokat 
1-2

Uudisrakennus 
(korvaava uudisra-
kennus)

7,0 1,3

8020102 Lasten päiväkoti 
Vaapukka

Uudisrakennus 
(korvaava uudisra-

6,4 4,0



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 38/2020 33 (80)
Kaupunkiympäristölautakunta

Asia/7
15.12.2020

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 58200 Työpajankatu 8  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

kennus)
8020102 Lasten päiväkoti 

Isoniitty
Uudisrakennus 
(korvaava uudisra-
kennus)

6,7 0,1

8020104 Oodi Helsingin 
keskuskirjasto

Uudisrakennus 4,4 2,0

8020104 Pirkkolan liikunta-
puisto

Korvaavan jäähal-
lin rakentaminen

9,0 7,0

8020105 Hyvösen lastenko-
ti

Uudisrakennus 2,3 0,5

 YHTEENSÄ  35,8 14,9

Lasten päiväkoti Kaarelanraitin korvaava uudisrakennushankkeen han-
ke- ja toteutussuunnittelu on resurssipulan vuoksi kestänyt arvioitua 
kauemmin. Hankkeen rakentamisvaihe alkaa alkuvuonna 2021 noin 
vuosi alkuperäisestä aikataulusta myöhässä. 

Lasten päiväkoti Vaapukan korvaava uudisrakennushankkeen raken-
tamisen edellytykset eivät toteutuneet talousarviossa ilmoitetussa aika-
taulussa. Päiväkoti Vaapukan korvaava uudisrakennus valmistuu vuo-
den 2021 lopussa ja vasta 2022 keväällä päästään aloittamaan päivä-
kodin pihan rakentamista. Hanke valmistuu noin vuosi alkuperäisestä 
aikataulusta myöhässä.

Lasten päiväkoti Isoniitty korvaava uudisrakennushankkeen rakennus-
luvasta tehty valitus on siirtänyt rakentamisen aikataulua. Hankkeen 
rakentamisvaihe alkoi syyskuussa 2020 noin vuosi alkuperäisestä aika-
taulusta myöhässä.

Oodi Helsingin keskuskirjaston uudisrakennushanke on valmistunut 
2018. Hankkeen jälkityöt oli tarkoitus saattaa valmiiksi vuonna 2020. 
Kameravalvontajärjestelmän rakennus on valmistunut vuonna 2020 
mutta 1. kerroksen aurinkosuojaverhojen suunnittelu jatkuu vuonna 
2021.

Pirkkolan liikuntapuisto, korvaavan jäähallin uudisrakennushankkeen 
aloitus on kestänyt arvioitua kauemmin. Hankkeen rakentamisvaihe on 
alkanut noin kaksi kuukautta alkuperäisestä aikataulusta myöhässä to-
teutusvaiheen suunnitelmapuutteista johtuen. Hanke valmistuu 2021 
syksyllä.

Hyvösen lastenkodin korvaavan uudisrakennushankkeen hanke- ja to-
teutussuunnittelu on kestänyt resurssipulan vuoksi arvioitua kauemmin. 
Hankkeen rakentamisvaihe alkaa mahdollisesti 2021 tammikuun aika-
na, noin kaksi kuukautta alkuperäisestä aikataulusta myöhässä. Hyvö-
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sen lastenkodin korvaava uudisrakennus valmistuu vuoden 2022 huhti-
kuussa. Hanke valmistuu noin vuosi alkuperäisestä aikataulusta myö-
hässä.

Talousarviokohtaan 8 02 03 Kaupungintalokorttelien kehittäminen vuo-
delle 2020 myönnetty määräraha on 1,868 milj. euroa, josta arvioidaan 
jäävän käyttämättä 1,668 milj. euroa. Kaupungintalokorttelien kehittä-
mishanke on pääosin saatu valmiiksi vuonna 2020, ainoastaan julkisi-
vuvalaistushanke jatkuu vuonna 2021

Talousarvioesityksessä vuodelle 2021 em. hankkeet on ohjelmoitu uu-
delleen ja hankkeiden rahoitustarpeet on päivitetty vastaamaan uutta 
rakentamisaikataulua.

Korjausrakentamismäärärahan kohdentamattomien korjaustöiden 
10,74 milj. euroa ja talousarviokohdasta 8 02 01 Rakennukset, Uudis- 
ja lisärakennushankkeet siirrettäväksi esitetty 20 milj. euroa ja talous-
arviokohdasta 8 02 03 Kaupungintalokorttelien kehittäminen siirrettä-
väksi esitetty 1,668 milj. euroa sekä talousarviokohdan TA 8 02 02 uu-
delleen ohjelmoidut määrärahat 22 milj. euroa yhteensä 54,4 milj. eu-
roa osoitetaan kaikkien toimialojen kohdentamattomille korjaustöille. 
Määrärahaa käytetään rakennusosien ja laitteiden ennakoiviin korjauk-
siin, vaurioituneiden tilojen korjaamiseen ja väistötilojen rakentamiseen 
sekä välttämättömiin toiminnallisiin muutostöihin palveluverkkoa kehi-
tettäessä. Arvio on, että kohdentamattomin korjauksiin tarvitaan kulu-
vana vuonna 64 milj. euroa. Vuonna 2019 kohdentamattomiin korjaus-
hankkeisiin käytettiin myös n. 65 milj. euroa. Tämän vuoksi esitetään 
kaupunginhallitukselle oikeuden ylittää talousarviokohdan 8 02 02 vuo-
den 2020 määrärahan 10 miljoonalla eurolla.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Kari Pudas, tekninen johtaja, puhelin: 310 15291

kari.pudas(a)hel.fi
Sari Hilden, rakennetun omaisuuden hallintapäällikkö, puhelin: 310 40315

sari.hilden(a)hel.fi
Aniko Patrakka, hankeohjelmoija, puhelin: 310 32672

aniko.patrakka(a)hel.fi
Pekka Tirkkonen, suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 36637

pekka.tirkkonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi
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Kaupunginkanslia/Hietamäki Ari, Vastamäki Ville, Riekko Markku, Peu-
ra Jutta
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§ 743
Toimivallan siirtäminen kaupunkiympäristön toimialalla hankintojen 
tekemisestä

HEL 2020-013371 T 00 01 00

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti:

- siirtää hankintojen toimivaltaa liitteessä nro 1 esitetyllä tavalla kau-
punkiympäristön toimialalla 1.1.2021 alkaen.

- siirtää toimivaltaa kaupunkiympäristölautakunnan päätöksessä 
21.4.2020 (220 §) mainitun lisäksi liitteessä nro 1 mainituille viranhalti-
joille siten, että hankintavaltuuden lisäksi heillä on toimivalta keskeyttää 
hankinta julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun 
lain (1397/2016) 125 §:n mukaisesti.

- siirtää toimivaltaa kaupunkiympäristölautakunnan päätöksessä 
21.4.2020 (220 §) mainitun lisäksi liitteessä nro 1 mainituille viranhalti-
joille siten, että heillä on toimivalta päättää rajoitetussa-, neuvottelu- ja 
kilpailullisessa neuvottelumenettelyssä sekä innovaatiokumppanuu-
dessa tarjoajien valinnasta, dynaamisessa hankintajärjestelmässä eh-
dokkaiden valinnasta sekä suunnittelukilpailussa osallistujien valinnas-
ta.

Muilta osin noudatetaan kaupunkiympäristölautakunnan hankintaval-
tuuksista tehtyjä päätöksiä 20.6.2017 (8 §), 15.5.2018 (243 §) ja 
21.4.2020 (220 §).

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Kari Pudas, tekninen johtaja, puhelin: 310 15291

kari.pudas(a)hel.fi

Liitteet

1 KYMP hankintavaltuudet muutokset punaisella
2 KYMP hankintavaltuudet 1.1.2021 alkaen

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunkiympäristölautakunta

Päätösehdotus
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Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunkiympäristölautakunta on päättänyt hankintavaltuuksista 
20.6.2017 (8 §), 15.5.2018 (243 §) sekä 21.4.2020 (220 §). Päätökset 
ovat perustuneet kaupunginhallituksen johtamisen jaoston alkuperäi-
seen hankintavaltuuksia koskevaan päätökseen 22.5.2017 (99 §).

Helsingin kaupungin hallintosäännön 10 luvun 1 §:n 3 momentin 3 koh-
dan mukaan toimialalautakunta omalla toimialallaan päättää tai hyväk-
syy perusteet ja rajat, joiden mukaan viranomainen päättää, hankin-
noista lukuun ottamatta osakkeita.

Kaupunkiympäristölautakunta on päättänyt kaupunkiympäristön toimia-
lan rakennukset ja yleiset alueet –palvelukokonaisuuden seuravan or-
ganisaation tason muuttamisesta 1.12.2020 (698 §). Tämän vuoksi ra-
kennukset ja yleiset alueet –palvelukokonaisuuden hankintavaltuuksiin 
on tarve tehdä muutoksia. Tämän päätöksen liitteenä oleva esitys han-
kintavaltuuksista perustuu kaupunginhallituksen johtamisen jaoston se-
kä kaupunkiympäristölautakunnan aikaisempiin päätöksiin. Liitteessä 
nro 1 kuvattuihin hankintavaltuuksiin on tehty pääosin teknisiä muutok-
sia organisaatiossa tapahtuneiden muutosten mukaisesti.

Hankintavaltuuksiin tullaan esittämään kaupunkiympäristölautakunnalle 
muita muutoksia vuonna 2021.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Kari Pudas, tekninen johtaja, puhelin: 310 15291

kari.pudas(a)hel.fi

Liitteet

1 KYMP hankintavaltuudet muutokset punaisella
2 KYMP hankintavaltuudet 1.1.2021 alkaen

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunkiympäristölautakunta

Tiedoksi

Rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuus
Päätöksenteontuki
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§ 744
Oikaisuvaatimus kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupa-
jaoston määräämistä rakennusvalvontamaksuista

HEL 2020-012209 T 02 06 07

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti jättää tutkimatta ********** oikaisu-
vaatimuksen kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaoston 
14.6.2019 § 146 määräämistä rakennusvalvontamaksuista liian myö-
hään tehtynä.

Perustelut

Oikaisuvaatimuksen tekijät ovat 7.8.2019 valittaneet kaupunkiympäris-
tölautakunnan ympäristö- ja lupajaoston tekemästä uhkasakkopäätök-
sestä ja päätöksessä määrätyistä valvontamaksuista Helsingin hallinto-
oikeuteen. Helsingin hallinto-oikeus on 19.10.2020 antamallaan pää-
töksellä siirtänyt uhkasakkopäätöksessä määrättyjä valvontamaksuja 
koskevan valituksen kaupunkiympäristölautakunnan päätettäväksi oi-
kaisuvaatimuksena. 

Ympäristö- ja lupajaoston 14.6.2019 tekemä uhkasakkopäätös on an-
nettu tiedoksi oikaisuvaatimuksen tekijöille saantitodistuksilla 9.7.2020. 
Kun jaoston tekemään päätökseen on valvontamaksun osalta haettava 
oikaisua 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista, niin oikaisu-
vaatimus olisi tullut panna vireille viimeistään 23.7.2020. Kun valitus 
tuomitusta uhkasakosta, jota koskevaan päätökseen valvontamaksuja 
koskeva vaatimus sisältyy, on toimitettu Helsingin hallinto-oikeuteen 
vasta 7.8.2020, oikaisuvaatimus on jätettävä tutkimatta liian myöhään 
jätettynä.

Ympäristö- ja lupajaoston uhkasakkopäätös

Rakennuslautakunta on 24.1.2017 tekemällään lainvoimaisella päätök-
sellä velvoittanut ********** saattamaan pientalon ja talousrakennuksen 
rakennustyöt loppuun asti, niin että rakennusluvasta voidaan toimittaa 
loppukatselmus 30.8.2018 mennessä.

Rakennustöitä ei ole kuitenkaan saatettu loppuun miltään osin ja ympä-
ristö- ja lupajaosto on päätöksellään 14.6.2019 tuominnut asetetut uh-
kasakot maksuun. Tuomitut uhkasakot maksetaan Suomen valtiolle. 

Rakennusvalvontataksan 20 §:n b kohdalla nojalla ympäristö- ja lupa-
jaosto määräsi tuomitut maksamaan tämän uhkasakkopäätöksen käsit-
telystä rakennusvalvonnalle aiheutuneesta työmäärästä 2.000 euron 
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suuruisen valvontamaksun, jonka kumpikin tuomittu on puoliksi velvol-
linen maksamaan Helsingin kaupungille.

Helsingin hallinto-oikeuden päätös

********** valittivat ympäristö- ja lupajaoston uhkasakkopäätöksestä 
Helsingin hallinto-oikeuteen.

Helsingin hallinto-oikeus on 19.10.2020 antamallaan päätöksellä  vali-
tuksen enemmälti hyläten alentanut ********** maksettavaksi tuomittu-
jen uhkasakkojen lisäeriä.

