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§ 129
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta
Päätös
Kaupunginhallitus päätti todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja
päätösvaltaiseksi.
Samalla kaupunginhallitus päätti valita pöytäkirjantarkastajiksi Tomi
Sevanderin ja Terhi Koulumiehen sekä varatarkastajiksi Kaisa Hernbergin ja Wille Rydmanin.
Esittelijä
varapuheenjohtaja
Paavo Arhinmäki

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijä
varapuheenjohtaja
Paavo Arhinmäki

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 130
V 13.3.2019, Vuoden 2018 talousarvion tytäryhteisöjen sitovat tavoitteet
HEL 2019-001012 T 02 02 01

Päätös
Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto hyväksyy tytäryhteisöjen vuoden 2018 talousarvion
sitovien toiminnallisten tavoitteiden poikkeamat Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Korkotukiasuntojen, Kiinteistö Oy Helsingin Toimitilojen, Oy Asuntohankinta Ab:n, Kiinteistö Oy Kaapelitalon ja Kiinteistö
Oy Myllypuron Kampuksen osalta.
Käsittely
Esteelliset: Jenni Rope
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Pia Halinen, controller, puhelin: 310 25718
pia.halinen(a)hel.fi

Liitteet
1

Tytäryhteisöjen sitovat tavoitteet vuonna 2018 päivitetty 21.2.2019

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
Helsingin kaupungin vuoden 2018 talousarviossa (Kvsto 29.11.2017)
asetettiin markkinaehtoisesti toimiville tytäryhteisöille sekä muille kaupungin merkittävimmille tytäryhteisöille taloudellisia ja/tai toiminnallisia
tavoitteita, joilla pyritään varmistamaan, että yhteisöjen toiminta on
kaupunkikonsernin kokonaisedun mukaista. Asetettavilla tavoitteilla pyritään myös varmistamaan kaupungin omistaja-arvon positiivinen kehittyminen ja suojaaminen.
Postiosoite
PL 1
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
helsinki.kirjaamo@hel.fi

Käyntiosoite
Pohjoisesplanadi 11-13
Helsinki 17
http://www.hel.fi/kaupunginhallitus

Puhelin
+358 9 310 1641
Faksi
+358 9 655 783

Y-tunnus
0201256-6

Tilinro
FI0680001200062637
Alv.nro
FI02012566

Helsingin kaupunki
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja

8/2019

3 (97)

Asia/2
25.02.2019

Kaupunginvaltuusto käsittelee toimialoille ja liikelaitoksille sekä tytäryhteisöille asetettujen sitovien tavoitteiden toteumatietoja kokouksessaan
27.2.2019.
Esityslistan liitteessä on lueteltu tytäryhteisöille talousarviossa 2018
asetetut kaikki sitovat tavoitteet toteumatietoineen. Yhteisöjen oman
seurannan ja raportoinnin perusteella tytäryhteisöjen sitovat tavoitteet
ovat toteutuneet Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Korkotukiasuntoja, Kiinteistö Oy Helsingin Toimitiloja, Oy Asuntohankinta
Ab:tä, Kiinteistö Oy Kaapelitaloa ja Kiinteistö Oy Myllypuron Kampusta
lukuun ottamatta.
Tarkempi selvitys muiden talousarviotavoitteiden toteutumisesta esitetään konsernijaostolle Yhteisöraportissa 1-12/2018 konsernijaoston kokouksessa 15.4.2019.
Yhteenveto toteutumattomista sitovista tavoitteista
Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Korkotukiasuntojen kiinteistöjen ylläpitokustannusten kolmen vuoden keskimääräinen kasvu oli
2,4 %, mikä oli 0,3 prosenttiyksikköä suurempi kuin kustannusindeksi
kyseisenä ajankohtana. Yhtiön ylläpitokustannusten suurin nousu oli
kaukolämmön kulutuksen kasvussa.
Kiinteistö Oy Helsingin Toimitilojen kiinteistöjen ylläpitokustannusten
kolmen vuoden keskimääräinen nousu oli 16,7 %, mikä oli 14,6 prosenttiyksikköä suurempi kuin kustannusindeksi kyseisenä ajankohtana.
Yhtiön korjaus- ja peruskorjauskustannukset ovat vaihdelleet paljon
vuosittain. Vuosina 2017 – 2018 toteutettiin Apollonkatu 12 (Minervaskolan) perusparannushanke ja yhtiön korjauskulujen kolmen vuoden
keskimääräinen kasvu oli 38,6 %. Yhtiön lämpö- ja sähkökustannuksia
nosti myös olennainen ilmanvaihdon käyttöaikojen lisääminen useiden
rakennusten sisäilmaolosuhteiden laadun varmistamiseksi.
Oy Helsingin Asuntohankinta Ab:n kiinteistöjen ylläpitokustannusten
kolmen vuoden keskimääräinen nousu oli 4,1 %, mikä oli 2 prosenttiyksikköä suurempi kuin kustannusindeksi kyseisenä ajankohtana. Yhtiön
kuluista yli 3/4:aa muodostuu asuinhuoneistojen vastikkeista, joiden
suuruuteen yhtiöllä ei ole käytännössä vaikutusmahdollisuutta. Tilastokeskuksen mukaan vastikkeiden nousu vuosina 2016 ja 2017 oli selvästi yleistä kiinteistöjen ylläpitokustannusten indeksinousua suurempi
ja tästä syystä myös yhtiön kulut nousivat kyseisinä vuosina. Lisäksi
yhtiön huoneistokorjauskulujen kolmen vuoden keskimäärinen nousu
oli 12,5 % raportointijaksolla.
Kiinteistö Oy Kaapelitalon Tanssin talo –hanke on edennyt suunnitelmien mukaisesti muilta osin, mutta hankkeen rakentamisen aloitus on
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myöhässä sunnitellusta aikataulusta. Asemakaavasta jätettiin Helsingin
hallinto-oikeuteen yksi kunnallisvalitus ja tästä johtuen hankkeen suunnitelman mukainen rakennusvaiheen aloitus viivästyi lykkääntyen syyskuusta 2018 vuoden 2019 puolelle.
Kiinteistö Oy Myllypuron Kampuksen rakennushanke on edennyt suunnitelmien mukaisesti muilta osin, mutta hanke on myöhässä suunnitellusta aikataulusta. Vaihe 1 valmistui 19.12.2018, kun valmistumisen tavoiteaika oli 31.7.2018. Vaihe 2 valmistumisen tavoiteaika on
31.8.2019. Hanke on kustannuspuitteissaan.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Pia Halinen, controller, puhelin: 310 25718
pia.halinen(a)hel.fi

Liitteet
1

Tytäryhteisöjen sitovat tavoitteet vuonna 2018 päivitetty 21.2.2019

Muutoksenhaku
Kunnallisvalitus, valtuusto
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§ 131
V 13.3.2019, Vuokrausperiaatteiden määrittäminen suunnitellulle
asuin-, liike- ja toimistorakennustontille (Meilahti)
HEL 2018-008270 T 10 01 01 02

Päätös
Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto vahvistaa Helsingin Meilahdessa sijaitsevan tontin
15520/19 vuokrausperiaatteet myöhemmin päätettävästä ajankohdasta
alkaen 31.12.2070 saakka liitteen 1 mukaisesti.
Käsittely
Esittelijä muutti teknisenä korjauksena perusteluosan Ehdotetut vuokrausperiaatteet -kohdan kolmannen kappaleen sanan "asuinkerrosneliömetrihintana" muotoon "kerrosneliömetrihintana".
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Maria Nelskylä, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251
maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet
1
2

Vuokrausperiaatteet
Kartta

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Tiivistelmä
Suunnitellulla asuin-, liike- ja toimistorakennustontilla (AL) 15520/19
(nykyinen YH-tontti) sijaitseva Töölön urheilutalo on parhaillaan peruskorjauksen alla. Rakennuksen toimistokerroksiin toteutetaan poikkeamispäätöksen mukaisesti seniori- ja opiskelija-asuntoja. Tontille on
valmisteilla asemakaavan muutosehdotus nro 12515. Kaavaratkaisu
mahdollistaa 1960-luvun toimistorakennuksen rakennussuojelun ja osittaisen muutoksen asuinkäyttöön.
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Töölön urheilutalo on osa koko korttelin kokoista u-muotoista rakennusta, joka sijaitsee näkyvällä paikalla Topeliuksenkadun ja Töölöntullinkadun välissä. Töölön urheilutalo on osa isompaa rakennuskokonaisuutta ja se muodostuu nykyisellään seitsemästä kerroksesta ja kolmesta kellarikerroksesta.
Taka-Töölön alueella on tarve vuokrattaville opiskelija-asunnoille ja senioriasunnoille. Töölön urheilutalo on jo jonkin aikaa ollut tyhjillään, eikä
rakennuksen toimisto- ja hallintotiloille ole löytynyt uutta käyttäjää. Rakennuksen sijainti sopii erinomaisesti seniori- ja opiskelija-asumiseen,
sillä se sijaitsee hyvien kulku- ja liikkumisyhteyksien varrella. Töölön
urheilutalon peruskorjaus uimahallin ja liikuntatilojen osalta on käynnissä. Uimahalliosion viimeinen perusparannus on tehty vuosina 1989 –
1990 ja rakennus oli tullut elinkaarensa päähän. Liikuntatilojen kuntosalia on suurennetaan ja palloiluhallin käyttötarkoitusta on muutetaan.
Esittelijän perustelut
Asemakaavatiedot
Alueella on voimassa asemakaava nro 10481, joka on tullut voimaan
24.4.1998. Tontti 15520/19 kuuluu hallinto- ja virastorakennusten korttelialueeseen (YH). Kaavamääräysten mukaan rakennuksiin saa sijoittaa uimahallin ja liikuntatiloja.
Tontille on valmisteilla asemakaavan muutosehdotus nro 12515, jonka
mukaan tontti kuuluu asuin-, liike- ja toimistorakennuksen korttelialueeseen (AL). Korttelialueelle saa sijoittaa toimitiloja, uimahallin ja liikuntatiloja sekä opiskelija- ja senioriasuntoja. Asemakaavan muutosehdotuksen mukaan suunnitellulla tontilla (AL) 15520/19 on rakennusoikeutta yhteensä 10 000 k-m². Korttelialueen kerrosalasta asuinhuoneistoja
varten saa käyttää enintään 5 815 k-m², joista vähintään 60 prosenttia
tulee olla opiskelija-asuntoja. Lisäksi tulee rakentaa asukkaiden harraste- ja kokoontumistiloja vähintään 50 k-m² sekä riittävästi muita asumista palvelevia tiloja. Ensimmäinen kerros on varattava pääasiassa liiketai muiksi toimitiloiksi.
Edelleen asemakaavan muutosehdotuksessa suunnitellun AL-tontin
15520/19 rakennuksia tulee koskemaan suojelumerkintä (sr-2), jonka
mukaan rakennusta tai sen osaa ei saa purkaa eikä siinä saa tehdä
sellaisia korjaus-, muutos- tai lisärakentamistöitä, jotka heikentävät rakennuksen rakennustaiteellisia tai kaupunkikuvallisia arvoja tai muuttavat arkkitehtuurin ominaispiirteitä. Korjaamisen lähtökohtana tulee olla
rakennuksen alkuperäisten tai niihin verrattavien rakenteiden, rakennusosien ja niiden yksityiskohtien, materiaalien ja värien säilyttäminen.
Mikäli käyttökelvottomiksi vaurioituneita alkuperäisiä rakennusosia joudutaan uusimaan, tulee lähtökohdaksi ottaa alkuperäinen ratkaisu.
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Sijaintikartta ja ote asemakaavasta ovat liitteenä 2.
Tietoja hankkeesta
Asemakaavan mukaisella nykyisellä hallinto- ja virastorakennus tontilla
sijaitsevaan Töölön urheilutalon kiinteistöön suunnitellaan uimahalli- ja
liikuntatilojen peruskorjausta sekä seniori- ja opiskelija-asuntoja.
Kaupunkiympäristölautakunnan poikkeamispäätöksellä 7.11.2017 §
203 on sallittu poikkeaminen voimassa olevan asemakaavan mukaisesta käyttötarkoituksesta siten, että rakennuksen kerrokset 2 – 7 saa
muuttaa asuinkäyttöön.
Kaupunkiympäristön toimialan rakennusvalvontapalvelut on 11.1.2018
§ 13 myöntänyt liikuntatilojen peruskorjaukselle rakennusluvan (153154-17-D). Peruskorjaustyöt ovat parhaillaan käynnissä.
Rakennusvalvontapalvelut on 19.4.2018 § 218 myöntänyt hakkeelle rakennusluvan rakennuksen käyttötarkoituksen muutoksen opiskelija- ja
senioriasunnoiksi (15-0835-18-D). Rakennusluvassa edellytetään uuden tontinvuokrasopimuksen allekirjoittamista ennen kun käyttötarkoituksen muutoksen alaisia tiloja voidaan ottaa osittainkaan käyttöön.
Muutostyöt ovat parhaillaan käynnissä.
Poikkeamispäätöksen ja rakennusluvan mukaan tontille suunnitellun
hankkeen laajuus on noin 10 000k-m². Uimahallin ja liikuntatilojen osalta on tarkoitus toteuttaa perusparannuksia ja lisätä liikuntatiloja.
Voimassa oleva vuokrasopimus
Tontti on vuokrattu Töölön Urheilu- ja terveystalo Oy:lle. Kiinteistölautakunta on 6.4.2017 § 164 päättänyt jatkaa vuonna 1965 allekirjoitetun
vuokrasopimuksen (nro 8239) vuokra-aikaa 31.12.2035 asti.
Voimassa olevan vuokrasopimuksen mukaan tontti on vuokrattu urheilu- ja liikuntatarkoitukseen.
Ehdotetut vuokrausperiaatteet
Vuokrausperiaatehinnan määrityksen apuna on käytetty ulkopuolisen
arvioijan arviokirjaa. Sen perusteella suunnitellun tontin 15520/19 vuokrien esitetään määräytyvän seuraavasti.
Asuintilan vuosivuokra määrätään pitäen perusteena virallisen elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 vastaavaa kerrosneliömetrihintaa 50 euroa. Hintatasossa 10/2018 (ind. 19,60) tontin kerrosneliömetrihinta asuintilan osalta on noin 980 euroa.
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Toimistotilojen vuosivuokra määrätään pitäen perusteena virallisen
elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 vastaavana
asuinkerrosneliömetrihintana 25 euroa. Hintatasossa 10/2018 (ind.
19,60) tontin kerrosneliömetrihinta toimistotilojen osalta on noin 490 euroa.
Uimahallin ja liikuntatilojen vuosivuokra määrätään pitäen perusteena
virallisen elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100
vastaavaa kerrosneliömetrihintaa 14 euroa. Hintatasossa 10/2018 (ind.
19,60) tontin kerrosneliömetrihinta uimahallin ja liikuntatilojen osalta on
noin 274 euroa.
Kaupunginvaltuuston päätöksen 1.10.1980 (nro 18) mukaan asuntotontin vuosivuokra on 4 % ja muiden tonttien 5 % tontin laskennallisesta
hinnasta, mikä määräytyy tontin pääasiallisen käyttötarkoituksen mukaisesti.
Tontin 15520/19 pääasiallinen käyttötarkoitus tullee olemaan asuminen, jolloin vuosivuokraa tullaan perimään 4 %:n mukaan.
Vuokra-ajaksi esitetään noin 50 vuotta siten, että maanvuokrasopimus
on voimassa 31.12.2070 saakka.
Lopuksi
Arviolausunto on salassa pidettävä asiakirja (JulkL 24 § 1 mom. 17
kohta). Luottamushenkilöillä on mahdollisuus tutustua asiakirjaan kaupungin kirjaamossa esityslistan julkaisun jälkeen. Kokouspäivänä se on
saatavissa kokouksen sihteeriltä.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Maria Nelskylä, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251
maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet
1
2

Vuokrausperiaatteet
Kartta

Muutoksenhaku
Kunnallisvalitus, valtuusto
Tiedoksi
Kaupunkiympäristölautakunta
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Päätöshistoria
Kaupunkiympäristölautakunta 04.12.2018 § 622
HEL 2018-008270 T 10 01 01 02

Topeliuksenkatu 41a

Esitys
A
Kaupunkiympäristölautakunta päätti oikeuttaa kaupunkiympäristön toimialan maaomaisuuden kehittäminen ja tontit –palvelut tontit-yksikön
päällikön vuokraamaan tontin (YH) 15520/19 liitteessä 1 mainituin periaattein, mutta vain 30 vuodeksi.
Lisäksi kaupunkiympäristölautakunta päätti edellyttää, että kun kaupunginvaltuusto on vahvistanut esitysehdotuksen kohdassa B tarkoitetut vuokrausperiaatteet, vuokrasopimuksen vuokra-aikaa jatketaan ja
samassa yhteydessä vuokrasopimusta muutetaan kaupunginvaltuuston
vuokrausperiaatepäätöksen edellyttämällä tavalla.
B
Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle
 että Helsingin Meilahdessa sijaitsevan liitteessä 1 mainitun tontin
vuokrausperiaatteet vahvistetaan liitteen 1 mukaisesti.
Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho
Lisätiedot
Minja Mehtälä, kiinteistölakimies, puhelin: 09 310 76012
minja.makela(a)hel.fi
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§ 132
V 13.3.2019, Raide-Jokerin hankesuunnitelman enimmäishinnan korottaminen Helsingin kaupungin osalta
HEL 2016-000511 T 08 00 02

Päätös
Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto hyväksyy Raide-Jokerin hankesuunnitelman
enimmäishinnan korottamisen Helsingin kaupungin osalta liikenneliikelaitoksen johtokunnan esityksen 31.1.2019 mukaisesti siten, että pikaraitiotien infrastruktuurin kokonaiskustannusarvio on yhteensä 386 milj.
euroa (MAKU-indeksi 106,0 marraskuu 2018, kun 2015=100) ja Helsingin kaupungin osuus kustannuksista 209 milj. euroa, kun valtion
osuus kustannuksista on yhteensä 84 milj. euroa.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035
kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet
1
2
3
4
5
6

Liikenneliikelaitoksen johtokunnan esitys 31.1.2019
Kustannusarvion perustelu -raportti
Hankekuvaus
Päivitetty hankearviointi
Kaupunkitaloudellisen arvioinnin päivitys
Vaikutukset käyttötalouteen ja lipun hintoihin, päivitetty

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
Aikaisemmat päätökset
Kaupunginvaltuusto hyväksyi 15.6.2016 § 178 Raide-Jokerin hankesuunnitelman siten, että hankesuunnitelman mukaisen pikaraitiotien infrastruktuurin kokonaiskustannusarvio on 275 milj. euroa (MAKU
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4/2015). Myös Espoon kaupunginvaltuusto hyväksyi hankesuunnitelman kesäkuussa 2016.
Raide-Jokeri on Helsingin Itäkeskuksesta Espoon Keilaniemeen suunniteltu seudullinen poikittainen pikaraitiotielinja, joka korvaa nykyisen
bussirunkolinjan 550. Raide-Jokerin kokonaispituus on noin 25 km, josta noin 16 km sijoittuu Helsinkiin ja noin 9 km Espooseen. Linja on koko
osuudeltaan kaksiraiteinen ja rata on sijoitettu pääosin omalle ajouralle.
Kaupunginvaltuusto hyväksyi 28.9.2016 § 239 Raide-Jokeri -linjan raitiovaunujen hankesuunnitelman.
Kaupunginhallitus hyväksyi 24.10.2016 § 926 Espoon ja Helsingin yhteistyösopimuksen Raide-Jokeri -linjan suunnittelusta ja toteutuksesta.
Yhteistyösopimuksessa sovittiin mm. hankkeen organisoinnista nykyisten Helsingin ja Espoon kaupunkiorganisaatioiden puitteissa ja niihin
tukeutuen sekä kustannusvastuusta ja kustannusten jakautumisesta.
Sopimuksen mukaan kustannukset jaetaan aiheuttamisperiaatteen mukaan ja alueellisesti. Yhteistyösopimuksessa sovittiin myös erityisestä
selvitysmenettelystä siltä varalta, että projektin kustannusseurannan tai
riskiseurannan perusteella arvioidaan, että Raide-Jokeri -hankkeen kokonaiskustannuksen enimmäismäärä on vaarassa ylittyä.
Helsingin ja Espoon kaupungit tekivät yhteistyössä keväällä 2016 Raide-Jokerin toteutusmallin selvityksen. Selvitystyön perusteella todettiin,
että allianssimalli soveltuisi parhaiten Raide-Jokerin toteuttamiseen.
Selvityksessä todettiin myös, että selkeästi erikseen määriteltävät ja
nopeasti käynnistettävät osat voidaan tarvittaessa toteuttaa omina erillisurakoinaan.
Kaupunkien yhteinen Raide-Jokerin johtoryhmä päätti 9.12.2016 hankkeen toteuttamisesta allianssimallilla toteutusmuotoselvityksen mukaisesti. Kaupungit kilpailuttivat allianssitoimijat vuoden 2017 aikana. Kilpailutuksissa toteuttajiksi valittiin NRC Finland Group Oy (ent. VR
Track Oy) ja YIT Suomi Oy (ent. YIT Rakennus Oy) ja suunnittelijoiksi
Ramboll Finland Oy, Sitowise Oy ja NRC Finland Group Oy.
Allianssimalli on yhteistoimintamuoto, jossa tilaaja, suunnittelijat ja urakoitsijat asettavat hankkeelle yhteiset tavoitteet ja toimivat yhdessä
hankkeen toteuttamiseksi. Allianssin muodostamisen jälkeisessä kehitysvaiheessa hankkeelle muodostetaan yhteisesti sovittu kustannusarvio sekä toteutusvaiheen suunnitelma aikatauluineen. Suunnitelmien
pohjalta tilaaja päättää jatketaanko allianssia toteutusvaiheeseen. Siirryttäessä toteutusvaiheeseen yhdessä laadittu kustannusarvio sitoo
kaikkia osapuolia.
Enimmäishinnan korotusesitys Helsingin kaupungin osalta
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Liikenneliikelaitoksen johtokunta esittää 31.1.2019 Raide-Jokerin hankesuunnitelman enimmäishinnan korottamista Helsingin osalta siten,
että Helsingin kaupungin osuus kustannuksista on 209 milj. euroa
(MAKU-indeksi 106,0 marraskuu 2018, kun 2015=100) ilman valtion
kustannusosuutta. Pikaraitiotien infrastruktuurin kokonaiskustannusarvio on Espoon osuus mukaan lukien yhteensä 386 milj. euroa, kun valtion osuus kustannuksista on yhteensä 84 milj. euroa.
Esityksessään johtokunta edellyttää myös, että sille raportoidaan säännöllisesti Raide-Jokerin kustannusten kehittymisestä hankkeen edetessä, mukaan lukien kustannusten jakautumisesta projektin eri osien välillä.
Liikenneliikelaitoksen johtokunnan esitys on liitteenä 1. Liitteinä 2-6
ovat kustannusarvion perustelu, hankekuvaus, päivitetty hankearviointi,
päivitetty kaupunkitaloudellinen arviointi sekä vaikutukset käyttötalouteen ja lippujen hintoihin.
Kustannusten ylityksestä
Vuonna 2016 hyväksytyn hankepäätöksen mukainen kokonaiskustannusarvio 275 milj. euroa on vuoden 2018 marraskuun hintatasossa
287,8 milj. euroa.
Uusi kokonaiskustannusarvio on marraskuun 2018 hintatasossa 386
milj. euroa, joten kustannusylitys on 98,2 milj. euroa. Ylitys jakaantuu
Helsingin ja Espoon kaupungeille siten, että Helsingin osuuden kustannusnousu on 81,0 milj. euroa ja Espoon osuuden kustannusnousu 17,2
milj. euroa. Kustannusten noususta 82,5 % kohdistuu Helsingin osuuteen ja 17,5 % Espoon osuuteen.
Hankkeen kokonaiskustannusarviosta 386 milj. eurosta (valtionosuus
mukana) Helsingin osuus on 267 milj. euroa. Ilman valtion kustannusosuutta (58 milj. euroa Helsingin osalta) Helsingin osuus on 209 milj. euroa.
Kustannusten muutosta on liikenneliikelaitoksen johtokunnan esityksessä ja liitteessä 2 (Kustannusarvion perustelu) sekä jäljempänä tarkasteltu vuoden 2015 hintatasossa. Huhtikuun 2015 ja marraskuun
2018 välinen indeksin muutos on noin 4,7 %.
Verrattuna vuoden 2016 hankesuunnitelman kustannusarvioon, joka
perustui yleissuunnitelmatasoisiin suunnitelmiin, nyt esitetty uusi kustannusarvio on laadittu huomattavasti tarkempien, keskimäärin katusuunnitelmatasoisten suunnitelmien perusteella. Kustannustaso on arvioitu allianssimallissa eri osapuolten kesken yhteisesti sekä varmistettu mm. ulkopuolisen asiantuntijan avustuksella. Kustannusarvion määPostiosoite
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rittämisen tavoitteena on ollut tiukka, mutta realistinen kustannusarvio.
Mahdollisiin riskeihin on varauduttu arvioimalla tilastollisesti riskin todennäköisyyttä. Kokonaiskustannuksiin sisältyvä riskivaraus on noin
7,8 milj. euroa, ja omistajan riskivaraus noin 8,3 milj. euroa sisältyy
omistajatehtävien kustannuksiin.
Tarkemmat tiedot kustannuksista ilmenevät liikenneliikelaitoksen esityksestä. Myös kokonaiskustannusten laskentaa sekä allianssimallia
kokonaiskustannusten ja hankkeen toteuttamisen kannalta on selostettu tarkemmin liikenneliikelaitoksen esityksessä sekä liitteessä 2 (Kustannusarvion perustelu).
Merkittävimmät kustannusten kohoamiseen johtaneet tekijät
Kustannusnousuun ovat vaikuttaneet useat tekijät, joita on kuvattu liitteessä 2 (kustannusarvion perustelu). Muutoksia on liitteessä tarkasteltu mm. tekniikkalajeittain ja kohdekohtaisesti, ja vertailussa on käytetty
vuoden 2015 hintatasoa.
Eniten kustannukset ovat kasvaneet katurakentamisessa, jossa suurin
kustannusmuutosta selittävä tekijä liittyy katurakenteiden yksikköhintoihin. Alkuperäisessä hankesuunnitelmassa yksikköhinta perustui siihen,
että katurakenteista uusitaan vain ylimmät kerrokset. Monilta osin kadun rakennekerrokset täytyy kuitenkin rakentaa kokonaan uudelleen.
Näin ollen katurakenteiden yksikköhinnat ovat kautta linjan merkittävästi korkeampia verrattuna alkuperäisen kustannusarvion yksikköhintoihin. Katurakenteiden yksikköhintojen ero nostaa Raide-Jokerin kustannuksia noin 16 milj. euroa suhteessa alkuperäiseen hankesuunnitelmaan.
Kustannusten kasvua selittää myös se, että alkuperäisessä hankesuunnitelmassa ei ollut otettu huomioon kaikkia pikaraitiotielinjan vaatimia rakenteita ja ratkaisuja, mm. työnaikaiset kaivantojen tuennat (lisäystä 10 milj. euroa) ja hajavirtojen hallintaan liittyvät rakenne- ja järjestelmäratkaisut (lisäystä 5,0 milj. euroa). Myös työnaikaisten liikennejärjestelyjen kustannukset ovat kasvaneet huomattavasti (lisäystä 6,0
milj. euroa). Kohdekohtaisten työvaiheiden määrä on lisääntynyt erityisesti putki- ja johtosiirtojen määrän huomattavan kasvun johdosta. Putki- ja johtosiirrot Pirkkolantiellä ja Pirjontiellä nostavat kustannuksia (5,9
milj. euroa).
Allianssimallissa suunnittelun ja hanketehtävien merkitys ja osuus on
erilainen kuin kokonaisurakkamallissa, johon alkuperäisen hankesuunnitelman mukainen kustannusarvio perustui. Tarkistetun kustannusarvion mukaiset suunnittelun kustannukset ovat noin 35 milj. euroa, kun
alkuperäisessä hankesuunnitelmassa niiden osuus oli noin 15 milj. euroa. Hanketehtävien (mm. projektin johtoon ja hallintaan liittyvät tehtäPostiosoite
PL 1
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
helsinki.kirjaamo@hel.fi

