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Kokousaika

01.04.2019 16:00 - 17:16

Kokouspaikka

Kaupunginhallituksen istuntosali

Läsnä
Jäsenet
Vapaavuori, Jan
Sinnemäki, Anni

Arhinmäki, Paavo
Hernberg, Kaisa
Honkasalo, Veronika
Ohisalo, Maria
Pakarinen, Pia
Raatikainen, Mika
Rantala, Marcus
Razmyar, Nasima
Rydman, Wille
Sazonov, Daniel
Sevander, Tomi
Vesikansa, Sanna
Meri, Otto

pormestari
apulaispormestari
kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja
esteellinen: 218 §
kaupunginhallituksen 2. varapuheenjohtaja
esteellinen: 223 §
apulaispormestari
apulaispormestari

apulaispormestari
varajäsen

Muut
Kivekäs, Otso
Bogomoloff, Harry
Arajärvi, Pentti
Sarvilinna, Sami
Aho, Mikko
Jolkkonen, Juha
Laine-Hendolin, Kirsti
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00099 HELSINGIN KAUPUNKI
helsinki.kirjaamo@hel.fi

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

kaupunginvaltuuston puheenjohtaja
kaupunginvaltuuston 1. varapuheenjohtaja
poistui 17:05, poissa: 227 - 230 §
kaupunginvaltuuston 2. varapuheenjohtaja
saapui 16:06, poissa: 216 - 218 §
kansliapäällikkö
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
vs. kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
esteellinen: 222 §
Puhelin
+358 9 310 1641
Faksi
+358 9 655 783
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0201256-6

Tilinro
FI0680001200062637
Alv.nro
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Pohjolainen, Liisa
Enroos, Asta
Kivelä, Liisa
Kouvonen, Juha
Peltonen, Antti
Rinkineva, Marja-Leena
Saxholm, Tuula
Nelskylä, Maria
Menna, Lauri
Snellman, Johanna
Björksten, Jenni
Haapanen, Sami

Pasuri, Miia

kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
va. henkilöstöjohtaja
viestintäjohtaja
vs. kaupunginlakimies
vs. hallintojohtaja
elinkeinojohtaja
rahoitusjohtaja
esteellinen: 218 §
vs. kaupunginsihteeri
poistui 17:04, poissa: 224 - 230 §
johtava asiantuntija
tiedottaja
hallintoasiantuntija
tonttipäällikkö
asiantuntija
saapui 16:16, poistui 16:51, läsnä:
220 §
tiimipäällikkö
asiantuntija
saapui 16:55, poistui 17:04, läsnä:
osa 223 §:ää

Puheenjohtaja
Jan Vapaavuori

pormestari
216 - 230 §

Jan Vapaavuori

pormestari
216 §, 220 §
kansliapäällikkö
217 - 219 §, 221 - 230 §

Esittelijät

Sami Sarvilinna
Pöytäkirjanpitäjä
Jenni Björksten
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§

Asia

216

Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

217

Asia/2

V 10.4.2019, Vartiokylän Linnavuorenpuiston asemakaavan muutos
(nro 12435)

218

Asia/3

V 10.4.2019, Vuokrausperiaatteiden määrittäminen asuntotontille
(Haaga, Lassila, tontti 29164/4)

219

Asia/4

V 10.4.2019, Finlandia-talon perusparannusta koskeva hankesuunnitelma

220

Asia/5

Helsingin tontinluovutusta koskevat linjaukset sekä niitä tarkentavat
soveltamisohjeet

221

Asia/6

Vaalitoimikuntien jäsenten valinta vuoden 2019 eduskuntavaaleissa ja
europarlamenttivaaleissa

222

Asia/7

Pääomalainan myöntäminen Urhea-halli Oy:lle

223

Asia/8

Tontin varaaminen Y-Säätiölle kumppanuuskaavoitusta ja tuetun
asumisen asumisyksikön sekä valtion tukemien vuokra-asuntojensuunnittelua varten (Suutarila, tontti 40094/14)

224

Asia/9

Ruoholahden metron sähkönsyöttöaseman hankesuunnitelma

225

Asia/10

Päiväkoti Kukkaniityn ja daghemmet Blomängenin korvaavan uudisrakennuksen hankesuunnitelma

226

Asia/11

Valtuutettu Elina Moision aloite lukiotoiminnan turvaamisesta Lauttasaaressa

227

Asia/12

Valtuutettu Reetta Vanhasen toivomusponsi psykiatrisen osastohoidon
asiakasmaksuista luopumisesta

228

Asia/13

Esitys valtioneuvostolle huumeiden käyttöhuoneen kokeilun oikeuttavan erillislain säätämisestä

229

Asia/14

Kaupunginvaltuuston 27.3.2019 tekemien päätösten täytäntöönpano

230

Asia/15

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen
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§ 216
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta
Päätös
Kaupunginhallitus päätti todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja
päätösvaltaiseksi.
Samalla kaupunginhallitus päätti valita pöytäkirjantarkastajiksi Veronika
Honkasalon ja Daniel Sazonovin sekä varatarkastajiksi Maria Ohisalon
ja Marcus Rantalan.
Esittelijä
pormestari
Jan Vapaavuori

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijä
pormestari
Jan Vapaavuori

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 217
V 10.4.2019, Vartiokylän Linnavuorenpuiston asemakaavan muutos
(nro 12435)
HEL 2016-000206 T 10 03 03

Päätös
Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto hyväksyy 45. kaupunginosan (Vartiokylä, Vartioharju) lähivirkistysalueen ja 47. kaupunginosan (Mellunkylä, Mellunmäki) lähivirkistysalueen asemakaavan muutoksen 28.2.2017 päivätyn ja
29.5.2018 muutetun piirustuksen numero 12435 mukaisena ja asemakaava selostuksesta ilmenevin perustein.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Timo Lindén, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550
timo.linden(a)hel.fi

Liitteet
1
2
3
4
5

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12435 kartta, päivätty 28.2.2018,
muutettu 29.5.2018
Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12435 selostus, päivätty
28.2.2017, muutettu 5.6.2018 (päivitetty Kylk:n 5.6.2018 päätöksen
mukaiseksi)
Vuorovaikutusraportti 28.2.2017, täydennetty 29.5.2018 ja asukastilaisuuden 16.2.2017 muistio
Tehdyt muutokset
Osa päätöshistoriaa

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Otteet
Ote
Uudenmaan elinkeino-,
liikenne- ja ympäristökeskus
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Otteen liitteet
Esitysteksti
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan,
rakennusjärjestyksen hyväksyminen
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4
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Liite 5
Kaupunginmuseo
Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä
Gasum Oy
Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Tiivistelmä
Asemakaavan muutos koskee virkistysaluetta, joka sijaitsee Itäväylän
eteläpuolella Linnavuorenpuistossa Vartioharjun teollisuusalueen ja rakenteilla olevan Tankomäen asuntoalueen välisellä alueella. Kaavaratkaisu mahdollistaa uuden siirtolapuutarhan toteuttamisen teollisuusalueen reunaan. Siirtolapuutarha muodostaa mittakaavaltaan ja kasvillisuudeltaan virkistysalueelle luontevan reunan. Palstat on ryhmitelty siten, että ensimmäisen maailmansodan aikaisen linnoituslaitteiden ketjun ja nykyisen polkuverkoston muodostama kulttuuriympäristö säilyy.
Ajoneuvoliikenne siirtolapuutarhaan ohjataan Linnanherrankujan kautta
ja pysäköinti on keskitetty siirtolapuutarhan reunaan kadun päässä olevalle pysäköintialueelle.
Alueelle on suunniteltu siirtolapuutarha, jossa on 87 puutarhapalstaa,
yhteisrakennus ja 54 autopaikkaa. Noin 200 m²:n kokoiselle palstalle
on mahdollisuus rakentaa rakennusvalvontaviranomaisen alueelle hyväksymien rakennustapaohjeiden ja tyyppipiirustusten mukainen siirtolapuutarhamökki. Mökki koostuu kahdesta, yhteensä 25 m² kokoisesta
asunto- ja varastomoduulista. Mökkien kerrosala on yhteensä 2 175 km² ja yhteistilan 200 k-m². Alueen tehokkuus on e=0,1.
Esittelijän perustelut
Kaavaratkaisu on Helsingin uuden yleiskaavan mukainen ja edesauttaa
kaupungin strategisten tavoitteiden saavuttamista.
Alueen lähtökohdat ja nykytilanne
Alue on voimassa olevassa asemakaavassa virkistysaluetta, jossa on
avoimena tai puoliavoimena säilytettävä kulttuurihistoriallisesti arvokas
alueen osa (sa), muinaismuistolailla rauhoitettu kiinteä muinaisjäännealue (sm) ja toteutumaton viljelypalsta-alue. Alue on kumpuilevaa kulttuurimaisemaa, jota reunustavat lehtipuuvyöhykkeet ja Mellunkylän puro. Luoteessa alue rajautuu Itäväylään ja teollisuusalueisiin, etelässä
Vartiovuoreen, rivitalojen korttelialueeseen ja Borgsin tilaan.
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Alueella on voimassa asemakaava vuodelta 2012.
Helsingin kaupunki omistaa alueen. Kaavaratkaisu on tehty kaupungin
aloitteesta.
Suunnittelun vaiheet ja vuorovaikutus
Osallistuminen ja vuorovaikutus on järjestetty osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaisesti.
Asemakaavan muutosehdotus on ollut julkisesti nähtävillä
24.3.−24.4.2017.
Kustannukset
Asemakaavan toteuttamisesta aiheutuu kaupungille kustannuksia kevyen liikenteen yhteyksien toteuttamisesta noin 70 000 euroa (alv 0).
Siirtolapuutarhan toteuttamishankkeeseen kuuluvia kustannuksia tulee
hulevesijärjestelmän muutoksista noin 30 000 euroa sekä pysäköintipaikan toteuttamisesta noin 150 000 euroa. Siirtolapuutarhan toteuttamisen kustannukset eivät muilta osin sisälly kustannusarvioon. Kaavaratkaisun toteuttamisen myötä kaupunki saa tuloja siirtolapuutarhapalstojen maavuokrasta.
Muistutukset
Kaavaehdotuksesta tehtiin kaksi muistutusta.
Muistutuksissa esitetyt huomautukset kohdistuivat Linnavuorenpuiston
toteutussuunnitteluun, pulkkamäen käyttömahdollisuuksiin ja latuverkon katkeamattomuuteen sekä muihin puisto- ja virkistysalueen toteutussuunnitteluun kohdistuviin toiveisiin. Lisäksi muistutuksessa vaadittiin siirtolapuutarha-alueella sijaitsevan huoltorakennuksen avaamista
yleiseen puistoon ja sen käyttöä avoimena kahvilana asukkaille.
Lausunnot
Kaavaehdotuksesta saatiin Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (HSY), Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY-keskus), Gasum Oy:n ja kaupunginmuseon lausunnot.
HSY totesi lausunnossaan, että asemakaavan muutosehdotus edellyttää avo-ojan putkitusta noin 50 metrin matkalta. Putkituksen linjaus tulee tarkastaa jatkosuunnittelun yhteydessä.
ELY-keskus totesi lausunnossaan, että kaava-alueen eteläisen osan
rakentamisessa tulee maatäyttöjen kohdalla varmistua pohjamaan riittävästä kantavuudesta ja stabiliteetista. Lisäksi on varmistettava, että
mökkien sisätilat ovat melutason ohjearvojen mukaisia.
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Helsingin kaupunginmuseo totesi lausunnossaan, että kaupunginmuseo, Museovirasto ja kaupunkisuunnitteluvirasto ovat toimineet yhteistyössä puolustusaseman ja siirtolapuutarhan alueiden yhteensovittamiseksi. Asemakaavan sm -rajaus ja kaavamääräys ovat neuvottelujen
mukaisia.
Asemakaavan muutosehdotukseen tehdyt muutokset
Huomautuksissa esitetyt asiat on otettu huomioon, kaavan tavoitteet
huomioon ottaen, tarkoituksenmukaisilta osin.
Kaavaehdotukseen tehtiin muutoksia, jotka on esitetty yksityiskohtaisesti kaavaselostuksen viimeisessä luvussa. Ne on koottu myös Tehdyt
muutokset -liitteeseen. Tehdyt muutokset eivät ole olennaisia, joten
ehdotusta ei ole tarpeen asettaa uudelleen nähtäville.
Lopuksi
Päätösehdotus on kaupunkiympäristölautakunnan tarkistetun esityksen
mukainen lukuun ottamatta lautakunnan vastaehdotuksesta tekemää
lisäystä.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Timo Lindén, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550
timo.linden(a)hel.fi

Liitteet
1

4
5

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12435 kartta, päivätty 28.2.2018,
muutettu 29.5.2018
Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12435 selostus, päivätty
28.2.2017, muutettu 5.6.2018 (päivitetty Kylk:n 5.6.2018 päätöksen
mukaiseksi)
Vuorovaikutusraportti 28.2.2017, täydennetty 29.5.2018 ja asukastilaisuuden 16.2.2017 muistio
Tehdyt muutokset
Osa päätöshistoriaa

1
2
3

Sijaintikartta 29.5.2018
Ilmakuva 29.5.2018
Havainnekuva 29.5.2018

2
3

Oheismateriaali

Muutoksenhaku
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen hyväksyminen
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Otteet
Ote
Uudenmaan elinkeino-,
liikenne- ja ympäristökeskus

Otteen liitteet
Esitysteksti
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan,
rakennusjärjestyksen hyväksyminen
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4
Liite 5

Kaupunginmuseo
Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä
Gasum Oy
Tiedoksi
Asemakaavoitus
Kaupunkiympäristölautakunta

Päätöshistoria
Kaupunkiympäristölautakunta 05.06.2018 § 301
HEL 2016-000206 T 10 03 03

Hankenumero 1482_4

Esitys
Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle
 28.2.2017 päivätyn ja 5.6.2018 muutetun asemakaavan muutosehdotuksen nro 12435 hyväksymistä. Asemakaavan muutos koskee
45. kaupunginosan (Vartiokylä, Vartioharju) lähivirkistysaluetta ja
47. kaupunginosan (Mellunkylä, Mellunmäki) lähivirkistysaluetta.
Lisäksi lautakunta päätti
 ettei ehdotusta aseteta uudelleen nähtäville.
 antaa vuorovaikutusraportista ilmenevät vastineet saatuihin lausuntoihin ja muistutuksiin. Päätösasiakirjat ja vuorovaikutusraportti ovat
luettavissa kaupunkiympäristön toimialan info- ja näyttelytila Laiturilla, Narinkka 2, sekä internet-sivuilla: Päätöksenteko
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www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi
Jatkosuunnittelussa arvokkaan niityn suojelullinen asema pyritään turvaamaan ehkäisemällä haittavaikutuksia esimerkiksi rajaamalla keto
riukuaidalla.
Käsittely
05.06.2018 Esittelijän ehdotuksesta poiketen
Vastaehdotus:
Mai Kivelä: Jatkosuunnittelussa arvokkaan niityn suojelullinen asema
pyritään turvaamaan ehkäisemällä haittavaikutuksia esimerkiksi rajaamalla keto riukuaidalla.
Kannattaja: Tuomas Rantanen
1 äänestys
JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Jatkosuunnittelussa arvokkaan niityn suojelullinen asema
pyritään turvaamaan ehkäisemällä haittavaikutuksia esimerkiksi rajaamalla keto riukuaidalla.
Jaa-äänet: 6
Sirpa Asko-Seljavaara, Nuutti Hyttinen, Atte Kaleva, Risto Rautava,
Laura Rissanen, Anni Sinnemäki
Ei-äänet: 7
Mia Haglund, Eveliina Heinäluoma, Kaisa Hernberg, Mai Kivelä, Jape
Lovén, Tuomas Rantanen, Mikko Särelä
Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi Mai Kivelän vastaehdotuksen
äänin 7-6.
29.05.2018 Pöydälle
Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho
Lisätiedot
Mervi Nicklen, maisema-arkkitehti, puhelin: 310 37221
mervi.nicklen(a)hel.fi
Kaisa Karilas, arkkitehti, puhelin: 310 37315
kaisa.karilas(a)hel.fi
Jussi Jääskä, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37129
jussi.jaaska(a)hel.fi
Juha-Pekka Turunen, vuorovaikutussuunnittelija, puhelin: 310 37403
juha-pekka.turunen(a)hel.fi
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

14/2019

8 (93)

Asia/2
01.04.2019

Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus Kaupunkimittauspalvelut Kartat ja paikkatiedot Yksikön päällikkö 04.04.2018 § 17
HEL 2016-000206 T 10 03 03

Päätös
Yksikön päällikkö päätti hyväksyä asemakaavan 12435 pohjakartan
kaupunginosassa 45 Vartiokylä. Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 54a §:n asettamat vaatimukset.
Päätöksen perustelut
Helsingin kaupungin kiinteistöviraston kaupunkimittausosasto on valmistanut asemakaavan pohjakartan:
Asemakaavan numero: 12435
Kaupunginosa: 45 Vartiokylä
Kartoituksen työnumero: 30/2016
Pohjakartta valmistunut: 7.7.2016
Tasokoordinaatisto: ETRS-GK25
Korkeusjärjestelmä: N2000
Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 54a §:n
asettamat vaatimukset.
Kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat -palvelukokonaisuuden
asiakkuusjohtaja on päätöksellä (4§/1.6.2017) siirtänyt hallintosäännön
16 luvun 8 § 2 momentin 7 kohdan toimivallan hyväksyä kaavoja varten
valmistetut pohjakartat kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat palvelukokonaisuuden kaupungingeodeetille sekä kartat ja paikkatiedot
-yksikön päällikölle.
Lisätiedot
Timo Tolkki, yksikön päällikkö, puhelin: 310 31883
timo.tolkki(a)hel.fi