Hallinto-oikeus toteaa päätöksessään lisäksi, että ********** on katsot-
tava valituskirjelmässään myös hakeneen
 oikaisua heille määrättyyn valvontamaksuun. Jaoston päätökseen 
kohdistuvan oikaisuvaatimuksen tutkiminen ei kuulu hallinto-oikeuden 
ensiasteiseen toimivaltaan, joten hallinto-oikeus siirtää asian kaupun-
kiympäristölautakunnalle käsiteltäväksi oikaisuvaatimuksena.

Sovelletut oikeusohjeet

Kuntalain 134 §:n mukaan kunnanhallituksen, lautakunnan ja valiokun-
nan, niiden jaoston sekä niiden alaisen viranomaisen päätökseen tyy-
tymätön saa hakea siihen oikaisua. Oikaisuvaatimus tehdään 1 mo-
mentissa tarkoitetun toimielimen ja sen jaoston sekä sen alaisen viran-
omaisen päätöksestä asianomaiselle toimielimelle.

Kuntalain 138 §:n mukaan oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän ku-
luessa päätöksen tiedoksisaannista.

Vuoden 2019 rakennusvalvontataksan 20 §:n b kohdan mukaan kau-
punkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaoston päätöksestä, jolla 
on asetettu velvoite tai/ja tuomittu jo asetetun velvoitteen uhka täytän-
töön pantavaksi määrätään valvontamaksu, joka on enintään 4850 eu-
roa päätökseltä riippuen valvonta-asian käsittelyyn kuluneesta raken-
nusvalvontaviranomaisen työmäärästä.

Rakennusvalvontataksan 22 §:n 1 momentin mukaan rakennusvalvon-
tataksan tarkoituksena on kattaa asian käsittelystä kaupungille aiheu-
tuvat kulut.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Pentti Ruuska, yksikön päällikkö, puhelin: +358 9 310 26218

pentti.ruuska(a)hel.fi
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Liitteet

1 Ympäristö- ja lupajaoston päätös
2 Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 25 k)
3 Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 25 k)

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Oikaisuvaatimuksen tekijät Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen joh-
dosta annettu päätös

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Pentti Ruuska, yksikön päällikkö, puhelin: +358 9 310 26218

pentti.ruuska(a)hel.fi

Liitteet

1 Ympäristö- ja lupajaoston päätös
2 Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 25 k)
3 Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 25 k)

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Oikaisuvaatimuksen tekijät Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen joh-
dosta annettu päätös
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§ 745
Hankintaoikaisuvaatimus kaupunkiympäristön hallintojohtajan 
10.11.2020 § 29 päätöksestä koskien kaupunkiympäristötalon työ-
pöytä- ja sisustusvalaisimien hankintaa (osa-alue 4)

HEL 2020-009965 T 02 08 01 00

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti hylätä Electro Waves Oy:n hankin-
taoikaisuvaatimuksen, joka koskee kaupunkiympäristön hallintojohtajan 
tekemää kaupunkiympäristötalon työpöytä ja sisustusvalaisimien han-
kintapäätöstä 10.11.2020 § 29. 

Hankintaoikaisuvaatimuksessa ei ole esitetty sellaisia perusteita, joiden 
perusteella kaupunkiympäristön toimialajohtajan päätöstä tulisi muut-
taa.  

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Heli Hietala, lakimies, puhelin: 310 21642

heli.hietala(a)hel.fi

Liitteet

1 Oikaisuvaatimus 23.11.2020
2 Tarjouspyyntö
3 Modeo Oy, lausunto kuulemispyyntöön 26.11.2020

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, hankintaoikaisupäätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hankintaoikaisuvaatimuksen 
tekijä

Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, hankintaoikai-
supäätös

Tarjoajat Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, hankintaoikai-
supäätös

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.
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Esittelijän perustelut

Hankintaoikaisuvaatimuksen käsittelyn edellytykset

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 
(1397/2016, hankintalaki) 132 §:ssä säädetään hankintaoikaisun teke-
misestä. Sen mukaan hankintayksikkö voi itse poistaa virheellisen pää-
töksensä tai peruuttaa muun hankintamenettelyssä tehdyn ratkaisun, 
jolla on oikeudellisia vaikutuksia ehdokkaiden tai tarjoajien asemaan, ja 
ratkaista asian uudelleen (hankintaoikaisu), jos päätös tai muu hankin-
tamenettelyssä tehty ratkaisu perustuu lain soveltamisessa tapahtu-
neeseen virheeseen tai jos asiaan on tullut sellaista uutta tietoa, joka 
voi vaikuttaa päätökseen, ratkaisuun tai hankintasopimuksen tekemi-
sen edellytyksiin. 

Hankintalain 133 §:n mukaan hankintayksikkö voi ottaa hankintaoikai-
sun käsiteltäväkseen omasta aloitteestaan tai asianosaisen vaatimuk-
sesta. Asianosaisen on esitettävä vaatimus 14 päivän kuluessa siitä, 
kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai 
muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta. 

Kaupunkiympäristön hallintojohtajan tekemä hankintapäätös 
10.11.2020 § 29 perusteluineen sekä muutoksenhakuohjeineen annet-
tiin tiedoksi tarjoajille sähköpostitse 10.11.2020.

Electro Waves Oy:n tekemä hankintaoikaisuvaatimus on saapunut 
23.11.2020. Hankintaoikaisuvaatimus on tehty määräajassa. Hankinta-
oikaisuvaatimus on tämän asian liitteenä 1.

Hankintamenettely ja hankintapäätös

Hankinnan kohteena ovat olleet Helsingin kaupungin kaupunkiympäris-
tön toimialan uuden toimitalon (Kaupunkiympäristötalon) työpöytä- ja 
sisustusvalaisimet. 

Kilpailutus perustui Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialan 
17.9.2020 päivättyyn tarjouspyyntöön HEL 2020-009965. Hankinta on 
toteutettu julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun 
lain (laki 1397/2016, jäljempänä hankintalaki) mukaisella avoimella 
menettelyllä. Kyseessä oli EU-kynnysarvon (214 000 euroa) ylittävä ta-
varahankinta. 

Hankinta oli jaettu seuraavaan neljään osa-alueeseen: 

 Osa-alue 1: Työpistevalaisin (pos. 136) 
 Osa-alue 2: Riippuvalaisin korkeaan tilaan (pos. 137 A) 
 Osa-alue 3: Riippuvalaisin korkeaan tilaan (pos. 137 B) 
 Osa-alue 4: Pöytä- ja jalkavalaisin (pos. 138 – 139).



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 38/2020 43 (80)
Kaupunkiympäristölautakunta

Asia/10
15.12.2020

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 58200 Työpajankatu 8  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

Tarjoaja on voinut antaa tarjouksensa haluamistaan osa-alueista. Jo-
kaiseen osa-alueeseen valittiin yksi toimittaja. Hankinnasta on julkaistu 
EU-hankintailmoitus 22.9.2020 sähköisessä HILMA-ilmoituskanavassa 
www.hankintailmoitukset.fi. Hankintailmoituksessa ilmoitettiin tarjous-
palvelu.fi-toimittajaportaalin ko. tarjouspyyntöä koskeva Internet-osoite, 
josta tarjouspyyntöasiakirjat olivat ilmaiseksi, rajoituksetta, suoraan ja 
kokonaan saatavilla sähköisessä muodossa. Tarjoajilla on ollut mah-
dollisuus esittää tarjouspyynnön sisältöön liittyvistä asioista lisäkysy-
myksiä 2.10.2020 klo 12.00 mennessä. Kysymyksiä ei saapunut.

Tarjouspyynnössä ja sen liitteissä esitettiin tarjouksen sisällölle asetetut 
vähimmäisvaatimukset. Hankittavien tuotteiden tekniset vaatimukset 
sekä muotoilua koskevat vaatimukset ja kaikille tuotteille yhteiset ym-
päristövaatimukset oli määritelty tarjouspyynnössä ja sen liitteissä. Va-
laisimien tuli täyttää tarjouspyyntöasiakirjoissa määritellyt kaikille tuot-
teille yhteisesti asetetut vaatimukset, että tuotekohtaiset tekniset vaati-
mukset sekä muotoilua koskevat vaatimukset. Valaisimien muotoilua 
koskevien vaatimusten täyttyminen arvioitiin tarjoajien toimittamien ku-
vien perusteella.

Tarjottavia tuotteita sekä tarjouksen mukana toimitettavia selvityksiä 
koskevat pakolliset vaatimukset oli määritelty tarjouspyynnössä sekä 
sen liitteissä. Tarjoajan tuli ladata kullekin tarjouspyynnön osa-alueelle 
tarjottavasta tuotteesta liite, jota käytettiin tarjousten vähimmäisvaati-
musten tarkastamiseen. Tarjouspyynnön edellytyksen mukaan tarjoa-
jan tuli ladata ”Tarjotun tuotteen kuvallinen suomenkielinen tai englan-
ninkielinen tuote-esite, josta ilmenee tarjotun tuotteen kaikki ominai-
suudet sekä muotoilun vaatimustenmukaisuus (mitat ym. vaaditut omi-
naisuudet). Mikäli kaikki ominaisuudet eivät ilmene kuvallisesta tuote-
esitteestä, tähän ladataan sekä tuote-esite että erillinen selvitysliite, 
josta käyvät ilmi tuote-esitteestä puuttuvat vaaditut ominaisuudet. Han-
kintayksikkö tarkastaa tarjotun tuotteen vaatimuksenmukaisuuden yllä 
olevien dokumenttien pohjalta. Tiedostot otsikoidaan tarjoajan nimellä 
ja tuotteen numerolla ja nimellä. Esim. Tarjoaja Oy_1_ valaisin.”

Mikäli kohderyhmässä oli useampi tuote (positio) ja näistä yksi tuote oli 
tarjouspyynnön vastainen, tuli tarjous hylätä koko osa-alueessa. Tar-
joajan tarjous koko osa-alueessa tuli hylätä myös, jos osa-alueen jokai-
seen positioon ei oltu tarjottu tuotetta.

Tarjouspyynnön valintaperusteena käytettiin kokonaistaloudellista edul-
lisuutta. Tarjouspyynnön mukaisista tarjouksista valittiin kokonaistalou-
dellisesti edullisin tarjous. Kokonaistaloudellisesti edullisin on tarjous, 
joka tilaajan hankinnan kohteelle asettamien vaatimusten täyttävistä 
tarjouksista on hinnaltaan halvin. 
Tarjouspyyntö on asian liitteessä 2. 
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Tarjouskilpailussa saatiin määräaikaan mennessä hankintaoikaisuvaa-
timuksen kohteena olevalle osa-alueelle 4 (työpöytä- ja jalkavalaisin 
(positiot 138 - 139) tarjoukset Electro Waves Oy:ltä sekä Modeo Oy:ltä. 

Tarjousten tarkastuksessa Electro Waves Oy:n tarjouksen katsottiin 
olevan osa-alueen 4 osalta tarjouspyynnön vastainen, koska tarjotut 
valaisimet eivät täyttäneet tarjouspyynnössä vaadittuja teknisille omi-
naisuuksille asetettuja vähimmäisvaatimuksia.

Edellä mainituissa osa-alueessa toimittajaksi valittiin tarjouspyynnössä 
asetetut hankinnan kohteelle asetetut vähimmäisvaatimukset täyttänyt 
Modeo Oy.

Hankintaoikaisuvaatimus

Electro Waves Oy on hankintaoikaisuvaatimuksessaan vaatinut, että 
hallintojohtajan hankintapäätös osa-alueen 4 (positiot 138 ja 139) osal-
ta tullaan oikaisemaan. Vaatimuksen tueksi hankintaoikaisuvaatimuk-
sessa on esitetty seuraavaa: 

Tuotteen nro 138 (pöytävalaisin) osalta tarjoaja on esittänyt, että ”tar-
joamamme pöytävalaisimen korkeus on 630 mm ja vaatimus oli 500–
800 mm. Tarjoamamme valaisin on päältä suljettu. Kuva oli tehty viit-
teelliseksi, koska haluttiin esittää valaisimen kokonaismittasuhteet. Va-
laisimen varjostimesta oli annettu vain raja-arvot 350–450mm. Normaa-
listi tuolla mitalla tarkoitetaan varjostimen alareunan mittaa. Tarjous-
pyynnössä ei oltu erikseen mainittu ylä- ja alahalkaisijan mittaa. Esi-
merkkivalaisimen ylähalkaisija ei ole 50 mm suurempi, joten oletimme 
vain alahalkaisijan määritellyksi.”

Tuotteen nro 139 (jalkavalaisin) osalta tarjoaja on esittänyt, että ”tar-
joamanne jalkavalaisin on päältä suljettu. Kuva oli tehty viitteelliseksi, 
koska haluttiin esittää valaisimen kokonaismittasuhteet. Valaisimen 
varjostimesta oli annettu vain raja-arvot 350–450 mm. Normaalisti tuol-
la mitalla tarkoitetaan varjostimen alareunan mittaa. Tarjouspyynnössä 
ei oltu erikseen mainittu ylä- ja alahalkaisijan mittaa. Esimerkkivalaisi-
men ylähalkaisija ei ole 50mm suurempi, joten oletimme vain alahalkai-
sijan määritellyksi.”