Käyntiosoite
Pohjoisesplanadi 11-13
Helsinki 17
http://www.hel.fi/kaupunginhallitus

Puhelin
+358 9 310 1641
Faksi
+358 9 655 783

Y-tunnus
0201256-6

Tilinro
FI0680001200062637
Alv.nro
FI02012566

Helsingin kaupunki
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja

8/2019

14 (97)

Asia/4
25.02.2019

vät) osuus projektin kokonaiskustannuksista on noin 12,6 % ja kustannuksina noin 46 milj. euroa. Omistajatehtävien (tilaajaosapuolen kustannukset) osuus, joka ei ole sisällöltään sama kuin alkuperäisessä
hankesuunnitelmassa, on noin 23 milj. euroa.
Säästöä on syntynyt mm. liikennevalojärjestelmien ja siltakohteiden
muutosratkaisujen osalta sekä vähentyneistä pohjanvahvistustarpeista.
Kalusto, varikko sekä liittyvät hankkeet
Raide-Jokeri edellyttää myös uuden varikon toteuttamista sekä kaluston hankintaa. Kaluston hankesuunnitelma on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 28.9.2016 § 239. Allianssi on laatinut varikosta toteutussuunnitelman, jonka kokonaiskustannusarvio on marraskuun 2018 hintatasossa 69,5 milj. euroa. Varikon hankesuunnitelman hyväksymistä
koskeva esitys on kaupunginhallituksen 11.2.2019 esityslistan erillisenä
asiana.
Raide-Jokerin rakentamisen yhteydessä on tarkoituksenmukaista toteuttaa Raide-Jokeri-allianssin toimesta joitain Raide-Jokeriin kuulumattomia töitä jotka sijoittuvat Raide-Jokerin välittömään läheisyyteen
ja joiden toteuttaminen ajoittuu Raide-Jokerin rakentamisen yhteyteen.
Näiden töiden kustannusarvio on tämänhetkisen arvion mukaan marraskuun 2018 hintatasossa 51,5 milj. euroa. Nämä ns. liittyvät hankkeet
on mahdollista toteuttaa Raide-Jokerin allianssin optiojärjestelyjen
kautta allianssin toimesta. Tarvittavat määrärahat varataan vuosittain
talousarvion investointiohjelman hyväksymisen yhteydessä normaalien
menettelytapojen mukaisesti.
Hankkeen vaikutukset lipputuloihin, lippujen hintoihin ja kaupungin käyttötalouteen
Raide-Jokerin hankesuunnitelmaan liittyen tehtiin vuonna 2016 selvitys
Raide-Jokerin vaikutuksesta lipputuloihin, lippujen hintoihin ja kaupungin käyttötalouteen. Vaikutusarvio on päivitetty vuoden 2019 tilanteeseen. Arviossa on huomioitu sekä pikaraitiotien infrastruktuuri, varikko
että kalusto. Raide-Jokerista on lisäksi tehty päivitetty hankearviointi ja
Helsingin osalta päivitetty kaupunkitaloudellinen arviointi.
Uuden vaikutusarvion mukaan Raide-Jokerilla arvioidaan olevan matkalippujen hintoihin noin 4,1 %:n (aikaisemmassa arviossa 2,5 %) korotusvaikutus. Kaupungin HKL:lle maksama suora tuki huomioiden infrakoron palautus kasvaa ensimmäisen vuoden osalta 3,9 milj. euroa
(keskimäärin 2,4 milj. euroa/vuosi 40 vuoden aikana). Tämä vastaa
noin 17 % korotusta hyväksytyn talousarvion 2019 mukaiseen HKL:lle
maksettavaan kaupungin tukeen.
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Helsingin kaupungin HSL-maksuosuuden arvioidaan kasvavan RaideJokerin myötä sen käyttöön ottoa seuraavan ensimmäisen vuoden
osalta noin 9,2 milj. euroa (aikaisemmassa arviossa 1,7 milj. euroa).
Raide-Jokerin kokonaisvaikutus Helsingin kaupungin käyttötalouteen
arvioitiin olevan sen käyttöönottoa seuraavan ensimmäisen vuoden
osalta (HSL:n maksuosuus ja HKL:n infratuki) yhteensä 13,1 milj. euroa
(aikaisemmassa arviossa 5 milj. euroa). Vaikutus pienenee jonkin verran seuraavina vuosina poistettavan pääoman korkokulujen pienentymisen myötä.
Käyttö- ja liikennöintikustannukset
Raide-Jokerin infrastruktuurin kunnossapitokustannuksiksi Helsingissä
on arvioitu 1,4 milj. euroa vuodessa.
Päivitetyn hankearvioinnin mukaan Raide-Jokerin arvioidut liikennöintikustannukset ovat noin 23,3 milj. euroa vuodessa vuonna 2030 ja 24,6
milj. euroa vuonna 2050. Arvioidut liikennöintikustannukset sisältävät
varikko- ja kalustoinvestointien pääomakustannukset. Liikennöintikustannukset ovat Raide-Jokerissa jossain määrin suuremmat kuin vertailuvaihtoehtona käytetyllä runkobussilinjalla hankearvioinnissa tarkasteluina vuosina (vuonna 2030 noin 15,4 milj. euroa ja vuonna 2050 noin
16,3 milj. euroa.
Yksittäistä nousua kohden liikennöintikustannusten arvioidaan vuonna
2050 olevan 0,68 euroa sekä Raide-Jokerilla että vertailuvaihtoehdolla.
Hankkeen kaupunkitaloudellisista vaikutuksista
Raide-Jokerin hyöty-kustannussuhde on uusien kaupunkitaloudellisten
arvioiden mukaan 0,66 toteuttamisvuodelle 2024 arvioituna (0,7 aikaisemmassa arviossa vuodelle 2025). Suhde jää alle yhteiskuntataloudellisen kannattavuusrajan (1,0). Hankearvioinnissa Raide-Jokerin toteuttamista on verrattu nykyisen runkolinjan 550 liikenteen jatkamiseen
ja kehittämiseen. Edelliseen hankearviointiin verrattuna kannattavuutta
parantavat erityisesti bussivaihtoehdon ajoaikojen vaihtelun huomioiminen matka-ajoissa ja vertailuvaihtoehdolle arvioidut 54 milj. euron investoinnit. Kannattavuutta puolestaan heikentävät pikaraitiotien kasvaneet investointi- ja liikennöintikustannukset.
Päivitetyssä hankearvioinnissa on tehty myös toimintaympäristöön liittyviä herkkyystarkasteluja ilman perusvaihtoehdossa mukana olevaa
ajoneuvoliikenteen hinnoittelua. Herkkyystarkastelun mukaan RaideJokerin kannattavuus laskee hieman (0,06), jos ajoneuvoliikenteen hinnoittelu otetaan käyttöön vuonna 2030. Yksinomaan yhteiskuntataloudelliseen kannattavuuslaskelmaan tukeutuen ei hanketta voida pitää
kaupungin kannalta kannattavana hankkeena.
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Kuten jo vuonna 2016 kaupunginvaltuuston listatekstin perusteluissa
todettiin, perustuvat Raide-Jokerin hyödyt kaupungin kannalta poikittaisen joukkoliikenneyhteyden kapasiteetin ja palvelutason paranemiseen
sekä maankäytöllisiin hyötyihin. Hyödyt kohdistuvat voimakkaasti Raide-Jokeria ympäröivälle vyöhykkeelle, ja myös säteittäisten suuntien
joukkoliikenneyhteydet paranevat merkittävästi.
Raide-Jokerin vaikutuksia suhteessa valmisteilla olevan yleiskaavan
mahdollistamaan rakentamispotentiaaliin arvioitiin vuonna 2014 kaupunkitaloudellisessa selvityksessä. Kaupunkitaloudellista arviointia on
päivitetty mm. MAL 2019 -selvityksen ja uuden yleiskaavan maankäyttöpotentiaalien perusteella. Koko Raide-Jokerin vaikutusalueen päivitetty maankäytön toteutumaennuste vuoteen 2050 asti on noin 5 %
pienempi (keskimäärin vuodessa) kuin vuonna 2014, mikä johtuu mm.
rakentamispotentiaalia koskevan arvion alentamisesta Lahdenväylän ja
Hämeenlinnanväylän kaupunkibulevardien osalta.
Uuden arvion mukaan Raide-Jokeri vauhdittaa kaupungin kasvua, ja
tehty investointipäätös on jo näkynyt lisääntyneenä kaavoituksena ja
rakentamisena. Hankkeen toteuttamisen arvioidaan kasvattavan vuosittain rakennettavaa kerrosalaa 81 000 kerrosneliöllä, mikä tuottaa kaupungille vuosittain 18 milj. euron lisätulot verrattuna vaihtoehtoon, jossa
hanketta ei toteuteta. Tuotot muodostuvat maan myynti- ja vuokratuotoista sekä maankäyttösopimuskorvauksista. Arvio perustuu erityisesti
rakentamispotentiaalin nopeampaan toteutumiseen, mikäli hanke toteutetaan. Arvioitujen lisätulojen nykyarvo 30 vuoden ajalle laskettuna on
367 milj. euroa. Lisätulot ovat suuremmat kuin Helsingin osuus RaideJokerin raitiotieinfrastruktuurin ja varikon investoinneista.
Rahoitus
Vuoden 2019 talousarvioon sisältyvään investointisuunnitelmaan liikenneliikelaitos on budjetoinut Raide-Jokeriin 118,0 milj. euroa vuosille
2019-2022. Budjetointi on perustunut alkuperäisen hankesuunnitelman
kustannusarvioon.
Raide-Jokerin edellyttämät investoinnit sisällytetään liikenneliikelaitoksen talousarvioesityksen 2020 investointisuunnitelmaan vuosille 20202024 siten, että Raide-Jokerin käyttöönotto on mahdollista vuonna
2024.
Raide-Jokerin toteuttaminen sovitetaan investointiraamiin. Raide-Jokerin kustannusnousun johdosta muita joukkoliikenneinvestointeja sopeutetaan harkitusti.
Jatkotoimenpiteet
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Rakentaminen alkaa tämänhetkisen arvion mukaan kesäkuun alussa
2019. Rakentamiselle on laadittu alustava katukohtainen aikataulu perustuen työmääriin ja työkuorman mahdollisimman tasaiseen jakautumiseen läpi koko rakentamisvaiheen. Raide-Jokerin liikennöinnin on
suunniteltu alkavan kesäkuussa 2024.
Kaupunginhallituksen kannanotot
Kaupunginhallitus toteaa, että Raide-Jokeri on Helsingin seudun ensimmäinen pikaraitiotiehanke, joten kaikkia toimivan pikaraitiotiejärjestelmän tarpeita ei ole voitu vielä alkuperäistä hankesuunnitelmaa laadittaessa ottaa riittävällä tavalla huomioon. Pikaraitiotie toteutetaan pääosin olemassa olevaan katuympäristöön, mikä myös on osaltaan tuonut
haasteita suunnittelulle ja erityisesti kustannusten arvioinnille hankkeen
alkuvaiheessa hankesuunnitelmaa laadittaessa.
Nyt käsiteltävänä oleva kustannusarvio perustuu aikaisempaa selvästi
tarkempaan suunnitteluun sekä monipuolisempaan ja perusteellisempaan kustannusten laskentaan allianssimallin etuja hyödyntäen.
Helsingin osalta Raide-Jokerin pikaraitiotien infrastruktuurin kustannusarvio ylittyy noin 43 %, eli indeksikorjattuun alkuperäiseen hankesuunnitelmaan nähden 80,9 milj. eurolla (valtion osuus mukaan lukien).
Valtion osuus kustannuksista ei nouse samassa suhteessa, vaan
osuus jää molempien kaupunkien osalta noin 22 %:iin.
Kaupunginhallitus pitää hankesuunnitelman Helsingin osuuden enimmäishinnan korottamista perusteltuna kohonneista kustannuksista huolimatta.
Raide-Jokerin toteuttaminen on tärkeää Helsingin ja koko seudun yhdyskuntarakenteen kehittämisen, seudun kilpailukyvyn ja alueen saavutettavuuden kannalta. Hankkeen toteuttamisesta aiheutuu pitkäaikaisia hyötyjä, jotka perustelevat hankkeen toteuttamista, vaikka kustannukset ovat kasvaneet merkittävästi. Uuden kaupunkitaloudellisen arvion mukaan Raide-Jokeri vauhdittaa kaupungin kasvua, ja vuonna
2016 tehty hankkeen hyväksymistä koskeva päätös on jo näkynyt lisääntyneenä kaavoituksena ja rakentamisena Raide-Jokerin vaikutusalueella. Hankkeen hyötyjä on mahdollista lisätä maankäytön potentiaalia kasvattamalla.
Kaupunginhallituksen tarkoituksena on kaupunginvaltuuston päätöksen
täytäntöönpanon yhteydessä kehottaa liikenneliikelaitosta vuoden 2020
talousarvioehdotukseen sisältyvää investointisuunnitelmaa laadittaessa
sopeuttamaan tulevien vuosien joukkoliikenneinvestointinsa siten, että
Raide-Jokerin pikaraitiotien infrastruktuurin kohonneista kustannuksista
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huolimatta liikenneliikelaitoksen investointitaso pysyy kaupungin asettamassa investointiraamissa.
Raide-Jokerin ns. liittyvät hankkeet, joita on tarkoituksenmukaista toteuttaa samassa yhteydessä Raide-Jokerin pikaraitiotien rakentamisen
kanssa, otetaan huomioon toteutussopimuksessa allianssiin kuuluvien
tahojen kanssa. Päätökset hankkeista tehdään myöhemmin erikseen
kaupunkiympäristölautakunnassa.
Raide-Jokerin hankesuunnitelmassa 2015 oli mainintoja raitiotien aiheuttamien tasasähkömagneettikenttien ja tärinän mahdollisesta vaikutuksesta herkille kohteille, kuten Viikin ja Otaniemen tutkimuslaitosten
mittalaitteille sekä todettu myös epävarmuus näiden kohteiden suojauksen tarpeesta ja kustannusriskistä. Herkkien kohteiden suojauksen
optimaalinen ratkaisu jätettiin erääksi jatkosuunnittelussa huomioitavaksi asiaksi. Neuvottelut Helsingin kaupungin ja Helsingin yliopiston
kanssa Viikin kampuksen alueen herkkien laitteiden suojausratkaisuista
ovat edelleen kesken. Helsingin kaupunki ja Helsingin yliopisto jatkavat
neuvotteluja, ja mahdollisten suojausratkaisujen kustannuksista sovitaan osapuolten kesken erikseen.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035
kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet
1
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Liikenneliikelaitoksen johtokunnan esitys 31.1.2019
Kustannusarvion perustelu -raportti
Hankekuvaus
Päivitetty hankearviointi
Kaupunkitaloudellisen arvioinnin päivitys
Vaikutukset käyttötalouteen ja lipun hintoihin, päivitetty

Muutoksenhaku
Kunnallisvalitus, valtuusto
Tiedoksi
HKL

Päätöshistoria
Kaupunginhallitus 11.02.2019 § 116
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HEL 2016-000511 T 08 00 02

Päätös
Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.
Käsittely
11.02.2019 Pöydälle
Asian aikana kuultavana oli projektijohtaja Juha Saarikoski. Asiantuntija
poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Daniel
Sazonovin ehdotuksesta.
06.06.2016 Ehdotuksen mukaan
30.05.2016 Pöydälle
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035
kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liikenneliikelaitoksen johtokunta 31.01.2019 § 20
HEL 2016-000511 T 08 00 02

Päätös
Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti esittää kaupunginhallitukselle,
että se esittäisi kaupunginvaltuustolle Raide-Jokerin tarkistetun hankesuunnitelman enimmäishinnan korottamista Helsingin osalta siten, että
pikaraitiotien infrastruktuurin kokonaiskustannusarvio on yhteensä 386
milj. euroa (MAKU-indeksi 106,0 marraskuu 2018, kun 2015=100) ja
Helsingin kaupungin osuus kustannuksista 209 milj. euroa (MAKU-indeksi 106,0 marraskuu 2018, kun 2015=100), kun valtion osuus kustannuksista on yhteensä 84 milj. euroa.
Uuden hankepäätöksen tekemisen jälkeen Liikenneliikelaitoksen johtokunta tulee Helsingin osalta oikeuttamaan HKL:n tekemään erityisalojen hankintalain nojalla ja mukaisesti tarpeelliset muutokset allianssihankintaa koskeviin hankintasopimuksiin, ko. muutosmenettely edellyttää ennen täytäntöönpanoa julkisia hankintoja koskevan lainsäädännön
mukaista sopimusmuutosilmoitusta (Hilma/TED).
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Hyväksyessään hankesuunnitelman enimmäishinnan korotuksen johtokunta edellytti, että sille raportoidaan säännöllisesti Raide-Jokerin kustannusten kehittymisestä hankkeen edetessä, mukaan lukien kustannusten jakautumisesta projektin eri osien välillä.
Käsittely
31.01.2019 Ehdotuksen mukaan
Johtokunta päätti yksimielisesti lisätä päätökseen seuraavan kappaleen:
Hyväksyessään hankesuunnitelman enimmäishinnan korotuksen johtokunta edellyttää, että sille raportoidaan säännöllisesti Raide-Jokerin
kustannusten kehittymisestä hankkeen edetessä, mukaan lukien kustannusten jakautumisesta projektin eri osien välillä.
25.01.2019 Pöydälle
21.11.2018 Ehdotuksen mukaan
13.06.2017 Ehdotuksen mukaan
Esittelijä
yksikön johtaja
Artturi Lähdetie
Lisätiedot
Juha Saarikoski, projektijohtaja, puhelin: 310 35288
juha.saarikoski(a)hel.fi

Kaupunginvaltuusto 15.06.2016 § 178
HEL 2016-000511 T 08 00 02

Päätös
Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti
hyväksyä Raide-Jokerin hankesuunnitelman Helsingin kaupungin osalta liikennelaitos –liikelaitoksen johtokunnan esityksen 14.4.2016 mukaisesti siten, että hankesuunnitelman mukaisen pikaraitiotien infrastruktuurin kokonaiskustannusarvio on yhteensä 275 milj. euroa (MAKUindeksi 110,6, huhtikuu 2015) ja Helsingin kaupungin osuus kustannuksista 123,9 milj. euroa (alv 0 %, MAKU huhtikuu 2015) kun valtion
osuus kustannuksista on yhteensä 84 milj. euroa.
Samalla kaupunginhallitus hyväksyi seuraavat kolme toivomuspontta:
1
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taan opiksi Länsimetron virheistä ja varmistetaan hankkeen toteutuminen budjetin puitteissa. (Yrjö Hakanen)
2

Hyväksyessään Raide-Jokerin hankesuunnitelman kaupunginvaltuusto edellyttää, että kaupunginhallitus seuraa tarkasti Raide-Jokerin kustannusten kehittymistä. (Mika Ebeling)

3

Hyväksyessään Raide-Jokerin hankesuunnitelman kaupunginvaltuusto edellyttää, että rakentaminen tulee kilpailuttaa ja hankkia siten, että myös rakentajien etu ja tavoite on sama kuin tilaajalla. Näin varmistetaan hankkeen kustannusarvion ja aikataulun
pitäminen. (Terhi Peltokorpi)