Pelastuslautakunta 02.05.2017 § 45
HEL 2016-000206 T 10 03 03

Lausunto
Pelastuslautakunta antoi seuraavan lausunnon Vartioharjun Linnavuorenpuiston asemakaavaehdotuksesta nro 12435:
Pelastuslautakunnalla ei ole huomautettavaa asemakaavan muutoksesta. Asemakaavan muutoksella ei ole vaikutusta pelastuslaitoksen
toimintaan.
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Esittelijä
pelastuskomentaja
Simo Wecksten
Lisätiedot
Katja Seppälä, vanhempi palotarkastaja, puhelin: 310 31236
katja.seppala(a)hel.fi

Yleisten töiden lautakunta 25.04.2017 § 153
HEL 2016-000206 T 10 03 03

Lausunto
Yleisten töiden lautakunta antoi kaupunkisuunnitteluvirastolle seuraavan lausunnon:
Uutta siirtolapuutarha-aluetta suunnitellaan Mellunkylään Linnavuorenpuiston länsireunan avoimelle rinteelle. Paikka rajoittuu teollisuusalueen reunaan. Puutarhapalstojen määrä on todellisuudessa 70 - 85 kpl
koon ollessa noin 200 m2. Palstalle saa rakentaa pienen siirtolapuutarhamökin.
Paikka soveltuu hyvin modernille siirtolapuutarhalle. On hyvä, että kaavamuutoksessa on huomioitu ja merkitty säilytettäväksi alueen ominaispiirteet, kulttuurimaisema ja avoimet näkymät. Alueen arvokas kasvillisuuskohde eli Linnavuorenpuiston kukkaniitty ja suojeltu, I maailmansodan aikaiset linnoituslaitteet säilyvät.
Tutkimuksen mukaan alueen maaperä ei ole pilaantunutta. Niissä havaittiin vähäinen määrä pienikokoisia jätejakeita (lasi, tiili, posliini), joiden ei arvioida aiheuttavan vaaraa ympäristölle, mutta pintamaata käsitellessä tulee huomioida lasinsirujen vaarallisuus. Hankkeeseen ryhtyvä on kuitenkin varauduttava massojen vaihtoon ja näin ollen arvioituja
suurempiin perustamiskustannuksiin.
Kaavamuutos, kuten myös voimassa oleva kaava, mahdollistavat pohjois-eteläsuuntaisen pääulkoilureitin toteuttamisen. Tämän reittiosuuden ja Itäväylän alikulun rakentamisen jälkeen Vartiokylän ja Mellunmäen virkistysreitistö muodostaa yhtenäisen ja toimivan kokonaisuuden Kontulasta Vartiokylänlahdelle ja Mustavuoreen. Asemakaavassa
pääreitti nimeltään Varjakantaival on linjattu siten, että niitty säilyy
mahdollisimman yhtenäisenä samalla kanavoiden kulun niityn länsireunaan.
Asemakaavan toteuttamisesta aiheutuu kaupungille kustannuksia kevyen liikenteen yhteyksien toteuttamisesta noin 70 000 euroa. Siirtolapuutarhan toteuttamishankkeeseen kuuluvia kustannuksia tulee hulePostiosoite
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vesijärjestelmän muutoksista noin 30 000 euroa sekä pysäköintialueen
toteuttamisesta noin 150 000 euroa. Siirtolapuutarhan toteuttamisen
kustannukset eivät muilta osin sisälly kustannusarvioon, sillä kaupunginhallitus linjasi vuonna 2009, että kokonaan uudet siirtolapuutarhat
toteutetaan yksityisellä rahoituksella.
Esittelijä
va. kaupunginarkkitehti
Sonja Liljeblad
Lisätiedot
Nina Mouhu, aluesuunnittelija, puhelin: 310 39838
nina.mouhu(a)hel.fi
Silja Hurskainen, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38939
silja.hurskainen(a)hel.fi

Ympäristölautakunta 25.04.2017 § 128
HEL 2016-000206 T 10 03 03

Päätös
Ympäristölautakunta päätti, että lausunnon asiasta antoi ympäristökeskus.
Esittelijä
ympäristönsuojelupäällikkö
Päivi Kippo-Edlund
Lisätiedot
Juha Korhonen, ympäristötarkastaja, puhelin: +358 9 310 32080
juha.korhonen(a)hel.fi

Kaupunginmuseo Kulttuuriympäristöyksikkö 20.4.2017
HEL 2016-000206 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluvirasto on pyytänyt kaupunginmuseon lausuntoa
Linnavuorenpuiston siirtolapuutarha-alueen asemakaavan muutoksesta
Vartiokylän (45. ko) ja Mellunkylän (47. ko) kaupunginosissa. Kaupunginmuseo lausuu asiasta kulttuuriympäristön vaalimisen näkökulmasta.
Asemakaavan muutos koskee virkistysaluetta, joka sijaitsee Itäväylän
eteläpuolella Linnavuorenpuistossa Vartioharjun teollisuusalueen ja rakenteilla olevan Tankomäen asuntoalueen välisellä alueella. Asemakaava mahdollistaa siirtolapuutarhan toteuttamisen teollisuusalueen
reunaan ja itään aukeavalle rinteelle sekä laakson säilymisen yleisessä
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virkistyskäytössä. Palstat on ryhmitelty siten, että kulttuuriympäristö, 1.
maailmansodan linnoituslaitteiden ketju ja nykyinen polkuverkosto säilyvät. Ajoneuvoliikenne siirtolapuutarhalle ohjataan Linnanherrankujan
kautta ja pysäköinti on keskitetty kadun päässä olevalle pysäköintialueelle siirtolapuutarhan reunaan.
Alueelle on suunniteltu siirtolapuutarha, jossa on 87 puutarhapalstaa,
yhteisrakennus ja 54 autopaikkaa. Noin 200 m2:n kokoiselle palstalle
on mahdollisuus rakentaa Helsingin rakennusvalvontaviraston alueelle
hyväksymien rakennustapaohjeiden ja tyyppipiirustuksien mukainen
siirtolapuutarhamökki. Mökki koostuu kahdesta, yhteensä 25 m2 kokoisesta asunto- ja varastomoduulista. Mökkien rakentaminen muuttaa
avointa maisemaa merkittävällä tavalla.
Asemakaava-alueen eteläosan länsipuolella sijaitsee muinaismuistolain
(295/1963) suojaama ensimmäisen maailmansodan aikainen puolustusasema tukikohta V:9 (Vartioharju), jonka Museoviraston muinaisjäännösrekisteri numero on 1000011292. Sen rakennusajankohta on
1915-1918. Kohde sijaitsee nykyisin tiheästä puustosta raivatun tasaisen alueen itäreunalla. Asemista maasto alkaa laskeutua jyrkemmin
aseman torjuntasuuntaan itään päin. Kohteessa on pohjois-etelä –
suunnassa yhdeksän betonista konekivääri- tai tähystysasemaa. Niiden
välillä on ollut yhdyshauta, joka on täytetty. Katetut rakenteet on räjäytetty.
Voimassa olevassa vuoden 2012 asemakaavassa nro 12008 puolustusasema on suojeltu sm-merkinnällä varustetulla kapealla vyöhykkeellä, joka käsittää maastossa näkyvät tuliasemat, niiden välissä olevat
peitetyt yhdyshaudat ja niiden ympärille varatun suojavyöhykkeen.
Asemakaavamuutostyön aikana kaupunkisuunnitteluvirasto, kaupunginmuseo ja Museovirasto ovat tehneet tiivistä yhteistyötä puolustusaseman ja siirtolapuutarhan alueiden yhteensovittamiseksi. Siirtolapuutarha-alue tulee asemakaavamuutoksessa aivan kiinni sm-alueeseen ja
sm-alue pienenee sen vuoksi eteläpuoliskossaan itäpuolelta. Puolustusaseman länsipuolelle jää leveä lähivirkistysalue, jonka läpi varataan
jalankululle alue. Sm-alueen rajaa siirretään hiukan lännemmäksi vastaamaan paremmin todellista tilannetta. Kaikki tulipesäkkeet ja taisteluhaudat jäävät sm-alueelle ja niiden välillä säilyy näköyhteys. Puolustusasema menettää kuitenkin näkymät torjuntasuuntaansa ja täten sen
kokonaismerkitys heikkenee. Asemakaavan sm-rajaus ja kaavamääräys ovat neuvottelujen mukainen.
Kaupunginmuseolla ei ole muuta huomautettavaa asemakaavan muutosehdotukseen.
Kaupunginmuseo Kulttuuriympäristöyksikkö 9.2.2016
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Lisätiedot
Markku Heikkinen, tutkija, puhelin: +358 9 310 71552
markku.heikkinen(a)hel.fi

Kaupunkisuunnittelulautakunta 28.02.2017 § 113
HEL 2016-000206 T 10 03 03

Ksv:n hankenumero 1482_4

Päätös
Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti
 asettaa 28.2.2017 päivätyn asemakaavan muutosehdotuksen
nro 12435 julkisesti nähtäville 30 päiväksi maankäyttö- ja rakennusasetuksen 27 §:n mukaisesti. Asemakaavan muutos koskee Helsingin kaupungin 45. kaupunginosan (Vartiokylä, Vartioharju)lähivirkistysaluetta ja 47.kaupunginosan (Mellunkylä, Mellunmäki) lähivirkistysaluetta.
 antaa vuorovaikutusraportista ilmenevät vastineet esitettyihin mielipiteisiin ja kannanottoihin / antaa päätöksen perusteluista ilmenevän vastineen esitettyyn mielipiteeseen. Päätösasiakirjat ja vuorovaikutusraportti ovat luettavissa kaupunkisuunnitteluviraston info- ja
näyttelytila Laiturilla, Narinkka 2, sekä kaupunkisuunnitteluviraston
internet-sivuilla: kohdassa Päätöksenteko
www.hel.fi/ksv
 että kaupunkisuunnitteluvirasto pyytää ehdotuksesta tarvittavat lausunnot
 valtuuttaa kaupunkisuunnitteluviraston tekemään ehdotukseen vähäisiä muutoksia ja tarkistuksia, jotka eivät olennaisesti muuta ehdotuksen sisältöä.
Samalla lautakunta esitti kaupunginhallitukselle
 asemakaavan muutosehdotuksen nro 12435 hyväksymistä, mikäli
ehdotuksesta ei tehdä maankäyttö- ja rakennuslain 65 §:n mukaisia
muistutuksia eivätkä ehdotuksesta annetut lausunnot anna aihetta
asian käsittelemiselle uudelleen kaupunkisuunnittelulautakunnassa.
07.06.2016 Ehdotuksen mukaan
Esittelijä
asemakaavapäällikkö
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Olavi Veltheim
Lisätiedot
Mervi Nicklen, maisema-arkkitehti, puhelin: 310 37221
mervi.nicklen(a)hel.fi
Kaisa Karilas, arkkitehti, puhelin: 310 37315
kaisa.karilas(a)hel.fi
Jussi Jääskä, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37129
jussi.jaaska(a)hel.fi
Peik Salonen, insinööri, teknistaloudelliset asiat, puhelin: 310 37248
peik.salonen(a)hel.fi
Kati Immonen, insinööri, pilaantunut maaperä ja pohjavesi, puhelin: 310 37254
kati.immonen(a)hel.fi
Sakari Mentu, arkkitehti, rakennussuojelu, puhelin: 310 37217
sakari.mentu(a)hel.fi
Juha-Pekka Turunen, vuorovaikutussuunnittelija, puhelin: 310 37403
juha-pekka.turunen(a)hel.fi

Rakennusvirasto 2.3.2016
HEL 2016-000206 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluvirasto pyytää rakennusviraston kannanottoa osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta 1231-00/16 (Vartiokylän (45.ko)
asemakaavan muutos, Linnavuoren siirtolapuutarha-alue) 4.3.2016
mennessä.
Uutta siirtolapuutarha-aluetta suunnitellaan Linnavuorenpuiston länsireunaan, alueelle, joka rajautuu pohjoisessa Linnanherrankuja - Linnanpajantien välille ja etelässä Tankovainiontiehen. Palstojen määrä
olisi 70 - 85 ja koko noin 200 m2. Puistokäytävä linjataan siirtolapuutarhan reunaa mukaillen Vartiokylänlahden ja Itäväylän välille.
Rakennusvirasto pitää uudenlaisen siirtolapuutarhan perustamista Linnavuorenpuistoon hyvänä ideana. On hyvä asia, että rakennusviraston
hallinnassa oleva arvoniitty on merkitty säilytettäväksi. Jatkosuunnittelussa on alueelle tehtävä kattava pohjatutkimus. Hyötypuutarhan perustaminen alueelle vaatii kohtuullisen suuria investointeja, koska on
varauduttava mahdollisiin pilaantuneiden maiden poistoihin ja näin ollen merkittäviin massanvaihtokustannuksiin.
Asemakaavatyön edetessä on sovittava siirtolapuutarhan rakentamisen
kustannusvastuista eri osapuolten kesken. Asemakaavan muutoksesta
syntyy kustannuksia uusien siirtolapuutarha-alueiden rakentamisesta
käytäväverkostoineen ja paikoitusalueineen sekä alueen liittämisestä
kunnallistekniseen verkostoon.
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Kaupunginhallitus linjasi vuonna 2009, että kokonaan uudet siirtolapuutarhat palstoineen, kuten tämä alue, on toteutettava yksityisellä rahoituksella.
Palstojen viljelytoiminta ei saa heikentää Mellunkylänpuron veden laatua.
Rakennusvirasto toivoo, että jatkosuunnittelu tuo tullessaan selkeän ja
toimivan siirtolapuutarhakonseptin, jossa osapuolten vastuualueet ja
yleiset tavoitteet käyvät selkeästi ilmi.
Lisätiedot
Nina Mouhu, aluesuunnittelija, puhelin: 310 39838
nina.mouhu(a)hel.fi
Silja Hurskainen, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38939
silja.hurskainen(a)hel.fi

Nimistötoimikunta 27.01.2016 § 4
HEL 2016-000206 T 10 03 03

Nimistötoimikunta keskusteli Vartiokylän kaupunginosassa Vartioharjun
osa-alueella Linnavuorenpuistossa sijaitsevan siirtolapuutarhan nimeämisestä.
Nimistötoimikunta päätti esittää siirtolapuutarhalle nimeä
Vartioharjun siirtolapuutarha–Botbyåsens koloniträdgård
(siirtolapuutarha)
Perustelu: Vartioharjun osa-alueen mukaan.
Lisäksi nimistötoimikunta esittää, että Itäväylän pohjoispuolelta Varjakanpuistoa ja Vartiokylänlahtea kohti kulkevan jalankulku- ja pyöräilyyhteyden nimeä Varjakantaival–Väringsskedet jatketaan siirtolapuutarhan alueella tällä hetkellä nimettömän yhteyden nimenä.
Lisätiedot
Johanna Lehtonen, nimistönsuunnittelija, puhelin: 310 37386
johanna.lehtonen(a)hel.fi
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§ 218
V 10.4.2019, Vuokrausperiaatteiden määrittäminen asuntotontille
(Haaga, Lassila, tontti 29164/4)
HEL 2019-000599 T 10 01 01 02

Päätös
Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto vahvistaa Helsingin Haagan Lassilassa sijaitsevan
asuntotontin 29164/4 vuokrausperiaatteet liitteen 1 mukaisesti myöhemmin päätettävästä ajankohdasta lukien 30.12.2080 saakka.
Käsittely
Esteelliset: Anni Sinnemäki, Tuula Saxholm
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Maria Nelskylä, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251
maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet
1
2
3

Liite 1, vuokrausperiaatteet, tontti 29164-4
Sijaintikartta, tontti 29164-4
Ote ajantasaisesta asemakaavasta, tontti 29164-4