Asianosaisten kuuleminen

Hallintolain 34.1 §:n mukaan asianosaiselle on ennen asian ratkaise-
mista varattava tilaisuus lausua mielipiteensä asiasta sekä antaa selvi-
tyksensä sellaisista vaatimuksista ja selvityksistä, jotka saattavat vai-
kuttaa asian ratkaisuun.



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 38/2020 45 (80)
Kaupunkiympäristölautakunta

Asia/10
15.12.2020

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 58200 Työpajankatu 8  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

Kuulemispyyntö koskien tehtyä hankintaoikaisuvaatimusta on lähetetty 
26.11.2020 osa-alueeseen 4 tarjouksen jättäneelle toiselle tarjoajalle 
Modeo Oy:lle.

Modeo Oy on antanut lausunnon 26.11.2020. Lausunnossa on todettu 
muun muassa, että ”hankintayksikön tekemän hylkäyspäätös on validi 
ja paikkansa pitävä. Electro waves tarjous tulee hylätä. Valaisimen ko-
kovaatimukset eivät täyty kuten hankintayksikkö on todennut.”

Pöytävalaisimien (pos. 138) osalta Modeo Oy:n lausunnossa todetaan 
muun muassa, että ”tarjoukset on tullut jättää tiettyyn päivämäärään 
mennessä ja yhdellä tarjoajalla ei voi olla oikeutta selitellä jälkeen päin 
tarjouksella annettuja tarjouspyynnön vastaisia tietoa toiseksi. Tällainen 
toiminta on syrjivää muita tarjoajia kohtaan.” Modeo Oy:n lausunto jal-
kavalaisimien (pos. 139) osalta oli sisällöltään sama kuin pöytävalaisi-
mien (pos. 138) osalta. Modeo Oy:n lausunnossa pyydetään, että han-
kintayksikkö hylkää hankintaoikaisuvaatimuksen välittömästi perusteet-
tomana. Modeo Oy:n lausunto sekä hankintayksikön lausuntopyyntö on 
asian liitteessä 3. Selvyyden vuoksi todettakoon, että hankintayksikkö 
on vastannut lausunnossa mainittuun Modeo Oy:n asiakirjapyyntöihin 
20.11.2020 sekä 30.11.2020 sekä informoinut Modeo Oy:tä tämän oi-
keudesta saattaa asia halutessaan viranomaisen päätettäväksi. 

Sovellettavat säännökset

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (laki 
1397/2016, jäljempänä hankintalaki) 3 §:n mukaan hankintayksikön on 
kohdeltava hankintamenettelyn osallistujia ja muita toimittajia tasapuo-
lisesti ja syrjimättömästi sekä toimittava avoimesti ja suhteellisuuden 
vaatimukset huomioon ottaen.

EU-kynnysarvon ylittäviin hankintoihin sovellettavan hankintalain 68 §:n 
1 momentin 1 kohdan mukaan tarjouspyynnössä, hankintailmoitukses-
sa, ehdokkaille osoitetussa kutsussa tai niiden liitteissä on oltava han-
kinnan kohteen määrittely tai hankekuvaus sekä hankinnan kohteeseen 
liittyvät muut laatuvaatimukset.

Hankintalain 71 §:n 1 momentin hankinnan kohteen kuvausta koske-
vien säännösten mukaan hankinnan kohdetta kuvaavat määritelmät 
sekä niihin mahdollisesti sisältyvät tekniset eritelmät on esitettävä han-
kintailmoituksessa, tarjouspyynnössä, neuvottelukutsussa tai näiden 
liitteissä ja niissä on vahvistettava rakennusurakoilta, palveluilta tai ta-
varoilta vaadittavat ominaisuudet. Määritelmien on mahdollistettava tar-
joajille yhtäläiset mahdollisuudet osallistua tarjouskilpailuun, eivätkä ne 
saa perusteettomasti rajoittaa kilpailua julkisissa hankinnoissa. Kun 
hankinnan kohde on tarkoitettu luonnollisten henkilöiden käyttöön, on 
asianmukaisesti perusteltuja tapauksia lukuun ottamatta hankinnan 
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kohde määriteltävä siten, että otetaan huomioon esteettömyys vam-
maisille käyttäjille sekä kaikkien käyttäjien vaatimukset täyttävä suun-
nittelu. Hankinnan kohde on määriteltävä viittaamalla muualla lainsää-
dännössä tai Euroopan unionin säädöksellä pakollisiksi säädettyihin 
esteettömyysvaatimuksiin.

Hankintalain 71 §:n 2 momentin 1 kohdan mukaan hankinnan kohdetta 
kuvaavat määritelmät on laadittava sellaisten suorituskykyä koskevien 
tai toiminnallisten vaatimusten perusteella, jotka ovat riittävän täsmälli-
siä, jotta tarjoajat pystyvät määrittämään hankinnan kohteen ja hankin-
tayksiköt pystyvät tekemään hankintasopimuksen.

Hankintalain 74 §:n 1 momentin mukaan tarjoajan tulee tarjouksessaan 
osoittaa tarjoamansa tavaran, palvelun tai rakennusurakan olevan tar-
jouspyynnössä ja muissa hankinta-asiakirjoissa esitettyjen vaatimusten 
mukainen. Hankintayksikön on suljettava tarjouspyyntöä tai tarjousme-
nettelyn ehtoja vastaamattomat tarjoukset tarjouskilpailusta.

Hankintalain 79 §:n 1 momentin 1 kohdan mukaan ennen tarjousten 
valintaa hankintayksikön on tarkistettava, että tarjous on hankintailmoi-
tuksessa ja hankinta-asiakirjoissa asetettujen vaatimusten, ehtojen ja 
perusteiden mukainen. 

Hankintaoikaisuvaatimuksen arviointi

Oikaisuvaatimuksen tehnyt tarjoaja on esittänyt oikaisuvaatimukses-
saan perusteluina hankintapäätöksen oikaisemiselle, että tarjoajan tar-
joukseen liittämät kuvat osa-alueelle 4 tarjotuista tuotteista oli tehty viit-
teelliseksi, koska haluttiin esittää valaisimien kokonaismittasuhteet. 

Tämän osalta voidaan todeta, että hankintayksikkö oli tarjouspyynnös-
sä ja sen liitteenä olevassa kalusteluettelossa määritellyt tarjottaville 
tuotteille vähimmäisvaatimukset. Hankintayksikkö on tuonut selvästi 
esille tarjouspyynnössä, että tarjottujen tuotteiden vaatimustenmukai-
suus tarkistetaan tarjoajien toimittamien dokumenttien perusteella. Tar-
jouspyynnössä pyydettiin tarjoajaa liittämään tuotteesta kuvallinen 
suomenkielinen tai englanninkielinen tuote-esite, josta ilmenee tarjotun 
tuotteen kaikki ominaisuudet sekä muotoilun vaatimustenmukaisuus 
(mitat ym. vaaditut ominaisuudet). Tarjouspyynnön sivulla 31 on lisäsi 
kuvattu hankintamenettelyn vaiheita, joissa vaiheen 3 kuvauksessa en-
nen hankintapäätöksen tekemistä on todettu, että hankintayksikkö tar-
kastaa tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden. Tarjoajan voi siis kat-
soa olleen tietoinen siitä, millaisia tietoja tämän on tullut toimittaa osana 
tarjousta ja missä menettelyn vaiheessa nämä tiedot tarkistetaan. 

Markkinaoikeuden oikeuskäytännössä on vakiintuneesti katsottu, että 
hankintayksiköllä on lähtökohtaisesti oikeus luottaa tarjoajan tarjouksen 
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sisältöön, ellei sillä ole perusteltua syytä muuta epäillä (ks. esim. 
MAO:187/19). Vastaavasti tarjoajat vastaavat tarjouksensa sisällöstä.

Tarjoaja on toimittanut osa-alueelle antamaansa tarjoukseen ladattuna 
liitteenä tuotteista kuvat, joihin tarjoaja on merkinnyt kunkin tarjotun 
tuotteen mitat. Tarjoajan tarjouksesta tai sen liitteistä ei ole mitenkään 
käynyt ilmi, että sen toimittamissa liitteissä olevat tiedot olisivat viitteel-
lisiä. Hankintayksiköllä ei näin ollen ole ollut aihetta arvioida tarjoajien 
ilmoittamia tietoja muuten kuin mitä tarjouksesta on käynyt ilmi.  

Tarjouksissa ilmoitetut tuotteiden mitat ja ominaisuudet

Pöytävalaisin (pos. 138)

Tarjouspyynnössä sekä tarjouspyynnön liitteenä ollessa kalusteluette-
lossa määritelty pöytävalaisimen pakolliseksi ominaisuudeksi: ”Varjos-
tin ei saa olla päältä avonainen”. Tarjoajan osa-alueelle 4 toimitetun lii-
tekuvan perusteella oli havaittavissa, että tarjotun valaisimen varjostin 
on päältä avonainen. Hankintayksiköllä ei ole ollut aihetta epäillä tarjoa-
jien ilmoittamien tietojen paikkansapitävyyttä. Tarjottu tuote ei ole täyt-
tänyt hankinnan kohteelle asetettuja vähimmäisvaatimuksia ja tarjottu 
tuote on näin ollen tullut hylätä tarjouspyynnön vastaisena. 

Pöytävalaisimen korkeuden mitaksi oli tarjouspyynnössä määritelty ”K 
750 - 850 mm”. Mitalla on tarkoitettu sitä, että tarjotun tuotteen korkeu-
den on tullut olla annettujen korkeuden mittojen vaihteluvälin sisällä. 
Tarjoajan tarjoaman valaisimen mitaksi oli ilmoitettu 630 mm eli valai-
simen korkeus ei ole täyttänyt annettuja vähimmäisvaatimuksia ja tuote 
on näin ollen tullut hylätä tarjouspyynnön vastaisena.

Pöytävalaisimen varjostimen mitaksi oli tarjouspyynnössä määritelty 
”Varjostimen halk. 400 - 450 mm.” Tarjouspyynnössä on edellytetty, et-
tä valaisin on päältä suljettava. Näin ollen on ilmeistä, että valaisimen 
halkaisijan mitalla ei ole voitu tarkoittaa muuta kuin valaisimen varjos-
timen valaisevan osan halkaisijaa. Tarjotun tuotteen varjostimen hal-
kaisijan on tullut olla annetun mittojen vaihteluvälin sisällä. 

Tarjoajan toimittamien pöytävalaisimen tietojen mukaan pöytävalaisi-
men varjostimen yläreunan mitta oli 300 mm ja varjostimen alareunan 
mitta 350 mm. Varjostimen halkaisija ei ole täyttänyt kummankaan il-
moitetun mitan osalta tarjouspyynnössä määriteltyjä vähimmäisvaati-
muksia ja tuote on näin ollen tullut hylätä tarjouspyynnön vastaisena.

Jalkavalaisin (pos. 139)

Tarjouspyynnössä sekä tarjouspyynnön liitteenä ollessa kalusteluette-
lossa määritelty jalkavalaisimen pakolliseksi ominaisuudeksi: ”Varjostin 
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ei saa olla päältä avonainen”. Tarjoajan osa-alueelle 4 toimitetun liite-
kuvan perusteella oli havaittavissa, että tarjotun valaisimen varjostin on 
päältä avonainen. Hankintayksiköllä ei ole ollut aihetta epäillä tarjoajien 
ilmoittamien tietojen paikkansapitävyyttä. Tarjottu tuote ei ole täyttänyt 
hankinnan kohteelle asetettuja vähimmäisvaatimuksia ja tarjottu tuote 
on näin ollen tullut hylätä tarjouspyynnön vastaisena. 

Jalkavalaisimen varjostimen mitaksi oli tarjouspyynnössä määritelty 
”Varjostimen halk. 400 - 450 mm”. Tarjouspyynnössä on edellytetty, et-
tä valaisin on päältä suljettava. Näin ollen on ilmeistä, että valaisimen 
halkaisijan mitalla ei ole voitu tarkoittaa muuta kuin valaisimen varjos-
timen valaisevan osan halkaisijaa. Tarjotun tuotteen varjostimen hal-
kaisijan on tullut olla annetun mittojen vaihteluvälin sisällä. Tarjotun jal-
kavalaisimen varjostimen yläreunan mitta oli 300 mm ja varjostimen 
alareunan mitta 350 mm. Varjostimen halkaisija ei ole täyttänyt kum-
mankaan ilmoitetun mitan osalta tarjouspyynnössä määriteltyjä vähim-
mäisvaatimuksia ja tuote on näin ollen tullut hylätä tarjouspyynnön vas-
taisena.