Käsittely
15.06.2016 Ehdotuksen mukaan
Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja esitti selontekona, että keskustelun kuluessa oli ehdotettu hyväksyttäväksi seuraavat
kolme toivomuspontta:
Valtuutettu Yrjö Hakanen oli valtuutettu Laura Rissasen kannattamana
ehdottanut hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen:
Hyväksyessään Raide-Jokerin hankesuunnitelman valtuusto edellyttää, että hankkeen ja sen kustannusten seurannassa otetaan
opiksi Länsimetron virheistä ja varmistetaan hankkeen toteutuminen budjetin puitteissa.
Valtuutettu Mika Ebeling oli valtuutettu Björn Månssonin kannattamana
ehdottanut hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen:
Hyväksyessään Raide-Jokerin hankesuunnitelman kaupunginvaltuusto edellyttää, että kaupunginhallitus seuraa tarkasti Raide-Jokerin kustannusten kehittymistä.
Valtuutettu Terhi Peltokorpi oli valtuutettu Björn Månssonin kannattamana ehdottanut hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen:
Hyväksyessään Raide-Jokerin hankesuunnitelman kaupunginvaltuusto edellyttää, että rakentaminen tulee kilpailuttaa ja hankkia
siten, että myös rakentajien etu ja tavoite on sama kuin tilaajalla.
Näin varmistetaan hankkeen kustannusarvion ja aikataulun pitäPostiosoite
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minen.
Selonteko myönnettiin oikeaksi.
Puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto hyväksyi ensin yksimielisesti kaupunginhallituksen ehdotuksen.
Puheenjohtaja esitti hyväksyttäväksi seuraavan äänestysjärjestyksen:
Toivomusponsien hyväksymisestä äänestetään jokaisesta erikseen.
1 äänestys
Puheenjohtajan tekemä ja valtuuston hyväksymä äänestysesitys kuului
seuraavasti: Ken hyväksyy valtuutettu Yrjö Hakasen ehdottaman toivomusponnen, äänestää jaa, ken sitä vastustaa äänestää ei.
JAA-ehdotus: Hyväksyessään Raide-Jokerin hankesuunnitelman valtuusto edellyttää, että hankkeen ja sen kustannusten seurannassa otetaan opiksi Länsimetron virheistä ja varmistetaan hankkeen toteutuminen budjetin puitteissa.
EI-ehdotus: Vastustaa.
Jaa-äänet: 74
Mukhtar Abib, Maija Anttila, Ted Apter, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Gunvor Brettschneider,
Mika Ebeling, Matti Enroth, Patrik Gayer, Yrjö Hakanen, Veronica
Hertzberg, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Rene Hursti, Nina
Huru, Nuutti Hyttinen, Suzan Ikävalko, Sirkku Ingervo, Ville Jalovaara,
Jukka Järvinen, Helena Kantola, Jessica Karhu, Arja Karhuvaara, Otso
Kivekäs, Dan Koivulaakso, Laura Kolbe, Katri Korolainen, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Tuuli Kousa, Heimo Laaksonen, Timo Laaninen, Maria Landén, Pauliina Lehtinen, Harri Lindell, Eija Loukoila, Jape
Lovén, Annukka Mickelsson, Silvia Modig, Sami Muttilainen, Björn
Månsson, Terhi Mäki, Lasse Männistö, Matti Niiranen, Henrik Nyholm,
Maria Ohisalo, Jan D Oker-Blom, Sara Paavolainen, Pia Pakarinen,
Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, Mika
Raatikainen, Timo Raittinen, Tuomas Rantanen, Tatu Rauhamäki, Nasima Razmyar, Laura Rissanen, Lea Saukkonen, Tomi Sevander, Leo
Stranius, Johanna Sydänmaa, Ilkka Taipale, Kaarin Taipale, Pilvi Torsti, Ulla-Marja Urho, Thomas Wallgren, Tuomo Valokainen, Sanna Vesikansa, Tuulikki Vuorinen, Anna Vuorjoki
Tyhjä: 8
Seppo Kanerva, Minerva Krohn, Otto Lehtipuu, Hannele Luukkainen,
Hannu Oskala, Risto Rautava, Osmo Soininvaara, Ville Ylikahri
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Poissa: 3
Zahra Abdulla, Hennariikka Andersson, Eero Heinäluoma
Kaupunginvaltuusto oli hyväksynyt valtuutettu Yrjö Hakasen ehdottaman toivomusponnen.
2 äänestys
Puheenjohtajan tekemä ja valtuuston hyväksymä äänestysesitys kuului
seuraavasti: Ken hyväksyy valtuutettu Mika Ebelingin ehdottaman toivomusponnen, äänestää jaa, ken sitä vastustaa äänestää ei.
JAA-ehdotus: Hyväksyessään Raide-Jokerin hankesuunnitelman kaupunginvaltuusto edellyttää, että kaupunginhallitus seuraa tarkasti Raide-Jokerin kustannusten kehittymistä.
EI-ehdotus: Vastustaa.
Jaa-äänet: 59
Mukhtar Abib, Ted Apter, Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara,
Gunvor Brettschneider, Mika Ebeling, Matti Enroth, Patrik Gayer, Yrjö
Hakanen, Veronica Hertzberg, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo,
Rene Hursti, Nina Huru, Nuutti Hyttinen, Sirkku Ingervo, Helena Kantola, Jessica Karhu, Arja Karhuvaara, Otso Kivekäs, Dan Koivulaakso,
Laura Kolbe, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Tuuli Kousa, Heimo
Laaksonen, Timo Laaninen, Maria Landén, Pauliina Lehtinen, Eija Loukoila, Annukka Mickelsson, Silvia Modig, Sami Muttilainen, Björn
Månsson, Lasse Männistö, Matti Niiranen, Henrik Nyholm, Maria Ohisalo, Jan D Oker-Blom, Sara Paavolainen, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, Mika Raatikainen, Timo Raittinen, Tuomas Rantanen, Tatu Rauhamäki, Laura Rissanen, Lea Saukkonen, Leo Stranius, Ilkka Taipale, Ulla-Marja Urho,
Thomas Wallgren, Tuomo Valokainen, Sanna Vesikansa, Tuulikki Vuorinen, Anna Vuorjoki
Tyhjä: 23
Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Harry Bogomoloff, Suzan Ikävalko, Ville
Jalovaara, Jukka Järvinen, Seppo Kanerva, Katri Korolainen, Minerva
Krohn, Otto Lehtipuu, Harri Lindell, Jape Lovén, Hannele Luukkainen,
Terhi Mäki, Hannu Oskala, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Tomi Sevander, Osmo Soininvaara, Johanna Sydänmaa, Kaarin Taipale, Pilvi
Torsti, Ville Ylikahri
Poissa: 3
Zahra Abdulla, Hennariikka Andersson, Eero Heinäluoma
Kaupunginvaltuusto oli hyväksynyt valtuutettu Mika Ebelingin ehdottaman toivomusponnen.
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3 äänestys
Puheenjohtajan tekemä ja valtuuston hyväksymä äänestysesitys kuului
seuraavasti: Ken hyväksyy valtuutettu Terhi Peltokorven ehdottaman
toivomusponnen, äänestää jaa, ken sitä vastustaa äänestää ei.
JAA-ehdotus: Hyväksyessään Raide-Jokerin hankesuunnitelman kaupunginvaltuusto edellyttää, että rakentaminen tulee kilpailuttaa ja hankkia siten, että myös rakentajien etu ja tavoite on sama kuin tilaajalla.
Näin varmistetaan hankkeen kustannusarvion ja aikataulun pitäminen.
EI-ehdotus: Vastustaa
Jaa-äänet: 60
Mukhtar Abib, Ted Apter, Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara,
Harry Bogomoloff, Gunvor Brettschneider, Mika Ebeling, Matti Enroth,
Patrik Gayer, Veronica Hertzberg, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Rene Hursti, Nina Huru, Nuutti Hyttinen, Suzan Ikävalko, Sirkku Ingervo, Helena Kantola, Arja Karhuvaara, Otso Kivekäs, Dan Koivulaakso, Laura Kolbe, Katri Korolainen, Terhi Koulumies, Heimo Laaksonen,
Timo Laaninen, Maria Landén, Pauliina Lehtinen, Eija Loukoila, Hannele Luukkainen, Annukka Mickelsson, Silvia Modig, Sami Muttilainen,
Björn Månsson, Lasse Männistö, Matti Niiranen, Henrik Nyholm, Maria
Ohisalo, Jan D Oker-Blom, Sara Paavolainen, Pia Pakarinen, Jaana
Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, Mika Raatikainen, Timo Raittinen, Tuomas Rantanen, Tatu Rauhamäki, Risto
Rautava, Laura Rissanen, Lea Saukkonen, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Ilkka Taipale, Ulla-Marja Urho, Tuomo Valokainen, Sanna
Vesikansa, Tuulikki Vuorinen, Anna Vuorjoki
Tyhjä: 22
Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Yrjö Hakanen, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Seppo Kanerva, Jessica Karhu, Kauko Koskinen, Tuuli Kousa,
Minerva Krohn, Otto Lehtipuu, Harri Lindell, Jape Lovén, Terhi Mäki,
Hannu Oskala, Nasima Razmyar, Tomi Sevander, Osmo Soininvaara,
Kaarin Taipale, Pilvi Torsti, Thomas Wallgren, Ville Ylikahri
Poissa: 3
Zahra Abdulla, Hennariikka Andersson, Eero Heinäluoma
Kaupunginvaltuusto oli hyväksynyt valtuutettu Terhi Peltokorven ehdottaman toivomusponnen.
Esittelijä
Kaupunginhallitus
Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035
kristiina.matikainen(a)hel.fi
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Saara Kanto, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 25531
saara.kanto(a)hel.fi
Artturi Lähdetie, yksikön johtaja, puhelin: 310 35245
artturi.lahdetie(a)hel.fi

Pelastuslautakunta 10.05.2016 § 61
HEL 2016-000511 T 08 00 02

Lausunto
Pelastuslautakunta antoi seuraavan lausunnon koskien Raide-Jokerin
hankesuunnitelmaa.
Raide-Jokerin hankesuunnittelun edetessä ja myöhemmin kaavoitettaessa tulee suunnittelussa ottaa huomioon seuraavat turvallisuutta
koskevat seikat:
1. Vaunukaluston saavutettavuus on varmistettava siten, että pelastuskalusto on ajettavissa mahdollisessa onnettomuudessa vaurioituneen
vaunukaluston läheisyyteen kaikissa olosuhteissa, sekä rataosuudesta
riippumatta. Tämä tarkoittaa sitä, että raidealueen rakenteen tulee kantaa pelastuskalusto 40 tn. asti. Samassa yhteydessä on huomioitava,
että vaunukalustoa on tarvittaessa pystyttävä nostamaan, minkä vuoksi
raidealueen on oltava tarpeeksi kantava tunkkauskaluston käytölle.
Vaunukalusto tulee valita siten, että sitä on mahdollista nostaa nykyisellä nostokalustolla (raideliikenteen kalusto tai raitioliikenne / metron
nostokalusto). Maadoitus on pystyttävä tekemään nykyisellä kalustolla,
joko VR:n kalustoon soveltuvalla tai raitioliikenteeseen soveltuvalla kalustolla.
2. Raide-Jokerin reitillä olevien siltarakenteiden suunnittelussa tulee
huomioida a) matkustajien omatoiminen poistuminen, sekä b) pelastustoiminnan toimintaedellytysten varmistaminen.
3. Raide-Jokerin ajokaluston huolto- / säilytyshallien palotekniset ratkaisut tulee esittää pelastuslaitokselle viimeistään rakennuslupavaiheessa.
4. Rataosuuksilla, joiden välittömässä läheisyydessä on rakennuksia tai
rakenteita, joiden varapoistuminen on järjestetty pelastuslaitoksen nostokalustoa hyväksi käyttäen, tulee ajolankojen asentamisessa välttää
köysiportaalia (HKL – kannatinköysi). Edellä mainitussa tilanteessa ajolankojen kannattimet saattavat estää nostolavakaluston nopean käytön.
Tällaisissa tilanteissa tulee tutkia mahdollisuutta käyttää ajolankojen
kautta tapahtuvan virransyötön sijasta vaunukaluston akkukäyttöä.
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Raide-Jokerin tunnelirakenteissa tulee huomioida seuraavia näkökohtia:
5. Tunnelin savunpoistoa varten tulee asentaa 2 –suuntaiset puhaltimet
siten, että tunneliin pystytään aikaansaamaan 3 m/s ilman virtausnopeus. Savunpoiston ohjauskeskusten tulee sijaita tunnelin ulkopuolella,
suuaukkojen välittömässä läheisyydessä.
6. Tunnelin hätäpoistuminen tulee järjestää erillistä, osastoitua poistumiskäytävää pitkin siten, että poistumisovet sijaitsevat 80-100 m välein.
7. Pelastus- ja sammutustöitä varten tunneliin on asennettava paineeton märkäjärjestelmä, jonka ulosotot sijaitsevat 80-100m välein (poistumisovien yhteydessä). Ulosottoihin tulee asentaa 3” liittimet. Järjestelmän tulee mahdollistaa noin 2000 l/min veden tuotto. Edellä mainittua järjestelmää palvelemaan tulee rakentaa palovesiasemat tunnelin
molempien suuaukkojen välittömään läheisyyteen.
8. Tunneliin tulee järjestää VIRVE –verkko ja lisävarmistuksena kenttäpuhelinjärjestelmä.
9. Sadeveden virtaaminen tunneliin tulee estää soveltuvin rakenneratkaisuin.
10. Tunnelin kulunvalvonta ja liikenteenohjaus tulee suunnitella ja toteuttaa siten, että asiaton liikkuminen estetään. Pelastusajoneuvojen
läpiajoliikenne tunnelin kautta tulee tarvittaessa olla mahdollista. Turvaja hälytysjärjestelmien (palonilmaisu, muut turvallisuus- ja valvontajärjestelmät) tulee toteuttaa voimassaolevien suunnitteluohjeiden mukaisesti.
11. Koko Raide-Jokerin rataosuus tulee olla valvottu ja tunneliosuuden
on oltava valaistu.
12. Tunnelin ulkopuolelle on rakennettava mahdollisuus jännitekatkon
järjestämiseen, sekä kiinteä maadoitin, mikä mahdollistaa tunneliosuuden turvamaadoittamisen ennen pelastustöiden aloittamista tunnelissa.
Esittelijä
pelastuskomentaja
Simo Wecksten
Lisätiedot
Juha Rintala, vanhempi palotarkastaja, puhelin: 310 31235
juha.rintala(a)hel.fi

Kaupunginmuseo Kulttuuriympäristöyksikkö 10.5.2016
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Kaupunginhallituksen lausuntopyyntö 22.4.2016

Kaupunginhallitus on pyytänyt kaupunginmuseon lausuntoa Raide-Jokerin hankesuunnitelmasta. Kaupunginmuseo - Keski-Uudenmaan
maakuntamuseo lausuu hankesuunnitelmasta rakennetun kulttuuriympäristön ja arkeologisen perinnön vaalimisen näkökulmasta seuraavaa.
Kaupunginmuseo on tutustunut esillä olevaan hankesuunnitelmaan liitteineen eikä sillä ole siihen huomautettavaa.
Museo on tähän mennessä lausunut Raide-Jokeriin liittyvistä vireille tulleista kaavahankkeista: Pirjontien ja Pirkkolantien asemakaavaluonnoksesta 31.3.2016, Pitäjänmäen Patterimäen täydennetystä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta; viitesuunnitelmasta ja kaavaluonnoksesta 29.3.2016 ja Oulunkylän Käskynhaltijantien ympäristöä koskevasta asemakaavan muutoksesta 27.2.2015 ja 6.4.2016.
Kaupunginmuseo – Keski-Uudenmaan maakuntamuseo toimii Helsingissä kulttuuriympäristön suojeluviranomaisena (Sopimus Museoviraston ja Keski-Uudenmaan maakuntamuseon yhteistyöstä ja työnjaosta
kulttuuriympäristön vaalimisessa 30.5.2008) ja on osallinen Raide-Jokeriin liittyvissä asemakaavan muutoshankkeissa Helsingin kaupungin
alueella. Espoon kaupungin alueella lausunnonantaja on Espoon kaupunginmuseo.
Lisätiedot
Anne Mäkinen, yksikön päällikkö, puhelin: +358 9 310 36486
anne.makinen(a)hel.fi

Kiinteistölautakunta 03.05.2016 § 196
HEL 2016-000511 T 08 00 02

Lausunto
Kiinteistölautakunta antoi kaupunginhallitukselle Raide-Jokerin hankesuunnitelmasta seuraavan lausunnon:
Kiinteistölautakunta pitää Helsingin seudun poikittaisen joukkoliikennetarjonnan kapasiteettia kasvattavaa ja joukkoliikenteen matkustusmukavuutta, täsmällisyyttä sekä luotettavuutta parantavaa pikaraitiotiehanketta erittäin kannatettavana. Nykyiseen, osittain jo kapasiteettinsa
ylärajoilla toimivaan ns. bussijokeriin (linja 560) nähden hanke avaa
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mahdollisuuksia hyvin merkittävään uuteen täydennysrakentamiseen
toimivien joukkoliikenneyhteyksien varrella.
Lautakunta pitää kuitenkin hankesuunnitelmassa esitettyä alkuvaiheen
täydennysrakentamismäärää pysäkkien läheisyydessä (10 minuutin
kävelymatka) mahdollisuuksiin nähden vaatimattomana ja esittää panostamista selvästi rohkeampaan ja etupainotteisempaan täydennyskaavoittamiseen. Se nostaisi samalla selvästi hankkeen yhteiskuntataloudellista kannattavuutta. Raide-Jokerin ns. sisemmällä esikaupunkivyöhykkeellä tehokkaan täydennysrakentamisen taloudelliseksi esteeksi nousee valitettavan usein pysäköintiratkaisujen kalleus siitä huolimatta, että pysäköintinormeja on vastikään tarkistettu. Lautakunta
esittää siksi, että asumisen pysäköintikustannuksia alentavia ratkaisuja
aktiivisesti etsitään myös yhteis- ja vuorottaiskäyttöön pohjautuvilla ratkaisuilla sekä mahdollistamalla Raide-Jokerin pysäkkien läheisyydessä
(lähes) autottomia asuntoratkaisuja. Esikaupunkialueen täydennyskaavoituksessa tulisi muutenkin ottaa huomioon alueen asuntohintatason
asettamat rajoitukset kaavan toteuttamistaloudelle.
Lautakunta pitää tärkeänä, että Raide-Jokerin tarkentavassa suunnittelussa lähtökohtaisesti pyritään pysymään nykyisten asemakaavojen katu- tai yleisillä alueilla, jottei Raide-Jokerin rakentamisaikataulua vaaranneta pienillä tonteille ulottuvilla katualueiden laajennuksilla. Sellaiset
Raide-Jokerin mukanaan tuomat katujärjestelyt, jotka vaativat katualueiden leventämistä tonttialueille, olisi ripeästi syytä käsitellä erillisinä,
täydennysrakentamista edistävinä asemakaavan muutoshankkeina.
Kiinteistötoimi tulee tukemaan Raide-Jokeri -investoinnin täysimääräistä hyödyntämistä ja aseman seutujen maankäytön tehostamista aktiivisella maapolitiikalla ja tontinluovutuksilla. Kiinteistötoimen tarkoituksena on saattaa Raide-Jokerin ja aseman seutujen vaikutusalueen maapoliittiset periaatteet luottamusmieskäsittelyyn vielä kuluvan vuoden aikana.
Esittelijä
osastopäällikkö
Sami Haapanen
Lisätiedot
Peter Haaparinne, toimistopäällikkö, puhelin: 310 31864
peter.haaparinne(a)hel.fi

Yleisten töiden lautakunta 03.05.2016 § 191
HEL 2016-000511 T 08 00 02

Lausunto
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Yleisten töiden lautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:
Raide-Jokerin toteuttaminen edistää osaltaan Helsingin kestävän liikkumisen kehittämistä, täydennysrakentamista sekä asunto- että työpaikkarakentamisen osalta Raide-Jokerin vaikutusalueella, valmisteilla
olevan yleiskaavan raideliikenteen verkostokaupungin syntymistä ja
poikittaisen joukkoliikenteen riittävän kapasiteetin varmistamista ja palvelutason parantamista.
Helsingin kaupungin osalta Raide-Jokerin hankesuunnitelman laatimisesta on vastannut kaupunkisuunnitteluvirasto ja Helsingin kaupungin
liikennelaitos -liikelaitos (HKL) vastaa hankkeen toteuttamisesta. Rakennusvirasto tulee osaltaan edistämään Raide-Jokerin toteutusta
kaupungin kokonaisedun mukaisesti. Rakennusvirasto osallistuu toteuttamiseen niiden katujärjestelyjen osalta, jotka eivät sisälly raitiotien rakentamiseen, mutta ovat välttämättömiä suunnitella ja rakentaa samassa yhteydessä. Rakennusvirasto sisällyttää hankesuunnitelmassa
esitetyn katurakentamisen määrärahatarpeen noin 10 milj. euroa toteutusvuosien talousarvioesitykseensä.
Koko hanke rakennetaan pääosin nykyiselle katu- tai puistoalueelle.
Raide-Jokerin rakennustöitä tehdään samanaikaisesti katujärjestelyjen
kanssa, joista osa johtuu radan rakentamisen aiheuttamista kadun
poikkileikkauksen muutoksista ja osa täydennysrakentamisen tai pyöräilyn edistämisen aiheuttamista katujärjestelyistä. Projektinhallinnan,
suunnittelun, rakentamisen ja viestinnän onnistumiseksi näitä hankintoja ei tule erottaa toisistaan, vaan ne tulee sisällyttää yhteisen kunnallisteknisen työmaan toimintaperiaatteen mukaisesti samaan hankkeeseen, saman projektinjohdon alle ja tilaajittain maksuosuuksiin eriteltyinä. Rakennusviraston edustajan tulee osallistua Raide-Jokeri -hankkeen johtoryhmän työskentelyyn. Hankkeen onnistunut läpivienti edellyttää myös riittävää hankeviestintää ja sujuvaa yhteistyötä Helsingin
seudun liikenteen (HSL) ja kaupunkien viestinnän kanssa.
Hankesuunnitelma antaa hyvän lähtökohdan jatkosuunnittelulle, mutta
kaikki rakentamisen osapuolet, välttämättömät muutokset ja vaikutukset eivät ole vielä selvillä. Suunnittelussa ja rakentamisessa tulee noudattaa yhteisen kunnallisteknisen työmaan periaatteita, jotta muiden tilaajien (Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä (HSY), Helen Oy, Helen Sähköverkko Oy, Gasum Oy ja teleoperaattorit) tarpeet
tulee huomioiduksi toteutuksessa. Helsingin kaupungin liikennelaitoksen (HKL) tulee toimia yhteisen kunnallisteknisen työmaan toimintaperiaatteen mukaisena päätilaajana.
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Hankesuunnitelman suunnitelmaselostuksessa ja -piirustuksissa esitettyjä kaikkia osia ja katujen muutostarpeita ei rakennusviraston arvion
mukaan ole esitetty kustannusarviossa. Raide-Jokerin vaikutukset ja
muutostarpeet yleisille alueille ovat laajempia kuin hankesuunnitteluvaiheessa on tarkasteltu. Jatkossa on kokonaissuunnittelun tarve esimerkiksi reitistön jatkuvuuden turvaamiseksi asuin- ja työpaikka-alueilta
pysäkeille. Katu- ja puistoalueilla on myös rakenteita, joiden uusiminen
ja korjaus on kustannusten kannalta järkevää toteuttaa Raide-Jokerin
rakentamisen yhteydessä. Kaikkia näitä rakenteita ja muutostarpeita ei
välttämättä ole tunnistettu vielä hankesuunnitteluvaiheessa. Lisäksi johtosiirtokustannusten vastuut eri osapuolten kesken tulee selvittää
hankkeen käynnistyessä.
Rakennetussa ympäristössä tehtävien muutosten läpivienti ja kustannusten hallinta on vaativa tehtävä. Kustannusten hallinnan tulee vaikuttaa hankkeen organisointiin, jotta välttämättömät työt voidaan tehdä
hankkeen kustannusraamissa. Hankkeen johdolla tulee olla riittävä
päätösvalta suunnittelu-, toteutus- ja hankintaratkaisuihin. Katuympäristön muutoksia tulee hallita kokonaisuutena eikä pelkästään raitiotien
näkökulmasta. Kustannushallinnan ja sen raportoinnin tulee olla riittävän tarkkaa ja mahdollisimman oikea-aikaista, sillä rakennetussa kaupunkiympäristössä tehtävät työt sisältävät paljon yksityiskohtia ja mahdollisesti muutoksia myös toteutusvaiheessa.
Yleisten töiden lautakunnan lausunnoissa vuosina 2009 ja 2012 esitettyjä näkökohtia on otettu hankesuunnitelmassa huomioon. Lautakunta
haluaa edelleen korostaa käyttäjän kannalta miellyttävän katuympäristön ja kaikkina vuodenaikoina luotettavien ja esteettömien kulkuyhteyksien toteuttamista hankkeen yhteydessä. Jalankulku ja pyöräily tulee
huomioida turvallisina reitteinä joukkoliikenteen pysäkeille ja pyöräpysäköintipaikkoja tulee toteuttaa riittävästi. Töiden aikainen häiriöiden
hallinta on hyvin tärkeää, koska rakentamisen kohteena olevat kadut
ovat pääosin liikenteellä koko muutostyön ajan.
Raide-Jokeri -hanke vastaa katusuunnitelmien ja mahdollisten puistosuunnitelmien laatimisesta ja niihin liittyvästä vuorovaikutuksesta hankkeen osana ja hankkeen aikataulun mukaisesti. Rakennusvirasto vastaa johtosäännön perusteella katu- ja puistoalueiden haltijana virallisten
suunnitelmien kuuluttamisesta, nähtäville asettamisesta ja hyväksymisestä. Siltojen ja muiden taitorakenteiden omistuksesta ja eri osapuolten vastuista tulee päättää aikaisessa vaiheessa, vaikka hanke vastaakin varsinaisesta suunnittelusta. Hankkeen tulee laatia asiakirjat, johon
on merkitty eri osapuolten tulevat ylläpidon vastuualueet tarkasti.
Hankkeen läpivientiin on varattava riittävä henkilöstö toteutusmuodosta
riippumatta. Mikäli nykyisiä rakennusviraston henkilöitä siirtyy projektiorganisaatioon, tulee viraston saada korvaavat resurssit, jotta mm.
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asuntotuotannon ja pyöräilyn katuinvestointien eteneminen ei vaarannu.
Katu- ja puistoalueilla tehtävien töiden kustannusarvio tarkentuu suunnittelun aikana. Katu- ja puistosuunnitelmista päätettäessä tulee olla
käytettävissä erittely Raide-Jokeriin kuuluvien katujen ja puistojen muutosten ja rakennusviraston maksuosuuteen kuuluvien katujen ja puistojen muutosten sekä täydennysrakentamisesta johtuvan uudisrakentamisen osalta. Raide-Jokerin kustannusten selkeä erittely on tärkeää
myös valtion investointiavustuksen ja joukkoliikenteen infrakulujen kannalta.
Hankkeen tilaajana toimivan projektiorganisaation tulee aloittaa toimintansa mahdollisimman pian. Projektisuunnitelma tulee laatia koko linjan
osuudelle mahdollisimman pian, jotta hankkeen suunnittelu päästäisiin
aloittamaan niistä osista, jotka koko hankkeen aikataulun ja kokonaisuuden kannalta ovat kriittisimmät. Hankesuunnitelmassa on esitetty
pääasiassa turvallisuus- ja kustannusriskejä, joten riskienhallinnan kokonaisuutta tulee laajentaa heti seuraavan suunnitteluvaiheen alussa.
Esittelijä
osastopäällikkö
Silja Hyvärinen
Lisätiedot
Juha Väätäinen, projektinjohtaja, puhelin: 310 38547
juha.vaatainen(a)hel.fi