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Tiivistelmä
Haagan Lassilaan tontille 29164/4 rakennetaan uudisrakennus, johon
toteutetaan valtion korkotukemia vuokra-asuntoja (pitkä korkotuki).
Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus on ilmoittanut, että uudisrakennuksen osalta maanvuokrasopimuksen vuokra-ajan tulee olla vähintään 45 vuotta. Tämän vuoksi tulee tontille 29164/4, jolle nyt kohdistuu vuoteen 2044 saakka voimassaoleva maanvuokrasopimus, määrittää vuokrausperiaatteet.
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Esittelijän perustelut
Asemakaava- ja tonttitiedot
Alueella on voimassa 30.1.2018 hyväksytty ja 23.3.2018 voimaan tullut
asemakaavan muutos nro 12484. Asemakaavan muutoksen mukaan
kortteli 29164 on asuinkerrostalojen korttelialuetta (AK).
Tontin 29164/4 rakennusoikeus on 2100 k-m2 ja sille saa rakentaa 6kerroksisen asuintalon. Tontin pinta-ala on 992 m² ja osoite Kaupinmäenpolku. Tontti on merkitty kiinteistörekisteriin 27.4.2018.
Sijaintikartta on liitteenä 2. Asemakaavan ote on liitteenä 3.
Voimassa oleva vuokrasopimus
Tontti 29164/4 ja tontti 29164/3 muodistivat aiemmin yhdessä kiinteistön 91-29-164-1, joka on vuokrattu Helsingin kaupungin asunnot Oy:lle
31.12.2044 asti voimassaolevin maanvuokrasopimuksin (nro 9932).
Kiinteistön 91-29-164-1 vuokrasopimuksen vuokra-aikaa jatkettiin
Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen edellyttämällä tavalla 30
vuodeksi vuonna 2015 siten, että vuokrasopimus on voimassa
31.12.2044 saakka. Asiassa on tarkoitus myöhemmin tehtävällä sopimusmuutoksella muuttaa kiinteistöä 91-29-164-1 koskeva vuokrasopimus nro 9932 koskemaan vain tonttia 29164/3. Tontille 29164/4 laaditaan kokonaan uusi vuokrasopimus.
Tontille 29164/4 rakennetaan uudisrakennus, johon toteutetaan valtion
korkotukemia vuokra-asuntoja (pitkä korkotuki). Asumisen rahoitus- ja
kehittämiskeskus on ilmoittanut, että uudisrakennuksen osalta maanvuokrasopimuksen vuokra-ajan tulee olla vähintään 45 vuotta. Tämän
vuoksi tontille 29164/4 tulee määrittää vuokrausperiaatteet.
Maaperä
Tontin alue on ollut vuokrattuna vuokralaiselle vuodesta 1974 lähtien.
Vuokralainen vastaa kustannuksellaan vuokra-aikana aiheutuneesta
maaperän pilaantumisesta.
Edotetut vuokrausperiaatteet
Vuokrausperiaatteiden määrittelyssä on pyritty johdonmukaiseen ja yhdenmukaiseen hinnoitteluun ottaen huomioon tontin sijainti ja käyttötarkoitus sekä alueelle aiemmin määritellyt vuokrausperiaatteet. Koska
hanke toteutetaan valtion korkotukemana tuotantona, tonttihinnoittelussa tulee noudattaa myös ARA:n hyväksymää hinnoittelua.
Vertailutiedot
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Vertailutietona todettakoon, että kaupunginvaltuusto on 29.11.2017 §
416 päättänyt oikeuttaa kaupunkiympäristölautakunnan vuokraamaan
Etelä-Haagan asuntotontin 29014/3 pitäen perusteena virallisen elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 vastaavana
asuinkerrosneliömetrihintana 33 euroa (vuokrausperusteiden vahvistamishetkellä korkotukikohteelle myönnettävä ARA-alennus huomioiden asuinkerrosneliömetrin nykyhinta on ollut noin 509 euroa k-m2).
Tontille toteutetaan valtion korkotukemaa vuokra-asuntotuotantoa.
Lisäksi vertailutietona voidaan todeta, että kaupunginvaltuusto on
4.11.2015 § 282 päättänyt oikeuttaa kiinteistölautakunnan vuokraamaan 28. kaupunginosan (Oulunkylä, Patola) tontit 28131/1 ja 28131/5
pitäen perusteena virallisen elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 =
100” pistelukua 100 vastaavana kerrosneliömetrihintana 29 euroa
(vuokrausperusteiden vahvistamishetkellä korkotukikohteelle myönnettävä ARA-alennus huomioiden asuinkerrosneliömetrin nykyhinta on ollut noin 443 euroa k-m2). Tonteille toteutettiin valtion korkotukemaa
vuokra-asuntotuotantoa.
Koska hanke tontille 29164/4, jolle nyt haetaan vuokrausperiaatteet, toteutetaan valtion korkotukemana tuotantona, tonttihinnoittelussa tulee
noudattaa ARA:n hyväksymää hinnoittelua.
Vuokrausperiaatteet
Ottaen huomioon tontin sijainti, käyttötarkoitus, käytössä olevat vertailutiedot sekä muut seikat esitetään tontin 29164/4 vuokra määrättäväksi pitäen perusteena virallisen elinkustannusindeksin ”lokakuu
1951=100” pistelukua 100 vastaavana 29 euron suuruista kerrosneliömetrihintaa.
Esitettävät vuokrausperiaatteet vastaavat nykyarvoltaan (11/2018, ind.
1960) korkotukikohteelle myönnettävä ARA-alennus huomioiden noin
455 euron kerrosneliömetrihintaa.
Maanvuokran arvioitu laskennallinen vaikutus asumiskustannuksiin on
kohteen ns. alennettu ARA-hinta huomioiden noin 1,82 e/kk/m².
Asuntotontin vuosivuokrasta peritään 80 % siltä ajalta, jona tontille rakennettavien asuintalojen rakentamiseen myönnettyä valtion asuntolainaa on maksamatta tai jona valtio maksaa tontille rakennettavien asuntojen rakentamiseen myönnetyn lainan perusteella korkohyvitystä (korkotukea, pitkä korkotuki). Muuten noudatetaan tavanomaisia asuntotonttien vuokrausehtoja ja kaupunkiympäristön toimialan toimivaltaisen
viranhaltijan päättämiä lisäehtoja.
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Vuokra-ajaksi esitetään vakiintuneen käytännön mukaisesti noin 60
vuotta siten, että tontti vuokrataan 31.12.2080 saakka.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Maria Nelskylä, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251
maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet
1
2
3

Liite 1, vuokrausperiaatteet, tontti 29164-4
Sijaintikartta, tontti 29164-4
Ote ajantasaisesta asemakaavasta, tontti 29164-4

Muutoksenhaku
Kunnallisvalitus, valtuusto
Tiedoksi
Kaupunkiympäristölautakunta

Päätöshistoria
Kaupunkiympäristölautakunta 29.01.2019 § 52
HEL 2019-000599 T 10 01 01 02

Kaupinmäenpolku

Esitys
Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle
 että Helsingin Haagan Lassilassa sijaitsevan asuntotontin 29164/4
(AK, kerrostalo) vuokrausperiaatteet vahvistetaan liitteen 1 mukaisesti.
Käsittely
29.01.2019 Ehdotuksen mukaan
Kaupunkiympäristölautakunta päätti käsitellä toimialajohtajan asian nro
10 kokouksen viimeisenä asiana.
Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho
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Lisätiedot
Anne Nahi, valvontalakimies, puhelin: 09 310 64332
anne.nahi(a)hel.fi
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§ 219
V 10.4.2019, Finlandia-talon perusparannusta koskeva hankesuunnitelma
HEL 2018-012874 T 10 06 00

Päätös
Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto hyväksyy Finlandia-talon perusparannuksen
25.1.2019 päivätyn hankesuunnitelman siten, että hankkeen enimmäislaajuus on 30 738 brm² ja rakentamiskustannusten enimmäishinta arvonlisäverottomana 119 000 000 euroa marraskuun 2018 kustannustasossa.
Finlandia-talon perusparannus edellyttää pitkäkestoisia poikkeusjärjestelyjä keskeisellä pyöräilyn ja kävelyn väylällä. Hankesuunnitelmaa hyväksyttäessä kaupunginhallitus edellyttää, että rakennustöiden sekä
ns. Pikku-Finlandian sijoittelun aiheuttamat pyöräilyn ja kävelyn poikkeusjärjestelyt suunnitellaan huolellisesti ja toteutetaan siten, että ratkaisu on laadukas, reitti ei pitene kohtuuttomasti, kaikkien puiston ja
kulkureittien käyttäjien turvallisuudesta huolehditaan ja kävely ja pyöräily eriytetään. Yhtenä mahdollisuutena selvitetään väliaikaisen pyöräilyn
ja kävelyn reitin rakentamista Finlandia-talon takana sijaitsevan nurmialueen reunaan.
Käsittely
Vastaehdotus:
Kaisa Hernberg: Finlandia-talon perusparannus edellyttää pitkäkestoisia poikkeusjärjestelyjä keskeisellä pyöräilyn ja kävelyn väylällä. Hankesuunnitelmaa hyväksyttäessä kaupunginhallitus edellyttää, että rakennustöiden sekä ns. Pikku-Finlandian sijoittelun aiheuttamat pyöräilyn ja kävelyn poikkeusjärjestelyt suunnitellaan huolellisesti ja toteutetaan siten, että ratkaisu on laadukas, reitti ei pitene kohtuuttomasti,
kaikkien puiston ja kulkureittien käyttäjien turvallisuudesta huolehditaan
ja kävely ja pyöräily eriytetään. Yhtenä mahdollisuutena selvitetään väliaikaisen pyöräilyn ja kävelyn reitin rakentamista Finlandia-talon takana sijaitsevan nurmialueen reunaan.
Kannattaja: Anni Sinnemäki
Äänestys
JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Kaisa Hernbergin vastaehdotuksen mukaisesti muutettuna
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Jaa-äänet: 6
Otto Meri, Pia Pakarinen, Mika Raatikainen, Wille Rydman, Daniel
Sazonov, Jan Vapaavuori
Ei-äänet: 9
Paavo Arhinmäki, Kaisa Hernberg, Veronika Honkasalo, Maria Ohisalo,
Marcus Rantala, Nasima Razmyar, Tomi Sevander, Anni Sinnemäki,
Sanna Vesikansa
Kaupunginhallitus hyväksyi Kaisa Hernbergin vastaehdotuksen mukaisesti muutetun esityksen äänin 6 - 9.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Maria Nelskylä, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251
maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet
1
2
3
4

Hankesuunnitelma Finlandia-talo PP 2019
Lausunto 31.1.2019, Finlandia-talo Oy
Elintarviketurvallisuusyksikön lausunto Finlandia-talon rakennushankkeesta_allekirjoitettu
Lausunto, Museovirasto, Finlandia-talon perusparannus

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Otteet
Ote
Finlandia-talo Oy