Johtopäätökset

Hankinta on toteutettu hankintalain mukaisesti. Tarjoukset on arvioitu ja 
vertailu tarjouspyynnön ehtojen mukaisesti noudattaen hankintaan so-
vellettavia hankintalain säännöksiä. Edellä esitetyillä perusteilla Electro 
Waves Oy:n tekemä hankintaoikaisuvaatimus ei anna aihetta muuttaa 
kaupunkiympäristön hallintojohtajan tekemää hankintapäätöstä.

Toimivalta

Helsingin kaupungin hallintosäännön 19 luvun 4 §:n mukaan lautakun-
nan, sen jaoston ja sen alaisen viranomaisen päätöksestä tehdyn han-
kintaoikaisun käsittelee lautakunta. Näin ollen kaupunkiympäristölauta-
kunta on toimivaltainen käsittelemään hankintaoikaisuvaatimuksen.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Heli Hietala, lakimies, puhelin: 310 21642
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1 Oikaisuvaatimus 23.11.2020
2 Tarjouspyyntö
3 Modeo Oy, lausunto kuulemispyyntöön 26.11.2020

Muutoksenhaku



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 38/2020 49 (80)
Kaupunkiympäristölautakunta

Asia/10
15.12.2020

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 58200 Työpajankatu 8  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

Muutoksenhakukielto, hankintaoikaisupäätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hankintaoikaisuvaatimuksen 
tekijä

Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, hankintaoikai-
supäätös

Tarjoajat Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, hankintaoikai-
supäätös

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristön toimiala Hallinto Hallintojohtaja 10.11.2020 § 29

HEL 2020-009965 T 02 08 01 00

Päätös

Hallintojohtaja hyväksyi seuraavat kokonaistaloudellisesti edullisimmat 
tarjoukset ja päätti tehdä sopimukset kaupunkiympäristötalon työpöytä- 
ja sisustusvalaisimista mainittujen tarjoajien kanssa osa-
aluekohtaisesti: 

Osa-alue 1:
Electro Waves Oy 
- Työpistevalaisin (pos. 136)

Osa-alue 2:
Modeo Oy
- Riippuvalaisin korkeaan tilaan (pos. 137 A)

Osa-alue 4:
Modeo Oy 
- Pöytä- ja jalkavalaisin (pos. 138 - 139)

Osa-alueeseen 3 (pos. 137 B) ei saapunut yhtään tarjousta. 

Hallintojohtaja päätti lisäksi hylätä seuraavat tarjouspyyntöön osa-
alueittain jätetyt tarjoukset: 

 Onninen Oy:n tarjouksen osa-alueen 1 osalta tarjouspyynnön vas-
taisena, koska tarjottu valaisin ei täyttänyt tarjouspyynnössä vaadit-
tuja muotoilulle ja teknisille ominaisuuksille asetettuja vähimmäis-
vaatimuksia.
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 Glamox Oy:n tarjouksen osa-alueen 1 osalta tarjouspyynnön vas-
taisena, koska tarjottu valaisin ei täyttänyt tarjouspyynnössä vaadit-
tuja muotoilulle ja teknisille ominaisuuksille asetettuja vähimmäis-
vaatimuksia. 

 Modeo Oy:n tarjouksen osa-alueen 1 osalta, koska tarjottu valaisin 
ei täyttänyt tarjouspyynnössä vaadittuja muotoilulle asetettuja vä-
himmäisvaatimuksia.

 Electro Waves Oy:n tarjouksen osa-alueen 4 osalta tarjouspyynnön 
vastaisena, koska tarjottu valaisin ei täyttänyt tarjouspyynnössä 
vaadittuja teknisille ominaisuuksille asetettuja vähimmäisvaatimuk-
sia. 

Electro Waves Oy:ltä tilattavan osuuden arvo on 178 024,45 euroa (il-
man ALV) ja Modeo Oy:ltä tilattavan osuuden arvo on 50 472,00 euroa 
(ilman ALV). Lopulliset tilausmäärät voivat täsmentyä ennen tilausta. 
Tilaajalla on mahdollisuus tehdä sopimukseen perustuvia lisähankintoja 
sopimuksen mukaisin ehdoin kolmen (3) kuukauden ajan kilpailutettu-
jen valaisimien toimituksesta Tilaajalle. Lisähankinnat voivat koskea 
Toimittajan tarjouskilpailussa annetun tarjouksen mukaisia tuotteita.

Hankintapäätös on ehdollinen siihen asti, kunnes valitut tarjoajat ovat 
toimittaneet hankintayksikön vaatimat rikosrekisteristä ilmenevät tiedot. 
Hankintasopimus voidaan tehdä sen jälkeen, kun valittu tarjoaja on 
osoittanut rikosrekisteriotteellaan, ettei sitä koske hankintalain 80 §:ssä 
tarkoitettu pakollinen poissulkemisperuste. 

Hankintalain 80 §:ssä tarkoitetun poissulkemisperusteen ilmetessä rat-
kaistaan hankintaa koskeva päätös uudelleen oikaisemalla tätä päätös-
tä hankintalain 132 §:n mukaisesti. 

Sopimus ei synny tämän päätöksen tiedoksiannolla, vaan vasta kun 
osapuolet ovat allekirjoittaneet hankintaa koskevan erillisen kirjallisen 
sopimuksen. Sopimus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua 
siitä, kun tarjoaja on saanut tai hänen katsotaan saaneen päätöksen 
valitusosoituksen tiedoksi.

Päätöksen perustelut

Hankinnan kohde ja hankintamenettely

Kilpailutus perustui Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialan
17.9.2020 päivättyyn tarjouspyyntöön HEL 2020-009965. Hankinta on 
toteutettu julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun 
lain (laki 1397/2016, jäljempänä hankintalaki) mukaisella avoimella 
menettelyllä. Kyseessä on EU-kynnysarvon (214 000 euroa) ylittävä ta-
varahankinta, jonka kohteena ovat Helsingin kaupungin kaupunkiympä-
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ristön toimialan uuden Työpajankatu 8:een valmistuneen toimitalon 
työpöytä- ja sisustusvalaisimet. 

Hankinta oli jaettu neljään osa-alueeseen:

Osa-alue 1: Työpistevalaisin (pos. 136) 

Osa-alue 2: Riippuvalaisin korkeaan tilaan (pos. 137 A) 

Osa-alue 3: Riippuvalaisin korkeaan tilaan (pos. 137 B) 

Osa-alue 4: Pöytä- ja jalkavalaisin (pos. 138 – 139). 

Tarjoaja on voinut antaa tarjouksensa haluamistaan osa-alueista. Jo-
kaiseen osa-alueeseen valitaan yksi toimittaja.

Hankinnasta on julkaistu EU-hankintailmoitus 22.9.2020 sähköisessä 
HILMA-ilmoituskanavassa www.hankintailmoitukset.fi. Hankintailmoi-
tuksessa ilmoitettiin tarjouspalvelu.fi-toimittajaportaalin ko. tarjouspyyn-
töä koskeva Internet-osoite, josta tarjouspyyntöasiakirjat olivat ilmai-
seksi, rajoituksetta, suoraan ja kokonaan saatavilla sähköisessä muo-
dossa. 

Tarjoajilla on ollut mahdollisuus esittää tarjouspyynnön sisältöön liitty-
vistä asioista lisäkysymyksiä 2.10.2020 klo 12.00 mennessä. Kysymyk-
siä ei saapunut.

Saadut tarjoukset

Määräaika tarjousten jättämiselle päättyi 22.10. klo 12.00. Määräaikaan 
mennessä tarjouksen jättivät Modeo Oy, Glamox Oy, Electro Waves 
Oy, Onninen Oy sekä Highlight Valaistus Oy. 

Saaduista tarjouksista laadittiin avauspöytäkirja.

Tarjoajien soveltuvuuden arviointi

Tarjouspyynnön kohdassa ”Soveltuvuusvaatimukset” on esitetty tarjoa-
jien soveltuvuudelle asetetut vaatimukset ja selvitysvelvollisuudet.

Tarjoajien soveltuvuutta koskevat edellytykset on tarkastettu, lukuun ot-
tamatta hankintalain 80 §:n mukaisia pakollisia poissulkemisperusteita, 
jotka tarkastetaan ennen mahdollisen hankintasopimuksen tekemistä 
valituilta tarjoajilta.

Kaikki tarjoajat täyttivät hankintayksikön asettamat harkinnanvaraiset 
soveltuvuusvaatimukset.

Tarjousten tarkastus
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Tarjouspyynnössä ja sen liitteissä esitettiin tarjouksen sisällölle asetetut 
vähimmäisvaatimukset. Hankittavien tuotteiden tekniset vaatimukset 
sekä muotoilua koskevat vaatimukset ja kaikille tuotteille yhteiset ym-
päristövaatimukset oli määritelty tarjouspyynnössä ja sen liitteissä.

Valaisimien tuli täyttää tarjouspyyntöasiakirjoissa määritellyt kaikille 
tuotteille yhteisesti asetetut vaatimukset, että tuotekohtaiset tekniset 
vaatimukset sekä muotoilua koskevat vaatimukset. Valaisimien muotoi-
lua koskevien vaatimusten täyttyminen arvioitiin tarjoajien toimittamien 
kuvien perusteella. Mikäli nämä vaatimukset eivät täyttyneet, tarjous tu-
li hylätä. 

Mikäli kohderyhmässä oli useampi tuote (positio) ja näistä yksi tuote oli 
tarjouspyynnön vastainen, tuli tarjous hylätä koko kohderyhmässä. Tar-
joajan tarjous koko kohderyhmässä tuli hylätä myös, jos kohderyhmän 
jokaiseen positioon ei oltu tarjottu tuotetta.

Tarjousten tarkastusvaiheessa todettiin, että:

 Onninen Oy:n tarjous osa-alueen 1 osalta on tarjouspyynnön vas-
tainen, koska tarjottu valaisin ei täyttänyt tarjouspyynnössä vaadittu-
ja muotoilulle ja teknisille ominaisuuksille asetettuja vähimmäisvaa-
timuksia. Hankintayksikön asettamissa vaatimuksissa valaisimen 
valaisinpään sekä jalustan tuli olla neliönmuotoinen. Onninen Oy:n 
tarjoamassa valaisimessa valaisinpää sekä jalusta olivat pyöreät. 
Valaisimessa ei ollut tarjouspyynnössä vaadittua USB-liitintä, vaan 
sähkömagneettinen latausalusta. Valaisimen IP-luokitus oli myös 
vaadittua pienempi.

 Glamox Oy:n tarjous osa-alueen 1 osalta on tarjouspyynnön vastai-
nen, koska tarjottu valaisin ei täyttänyt tarjouspyynnössä vaadittuja 
muotoilulle ja teknisille ominaisuuksille asetettuja vähimmäisvaati-
muksia. Hankintayksikön asettamissa Tilaajan toivoman ja hyväk-
syttävän ja ei-hyväksyttävän muotoilun –liitteen mukaan tarjottu va-
laisimen rungonmuoto ei vastannut hyväksyttävää. Runko oli yhte-
näinen. Valaisin oli myös liian korkea ylittäen tarjouspyynnössä ku-
vatun valaisimelle sallitun enimmäiskorkeuden 600 mm. Lisäksi va-
laisimen IP-luokitus oli vaadittua pienempi, samoin kuin valaisimelta 
vaadittu Lumen-arvo. 

 Modeo Oy:n tarjous osa-alueen 1 osalta on tarjouspyynnön vastai-
nen, koska tarjottu valaisin ei täyttänyt tarjouspyynnössä vaadittua 
muotoilulle asetettuja vähimmäisvaatimuksia. Hankintayksikön aset-
tamissa Tilaajan toivoman ja hyväksyttävän ja ei-hyväksyttävän 
muotoilun –liitteen mukaan tarjottu valaisimen rungonmuoto ei vas-
tannut hyväksyttävää. Valaisimen varren nivelen kulma ei saa olla 
yhtenäinen. Lisäksi tarjoajan liittämän liitekuvan mukaan valaisimen 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 38/2020 53 (80)
Kaupunkiympäristölautakunta

Asia/10
15.12.2020

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 58200 Työpajankatu 8  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

jalkaosa oli pyöreä eikä neliönmuotoinen siten kuin tarjouspyynnös-
sä oli vaadittu. 

 Electro Waves Oy:n tarjous osa-alueen 4 (pöytävalaisin pos. 138) 
osalta on tarjouspyynnön vastainen, koska tarjottu valaisin ei täyttä-
nyt tarjouspyynnössä vaadittuja teknisille ominaisuuksille asetettuja 
vähimmäisvaatimuksia. Hankintayksikön asettamissa vähimmäis-
vaatimuksissa varjostin ei saanut olla päältä avonainen. Tarjotussa 
valaisimessa varjostin oli päältä avonainen. Lisäksi varjostin oli hal-
kaisijaltaan liian kapea. Valaisin oli myös korkeuden puolesta liian 
matala. Tarjouspyynnössä tuotteella sallittu matalin korkeus oli 750 
mm.