Ympäristölautakunta 03.05.2016 § 186
HEL 2016-000511 T 08 00 02

Päätös
Ympäristölautakunta päätti antaa seuraavan lausunnon.
Raide-Jokeri on tärkeä pääkaupunkiseudun poikittaisliikenneyhteys, joka toteutuessaan parantaa kestävien kulkutapojen palvelutasoa ja kapasiteettia. Ympäristölautakunta pitää hyvänä, että pääkaupunkiseudun
vilkkaimman joukkoliikennereitin kapasiteettia parannetaan pikaraitioyhteydellä, jonka suunnittelussa on huomioitu myös sujuvat kävely- ja
pyöräily-yhteydet.
Raide-Jokerin vaikutuspiirissä sijaitsevat merkittävimmät luonnonsuojelukohteet ovat Vanhankaupunginlahden ja Vantaanjoen Natura-alueet.
Hankesuunnitelmaa varten tehtyjen luontoselvityksien perusteella Natura-alueille ei arvioida aiheutuvan merkittäviä vaikutuksia, kun toteuPostiosoite
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tuksessa huomioidaan suunnitellut vaikutuksien lieventämistoimenpiteet.
Hankesuunnitelmassa esitetään, että Vanhankaupunginlahden Naturaalueen linnustolle kohdistuvia vaikutuksia voidaan lieventää pesimäajan (31.7.-1.4.) ulkopuolella tapahtuvalla rakentamisella. Lisäksi hankesuunnitelmassa arvioidaan, että Vantaanjoen Naturaan ja vuollejokisimpukoihin ei kohdistu vaikutuksia, kun huomioidaan simpukoiden
esiintyvyys hankealueella ja siltapilarit rakennetaan maalle. Ympäristölautakunta pitää tarpeellisena, että hankkeessa toteutetaan edellä mainitut lievennystoimenpiteet, jotta Natura-alueille kohdistuvat vaikutukset
voidaan minimoida.
Hankesuunnitelmassa on käsitelty liito-oravien elinalueiden sijoittumista
Raide-Jokerin vaikutuspiiriin. Helsingissä tehdään tällä hetkellä ympäristökeskuksen toimeksiannosta liito-oravaselvitystä, joka sisältää myös
Talin golfkentän ja Pirkkolan alueen, joista on löydetty liito-oravien elinalueita vuosien 2015-2016 aikana. Koska Raide-Jokerin hankesuunnitelmaan ei ole voitu sisällyttää tekeillä olevan liito-oravaselvityksen havaintoja, tulee ne ottaa huomioon jatkosuunnittelussa.
Raide-Jokerin ei arvioida aiheuttavan ympäristöön merkittävää melutason lisäystä. Raiteen rakentaminen nykyisen ja yhä tiivistyvän kaupunkirakenteen yhteyteen edellyttää kuitenkin melu- ja tärinähaittojen torjunnan huolellista huomioon ottamista jatkosuunnittelussa.
Esittelijä
ympäristönsuojelupäällikkö
Päivi Kippo-Edlund
Lisätiedot
Juha Korhonen, ympäristötarkastaja, puhelin: +358 9 310 32080
juha.korhonen(a)hel.fi

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) 14.04.2016 § 72
HEL 2016-000511 T 08 00 02

Päätös
Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) päätti esittää kaupunginhallitukselle, että se esittäisi kaupunginvaltuustolle Raide-Jokerin hankesuunnitelman hyväksymistä Helsingin osalta 178.496.000 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan (MAKU 4/2015).
Johtokunta päätti merkitä tiedoksi, että hanke toteutetaan Helsingin ja
Espoon yhteishankkeena niin, että Raide-Jokerin hankesuunnitelman
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arvonlisäveroton kokonaishinta molempien kuntien osalta on yhteensä
275 milj. euroa (MAKU 4/2015).
Lisäksi johtokunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, että se esittäisi
kaupunginvaltuustolle Raide-Jokerin toteuttamisen yhteydessä tehtävien väyläjärjestelyjen hyväksymistä enintään 9 789 000,00 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan (MAKU 4/2015).
Hanke
Raide-Jokeri on Helsingin Itäkeskuksesta Espoon Keilaniemeen suunniteltu seudullinen poikittainen pikaraitiotie. Raide-Jokerin pituus on
noin 25 km, josta noin 16 km sijoittuu Helsingin alueelle ja 9 km Espooseen. Linjalle on suunniteltu 33 pysäkkiparia. Raide-Jokeri on koko
osuudeltaan kaksiraiteinen ja sitä tullaan liikennöimään nykyaikaisella,
matalalattiaisella vaunukalustolla, jonka raideleveys on 1000 mm ja
vaunun leveys 2,40 metriä. Linja on sijoitettu ensisijaisesti omalle ajouralle. Koska hankkeen keskeisiä tavoitteita ovat sujuva kulku ja tavoitteiden mukainen matkanopeus, Raide-Jokerille järjestetään kaikissa
valo-ohjatuissa risteämisissä etuudet muuhun liikenteeseen nähden.
Raide-Jokerin hankesuunnitelma käsittää pikaraitiotien infrastruktuurin
toteuttamisen sisältäen vaadittavat raitiotien edellyttämät muutokset katuympäristöön. Helsingin kaupungin arvioitu osuus rakentamiskustannuksista on 178,5 miljoonaa euroa. Hankesuunnitelman rataosuuden
toteuttamisesta tehdään omat päätöksensä Helsingissä ja Espoossa
kunkin kaupungin alueelle sijoittuvilta osin.
HKL vastaa Helsingin osalta hankesuunnitelmassa Helsingille kuuluvan
osuuden toteuttamisesta, ellei jatkovalmistelussa Helsingin ja Espoon
kaupunkien kesken muuta sovita.
Valtioneuvosto on kehysriihessään 5.4.2016 esittänyt valtion avustusta
Raide-Jokerin toteuttamiselle. Valtion myöntämä avustus liittyy valtion
ja kuntien väliseen maankäytön, asumisen ja liikenteen sopimuksen
(MAL-sopimus) hyväksymiseen. Valtion avustuksen toteutuminen on
edellytys Raide-Jokerin toteuttamiselle.
Hankesuunnitelma sisältää myös esityksen Raide-Jokerin yhteydessä
tehtävistä Raide-Jokeriin kuulumattomista, mutta toteutuksen kannalta
tarkoituksenmukaisista liittyvistä muista väyläjärjestelyistä. Näistä Helsingin väyläjärjestelyiden osuus on 9,79 miljoonaa euroa ja ne kuuluvat
pääosin Helsingin rakennusviraston kustannuksiin.
Hankesuunnitelma ei sisällä Raide-Jokerille suunniteltuja kahta varikkoa eikä Raide-Jokerin operointiin tarvittavaa raitiovaunukalustoa. Raide-Jokerin varikoista ja kaluston hankkimisesta päätetään erikseen.
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Hankesuunnitelman yhteydessä on laadittu alustava suunnitelma ja
kustannusarviot myös tarvittavien lisävarikkotilojen ja lisäkaluston kustannuksista seuraavasti:
Helsingin Roihupeltoon suunnitellun raitiotievarikon kustannusarvio on
49,5 miljoonaa euroa. Raide-Jokerin operointiin tarvittavan kaluston
vaatimiksi investoinneiksi on arvioitu 85 - 95 miljoonaa euroa.
Edellä mainitut kustannusarviot on pyritty määrittämään enimmäishinnoiksi, joita ei tulla ylittämään myöhemmissä suunnitteluvaiheissa.
HKL:n tavoitteena on edetä molempien edellä mainittujen hankkeiden
suunnittelussa niin, että HKL:n johtokunta voi tehdä niistä hankepäätösesitykset kaupunginhallitukselle esitettäväksi edelleen kaupunginvaltuustolle vuoden 2016 aikana.
HKL on siis käynnistänyt raitiovaunuvarikoiden tarkemman suunnittelun
sekä arvioinnin siitä, miten varikkojärjestelyt on tarkoituksenmukaisinta
toteuttaa. Alustavien arvioiden mukaan tarkoituksenmukaisinta saattaa
olla toteuttaa alkuvaiheessa ainoastaan Roihupellon varikko. Tässä
skenaariossa Laajalahden varikon toteuttaminen olisi tarkoituksenmukaisinta Raide-Jokerin kapasiteettitarpeen kasvaessa ja liikenteen lisääntyessä noin vuonna 2040.
Helsingin kaupungin investoinnit Raide-Jokeriin sisältäen radan, varikon ja kaluston, sekä huomioiden valtion myöntämä tuki radan toteutukseen ovat arviolta enintään 269,5 miljoonaa euroa.
Raide-Jokerin edellyttämät investoinnit sisällytetään HKL:n talousarvioesitykseen vuosille 2017 - 2026 siten, että Raide-Jokerin käyttöönotto
on mahdollista vuonna 2021. Raide-Jokerin toteuttaminen mahtuu
HKL:n investoinneille asetettuun investointiraamiin. Raide-Jokerin toteuttaminen ei vaikuta muiden merkittävien Helsingin joukkoliikennehankkeiden kuten Kruunusiltojen toteuttamiseen. Raide-Jokerin raitiotien rakentaminen toteutuu ennen Kruunusiltojen raitiotien rakentamista.
Raide-Jokeri korvaisi nykyisen bussirunkolinjan 550, joka on matkustajamääriltään pääkaupunkiseudun vilkkain bussilinja. Linjan matkustajamäärät ovat olleet kasvussa sen perustamisesta lähtien ja vuodesta
2006 vuoteen 2014 Jokeri-linjan matkustajamäärät ovat yli kolminkertaistuneet. Suuri kasvu tapahtui vuonna 2013, jolloin arkivuorokauden
matkustajat nousivat noin 30 000 matkustajasta lähes 40 000 matkustajaan. Tällöin linjan toimivuutta parannettiin aiemmasta avorahastuksella ja tiheämmillä vuoroväleillä.
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Tiheästä vuorovälistä huolimatta bussilinja on altis ylikuormittumiselle.
Linjan luotettavuutta heikentää bussien jonoutumisesta aiheutuva vuorovälien pidentyminen. Raide-Jokerin hankearvioinnissa tehtyjen liikenne-ennusteiden perusteella linjan 550 matkustuskysyntä kasvaa edelleen tulevaisuudessa. On epävarmaa, miten pitkälle tulevaisuuteen linjan 550 tarjontaa lisäämällä pystytään vastaamaan kysynnän kasvuun
taloudellisesti ja toiminnallisesti kestävällä tavalla.
Raide-Jokerin keskeiset tavoitteet ovat maankäytön tiivistäminen, joukkoliikenteen lisäkapasiteetin tarjoaminen, poikittaisten liikenneyhteyksien parantaminen ja joukkoliikenteen liikennöinnin luotettavuuden parantaminen. Lisäksi Raide-Jokerin toteuttaminen kytkeytyy seudullisiin
tavoitteisiin: MAL-visioon, MAL-tavoitteisiin ja HLJ 2015- suunnitelmassa esitettyihin tavoitteisiin. MAL-vision mukaan kestäviin liikkumismuotoihin pohjautuva liikennejärjestelmä palvelee seudun saavutettavuutta
ja elinkeinoelämän kilpailukykyä. Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelmassa (HLJ 2015) Raide-Jokeri on ennen vuotta 2025 aloitettavien joukkoliikennehankkeiden listalla.
Raide-Jokerin käytävä kuuluu Helsingin tärkeimpiin täydennysrakentamiskohteisiin. Hankesuunnittelun rinnalla on valmisteltu useita täydennysrakentamiseen tähtääviä kaavahankkeita. Pidemmällä tähtäimellä
uusi yleiskaava mahdollistaa merkittävästi lisää asunto- ja työpaikkarakentamista Raide-Jokerin vaikutusalueelle. Raide-Jokerin toteuttaminen on lähtökohta valmisteilla olevan yleiskaavan raideliikenteen verkostokaupungin syntymiselle ja parantaa merkittävästi poikittaisen
joukkoliikenteen palvelutasoa. Raide-Jokeri kytkeytyy myös useimpiin
yleiskaavassa esitettyihin säteittäisiin pikaraitioteihin.
Hankkeen kustannukset
Raide-Jokerin rakentamisen kustannusarvio on 275 miljoonaa euroa
(MAKU-indeksi 110,6, huhtikuu 2015). Rakentamisen kustannusarvio
sisältää sekä raitiotien infrastruktuurin rakentamisen että raitiotien edellyttämät muutokset katuympäristöön. Helsingin kaupungin arvioitu
osuus rakentamiskustannuksista on 178,5 miljoonaa euroa.
Hankesuunnitelmaan sisältyy lisäksi sellaisia katuympäristön muutoksia, jotka eivät aiheudu raitiotien rakentamisesta, mutta on ollut suunnitelmien yhteensovittamiseksi välttämätöntä suunnitella Raide-Jokerin
yhteydessä. Näiden muutosten yhteenlasketut kustannukset ovat noin
10 miljoonaa euroa. Kustannuksista arviolta korkeintaan puolet muodostuu sellaisista suunnitteilla olevista hankkeista, jotka on yhteensovittamisen takia välttämätöntä toteuttaa ennen Raide-Jokerin rakentamista. Suurimmat yksittäiset kohteet Helsingissä ovat raitiotien rinnalla kulkeva pyöräilyn baanayhteys Oulunkylä - Viikki (2,3 milj. €) ja KäskynPostiosoite
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haltijantien ympäristön täydennysrakentamisen edellyttämät muutokset
kadun poikkileikkaukseen (1,5 milj. €).
Raide-Jokerin kaluston kokonaisinvestoinniksi on arvioitu 85–95 miljoonaa euroa ja varikoiden investoinniksi yhteensä 64 miljoonaa euroa,
josta Helsingin puolella sijaitsevan Roihupellon varikon osuus olisi noin
49,5 miljoonaa euroa. Kalusto ja varikkoinvestointien pääomakustannukset sisältyvät Raide-Jokerin arvioituihin liikennöintikustannuksiin,
jotka tällä laskentatavalla ovat noin 18 milj. euroa vuodessa.
Yhteenveto hankkeen kustannuksista
Rataosuus
Helsinki
Valtion rahoitusosuus
Espoo
Valtion rahoitusosuus
Yhteensä

178,5 M€
54,6 M€
96,0 M€
29,4 M€
274,5 M€

Varikot
Helsinki
Espoo

49,5 M€
14,9 M€

Muut väyläjärjestelyt
Helsinki
Espoo

9,8 M€
15,0 M€

Kalusto
Helsinki

95,0 M€

Operointi ja käyttö
Raide-Jokerin operoinnin järjestämisestä vastaa HSL –kuntayhtymä,
jonka kanssa HKL käy neuvotteluja liikenteen aloittamiseen varautumisen organisoitumisesta.
Raide-Jokerin infrastruktuurin kunnossapitokustannuksiksi on arvioitu
1,6-2 miljoonaa euroa vuodessa. Vastaavasti runkolinjan 550 nykyisen
infrastruktuurin kunnossapidosta säästyisi noin 0,5 miljoonaa euroa
vuodessa, jolloin vuosittainen kunnossapitokustannusten kasvu olisi
poikittaislinjalla 1,1–1,5 miljoonaa euroa vuodessa
Hankkeen vaikutukset
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Hankesuunnitelmassa on selvitetty raitiotien vaikutuksia luontoon, pinta- ja pohjavesiin, maisemaan ja kaupunkikuvaan, kulttuurihistoriallisiin
kohteisiin, virkistysalueisiin ja ulkoilureitteihin, meluun ja tärinään,
maankäyttöön ja kaavoitukseen, autoliikenteen palvelutasoon ja liikenneturvallisuuteen. Lisäksi on arvioitu pysäkkien saavutettavuutta nykyisten kävely-yhteyksien perusteella. Raide-Jokerin ennustettuja matkustajamääriä ja yhteiskuntataloudellista kannattavuutta on arvioitu erillisessä hankearvioinnissa. Lisäksi on arvioitu Raide-Jokerin kaupunkitaloudellisia vaikutuksia Helsingissä. Arviointien keskeisistä tuloksista
on koostettu Helsingin osalta yhteenvetona laajennettu hankearviointi.
Raide-Jokerin vaikutukset luontokohteisiin ja ympäristöön ovat pääosin
vähäisiä tai ne voidaan estää huolellisella jatkosuunnittelulla. Raide-Jokerilla on myönteisiä vaikutuksia kaupunkiympäristön laatuun ja joukkoliikenteen palvelutasoon. Radalle on esitetty monin paikoin nurmipinta
ja suunnittelussa on huomioitu myös muut mahdollisuudet lisätä kaupunkivihreää. Raitiotieliikennöinti on myös turvallista sekä raitiovaunussa matkustaville että muille tienkäyttäjille. Raitioliikenne aiheuttaa jonkin verran melua, mutta siihen voidaan vaikuttaa ratasuunnittelun keinoin sekä uudella vaunukalustolla.
Viimeisimmät ennusteet Raide-Jokerin matkustajamääristä sisältyvät
hankearviointiraporttiin. Näissä ennustetaan Raide-Jokerilla olevan
noin 88 000 matkustajaa arkivuorokaudessa vuonna 2025. Vertailuvaihtoehtona toimineena bussilinjalla olisi samana ajankohtana noin 65
000 matkustajaa arkivuorokaudessa. Raide-Jokerin matkustajamäärä
arkivuorokaudessa kasvaisi vuoteen 2040 mennessä noin 102 000:een
ja yleiskaavan tavoitevuonna 2050 matkustajamäärä olisi noin 129 000.
Hankearviointi perustuu Liikenneviraston väylähankkeiden arviointiohjeisiin, joiden keskeinen osa on YHTALI-menetelmän mukainen yhteiskuntataloudellinen kannattavuuslaskelma. Laskelmassa Raide-Jokeria
on verrattu nivelbusseilla liikennöitävään bussivaihtoehtoon. Laskelman
perusvaihtoehdossa Raide-Jokerin hyöty-kustannussuhde on 0,7. Hyöty-kustannussuhde paranee tarkasteltaessa myöhäisempiä hankkeen
valmistumisvuosia. Muutos perustuu pääosin maankäytön ja muun liikennejärjestelmän kehitykseen. Vastaavan suuntaisia vaikutuksia voidaan saavuttaa painottamalla Raide-Jokerin vaikutusalueen maankäytön kehittämistä lähitulevaisuuteen. YHTALI-laskelmassa ei ole pystytty
täysimääräisesti arvioimaan vertailuvaihtoehdon toimivuuden todennäköistä heikentymistä matkustajamäärien kasvaessa tulevaisuudessa.
Raide-Jokerin linjan vaikutusvyöhykkeellä on käynnissä olevaa tai lähivuosina käynnistyvää asemakaavoitusta noin 860 000 k-m² verran.
Tästä noin 650 000 k-m² tullee kaupunginvaltuuston päätettäväksi
MAL-sopimuskauden 2016–2019 aikana ja noin 210 000 k-m² sen jälPostiosoite
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keisellä kaudella 2020–2025. Tämän lisäksi yleiskaavaehdotuksesta
arvioidaan kaudella 2020–2025 etenevän asemakaavoina valtuustoon
karkeasti 1,1 milj. k-m².
Vuonna 2014 tehdyssä kaupunkitaloudellisessa selvityksessä oli arvioitu Raide-Jokerin vaikutuksia suhteessa valmisteilla olevan yleiskaavan
mahdollistamaan rakentamispotentiaaliin. Hankkeella on arvioitu olevan 30 vuoden aikana (nykyarvotettuna) maan myynti- ja vuokratuottoihin sekä maankäyttösopimuskorvauksiin vaikutus, joka kattaa raitiotien rakentamiskustannukset, mikäli hankkeeseen saadaan 30 % suuruinen valtion rahoitusosuus. Tämä perustuu erityisesti arvioon nopeammin toteutuvasta rakentamisvolyymistä.
Laajennetun hankearvioinnin perusteella hankkeen vaikutukset ovat
pääosin myönteisiä tai erittäin myönteisiä. Haittoja liittyy lähinnä hankkeen merkittäviin kustannuksiin ja liikennöinnin vuorovälin pidentymiseen ruuhka-aikoina 2–3 minuutista 5–6 minuuttiin. Kun huomioidaan
liikennöinnin parantuva luotettavuus, kokonaisvaikutus matkustajien
kannalta on HSL:n asiantuntija-arvioiden perusteella todennäköisesti
neutraali tai myönteinen. Joukkoliikenteen tulevan luotettavuuden laskennalliseen mallintamiseen ja arviointiin ei tällä hetkellä ole käytettävissä yleisesti hyväksyttyjä menetelmiä.
Suunnittelun vaiheet ja hankkeen päätöksenteko
Raide-Jokeria on suunniteltu pääkaupunkiseudulla aina 1980-luvun lopulta asti. Linja on merkitty Helsingin lainvoimaiseen yleiskaavaan
2002 ja sisältyy myös kaupunkisuunnittelulautakunnan 10.11.2015
päättämään yleiskaavaehdotukseen. Espoossa Raide-Jokeri on merkitty lainvoimaiseen Espoon eteläosien yleiskaavaan sijainniltaan ohjeellisena, mutta yhteytenä sitovana.
Raide-Jokerin alustava yleissuunnitelma valmistui vuonna 2009. Helsingin ja Espoon kaupunkisuunnittelulautakunnat hyväksyivät suunnitelman hankkeen jatkosuunnittelun pohjaksi saman vuoden kesäkuussa. Vuonna 2011 tehtiin päivitetty hankearviointi ja selvitys Raide-Jokerin kehityskäytävän maankäytön kehittämisperiaatteista. Helsingin kaupunginvaltuusto päätti 29.8.2012, että uusi hankearviointi ja maankäyttöselvitys muodostavat riittävän pohjan hankkeen jatkosuunnittelun ja
kaavoituksen aloittamiselle.
Helsingin kaupunginvaltuuston hyväksymässä strategiaohjelmassa
2013–2016 kehotettiin kiirehtimään Raide-Jokerin toteuttamista osana
Helsingin kestävän liikkumisen kehittämistä.
Espoon kaupunki on Otaniemi -yhteisöjen aloitteesta teettänyt vuonna
2013 selvityksen Otaniemen liittämisestä Raide-Jokerin piiriin. SelvitykPostiosoite
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sessä vertailtiin erilaisia linjausvaihtoehtoja osuudella Leppävaara –
Otaniemi / Tapiola. Selvityksen perusteella Espoon kaupunginhallitus
päätti 10.2.2014, että hankesuunnittelua jatketaan Leppävaarasta Otaniemeen / Keilaniemeen kulkevan ratalinjauksen pohjalta. Raide-Jokerin uusi linjaus Espoossa palvelee kehittyvän kaupungin tarpeita vanhaa, yleiskaavan mukaista linjausta paremmin.
Raide-Jokerin hankesuunnitelman (2015) ovat teettäneet yhteistyössä
Helsingin kaupunki, Espoon kaupunki, Liikennevirasto ja Helsingin
seudun liikenne -kuntayhtymä. Helsingin kaupunkisuunnitteluvirastolla
on ollut päävastuu suunnitteluprojektista ja HKL on osallistunut hankkeeseen asiantuntijana. Helsingin ja Espoon kaupungit ovat vastanneet
hankkeeseen liittyvästä maankäytön suunnittelusta ja suurimmasta
osasta hankkeen vuorovaikutusta
Espoon kaupunkisuunnittelulautakunta päätti 20.1.2016 merkitä hankesuunnitelman tiedoksi.
Helsingin kaupunkisuunnittelulautakunta päätti 22.3.2016 puoltaa Raide-Jokerin hankesuunnitelman hyväksymistä ja lisäksi päätti hyväksyä
hankesuunnitelman sitä koskevien liikennesuunnitelmien lähtökohdaksi.
Vuorovaikutus ja viranomaisyhteistyö
Vuorovaikutuksen ja viestinnän tarkoituksena on ollut hankesuunnittelun aikana kertoa kaupunkilaisille työn etenemisestä, kuulla näkemyksiä ja ideoita sekä ottaa niitä mahdollisuuksien mukaan huomioon
suunnittelussa. Tavoitteena on ollut, että viestintä ja vuorovaikutus tukee suunnittelun etenemistä ja että saatava palaute voidaan ottaa
mahdollisimman hyvin huomioon suunnittelussa.
Helsingissä erityisenä tavoitteena on ollut tuoda esiin ja keskustella
Raide-Jokerin lisäksi maankäytön suunnittelusta ja kaupungin tiivistymisestä raideyhteyden varrella. Raide-Jokerin viestintä ja järjestetyt tilaisuudet ovat samalla olleet osa alueen ajankohtaisten asemakaavojen vuorovaikutusta. Hankesuunnittelun aikaista vuorovaikutusta on käsitelty tarkemmin hankesuunnitelmaraportissa.
Hankesuunnitelman valmistumisen jälkeen Raide-Jokeri on ollut esillä
näyttelytila Laiturilla keväällä 2016 järjestetyssä ratikkanäyttelyssä.
Näyttelyn yhteydessä järjestettiin erikseen tilaisuudet Raide-Jokerista
ja pikaraitioteistä yleisemmin. Lisäksi on järjestetty työpajoja Raide-Jokerin pysäkkien ympäristöjen suunnittelusta ja keskustelutilaisuuksia
Raide-Jokerin varrella käynnissä olevista asemakaavoituskohteista.
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Hankesuunnitelman laatimisessa on tehty jatkuvaa yhteistyötä suunnitteluhankkeen toimeksiantajien lisäksi rakennusvirasto ja ympäristökeskuksen kanssa. Lisäksi Uudenmaan ELY-keskus ja kaupunginkanslia
ovat osallistuneet hankesuunnittelun ohjaukseen. Suunnitelmaan sisältyvän Patterimäen tunnelin turvallisuusratkaisuista on neuvoteltu pelastuslaitoksen kanssa.
Toteutuksen eteneminen
HKL:n johtokunnan päätöksen jälkeen Raide-Jokerin toteuttaminen
edellyttää yhtäaikaista päätöstä Espoon ja Helsingin kaupunginvaltuustoissa. Tätä ennen Helsingin kaupunginhallitus pyytää mahdollisen esityksen jälkeen hankesuunnitelmaa koskevat lausunnot.
Hankkeen toteuttaminen edellyttää liikennesuunnitelmien laatimista koko linjalta mm. liikenteen ohjausta koskevien järjestelyjen tarkentamiseksi. Kaupunkisuunnitteluvirasto valmistelee liikennesuunnitelmat
päätöksentekoon. Valmistelun lähtökohtana toimivat hankesuunnitelman ratasuunnitelmat. Suunnittelussa huomioidaan lisäksi hankesuunnitelmassa mainitut jatkoselvitystarpeet.
Raide-Jokerin toteuttamisen edellyttämien asemakaavan muutosten
valmistelu on käynnissä sekä Helsingissä että Espoossa. Helsingissä
kaavamuutokset jakautuvat teknisiin asemakaavamuutoksiin ja muiden
asemakaavahankkeiden yhteydessä tehtäviin muutoksiin. Teknisistä
kaavamuutoksista vastaa kaupunkisuunnitteluviraston täydennysrakentamisprojekti ja niiden valmistelu käynnistyi hankesuunnittelun yhteydessä vuonna 2015. Kaupunkisuunnitteluviraston tavoitteena on tuoda
tekniset kaavamuutokset päätöksentekoon vuoden 2016 aikana, jotta
hankkeen rakentaminen voidaan käynnistää sujuvasti. Muiden kaavahankkeiden yhteydessä tehtävät muutokset etenevät näiden hankkeiden aikataulujen mukaan vuosina 2016 - 2018. Tarvittaessa näitä muutoksia voidaan jakaa erillisiksi kaavamuutoksiksi, mikäli hankkeen aikataulu tätä edellyttää.
HKL ja Espoon kaupunkitekniikan keskus ovat yhteistyössä käynnistäneet kuluvan vuoden alussa Raide-Jokerin toteutusmallia arviovan selvityksen, jossa on arvioitu mm. erilaisten tilaajaorganisaatioiden, projektinjohto-, allianssi- ja st-urakkamallien etuja ja haittoja Raide-Jokerin
toteutuksessa. Selvityksen työpajoihin on osallistunut myös kaupunginkanslian, rakennusviraston, kaupunkisuunnitteluviraston, Liikenneviraston, Uudenmaan ELY-keskuksen ja HSL:n edustajia. Selvityksen raportti valmistuu huhtikuussa 2016 ja sen pohjalta esitetään Raide-Jokerin toteuttamisen kannalta tarkoituksenmukaisin hankinta- ja toteutusmalli. Selvitys ja esitys Raide-Jokerin toteuttamisen organisoinnista liitetään tulevaan kaupunginvaltuuston päätökseen.
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Toteutus- ja organisointimallin laatimisen jälkeen käynnistetään RaideJokerin riskien tarkka arviointi. Raide-Jokerin toteuttamisen tavoiteaikataulu on rakentamisen käynnistäminen soveltuvin osin jo vuonna 2017.
Raide-Jokerin rakentamisajaksi on arvioitu noin neljä vuotta. Näin ollen
Raide-Jokerin operoinnin alkaminen olisi arviolta elokuussa 2021. Raide-Jokerin tulee kuitenkin aloittaa operointinsa joka tapauksessa ennen
vuoden 2023 loppua, jolloin nykyisen Runkolinja 550:n liikennöintisopimusten optiot päättyvät.
21.01.2016 Ehdotuksen mukaan
Esittelijä
yksikön johtaja
Artturi Lähdetie
Lisätiedot
Artturi Lähdetie, yksikön johtaja, puhelin: 310 35245
artturi.lahdetie(a)hel.fi
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§ 133
V 13.3.2019, Raide-Jokerin varikon hankesuunnitelman hyväksyminen
HEL 2019-000577 T 10 06 00