Otteen liitteet
Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto hyväksyy Finlandia-talon perusparannuksen
25.1.2019 päivätyn hankesuunnitelman siten, että hankkeen enimmäislaajuus on 30 738 brm² ja rakentamiskustannusten enimmäishinta arvonlisäverottomana 119 000 000 euroa marraskuun 2018 kustannustasossa.
Tiivistelmä
Finlandia-taloon osoitteessa Mannerheimintie 13e on suunniteltu laaja
tekninen ja toiminnallinen perusparannus sekä maanalainen laajennus
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teknisille- ja tukitiloille. Hankkeessa uusitaan talotekniset järjestelmät,
parannetaan energiataloutta sekä laajennetaan teknisiä konehuonetiloja ja tukipalveluiden tiloja. Lisäksi hankkeessa parannetaan esteettömyyttä ja logistisia yhteyksiä. Sisätiloissa tehdään toiminnan kehittämiseksi ja sujuvoittamiseksi tilamuutoksia sekä kunnostetaan ja uusitaan
pintoja, sisäverhouksia ja kalusteita. Hankkeessa uusitaan julkisivut ja
vesikatot lämmöneristeineen, korjataan ikkunoita, ulko-ovia, kosteusvaurioituneita rakenteita ja poistetaan haitta-aineita. Kaikki toimenpiteet
hankkeessa suunnitellaan ja tehdään huomioiden rakennusta koskevat
suojelumääräykset.
Hankesuunnitelma on laadittu kaupunkiympäristön toimialan sekä Finlandia-talo Oy:n yhteistyönä. Hankkeen suunnittelun yhteydessä on
kuultu asiantuntijoina museoviraston, Alvar Aalto -säätiön sekä kaupunkiympäristön toimialan rakennusvalvonnan, asemakaavoituksen,
pelastuslaitoksen ja ympäristöpalveluiden edustajia.
Esittelijän perustelut
Finlandia-talo
Finlandia-talo on arkkitehti Alvar Aallon suunnittelema konsertti- ja
kongressitalo ollen samalla merkittävä arkkitehtoninen kokonaistaideteos. Päärakennus on valmistunut vuonna 1971 ja kongressisiipi vuonna 1975. Rakennusta on laajennettu maantasokerroksessa Töölönlahden puolella vuonna 2011 arkkitehti Jyrki Isoahon suunnittelemilla Verandan kokous- ja kahvilatiloilla. Rakennuksen kokonaisala on noin
29 047 brm² ja tilavuus noin 140 200 m³. Finlandia-talolla on käytössä
tontin alapuolella kallioluolastossa sijaitsevat maanalaiset huolto- ja
lastaustilat, jotka jäävät tämän hankkeen ulkopuolelle.
Finlandia-talo on historiallisesti, kulttuurihistoriallisesti ja rakennustaiteellisesti poikkeuksellisen arvokas. Finlandia-talon rakennus lähiympäristöineen on suojeltu rakennussuojelulain nojalla valtioneuvoston päätöksellä vuonna 1993. Suojelumääräyksiä on täydennetty ympäristöministeriön päätöksellä vuonna 2003. Finlandia-talo kuuluu kansainvälisen Docomomo-järjestön hyväksymään suomalaisen modernin arkkitehtuurin merkkiteosvalikoimaan.
Finlandia-talo lukeutuu Töölönlahden alueen kansallisiin symbolirakennuksiin Eduskuntatalon ja Kansallismuseon ohella. Finlandia-talo on
arkkitehtonisena monumenttina Helsingin tunnus kansainvälisesti tunnetuimpana rakennuksena kaupungissa ja merkittävä kulttuurinen matkailukohde.
Finlandia-talo Oy
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Finlandia-talon käyttäjänä on kaupungin tytäryhtiö Finlandia-talo Oy.
Finlandia-talo Oy vuokraa tiloja ja tarjoaa palveluja erilaisten tilaisuuksien järjestämiseksi talossa. Finlandia-talossa toimii myös ravintola,
jonka operaattori on Finlandia-talo Oy:n alivuokralainen.
Finlandia-talo on Helsingin ja Suomen merkittävin konsertti- ja kongressitalo, joka tapahtumajärjestäjänä tavoittelee asiakkaita kotimaisilla
ja globaaleilla markkinoilla. Finlandia-talo Oy:n liikevaihto on kaksinkertaistunut kaupunginorkesterin siirryttyä Musiikkitaloon. Talossa järjestetään paljon kokouksia, juhlia ja näyttelyitä ja siellä vierailee vuosittain
yli 200 000 asiakasta ja järjestetään noin 900 erilaista tapahtumaa.
Kongressimatkailulla on Helsingille huomattava taloudellinen tulo- ja
työllisyysvaikutus. Vetovoimaisuus kongressikaupunkina ja sen tuoma
imagohyöty on tärkeä kilpailutekijä kaupunkien välisessä globaalissa
kilpailussa, jossa kansainvälinen kanssakäyminen korostuu elinvoimaisuuden edellytyksenä.
Tekninen ja toiminnallinen tarve
Finlandia-talo on lähes 50 vuotta vanha eikä sitä ole tähän mennessä
koskaan peruskorjattu kokonaisuutena, vaan korjauksia on tehty vaiheittain käynnissä olevan toiminnan rinnalla. Rakennusta ei enää pystytä pitämään osakorjausten avulla käyttökelpoisena. Perusparannushanketta varten tehtyjen kuntotutkimusten perusteella rakennus on laajan teknisen perusparannuksen tarpeessa. Talotekniset järjestelmät
ovat käyttöikänsä lopussa. Julkisivut ja vesikatot ovat elinkaarensa loppuvaiheessa. Rakennuksen rakenteissa on todettu haitta-aineita ja kosteusvaurioita. Rakennuksen ulkovaipan lämmönpitävyydessä on heikkouksia. Finlandia-talon tapahtumakäyttö on kovaa ja kuluttavaa, joten
tilojen pinnat, materiaalit ja varustukset ovat kunnostuksen ja korjauksen tarpeessa.
Hanke on kiireellinen. Riski häiriöiden ja keskeytysten vakavista haitoista on käyttäjän toiminnalle ja taloudelle sekä kaupungin maineelle
suuri. Rakennuksen käyttökunnossa pitämiseksi joudutaan tekemään
jatkuvasti välttämättömiä osakorjauksia, mikä ei ole taloudellisesti optimaalista.
Hankkeen tavoite
Finlandia-talon toiminnan painopiste on nyt ja tulevaisuudessa kokousten, kongressien, konserttien ja tapahtumien järjestäminen nykyaikaisissa tiloissa, joissa on puitteet ja edellytykset asiakkaiden kokonaisvaltaiseen palveluun. Hankkeen toiminnallisena tavoitteena on tilojen varustelun ajanmukaistaminen ja tilajärjestelyjen kehittäminen kansainväPostiosoite
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lisen tapahtumakeskuksen vaatimuksiin rakennussuojeluarvot huomioiden.
Perusparannuksen hankesuunnitelma
Rakennuksen esteettömyyttä ja logistisia yhteyksiä parannetaan ja paloturvallisuutta päivitetään. Tilojen käyttöasteen parantaminen ja nykyajan vaatimukset edellyttävät järjestelyitä ja lisäyksiä asiakastiloihin ja
yleisö-wc-tiloihin. Entiset orkesterien käyttämät pukuhuone-, toimistoja harjoitustilat peruskorjataan. Näihin tiloihin on suunniteltu uutta näyttelykäyttöä. Rakennuksen nykyiset valmistuskeittiötilat ovat asiakasmääriin nähden liian pienet sekä sijoittuneet toiminnallisesti ja logistisesti hajanaisesti. Hankkeessa uusitaan rakennuksen ilmanvaihto-,
lämmitys-, vesi- ja viemärijärjestelmät sekä rakennusautomaatio- ja
sähköjärjestelmät. Lisäksi uusitaan viestintä-, tietoverkko- ja turvajärjestelmät.
Tämän päivän ja tulevaisuuden tapahtumatoiminnalta odotetaan korkeatasoisten tilojen ja teknisen varustuksen lisäksi viihtymistä lisääviä
oheispalveluita. Finlandia-talo Oy on tehnyt toimintansa kehittämiseksi
uudistussuunnitelman palvelukonseptille, jonka lähtökohtia ovat uusien
palveluiden vetovoimaisuus, kannattavuus ja soveltuvuus talon luonteeseen. Kulttuurisisältöiset, Finlandia-talon historiaan ja arkkitehtuuriin
keskittyvät palvelut lisäävät talon houkuttelevuutta sekä niille olevaa
laajaa asiakantaa.
Esteettömyys
Perusparannuksen hankesuunnitelmassa rakennuksen esteettömyyttä
parannetaan salikatsomopaikkojen ja lavalle pääsyn osalta sekä lisäämällä esteettömiä kulkuyhteyksiä. Lisäksi toteutetaan esteettömiä yleisö-wc-tiloja sisääntuloaulan, katsomolämpiön ja kongressilämpiön yhteyteen.
Paloturvallisuus
Rakennuksen paloturvallisuutta parannetaan täydentämällä savunpoisto-, poistumistie- ja osastointijärjestelyjä. Palotekniset turvajärjestelmät
uusitaan kauttaaltaan. Automaattinen vesisammutusjärjestelmä uusitaan pääosin kokonaan. Rakennus varustetaan hätäkeskukseen kytkettävällä automaattisella paloilmoitinlaitteistolla.
Akustiikka ja äänieristys
Tiloissa parannetaan akustiikkaa nykyisille puitteille luonteenomaisin
tavoin sekä parannetaan ääneneristystä tilojen välillä. Konserttisalin
akustiikan parannuksessa käyttötarkoituksen lähtökohtana on vahvisPostiosoite
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tettu musiikki ja puhe, joille salin alkuperäinen akustiikka sopii erittäin
hyvin. Klassisen musiikin ja urkumusiikin tarpeet huomioidaan sähköisellä akustiikkajärjestelmällä.
Ravintola
Ravintolan keittiötilat ja -järjestelyt uusitaan kauttaaltaan siten, että
saadaan kooltaan riittävät, tarkoituksenmukaiset ja toiminnallisesti rationaaliset keittiötilat, jotka ovat turvalliset ja loogisesti sujuvat. Ruokapalvelun tuotantotiloja ja logistiikkaa parannetaan siirtämällä ja keskittämällä valmistuskeittiötoiminnot kellariin toteutettavaan laajennukseen,
johon yhdistetään nykyiset viereiset ruuan esivalmistustilat sekä rakentamalla uusi tilava hissi kerroksiin. Vanha keittiö 2. kerroksessa muutetaan henkilöstön ruokalaksi/kahvioksi ja siltä vapautuva tila muutetaan
kokouskäyttöön. Vajaalla käytöllä olevien tausta- ja aulatilojen käyttöastetta ja muunneltavuutta parannetaan muokkaamalla niitä asiakastiloiksi.
Näyttelytilat
Ensimmäiseen kerrokseen orkesterin entisiin tiloihin sijoitetaan uuden
näyttelykeskuksen tilat. Tilat sijaitsevat päärakennuksen sisääntulon
välittömässä yhteydessä siten, että näyttelykeskuksen vierailijat voivat
käyttää olemassa olevia aulapalveluja ja -tiloja. Tiloista muokataan
modernin interaktiivisen näyttelyn tarpeisiin erikokoiset, -muotoiset ja luonteiset tilat, joihin syntyy elämyksellisen asiakaspolun mukainen tilakierto.
Yleisölle avoimissa tiloissa materiaalit, värit ja kiinteä sisustus sekä alkuperäiset kiinto- ja irtokalusteet uusitaan alkuperäisiä vastaaviksi.
Henkilökunnan käyttämissä apu- ja tukitiloissa uudet rakenteet, materiaalit, kalusteet ja varustukset suunnitellaan kulutusta kestäviksi, kunnostettaviksi ja helposti puhdistettaviksi.
Piha-alueet
Piha-alueet kunnostetaan alkuperäistä vastaaviksi. Maanalaisen laajennuksenkin kohdalla piha-alueen korkeusasema pysyy ennallaan.
Tontin pohjoispäädyn pihajärjestelyiden luonne määritellään lähiympäristöön sopivaksi.
Maanalainen laajennus
Mannerheimintien puolen pihatason alle toteutetaan laajennus siihen
liittyvine kanavatiloineen. Laajennuksen alapohjat, maanvastaiset ulkoseinät ja yläpohjat toteutetaan teräsbetonirakenteina. Maanalainen laa-
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jennus suunnitellaan ja toteutetaan niin, ettei pihan nykyinen korkeusasema ei muutu.
Julkisivu
Ulkoseinissä uusitaan julkisivulaatat, kiinnitykset ja lämmöneristeet. Alkuperäinen ja nykyinen julkisivumateriaali ovat osoittautuneet huonosti
kestäviksi. Uusittaessa julkisivulaatoitusta tullaan materiaalin kestävyyteen kiinnittämään erityistä huomiota. Lisäksi materiaalin tulee täyttää
rakennussuojelulain määräykset. Materiaalivalinta tullaan tekemään
pohjautuen tuloksiin, jotka saadaan parhaillaan käynnissä olevasta julkisivumateriaali tutkimushankkeesta, jonka tulokset valmistuvat vuoden
2019 lopussa. Tutkimusten tuloksiin perustuen esitetään julkisivumateriaalille ratkaisut täydentävässä julkisivujen hankesuunnitelmassa vuoden 2020 alkupuolella. Julkisivun uusimisen kustannukset purku- ja
asennustöineen, kiinnitysjärjestelmineen sekä lämmöneriste- ja laattamateriaaleineen sisältyvät tähän perusparannuksen hankesuunnitelman kustannuksiin.
Lausunnot
Finlandia-talo Oy on 31.1.2019 antanut hankesuunnitelmasta puoltavan
lausunnon. Finlandia-talo Oy on todennut lausunnossaan, että se on
osallistunut kaupunkiympäristön tarveselvityksen ja hankesuunnitelman
tekoon ja puoltaa muutostöiden toteuttamista. Käyttäjä- ja asiakasturvallisuuden vuoksi perusparannus tulee toteuttaa suunnitellussa aikataulussa riskit halliten. Talon tulee pysyä auki koko perusparannuksen
ajan, joko väistötilan tai vaiheistuksen kautta.
Kaupunkiympäristön toimialan ympäristöpalveluiden elintarviketurvallisuus -yksikkö on 28.12.2018 antanut hankesuunnitelmasta lausunnon.
Museovirasto on antanut on 23.1.2019 hankesuunnitelmasta lausunnon.
Lausunnot ovat liitteinä 2—4.
Hankkeen laajuus
Perusparannus käsittää koko rakennuksen ja pihan. Rakennuksen laajuus on 30 738 brm², 21 292 htm². Maanalaisen laajennuksen rakentaminen teknisille ja tukitiloille lisää bruttoalaa 1 691 m². Piha-alueen laajuus on 6 250 m².
Rakentamiskustannukset
Hankkeen rakentamiskustannukset ovat arvonlisäverottomana yhteensä 119 000 000 euroa (3 871 euroa/brm²) marraskuun 2018 kustannustasossa.
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Rakentamiskustannuksia korottavat seuraavat, kustannusarvioon sisältyvät tekijät:
- lailla suojellun rakennuksen historiallisen, kulttuurihistoriallisen ja rakennustaiteellisen arvon säilyttäminen
- hankkeen laajuus, monimuotoisuus ja -tasoisuus ja keskeinen sijainti
keskusta-alueella
- kaikkien taloteknisten järjestelmien uusiminen
- teknisten konehuoneiden laajentaminen maan alla
- ulkoseinien julkisivulaatoituksen, kiinnitysrakenteiden ja lämmöneristeiden uusiminen
- vesikattojen ja yläpohjarakenteiden uusiminen
- turvallisuuden ja terveellisyyden parantamisen edellyttämät laajat haitta-aineiden ja epäpuhtauslähteiden poistot rakenteista sekä kosteusvaurioituneiden rakenteiden korjaukset
- valmistuskeittiötilojen toiminnallinen parannus ja laajennus
- esteettömyyden ja esteettömien kulkuyhteyksien parantaminen.
Tilakustannus käyttäjälle
Hankkeen tilahankkeiden käsittelyohjeiden (kaupunginhallitus
14.12.2015 § 1208) mukaan määritelty pääomakustannus sisältäen
väistötilan pääomakustannuksen on noin 18,70 euroa/htm²/kk, yhteensä 419 700 euroa/kk ja noin 5 037 000 euroa/v. Neliövuokran perusteena on 22 431 htm². Poistoaika on 30 vuotta ja tilakustannusten tuottovaade 0 % kiinteistölautakunnan 29.11.2012 § 600 rakennussuojelun
huomioimisesta Finlandia-talon tilakustannuksissa tekemän päätöksen
mukaisesti.
Lopullinen vuokra tullaan määrittelemään valmistelussa olevan kaupungin kiinteistöstrategian perusteella uudistetun vuokramallin mukaisesti.
Finlandia-talon nykyinen pääomavuokra on 9,64 euroa/htm²/kk, yhteensä 191 553 euroa/kk ja 2 298 636 euroa/v.
Väistötilat
Finlandia-talon asiakastoiminta on tarkoitus siirtää väistötiloihin perusparannuksen toteutuksen ajaksi. Väistötilojen tilapäinen rakennus on
suunniteltu sijoitettavaksi ajalle 2/2022—12/2024 Töölönlahden puolelle Finlandia-talon viereen Karamzininrannan asvalttipintaiselle katualueelle, josta on yhteydet rakennustöiden ajan käytössä oleviin maanalaisiin huolto- ja lastaustiloihin. Väliaikaiset järjestelyt Töölönlahden
puistossa suunnitellaan huomioiden turvallisuus, sujuvuus ja viihtyvyys
alueella.
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Finlandia-talo Oy ja sen kumppanit palvelevat asiakkaita keskeytyksettä ensin alkuun väistötilassa ja vuoden korjauksen jälkeen myös avautuvassa kongressisiivessä. Finlandia-talo Oy:llä ei ole mahdollisuutta
poistua kilpailluilta markkinoilta ilman pitkäaikaisia vakavia seurauksia
sen liiketoiminnalle. Toiminnan jatkuminen korjauksen ajan on välttämätöntä Finlandia-talon henkilöstön osaamisen, asiakassuhteiden ja
uusiutumisen vuoksi. Toiminnan lopettaminen heikentäisi Finlandia-talo
Oy:n osaamista, mainetta, myyntiä ja tulosta vielä viiden vuoden ajan
perusparannuksen aikaisen kiinniolon jälkeen. Palveluliiketoiminnassa
toimiminen korjaustöiden rinnalla on normaali käytäntö, jotta yritys pysyy markkinoilla.
Väistötila suunnitellaan puurakentamisen ja kiertotalouden kehittämishankkeena siten, että sen modulaariset tilaosat ovat siirrettävissä muualle väistötilakäyttöön kaupungin kouluille ja/tai päiväkodeille. Lisäksi
tutkitaan kaupungin omistaman Hakaniemen hallin väistötilan tai sen
osien hyödyntämistä osaksi väistötilaratkaisua.
Tilapäisen väistötilarakennuksen toteutuksen kustannukset ovat arviolta enintään 12 000 000 euroa (alv. 0 %). Ne eivät sisälly hankesuunnitelmassa esitettyihin rakentamiskustannuksiin.
Hankkeen rahoitus
Kaupunginvaltuuston 28.11.2018 § 378 hyväksymässä talonrakennushankkeiden rakentamisohjelmassa vuosiksi 2019—2028 (talousarvion
liite) on hankkeen suunnittelulle ja toteutukselle varattu määrärahaa 60
miljoonan euroa siten, että hankkeen toteutus on vuosina 2021—2024.
Hankkeen toteutuksen edellyttämä 119 milj. euron rahoitustarve otetaan huomioon uudessa rakentamisohjelmaehdotuksessa.
Hankkeen toteutus ja aikataulu
Hankkeen toteutusvastuu on kaupunkiympäristötoimialan rakennukset
ja yleiset alueet -palvelukokonaisuudella. Rakennuksen ylläpidosta
vastaa Finlandia-talo Oy.
Aikataulun mukaan rakentaminen alkaa helmikuussa 2022 ja valmistuu
kesäkuussa 2024.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Maria Nelskylä, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251
maria.nelskyla(a)hel.fi
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Hankesuunnitelma Finlandia-talo PP 2019
Lausunto 31.1.2019, Finlandia-talo Oy
Elintarviketurvallisuusyksikön lausunto Finlandia-talon rakennushankkeesta_allekirjoitettu
Lausunto, Museovirasto, Finlandia-talon perusparannus

1
2

Finlandia-talo PP hankesuunnitelma liitteet 1-6
Väistötila Pikku-Finlandia

Oheismateriaali

Muutoksenhaku
Kunnallisvalitus, valtuusto
Otteet
Ote
Finlandia-talo Oy

Otteen liitteet
Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi
Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto

Päätöshistoria
Kaupunginhallitus 25.03.2019 § 207
HEL 2018-012874 T 10 06 00

Päätös
Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.
Käsittely
25.03.2019 Pöydälle
Asian aikana kuultavina olivat rakennetun omaisuuden hallintapäällikkö
Sari Hildén ja Finlandia-talo Oy:n toimitusjohtaja Johanna Tolonen.
Asiantuntijat poistuivat kuulemisensa jälkeen kokouksesta.
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Kaisa
Hernbergin ehdotuksesta.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Maria Nelskylä, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251
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maria.nelskyla(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 07.02.2019
§ 19
HEL 2018-012874 T 10 06 00

Esitys
Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto
esitti kaupunginhallitukselle
A
Finlandia-talon perusparannuksen 25.1.2019 päivätyn tarveselvityksen
ja hankesuunnitelman hyväksymistä siten, että hankkeen enimmäislaajuus on 30 738 brm² ja rakentamiskustannusten enimmäishinta on arvonlisäverottomana 119 000 000 euroa marraskuun 2018 kustannustasossa.
B
Rakennusten ja yleisten alueiden jaosto päätti oikeuttaa rakennukset ja
yleiset alueet -palvelukokonaisuuden jatkamaan hankkeen suunnittelua
odottamatta hankepäätöstä.
Käsittely
07.02.2019 Ehdotuksen mukaan
Asian aikana kuultavana oli Finlandia-talo Oy:n toimitusjohtaja Johanna
Tolonen. Asiantuntija poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.
Esittelijä
tekninen johtaja
Jaakko Stauffer
Lisätiedot
Merja Ikonen, projektinjohtaja, puhelin: 310 22010
merja.ikonen(a)hel.fi
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§ 220
Helsingin tontinluovutusta koskevat linjaukset sekä niitä tarkentavat soveltamisohjeet
HEL 2019-000311 T 10 00 00