 Electro Waves Oy:n tarjous osa-alueen 4 (jalkavalaisin pos. 139) 
osalta on tarjouspyynnön vastainen, koska tarjottu valaisin ei täyttä-
nyt tarjouspyynnössä vaadittuja teknisille ominaisuuksille asetettuja 
vähimmäisvaatimuksia. Hankintayksikön asettamissa vähimmäis-
vaatimuksissa varjostin ei saanut olla päältä avonainen. Tarjotussa 
valaisimessa varjostin oli päältä avonainen. Lisäksi valaisimen var-
jostin oli halkaisijaltaan liian kapea. 

Muut tarjoukset täyttivät tarjouksen sisällölle asetetut vähimmäisvaati-
mukset ja tarjoukset olivat tarjouspyynnön mukaisia. 

Tarjousten vertailu ja sopimustoimittajien valinta

Tarjouspyynnössä oli määritelty tarjousten valintaperusteet. 
Tarjouspyynnön mukaisista tarjouksista valitaan kokonaistaloudellisesti 
edullisin tarjous. Kokonaistaloudellisesti edullisin on tarjous, joka tilaa-
jan hankinnan kohteelle asettamien vaatimusten täyttävistä tarjouksista 
on hinnaltaan halvin.

Valintaperusteena käytetään halvinta hintaa, koska hankintaa koskevat 
laatutekijät on otettu huomioon tuotteille asetetuissa vähimmäisvaati-
muksissa. 

Tarjousvertailun (liite) mukaan osa-alueittain kokonaistaloudellisesti 
edullisimmat tarjoukset jättivät: 

Osa-alue 1:
Electro Waves Oy (1535212-1)
- Työpistevalaisin (pos. 136)

Osa-alueet 2 ja 4:
Modeo Oy 
- Riippuvalaisin korkeaan tilaan (pos. 137 A)
- Pöytä- ja jalkavalaisin (pos. 138 - 139).

Toimivalta
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Helsingin kaupungin hallintosäännön mukaan toimialalautakunta omal-
la toimialallaan päättää tai hyväksyy perusteet ja rajat, joiden mukaan 
viranomainen päättää hankinnoista lukuun ottamatta osakkeita (10 luku 
1 § 3 momentti 3 kohta). Kaupunkiympäristölautakunnan päätöksen 
(Kylk 21.4.2020 § 220) mukaisesti hallintojohtajalla on yleishankintaval-
tuudet enintään 500 000 euroon (alv 0 %) saakka. Hallintojohtaja on 
näin ollen toimivaltainen päättämään hankinnasta.

Lisätiedot
Anne Suonpää, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310  37253

anne.suonpaa(a)hel.fi
Markku Liukkonen, asiakaspäällikkö, puhelin: 310 38577

markku.liukkonen(a)hel.fi
Heli Hietala, lakimies, puhelin: 310 21642

heli.hietala(a)hel.fi
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§ 746
Oikaisuvaatimus kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat -
palvelukokonaisuuden alueidenkäytön ja -valvonnan yksikön aluei-
denkäytön tiimipäällikön päätöksestä 27.10.2020 (§ 179)

HEL 2020-010541 T 10 01 01 04

Päätös

A

Kaupunkiympäristölautakunta päätti hylätä liitteen 1 mukaisen Grillikei-
sarit Oy:n oikaisuvaatimuksen, joka koskee kaupunkiympäristön toimia-
lan palvelut ja luvat -palvelukokonaisuuden alueidenkäytön ja -
valvonnan yksikön alueidenkäytön tiimipäällikön päätöstä 27.10.2020 
(§ 179) koskien kioskipaikkojen maanvuokrasopimusten jatkamista 
vuoden 2021 loppuun. 

B

Kaupunkiympäristölautakunta päätti hylätä liitteiden 2-5 mukaisen To-
ny’s Food Group Oy:n oikaisuvaatimuksen, joka koskee kaupunkiym-
päristön toimialan palvelut ja luvat -palvelukokonaisuuden alueidenkäy-
tön ja -valvonnan yksikön alueidenkäytön tiimipäällikön päätöstä 
27.10.2020 (§ 179) koskien kioskipaikkojen maanvuokrasopimusten 
jatkamista vuoden 2021 loppuun. 

C

Kaupunkiympäristölautakunta päätti hylätä liitteen 6 mukaisen ********** 
oikaisuvaatimuksen, joka koskee kaupunkiympäristön toimialan palve-
lut ja luvat -palvelukokonaisuuden alueidenkäytön ja -valvonnan yksi-
kön alueidenkäytön tiimipäällikön päätöstä 27.10.2020 (§ 179) koskien 
kioskipaikkojen maanvuokrasopimusten jatkamista vuoden 2021 lop-
puun.

Käsittely

Vastaehdotus:
Atte Kaleva: Oikaisuvaatimukset hyväksytään siten, että toiminta voi 
jatkua 31.12.2021 saakka.

Kannattaja: Nuutti Hyttinen

1 äänestys
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JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Oikaisuvaatimukset hyväksytään siten, että toiminta voi 
jatkua 31.12.2021 saakka.

Jaa-äänet: 9
Mia Haglund, Eveliina Heinäluoma, Noora Laak, Jape Lovén, Amanda 
Pasanen, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Anni Sinnemäki, Mikko 
Särelä

Ei-äänet: 3
Sirpa Asko-Seljavaara, Nuutti Hyttinen, Atte Kaleva

Tyhjä: 1
Laura Rissanen

Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen äänin 9-3 
(1 tyhjä).

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Heli Hietala, lakimies, puhelin: 310 21642

heli.hietala(a)hel.fi
Jarmo Talvasto, vs. tiimipäällikkö, puhelin: 310 38817

jarmo.talvasto(a)hel.fi

Liitteet

1 Oikaisuvaatimus, päätösehdotuksen kohta A
2 Oikaisuvaatimus, päätösehdotuksen kohta B
3 Oikaisuvaatimuksen liitteet, päätösehdotuksen kohta B
4 Oikaisuvaatimuksen täydennys, päätösehdotuksen kohta B
5 Oikaisuvaatimuksen täydennyksen liite, päätösehdotuksen kohta B
6 Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 32 k)
7 Selvitys oikaisuvaatimukseen päätösehdotuksen kohdassa A
8 Selvitys oikaisuvaatimukseen päätösehdotuksen kohdassa B
9 Selvitys oikaisuvaatimukseen päätösehdotuksen kohdassa C

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hakijat Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta 
annettu päätös
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Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Oikaisuvaatimuksen kohteena oleva päätös

Kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat -palvelukokonaisuuden 
alueidenkäytön ja -valvonnan yksikön alueidenkäytön tiimipäällikkö on 
päätöksellään 27.10.2020 (§ 179) päättänyt, että 31.12.2020 päättyviä 
alueidenkäyttö ja valvonta -yksikön hallinnoimien kioskipaikkojen 
maanvuokrasopimuksia voidaan vuokralaisen suostumuksella jatkaa 
31.12.2021 asti. Yritykset ja kohteet, joita jatkosopimus koskee, oli eri-
telty päätöksen liitteessä 1. Liitteessä oli määritelty kolmekymmentä-
kolme (33) kioskipaikkaa eri puolilla kaupunkia, joiden nykyisille vuok-
ralaisille oli tarjottu mahdollisuutta jatkaa vuokrasopimusta yhden vuo-
den ajaksi (so. 31.12.2021 saakka) sekä seitsemän (7) paikkaa, joiden 
osalta mahdollisuutta jatkaa sopimusta ei ollut tarjottu. Päätöksen pe-
rusteluissa oli todettu, että kioskipaikkoja koskevan kokonaistarkaste-
lun (tilankäyttö sekä kaupunkikuvalliset ja liikenteelliset näkökohdat) 
perusteella osa kioskipaikoista siirretään toiseen sijaintiin tai poistetaan 
käytöstä.  Näiden seitsemän poistettavan kohteen osalta päätöksen liit-
teessä kunkin kohteen osalta oli lisäksi määritelty, että kohde poistuu ja 
sopimus päättyy 31.12.2020.  

Kaupunkiympäristön toimiala on valmistellut uudestaan hallinnassaan 
olevien kioskipaikkojen vuokrausperiaatteita vuoden 2020 aikana (HEL 
2019-012529). Kioskipaikkojen vuokrausperiaatteiden valmistelun kes-
keneräisyydestä johtuen kioskipaikkojen tulevan kilpailutuksen ajan-
kohta on siirtynyt vuodelle 2021. Koska voimassa olevien kioskipaikko-
jen vuokrasopimukset ovat määräaikaisia ja päättyvät 31.12.2020, 
päätti alueidenkäytön tiimipäällikkö, että nykyisiä vuoden 2020 lopussa 
päättyviä vuokrasopimuksia voidaan jatkaa yhdellä vuodella eteenpäin 
niiden vuokralaisten osalta, jotka suostuvat vuokrasopimuksen jatkami-
seen ja jotka täyttävät edellytykset vuokrasopimuksen jatkamiselle.

Oikaisuvaatimukset ja niissä esitetyt perustelut

Grillikeisarit Oy on tehnyt edellä kuvatusta päätöksestä oikaisuvaati-
muksen, joka on saapunut Helsingin kaupungin kirjaamoon 4.11.2020. 
Oikaisuvaatimuksessa hakija pyytää, että Grillikeisarit Oy:n vuokraso-
pimusta jatketaan 31.12.2021 saakka. Hakija esittää oikaisuvaatimuk-
sessaan muun muassa, että kaikkia vuokralaisia tulisi kohdella yhden-
vertaisesti ja mahdollistaa kaikkien vuokralaisen elinkeinotoiminnan 
harjoittaminen mahdollisimman pitkään. Elinkeinotoiminnan harjoittami-
sen estäminen muutostilanteessa ei ole kenenkään edun mukaista, 
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vaan kaikkea toimintaa tulisi jatkaa siihen saakka, kunnes jokin muutos 
on lopullinen. Lisäksi vuokralaisen käsityksen mukaan alueelle suunnit-
teilla oleva asemakaava ei tule välttämättä valmistumaan taikka saa-
maan lainvoimaa vuoden 2021 aikana, eikä asemakaavamuutos itses-
sään näin ollen liene este vuokrasopimuksen jatkamiselle vuodeksi. 
Vuokralaisen oikaisuvaatimus on asian liitteessä 1. 

Tony’s Food Group Oy on tehnyt edellä kuvatusta päätöksestä oikaisu-
vaatimuksen, joka on saapunut Helsingin kaupungin kirjaamoon 
10.11.2020. Oikaisuvaatimuksessa hakija pyytää, että kaupunkiympä-
ristölautakunta peruuttaa alueidenkäytön tiimipäällikön päätöksen 
27.10.2020 (§ 179) siltä osin kuin se koski Tony’s Food Group Oy:n 
grillivaunupaikkaa asema-aukiolla ja vuokraisi paikan yhtiölle 
31.12.2021 saakka. Hakija esittää oikaisuvaatimuksessaan muun 
muassa, että päätöstä ei ole perusteltu eikä päätöksessä ole selvityksiä 
siitä, miksi joidenkin paikkojen vuokrasopimuksia ei jatketa. Vuokralai-
nen esittää lisäksi, että sen grillikioskipaikka ei ole este liikenteelle toi-
sin kuin heille on kerrottu. Vuokralaisen oikaisuvaatimus ja sen liite 
ovat asian liitteissä 2 ja 3. Vuokralainen on toimittanut oikaisuvaati-
mukseensa täydennyksen 9.12.2020, joka on asian liitteissä 4 ja 5. 
Täydennyksessä todetaan muun muassa, että oikaisulla tavoitellaan si-
tä, että vuokralaisen toiminta voisi jatkua siihen saakka kunnes Asema-
aukiolla aloitetaan muutostöiden valmistelu ja on järkevä syy lopettaa 
toiminta. Täydennyksessä todetaan myös, ettei grillivaunu ole esteenä 
kevyelle liikenteen tai muutoin. Lisäksi täydennyksessä vedotaan luot-
tamuksensuojaan ja siihen, että yhtiö on luottanut jatkoon samassa 
paikassa.  

********** on tehnyt edellä kuvatusta päätöksestä oikaisuvaatimuksen, 
joka on saapunut Helsingin kaupungin kirjaamoon 16.11.2020. Oikai-
suvaatimuksessa hakija pyytää, että kaupunkiympäristölautakunta 
muuttaa alueidenkäytön tiimipäällikön päätöstä 27.10.2020 (§ 179) siltä 
osin kuin se koski Mannerheimintien ja Kalevankadun grillivaunupaikan 
vuokraamatta jättämistä ja vuokraisi paikan oikaisuvaatimuksen teh-
neelle 31.12.2021 saakka. Hakija esittää oikaisuvaatimuksessaan 
muun muassa, että päätöstä tehtäessä ei ole otettu huomioon sen in-
himillisiä ja taloudellisia vaikutuksia. Päätöksestä ei ole selvinnyt, miksi 
joidenkin paikkojen vuokrasopimuksia ei jatketa eikä hakijan kanssa ole 
neuvoteltu ennen päätöksen tekemistä eikä tätä ole kuultu. Vuokralai-
sen oikaisuvaatimus on asian liitteessä 6.