Päätös
Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto hyväksyy Raide-Jokerin varikon hankesuunnitelman liikenneliikelaitoksen esityksen 31.1.2019 mukaisesti siten, että
varikon kokonaiskustannusarvio on yhteensä 69,45 milj. euroa, josta
Helsingin kaupungin osuus on yhteensä 62,44 milj. euroa (ratainfran
osalta MAKU-indeksi marraskuu 2018, varikkorakennuksen osalta rakennuskustannusindeksi marraskuu 2018).
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035
kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet
1
2
3
4
5
6
7

Liikenneliikelaitoksen johtokunnan esitys 31.1.2019
Varikon hankesuunnitelma
Hankekuvaus
Päivitetty hankearviointi
Päivitetty kaupunkitaloudellinen arviointi
Vaikutukset käyttötalouteen ja lipun hintoihin, päivitetty
HSL:n lausunto 22.1.2019

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
Raide-Jokerin kokonaisuuteen liittyvät aikaisemmat päätökset
Kaupunginvaltuusto hyväksyi 15.6.2016 § 178 Raide-Jokerin hankesuunnitelman ratainfran osalta. Myös Espoon kaupunginvaltuusto hy-
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väksyi hankesuunnitelman kesäkuussa 2016. Hankesuunnitelman
enimmäishinnan korottaminen on tämän esityslistan edellisenä asiana.
Kaupunginvaltuusto hyväksyi 28.9.2016 § 239 Raide-Jokeri -linjan raitiovaunuhankinnan hankesuunnitelman. Hankesuunnitelman mukaan
Raide-Jokeri -linjan liikennöintiä varten hankitaan enintään 29 kappaletta kahteen suuntaan ajettavia, 35 metriä pitkiä raitiovaunuja.
Kaupunginhallitus hyväksyi 24.10.2016 § 926 Espoon ja Helsingin yhteistyösopimuksen Raide-Jokeri -linjan suunnittelusta ja toteutuksesta.
Yhteistyösopimuksessa sovittiin mm. hankkeen organisoinnista nykyisten Helsingin ja Espoon kaupunkiorganisaatioiden puitteissa ja niihin
tukeutuen sekä kustannusvastuusta ja kustannusten jakautumisesta.
Helsingin ja Espoon yhteinen Raide-Jokerin johtoryhmä päätti
9.12.2016 hankkeen toteuttamisesta allianssimallilla.
Liikenneliikelaitoksen johtokunnan esitys
Liikenneliikelaitoksen johtokunta esittää 31.1.2019 Raide-Jokerin varikon hankesuunnitelman hyväksymistä siten, että varikon kokonaiskustannusarvio Helsingin kaupungin osalta on yhteensä 62 436 605,00
milj. euroa (ratainfran osalta MAKU-indeksi marraskuu 2018, varikkorakennuksen osalta rakennuskustannusindeksi marraskuu 2018).
Varikon kokonaiskustannusarvio on 69 443 570,00 milj. euroa. Espoon
kaupunki osallistuu varikon kustannuksiin 7 006 965,00 milj. eurolla.
Liikenneliikelaitoksen johtokunnan esitys on liitteenä 1. Liitteinä 2-6
ovat Roihupellon raitiovaunuvarikon hankesuunnitelma, Raide-Jokerin
hankekuvaus, Raide-Jokerin hankearviointi, Raide-Jokerin kaupunkitaloudellinen arviointi sekä vaikutukset käyttötalouteen ja lipun hintoihin.
Liitteet 3-6 ovat samat kuin tämän esityslistan edellisessä asiassa
(Raide-Jokerin hankesuunnitelman enimmäishinnan korottaminen Helsingin kaupungin osalta).
Hankkeen sisällöstä
Raide-Jokerin pikaraitiotieinfra käsittää noin 25 kilometriä rataa ja 34
pysäkkiparia Itäkeskuksen ja Espoon Keilaniemen välillä. Radasta 16
km sijoittuu Helsingin ja 9 km Espoon puolelle. Raide-Jokeria liikennöidään 29 vaunulla. Roihupellon raitiovaunuvarikko rakennetaan pikaraitiotien kalustoa varten.
Kaupunginvaltuuston 15.6.2016 § 178 hyväksymässä Raide-Jokerin
pikaraitiotien infrastruktuurin hankesuunnitelmassa ja kaupunginhallituksen 27.8.2018 § 520 hyväksymässä raitiotievarikoiden kehittämissuunnitelmassa oli varauduttu kahteen Raide-Jokerin varikkoon, joista
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päävarikko sijoittuisi Helsinkiin Roihuvuoreen ja sivuvarikko Espooseen
Laajalahteen. Raide-Jokerin allianssin kehitysvaiheessa on Espoon
kaupungin teettämien selvitysten perusteella päädytty yhden varikon
ratkaisuun. Raide-Jokerin pikaraitiotien varikkotoiminnot ja operointi on
toiminnallisesti ja taloudellisesti järkevää hoitaa yhdeltä varikolta. Nyt
käsittelyssä oleva hankesuunnitelma perustuu yhden varikon ratkaisuun.
Rakennettava uusi raitiotievarikko sijoittuu Roihupellon tontille 45196/1,
jota liikenneliikelaitos hallitsee vuokrasopimuksen nojalla. Osassa tontilla sijaitsevista rakennuksista on nykyisin bussijokerin varikko, jonka
toiminta siirtyy pois tontilta ennen raitiovaunuvarikon rakentamista.
Rakennettavan varikkorakennuksen bruttoala on yhteensä 9 533 m2
(säilytyshalli 4 501 m2 ja huoltohalli 5 032 m2). Roihupellon raitiovaunuvarikolle rakennetaan vaunukaluston tarvitsemat tilat. Rakennuksen
pääasiallinen käyttötarkoitus on varikkotoiminta. Vaunujen ajo varikolle
tapahtuu Raide-Jokerin linjaraiteilta Viilarintieltä tontin länsireunalta.
Varikkorakennukseen keskitetään Raide-Jokerin raitiovaunujen säilytys- ja huoltotoiminta. Kaluston raskashuolto ja kolarikorjaus tehdään
liikenneliikelaitoksen muilla varikoilla tai kolmannen osapuolen tiloissa.
Varikolla on tilat vaunujen säännölliselle huollolle ja tarvittaville korjauksille, päivittäisille tarkistuksille ja vaunujen puhdistukselle. Huoltohalli sisältää kolme kunnossapidon huoltopaikkaa, kaksi vuorokausihuoltopaikkaa, pyöräsorvipaikan ja pesulinjan. Rakennukseen tulee tilat
kuljettajien ja huoltohenkilöstön toimisto- ja sosiaalitiloille. Varikolle rakennetaan oma väestönsuoja, jonka rauhanajan käyttö on pukuhuone.
Piha-alueille sijoitetaan henkilökunnan pysäköintialueet.
Säilytyshalli rakennetaan 34,5 m pitkille vaunuille, ja halliin mahtuu 29
vaunua. Korjaamo- ja huoltotilat rakennetaan 44 m pitkille vaunuille.
Hankesuunnitelmassa on varauduttu varikon myöhempään laajentamiseen 44 m pitkille vaunuille, mutta mahdollisen laajennuksen kustannuksia ei ole huomioitu hankesuunnitelmassa.
Kustannukset
Vuonna 2016 raitiotieinfran osalta hyväksytyssä Raide-Jokerin hankesuunnitelmassa oli esitetty arvio tulevista varikoiden kustannuksista.
Kustannusarvio (huhtikuun 2015 hintatasossa) oli 64,1 milj. euroa jakautuen Espoon Laajalahden (14,9 milj. euroa) ja Helsingin Roihupellon (49,15 milj. euroa) varikoille.
Nyt käsittelyssä olevan suunnitelman mukainen Roihupellon raitiotievarikon kokonaiskustannusarvio Espoon osuus mukaan lukien on (marraskuun 2018 hintatasossa) yhteensä 69,45 milj. euroa, joka vastaa
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66,5 milj. euroa huhtikuun 2015 hintatasossa. Kustannusten laskentaa
on selostettu tarkemmin liikenneliikelaitoksen esityslistalla sekä liitteessä 2 (hankesuunnitelma).
Kustannukset jakautuvat eri osatehtäville seuraavasti:
Suunnittelu ja hanketehtävät
Ratainfra (radan päällysrakenne, sähkö
ja tekniset järjestelmät)
Talonrakennus ja tontin maarakennus
Omistajatehtävät

12,4 milj. euroa
10,0 milj. euroa

YHTEENSÄ

62,4 milj. euroa

31,5 milj. euroa
8,5 milj. euroa

Varikon kokonaiskustannukseen lisätään nykyisen bussivarikon kirjanpidollinen jäännösarvo noin 2,3 milj. euroa. Liikenneliikelaitos (HKL)
neuvottelee HSL:n kanssa jäännösarvon käsittelystä niin, että jäännösarvo tulee huomioiduksi Raide-Jokerin varikon pääoma-arvossa varikosta maksettavaa HSL:n liikennöintikorvausta määritettäessä.
Vaikutukset käyttötalouteen ja lipun hintoihin
Raide-Jokerin varikkohankkeesta osa kustannuksista otetaan huomioon Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) maksettavissa
liikennöintikorvauksissa sekä osa infrakorvauksissa ja kaupungin infratuessa.
HSL:n liikennöintikorvauksella korvattavaan osaan kuuluvat varikkorakennus ja piha-alue, joiden kokonaiskustannus on 51,3 milj. euroa (luku
sisältää bussivarikon kirjanpidollisen jäännösarvon 2,3 milj. euroa).
HSL:n infrakorvauksella ja Helsingin kaupungin infratuella korvattavaan
osaan kuuluvat varikkoalueelle sijaitseva ratainfra, sisältäen radan, ratasähkön ja radan turvalaitteet. Infraan kohdistuvan varikon osuus on
13,4 milj. euroa.
Liikennöintikorvauksella korvattavan varikkorakennuksen ja piha-alueen poistovaikutus on 1,7 milj. euroa/vuosi (poistoaika 30 vuotta). Vakuutusrahastomaksu (0,1 %) on 30 vuoden aikana yhteensä noin 0,8
milj. euroa. Korkokulut ovat yhteensä noin 19,6 milj. euroa (korkokanta
3 % ja laina-aika 25 vuotta). Varikon käyttömenojen (pl. pääomakulut)
arvioidaan olevan 1,3 milj. euroa/vuosi. Varikkorakennuksen ja pihaalueen osalta keskimääräinen vuosikustannus 30 vuodelle jaettuna on
3,7 milj. euroa.
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Infraan kohdistuvan varikkoraitiotien osuuden poistovaikutus on 0,44
milj. euroa/vuosi (keskimääräinen poistoaika 30 vuotta). Vakuutusrahastomaksu (0,1 %) on 30 vuoden aikana yhteensä noin 0,3 milj. euroa.
HKL laskuttaa 50 % investoinnin poistoista infrakorvauksena HSL:ltä.
Loppuosa poistoista eli 0,22 milj. euroa/vuosi jää kaupungin maksettavaksi. Kaupunki maksaa ko. summan infratukena HKL:lle. HKL laskuttaa 50 % hankkeen laskennallisista korkomenoista (laskentakorko 5 %)
infrakorvauksena HSL:ltä. HKL palauttaa tämän ns. infran korkotulon
kaupungille. Infran korkotulo on yhteensä 5,2 milj. euroa. Vastaavasti
kaupunki maksaa infratukena HKL:lle investoinnin rahoittamisesta aiheutuvat todelliset korkokulut. Todelliset korkokulut ovat yhteensä 5,8
milj. euroa (korkokanta 3 % ja laina-aika 25 vuotta).
Vaikutuksia lipunhintoihin sekä kokonaisvaikutuksia kaupunkitaloudelliselta kannalta ei ole tarkasteltu varikon osalta erikseen, vaan osana
koko Raide-Jokerin (raitiotieinfra, kalusto ja varikko) vaikutustarkasteluja. Nämä tarkastelut ovat liitteissä 5 ja 6. Asiaa on myös selostettu tämän esityslistan edellisen asian yhteydessä.
Kaupunkitaloudellisia vaikutuksia ei myöskään ole tarkasteltu varikon
osalta erikseen, vaan nekin sisältyvät koko Raide-Jokerin vaikutusaviointiin (liite 4). Asiaa on selostettu myös liikenneliikelaitoksen johtokunnan esityslistalla.
Jatkotoimenpiteet ja rahoitus
Raitiotievarikon tonttia valmistellaan rakentamista varten louhinnoilla
vuonna 2019. Raitiotievarikon rakentaminen aloitetaan kesällä 2020
vanhojen rakennusten purulla ja pilaantuneiden maiden poistolla. Varsinainen rakentaminen aloitetaan vuonna 2020. Kohde valmistuu talonrakennustöiden osalta kesällä 2022. Tämän jälkeen varikolle asennetaan erilaisia raitiotietä palvelevia tietoteknisiä järjestelmiä.
Raide-Jokerin liikennöinnin aloitustavoite on kesäkuu 2024. Ensimmäinen Raide-Jokerin linjalla liikennöivistä vaunuista saapuu varikolle syksyllä 2022. Varikon aikataulun lähtökohta on, että varikko on valmis
vastaanottamaan Raide-Jokerin vaunut ensimmäisestä vaunusta lähtien.
Raitiovaunuvarikon toteuttaminen edellyttää kaupungin ja liikenneliikelaitoksen välisen tontinvuokrasopimuksen muuttamista. Sopimusmuutos on allekirjoitettu tammikuussa 2019.
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Raitiovaunuvarikon rakentaminen edellyttää myös asemakaavan muutosta, jonka valmistelu käynnistyy keväällä 2019. Rakentaminen voidaan kuitenkin aloittaa poikkeamispäätöksellä.
Liikenneliikelaitoksen vuoden 2019 talousarvion investointisuunnitelmassa Raide-Jokerin varikolle on varattu 57,1 milj. euroa vuosille 20192022. Liikenneliikelaitos tarkistaa investointisuunnitelmaa hankkeen
osalta vuoden 2020 talousarvioehdotuksen yhteydessä. Hanke rahoitetaan lainarahoituksella.
Saadut lausunnot
Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL) on antanut asiasta lausuntonsa 22.1.2019. HSL:n mukaan Roihupeltoon sijoitettava varikko
on sijainniltaan erinomainen ja tarjoaa hyvät edellytykset Raide-Jokerin
liikennöinnille. Pikaraitioliikenteen kasvaessa varikkovaraus myös Raide-Jokerin länsipäässä on syytä kuitenkin säilyttää. Oma varikko mahdollistaa Raide-Jokerin liikenteen järjestämisen kilpailuneutraalilla tavalla. Huoltopaikojen eriyttäminen mahdollistaa kunnossapidon kilpailutuksen tulevaisuudessa. HSL toteaa lisäksi, että varikkoinfran tulee
mahdollistaa erilaiset kalustoskenaariot, mm. 45 metriä pitkät vaunut.
HSL:n lausunto on liitteenä 7.
Kaupunginhallituksen kannanotot
Kaupunginhallitus toteaa, että Raide-Jokeri on kaupungin ja koko pääkaupunkiseudun kannalta strategisesti merkittävä hanke, jonka toteuttaminen edellyttää varikkotiloja uutta pikaraitiotiekalustoa varten. Nykyiset raitiovaunuvarikot Koskelassa, Vallilassa ja Töölössä eivät sovellu pikaraitiovaunujen varikoiksi, joten Raide-Jokeria varten on tarpeen
rakentaa oma varikko.
Kaupunginhallitus on 27.8.2018 § 520 hyväksynyt raitiotievarikoiden
kehittämissuunnitelman, jonka lähtökohtana on, että Raide-Jokerin ja
Kruunusiltojen raitioliikenteen vaunujen säilytys- ja korjaustarve hoidetaan niiden omilta varikoilta.
Varikon ja raitiovaunukaluston yhteensovittaminen suunnitellulla uudella Roihuvuoren varikolla mahdollistaa varikkotoiminnan kehittämisen
tehokkaaksi. Roihuvuoreen suunnitellun varikon sijainti on liikenteellisesti hyvä ja mahdollistaa kustannustehokkaan liikennöinnin Raide-Jokeri -linjalla.
HSL.n esittämät näkökohdat kilpailuneutraaliudesta ja erilaisten kalustoskenaarioiden mahdollistamisesta on otettu huomioon varikon tekni-
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sissä ratkaisuissa. Hankesuunnitelmaa on valmisteltu yhteistyössä
HSL:n kanssa.
Kaupunginhallitus pitää liikenneliikelaitoksen esitystä perusteltuna.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035
kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet
1
2
3
4
5
6
7

Liikenneliikelaitoksen johtokunnan esitys 31.1.2019
Varikon hankesuunnitelma
Hankekuvaus
Päivitetty hankearviointi
Päivitetty kaupunkitaloudellinen arviointi
Vaikutukset käyttötalouteen ja lipun hintoihin, päivitetty
HSL:n lausunto 22.1.2019

Muutoksenhaku
Kunnallisvalitus, valtuusto
Tiedoksi
HKL

Päätöshistoria
Kaupunginhallitus 11.02.2019 § 117
HEL 2019-000577 T 10 06 00

Päätös
Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.
Käsittely
11.02.2019 Pöydälle
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Daniel
Sazonovin ehdotuksesta.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
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Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035
kristiina.matikainen(a)hel.fi
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§ 134
Helsingin kaupungin liittyminen Carbon Neutral Cities Alliance -verkostoon
HEL 2019-000699 T 04 03 01

Päätös
Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.
Käsittely
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Daniel
Sazonovin ehdotuksesta.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Victor Andersson, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36027
victor.andersson(a)hel.fi