Päätös
Kaupunginhallitus hyväksyi kaupungin tontinluovutustoiminnassa noudatettavaksi liitteenä 1 olevat Helsingin tontinluovutusta koskevat linjaukset sekä liitteenä 2 olevan soveltamisohjeen.
Uusien linjausten vaikutuksia arvioidaan ja kaupunkiympäristölautakunnalle tuodaan arviointi tiedoksi aina AM-ohjelman raportoinnin yhteydessä.
Tonttivuokrien tuottovaatimuksen alentamista arvioidaan erikseen.
Kaupunginhallitus oikeutti kaupunkiympäristölautakunnan tekemään
tontinluovutusta koskeviin linjauksiin sekä soveltamisohjeeseen vähäisiä muutoksia.
Käsittely
Asian aikana kuultavana oli tonttipäällikkö Sami Haapanen. Asiantuntija
poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.
Esittelijä
pormestari
Jan Vapaavuori
Lisätiedot
Maria Nelskylä, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251
maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Tontinluovutuslinjaukset_KYLK_lisäys
Tontinluovuslinjausten soveltamisohje
Perustelumuistio
Tontinluovutuslinjaukset_perusteluineen_KYLK_lisäys
Soveltamisohje perusteluineen
Kaupunginhallituksen päätös 16.6.2014, § 714
Näkökulmia Helsingin maapoliittisiin linjauksiin ja tontinluovutuksen
periaatteisiin
Helsingin asuntotonttien luovutuksesta
Asiakaskysely Helsingin tontinluovutuskäytännöistä ja kehittämistarpeista
Selvitys muiden suurten kuntien tontinluovutuskäytännöistä
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Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Tiivistelmä
Kaupunginvaltuuston syyskuussa 2017 hyväksymän kaupunkistrategian mukaan valtuustokauden alkupuolella tehdään maapoliittinen tarkastelu siten, että maanmyynnin lähtökohtana ovat elinkeinopoliittiset ja
muut kaupungin strategiset tavoitteet. Kaupunkistrategian mukaisesti
kaupunkiympäristön toimiala on yhteistyössä kaupunginkanslian kanssa ryhtynyt valmistelemaan Helsingin kaupungin maapoliittisia linjauksia. Valmistelu jakautuu siten, että ensimmäisessä vaiheessa valmistellaan nyt käsiteltävät kaupungin tontinluovutusta koskevat linjaukset.
Toisessa vaiheessa valmistellaan kaupungin maanhankintaa ja muita
maapoliittisia toimenpiteitä koskevat linjaukset.
Helsinki on Suomen merkittävimpiä maanomistajia ja tonttien luovuttajia. Kaupungin laaja maanomistus antaa kaupungille poikkeuksellisen
laajat mahdollisuudet kaupunkistrategian ja muiden keskeisten tavoitteiden toteuttamiseen tontinluovutuksen keinoin. Helsingin tontinluovutustoiminta on perustunut aiemmin eri aikoina luottamusmieselimissä
tehtyihin päätöksiin sekä ajan saatossa muodostuneisiin käytänteisiin.
Tämä on heikentänyt tontinluovutuksen avoimuutta ja ennustettavuutta.
Nyt käsiteltävien kaupungin tontinluovutustoimintaa kokonaisvaltaisesti
tarkastelevien linjausten ja niitä tarkentavien ohjeiden keskeisenä tavoitteena onkin parantaa tontinluovutustoiminnan avoimuutta sekä luoda pohja pitkäjänteiselle ja ennustettavalle tontinluovutustoiminnalle.
Kaupungin tontinluovutuskäytäntöjen tulee olla mahdollisimman asiakas- ja markkinalähtöiset. Näin mahdollisimman moni toimija pystyy toteuttamaan hankkeita kaupungin tonteille, mikä edistää kilpailua ja
omalta osaltaan nopeuttaa tonttien rakentumista. Markkinaehtoinen
tontinluovutustoiminta edistää siis välillisesti myös kaupungin strategisten tavoitteiden toteutumista. Toisaalta tontinluovutustoiminta ei voi
myöskään perustua pelkästään kunkin hetken markkinatilanteeseen,
sillä tällä voisi olla kaupungin taloudellisten ja maapoliittisten intressien
kannalta negatiivisia vaikutuksia pitkällä tähtäimellä. Tontinluovutuslinjausten valmistelussa onkin pyritty löytämään tasapaino lyhyen aikavälin markkinaehtoisuuden ja kaupungin pitkän tähtäimen intressien välillä. Kaikissa tilanteissa ehdottoman tärkeää kuitenkin on, että kaupungin tontinluovutustoiminta on hankkeiden toteuttajien kannalta ennustettavaa. Vain näin kaupunki voi olla houkutteleva investointikohde
myös tulevaisuudessa.
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Tontinluovutuslinjausten valmistelun lähtökohtana on pidetty sitä, että
kaupungin tontinluovutuksen nykykäytännöt luovat toimivan ja käytännössä koetellun pohjan uusille tontinluovutuslinjauksille. Kaupunkistrategian linjausten, valmistelussa tehtyjen selvitysten ja muiden syiden
vuoksi nykykäytäntöihin on kuitenkin tarpeen tehdä muutoksia. Hyväksyttäväksi esitettävät linjaukset sekä soveltamisohje sisältävät seuraavat keskeiset muutokset nykykäytäntöön:
 Tontinluovutustoiminnan avoimuutta lisätään mm. tontinluovutuskäytänteiden kokonaisvaltaisella tarkastelulla, lisäämällä hintakilpailujen määrää sääntelemättömässä asuntotuotannossa sekä kehittämällä tontinluovutustoiminnan tilastointia ja tiedotusta.
 Maaomaisuuden tehokasta käyttöä edistetään mm. varmistamalla
tonttien markkinaehtoinen hinnoittelu, kehittämällä asuntotonttien
maanvuokrasopimusten indeksikäytäntöjä sekä kannustamalla rakennusalan toimijoita kehittämis- ja täydennysrakentamishankkeisiin.
 Maanvuokrauksen painoarvoa tontinluovutustapana lisätään mm.
siten, että jatkossa vain erityisen arvokkaille ja vetovoimaisille paikoille sijoittuvat asuntotontit luovutetaan myymällä ja hintakilpailuja
järjestetään myös vuokraamalla luovutettavilla tonteilla. Lisäksi
kaupunki myy jatkossa jo vuokrattuja rakennettuja tontteja vain
poikkeustapauksissa.
Valmistelun yhteydessä on arvioitu tontinluovutuslinjausten vaikutuksia,
jotka toteutuvat suurelta osin muutaman vuoden viiveellä. Keskeisiä
toiminnallisia vaikutuksia ovat mm. tontinluovutustoiminnan avoimuuden lisääntyminen sekä tonttihinnoittelun reagointikyvyn paraneminen.
Taloudellisten vaikutusten osalta nyt käsiteltävien linjausten arvioidaan
nopeuttavan kaupungin maanvuokra-tulojen kehitystä. mm. kaupungin
maaomaisuudesta saamien tulojen kehitykseen kokonaiskertymän lisäyksen ollessa 50 vuoden ajanjaksolla on karkeasti tasoa noin 500700 miljoonaa euroa tonttien luovutusvolyymistä riippuen. Maanmyyntitulojen arvioidaan säilyvän ainakin lähivuosina nykytasolla.
Esittelijän perustelut
Taustaa ja lähtökohdat
Maapolitiikasta lyhyesti
Maapolitiikan katsotaan perinteisesti käsittävän ne toimenpiteet, joita
julkinen valta käyttää maanhankintaan ja maanluovutukseen. Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan kunnan maapolitiikka käsittää kunnan
maanhankintaan ja kaavojen toteuttamiseen liittyvät tavoitteet ja toimenpiteet, joilla luodaan edellytykset yhdyskuntien kehittämiselle. YleiPostiosoite
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sesti hyväksyttyinä maapolitiikan tavoitteina on Suomen kunnissa pidetty mm. taloudellisen ja tehokkaan yhdys-kuntarakenteen turvaamista, maahinnan tason kohtuullisuuden ja vakauden ylläpitoa, kiinteistömarkkinoiden toimivuuden edistämistä sekä yhdenvertaisuuden toteuttamista.
Kaupungin käytössä olevat maapolitiikan keinot perustuvat osin lakiin
ja osin kaupungin yksityisoikeudellisiin toimenpiteisiin, jotka tukevat toisiaan. Lakiin perustuvia keinoja ovat esimerkiksi maan lunastus ja kunnan etuosto-oikeus. Yksityisoikeudellisia toimenpiteitä ovat puolestaan
esimerkiksi maanhankinta kaupoin sekä tontinluovutus.
Onnistuneella maapolitiikalla on huomattava merkitys kaupungin yhdyskunta-rakenteen kehitykselle, strategisten linjausten toteuttamiselle
sekä kaupungin taloudelle. Maapoliittisille toimenpiteille on leimallista
prosessien pitkäkestoisuus ja maapoliittiset toimenpiteet ovatkin usein
kestoltaan valtuustokauden ylittäviä. Maapolitiikan onnistumisen edellytyksiä ovat siten erityisesti johdonmukaisuus ja pitkäjänteisyys sekä eri
toimijoiden (esim. maanmyyjien) yhdenvertainen kohtelu myös pidemmällä aikavälillä.
Tontinluovutustoiminnan nykykäytännöt lyhyesti
Helsingin tontinluovutustoiminnan yleisenä tavoitteena on pidetty kysyntään nähden riittävää ja kohtuullisesti hinnoiteltua tonttitarjontaa.
Tontinluovutus-toimintaa ja sen painopisteitä ovat ohjanneet kaupungin
ylemmän tason strategiset tavoitteet, niitä koskevat toimenpideohjelmat
(esim. AM-ohjelma), talousarvioiden yhteydessä hyväksytyt euromääräiset ja toiminnalliset tavoitteet sekä eri aikoina luottamusmieselimissä
tehdyt tontinluovutusta koskevat periaatepäätökset. Kokonaisvaltaisia
luottamusmieselimissä hyväksyttyjä tontinluovutusta koskevia periaatelinjauksia ei kuitenkaan ole ja tontinluovutustoiminta onkin perustunut
monelta osin vuosien saatossa hioutuneisiin käytänteisiin sekä viranhaltijatasolla annettuihin ohjeisiin. Tämä on ollut omiaan heikentämään
kaupungin tontinluovutustoiminnan avoimuutta.
Tontinluovutuksen nykykäytännöillä on asuinrakennusoikeuden luovutusmäärille asetettuja tavoitteita lukuun ottamatta, pystytty viime vuosina saavuttamaan käytännössä kaikki tontinluovutukselle asetetut määrälliset ja toiminnalliset tavoitteet. Käytäntöjen arvioidaan myös vastaavan verrattain hyvin nykyiseen markkinakysyntään, jolloin tontinluovutuksen toimintatavat eivät lähtökohtaisesti rajoita tonteista kiinnostuneiden potentiaalisten toimijoiden määrä. Tämä edistää tonttien kysyntää
ja rakentumista sekä rakennusalan kilpailua. Kaupungin nykyisin noudattamat tontinluovutuskäytännöt ovatkin osoittautuneet käytännössä
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toimiviksi ja ne ovat siten muodostaneet lähtökohdan myös nyt käsiteltävien tontinluovutuslinjausten tarkastelulle ja valmistelulle.
Kaupungin asunto- ja yritystonttien tontinluovutuskäytäntöjä on käsitelty
tarkemmin liitteenä 3 olevassa perustelumuistiossa. Kaupungin tontinluovutustavan (myynti/vuokraus) valintaa nykyisellään ohjaava keskeinen periaatepäätös (kaupunginhallitus 16.6.2014 § 714) on esityslistan
liitteenä 6.
Tontinluovutuksen keskeiset tilastotiedot
Helsinki omistaa pitkäjänteisen maanhankintansa ansiosta noin 65 %
hallintoalueensa maa-alasta. Kaupunki onkin alueensa merkittävin tontinluovuttaja, sillä karkeasti noin 60–70 % vuosittain luovutetusta rakennusoikeudesta on kaupungin luovuttamilla tonteilla. Tämä antaa
Helsingille Suomen oloissa poikkeuksellisen laajat mahdollisuudet tontinluovutuksen keinoin toteuttaa päättämäänsä asunto- ja elinkeinopolitiikkaa sekä ohjata kaupungin kehittämistä strategioidensa mukaisesti.
Pinta-alallisesti tarkasteltuna kaupungin maanomistus on kasvanut
vuosittain tonttien myynnin lisääntymisestä huolimatta. Vuosien 20082017 aikana kaupunki myi maata Helsingin alueella yhteensä noin 65
hehtaaria. Samaan aikaan kaupunki on kuitenkin hankkinut maata yhteensä noin 750 hehtaaria pääosin Östersundomin alueelta. Maanhankinta on siis ylittänyt myynnin kaikkina tarkasteluvuosina maaomaisuuden nettolisäyksen ollessa tänä aikana noin 685 hehtaaria.
Tonttien luovutusmäärät sekä luovutustapojen (myynti/vuokraus) suhde
ovat vaihdelleet verrattain voimakkaasti eri vuosina ja vuosikymmeninä
kulloinkin voimassa olleiden tavoitteiden sekä vallinneiden taloudellisten suhdanteiden mukaan. Vuotuiset vaihtelut esimerkiksi tonttien luovutustapojen suhteellisissa osuuksissa voivat olla merkittäviäkin riippuen siitä, mitkä hankkeet ovat kyseisen vuoden aikana edenneet toteutusvaiheeseen.

Asuntotontit
Kaupunki on luovuttanut asuntotontteja vuosina 2008-2017 yhteensä 2
300 000 k-m², eli yhteensä noin 29 000 asunnon rakentamiseksi (laskennallinen keskiala 80 k-m²/asunto). Keskimäärin kaupunki on siten
luovuttanut asuntotontteja viimeisen 10 vuoden aikana 230 000 km²/vuosi. Vuoden 2019 talousarvion mukaan asuinrakennuksen sitova
luovutustavoite on 400 000 k-m², eli noin 74 % korkeampi kuin vuosien
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2008-2017 asuntotonttien luovutusten toteuman keskiarvo. Vuonna
2018 kaupunki luovutti asuinrakennusoikeutta ennätykselliset noin 313
000 k-m².
Asuntotonteista pääosa luovutetaan vuokraamalla. Vuosien 2008-2017
aikana noin 75 % tonteista on luovutettu vuokraamalla ja noin 25 %
myymällä. Myynnin suhteellinen osuus luovutustapana on kuitenkin
kaupungin strategisten linjausten vuoksi noussut vuodesta 2013 eteenpäin. Vuosina 2013-2017 luovutetuista asuntotonteista noin 69 % luovutettiin vuokraamalla ja noin 31 % myymällä.
Kaupungilla on voimassa tällä hetkellä yhteensä noin 5 600 eri vuosikymmeninä tehtyä asuntotonttien pitkäaikaista maanvuokrasopimusta.
Asuntotonttien vuokrasopimuskanta kasvaa vuosittain karkeasti noin
50-150 sopimuksella riippuen pitkälti kunakin vuonna toteutuvista omakotitalotonttien luovutuksista. Omakotitalotontit luovutetaan pääsääntöisesti vuokraamalla. Asuntotonttien maanvuokrasopimuksia tulee
vuokra-ajan päättymisen johdosta uudistettavaksi vuosina 2020-2030
yhteensä noin 1 100.
Yritystontit
Yritystonttien luovutusmäärät ovat lisääntyneet vuodesta 2013 eteenpäin vuosien 2013-2017 keskiarvon ollessa noin 120 000 k-m²/vuosi.
Luovutusten vähäisen määrän vuoksi yksittäisten suurempien luovutusten merkitys tilastoissa kuitenkin korostuu huomattavasti sekä vuotuisia
määriä että luovutustapojen suhdetta tarkasteltaessa. Esimerkiksi
vuonna 2015 toteutunut Kalasataman keskuksen liikerakennusoikeuden käsittänyt tonttikauppa vaikuttaa kyseisen vuoden lukuihin merkittävästi. Vuonna 2018 yritystontteja luovutettiin noin 106 000 k-m².
Yritystonteista on vuosina 2008-2017 luovutettu vuokraamalla noin 45
% ja myymällä 55 %. Vuosina 2013-2017 vastaavat luvut ovat vuokraamalla 49 % ja myymällä 51 %.
Kaupungilla on voimassa tällä hetkellä yhteensä noin 2 100 eri vuosikymmeninä tehtyä yritystonttien pitkäaikaista maanvuokrasopimusta.
Vuokrasopimuskanta kasvaa vuosittain karkeasti noin 15 sopimuksella
riippuen erityisesti teollisuus ja varastotonttien luovutusmääristä kunakin vuonna. Yritystonttien maanvuokrasopimuksia tulee vuokra-ajan
päättymisen johdosta uudistettavaksi vuosina 2020-2030 yhteensä noin
660.
Maaomaisuudesta saatavat tulot
Kaupungin maaomaisuudestaan saamat tulot muodostuvat maanvuokratuloista ja maanmyyntituloista. Ne olivat vuonna 2017 yhteensä noin
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355 miljoonaa euroa, mikä vastaa karkeasti noin 2,5 kunnallisveroprosentin tuottoa.
Kaupunki on saanut vuosina 2008-2017 maanmyyntituloja yhteensä
noin 920 miljoonaa euroa (92 milj. €/v) ja maanvuokratuloja yhteensä
noin 1,6 miljardia euroa (160 milj. €/v) eli yhteensä 2,5 miljardia euroa
(250 milj. €/v).
Kaupungin ulkoiset maanvuokratulot ovat kasvaneet vuosina 20082017 noin 9 miljoonaa euroa/vuodessa, johon ovat kuitenkin vaikuttaneet yksittäisenä tekijänä satama- ja energialiikelaitosten yhtiöittämisen
johdosta tehdyt maanvuokrasopimukset. Maanvuokratulojen arvioidaan
kehittyvät lähivuosina noin 6 milj. euroa/vuosi, mikäli tonttien luovutusmäärissä ei tapahdu merkittävää muutosta. Maanmyyntitulojen arvioidaan toteutuvan lähivuosina tasolla noin 100 miljoonaa euroa/vuosi
olemassa olevasta esisopimus- ja tonttikannasta johtuen.
Uudet tontinluovutuslinjaukset ja niiden perustelut
Jäljempänä esitetyin sekä liitteenä 3 olevasta perustelumuistiosta ilmenevin perustein kaupungin tontinluovutustoiminnassa voitaisiin jatkossa
noudattaa liitteenä 1 olevia tontinluovutuslinjauksia sekä sitä tarkentavaa liitteenä 2 olevaa soveltamisohjetta. Linjaus- ja soveltamisohjekohtaiset perustelut ilmenevät liitteistä 4 ja 5.
Tontinluovutuslinjausten valmistelu ja valmistelun keskeiset tavoitteet
Kaupunginvaltuuston hyväksymän kaupunkistrategian mukaan valtuustokauden alkupuolella tehdään maapoliittinen tarkastelu siten, että
maanmyynnin lähtökohtana ovat elinkeinopoliittiset ja muut kaupungin
strategiset tavoitteet.
Kaupunkistrategian mukaisesti kaupunkiympäristön toimiala on yhteistyössä kaupungin kanslian kanssa ryhtynyt valmistelemaan Helsingin
kaupungin maapoliittisia linjauksia. Valmistelu jakautuu siten, että ensimmäisessä vaiheessa valmistellaan nyt käsiteltävät kaupungin tontinluovutusta koskevat linjaukset. Toisessa vaiheessa valmistellaan kaupungin maanhankintaa ja muita maapoliittisia toimenpiteitä koskevat
linjaukset.
Tontinluovutuslinjausten valmistelua varten on perustettu poikkihallinnollinen ohjausryhmä. Ohjausryhmä on teettänyt tontinluovutuslinjausten valmistelua varten seuraavat selvitykset:
 asiantuntijatarkastelu ”Näkökulmia Helsingin maapoliittisiin linjauksiin ja tontinluovutuksen periaatteisiin” (Kaupunkitutkimus TA)
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 asiantuntijatarkastelu ”Helsingin asuntotonttien luovutuksesta” (Aalto-yliopisto)
 asiakaskysely Helsingin tontinluovutuskäytännöistä ja kehittämistarpeista (97 vastaajaa)
 selvitys muiden suurten kuntien tontinluovutuskäytännöistä (Newsec Evaluation Oy).
Edellä mainitut selvitykset ovat esityslistan liitteinä 7-10.
Tontinluovutuslinjausten valmistelun lähtökohtana on pidetty sitä, että
kaupungin tontinluovutuksen nykykäytännöt luovat toimivan ja käytännössä koetellun pohjan uusille tontinluovutuslinjauksille. Tontinluovutuslinjausten sekä niitä täydentävän soveltamisohjeen valmistelua ovat
ohjanneet muun muassa seuraavat yleiset tavoitteet:
 tontinluovutuksen avoimuuden lisääminen ja tontinluovutustoiminnan kehittäminen luomalla mahdollisimman kattavat poliittisessa
päätöksenteossa hyväksyt tontinluovutuslinjaukset sekä niitä tarkentavat ohjeet
 kaupungin kaupunkistrategian toteutumisen edistäminen sekä kaupungin kilpailukyvyn, tontinluovutustoiminnan avoimuuden, toimijoiden yhdenvertaisen kohtelun, rakennusalan kilpailun ja kaupungin
maaomaisuuden tehokkaan käytön edistäminen
 pitkäjänteisen ja ennustettavan tontinluovutustoiminnan mahdollistaminen siten, että tonteista kiinnostuneet ja hankkeiden toteuttajat
saavat selkeän kuvan kaupungin tontinluovutuskäytännöistä.
Tontinluovutuslinjauksien valmistelun osalta on lisäksi tehty seuraavat
rajaukset:
 Päällekkäisen tavoitteenasettelun välttämiseksi tontinluovutuslinjaukset eivät sisällä tontinluovutukselle asetettavia määrällisiä tai
muita vastaavia strategisia tavoitteita, vaan ne asetetaan kaupunkistrategiassa, AM-ohjelmassa, tarvittaessa vuosittain talousarviossa sekä muissa ylemmän tason strategioissa ja toimenpideohjelmissa.
 Tontinluovutuslinjauksien yhteydessä ei käsitellä kaupungin maaalueiden sisäistä vuokrausta eri palveluiden ja toimialojen välillä eikä alueiden lyhytaikaista luovuttamista. Tontinluovutuslinjaukset käsittävät siten vain kaupungin tonttien ja alueiden luovutuksen pysyviin tai pysyväisluonteisiin käyttötarkoituksiin kaupungin ulkopuolisille tahoille.
Tontinluovutuslinjausten tarkoitus ja suhde kaupunkistrategiaan
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Uusien tontinluovutuslinjausten sekä niitä täydentävän soveltamisohjeen myötä kaupungilla tulee ensimäistä kertaa olemaan luottamusmieselimissä hyväksytyt kokonaisvaltaiset tontinluovutustoimintaa ohjaavat
periaatteet. Tontinluovutuslinjausten sekä soveltamisohjeen tarkoituksena on tulevaisuudessa ohjata kaupungin tontinluovutuspäätösten
valmistelua sekä lisätä tontinluovutukseen liittyvän päätöksenteon sujuvuutta.
Kaupungin tontinluovutustoiminnan laajuudesta johtuen tontinluovutuksen variaatioiden ja erilaisten rakennushankkeiden kirjo Helsingissä on
poikkeuksellisen laaja. Tämä edellyttää kaupungin tontinluovutukselta
joustavuutta, sillä kategorisesti kaikkiin tilanteisiin ja kaikille alueille soveltuvia tontinluovutuskäytäntöjä on vaikea tai jopa mahdotonta luoda.
Linjaukset muodostavatkin tontinluovutustoiminnan pääsääntötasoiset
periaatteet, joista tulee voida perustellusta syystä poiketa, jos se on
kaupungin kannalta tarkoituksenmukaista. Soveltamisohjeessa on pyritty esittämään tunnistetut tilanteet, joissa linjauksissa esitetyistä pääsäännöistä on perusteltua poiketa.
Linjausten ja soveltamisohjeen tarkoituksena on lisätä olennaisesti
kaupungin tontinluovutustoiminnan avoimuutta, mikä parantaa osaltaan
tontinluovutustoiminnan yleistä uskottavuutta, luotettavuutta ja ennustettavuutta. Kattavilla linjauksilla pyritään osaltaan myös lisäämään eri
toimijoiden yhdenvertaista kohtelua kaupungin tontinluovutustoiminnassa.
Tontinluovutuslinjausten valmistelun yhteydessä on pyritty tunnistamaan ne kaupunkistrategian teemat, joita kaupungin tontinluovutuksen
tulee edistää. Tontinluovutustoiminnan vaikutukset kaupunkistrategian
toteuttamisessa voivat olla sekä suoria että välillisiä. Suorat vaikutukset
koskevat esimerkiksi tontinvaraajan valintaa yleisillä asuntotonttien varauskierroksilla sekä tontinluovutustavan valintaa tietyssä hankkeessa.
Välillisiä vaikutuksia ovat puolestaan esimerkiksi vaikutukset tonttien
kysyntään sekä kaupungin houkuttelevuuteen investoinneista kilpailtaessa.
Kaupunkistrategiasta johdettavia maapoliittisiin linjauksiin vaikuttavia
teemoja ovat ainakin seuraavat asiakokonaisuudet:
 kaupungin investointien rahoittaminen tulorahoituksella siten, ettei
lainakanta asukasta kohden kasva
 maankäytön ja liikenneinvestointien suunnitteleminen yhdessä
 kaupungin toiminnan avoimuus, nopeus ja ketteryys
 kaupunki kokeilualustana (innovaatio- ja kehittämishankkeet)
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 segregaation ehkäisy, asuntorakentamisen määrä, asumisen hinnan ja rakentamiskustannusten nousun hillitseminen ja muut AMohjelmasta ilmenevät asuntopoliittiset tavoitteet
 eri kaupunginosien monipuolisuuden ja elinvoimaisuuden turvaaminen, täydennysrakentamisen tehostaminen
 hiilineutraalisuutta koskevat tavoitteet
 arkkitehtuurin ja rakentamisen laadun edistäminen
 monipuoliset ja riittävät sijaintimahdollisuudet yrityksille.
Liitteenä 3 olevassa perustelumuistiossa on esitetty tarkemmin, miten
linjaukset vastaavat em. kaupunkistrategiasta johdettuihin teemoihin.
Keskeiset muutokset tontinluovutuksen nykykäytäntöön
Vaikka nykyisin noudatettavat tontinluovutuksen käytännöt ovat osoittautuneet toimiviksi, kaupunkistrategian tavoitteiden edistäminen,
maaomaisuuden käytön tehostaminen, tontinluovutustoiminnan avoimuuden lisääminen sekä kaupungin nykyinen rahoituksellinen asema
edellyttävät ja perustelevat nykykäytäntöjen kokonaisvaltaista tarkastelua sekä kehittämistä.
Tontinluovutuslinjausten keskeiset muutokset nykykäytäntöön voidaan
karkeasti jakaa kolmeen kokonaisuuteen:
Tontinluovutustoiminnan avoimuuden lisääminen
 kaupungin tontinluovutusta ohjaavat keskeiset periaatteet ja käytännöt kootaan yhdeksi kokonaisuudeksi (kokoamalla kaupungin
tontinluovutusta ohjaavat periaatteet ja käytännöt yhdeksi kokonaisuudeksi)
 hintakilpailujen määrää lisätään sääntelemättömän asuntotuotannon tonteilla (lisäämällä hintakilpailujen määrää sääntelemättömän
asuntotuotannon tonteilla)
 tonttien suoravarauksille luodaan selkeät periaatteet (selkeiden periaatteiden luomisella tonttien suoravarauksille)
 tontinluovutuksen keskeiset tilastot julkistetaan ja luovutustoiminnan
tiedotusta lisätään (julkistamalla tontinluovutuksen keskeiset tilastot
ja lisäämällä tiedotusta luovutustoiminnasta).
Maaomaisuuden tehokasta käyttöä edistetään:
 markkinaehtoinen tonttihinnoittelu muodostaa pääsäännön, jolloin
kaupunki hyväksyy myös tonttihintojen vaihtelun
 hintakilpailujen määrää lisätään, mikä parantaa myös tonttihinnoittelun reagointikykyä