Oikaisuvaatimusoikeus

Alueidenkäytön tiimipäällikön päätökseen on voinut hakea muutosta si-
ten kuin kuntalaissa säädetään. Oikaisuvaatimus on kuntalain 138 § 
mukaan tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 
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Oikaisuvaatimuksen saa tehdä kuntalain 137 § mukaan se, johon pää-
tös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös 
välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaati-
muksen jättäneet tahot ovat kaupunkiympäristön toimialan kioskipaik-
kojen vuokralaisia, jonka oikeussuhteeseen toimialan kanssa päätök-
sellä on välitön vaikutus. Oikaisuvaatimuksen tehneet ovat asianosaisia 
asiassa. 

Päätöksen tiedoksiantoon asianosaiselle sovelletaan, mitä hallintolain 
59 §:ssä säädetään tavallisesta tiedoksiannosta ja sähköisestä asioin-
nista viranomaistoiminnassa annetun lain (13/2003) 19 §:ssä sääde-
tään tavallisesta sähköisestä tiedoksiannosta. Hallintolain 59 §:n mu-
kaan tavallinen tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vastaanottajal-
le. Vastaanottajan katsotaan saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä 
päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Asian katsotaan 
tulleen viranomaisen tietoon kuitenkin kirjeen saapumispäivänä. Säh-
köisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetun lain 19 §:n mu-
kaan muu kuin sähköisesti todisteellisesti tiedoksi annettavaksi tarkoi-
tettu asiakirja voidaan antaa tiedoksi asianomaiselle sähköisenä viesti-
nä hänen suostumuksellaan. Asiakirja katsotaan annetun tiedoksi kol-
mantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Oikaisuvaatimuksen kohteena oleva päätös on toimitettu muutoksen-
hakuohjeineen oikaisuvaatimuksen tehneille sähköpostitse 29.10.2020 
sekä postitse 3.11.2020. Oikaisuvaatimus on edellä olevien toimitusta-
pojen lisäksi toimitettu pyynnöstä sähköpostilla Tony’s Food Group 
Oy:lle 4.11. sekä ********** 12.11.2020. Kaikki asiassa jätetyt oikaisu-
vaatimukset on tehty määräajassa ja ne on esitetty oikealle taholle.

Oikaisuvaatimusten käsittely

Oikaisuvaatimuksen käsittelyyn sovelletaan kuntalakia sekä hallintolain 
7 a lukua niiltä osin kuin asiasta ei säädetä kuntalaissa. Hallintolain 49 
g §:n mukaan otettuaan oikaisuvaatimuksen tutkittavakseen viranomai-
nen voi muuttaa hallintopäätöstä, kumota päätöksen tai hylätä oikaisu-
vaatimuksen. Oikaisuvaatimuspäätöksessä on annettava perusteltu 
ratkaisu oikaisuvaatimuksessa esitettyihin vaatimuksiin. 

Jos oikaisuvaatimus hyväksytään laillisuus- tai tarkoituksenmukaisuus-
perusteella, alkuperäinen päätös joko kumotaan tai sen tilalle tehdään 
uusi päätös. Asia voidaan kumoamisen ohella palauttaa ensi asteen 
päätöksentekoviranomaiselle uudelleen käsiteltäväksi.

Vastaukset oikaisuvaatimuksissa esitettyihin seikkoihin

Yhteiset vastaukset oikaisuvaatimuksissa esitettyihin näkökohtiin (päätösehdotuk-
sen kohdat A – C)
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Kaikilla kioskipaikkojen vuokralaisilla, joita alueidenkäytön tiimipäällikön 
päätös on koskenut, on määräaikaiset vuokrasopimukset, jotka päätty-
vät 31.12.2020. Vuokralaisten kanssa tehdyt sopimukset on kaikki laa-
dittu yhdenmukaisin ehdoin noudattaen yleisten töiden lautakunnan 
päätöksessä 7.9.2014 (§ 179) hyväksyttyjä sopimusehtoja. 

Maanvuokralain 22 §:n mukaan milloin vuokrasopimus on tehty määrä-
tyksi ajaksi, päättyy vuokrasuhde vuokrakauden kuluttua ilman irtisa-
nomista. Se seikka, että vuokralaisella on ollut tai on parhaillaan voi-
massa oleva vuokrasopimus vuokranantajan kanssa ei luo vuokralai-
selle erityistä oikeutta jatkaa alueen vuokralaisena, mikäli vuokrasopi-
muksen jatkamiselle ei ole edellytyksiä. Tämä lähtökohta on otettu 
huomioon myös kaikkien vuokralaisten vuokrasopimuksissa, joiden eh-
doissa todetaan, että ”sopimus tai toiminta vuokra-alueella ei luo etuoi-
keutta vuokrata kohdetta vuokrasopimuksen päättymisen jälkeen. 
Vuokrasuhteen jatkumisesta voidaan sopia ainoastaan kirjallisesti.”

Helsingin kaupungilla ei edellä todetun perusteella ole ollut sopimuksiin 
perustuvaa erityistä velvollisuutta jatkaa nykyisten vuokralaisten kans-
sa solmittuja vuokrasopimuksia. Asiassa tulee näin ollen tarkastella lä-
hinnä sitä, onko Helsingin kaupunki kohdellut vuokralaisia yhdenvertai-
sesti, kun se ei ole tarjonnut mahdollisuutta jatkaa vuokrasopimusta 
määräaikaisesti kaikille nykyisille vuokralaisille. 

Hallintolain 6 §:ssä säädettyjen hyvän hallinnon oikeusperiaatteiden 
mukaan viranomaisen on kohdeltava hallinnossa asioivia tasapuolisesti 
sekä käytettävä toimivaltaansa yksinomaan lain mukaan hyväksyttäviin 
tarkoituksiin. Viranomaisen toimien on oltava puolueettomia ja oikeassa 
suhteessa tavoiteltuun päämäärään nähden. Niiden on suojattava oi-
keusjärjestyksen perusteella oikeutettuja odotuksia. 

Hyvän hallinnon oikeusperiaatteisiin kuuluvan yhdenvertaisuusperiaat-
teen mukaan viranomaisen on kohdeltava hallinnossa asioivia tasapuo-
lisesti eli samanlaisia tapauksia samalla tavalla, mutta erilaisia tilanteita 
sen sijaan niiden eroavuudet huomioon ottaen. Yhdenvertaisuusperiaa-
te ei näin ollen lähtökohtaisesti toteudu tilanteessa, jossa toisistaan 
poikkeavia tilanteita kohdellaan samalla tavalla.

Helsingin kaupungilla vuokranantajana ei ole erityistä velvollisuutta pi-
tää yllä kioskipaikkaverkostoa muuttumattomana vuodesta toiseen, jos 
tämä ei ole enää kaupungin kokonaisedun kannalta perusteltua. Aluei-
denkäytön tiimipäällikön päätöksessä mainitut kioskipaikat sijaitsevat 
kaikki yleisillä alueilla paikoilla, joita ei ole osoitettu kaavassa tällaiseen 
käyttötarkoitukseen. Näin ollen kaikkiin päätöksessä yksilöityihin kios-
kipaikkoihin liittyy aina riski, ettei paikkaa voida säilyttää olemassa ole-
vassa kioskiverkostossa, mikäli maankäytön suunnittelu kioskipaikan 
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alueella muuttuu. Maankäytön suunnittelu voi muuttua myös vuokraso-
pimuksen voimassaolon aikana, joka voi johtaa tarpeeseen esimerkiksi 
siirtää kioskipaikkaa toiseen paikkaan. Tällaiset sopimuskauden aikai-
set maankäytön suunnittelun muutostarpeet on otettu huomioon myös 
kioskipaikkojen vuokrasopimusten ehdoissa, joiden mukaan vuokra-
nantajalla on oikeus osoittaa kioskipaikka siirrettäväksi muuhun paik-
kaan tai oikeus viime kädessä purkaa vuokrasopimus, jos alueen yleis-
suunnitelma muuttuu. 

Kaupunkiympäristön toimialalla on valmisteltu vuosina 2019–2020 uu-
sia vuokrausperiaatteita, joiden perusteella kioskipaikat on jatkossa 
tarkoitus vuokrata tarjouskilpailun pohjalta kiinnostuneille tarjoajille. Ne 
kohteet, joille alueidenkäytön tiimipäällikön päätöksessä ei ollut tarjottu 
mahdollisuutta jatkaa sopimusta, ovat paikkoja, joita kaupunkiympäris-
tön toimiala ei aio jatkossa enää vuokrata eikä niitä tulla sisällyttämään 
tulevaan kioskipaikkojen kilpailutukseenkaan. Alueidenkäytön tiimipääl-
likön päätöksen liitteessä luetellut kohteet, joille sopimuksen määräai-
kaisen jatkamisen mahdollisuutta on tarjottu, ovat kaikki olleet kohteita, 
joiden osalta on arvioitu, ettei esteitä paikan vuokraamiselle jatkossa 
ole. Päätöksentekoon ovat vaikuttaneet alueidenkäytön tiimipäällikön 
päätöksessä mainitut seikat eli kioskipaikan tilankäyttö sekä kaupunki-
kuvalliset ja liikenteelliset näkökohdat.

Helsingin kaupungilla vuokranantajan on siten ollut mahdollisuus tarjota 
määräaikaista jatkoa kioskitoiminnan vuokrasopimuksilla vain niissä 
paikoissa, joissa se on arvioinut, ettei esteitä kioskitoiminnan jatkumi-
selle ole. Asian erityisissä perusteluissa on vielä tarkemmin selostettu 
niitä seikkoja, joiden vuoksi hakijoille ei ole tarjottu mahdollisuutta jat-
kaa vuokrasopimuksiaan kaupunkiympäristön toimialan kanssa. 

Erityiset perustelut oikaisuvaatimuksen kohteena olevan grillikioskipaikan osalta 
(päätösehdotuksen kohta A)

Oikaisuvaatimuksen tehneelle Grillikeisarit Oy:lle on nykyisin vuokrattu 
grillikioskipaikka. Grillikioskipaikka sijaitsee Kauppatorilla liitteessä 7 
kuvatussa paikassa. Paikka on vuokrattu vuokralaiselle rakennusviras-
ton alueiden käytön päällikön päätöksellä 1.12.2015 (§ 564) ja kohteen 
vuokrasopimus on allekirjoitettu 17.12.2015. Alueidenkäytön tiimipäälli-
kön päätöksen liitteenä olleesta asiakirjasta käy ilmi, että oikaisuvaati-
muksen jättäneelle vuokrattu kohde poistuu ja sopimus päättyy 
31.12.2020. 

Kaupunkiympäristön toimiala on suorittanut kaikkien nykyiseen kioski-
paikkaverkostoon kuuluvien alueiden osalta tarkastelun, jonka perus-
teella Kauppatorin grillikioskipaikalle ei ole tarjottu mahdollisuutta jat-
kaa vuokrasopimusta määräaikaisesti. Erityisesti Kauppatorin kioski-
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paikkoja koskien pidettiin 3.12.2019 työkokous, jossa olivat edustettuna 
kaupunkiympäristön toimialan asemakaavoitus, tukkutori, kaupunkitila- 
ja maisemasuunnittelu, alueiden vuokraus sekä rakennusvalvonta, kult-
tuuri- ja vapaa-ajan toimialan merellinen yksikkö sekä Helsingin Leijona 
Oy alueen lyhyen aikavälin kehittäjänä. Kokouksessa päätettiin, ettei 
Kauppatorin kioskipaikkoja esitetä otettavaksi mukaan kioskipaikkojen 
tulevaan kilpailutukseen, vaan niistä alueen suunnittelutavoitteiden mu-
kaisesti luovutaan. Kioskitoiminta alueella voi vuodesta 2021 alkaen tu-
keutua liikkuviin ratkaisuihin. Kaupunkiympäristön toimialan asemakaa-
voituksen sekä alueen vuokranantajana toimivan alueiden käyttö- ja 
valvontayksikön päätöksen taustalla ovat vaikuttaneet seuraavat näkö-
kohdat, jotka kaikki ovat puoltaneet Kauppatorin grillikioskipaikasta 
luopumista:

Kauppatorin alueen asemakaavaluonnoksessa kioskitoimintaa on esi-
tetty vain alueen olemassa oleviin suojeltuihin rakennuksiin alueen 
kaupunkikuvallisten ja toiminnallisten tavoitteiden ja kaupunkisuunnitte-
lulautakunnan hyväksymien suunnitteluperiaatteiden mukaisesti. Kaup-
patorin grillikioskipaikka ei ole asemakaavoitettavan alueen suunnittelu-
tavoitteiden mukainen, mikä puoltaa paikan poistamista. 