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Päätösehdotus
Kaupunginhallitus päättää, että Helsingin kaupunki hakee Carbon
Neutral Cities Alliance -verkoston jäsenyyttä.
Esittelijän perustelut
Kaupunkien merkitys suurten globaalien haasteiden ratkaisijoina kasvaa. Kaupungit ovat ratkaisukeskeisiä, pragmaattisia ja ketteriä etsiessään vastauksia suuriin haasteisiin. Ilmastonmuutoksen torjuntaan vakavasti ja kunnianhimoisesti suhtautuvat kaupungit voivat innovaatioillaan ja esimerkillään vaikuttaa omaa osuuttaan olennaisesti merkittävämmällä tavalla ihmiskunnan tulevaisuuteen. Tässä kehityksessä Helsinki haluaa toimia ensimmäisten joukossa. Hallitustenvälisen ilmastopaneelin IPCC:n hiljattain julkaiseman raportin mukaan ilmaston lämpenemisen rajoittaminen 1,5 asteeseen on vielä mahdollista, mutta se
vaatii kauaskantoisia ja ennennäkemättömiä muutoksia.
Helsingin kaupunkistrategiassa 2017–2021 asetettiin tavoitteeksi päästöjen vähentäminen 60 prosenttia vuoteen 2030 mennessä ja hiilineutraali Helsinki vuoteen 2035 mennessä. Kaupunkistrategia ja siihen
pohjautuva Hiilineutraali Helsinki 2035 -ohjelma toimivat myös kimmokPostiosoite
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keena Helsingin päätökselle aloittaa YK:n kestävän kehityksen Agenda
2030 -tavoitteiden toteutumisen raportointi paikallistasolla ensimmäisenä kaupunkina Euroopassa ja toisena maailmassa.
Carbon Neutral Cities Alliance (CNCA) on 20 johtavan globaalin kaupungin verkosto, jonka kaikki jäsenkaupungit tavoittelevat kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä 80–100 prosentilla vuoteen 2050 mennessä tai aikaisemmin. Aloite Helsingin kaupungin liittymisestä on tullut
suoraan CNCA-verkostolta. Verkosto on perustettu vuonna 2014 Kööpenhaminassa ja sitä oli perustamassa 17 kaupunkia: Berliini, Boston,
Boulder, Kööpenhamina, Lontoo, Melbourne, Minneapolis, New York,
Oslo, Portland, San Francisco, Seattle, Sydney, Tukholma, Vancouver,
Washington ja Yokohama. Nykyisiä rahoittajia ovat Barr Foundation,
Kresge Foundation, Summit Foundation, McKnight Foundation, Rockefeller Brothers Fund ja Bullitt Foundation.
Verkostoon liittyminen tukisi Helsingin brändiä vastuullisena ja kunnianhimoisesti ilmastonmuutosta torjuvana kansainvälisenä kaupunkina. Kaupunkistrategian mukaan Helsinki haluaa erottautua globaalin
vastuun paikallisen toteuttamisen kansainvälisesti verkottuneena edelläkävijänä, mitä verkostoon liittyminen tukisi. Liittymällä verkostoon
Helsinki vahvistaisi kansainvälistä toimintaansa ilmastonmuutokseen
liittyen yhdessä johtavien kaupunkien kanssa. Verkoston kautta Helsinki voisi viedä hyviä käytäntöjä muualle maailmaan sekä löytää uusia
ratkaisuja ilmastonmuutoksen torjuntaan ja siihen sopeutumiseen.
Verkoston kautta Helsingin olisi mahdollista saada vertaistukea kaupungeilta, joilla on yhtä kunnianhimoiset tai jopa kunnianhimoisemmat
ilmastotavoitteet. Verkosto yhdistää kaupunkeja, järjestää tapaamisia ja
viestii aktiivisesti verkoston kuulumisista. Verkosto tarjoaa jäsenilleen
myös mahdollisuuden hakea rahoitusta innovatiivisten ideoiden testaamiseen CNCA Innovation Fund -rahastosta. Tähän mennessä se on
rahoittanut 45 projektia ja investoinut niihin 2,8 miljoonaa dollaria.
CNCA:n lisäksi hankkeita rahoittavat CNCA:n ulkopuoliset toimijat.
Hankkeet koskevat laajasti muun muassa uusiutuvaa energiaa, hiilen
talteenottoa ja varastointia, päästötöntä rakentamista ja asumista, liikenteen sähköistämistä ja hiilineutraalisuutta. Helsinkiä on jo tiedusteltu mukaan hiilen varastointiin ja rakennusmateriaaleihin varastoituneeseen hiileen liittyen. Verkoston jäsenyys tukisi Hiilineutraali Helsinki
2035 -päästövähennysohjelman toteuttamista omalta osaltaan.
Carbon Neutral Cities Alliance -verkosto on suurelta osin C40-ilmastoverkoston jäsenistä koostuva verkosto. Verkostoon kuuluvat tällä hetkellä Adelaide, Berliini, Boston, Boulder, Kööpenhamina, Melbourne,
Minneapolis, Lontoo, New York, Oslo, Portland, Rio de Janeiro, San
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Francisco, Seattle, Tukholma, Sydney, Toronto, Vancouver, Washington ja Yokohama.
Jäsenmaksu on 10 000 USD vuodessa eli noin 8 650 euroa. Jäsenmaksu kattaa kahden henkilön osallistumiskustannukset verkoston
vuosikokoukseen ja mahdollistaa hankerahoituksen saamisen. Kaupunkiympäristön Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus vastaisi kaupungin jäsenmaksusta ja toimisi Helsingin kaupungin vastuuyksikkönä verkoston hyödyntämisessä ja siihen liittyvässä yhteistyössä.
Vuoden 2018 talousarvion noudattamisohjeiden mukaan toimialan tai
liikelaitoksen esityksestä kaupunginhallitus päättää kaupungin liittymisestä järjestöihin. Uusia verkostojäsenyyksiä esitettäessä tulisi samassa yhteydessä pyrkiä tarkastelemaan mahdollisuutta luopua jostakin
aiemmasta jäsenyydestä. Tehdyssä jäsenyystarkastelussa ei ole löytynyt sellaista verkostoa, jonka jäsenyydestä voisi tässä yhteydessä luopua.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Victor Andersson, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36027
victor.andersson(a)hel.fi

Muutoksenhaku
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Tiedoksi
Kaupunkiympäristön toimiala
Kansainvälisten asioiden yksikkö
Kanslian taloushallinto
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§ 135
Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden
jaoston virkamatka Tukholmaan 7.-8.3.2019
HEL 2019-000703 T 00 00 02

Päätös
Kaupunginhallitus oikeutti kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten
ja yleisten alueiden jaoston varsinaiset jäsenet, tai näiden ollessa estyneitä varajäsenet, sekä kaksi kaupunkiympäristölautakunnan jäsentä
tekemään virkamatkan Tukholmaan, Ruotsiin 7.–8.3.2019.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060
jenni.bjorksten(a)hel.fi

Liitteet
1

Alustava ohjelma

Muutoksenhaku
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Otteet
Ote
Otteen liitteet
Kaupunkiympäristölautakunnan Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalrakennusten ja yleisten alueiden litus
jaosto
Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
Rakennusten ja yleisten alueiden jaostolla, kaupunkiympäristölautakunnalla ja kaupunkiympäristön toimialalla on seuraavien vuosien aikana strategisina tavoitteina muun muassa kiinteistöstrategian toimeenpano. Strategia sisältää suunnitelman sisäilmaongelmista kärsivien
koulujen, päiväkotien ja leikkipuistojen rakennusten korjaamista ja korvaamista uusilla rakennuksilla tai väistötiloilla.
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Jaoston ja toimialan käytännön työn kannalta on tärkeää tutustua myös
muiden pohjoismaisten kaupunkien toimintatapoihin koulutilojen omistamisessa, suunnittelussa ja toteutuksessa sekä niistä saatuihin kokemuksiin. Kiinteistöstrategian valmistelun yhteydessä on selvitetty konsulttihaastatteluin muiden pohjoismaiden käytäntöjä ja tavoitteita palvelurakennusten hallinnassa. Kaupunkistrategiassa on linjattu että Helsingissä lapsilla ja nuorilla on turvalliset ja terveelliset oppimisympäristöt. Lisäksi kasvavassa kaupungissa tarvitaan riittävästi kouluja. Tämä
edellyttää uusia ketteriä toimintatapoja riittävien opetustilojen turvaamiseksi. Jaoston on tässä mielessä tarkoituksenmukaista tehdä tutustumismatka Tukholmaan. Jaoston jäsenten lisäksi virkamatkalle osallistuu kaksi kaupunkiympäristölautakunnan jäsentä.
Virkamatkalla on tarkoitus tavata Tukholman kaupungin koulutiloista
vastaavia henkilöitä ja tutustua koulukohteisiin, sekä peruskorjattuihin
että uudiskohteisiin.
Virkamatkasta aiheutuvat välttämättömät kustannukset korvataan enintään kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen matkakustannusten korvauksia koskevan liitteen sekä kaupungin virkamatkoista antaman ohjeen mukaisina.
Virkamatkasta aiheutuneet kustannukset sekä mahdolliset ansionmenetyksen korvaukset maksetaan kaupunkiympäristön toimialan käyttövaroista. Luottamushenkilöiden osalta arvio matkan kokonaiskustannuksista on noin 1 500 euroa henkilöä kohden.
Kaupunginhallitus on 29.1.2018 § 50 hyväksynyt luottamushenkilöiden
virkamatkojen periaatteet, joiden mukaan toimialalautakunnan jaosto
voi tehdä yhden virkamatkan ulkomaille valtuuston toimikauden aikana.
Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto
on jo tehnyt yhden ulkomaille suuntautuvan virkamatkan (khs
24.9.2018 § 613). Matkustamiseen liittyvistä periaatteista poikkeavista
virkamatkoista päättää kaupunginhallitus.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060
jenni.bjorksten(a)hel.fi

Liitteet
1

Alustava ohjelma

Muutoksenhaku
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Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Otteet
Ote
Otteen liitteet
Kaupunkiympäristölautakunnan Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalrakennusten ja yleisten alueiden litus
jaosto

Päätöshistoria
Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 07.02.2019
§ 18
HEL 2019-000703 T 00 00 02

Esitys
Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto
esitti kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus oikeuttaisi rakennusten ja yleisten alueiden varsinaiset jäsenet tai näiden ollessa estyneitä, varajäsenet sekä kaupunkiympäristölautakunnan jäsenet sekä
kouluhankkeiden valmistelijoiden tekemään virkamatkan Tukholmaan,
Ruotsiin 7. - 8.3.2019 tutustumaan paikallisiin kouluhankkeisiin.
Virkamatkasta aiheutuvat välttämättömät kustannukset korvataan enintään kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen matkakustannusten korvauksia koskevan liitteen sekä kaupungin virkamatkoista antaman ohjeen mukaisina.
Matkakustannusten korvausten saamista varten virkamatkalla olleen on
esitettävä lasku välittömästi virkamatkan päätyttyä, kuitenkin viimeistään kahden kuukauden kuluessa virkamatkan päättymisestä. Matkalaskuun on liitettävä alkuperäiset tositteet syntyneistä kustannuksista
silloin, kun tosite on saatavissa.
Virkamatkasta aiheutuneet kustannukset sekä mahdolliset ansiomenetyksen korvaukset maksetaan kaupunkiympäristön toimialan käyttövaroista. Luottamushenkilöiden osalta arvio matkan kokonaiskustannuksista on noin 1 500 euroa/henkilö.
Esittelijä
tekninen johtaja
Jaakko Stauffer
Lisätiedot
Tiina Riutta, johdon sihteeri, puhelin: 310 26415
tiina.riutta(a)hel.fi
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Sari Hilden, rakennetun omaisuuden hallintapäällikkö, puhelin: 310 40315
sari.hilden(a)hel.fi
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§ 136
Oikaisuvaatimus asukasosallisuuden pienavustusasiassa
HEL 2018-003045 T 02 05 01 00

Päätös
Kaupunginhallitus päätti hylätä ********** oikaisuvaatimuksen koskien
viestintäjohtajan päätöstä asukasosallisuuden pienavustushakemuksesta 17.12.2018 (35 §). Oikaisuvaatimuksessa ei ole esitetty sellaisia
laillisuus- tai tarkoituksenmukaisuusperusteita, joiden johdosta viestintäjohtajan päätöstä olisi muutettava tai joiden johdosta päätös olisi kumottava.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Anu Markkola, vuorovaikutussuunnittelija, puhelin: 09-310 36547
anu.markkola(a)hel.fi

Liitteet
1
2
3

Asukasosallisuuden_pienavustushakemus
Oikaisuvaatimus, päätös 17.12.2018 § 57
Viestintäjohtajan_päätös_17.12.2018_§35

Muutoksenhaku
Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös
Otteet
Ote
Hakija

Otteen liitteet
Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta
annettu päätös
Esitysteksti

Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
Kuntalain (410/2015) 134 §:n 1 momentin mukaan kunnanhallituksen,
lautakunnan ja valiokunnan, niiden jaoston sekä niiden alaisen viranomaisen päätökseen tyytymätön saa hakea siihen oikaisua. Oikaisuvaatimus tehdään 2 momentin mukaan 1 momentissa tarkoitetun toimielimen ja sen jaoston sekä sen alaisen viranomaisen päätöksestä
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asianomaiselle toimielimelle. Oikaisuvaatimuksen saa 137 §:n mukaan
tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Kuntalain 138 §:n mukaan oikaisuvaatimus tulee tehdä 14
päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksen tekijä on asiassa asianosainen, joten hänellä on ollut oikeus tehdä asiassa oikaisuvaatimus. Oikaisuvaatimus on tehty määräajassa ja oikealle
toimielimelle.
Oikaisuvaatimus koskee viestintäjohtajan hylkäävää päätöstä **********
asukasosallisuuden pienavustushakemuksesta 17.12.2018 (35 §). Hakija oli hakenut pienavustusta 3 000 euroa omistamansa kahvilan tietotekniikka- ja kokoustekniikkahankintaa varten.
Hakija perustelee oikaisuvaatimustaan seuraavasti:
Hakijan tarkoituksena oli saada pienavustuksen avulla tukea lyhytaikaiseen projektiin, joka kohdistuu hakijan omistaman kahvilan toimitilaan.
Hakijan mukaan tila sopii hyvin ns. matalan kynnyksen olohuoneeksi
Mellunmäessä. Tila on hakijan mukaan osittain korvannut purettua
asukas- ja kulttuuritila Mellaria. Tila on monille asukkaille tuttu ja siitä
on tullut kerhojen, tapahtumien ja kokousten oivallinen paikka. Tilassa
on ollut aktiivista toimintaa asiantuntijaluennoista harrastekerhoihin.
Pienavustus oli hakijan mukaan tarkoitus käyttää kokoustekniikan ohella tietotekniikkakerhon perustamiseen ja tilavuokraan. Kahvila on myynyt omakustannehintaan tarjoiluja. Kahvilan tuotot eivät kata tilavuokraa. Hakija toivoo, että hän voisi jatkaa tilan ylläpitoa, yksinäisyyden,
yhteisöllisyyden, vaikuttamisen ja viihtyvyyden vuoksi.
Asukasosallisuuden avustuksia myönnetään Helsingin kaupungin strategian mukaiseen ja kaupungin toimintaa täydentävään, yleishyödylliseen, avoimeen ja pääsääntöisesti maksuttomaan, innovatiiviseen ja
monipuolisesti eri väestöryhmille suunnattuun toimintaan.
Helsingin kaupunginhallitus päätti 25.6.2018 (460 §), että kaupunginkanslian viestintäjohtaja päättää asukasosallisuuden pienavustusten
myöntämisestä, jos haettu avustus on enintään 3 000 euroa. Pienavustuksen myöntämisessä on tarkoituksenmukaista pyrkiä päätöksenteon
nopeuteen ja ketteryyteen, sekä mahdollistaa matalan kynnyksen reagointi kaupunkiyhteisöstä nouseviin tarpeisiin. Pienavustuksella, voidaan tukea asukasosallisuuden yleis- ja toiminta-avustuslajien mukaisia uusia, alkavia hankkeita ja toimintaa.
Asukasosallisuuden avustuskriteerien mukaan myönnetään yleisavustusta asukastalojen ylläpitämiseen ja toiminnan koordinointiin. Avustus
kohdentuu tilatukeen (vuokrat ja muu ylläpito kuten internetyhteydet,
siivous ja irtaimisto) sekä toiminnan koordinointiin (asukastilassa ja
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alueella tapahtuvan asukastoiminnan koordinaation ja asukastilan käyttövuorohallinnan hoidosta aiheutuviin henkilöstökuluihin).
Asukasosallisuuden toiminta-avustusta myönnetään asukasosallisuutta
parantavien rakenteiden ja menetelmien kehittämiseen. Avustettavan
toiminnan tulee edistää asukkaiden ja kaupungin välistä yhteistyötä ja
asukkaiden osallisuutta suunnitteluun ja päätöksentekoon sekä tarjota
vaikuttamismahdollisuuksia oman lähiympäristönsä elävöittämiseksi ja
viihtyvyyden parantamiseksi. Avustus voi kohdentua muun muassa
alueellisten yhteistyö- ja vaikuttamisrakenteiden koordinointiin ja kehittämiseen, yhteisöllisesti ja osallistavin menetelmin tuotetun alueellisen
tiedonkulun parantamiseen sekä alueellista osallistumista ja vaikuttamista parantavien menetelmien ja mallien kehittämiseen ja kokeiluun.
Hakijan asukasosallisuuden pienavustushakemus ei kohdistu kaikille
avoimen asukastilan ylläpitämiseen ja hankintoihin, vaan yksityisomistuksessa olevan yrityksen ylläpitämiseen ja hankintoihin. Avustuksen
myöntäminen yksityisomistuksessa olevan kahvilayrityksen ylläpitämiseen ei ole Helsingin kaupungin yleisen avustusohjeen mukaista, sillä
ohjeen mukaan avustettavan toiminnan tukeminen ei saa vääristää kilpailua (Kaupungin yleinen avustusohje 12.12.2011). Lisäksi hakija perustelee oikaisuvaatimustaan sillä, että kahvila korvaa osittain purettua
asukas- ja kulttuuritila Mellaria. Mellunmäki-Seura ry ylläpitää asukastila Mellaria uusissa tiloissa Mellunmäessä. Kaupunginhallitus myönsi
10.12.2018 (808 §) Mellunmäki-Seura ry:lle 30 150 euroa asukastila
Mellarin vuokrakustannuksiin, työntekijän palkkakustannuksiin ja asukastilan ylläpitokustannuksiin.
Oikaisuvaatimus tulee hylätä, koska ei ole esitetty laillisuus- eikä tarkoituksenmukaisuusperusteita, joiden johdosta viestintäjohtajan päätöstä
olisi muutettava tai joiden johdosta päätös olisi kumottava.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Anu Markkola, vuorovaikutussuunnittelija, puhelin: 09-310 36547
anu.markkola(a)hel.fi

Liitteet
1
2
3

Asukasosallisuuden_pienavustushakemus
Oikaisuvaatimus, päätös 17.12.2018 § 57
Viestintäjohtajan_päätös_17.12.2018_§35

Muutoksenhaku
Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös
Postiosoite
PL 1
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
helsinki.kirjaamo@hel.fi

Käyntiosoite
Pohjoisesplanadi 11-13
Helsinki 17
http://www.hel.fi/kaupunginhallitus

Puhelin
+358 9 310 1641
Faksi
+358 9 655 783

Y-tunnus
0201256-6

Tilinro
FI0680001200062637
Alv.nro
FI02012566

Helsingin kaupunki
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja

8/2019

60 (97)

Asia/8
25.02.2019

Otteet
Ote
Hakija

Otteen liitteet
Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta
annettu päätös
Esitysteksti

Päätöshistoria
Keskushallinto Kaupunginkanslia Viestintäosasto Viestintäjohtaja 17.12.2018 § 35
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§ 137
Vaalilautakuntien asettaminen vuoden 2019 eduskunta- ja europarlamenttivaaleihin
HEL 2018-011892 T 00 00 01

Päätös
Kaupunginhallitus päätti asettaa vuoden eduskunta- ja europarlamenttivaaleja varten 169 vaalilautakuntaa hoitamaan vaalipäivän äänestämistä Helsingin äänestyspaikoilla.
Kaupunginhallitus päätti valita puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat
sekä jäsenet ja varajäsenet vaalilautakuntiin liitteen 1 mukaisesti.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Timo Lindén, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550
timo.linden(a)hel.fi
Veera Reuna, keskusvaalilautakunnan sihteeri, puhelin: 310 64572
veera.reuna(a)hel.fi

Liitteet
1

Vaalilautakunnat eduskuntavaalit europarlamenttivaalit 2019

Muutoksenhaku
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
Eduskuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 14.4.2019 ja europarlamenttivaalit sunnuntaina 26.5.2019.
Kaupunginhallituksen on vaalilain 15 §:n mukaan mukaisesti hyvissä
ajoin ennen vaaleja asetettava kutakin äänestysaluetta varten vaalilautakunta, johon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, joita on kuitenkin oltava
vähintään kolme. Varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen, jossa
he tulevat jäsenten sijaan.
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Eduskunta- ja europarlamenttivaaleissa noudatetaan kaupunginvaltuuston (25.4.2018 § 87) vahvistamaa äänestysaluejakoa, jonka mukaan Helsingissä on 169 äänestysaluetta. Kaupunginhallitus on päättänyt (17.12.2018 § 818) äänestysalueiden äänestyspaikat.
Keskusvaalilautakunta hyväksyi (27.11.2018 § 20) vaalilautakuntien varajäsenten määrän lisäämisen viiteen varajäseneen. Aiemmin varajäseniä on valittu kolme. Samalla keskusvaalilautakunta hyväksyi muutoksesta aiheutuvat kustannukset.
Vaalilautakuntien työmäärä on kasvanut äänestäjämäärän ja vaalijärjestelyihin liittyvien vaatimusten kasvaessa. Vaalilautakuntien varajäsenten määrän lisääminen on tarpeen myös viime hetkellä ilmenneiden
esteiden (mm. sairaus) vuoksi. Vaalilautakuntien kokoonpanoja tarkistetaan tavanomaisesti uusilla kaupunginhallituksen päätöksillä. Vaalilautakuntien jäsenmäärän lisääminen peruutusten tapahtuessa juuri
ennen vaalipäivää voi kaupunginhallituksenpäätös mennä vaalien yli.
Vaalien läheisyyden vuoksi vaalilautakunnat tulee asettaa samanaikaisesti.
Vaalilautakunnissa on jäseniä ja varajäseniä yhteensä 1690. Vaalikelpoinen vaalilautakuntaan on jokainen äänioikeutettu, jonka kotikunta on
Helsinki. Vaalilain 15 §:n mukaisesti vaalilautakuntien jäsenten ja varajäsenten tulee valtiollisissa vaaleissa mahdollisuuksien mukaan edustaa kunnassa edellisissä eduskuntavaaleissa ehdokkaita asettaneita
puoluerekisteriin merkittyjä puolueita.
Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain mukaan kunnallisessa toimielimessä tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu.
Esitys vaalilautakuntaan valittavista henkilöistä on laadittu edellisissä
eduskuntavaaleissa ehdokkaita asettaneita rekisteröityjä puolueita
edustavien tahojen pohjalta.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Timo Lindén, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550
timo.linden(a)hel.fi
Veera Reuna, keskusvaalilautakunnan sihteeri, puhelin: 310 64572
veera.reuna(a)hel.fi

Liitteet
1
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Muutoksenhaku
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Tiedoksi
Keskusvaalilautakunta

Päätöshistoria
Keskusvaalilautakunta 27.11.2018 § 20
HEL 2018-011892 T 00 00 01

Päätös
Keskusvaalilautakunta päätti hyväksyä vaalilautakunnan varajäsenten
määrän lisäämisen ja siitä syntyvät kustannukset.
Esittelijä
keskusvaalilautakunnan sihteeri
Veera Reuna
Lisätiedot
Veera Reuna, keskusvaalilautakunnan sihteeri, puhelin: 310 64572
veera.reuna(a)hel.fi
Timo Lindén, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550
timo.linden(a)hel.fi
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§ 138
Vaalitoimikuntien asettaminen vuoden 2019 eduskunta- ja europarlamenttivaaleihin
HEL 2019-001636 T 00 00 02

Päätös
Kaupunginhallitus päätti asettaa 25 vaalitoimikuntaa vuoden 2019
eduskunta- ja europarlamenttivaalien yhteydessä laitoksissa järjestettävää ennakkoäänestystä varten.
Kaupunginhallitus päätti valita puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat
sekä jäsenet ja varajäsenet edellä mainittuihin vaalitoimikuntiin liitteen
1 mukaisesti.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Timo Lindén, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550
timo.linden(a)hel.fi
Veera Reuna, keskusvaalilautakunnan sihteeri, puhelin: 310 64572
veera.reuna(a)hel.fi