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

14/2019

41 (93)

Asia/5
01.04.2019

 asuntotonttien maanvuokran indeksikäytäntöjä kehitetään siten, että
maanvuokran taso seuraa paremmin tonttien arvonkehitystä
 asuntotonttien maanvuokrasopimusten uudistamiseen liittyvää subventiota vähennetään
 kehittämis- ja täydennysrakentamishankkeiden houkuttelevuutta lisätään muun muassa mahdollistamalla suoravaraukset tällaisille
hankkeille.
Maanvuokrauksen painoarvoa tontinluovutustapana lisätään:
 jatkossa vain erityisen arvokkaille ja vetovoimaisille paikoille sijoittuvat asuntotontit myydään ja hintakilpailuja järjestetään myös vuokraamalla luovutettavilla tonteilla
 tontin vuokraaminen osto-oikeudella on hankkeen toteuttajan valinnan mukaan vaihtoehto tontin ostamiselle (sääntelemätön vuokraasuntotuotanto, hotelli- ja toimistotontit)
 asuntotonttien maanvuokrasopimuksia uudistettaessa kaupunki ei
enää tarjoa mahdollisuutta tontin ostamiseen
 rakennettujen yritystonttien vuokralaisille ei enää jatkossa aktiivisesti tarjota mahdollisuutta tontin ostamiseen, myyminen vain erityisin
perustein (hotelli-, toimisto- ymv. tontit).
Vaikutusten arviointia
Vaikutuksista yleisesti
Uusien tontinluovutuslinjausten toimivuuden ja vaikutusten arvioiminen
on monelta osin haastavaa muun muassa tontinluovutusprosessien pitkän keston sekä arvioinnin eri osatekijöihin (esim. yleinen taloudellinen
kehitys, rahoitusmarkkinoiden toimivuus jne.) liittyvien epävarmuuksien
vuoksi. Tästä syystä esimerkiksi taloudellisissa arvioissa joudutaan tyytymään suuruusluokkatasoiseen tarkasteluun ja linjausten toimivuudesta saadaan varmuus vasta useamman vuoden käytännön kokemuksen
perustella.
Nykyiset tontinluovutuskäytännöt ja -periaatteet ovat osoittautuneet
varsin toimiviksi sekä asiakkaiden että kaupungin näkökulmasta. Nykykäytäntöjen luodessa pohjan myös uusille linjauksille voidaan yleisellä
tasolla arvioida, että uudet linjaukset luovat toimivan pohjan myös tulevien vuosien tontinluovutustoiminnalle. Linjausten toimivuutta tulee kuitenkin seurata ja tarvittaessa niitä on muutettava. Mahdolliset muutokset eivät kuitenkaan saa heikentää kaupungin tontinluovutustoiminnan
ennustettavuutta.
Linjaukset ja sitä tarkentavat ohjeet lisäävät tontinluovutustoiminnan
avoimuutta merkittävästi. Kattavat linjaukset ohjeineen lisäävät kaupungin tontinluovutustoimintaa koskevaa markkinainformaatiota, joka
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alentanee uusien toimijoiden kynnystä tulla Helsingin markkinoille sekä
tasapuolistaa markkinatoimijoiden välistä kilpailua. Etukäteen määritetyt linjaukset ja ohjeet edistävät myös toimijoiden yhdenvertaista kohtelua kaupungin tontinluovutustoiminnassa. Näillä tekijöillä voidaan arvioida olevan pitkällä tähtäimellä positiivinen vaikutus rakennusalan kilpailun edistämisessä, mikä ainakin välillisesti edistää myös kaupungin
strategisten tavoitteiden, kuten asuntotuotannon määrällisten tavoitteiden toteutumista.
Edellä mainitun lisäksi uusilla tontinluovutuslinjauksilla sekä soveltamisohjeella voidaan arvioida olevan nykykäytäntöön nähden seuraavia
vaikutuksia:
 Linjaukset edistävät maaomaisuuden tehokasta käyttöä markkinaehtoisen tonttihinnoittelun muodostaessa selkeän pääsäännön,
siirryttäessä asunto-tonttien maanvuokrasopimusten uudistamisen
hinnoittelussa asteittain lähemmäs arviotavissa olevia markkinahintoja ja kehitettäessä asuntotonttien maanvuokrasopimusten indeksointimekanismeja siten, että maan-vuokran taso seuraisi nykyistä
paremmin tonttien arvojen todellista kehitystä.
 Kaupungin tonttihinnoittelun reagointikyky suhdanne- yms. vaihteluihin paranee markkinahinnoittelun muodostaessa selkeän pääsäännön ja kaupungin hyväksyessä tonttihintojen vaihtelun. Myös
asuntotonttien hintakilpailujen lisääminen parantaa tontinluovutustoiminnan avoimuuden lisäksi myös tonttihinnoittelun reagointikykyä. Hintakilpailujen lisääminen lisää myös muutoin kuin hintakilpailulla luovutettavien tonttien hinnoittelussa käytettyjen vertailukauppatietojen määrää sekä luotettavuutta, joka alentaa tällä tavoin luovutettavien tonttien yli- ja alihinnoittelun riskiä. Tonttihinnoittelun
joustavuus edistää tonttien rakentumista myös laskusuhdanteen aikana.
 Tonttien suoravarauksia koskevat linjaukset lisännevät kehittämisja täydennysrakentamishankkeiden houkuttelevuutta toimijoiden
kannalta, koska linjaukset mahdollistavat tontin suoravarauksen
(tontin varaaminen ilman kilpailua tai julkista hakua) tällaisia hankkeita varten.
 Maanvuokrauksen merkitys tulevien vuosien tontinluovutustapana
korostuu erityisesti asuntotonttien luovutuksessa. Asuntonttien osalta maanvuokrauksen osuus luovutustapana nousee arviolta laskennallisesti tasolle noin 75 - 80 % nykyisestä laskennallisesta tasosta
55 %.
 Erityisesti uusien linjausten edellyttämä hintakilpailujen lisääminen
asunto-tonttien tontinluovutuksessa edellyttää hintakilpailuprosessien huomattavaa sujuvoittamista ja riittävää resursointia.
Vaikutukset kaupungin tuloihin
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Kaupungin maaomaisuudesta saamien tulojen pitkän aikavälin kehitykseen vaikuttavat ennen kaikkea yleisten taloudellisten suhdanteiden
kehitys, rahoitusmarkkinoiden toiminta ja kaupungistumiskehitys sekä
se, miten hyvin kaupunki pystyy kaavoituksella ja tontinluovutuksella
vastaamaan mainittujen tekijöiden synnyttämään tonttien kysyntään.
Käytännössä kaupungin maaomaisuudesta saatavien tulojen pitkän aikavälin kehityksen kannalta suurin merkitys lieneekin tonttien luovutusvolyymillä.
Tontinluovutuslinjauksilla voidaan vaikuttaa tontinluovutusvolyymiin
verrattain rajallisesti. Tonttien luovutusvolyymin ja kaupungin tulonmuodostuksen kannalta merkittävää on kuitenkin se, kuinka hyvin kaupungin tontinluovutuksen käytännöt vastaavat markkinoilla toimivien
tahojen kysyntää ja toimintatapoja esimerkiksi tontinluovutustavan osalta. Mitä markkinaehtoisemmin kaupunki pystyy tontinluovutustoimintaa
harjoittamaan, sitä todennäköisemmin tontille löytyy nopeasti varaaja,
joka puolestaan nopeuttaa tonttien rakentumista ja näin myös kaupungin tonteista saaman kassavirran muodostumista. Myös rakennusalan
kilpailun edistämiseen tähtäävillä linjauksilla on todennäköisesti merkitystä tulevien vuosien tontinluovutusvolyymin kehityksen kannalta.
Muutokset kaupungin tontinluovutuksen käytännöissä vaikuttavat kaupungin talouteen viiveellä, koska lähivuosien maanmyynti- ja maanvuokratulot muodostuvat jo vireillä olevista tontinluovutuksista. Kaupungin maanmyynnin ja siitä saatavien tulojen osalta linjaukset vaikuttavat käytännössä vain asuntotonttien luovutukseen. Linjausten mukaan jatkossa vain erityisen arvokkaille ja vetovoimaisille paikoille sijoittuvat asuntotontit luovutettaisiin pääsääntöisesti myymällä. Karkealla
tasolla tarkasteltuna uusien linjauksen arvioidaan laskennallisesti vähentävän asuntotonttien rakennusoikeuden myyntiä noin 50 % nykykäytännön laskennalliseen tasoon nähden.
Muutoksesta johtuvaa maanmyyntitulon vähennystä arvioidaan kuitenkin kompensoivan se, että kaupungilla tulee luovutettavaksi seuraavan
5-10 vuoden aikana tontteja erityisen vetovoimaisilta alueilta kuten Jätkäsaaren, Hernesaaren, Kalasataman ja Kruunuvuorenrannan rantavyöhykkeiltä, joilla asuntotuotannon pääpaino tulee olemaan sääntelemättömässä asuntotuotannossa. Näistä tonteista hintakilpailuilla saatavat rakennusoikeuden yksikköhinnat tulevat todennäköisesti olemaan
Suomen korkeimpia, jolloin tontteja on tarpeen luovuttaa sekä kappalemääräisesti, pinta-alallisesti että rakennusoikeuden määrän suhteen
vähemmän kuin viime vuosina on ollut tarpeen voimassa olleiden sitovien maanmyyntitavoitteiden saavuttamiseksi. Myytävien asuntotonttien
rakennusoikeuden yksikköhinnan keskiarvon arvioidaan siis nousevan.
Mainitun lisäksi viime vuosina vireille tulleiden suurten hotelli- ja toimisPostiosoite
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tohankkeiden tontinluovutuksesta saataneen seuraavina vuosina merkittäviä maanmyyntituloja.
Edellä mainittuun perustuen arvioidaankin, että kaupungilla on mahdollisuus saavuttaa huomattavat maanmyyntitulot myös vuodesta 2022
eteenpäin, vaikka asuntotonttien luovuttamista myymällä mainituin tavoin vähennetään. Maanmyyntitulojen vuotuiset vaihtelut voivat kuitenkin olla huomattavan suuria ja maanmyyntitulojen tasoa tulisikin seurata ja arvioida esimerkiksi kolmen vuoden liukuvana keskiarvona.
Uusilla tontinluovutuslinjauksilla on merkitystä kaupungin maanvuokratulojen pitkän aikavälin kehitykselle. Kehitykseen vaikuttaa erityisesti jo
edellä kuvattu asuntotonttien myynnin laskennallinen väheneminen ja
vastaava maanvuokrauksen lisääminen. Kuten edellä on todettu, myös
luovutusvolyymillä on huomattava merkitys maanvuokratulojen kehitykselle. Lisäksi merkitystä on muun muassa sillä, että linjausmuutoksen
perusteella vuokraamalla luovutettavaksi tulevat tontit vuokrataan
sääntelemättömään asuntotuotantoon, jossa rakennusoikeuden yksikköhinnat ja siten luovutettua rakennusoikeutta kohden saatavat maanvuokrat ovat korkeimmat.
Valmistelun yhteydessä suoritettujen skenaariotarkastelujen perusteella voidaan todeta, että nykykäytäntöön verrattuna uudet tontinluovutuslinjaukset nopeuttaisivat laskennallisesti kaupungin maanvuokratulojen
kehitystä 50 vuoden ajanjaksolla keskimäärin noin 10-14 miljoonaa euroa/vuosi luovutusvolyymistä riippuen. Vanhan ja uuden käytännön
mukainen ero maanvuokratulojen kokonaiskertymässä 50 vuoden ajanjaksolla on tasoa noin 500-700 miljoonaa euroa luovutusvolyymistä
riippuen.
Kaupungin maanvuokratulojen pitkän tähtäimen kehityksen kannalta
olennaisena linjauksena voidaan pitää myös asuntotonttien maanvuokrasopimusten uudistamiseen liittyvää subvention asteittaista pienentämistä, joka tulee nopeuttamaan maanvuokratulojen vuotuista kasvua
pitkällä aikavälillä. Muutoksen vaikutusta ei kuitenkaan ole tarkemmin
arvioitu.
Lopuksi
Tontinluovutuksen ja maapolitiikan näkökulmasta kaupungin perustehtävänä ei ole maaomaisuudesta saatavien tulojen maksimointi, vaan
kaupungin laadullisten ja määrällisten tavoitteiden mukaisen kaupunkikehityksen edistäminen. Tontinluovutuksen keinot asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi ovat rajalliset ja tavoitteiden saavuttaminen edellyttääkin laajaa yhteistyötä kaupunkiorganisaation eri toimijoiden välillä.
Kaupungin kehittäminen ei voi myöskään tapahtua vain kaupunkiorganisaation toimesta, vaan kaupungin tulee saada myös kaupunkilaiset
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sekä yksityisen ja kolmannen sektorin toimijat mukaan kehittämään
kaupunkia. Kaupungilla tulee siten olla mahdollisuus tontinluovutuksen
keinoin kannustaa eri toimijoita innovaatioihin, täydennysrakentamiseen sekä kaupungin maankäytön kehittämiseen.
Kaupungin tontinluovutuskäytäntöjen tulee olla mahdollisimman asiakas- ja markkinalähtöiset. Näin mahdollisimman moni toimija pystyy toteuttamaan hankkeita kaupungin tonteille, mikä edistää kilpailua ja
omalta osaltaan nopeuttaa tonttien rakentumista. Markkinaehtoinen
tontinluovutustoiminta edistää siis välillisesti myös kaupungin strategisten tavoitteiden toteutumista. Toisaalta tontinluovutustoiminta ei voi
myöskään perustua pelkästään kunkin hetken markkinatilanteeseen,
sillä tällä voisi olla kaupungin taloudellisten ja maapoliittisten intressien
kannalta negatiivisia vaikutuksia pitkällä tähtäimellä. Tontinluovutuslinjausten valmistelussa onkin pyritty löytämään tasapaino lyhyen aikavälin markkinaehtoisuuden ja kaupungin pitkäntähtäimen intressien välillä. Kaikissa tilanteissa ehdottoman tärkeää kuitenkin on, että kaupungin tontinluovutustoiminta on hankkeiden toteuttajien kannalta ennustettavaa. Vain näin kaupunki voi olla houkutteleva investointikohde
myös tulevaisuudessa.
Esittelijä
pormestari
Jan Vapaavuori
Lisätiedot
Maria Nelskylä, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251
maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Tontinluovutuslinjaukset_KYLK_lisäys
Tontinluovuslinjausten soveltamisohje
Perustelumuistio
Tontinluovutuslinjaukset_perusteluineen_KYLK_lisäys
Soveltamisohje perusteluineen
Kaupunginhallituksen päätös 16.6.2014, § 714
Näkökulmia Helsingin maapoliittisiin linjauksiin ja tontinluovutuksen
periaatteisiin
Helsingin asuntotonttien luovutuksesta
Asiakaskysely Helsingin tontinluovutuskäytännöistä ja kehittämistarpeista
Selvitys muiden suurten kuntien tontinluovutuskäytännöistä