Nykyinen vuokralainen on lisäksi toteuttanut vuokratulle paikalle kiintei-
tä rakenteita, jotka vievät paljon tilaa alueella. Vuokralainen on toteut-
tanut tälle vuokratun kioskipaikan yhteyteen noin 55 m2 laajuisen te-
rassialueen. Terassialue on merkitty asian liitteeseen 5. Kiinteitä raken-
teita tarvitsevat kaupalliset toimijat ohjataan jatkossa toimimaan torin 
olemassa olevissa, suojeltavissa rakennuksissa sekä ympäröivien kort-
teleiden kivijalkatiloissa. Kyseisen grillikioskin laajan toiminnan on ar-
vioitu sopivan paremmin esimerkiksi kivijalkaliiketilaan. Laaja ympäri-
vuorokautisesti alueelle sijoittuva terassialue ei ole Kauppatorille sopiva 
ratkaisu.

Kauppatorin kioskipaikkoja vastaava palvelutaso on mahdollista saa-
vuttaa alueen luonteeseen ja kaupunkikuvaan paremmin sopivien ket-
terien ja liikkuvien ratkaisuiden avulla – tämä koskee jäätelö-, grilli- tai 
muita kioskeja. Kevyet ja liikkuvat rakenteet ovat myös torin toiminnalli-
seen luonteeseen paremmin sopiva ratkaisu. Liikkuviin ratkaisuihin pe-
rustuva toiminta on mahdollista niin päivä-, kuin ilta-aikaankin. Kiinteis-
tä paikoista liikkuviin ratkaisuihin siirtyminen ei tule rajoittamaan nykyis-
ten tai tulevien yrittäjien mahdollisuuksia harjoittaa kioskitoimintaa jat-
kossa alueella. 

Pysyvän grillikioskipaikan luopumisella edistetään torilla toimivien yrit-
täjien tasapuolista kohtelua. Torikauppiaat joutuvat kasamaan ja pur-
kamaan telttansa joka päivä, kun taas grillikioskin yrittäjä jättää myös 
katoksin suojatun terassialueensa sijoilleen yöksikin, mikä asettaa toi-



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 38/2020 63 (80)
Kaupunkiympäristölautakunta

Asia/11
15.12.2020

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 58200 Työpajankatu 8  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

mijat eriarvoiseen tilanteeseen ja joka on nähtävissä samalla alueella 
toimivien samankaltaista toimintaa harjoittavien yrittäjien epätasapuoli-
sena kohteluna. 

Kauppatorin grillikioskipaikan sijainti estää alueen kaupunkikuvallista ja 
toiminnallista kehittämistä myös lyhyemmällä aikavälillä. Kioskipaikka 
sijaitsee siten, että sen jono tukkii itä-länsisuuntaista kävelyreittiä ja itse 
kioski ja sen terassialue peittävät näkymää muulta torilta meren suun-
taan. Nykyisen yrittäjän toiminnan edellyttämä laaja ulkotarjoilualue on 
vuosien myöstä laajentunut paljon itse kioskia laajemmaksi tukkien to-
rin avointa luonnetta ympärivuorokautisesti. Lisäksi suoraan terassin 
vieressä sijaitseva jätehuolto on huonossa kunnossa ja aiheuttaa 
säännöllisesti hajuhaittaa, mikä ei tuota hyvää lähtökohtaa grillipaikan 
kilpailuttamiselle valitulla sijainnilla. Kioskin sijainnin muuttaminenkaan 
Kauppatorin alueella ei ole mahdollista johtuen kioskin toiminnan tarvit-
semasta infrasta (sähkö, vesi).

Hakija on tuonut oikaisuvaatimuksessa esille suorittaneensa huomatta-
via investointeja viime vuosina luottaen siihen, että se saa olla mukana 
seuraavassakin tarjouskilpailussa. Vuokralaisten vuokrakohteeseen 
suorittamien muutos- ja parannustöiden osalta on todettava, että kios-
kien on sopimusehtojen mukaankin oltava kevytrakenteisia ja ne pitää 
pystyä poistamaan sopimuskauden päättyessä. Näin ollen yrittäjä ottaa 
myös itse riskin suorittaessaan investointeja kohteeseen, jonka vuokra-
sopimus on määräaikainen ja jonka pysyvyyttä kaupunki ei ole taannut. 
Mikäli vuokralainen on tehnyt vuokra-alueelle investointeja, jotka ovat 
nostaneet kohteen arvoa, voi korvauksista sopia erikseen, jos tämä ar-
vioidaan kohtuulliseksi. Tässäkin on kuitenkin otettava huomioon sopi-
musten pääsääntö, jonka mukaan vuokralaisille ei makseta mitään kor-
vauksia näiden suorittamista parannustöistä.

Erityiset perustelut oikaisuvaatimuksen kohteena olevien grillivaunupaikkojen osalta (päätöseh-
dotuksen kohdat B–C)

Oikaisuvaatimuksen tehneistä Tony’s Food Group Oy:lle sekä ********** 
on nykyisin vuokrattu grillivaunupaikat. Tony’s Food Group Oy:lle vuok-
rattu paikka sijaitsee Asema-aukion ja Kaivokadun kulmassa Rauta-
tientorin metroaseman Elielinaukion puoleisen sisäänkäynnin kyljessä. 
Grillivaunupaikan sijainti sekä kuvia kioskipaikasta on päätösehdotuk-
sen liitteessä 8. Paikka on vuokrattu vuokralaiselle rakennusviraston 
alueiden käytön päällikön päätöksellä 14.11.2016 (§ 529) ja kohteen 
vuokrasopimus on allekirjoitettu 29.11.2016.

********** vuokrattu paikka sijaitsee Kalevankadun ja Mannerheimintien 
kulmassa. Grillivaunupaikan sijainti on kuvattu päätösehdotuksen liit-
teessä 9. Paikka on vuokrattu vuokralaiselle rakennusviraston alueiden 
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käytön päällikön päätöksellä 1.12.2015 (§ 564) ja kohteen vuokrasopi-
mus on allekirjoitettu 21.12.2015.

Alueiden käytön tiimipäällikön päätöksessä seitsemästä poistuvasta 
kohteesta neljä paikkaa on osoitettu grillivaunuille ja -autoille. Päätök-
sen liitteestä käy ilmi, että kaikista pysyvistä grillivaunupaikoista luovu-
taan ja liitteeseen merkittyjen grillivaunupaikkojen vuokralaisten (4 kpl) 
sopimus päättyy 31.12.2020. 

Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialan tavoitteena on, että 
grillivaunuille ja -autoille osoitetuista pysyvistä kioskipaikoista luovutaan 
ja nykyisin grillivaunua kioskipaikoilla pitävät ohjataan toimimaan Hel-
singin kaupungin liikkuvan myynnin periaatteiden mukaisesti tai teke-
mään ketterä kioski -sopimus kaupungin kanssa. Ketterien kioskien so-
pimusmallissa elinkeinonharjoittajalla ei ole omaa pysyvää myyntipaik-
kaa vaan yrittäjä tuo tullessaan kaiken tarvitsemansa ja on velvollinen 
viemään lähtiessään jätteensä ja roskansa pois myyntipaikalta. Ketterä 
kioski -sopimuksia on solmittu vuosittain keskimäärin kolmekymmentä 
kappaletta. Ketterä kioski -toimintaan on erikseen määritetty alueet 
keskustassa. Keskustan ulkopuolelta kioskiyrittäjä voi kaupungin mää-
rittämillä reunaehdoilla määrittää kioskin paikan.

Luopumalla kiinteistä grillivaunupaikoista kaupunkiympäristön toimiala 
pyrkii varmistamaan, että autoilla, kärryillä ja vaunuilla myyntitoimintaa 
harjoittavien yrittäjien yhdenvertainen kohtelu toteutuu. Ne vuokralaiset, 
joilla on voimassa oleva sopimus pysyvästä grillivaunupaikasta ovat täl-
lä hetkellä epäyhdenvertaisessa asemassa verrattuna muihin grillivau-
nutoimijoihin, joille kaupunkiympäristön toimiala ei vuokraa enää pysy-
vää aluetta grillivaunun pitoa varten. Pysyvistä grillivaunupaikoista luo-
puminen ei kaupunkiympäristön toimialan arvion mukaan kuitenkaan 
johtaisi siihen, etteivät nykyiset kioskipaikkayrittäjät voi harjoittaa elin-
keinoaan myös jatkossa. 

Kaupunkiympäristön toimialan päätökseen luopua oikaisuvaatimuksen 
kohteena olevista grillivaunupaikoista on päätösehdotuksen kohdassa 
B mainitun Tony’s Food Group Oy:n osalta vaikuttanut lisäksi vaunu-
paikan liikenteellinen sijainti. Tony’s Food Group Oy:lle vuokrattu paik-
ka sijaitsee liikenteellisesti vilkkaalla kevyen liikenteen läpikulkualueel-
la. Paikalla pidettävä suurikokoinen ajoneuvo hankaloittaa jalankulun 
sujuvuutta alueella eikä ajoneuvon pysyväisluonteinen pitäminen vilk-
kaan suojatien kohdalla ole osoittautunut liikenteen sujuvuuden kannal-
ta kestäväksi ratkaisuksi. Ympärivuorokautinen ajoneuvon pitäminen 
risteysalueella on alueen kevyen liikenteen kehittämisen kannalta kes-
tämätön ratkaisu. 
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Oikaisuvaatimuksen täydennyksessä mainitun luottamuksensuojan 
loukkaamisen osalta todettakoon, että kaupunkiympäristön toimialalla 
oli vuonna 2018 valmisteltu päätöstä, jonka perusteella vuokralaisen 
vuokrasopimusta olisi jatkettu 31.12.2026 saakka. Asian valmistelussa 
oli tapahtunut tällöin inhimillinen erehdys, kun asiassa oli valmisteltu 
päätöstä sopimuksen jatkamisesta siitä huolimatta, että tarkoituksena 
on ollut tarkastella koko kioskiverkoston tilanne uusiksi ja kilpailuttaa 
paikat nykyisten sopimusten päätyttyä. Kyseistä päätöstä Tony’s Food 
Group Oy:n vuokrasopimuksen jatkamisesta ei missään vaiheessa ole 
viety päätöksentekoon eikä vuokrasopimuksen jatkamisesta ole laadittu 
sopimusta. Kaupunkiympäristön toimiala on myös korjannut asian val-
mistelussa tapahtuneen virheen ilmoittamalla vuokralaiselle, ettei pai-
kan jatkovuokrasopimusta voinut siinä vaiheessa tehdä. Vuokralaiselle 
ei siten ole voinut syntyä luottamuksensuojaan perustuvia oikeutettuja 
odotuksia tilanteessa, jossa kaupunkiympäristön toimiala on nimen-
omaisesti korjannut vuokralaiselle aiemmassa vaiheessa virheellisesti 
ilmoitettuja tietoja. 

Vuokralaisen toimittama oikaisuvaatimuksen täydennyksessä mainittu 
Turun hallinto-oikeuden ratkaisukin 24.11.2020 (asia 01277/19/4302, 
julkaisematon) tukee sitä, ettei luottamuksensuojaa ole syntynyt asias-
sa. Mainitussa ratkaisussa hallinto-oikeus oli katsonut, että viranhaltijan 
mahdollisesti esittämät myönteiset näkemykset tai lupauksetkaan kiin-
teistön kauppaa koskevassa asiassa eivät olleet saaneet aikaan sel-
laista oikeudellisesti perusteltua odotusta, johon voitaisiin luottamuk-
sensuojaperiaatteen nojalla vedota. 

Mitä tulee Tony’s Food Group Oy:n oikaisuvaatimuksessa esittämään 
väitteeseen siitä, ettei kaupunkiympäristön toimiala ole käsitellyt tämän 
tarjousta grillivaunupaikan sopimuksen jatkoa koskien, vuokralaiselle 
on toimitettu tieto siitä, ettei tämän jättämää tarjousta hyväksytä ja 
kioskipaikkojen vuokraus perustuu tarjouskilpailuun. 

Kaupunkiympäristön toimialan päätökseen luopua oikaisuvaatimuksen 
kohteena olevista grillivaunupaikoista on päätösehdotuksen kohdassa 
C mainitun ********** osalta myös vaikuttanut vaunupaikan liikenteelli-
nen sijainti. Hakijalle vuokrattu paikka sijaitsee liikenteellisesti vilkkaalla 
jalkakäytävällä. Grillivaunu hankaloittaa jalankulun sujuvuutta alueella 
eikä sen pitäminen vilkkaiden suojateiden risteysalueella ole osoittau-
tunut liikenteen sujuvuuden kannalta kestäväksi ratkaisuksi.