Liitteet
1

Vaalitoimikunnat eduskuntavaalit europarlamenttivaalit 2019, tilanne
13.2.2019

Muutoksenhaku
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
Eduskuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 14.4.2019. Eduskuntavaalien
ennakkoäänestys alkaa keskiviikkona 3.4.2019 ja päättyy tiistaina
9.4.2019. Europarlamenttivaalit toimitetaan sunnuntaina 26.5.2019. Europarlamenttivaalien ennakkoäänestys alkaa keskiviikkona 15.5.2019
ja päättyy tiistaina 21.5.2019.
Kaupunginhallituksen on vaalilain 15 §:n mukaisesti hyvissä ajoin ennen vaaleja asetettava laitoksissa suoritettavaa ennakkoäänestystä
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varten yksi tai useampi vaalitoimikunta, johon kuuluu kolme jäsentä ja
tarpeellinen määrä varajäseniä, kuitenkin vähintään kolme.
Äänioikeutettu, joka on hoidettavana sairaalassa, ympärivuorokautista
hoitoa antavassa tai muussa kunnanhallituksen ennakkoäänestyspaikaksi määräämässä sosiaalihuollon toimintayksikössä taikka joka on
otettu rangaistuslaitokseen, saa äänestää kyseisessä laitoksessa ennakolta laissa tarkemmin säädetyllä tavalla (laitosäänestys).
Vaalitoimikuntien jäsenten ja varajäsenten tulee valtiollisissa vaaleissa
mahdollisuuksien mukaan edustaa kunnassa edellisissä eduskuntavaaleissa ehdokkaita asettaneita puoluerekisteriin merkittyjä puolueita.
Vaalikelpoinen vaalitoimikuntaan on jokainen äänioikeutettu, jonka kotikunta on Helsinki.
Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain mukaan kunnallisessa toimielimessä tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu.
Esitys vaalitoimikuntaan valittavista henkilöistä on laadittu edellisissä
eduskuntavaaleissa asettaneita rekisteröityjä puolueita edustavien tahojen esitysten pohjalta. Vaalien läheisyyden vuoksi vaalitoimikunnat
tulee asettaa samanaikaisesti molempiin vaaleihin.
Vaalilain 9 §:n 3 momentin mukaisesti laitosennakkoäänestyspaikkoja
ovat sairaalat, ympärivuorokautista hoitoa antavat ja muut kunnanhallituksen päätöksellä määrätyt sosiaalihuollon toimintayksiköt sekä rangaistuslaitokset. Helsingissä sosiaalihuollon toimipisteistä laitosäänestykseen kuuluvat ympärivuorokautista hoitoa antavat yksiköt.
Esitetään asetettavaksi 25 vaalitoimikuntaa laitosäänestystä varten sekä määräämään jäsenet vaalitoimikuntiin liitteen 1 mukaisesti. Liitteessä 1 olevat tiedot Helsingissä sijaitsevista laitosennakkoäänestyspaikoista on laadittu asiantuntijaviranomaisten (mm. Helsingin sosiaali- ja
terveystoimialan, Etelä-Suomen aluehallintoviraston, Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston Valviran, Helsingin ja Uudenmaan
sairaanhoitopiirin, Helsingin yliopistollisen sairaalan sekä eri laitosten)
antamien tietojen perusteella.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Timo Lindén, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550
timo.linden(a)hel.fi
Veera Reuna, keskusvaalilautakunnan sihteeri, puhelin: 310 64572
veera.reuna(a)hel.fi
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Liitteet
1

Vaalitoimikunnat eduskuntavaalit europarlamenttivaalit 2019, tilanne
13.2.2019

Muutoksenhaku
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Tiedoksi
Keskusvaalilautakunta
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§ 139
Lausunto Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle
ympäristövaikutusten arviointimenettelyn soveltamisesta kaapeliyhteyshankkeeseen Helsingissä
HEL 2019-000273 T 11 01 05
UUDELY/13634/2018

Päätös
Kaupunginhallitus antoi Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle ympäristövaikutusten arviointimenettelyn soveltamisesta
Fingrid Oyj:n Helsingin 400 kilovoltin kaapeliyhteyshankkeeseen seuraavan lausunnon:
Helsingin kaupunki toteaa, että Helsingin kaupungin ympäristöpalvelut
on kaupungin ympäristön- ja terveydensuojeluviranomaisena antanut
asiasta lausunnon 1.2.2019. Helsingin kaupunki viittaa ympäristöpalveluiden lausuntoon ja katsoo, ettei ole tarvetta soveltaa hankkeeseen
ympäristövaikutusten arviointimenettelyä. On kuitenkin tärkeää, että
kaupungin ympäristöpalveluiden ympäristönsuojeluyksikkö on jatkosuunnittelussa osallisena mukana, jotta mahdolliset haitat voidaan ennakolta tunnistaa ja niiden vaikutukset minimoida. Lisäksi jatkosuunnittelussa tulee jatkaa kokonaan Porvoon- ja Lahdenväylän tiealueille sijoittuvan linjauksen toteuttamisedellytysten tarkempaa selvittämistä.
Linjauksen muut vaihtoehdot sijoittuvat merkittävin osin Vanhankaupunginlahden, Latokartanon ja Kivikon keskeisille viher- ja virkistysalueille, joilla sijaitsee runsaasti kulttuurihistorian ja luonnon suojelukohteita. Linjausvaihtoehdoissa, jotka koskevat asukkaiden asuin- ja virkistysympäristöjä, riittävän aikaisin käynnistetty vuorovaikutus asukkaiden
kanssa edistää hankeen etenemistä.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Timo Lindén, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550
timo.linden(a)hel.fi
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ja asutukseen

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Otteet
Ote
Uudenmaan elinkeino-, liikenneja ympäristökeskus
Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
Lausuntopyyntö
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus pyytää Helsingin
kaupungin ja kaupungin ympäristön- ja terveydensuojeluviranomaisen
lausuntoa Fingrid Oyj:n Helsingin 400 kilovoltin kaapeliyhteyshankkeesta. Lausuntoa on pyydetty 22.2.2019 mennessä. Lausunnon antamiselle varattua määräaikaa on pidennetty 12.3.2019 asti.
Hanke
Valtakunnallinen kantaverkkoyhtiö Fingrid Oyj suunnittelee 400 kilovoltin kaapeliyhteyttä Vantaa Länsisalmen ja Helsingin Viikinmäen sähköasemien välille. Uuden kaapeliyhteyden pituus on noin 10 - 12 kilometriä. Kaapeliyhteys on tarkoitus sijoittaa maan alle.
Hanke ei edellytä YVA-menettelyä YVA-lain hankeluettelon mukaan
(YVA-laki 252/2017 liite 1). YVA-menettelyä sovelletaan hankkeeseen
yksittäistapauksessa, mikäli hanke aiheuttaa laadultaan tai laajuudeltaan, hankeluettelon hankkeiden vaikutuksiin rinnastettavia merkittäviä
ympäristövaikutuksia.
Hakemuksen mukaan Fingrid kehittää pääkaupunkiseudun sähköverkkoa yhteistyössä alueen sähköntuotanto- ja jakeluverkkoyhtiöiden
kanssa. Sähkönkulutuksen kasvaessa ja paikallisen sähköntuotannon
vähetessä Helsingin suurjännitteisen jakeluverkon siirtokapasiteetti voi
jäädä riittämättömäksi. Verkkoselvitysten mukaan Fingrid ja Helen
Sähköverkko ovat arvioineet, että uusi 400 kilovoltin kaapeliyhteys tarvitaan vuoteen 2035 mennessä. Hankkeen aikaistamista noin kymmenellä vuodella selvitetään. Helsingin kaupunki varautuu merkittävään
asukasmäärän kasvuun ja tämä edellyttää maankäytön tehostumista ja
samalla kasvua sähkön kulutuksen siirtotarpeeseen. Osa maankäyttöPostiosoite
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tarpeista sijoittuu 100 kilovoltin avojohdoille varatuille alueille ja Helen
Sähköverkon on etsittävä niille korvaavia vaihtoehtoja. Sähkön siirtotarvetta kasvattaa myös tuotetun sähkön väheneminen, joka liittyy ilmastotavoitteiden saavuttamiseen.
Voimajohtohanketta ja YVA -tarveharkintaa varten on laadittu ympäristöselostus, jossa on esitetty hankealueen sijainti, reittivaihtoehdot, tekninen toteutus sekä arvioitu hankkeen rakentamisaikaiset ja käytönaikaiset vaikutukset. Ympäristöselostuksen on laatinut Ramboll Oy. Ympäristöselvityksen mukaan hankkeesta ei aiheudu laajuudeltaan tai
laadultaan merkittäviä ympäristövaikutuksia. Kaapeliyhteys sijoittuu
pääasiallisesti teiden ja virkistysreittien avoimiin ympäristöihin ja maastokäytäviin. Tämä vähentää yhteyden maisema- ja ympäristövaikutuksia. Selvityksen mukaan ympäristövaikutukset ovat kokonaisuudessaan
vähäisiä.
Suunnitellut kaapelireitit eivät sijoitu Vanhankaupunginlahden lintuveden Natura 2000 -alueelle. Alueen suojeluperusteena mainittuihin luontotyyppeihin ei kohdistu suoria tai välillisiä vaikutuksia. Viikin koetilan
eteläpuolelle sijoittuvan reittivaihtoehdon rakentaminen saattaa aiheuttaa vähäisiä lyhytkestoisia häiriövaikutuksia alueella ruokailevalle linnustolle. Hankkeen ei arvioida merkittävästi heikentävän niitä luontoarvoja, joiden perusteella alue on sisällytetty osaksi Natura 2000 -verkostoa. Reittivaihtoehdot eivät myöskään sijoitu muille luonnonsuojelualueille eikä reittien läheisyyteen sijoittuviin luonnonsuojelualueisiin kohdistu haitallisia vaikutuksia. Rakentamisesta ei arvioida koituvan merkittävää haittaa maataloudelle tai Viikin koetilan toiminnalle. Rakentamisen jälkeen kaapeli ei aseta rajoitteita peltojen maatalouskäytölle. Kaapeliyhteys ei aiheuta sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen (STMA
1045/2018) toimenpidetasoja ylittävää magneettivuon tiheyttä.
Ympäristöselvityksen perusteella 400 kilovoltin voimajohtohankkeen
maakaapeloinnista aiheutuvat ympäristövaikutukset ovat pääsääntöisesti tunnistettu ja ne on raportoitu selkeäasti. Ympäristöselvityksessä
on esitetty eri vaikutuksille lieventämistoimenpiteitä ja tunnistettu kohteet, joiden jatkosuunnittelussa toimenpiteiden käyttämistä tulee hyödyntää.
Ympäristöselvitystä on valmisteltu työryhmässä, jossa kaupungilta on
ollut yhteyshenkilöitä kaikista maankäyttö ja kaupunkirakenne -palvelukokonaisuuden palveluista ja kaupunginmuseosta.
Saadut lausunnot
Asiasta on saatu kaupunkiympäristön toimialan ja kaupunkiympäristön
toimialan ympäristöpalveluiden lausunnot. Esitys on lausuntojen mukainen.
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Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Timo Lindén, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550
timo.linden(a)hel.fi
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Lausuntopyyntö 9.1.2019, Uudenmaan elinkeino-, liiknne- ja ympäristökeskus.pdf
Ympäristöselvitys 2018, Helsingin 400 kilovatin kaapeliyhteys,
19.12.2918
Selvityksen liite 1, Uhanalaisrekisterin mukaiset havainnot
Selvityksen liite 2, Vaikutukset luonnonympäristöön, muinaisjäännöksiin
ja asutukseen

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Otteet
Ote
Uudenmaan elinkeino-, liikenneja ympäristökeskus

Päätöshistoria
Kaupunkiympäristön toimiala 31.1.2019
HEL 2019-000273 T 11 01 05

Lausunto
Kyse on merkittävästä hankkeesta, joka mahdollistaa Helsingin lisääntyvän sähkönhankinnan valtakunnallisesta kantaverkosta. Tähän on
suurta tarvetta tulevaisuudessa, mikä johtuu Helsinkiin suunniteltujen
maankäyttötoimintojen voimakkaasta lisääntymisestä, Hanasaaren
voimalaitoksen käytön lopettamisesta sekä kaupungin ja valtion muista
päätöksistä hiilineutraalisuuden tavoittelussa. Hanke on osa eri puolilla
kaupunkia tapahtuvan korkeajännitteisen sähkösiirron uudelleenjärjestelyn suunnittelua. Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialan
maankäyttö ja kaupunkirakenne palvelukokonaisuus, Helen Sähköverkko Oy ja Fingrid Oyj ovat tehneet asiasta yhteistyösopimuksen.
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400 kilovoltin hanke sijoittuu voimakkaassa käytössä olevaan kaupunkiympäristöön, ja toteutusvaiheessa hankkeen rakentaminen edellyttää
päätöksentekoa myös Helsingin kaupungilta. Ympäristöselvitystä on
valmisteltu työryhmässä, jossa Helsingin kaupungilta on ollut yhteyshenkilöitä kaikista maankäyttö ja kaupunkirakenne –palvelukokonaisuuden palveluista ja Helsingin kaupunginmuseosta.
Kaupunkiympäristön toimialan käsityksen mukaan hankkeeseen ei ole
tarpeellista soveltaa YVA-lain mukaista YVA-menettelyä.
Ympäristöselvityksessä on kerrottu, miten kaapeleiden sijainnin ja rakenteiden suunnittelu etenee ympäristöselvityksen ja mahdollisen hanke-YVAn jälkeen. Nykyisiä alustavia linjausvaihtoehtoja tulee edelleen
kehittää ja ottaa tähän työskentelyyn mukaan Helsingin päätöksenteon
valmistelusta vastaavat tahot.
Jatkosuunnittelussa Fingridin tulisi jatkaa kokonaan Porvoonväylän ja
Lahdenväylän tiealueille sijoittuvan linjauksen toteuttamisedellytysten
tarkempaan selvittämistä. Linjauksen muut päävaihtoehdot sijoittuvat
merkittävin osin Vanhankaupunginlahden, Latokartanon ja Kivikon keskeisille viher- ja virkistysalueille, joilla sijaitsee runsaasti kulttuurihistorian ja luonnon suojelukohteita. Linjausvaihtoehdoissa, jotka koskevat
asukkaiden asuin- ja virkistysympäristöjä, riittävän aikaisin käynnistetty
asukasvuorovaikutus ja sen suunnittelu edistäisivät hankkeen etenemistä.
Hanke
Fingrid Oyj suunnittelee Vantaan Länsimäen ja Helsingin Viikinmäen
sähköasemien välille 400 kV:n kaksoismaakaapeliyhteyttä, joka on pituudeltaan 10-12 kilometriä. Kaapelikaivannon leveys yksittäisessä
kohdassa riippuu kohdan muusta käytöstä ja ominaisuuksista, kuten
maaperän laadusta. Työalueen leveyden arvioidaan suurimmillaan olevan luokkaa 20 metriä. Fingrid hakee lunastuslupaa kaapeliyhteyden
alueelle. Yhteyden kohdalla on yleensä mahdollista harjoittaa mm.
maanviljelyä ja virkistyskäyttöä, ja yhteys on vahvistettuna mahdollista
sijoittaa myös raskaasti liikennöitävien alueiden läheisyyteen. Toimintorajoitteita aiheutuu lähinnä seikoista, joiden vaikutukset ulottuvat pintakerroksesta kaapelien asennussyvyydelle, joka on tyypillisesti metrin
parin luokkaa.
Tässä suunnitteluvaiheessa kaapelien linjaukselle on olemassa useita
alustavia vaihtoehtoja. Reitit sijoittuvat pääosin asemakaavoitetuille
puistoreiteille, katualueille ja liikennealueille sekä asemakaavoittamattomille viljelyalueille.
Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn soveltamistarve
Postiosoite
PL 1
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
helsinki.kirjaamo@hel.fi

Käyntiosoite
Pohjoisesplanadi 11-13
Helsinki 17
http://www.hel.fi/kaupunginhallitus

Puhelin
+358 9 310 1641
Faksi
+358 9 655 783

Y-tunnus
0201256-6

Tilinro
FI0680001200062637
Alv.nro
FI02012566

Helsingin kaupunki
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja

8/2019

72 (97)

Asia/11
25.02.2019

Hanke ei edellytä YVA-lain 252/2017 hankeluettelon mukaista menettelyä. YVA-menettelyä sovelletaan kuitenkin hankkeeseen, mikäli hanke
aiheuttaa laadultaan ja laajuudeltaan, myös eri hankkeiden yhteisvaikutukset huomioon ottaen, YVA-hankeluettelon hankkeiden vaikutuksiin
rinnastettavia merkittäviä ympäristövaikutuksia. Tätä koskevaa päätöstä Uudenmaan ELY-keskus nyt valmistelee Fingridin laatiman ympäristöselvityksen ja viranomaislausuntojen pohjalta.
Lausuntopyyntö
Kaupunginkanslia pyytää kaupunkiympäristön toimialan lausuntoa kaupunginhallitukselle 1.2.2019 mennessä.
Lisätiedot
Jouni Kilpinen, diplomi-insinööri, puhelin: 310 37251
jouni.kilpinen(a)hel.fi
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§ 140
Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Viikin käsittelylaitoksen toiminnan muuttamisesta
HEL 2018-013532 T 11 01 00 00
ESAVI/9658/2018

Päätös
Kaupunginhallitus antoi Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Remeo
Oy:n hakemuksesta Viikin käsittelylaitoksen toiminnan muuttamiseksi
ja toiminnan aloittamiseksi seuraavan lausunnon:
Helsingin kaupunki toteaa, että Helsingin kaupungin ympäristöpalvelut
on kaupungin ympäristön- ja terveydensuojeluviranomaisena antanut
asiasta lausunnon 7.2.2019. Helsingin kaupunki viittaa ympäristöpalveluiden lausuntoon ja toteaa lisäksi, että toiminta sijoittuu entisen jäteveden puhdistamon alueelle. Alue on asemakaavassa (nro 7500) merkitty
kunnallisteknisten rakennusten ja laitosten korttelialueeksi YT. Toiminnalle on myönnetty määräaikaisia poikkeuslupia enintään viideksi vuodeksi kerrallaan. Kaupunki omistaa alueen ja alue on vuokrattu SITA
Suomi Oy:lle vuokrasopimuksella joka päättyy 31.12.2025.
Alue on yleiskaavassa merkitty kantakaupunki C2 -alueeksi, jota kehitetään toiminnallisesti sekoittuneena asumisen, kaupan ja julkisten palveluiden, toimitilojen, hallinnon, puistojen, virkistys- ja liikuntapalveluiden sekä kaupunkikulttuurin alueena.
Laitoksen toiminta-alueella ja sen läheisyydessä on vakavuudeltaan
heikkoja täyttömaa-alueita. Aluetta ympäröivä luonnonsuojelualue on
pehmeikköaluetta. Toiminnanharjoittajan tulee varmistaa, että vastaanotto- ja varastointimäärien muuttuessa maaperän alueellinen vakavuus turvataan.
Toiminnassa tulee varmistua, ettei se aiheuta roskaantumista tai maaperän pilaantumista eikä melu-, pöly- tai hajuhaittaa häiriytyvissä kohteissa. Toiminnan aiheuttaman melun leviämistä ja vaikutusten suuruutta on arvioitava myös yöaikaan, jolloin ympäristön muu toiminta,
muun muassa Lahdenväylän ja Viikintien liikenne on vähäisempää.
Hakemuksen mukainen toiminta soveltuu alueelle ja lupahakemuksessa esitetty toiminnan muutos on vähäinen. Helsingin kaupunki puoltaa
hakemuksen hyväksymistä mikäli toiminnassa otetaan hakemuksessa
esitettyjen seikkojen lisäksi huomioon ympäristöpalveluiden lausunnossaan esittämät seikat.
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Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Timo Lindén, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550
timo.linden(a)hel.fi

Liitteet
1
2

Lausuntopyyntö
Ympäristölupahakemus

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Otteet
Ote
Uudenmaan elinkeino-, liikenneja ympäristökeskus
Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
Lausuntopyyntö
Etelä-Suomen aluehallintovirasto pyytää Helsingin kaupungin ja kaupungin ympäristön- ja terveydensuojeluviranomaisen lausuntoa Remeo
Oy:n hakemuksesta Viikin käsittelylaitoksen toiminnan muuttamiseksi
ja toiminnan aloittamiseksi. Lausuntoa on pyydetty 15.2.2019 mennessä. Lausunnon antamiselle varattua määräaikaa on pidennetty
5.3.2019 asti.
Hakemus
Remeo Oy hakee lupaa Viikissä, osoitteessa Viikintie 31–35 sijaitsevan
jätteen käsittelylaitoksen toiminnan muuttamiseksi. Viikin käsittelylaitoksella vastaanotetaan, käsitellään ja välivarastoidaan kaupan ja teollisuuden sekajätettä, pakattua biojätettä, puuta, rakennus- ja purkujätettä, metallijätettä, lasijätettä, bitumia, eristevillaa sekä posliinia. Toiminnalla on voimassa oleva Etelä-Suomen aluehallintoviraston myöntämä ympäristölupa vuodelta 2012 (Dnro ESAVI/173/04.08/2012 ja Dnro ESAVI/174/04.08/2012).
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Muutosta haetaan eri jätejakeiden vastaanotto- ja välivarastointimäärille siten, että vastaanotettavien jätteiden vuotuinen kokonaismäärä pienenee nykyisestä 99 000 tonnista 94 000 tonniin ja varastoinnin yhteenlaskettu enimmäismäärä kasvaa nykyisestä 638 tonnista 1 300
tonniin. Lisäksi muutoslupaa haetaan rakennusjätteen kevytpressuhallissa tapahtuvalle lajittelulle siten, että lajittelua voitaisiin tarvittaessa
tehdä yöaikaan maanantain klo 6.00 ja torstain klo 24.00 välisenä aikana.
Saadut lausunnot
Asiasta on saatu kaupunkiympäristön toimialan ja kaupunkiympäristön
toimialan ympäristöpalveluiden lausunnot. Esitys on lausuntojen mukainen.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Timo Lindén, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550
timo.linden(a)hel.fi

Liitteet
1
2

Lausuntopyyntö
Ympäristölupahakemus

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Otteet
Ote
Uudenmaan elinkeino-, liikenneja ympäristökeskus

Päätöshistoria
Kaupunkiympäristön toimiala 5.2.2019
HEL 2018-013532 T 11 01 00 00

Toiminnan kuvaus
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Remeo Oy hakee lupaa Viikissä, osoitteessa Viikintie 31-35 sijaitsevan
jätteen käsittelylaitoksen toiminnan muuttamiseksi. Viikin käsittelylaitoksella vastaanotetaan, käsitellään ja välivarastoidaan kaupan ja teollisuuden sekajätettä, pakattua biojätettä, puuta, rakennus- ja purkujätettä, metallijätettä, lasijätettä, bitumia, eristevillaa sekä posliinia. Toiminnalla on voimassa oleva Etelä-Suomen aluehallintoviraston myöntämä ympäristölupa vuodelta 2012 (Dnro ESAVI/173/04.08/2012 ja Dnro ESAVI/174/04.08/2012).
Muutosta haetaan eri jätejakeiden vastaanotto- ja välivarastointimäärille siten, että vastaanotettavien jätteiden vuotuinen kokonaismäärä pienenee nykyisestä 99 000 tonnista 94 000 tonniin ja varastoinnin yhteenlaskettu enimmäismäärä kasvaa nykyisestä 638 tonnista
1 300 tonniin. Lisäksi muutoslupaa haetaan rakennusjätteen kevytpressuhallissa tapahtuvalle lajittelulle siten, että lajittelua voitaisiin tarvittaessa tehdä yöaikaan maanantain klo 6.00 ja torstain klo 24.00 välisenä aikana.
Lausunto
Toiminta sijoittuu entiselle jäteveden puhdistamon alueelle. Alueella on
voimassa asemakaava nro 7500 (12.8.1977), jossa alue on merkitty
kunnallisteknisten rakennusten ja laitosten korttelialueeksi YT. Toiminnalle on myönnetty määräaikaisia poikkeamislupia enintään viideksi
vuodeksi kerrallaan hakemusta vastaavalle toiminnalle. Alue on Helsingin kaupungin omistuksessa ja vuokrattu SITA Suomi Oy:lle, voimassa oleva vuokrasopimus päättyy 31.12.2025.
Alueella ei ole tällä hetkellä kaavahanketta vireillä, mutta alue voimassa olevassa yleiskaavassa 2016 merkitty kantakaupunki C2-alueeksi,
jota kehitetään toiminnallisesti sekoittuneena asumisen, kaupan ja julkisten palvelujen, toimitilojen, hallinnon, puistojen, virkistys- ja liikuntapalvelujen sekä kaupunkikulttuurin alueena.
Laitoksen toiminta-alueella ja sen läheisyydessä on vakavuudeltaan
heikkoja täyttömaa-alueita. Aluetta ympäröivä luonnonsuojelualue on
pehmeikköaluetta. Toiminnanharjoittajan tulee varmistaa, että vastaanotto- ja varastointimäärien muuttuessa maaperän alueellinen vakavuus turvataan.
Toiminnassa tulee varmistua siitä, ettei se aiheuta roskaantumista tai
maaperän pilaantumista eikä melu-, pöly- tai hajuhaittaa häiriintyvissä
kohteissa. Haetussa toiminnassa syntyvän melun leviämistä ja vaikutusten suuruutta on syytä arvioida myös yöaikaan, jolloin ympäristön
muu toiminta, mm. Lahdenväylän ja Viikintien liikenne on vähäisempää.
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Toiminta sopii nykyiselle paikalleen ja lupahakemuksessa esitetty toiminnanmuutos on vähäinen. Kaupunkiympäristötoimialan alaiset vuokrasopimukset ja toiminnan poikkeamisluvat on ajoitettu riittävän lyhyelle
ajalle, jolloin alueen käytön muutostarpeisiin voidaan vastata riittävällä
nopeudella.
Lisätiedot
Kati Immonen, insinööri, puhelin: 310 37254
kati.immonen(a)hel.fi
, puhelin
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§ 141
Mustakiven korttelitalon perusopetuksen tilojen toiminnallisia muutoksia ja laajennusta koskeva hankesuunnitelma
HEL 2018-012134 T 10 06 00