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Tiedoksi
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Kaupunkiympäristölautakunta

Päätöshistoria
Kaupunkiympäristölautakunta 26.02.2019 § 84
Kaupunkiympäristölautakunta 29.01.2019 § 43
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§ 221
Vaalitoimikuntien jäsenten valinta vuoden 2019 eduskuntavaaleissa
ja europarlamenttivaaleissa
HEL 2019-001636 T 00 00 02

Päätös
Kaupunginhallitus muutti 25.2.2019 asetettujen vuoden 2019 eduskuntavaalien ja europarlamenttivaalien vaalitoimikuntien kokoonpanoa 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

Vaalitoimikuntien muutokset eduskuntavaaleissa ja europarlamenttivaaleissa 2019, 1.4.2019

Muutoksenhaku
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
Kaupunginhallitus asetti kokouksessaan 25.2.2019 vaalitoimikunnat ja
valitsi jäsenet niihin vuoden 2019 eduskuntavaalien ja europarlamenttivaalien ennakkoäänestysaikana suoritettavaa toimikuntaäänestystä
varten. Osa vaalitoimikuntien jäsenistä on ilmoittanut olevansa estyneitä työn, matkan tai muun syyn takia toimimaan vaalitoimikunnassa.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Timo Lindén, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550
timo.linden(a)hel.fi
Veera Reuna, keskusvaalilautakunnan sihteeri, puhelin: 310 64572
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veera.reuna(a)hel.fi

Liitteet
1

Vaalitoimikuntien muutokset eduskuntavaalit europarlamenttivaalit 2019

Muutoksenhaku
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätöshistoria
Kaupunginhallitus 25.02.2019 § 138
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

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

14/2019

49 (93)

Asia/7
01.04.2019

§ 222
Pääomalainan myöntäminen Urhea-halli Oy:lle
HEL 2019-002254 T 02 05 03 00

Päätös
Kaupunginhallitus päätti
 hyväksyä 2 000 000 euron suuruisen pääomalainan myöntämisen
Urhea-halli Oy:lle liitteenä olevan pääomalainasopimuksen mukaisesti,
 myöntää kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosaston käytettäväksi vuoden 2019 talousarviomäärärahoja 2 000 000 euroa pääomalainan maksamiseen talousarvion tililtä 8 06 02, Arvopaperit,
Muut kohteet, Khn käytettäväksi,
 kehottaa kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosastoa allekirjoittamaan pääomalainasopimuksen kaupungin osalta sekä tekemään
siihen tarvittaessa teknisluonteisia tai muuten vähäisiä muutoksia.
Käsittely
Esteelliset: Laine-Hendolin Kirsti
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472
atte.malmstrom(a)hel.fi

Liitteet
1

Pääomalainasopimusluonnos

Muutoksenhaku
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Otteet
Ote
Urhea-halli Oy

Otteen liitteet
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus
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Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
Taustaa
Urhea-säätiö sr:n tarkoituksena on tukea ja kehittää metropolialueella
opiskelevan urheilijan opiskelun ja urheilun yhteensovittamista. Säätiö
luo edellytyksiä, kehittää ja tukee erityisesti huipulle tähtäävien ja huipulla olevien urheilijoiden päivittäistä valmentautumista ja kokonaisvaltaista kehittymistä lajissaan sekä edistää urheilun ja liikunnan tutkimusta.
Urhea-säätiö perusti Urhea-halli Oy:n huhtikuussa 2018. Halliyhtiön
toimialana on hallita vuokrasopimuksen perusteella Helsingin kaupungin 22 kaupunginosassa (Vallila) korttelissa 22586 sijaitsevaa tonttia
nro 3 sekä omistaa, hallita ja vuokrata tontilla sijaitsevia ja rakennettavia rakennuksia ja/tai niiden osia.
Urhea-halli Oy:n tavoitteena on rakentaa Mäkelänrinteen lukion viereen
noin 12 000 m2 suuruinen kansainvälisen tason urheilun arkiharjoittelukeskus, joka on päivisin urheiluakatemiaurheilijoiden, koululaisten ja
lukion opiskelijoiden käytössä ja iltaisin sekä viikonloppuisin urheiluseurojen ja lajiliittojen käytössä.
Kaupunginhallitus päätti 10.12.2018, § 806 hyväksyä, että Helsingin
kaupunki merkitsee 2 000 kappaletta Urhea-halli Oy:n osakkeita viiden
euron osakekohtaisella merkintähinnalla. Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti puolestaan 17.12.2018, § 126 hyväksyä liittymisen
Urhea-halli Oy:n osakassopimuksen osapuoleksi.
Pääomalaina
Urhea-halli Oy:n osakassopimuksen mukaan Koripallosäätiö sr, Urheiluopistosäätiö sr, Suomen Urheiluliitto ry, Suomen Voimisteluliitto ry ja
Kisakalliosäätiö sr sitoutuvat osakemerkinnän yhteydessä antamaan
yhtiölle pääomalainaa erikseen sovitulla tavalla osakemerkintänsä keskinäisessä suhteessa. Myös Urhea-säätiö sr ja kaupunki sijoittavat yhtiöön varoja / antavat rahoitusta erikseen sovituin ehdoin (hankkeen
valmistelu- ja rakennusvaiheen rahoitus).
Kaupunki on omalta osaltaan varautunut osallistumaan Urhea-hallin rakentamisen rahoittamiseen. Kaupunginvaltuuston hyväksymän vuoden
2019 talousarvion liitteeseen kirjatussa listassa vuosina 2019–2021
suunnitteilla olevista vuokra- ja osakekohteiden uudis- ja peruskorjaushankkeista kaupungin osuudeksi Urhea-hallin kiinteistöosakeyhtiömuo-
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toiseen hankkeeseen on merkitty viisi miljoonaa euroa vuosille 2019–
2020.
Kaupungin osallistuminen hankkeeseen on suunniteltu toteutettavaksi
siten, että kaupunki antaa Urhea-halli Oy:lle yhteensä viiden miljoonan
euron suuruiset kirjanpitolain 5 luvun 5 c §:ssä tarkoitetut oman pääoman luonteiset pääomalainat. Pääomalainat myönnetään kahdessa
osassa, kaksi miljoonaa euroa vuonna 2019 ja kolme miljoonaa euroa
vuonna 2020. Vuonna 2020 myönnettävää pääomalainaa koskeva asia
tuodaan myöhemmin erikseen päätöksentekoon. Lisäksi tarkoituksena
on tuoda erikseen päätöksentekoon urheilu- ja ulkoilulaitosrahastosta
myönnettävä viiden miljoonan euron suuruinen laina, jonka Urhea-halli
Oy maksaisi takaisin kaupungille 24 vuoden kuluessa hallirakennuksen
valmistumisesta. Valmistumisajankohdaksi on arvioitu 2021.
Pääomalaina on erityisehtoinen velka. Urhea-halli Oy:n toiminnan aikana lainapääoman maksaminen on rajoitettu osakeyhtiölain (624/2006)
pääomalainaa koskevien 12 luvun säännösten mukaisesti. Laina merkitään yhtiön taseeseen oman pääoman erilliseksi eräksi.
Pääomalaina on eräpäivätön, eikä velkojalla ole oikeutta vaatia velallista maksamaan lainan pääomaa takaisin, vaan velallinen voi suorittaa
lainan pääomaa takaisin haluamanaan ajankohtana. Takaisinmaksu
edellyttää kaikkien Urhea-halli Oy:n osakkeenomistajien yksimielistä
päätöstä. Lainan pääoma voidaan maksaa takaisin velkojalle vain siltä
osin, kuin velallisen vapaan oman pääoman ja kaikkien pääomalainojen määrä maksuhetkellä ylittää velallisen viimeksi päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan tai sitä uudempaan tilinpäätökseen sisältyvän taseen mukaisen tappion määrän.
Lainapääomalle maksetaan korkoa kolme prosenttia vuodessa siitä
lähtien, kun 30 vuotta on kulunut lainan pääoman maksamisesta Urhea-halli Oy:n tilille. Lainan korkoa voidaan maksaa vain siinä määrin
kuin yhtiön vapaan oman pääoman ja kaikkien pääomalainojen määrä
maksuhetkellä ylittää yhtiön viimeksi päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan tai sitä uudempaan tilinpäätökseen sisältyvän taseen mukaisen
tappion määrän. Jos koron maksaminen ei ole edellä mainittujen ehtojen johdosta jonakin vuonna mahdollista, kumuloituvat maksamattomat
korot.
Pääomalainasopimusluonnos on liitteenä. Urhea-halli Oy tekee vastaavan sisältöiset pääomalainasopimukset muidenkin osakassopimuksessa pääomalainan myöntämiseen sitoutuneiden osakkeenomistajiensa
kanssa.
Kuntalaki ja valtiontuki
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Kuntalain 129 §:n 1 momentin mukaan kunnan myöntämä laina, takaus
tai muu vakuus ei saa vaarantaa kunnan kykyä vastata sille laissa säädetyistä tehtävistä. Kunta ei saa myöntää lainaa, takausta tai muuta
vakuutta, jos siihen sisältyy merkittävä taloudellinen riski. Kunnan edut
tulee turvata riittävän kattavilla vastavakuuksilla.
Urhea-halli Oy:lle myönnettävä pääomalaina ei ole suuruudeltaan sellainen, että se vaarantaisi kaupungin kykyä vastata lakisääteisistä tehtävistään. Kaupungin talouden tunnuslukujen perusteella arvioituna
voidaan todeta, että kaupungin lakisääteisten tehtävien hoitamisen tai
talouden ei erittäin varovaisestikaan arvioituna voida katsoa vaarantuvan yksittäiselle yhteisölle myönnettyjen miljoonien tai edes kymmenien
miljoonien eurojen lainoista tai takauksista. Pääomalainan myöntämiseen ei myöskään liity kuntalaissa tarkoitettua merkittävää taloudellista
riskiä ottaen huomioon hallihankkeen kiinteä suunnittelu ja valmistelu
yhdessä kaupungin kanssa, hallihankkeen kokonaiskustannukset, Urhea-halli Oy:n laaja omistuspohja sekä hallihankkeen rahoitustarpeen
osittainen jakautuminen yhtiön omistajien katettavaksi. Osakeyhtiölain
mukaan pääomalainalle ei saa antaa vakuutta.
Urhea-halli Oy:lle myönnettävästä pääomalainasta ei peritä korkoa ensimmäisen kolmenkymmenen vuoden aikana. Hallihanke itsessään sekä pääomalainaan sisältyvä korkotuki (korottomuuden ja ns. markkinakoron välisen erotuksen diskontattu nykyarvo) ovat EU:n komission antaman asetuksen nro 651/2014 (ns. ryhmäpoikkeusasetus) 55 artiklan
mukaisia. Hankkeen saaman tuen kokonaismäärä alittaa kyseisen asetuksen 4 artiklan mukaisen ilmoituskynnysarvon. Tuki on vapautettu
valtiontukea koskevasta ilmoitusvelvollisuudesta.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472
atte.malmstrom(a)hel.fi

Liitteet
1

Pääomalainasopimusluonnos

Muutoksenhaku
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Otteet
Ote
Urhea-halli Oy
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tus
Tiedoksi
Kaupunginkanslia
Talpa
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§ 223
Tontin varaaminen Y-Säätiölle kumppanuuskaavoitusta ja tuetun
asumisen asumisyksikön sekä valtion tukemien vuokra-asuntojensuunnittelua varten (Suutarila, tontti 40094/14)
HEL 2018-009887 T 10 01 01 00

Päätös
Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.
Käsittely
Esteelliset: Maria Ohisalo
Asian aikana kuultavana oli tiimipäällikkö Miia Pasuri. Asiantuntija poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Daniel
Sazonovin ehdotuksesta.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Maria Nelskylä, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251
maria.nelskyla(a)hel.fi