Lopputulos

Edellä selostetun perusteella alueidenkäytön tiimipäällikön päätös ei 
ole loukannut vuokralaisten yhdenvertaisen kohtelun vaatimusta eikä 
päätöstä tule oikaista oikaisuvaatimuksissa esitetyillä perusteilla. Haki-
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joiden oikaisuvaatimukset eivät anna aihetta arvioida muutoksenhaun 
kohteena olevia päätöksiä muutoin kuin asiassa on jo tehty. Oikaisu-
vaatimusten kohteena oleva päätös ei ole ollut lainvastainen, sitä ei ole 
tehty virheellisessä järjestyksessä eikä päätöksen tehnyt viranomainen 
ole ylittänyt asiassa toimivaltaansa. Oikaisuvaatimuksissa ei ole myös-
kään esitetty sellaisia tarkoituksenmukaisuusperusteita, jotka eivät pää-
töstä tehtäessä olisi olleet päätöksentekijän tiedossa ja jotka antaisivat 
aihetta edellä mainitun päätöksen muuttamiseen. Oikaisuvaatimuksia 
esitetään näin ollen hylättäväksi. 

Toimivalta

Kuntalain 134 §:n mukaan lautakunnan alaisen viranomaisen päätök-
seen tyytymätön saa hakea siihen oikaisua. Oikaisuvaatimus tehdään 
lautakunnan alaisen viranomaisen päätöksestä asianomaiselle lauta-
kunnalle.

Sovellettu lainsäädäntö

Kuntalaki (410/2015) 137 §, 138 §, 144 §

Hallintolaki (434/2003) 6 §, 49 g §

Maanvuokralaki (258/1966) 22 § 

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Heli Hietala, lakimies, puhelin: 310 21642

heli.hietala(a)hel.fi
Jarmo Talvasto, vs. tiimipäällikkö, puhelin: 310 38817

jarmo.talvasto(a)hel.fi

Liitteet

1 Oikaisuvaatimus, päätösehdotuksen kohta A
2 Oikaisuvaatimus, päätösehdotuksen kohta B
3 Oikaisuvaatimuksen liitteet, päätösehdotuksen kohta B
4 Oikaisuvaatimuksen täydennys, päätösehdotuksen kohta B
5 Oikaisuvaatimuksen täydennyksen liite, päätösehdotuksen kohta B
6 Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 32 k)
7 Selvitys oikaisuvaatimukseen päätösehdotuksen kohdassa A
8 Selvitys oikaisuvaatimukseen päätösehdotuksen kohdassa B
9 Selvitys oikaisuvaatimukseen päätösehdotuksen kohdassa C

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös
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Otteet

Ote Otteen liitteet
Hakijat Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta 
annettu päätös

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus Kaupunkiympä-
ristön asukas- ja yrityspalvelut Alueiden käyttö ja -valvonta Alueidenkäyttö Tiimi-
päällikkö 27.10.2020 § 179

HEL 2020-010541 T 10 01 01 04

Päätös

Kaupunkiympäristön toimialan alueiden käyttö ja valvonta -yksikön 
alueidenkäytön tiimipäällikkö päätti, että 31.12.2020 päättyviä aluei-
denkäyttö ja valvonta -yksikön hallinnoimien kioskipaikkojen maan-
vuokrasopimuksia voidaan vuokralaisen suostumuksella jatkaa 
31.12.2021 asti.

Yritykset ja kohteet, joita jatkosopimus koskee on eritelty päätöksen liit-
teessä.

Edellytyksenä sopimuksen jatkamiselle on, että vuokralainen suostuu 
vuokrasopimuksen jatkamiseen. Edellytyksenä on lisäksi, että vuokra-
lainen on hoitanut voimassa olevan vuokrasopimuksensa mukaiset 
vuokravelvoitteet sovitusti. Lisäksi kioskipaikan sopimusvuokralainen 
on velvollinen huolehtimaan siitä, että hänellä on voimassa oleva ra-
kennusvalvonnan myöntämä toimenpidelupa kohteelle.

Päätöksen perustelut

Kioskipaikkojen kilpailutusta on valmisteltu vuoden 2020 aikana yhteis-
työssä kaupunkiympäristön toimialan eri palvelujen kanssa. Kaupun-
kiympäristön toimialan asiantuntijat ovat tehneet nykyiselle kioskiver-
kostolle kokonaisvaltaisen tarkastelun, jossa on arvioitu kunkin kioski-
paikan tilankäyttöä sekä kaupunkikuvallisia ja liikenteellisiä näkökohtia. 
Kilpailutettavat kohteet ovat valikoituneet tämän kioskipaikkoja koske-
van kokonaistarkastelun perusteella. Kilpailutuksen jälkeen olemassa 
olevaa kioskiverkostoa kehitetään tarpeen vaatiessa.

Kioskipaikkoja koskevien kilpailutuskriteerien määrittely on vielä kesken 
(HEL 2019-012529). Tämän vuoksi kilpailutus siirtyy ja vuokrasopimuk-
sia jatketaan yhdellä vuodella eteenpäin niiden vuokralaisten osalta, 
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jotka suostuvat vuokrasopimuksen jatkamiseen ja täyttävät edellytykset 
vuokrasopimuksen jatkamiselle.

Esitettävät muutokset kioskipaikkaverkostossa

Kioskipaikkoja koskevan kokonaistarkastelun (tilankäyttö sekä kaupun-
kikuvalliset ja liikenteelliset näkökohdat) perusteella osa kioskipaikoista 
siirretään toiseen sijaintiin tai poistetaan käytöstä. Kioskipaikkojen 
vuokrausperiaatteista tullaan tekemään erillinen päätös kaupunkiympä-
ristölautakunnassa syksyn 2020 aikana. 

Toimivalta

Kaupunkiympäristölautakunnan päätöksen 15.5.2018 § 251 perusteella 
on alueidenkäytön tiimipäällikölle delegoitu oikeus päättää maa-
alueiden, tilojen ja laitteiden vuokralle antamisesta sekä muusta käyt-
töön luovuttamisesta kerrallaan enintään 10 vuoden ajaksi samoin kuin 
toistaiseksi, jos vuokrasuhde on sovittu päättyväksi enintään kuuden 
kuukauden kuluttua irtisanomisesta. 

Alueidenkäyttö-tiimin päällikkö päättää ulkomainoslaitteisiin, sähköau-
tojen latauspaikkoihin, kaupunkipyöräpaikkoihin, kioskipaikkoihin ja te-
rassialueisiin liittyvistä sopimuksista siten, että toistaiseksi voimassa 
olevien sopimusten irtisanomisaika on enintään 6 kuukautta ja määrä-
aikaisten sopimusten kesto enintään 10 vuotta, kun on vahvistettu ylei-
set vuokrausperiaatteet.

Lisätiedot
Jarmo Talvasto, vs. tiimipäällikkö, puhelin: 310 38817

jarmo.talvasto(a)hel.fi
Annika Vahter, tekninen asiantuntija, puhelin: 310 39545

annika.vahter(a)hel.fi
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§ 747
Kaupunkiympäristölautakunnan alaisten viranomaisten ajalla 
3.12.−9.12.2020 tekemien päätösten seuraaminen

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen kau-
punkiympäristön toimialan viranomaisten 3.12.−9.12.2020 tekemiä 
päätöksiä.

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

Maankäyttöjohtaja

Päätökset

Maaomaisuuden kehittäminen ja tontit, tontit, yksikön päällikkö

Päätökset

Maaomaisuuden kehittäminen ja tontit, yritystontit, tiimipäällikkö

Päätökset

Liikenne- ja katusuunnittelu, liikenne- ja katusuunnittelupäällikkö

Päätökset

Rakennukset ja yleiset alueet - palvelukokonaisuus

Tekninen johtaja

Päätökset

Tilapalvelut, toimitilavuokraus, yksikön päällikkö

Päätökset

Tilapalvelut, yritysvuokraus, yksikön päällikkö

https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/viranhaltijapaatokset/kaupunkiympariston-toimiala-lista?year=current&dkey=U541000VH1
https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/viranhaltijapaatokset/kaupunkiympariston-toimiala-lista?year=current&dkey=U51105100VH1
https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/viranhaltijapaatokset/kaupunkiympariston-toimiala-lista?year=current&dkey=U511051003010VH1
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=U5110510040VH1
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=U511052002010VH1
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Päätökset

Tilapalvelut, tukkutori, yksikön päällikkö

Päätökset

Ylläpito, yleiset alueet, yksikön päällikkö

Päätökset

Rakennuttaminen, rakennuttamispäällikkö

Päätökset

Rakennuttaminen, infrayksikkö 1, yksikön päällikkö

Päätökset

Rakennuttaminen, infrayksikkö 2, yksikön päällikkö

Päätökset

Asuntotuotanto, asuntotuotantopäällikkö

Päätökset

Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus

Asiakkuusjohtaja

Päätökset

Kaupunkiympäristön asukas- ja yrityspalvelut, asukas- ja yrityspalvelupäällikkö

Päätökset

Kaupunkiympäristön asukas- ja yrityspalvelut, asuntopalvelut, yksikön päällikkö

Päätökset

Kaupunkiympäristön asukas- ja yrityspalvelut, alueidenkäyttö, tiimipäällikkö

Päätökset

Kaupunkimittauspalvelut, kartat ja paikkatiedot, yksikön päällikkö

Päätökset

Ympäristöpalvelut, ympäristöjohtaja

Päätökset

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=U511052003010VH1
https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/viranhaltijapaatokset/kaupunkiympariston-toimiala-lista?year=current&dkey=U5110520040VH1
https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/viranhaltijapaatokset/kaupunkiympariston-toimiala-lista?year=current&dkey=U511052004010VH1
https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/viranhaltijapaatokset/kaupunkiympariston-toimiala-lista?year=current&dkey=U511052004020VH1
https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/viranhaltijapaatokset/kaupunkiympariston-toimiala-lista?year=current&dkey=U5110520050VH1
https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/viranhaltijapaatokset/kaupunkiympariston-toimiala-lista&year=2020&dkey=U51105300VH1
https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/viranhaltijapaatokset/kaupunkiympariston-toimiala-lista?year=current&dkey=U5110530010VH1
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
https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/viranhaltijapaatokset/kaupunkiympariston-toimiala-lista?year=current&dkey=U5110530040VH1
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Hallinto- ja tukipalvelut

Hallintojohtaja

Päätökset

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto 3.12.2020

Päätösasiakirjat

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Marianne Hirsikko, hallintosihteeri, puhelin: 310 64373

marianne.hirsikko(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Marianne Hirsikko, hallintosihteeri, puhelin: 310 64373

marianne.hirsikko(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/viranhaltijapaatokset/kaupunkiympariston-toimiala-lista?year=current&dkey=U51105400VH1
https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi/paatoksenteko/ymparisto-ja-lupajaosto/ymparisto-ja-lupajaoston-paatokset?Siirtyy%20sivutossa%20jaoston%20p%C3%A4%C3%A4t%C3%B6sasiakirjojen%20kohtaan.
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 736, 738, 739, 740, 741, 742 ja 747 §:t.

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

2
VALITUSOSOITUS

Pöytäkirjan 737 §.

Tähän päätökseen saa hakea muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistet-
tu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vai-
kuttaa (asianosainen).

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan vii-
meisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän 
kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

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

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite: helsinki.hao@oikeus.fi
Postiosoite: Radanrakentajantie 5
 00520 HELSINKI
Faksinumero: 029 56 42079
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Käyntiosoite: Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero: 029 56 42000

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipal-
velussa osoitteessa: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaati-
muksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

 päätös, johon haetaan muutosta
 miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen 

vaaditaan tehtäväksi
 perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan 
puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos 
valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava 
myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin 
asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

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

Valitukseen on liitettävä

 päätös, johon haetaan muutosta, joko alkuperäisenä tai jäljennök-
senä

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

 asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimi-
tettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeus perii muutoksenhakuasian käsittelystä 260 euron oi-
keudenkäyntimaksun. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista 
päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. 
Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli 
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asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen 
on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.

Pöytäkirja

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

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

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

3
OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Pöytäkirjan 743 §.

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.
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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.

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.

4
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VALITUSOSOITUS

Pöytäkirjan 744 ja 746 §: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.

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.
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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);

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-
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sessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden pro-
sessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoit-
teista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Oikaisuvaatimuksen tekijä saa valittaessaan oikaisuvaatimuspäätök-
sestä esittää vaatimuksilleen uusia perusteluja. Hän saa esittää uuden 
vaatimuksen vain, jos se perustuu olosuhteiden muutokseen tai oikai-
suvaatimuksen tekemisen määräajan päättymisen jälkeen valittajan tie-
toon tulleeseen seikkaan.

Valitukseen on liitettävä:

1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;

2. selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai 
muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;

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

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireillepanijalta peritään oikeudenkäyntimaksu 
sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään. Mi-
käli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhaki-
jan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä.

Pöytäkirja

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

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

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

5
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 745 §.
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Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopi-
muksista 1397/2016 ja 132 – 135 §.
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Kaupunkiympäristölautakunta

Risto Rautava
puheenjohtaja
736-737 §

Anni Sinnemäki
puheenjohtaja
738-747 §

Katja Sulkko
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Nuutti Hyttinen

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa 
www.hel.fi 22.12.2020.