Päätös
Kaupunginhallitus hyväksyi Mustakiven korttelitalon perusopetuksen tilojen toiminnallisia muutoksia ja laajennusta koskevan 13.12.2018 päivätyn hankesuunnitelman siten, että muutosalueen enimmäislaajuus on
727 brm², laajennuksen enimmäislaajuus on 802 brm² ja rakentamiskustannusten enimmäishinta on arvonlisäverottomana 7 100 000 euroa
lokakuun 2018 kustannustasossa.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731
maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet
1
2

Mustakiven korttelitalon hankesuunnitelma 13.12.2018
Hankesuunnitelman liitteet

Muutoksenhaku
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Tiivistelmä
Vuosaaressa sijaitseva Puistopolun peruskoulu on yhtenäinen peruskoulu, jossa on vuosiluokat 1−9 ja 850 oppilaspaikkaa. Koulu toimii
kahdessa eri toimipisteessä, Mustakiven korttelitalossa Pohjavedenkatu 3:ssa sekä Punakiventie 4:ssä. Hankesuunnitelma koskee Mustakiven korttelitalossa sijaitsevia opetustiloja, joihin tehdään sekä laajennus että toiminnallisia muutoksia.
Mustakiven korttelitalossa on tällä hetkellä vain vuosiluokkien 1−6 käyttöön soveltuvia opetustiloja. Laajennuksen ja muutostöiden myötä korttelitaloon saadaan myös vuosiluokkien 7−9 tarvitsemia aineopetustilo-
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ja, jolloin oppilasryhmät voidaan sijoitella toimipisteisiin tarkoituksenmukaisella tavalla ja väliaikaisista väistötiloista voidaan luopua.
Hankkeen kustannusarvio on 7 100 000 euroa ja arvioitu valmistumisaika elokuussa 2020.
Hankesuunnitelma on liitteenä 1. Se on laadittu kaupunkiympäristön
toimialan ja kasvatuksen ja koulutuksen toimialan yhteistyönä. Asiantuntijoina on kuultu rakennusvalvonnan, pelastuslaitoksen ja ympäristöpalveluiden edustajia sekä esteettömyysasiamiestä. Kasvatus- ja
koulutuslautakunta on omalta osaltaan puoltanut hankesuunnitelman
hyväksymistä.
Esittelijän perustelut
Vuosaaren palveluverkko ja Puistopolun peruskoulu
Vuosaaressa tehtiin vuosina 2015−2016 opetustoimen palveluverkkoselvitys, jossa tutkittiin mahdollisuuksia järjestää suomenkielinen perusopetus yhtenäisissä peruskouluissa. Selvityksen tuloksena seitsemästä alueella toimivasta koulusta muodostettiin kolme uutta yhtenäistä peruskoulua.
Vuosaaren ja Mustakiven ala-asteet ja Tehtaanpuiston yläaste yhdistettiin Puistopolun peruskouluksi 1.8.2017 alkaen. Koulussa on peruskoulun vuosiluokat 1−9 ja 850 oppilaspaikkaa. Koulu toimii kahdessa eri
toimipisteessä, Mustakiven korttelitalossa Pohjavedenkatu 3:ssa sekä
Punakiventie 4:ssä. Opetusta järjestetään tällä hetkellä myös Punakiventie 4:n pihaan sijoitetuissa väistötiloissa.
Laajennuksen ja muutostöiden tarve
Hankesuunnitelma koskee vain Mustakiven korttelitalossa sijaitsevia
perusopetuksen tiloja. Mustakiven korttelitalon koulutilat on suunniteltu
vuosiluokkien 1−6 käyttöön ja sieltä puuttuvat vuosiluokkien 7−9 opetukseen vaadittavat aineopetustilat. Puistopolun peruskoulun nykyiset
tilat ovat laajuudeltaan riittämättömät eivätkä ne täytä uuden opetussuunnitelman toiminnalle asettamia vaatimuksia. Entiset Tehtaanpuiston yläasteen oppilaat ovat jo 1.8.2016 siirtyneet väistötiloihin Vuosaaren lukion kanssa jakamistaan tiloista. Vuosaaren lukion uudishankkeen ja Mustakiven korttelitalon laajennuksen ja muutostyön valmistumisen myötä väliaikaisista tiloista ja Vuosaaren lukion käytössä olevasta huonokuntoisesta rakennuksesta voidaan luopua.
Hankesuunnitelma koskee sekä toiminnallisia muutoksia että laajennusta, jossa ala-asteen käyttöön suunniteltuihin koulutiloihin tehdään
yläasteen tarvitsemia aineopetusluokkia. Osa aineopetustiloista tehPostiosoite
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dään olemassa oleviin luokkiin, osa laajennukseen. Samalla rakennetaan lisää oppilas-wc-tiloja ja uusitaan keittiö ja ruokala vastaamaan tulevaa käyttäjämäärää. Rakennuksen ilmanvaihtoa, esteettömyyttä ja
paloturvallisuutta parannetaan.
Koulutilat laajennetaan vastaamaan Puistopolun peruskoulun vuosiluokkien 7−9 oppilaspaikkamäärää, jolloin väliaikaistiloista voidaan luopua. Laajennuksen myötä Mustakiven korttelitaloon tulee n. 180 uutta
oppilaspaikkaa. Tämä turvaa tarkoituksenmukaiset oppilasryhmäsijoittelut Puistopolun peruskoulun toimipisteissä ja mahdollistaa esiopetuksesta alkavan yhtenäisen opinpolun.
Mustakiven korttelitalossa toimii Puistopolun peruskoulun lisäksi päiväkoti Mustakivi. Muutokset ja laajennus eivät koske päiväkodin tiloja,
mutta järjestelyjen seurauksena peruskoulun tiloihin on mahdollista sijoittaa esiopetusryhmiä. Tällöin joistain varhaiskasvatuksen käytössä
olevista huonokuntoisista vuokratiloista voidaan mahdollisesti luopua.
Hankkeen laajuus ja toteutuksen aikataulu
Mustakiven korttelitalon kokonaishuoneistoala on 4 593 htm², josta koulun käytössä on nyt 4 114 htm² ja päiväkodin käytössä 479 htm². Kaupunki omistaa korttelitalon rakennuksen. Tontilla on käyttämätöntä rakennusoikeutta 867 k-m². Suunnitellun laajennuksen koko on 802 brm²
ja muutosalueen koko 727 brm². Hankkeen toteutumisen jälkeen korttelitalon kokonaishuoneistoala on 5 245 htm², josta perusopetuksen
osuus on 4 766 htm².
Pihan kunnostus on jätetty hankkeen ulkopuolelle, koska se tulee koskemaan myös päiväkodin piha-aluetta. Piha kunnostetaan erillisenä
hankkeena laajennusosan valmistumisen jälkeen.
Hankkeen toteutusvastuu on kaupunkiympäristön toimialalla. Tavoitteellinen aikataulu on seuraava:
 muutosalueen toteutussuunnittelu 12/2018−3/2019
 muutosalueen rakennustyöt 4/2019−8/2020
 laajennuksen rakennustyöt 9/2019−8/2020
Hankkeen rakentamiskustannukset ja rahoitus
Hankkeen rakentamiskustannukset ovat arvonlisäverottomana yhteensä 7 100 000 euroa (4 644 e/brm²) lokakuun 2018 kustannustasossa.
Vuoden 2019 talousarvion liitteenä olevassa talonrakennushankkeiden
rakentamisohjelmassa vuosiksi 2019−2028 hankkeelle on varattu 5
000 000 euroa vuosille 2020−2021.
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Hankkeen kustannuksia korottaa mm. se, että työmaa perustetaan toiminnassa olevaan rakennukseen ja laajennus on perustettava paaluille.
Hanke on kooltaan pieni ja rakennettavana on vain vaativia tiloja (kotitalousluokat, teknisen käsityön, taideilmaisun ja luonnontieteen tilat sekä ruokalan ja valmistuskeittiön uusiminen). Hankkeen lopputuloksena
on erittäin tehokas tilankäyttö eli rakennuksen kokoon nähden suuri
oppilasmäärä.
Muuttunut rahoitustarve otetaan huomioon rakentamisohjelmaa tarkistettaessa.
Sisäinen vuokra kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle
Hankkeen toteutuksen jälkeen arvioitu tilakustannus eli tilahankkeiden
käsittelyohjeiden mukaan määritelty sisäinen vuokra on noin 20,10 euroa/htm²/kk, yhteensä 98 310 euroa kuukaudessa ja noin 1 179 724 euroa vuodessa. Neliövuokran perusteena on 4 114 htm² nykyisiä tiloja
sekä 652 htm² uusia tiloja. Tuottovaade on 3 % ja poistoaika 30 vuotta.
Lopullinen pääomavuokra tarkistetaan toteutuneiden kustannusten mukaan. Ylläpitovuokra tarkistetaan valmistumisajankohdan ylläpitovuokraa vastaavaksi.
Rakennuksen nykyinen vuokra on 15,06 euroa/htm²/kk, yhteensä
61 967 euroa kuukaudessa ja 743 608 euroa vuodessa. Pääomavuokran osuus on 11,76 euroa/htm²/kk ja ylläpitovuokran osuus on 3,31 euroa/htm²/kk.
Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan vuosittaiset vuokrakustannukset
nousevat hankkeen myötä n. 436 000 euroa.
Rakentamisen aikaiset väistötilat
Laajennuksen rakentamisen ja muutostöiden ajaksi tarvitaan neljän
opetustilan väistötilapaviljonki, joka sijoitetaan Punakivenkentälle. Väistötilat tarvitaan noin 18 kuukauden ajaksi.
Väistötilojen arvioidut hankintakustannukset ovat yhteensä 452 000 euroa, josta käyttötalousmenot ovat 252 000 euroa ja investointimenot
200 000 euroa. Väistötilojen kustannukset eivät sisälly hankesuunnitelman kustannuksiin, mutta ne on tilahankkeiden käsittelyohjeen mukaisesti sisällytetty tulevaan vuokraan.
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto
Kasvatus- ja koulutuslautakunta on 22.1.2019 § 8 antanut hankesuunnitelmasta puoltavan lausunnon ja todennut, että se vastaa hyvin kasvatuksen ja koulutuksen toimialan toiminnallisia tavoitteita. Hankkeen
tavoitteena on turvallinen, terveellinen, tarkoituksenmukainen ja joustaPostiosoite
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va oppimisympäristö, joka tukee monialaista oppimista ja yhteisöllisyyttä. Tehtävillä muutoksilla rakennuksesta saadaan paremmin toimiva ja
tilankäytöltään entistä tehokkaampi koulu.
Hanke mahdollistaa turvalliset, terveelliset, viihtyisät ja riittävät tilat peruskoulun toiminnalle. Tarkoituksenmukaisesti mitoitetut tilat ovat koulutoiminnan lisäksi alueen asukkaiden käytössä. Liikuntatilat ovat kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan käytössä arki-iltaisin ja viikonloppuisin.
Lisäksi ruokasali, käsityötilat ja osa opetustiloista soveltuvat asukaskäyttöön kouluajan ulkopuolella.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731
maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet
1
2

Mustakiven korttelitalon hankesuunnitelma 13.12.2018
Hankesuunnitelman liitteet

Muutoksenhaku
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Tiedoksi
Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto
Kasvatus- ja koulutuslautakunta

Päätöshistoria
Kasvatus- ja koulutuslautakunta 22.01.2019 § 8
HEL 2018-012134 T 10 06 00

Lausunto
Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunkiympäristölautakunnan
rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle puoltavan lausunnon
13.12.2018 päivätystä Mustakiven korttelitalon laajennusta ja toiminnallisia muutoksia koskevasta hankesuunnitelmasta ja lausui lisäksi seuraavaa:
Hankesuunnitelma vastaa hyvin kasvatuksen ja koulutuksen toimialan
toiminnallisia tavoitteita. Oppimistilojen suunnittelussa tulee kuitenkin
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edelleen työskennellä yhdessä käyttäjätoimialan kanssa. Erityisesti ääneneristyksen ja -vaimennuksen huolellinen toteutus tulee varmistaa.
Myös valaistukseen tulee kiinnittää huomiota, sillä toimivalla valaistuksella tuetaan monipuolisia työskentelyasentoja. Tilat ja pintarakenteet
tulee suunnitella helposti siivottaviksi, huollettaviksi ja korjattaviksi.
Kasvatus- ja koulutuslautakunta kiinnittää erityistä huomiota hankkeen
kustannusseurannan, suunnittelun ohjauksen ja laadunvalvonnan tärkeyteen koko prosessin ajalta. Niillä on suuri vaikutus terveelliseen ja
turvalliseen oppimisympäristöön sekä toimialan käyttökustannuksiin.
Myös aikataulun pitävyydestä on huolehdittava.
Kasvatus- ja koulutuslautakunta on hyväksynyt Mustakiven korttelitalon
tarveselvityksen 20.11.2018.
Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan työsuojelun yhteistoimintahenkilöstö on antanut 10.10.2018 hankesuunnitelmasta lausunnon, joka on
liitteenä. Lausunto tulee ottaa huomioon jatkosuunnittelussa.
Kasvatus- ja koulutuslautakunta pitää perusparannuksen vuokrankorotusta korkeana.
Esittelijä
perusopetusjohtaja
Outi Salo
Lisätiedot
Sari Lehtonen, projektiarkkitehti, puhelin: 310 15124
sari.k.lehtonen(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 13.12.2018
§ 139
HEL 2018-012134 T 10 06 00

Päätös
A
Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto
esitti kaupunginhallitukselle Mustakiven korttelitalon perusopetuksen tilojen toiminnallisia muutoksia ja laajennusta koskevan 13.12.2018 päivätyn hankesuunnitelman hyväksymistä siten, että hankkeen enimmäislaajuus on 802 brm² (muutosalue), 727 brm² (laajennus) ja rakentamiskustannusten enimmäishinta on arvonlisäverottomana 7 100 000
euroa lokakuun 2018 kustannustasossa ehdolla, että kasvatus- ja koulutuslautakunta antaa hankesuunnitelmasta puoltavan lausunnon.
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B
Rakennusten ja yleisten alueiden jaosto päätti oikeuttaa rakennukset ja
yleiset alueet palvelukokonaisuuden jatkamaan hankkeen suunnittelua
odottamatta hankepäätöstä
Esittelijä
tekninen johtaja
Jaakko Stauffer
Lisätiedot
Hanna Lehtiniemi, hankesuunnittelija, puhelin: 310 87723
hanna.lehtiniemi(a)hel.fi
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§ 142
Valtuutettu Jukka Järvisen aloite penkeistä Taivaskalliolle
HEL 2018-009099 T 00 00 03

Päätös
Kaupunginhallitus katsoi valtuutettu Jukka Järvisen aloitteen loppuun
käsitellyksi.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035
kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet
1

Valtuutettu Jukka Järvisen aloite

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
Valtuutettu Jukka Järvinen ja 8 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, että Taivaskalliolle lisättäisiin penkkejä.
Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan aloitteeseen,
jonka on allekirjoittanut vähemmän kuin 15 valtuutettua, tulee kaupunginhallituksen antaa vastaus kahdeksan kuukauden kuluessa.
Kaupunginhallitus viittaa saatuun lausuntoon ja toteaa, että yleisten
töiden lautakunnan 24.5.2016 hyväksymässä Vanhankaupungin aluesuunnitelmassa (2016-2025) yksi esitetyistä yleisistä tavoitteista on
Taivaskallion kehittäminen alueen identiteettiä nostavana kohteena.
Taivaskallion viheralueella Käpylässä on tällä hetkellä neljä vanhaa
mallia olevaa penkkiä, jotka eivät täytä nykyisiä esteettömyysvaatimuksia.
Taivaskallion laelle ilmatorjunta-asemien ympäristöön lisätään kevään
2019 aikana kaksi uutta penkkiä. Samalla olemassa olevat penkit uusitaan.
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Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035
kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet
1

Valtuutettu Jukka Järvisen aloite

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria
Kaupunkiympäristölautakunta 11.12.2018 § 638
HEL 2018-009099 T 00 00 03

Lausunto
Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan
lausunnon:
Taivaskallio on Käpylän laajin viheralue ja tärkeä ulkoilumaasto lähiympäristön asukkaille. Kalliolta avautuu hienoja näkymiä kaupungin
yli aina Helsingin keskustaan saakka, ja asukkaat ovatkin käyttäneet
Taivaskallion lakialuetta juhla- ja näköalapaikkana jo lähes sadan vuoden ajan. Laella toimi raskas ilmatorjuntapatteri Taivas vuosina 19391944, ja säilyneet ilmatorjunta-asemat ovat sotahistoriallisesti arvokkaita.
Taivaskallion kehittäminen alueen identiteettiä nostavana kohteena on
yksi Vanhankaupungin aluesuunnitelmassa (2016-2025) esitetyistä
yleisistä tavoitteista. Taivaskalliolla on tällä hetkellä neljä penkkiä: yksi
laella sijaitsevan lammen vieressä, kaksi itään päin avautuvalla näköalapaikalla ja neljäs kallion eteläpuolella. Penkit ovat vanhaa mallia eivätkä täytä muun muassa nykyisiä esteettömyyskriteerejä.
Aloitteen ja aluesuunnitelmassa esitetyn tavoitteen mukaisesti Taivaskalliolle sijoitetaan lisää penkkejä. Taivaskallion laelle ilmatorjuntaasemien ympäristöön lisätään kaksi uutta penkkiä ja samalla uusitaan
olemassa olevat penkit. Toimenpiteet toteutetaan kevään 2019 aikana.
Esittelijä
vs. kaupunkiympäristön toimialajohtaja
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Silja Hyvärinen
Lisätiedot
Inka Lappalainen, aluesuunnittelija, puhelin: 310 21344
inka.lappalainen(a)hel.fi
Kari Ojamies, puistovastaava, puhelin: 310 38440
kari.ojamies(a)hel.fi
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§ 143
Kaupunginvaltuuston 13.2.2019 tekemien päätösten täytäntöönpano
Päätös
Kaupunginhallitus päätti, että kaupunginvaltuuston 13.2.2019 tekemät
päätökset saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen mahdollisista valituksista huolimatta panna täytäntöön seuraavasti:
1-3, 11, 14- Ei toimenpidettä.
19, 21-22,
26-28, 35
4

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä mainituille.
Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnalle ja Taloushallintopalveluliikelaitokselle.

5

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä mainituille sekä Helsingin käräjäoikeudelle.

6

Tiedoksi kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle, kaupunkiympäristön toimialalle, kulttuurin ja vapaa-ajan
toimialalle, sosiaali- ja terveystoimialalle, kaupunginkanslialle ja Taloushallintopalveluliikelaitokselle.

7

Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnalle.

8

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle sekä Helsingin
seudun ympäristöpalvelut-kuntayhtymän vesihuollolle.
Tiedoksi kaupunkiympäristön toimialalle, kaupunkiympäristölautakunnalle, kaupunkiympäristölautakunnan
rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle, kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaostolle sekä
kaupunginmuseolle.

9

Postiosoite
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00099 HELSINGIN KAUPUNKI
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Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle sekä Helsingin
seudun ympäristöpalvelut-kuntayhtymälle, Helsingin
seudun liikenne –kuntayhtymälle, Helon Oy:lle, Helen
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Sähköverkko Oy:lle sekä väylävirastolle.
Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnalle, asemakaavoitukselle ja kaupunginmuseolle.
10

Asia palautetaan kaupunginkansliaan uudelleen valmisteltavaksi.

12

Toivomusponnet kaupunginkansliaan valmisteltavaksi.

13

Toivomusponsi kaupunginkansliaan valmisteltavaksi.

20, 23-25, Asia esitellään uudelleen kaupunginvaltuustolle
29-34, 36 27.2.2019.
37-44

Aloitteet kaupunginkansliaan valmisteltavaksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 144
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen
Päätös
Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen asioita, joissa
seuraavat viranomaiset ovat tehneet päätöksen viikoilla 7 ja 8
kaupunginhallituksen jaostot
- konsernijaosto
- elinkeinojaosto

11.2.2019

tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta

12.2.2019

lautakunnat ja niiden jaostot
kasvatus- ja koulutuslautakunta
- suomenkielinen jaosto
- ruotsinkielinen jaosto
kaupunkiympäristölautakunta
- ympäristö- ja lupajaosto
- rakennusten ja yleisten alueiden jaosto
pelastuslautakunta
kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta
- kulttuuri- ja kirjastojaosto
- liikuntajaosto
- nuorisojaosto
sosiaali- ja terveyslautakunta
- sosiaali- ja terveysjaosto

12.2.2019

15.2.2019

12.2.2019

12.2.2019
21.2.2019

johtokunnat
- palvelukeskusliikelaitos
- taloushallintopalveluliikelaitos
- työterveysliikelaitos
- rakentamispalveluliikelaitos
- liikenneliikelaitos

14.2.2019
21.2.2019

keskusvaalilautakunta yleishallinnon osalta

14.2.2019

pormestari
apulaispormestarit
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- kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
- kaupunkiympäristön toimiala
- kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala
- sosiaali- ja terveystoimiala
kaupunginkanslian viranhaltijat
henkilöstökassatoimikunta
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Victor Andersson, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36027
victor.andersson(a)hel.fi

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Victor Andersson, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36027
victor.andersson(a)hel.fi

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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MUUTOKSENHAKUOHJEET
1
MUUTOKSENHAKUKIELTO
Pöytäkirjan 129, 130, 131, 132, 133, 134, 139, 140, 142, 143 ja 144
§:t.
Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian
valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §
2
OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI
Pöytäkirjan 135, 137, 138 ja 141 §:t.
Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.
Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä
 se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen
tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
 kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon
määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.
Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan
saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän
kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen
päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on
nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen
katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen
päivän kuluttua viestin lähettämisestä.
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Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan 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 kaupunginhallitus.
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 täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava






päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
oikaisuvaatimuksen tekijä
millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään
vaatimuksen
 oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä.
Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.
3
VALITUSOSOITUS
Pöytäkirjan 136 §.
Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.
Postiosoite
PL 1
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
helsinki.kirjaamo@hel.fi
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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 tiedoksisaannista.
Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä 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 juhannusaatto 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.
Valitusviranomainen
Kunnallisvalitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.
Hallinto-oikeuden asiointiosoite on seuraava:
Postiosoite
PL 1
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
helsinki.kirjaamo@hel.fi
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Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
Faksinumero:
Käyntiosoite:
Puhelinnumero:

helsinki.hao@oikeus.fi
Radanrakentajantie 5
00520 HELSINKI
029 56 42079
Radanrakentajantie 5
029 56 42000

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
Valituksen muoto ja sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen 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 valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
 todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
 asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole
jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Oikeudenkäyntimaksu
Postiosoite
PL 1
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
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Hallinto-oikeus perii muutoksenhakuasian käsittelystä 260 euron oikeudenkäyntimaksun. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista
päätöstä muutoksenhakijan 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.
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Kaupunginhallitus

Paavo Arhinmäki
puheenjohtaja

Jenni Björksten
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Tomi Sevander

Terhi Koulumies

Kaisa Hernberg

Wille Rydman

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa
www.hel.fi 13.03.2019.
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