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§ 45
Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Seija Muurisen toivomusponnesta kiinteistöjen myyn-
nissä huomioitava kulttuurihistoriallisesti merkittävien rakennusten 
merkitys

HEL 2021-006801 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Kaupunginvaltuusto käsitteli kokouksessaan 10.10.2018 § 295 valtuu-
tettu Tuula Haatainen aloitetta Laajasalon asukastalo Ylistalon säilyt-
tämiseksi asukaskäytössä. Aloitteen mukaan Laajasalon asukastalo 
Ylistaloa ei myydä, vaan talo peruskorjataan kaupungin kustannuksella 
ja säilytetään asukkaiden yhteisenä tilana. Lausunnon käsittelyn yhtey-
dessä esitettiin otsikossa mainittu toivomusponsi.

Kaupungin nykyisen toimitilastrategian mukaan kaupungilla ei ole tiloja, 
joita se ei tarvitse omassa käytössään tai joiden omistamiseen ei liity 
muita strategisia syitä tai pitkän tähtäimen palvelutilatarpeita. Säilytet-
tävät arvorakennukset ovat käytössä.

Tällaisia kiinteistöjä on kaupungilla noin 350. Koska kiinteistön alueella 
voi olla useampikin rakennus on rakennusten määrä huomattavasti 
suurempi. Rakennukset ovat pääosin pientaloja ja osin suojeltuja. Nä-
mä rakennukset on arvotettu 2021. Arvottamisryhmässä oli mukana 
edustajia asemakaavoituksesta, maaomaisuudesta, rakennusvalvonta-
palvelusta ja kaupunginmuseosta. Rakennukset arvotettiin toistaiseksi 
pidettäviin, kehitettäviin, myytäviin ja purettaviin.

Mikäli rakennuksesta päätetään luopua tehdään tarkempi arvio raken-
nuksen kunnosta ja tarvittaessa tilataan ulkopuolisen toimijan tekemä 
arviokirja, jossa otetaan huomioon myös kulttuurihistorialliset arvot.

Asukasyhdistykset eivät täytä vaatimusta kaupungin omasta käytöstä. 
Tästä johtuen heille vuokratut kaupungin rakennukset on luokiteltu 
yleensä luovutettaviin rakennuksiin. Ennen myyntiä rakennuksia tarjo-
taan ostettavaksi yhdistyksille. Rahoitusta varten on kulttuurin ja vapaa-
ajan toimiala ehdottanut, että toimivan Helsingin kaupungin urheilu- ja 
ulkoilulaitosrahaston rinnalle kehitetään kulttuuri- ja asukastilarahasto. 
Tämän rahaston tarkoituksena olisi Helsingin kaupunkiin rakennetta-
vien kulttuuri- ja asukastilojen rahoituksen helpottaminen myöntämällä 
lainoja näihin hankkeisiin.
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Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot
Ismo Aalto, diplomi-insinööri: 310 20415

ismo.aalto(a)hel.fi

Liitteet

1 Muurinen Seija, toivomusponsi, Kvsto 10.10.2018 asia 20

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Toivomusponsi

Valtuutettu Seija Muurinen on 80 valtuutetun kannattamana tehnyt 
10.10.2018 seuraavan toivomusponnen:          

"Kaupungin kiinteistöjen myyntiä harkittaessa huomioidaan erityisesti 
kulttuurihistoriallisesti merkittävien ja alueen identiteetille tärkeiden ra-
kennusten merkitys."

Lausuntopyyntö

Kaupunginkanslia on pyytänyt kaupunkiympäristölautakuntaa anta-
maan lausunnon kaupunginhallitukselle 3.11.2021 mennessä. Myö-
hemmin lausunnon antamista on siirretty vuoden 2022 alkuun toimiala-
johtajan vaihdoksesta johtuen.
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