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Päätösehdotus
Kaupunginhallitus varaa Y-Säätiö sr:lle (Y-tunnus 0623680-7) Suutarilasta tontin kumppanuuskaavoitusta ja tuetun asumisen asumisyksikön
sekä valtion tukemien vuokra-asuntojen suunnittelua varten seuraavasti:
 varausalue on liitekartan 1 mukainen tontti 40094/14 (YS, pinta-ala
6159 m², rakennusoikeus 2400 k-m², osoite Siltakyläntie 11)
 varaus on voimassa 31.12.2020 saakka
 varauksessa noudatetaan liitteen 2 mukaisia erityisiä ja yleisiä varausehtoja.
Tiivistelmä
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Suoja-Pirtti ry:n hoitokoti Sillanpirtti on päihdehuollon kuntouttava asumispalvelu. Hoitokoti Sillanpirtti toimii Suutarilassa tontilla 40094/14
osoitteessa Siltakyläntie 11. Kaupunki omistaa tontin sekä rakennuksen. Suoja-Pirtti on vuokrannut rakennuksen kaupungilta toistaiseksi
voimassa olevalla vuokrasopimuksella. Rakennus on huonossa kunnossa, eikä kaupungilla ole intressiä kunnostaa epätarkoituksenmukaisia tiloja. Kaupungin näkökulmasta hanke on kuitenkin alueellisen palvelurakenteen säilymisen kannalta kannatettava ja toiminnan jatkumista halutaan edistää.
Y-Säätiö on tarjoutunut toteuttamaan yhdessä Suoja-Pirtti ry:n kanssa
Sillanpirtin toiminnan jatkumiseen tähtäävän hankkeen, jossa tontille
rakennetaan ensimmäisessä vaiheessa Sillanpirtille uudisrakennus.
Toisessa vaiheessa, asemakaavamuutoksen tultua voimaan, vanha rakennus puretaan ja tontille toteutetaan valtion tukemia vuokra-asuntoja
sekä mahdollinen Sillanpirtin asumispalveluiden lisäosa.
Esittelijän perustelut
Taustaa
Kaupunki omistaa rakennuksen ja tontin. Alueella on voimassa vuonna
1988 voimaan tullut asemakaava nro 9419, jonka mukaan tontti on sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palvelevien rakennusten korttelialue
(YS). Rakennusoikeus on 2 400 k-m².
Tiloissa toimii tällä hetkellä toistaiseksi voimassa olevalla vuokrasopimuksella Suoja-Pirtti ry:n hoitokoti Sillanpirtti, joka on 49-paikkainen
päihdehuollon kuntouttava asumispalvelu. Henkilöstöä on 0,1 asukasta
kohti. Asumiseen kuuluu ruoka- ja harrastuspalveluja.
Tilat ovat huonossa kunnossa eikä kaupungilla ole intressiä kunnostaa
niitä. Rakennus on vanhanaikainen, eikä sen korjaaminen ole tarkoituksenmukaista. Toimintaa halutaan kuitenkin jatkaa keskeytyksettä
nykyisellä paikalla.
Hakemus ja kuvaus hankkeesta
Y-Säätiö pyytää tontin varaamista hankkeen suunnittelua varten. YSäätiön tarkoituksena on tarjota kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja ja vähentää asunnottomuutta. Y-Säätiö-konserni on Suomen neljänneksi
suurin vuokra-asuntojen tarjoaja. Säätiön toiminta on yleishyödyllistä.
Konsernin liikevaihto oli vuonna 2017 noin 127 miljoonaa euroa.
Tontilla on tilaa hieman nykyistä pienemmälle uudisrakennukselle. Viimeistään uudisrakennuksen valmistumisen jälkeen vanhat tilat puretaan. Rakentamisesta johtuvasta häiriöstä ja melusta johtuen vanhoja
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tiloja ei tulla käyttämään väistötiloina uuden hoitokodin rakentamisen
ajan, vaikka tätä mahdollisuutta tutkittiinkin. Tontin käyttöä voidaan tehostaa rakentamalla toisessa vaiheessa vanhan rakennuksen tilalle
asuinkerrostalo, mikä edellyttää asemakaavan muutosta.
Toteutus tapahtuu kahdessa vaiheessa. Ensimmäisen vaiheen uudisrakennukseen tulisi 31 asukaspaikkaa. Tämä kohde on tarkoitus toteuttaa tuetun asumisen hankkeena, jossa tarjotaan asunto ensin -periaatteella toimivia, vuokrasopimukseen perustuvia asumispalveluja asunnottomille. Suoja-Pirtti ry:llä on vastaavalla periaatteella toimiva asumisyksikkö Malminkartanossa (Rukkilan asumisyksikkö). Asukkaat ovat
oikeutettuja Kelan maksamaan asumistukeen. Laitospainotteinen hoitokoti korvataan koti- ja avopainotteisella asumis- ja palveluratkaisulla,
jossa tuetaan asukkaan pyrkimystä päihteettömyyteen. Osalle nykyisen
hoitokodin asukkaista osoitetaan tarvittaessa kaupungin kanssa asuinja hoitopaikka, joka tarjoaa ympärivuorokautisia palveluja.
Toisessa vaiheessa, mahdollisen kaavamuutoksen tultua voimaan, on
mahdollista tehdä asumisyksikölle noin 10 asukaspaikkaa lisää. Sillanpirtin käyttöön tulevien tilojen osalta hanke rahoitetaan Aran pitkäaikaisella korkotukilainalla sekä erityisryhmien investointiavustuksella. Toisessa vaiheessa tontille on lisäksi tarkoitus suunnitella Y-Säätiön toteutettavaksi Aran pitkäaikaisella korkotukilainalla kohtuuhintaisia valtion
tukemia vuokra-asuntoja (arviolta noin 1300-1500 k-m²). Mikäli asumisyksikkö ei näkisi tarkoituksenmukaisena toteuttaa erillistä lisäosaa
käyttöönsä, voidaan tutkia mahdollisuutta osoittaa vuokra-asuntokohteesta muutamia yksittäisiä asuntoja asumisyksikön tarpeisiin.
Toiminta alueella
Kaupunkiympäristön toimialan asemakaavoituksen mukaan tontille sijoittuva uudisrakennus on maankäytön näkökulmasta kaupungin strategian mukaista ja hankkeella edistetään toimivaa sekä kaikille suunnatun kaupunkiympäristön toteutumista. Suunniteltu uudisrakennus ei tule
vaikeuttamaan tulevaa asemakaavoitusta.
Hanke on alueellisen palvelurakenteen säilymisen kannalta kannatettava. Päihdekuntoutujien asumista on ollut tontilla jo 1970-luvusta lähtien,
eikä toiminnasta ole aiheutunut merkittävää haittaa tai häiriötä alueelle.
Kaupungin näkökulmasta on tärkeää, että kyseinen alueelle vakiintunut
toiminta voi jatkua siellä edelleen. Sosiaali- ja terveystoimiala puoltaa
hanketta.
Rakennusten ja yleisten alueiden palvelukokonaisuus puoltaa hanketta
sekä palvelutilaverkon että rakennuksen purkamisen osalta.
Varaus ja varausehdot
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Varaus on perusteltu ja se toteuttaa kaupungin strategiaa maankäytön
näkökulmasta. Kaupungin eri tahoilla on yhteinen tahtotila turvata kyseisen toiminnan jatkuminen. Lisäksi varaus edistää asuntotuotantotavoitteiden toteutumista. Y-Säätiö toimii nykyisen vuokralaisen yhteistyökumppanina ja mahdollistaa siten päihdehuollon kuntouttavan asumispalvelutoiminnan jatkumisen alueella. Varauksensaaja vastaa tontilla sijaitsevan rakennuksen purkukustannuksista.
Erityisten varausehtojen mukaan hanke tulee suunnitella ja toteuttaa
ARA-hankkeena. Varausaikana neuvotellaan ja sovitaan menettelytapa
ja periaatteet kaupungin omistaman rakennuksen luovuttamiseksi ja
purkamiseksi. Muutoin noudatetaan kaupungin yleisiä varausehtoja.
Kaupunginhallitukselle
Kaupunginhallitukselle tässä asiassa osoitetut yhteydenotot ovat esityslistan oheismateriaalissa.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Maria Nelskylä, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251
maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet
1
2

Sijainti- ja varausaluekartta
Erityiset ja yleiset varausehdot_Sillanpirtti

1
2
3

Vaatimus 12.3.2019
Adressi, vaatimus esityksen hylkäämisestä, 735 allekirjoittajaa
Vaatimus esityksen hylkäämisestä 27.3.2019

Oheismateriaali

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Otteet
Ote
Varauksensaaja

Otteen liitteet
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi
Kaupunkiympäristölautakunta
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Päätöshistoria
Kaupunkiympäristölautakunta 26.02.2019 § 99
HEL 2018-009887 T 10 01 01 00

Siltakyläntie 11

Esitys
Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että Y-säätiö sr:lle (Y-tunnus 0623680-7) varataan Suutarilasta tontti kumppanuuskaavoitusta ja valtion tukemien vuokra-asuntojen sekä tuetun
asumisen asumisyksikön suunnittelua varten seuraavasti:
 varausalue on liitekartan 1 mukainen tontti 40094/14 (YS, pinta-ala
6159 m², rakennusoikeus 2400 k-m², osoite Siltakyläntie 11)
 varaus on voimassa 31.12.2020 saakka
 varauksessa noudatetaan liitteen 2 mukaisia erityisiä ja yleisiä varausehtoja.
Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho
Lisätiedot
Miia Pasuri, tiimipäällikkö, puhelin: 09 310 34439
miia.pasuri(a)hel.fi
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§ 224
Ruoholahden metron sähkönsyöttöaseman hankesuunnitelma
HEL 2018-005949 T 02 08 03 01

Päätös
Kaupunginhallitus hyväksyi Ruoholahden metron sähkönsyöttöaseman
rakentamista koskevan hankesuunnitelman liikenneliikelaitoksen johtokunnan esityksen 7.3.2019 mukaisesti siten, että hankkeen kokonaishinta on yhteensä 8,6 milj. euroa (alv 0 %).
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 7.3.2019
Hankesuunnitelma
Asemapiirustus
Arkkitehtipiirustukset
Kustannusselvitys
Alueen vuokrauspäätös

Muutoksenhaku
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
Hankkeen tarpeellisuus
Rautatientorin länsipuolella on tällä hetkellä metrojärjestelmän sähkönsyöttöasemat Kampissa ja Lauttasaaressa. Lauttasaaren salmen alituksesta johtuva ylämäki metroradalla ja sähkönsyötön tehon rajallisuus aiheuttavat metron liikennöinnille luotettavuutta heikentävän metrojunien kiihtyvyysrajoituksen Lauttasaaren asemalta Ruoholahden
asemalle ajettaessa. Uusi sähkönsyöttöasema on välttämätön, jotta liikennöintiä hidastava kiihtyvyysrajoitus saadaan poistettua.
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Uudella sähkönsyöttöasemalla mahdollistetaan myös Kampin ikääntyneen sähkönsyöttöaseman uusiminen lähitulevaisuudessa. Kampin
sähkönsyöttöaseman prosessilaitteistot ovat lähes 30 vuotta vanhat ja
tulossa käyttöikänsä päähän.
Ruoholahden sähkönsyöttöaseman rakentaminen parantaa Helsingin
metrojärjestelmän luotettavuutta ja häiriönsietokykyä sekä varmistaa
Ruoholahden metroaseman sähkönjakelun toiminnan.
Liikenneliikelaitoksen johtokunnan esitys
Liikenneliikelaitoksen johtokunta esittää 7.3.2019 Ruoholahden sähkönsyöttöaseman rakentamista koskevan hankesuunnitelman hyväksymistä siten, että hankkeen kokonaishinta, joka sisältää suunnittelun,
rakennustyöt ja syöttöaseman prosessilaitteistot sekä hankinnan aikaiset lisä- ja muutostyöt, on yhteensä 8,6 milj. euroa (alv 0 %).
Liikenneliikelaitoksen johtokunnan esitys on liitteenä 1. Hankesuunnitelma on liitteenä 2, asemapiirustus ja arkkitehtipiirustukset ovat liitteinä
3 ja 4. Kustannusselvitys on liitteenä 5 ja alueen vuokrauspäätös liitteenä 6.
Hankkeen sisällöstä
Ruoholahden metroaseman länsipuolelle rakennetaan sähkönsyöttöasema sitä varten louhittavaan tilaan maan alle metron huoltotunnelin
yhteyteen. Sähkönsyöttöasemalle rakennetaan sen tarvitsema prosessilaitteisto. Rakennettavan rakennuksen kestoiäksi on arvioitu 100
vuotta ja sähkönsyöttöaseman laitteistojen käyttöiäksi 30 vuotta.
HKL on selvittänyt sähkönsyöttöaseman sijoittelulle vaihtoehtoisia ratkaisuja mm. Kampin metroasemalta. Sähkönsyöttöaseman rakentaminen erilliseen tilaan Ruoholahden metroasemalle on kuitenkin todettu
toteutettavuuden ja toiminnallisuuden kannalta muita selvitettyjä vaihtoehtoja paremmaksi ratkaisuksi. Ruoholahden metroasemalla tai sen
läheisyydessä metroradan varrella ei ole paikkaa, joka voitaisiin muuttaa sähkönsyöttöaseman tiloiksi.
Kustannukset ja rahoitus
Sähkönsyöttöaseman rakentamisen kustannukset ovat yhteensä 8,6
milj. euroa (alv 0 %).
Liikenneliikelaitoksen vuoden 2019 budjetissa hankkeelle on varattu
noin 1,5 milj. euroa. Vuosien 2020-2022 kustannukset otetaan huomioon tulevien vuosien talousarvioita laadittaessa.
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Investointi aiheuttaa 30 vuoden poistoajalla keskimäärin noin 0,31 milj.
euron vuotuiset käyttötalousvaikutukset.
Aikataulu ja toteutus
Hanke on suunniteltu toteutettavaksi vuosina 2019-2022.
Sähkönsyöttöaseman rakennustyöt rajautuvat pääosin syöttöasemaa
varten louhittavaan tilaan. Louhittavan alueen ulkopuolella toteutetaan
sähkönsyöttöaseman vaatimia kaapelointeja rata-alueella ja metroasemalla. Ruoholahden metroaseman ajotunneliin sijoitetaan sähkönsyöttöaseman ilmanvaihdon raitisilmapiippu.
Maanrakennustöiden aikana metroliikenne joudutaan ajoittain keskeyttämään räjäytysten ajaksi kaksi kertaa päivässä välillä Ruoholahti –
Lauttasaari. Liikennekatkot kestävät enintään kahdeksan minuuttia kerrallaan ja ajoitetaan tapahtumaan ruuhka-ajan ulkopuolella. Räjäytykset
pyritään toteuttamaan niin, että metron liikennöinnille aiheutuu mahdollisimman pieniä viivästyksiä.
Toimivalta
Hallintosäännön 11 luvun 2 momentin 2 kohdan mukaan, ellei toimivallasta ole muutoin säädetty tai määrätty, liikelaitoksen johtokunta päättää kaupunginhallituksen vahvistamissa rajoissa muun kuin tilahanketta
koskevan suunnitelman ja piirustuksen hyväksymisestä. Kaupunginhallitus on 21.5.2019 § 364 hyväksynyt katu-, liikenneväylä-, rata- ja puistohankkeiden käsittelyohjeet, joiden mukaan kaupunginhallitus hyväksyy kustannusarvioltaan 5-10 milj. euron hankkeita koskevat hankesuunnitelmat.
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 7.3.2019
Hankesuunnitelma
Asemapiirustus
Arkkitehtipiirustukset
Kustannusselvitys
Alueen vuokrauspäätös

Muutoksenhaku
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Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Tiedoksi
HKL

Päätöshistoria
Liikenneliikelaitoksen johtokunta 07.03.2019 § 40
HEL 2018-005949 T 02 08 03 01

Päätös
Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti esittää kaupunginhallituksen
hyväksyttäväksi Ruoholahden metron sähkönsyöttöaseman rakentamista koskevan hankesuunnitelman niin, että hankkeen kokonaishinta,
joka sisältää suunnittelun, rakennustyöt ja syöttöaseman prosessilaitteistot sekä hankinnan aikaiset lisä- ja muutostyöt, on yhteensä 8,6
milj. euroa (alv 0 %).
21.02.2019 Pöydälle
Kaupunkiympäristön toimiala Liikenneliikelaitos Infra- ja kalustoyksikkö
Yksikön johtaja 25.05.2018 § 90
Esittelijä
yksikön johtaja
Artturi Lähdetie
Lisätiedot
Lasse Rosenholm, projektipäällikkö, puhelin: 310 35783
lasse.rosenholm(a)hel.fi
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§ 225
Päiväkoti Kukkaniityn ja daghemmet Blomängenin korvaavan uudisrakennuksen hankesuunnitelma
HEL 2018-011777 T 10 06 00

Päätös
Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.
Käsittely
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Marcus
Rantalan ehdotuksesta.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731
maria.nyfors(a)hel.fi

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Päätösehdotus
Kaupunginhallitus hyväksyy Vartiokylään rakennettavan, päiväkoti
Kukkaniityn ja daghemmet Blomängenin korvaavan uudisrakennuksen
13.12.2018 päivätyn hankesuunnitelman siten, että hankkeen laajuus
on 1 885 brm² ja rakentamiskustannusten enimmäishinta on arvonlisäverottomana 7 800 000 euroa lokakuun 2018 kustannustasossa.
Tiivistelmä
Uudisrakennushankkeen tarkoituksena on korvata nykyiset Vartiokylässä sijaitsevat päiväkoti Kukkaniityn ja daghemmet Blomängenin sekä vuokratiloissa toimivan daghemmet Botbyn tilat. Uudisrakennus rakennetaan päiväkoti Kukkaniityn ja daghemmet Blomängenin nykyisen
kiinteistön paikalle. Uudisrakennushankkeen seurauksena päiväkotipaikkojen määrä Vartiokylän alueella kasvaa 55 paikalla.
Uudisrakennushankkeen kustannusarvio on 7 800 000 euroa. Rakentamisen on tarkoitus alkaa marraskuussa 2019 ja hankkeen on määrä
valmistua joulukuussa 2020.
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Hankesuunnitelma on liitteenä 1. Se on laadittu kaupunkiympäristön ja
kasvatuksen ja koulutuksen toimialojen yhteistyönä. Kasvatus- ja koulutuslautakunta on puoltanut hankesuunnitelman hyväksymistä.
Esittelijän perustelut
Nykyiset päiväkodit ja uudisrakennuksen tarpeellisuus
Päiväkoti Kukkaniitty ja daghemmet Blomängen toimivat Vartiokylässä
vuonna 1982 valmistuneessa rakennuksessa osoitteessa Kukkaniityntie 19. Rakennus on peruskorjausiässä ja sen talotekninen varustus on
käyttöikänsä päässä. Daghemmet Botby toimii osoitteessa Kauppakartanonkatu 16 Helsingin kaupungin asunnot Oy:n omistamissa vuokratiloissa, jotka on päätetty purkaa.
Vartiokylän alueen 1−6-vuotiaiden määrässä ei väestöennusteen mukaan ole odotettavissa suuria muutoksia, mutta alueella tarvitaan tiloja,
jotka mahdollistavat varhaiskasvatuksen osallistumisasteen kasvun.
Päiväkoti Kukkaniityn ja daghemmet Blomängenin nykyisen rakennuksen pohjaratkaisu ei ilman raskaita muutoksia palvele varhaiskasvatuksen tavoitteita eikä rakennuksen laajentaminen onnistu. Rakennuksen
korvaaminen tilapaikkaluvultaan suuremmalla uudisrakennuksella on
arvioitu kokonaistaloudellisesti edullisimmaksi vaihtoehdoksi.
Uudisrakennuksen hankesuunnitelma ja tilapaikat
Uudisrakennushankkeen laajuus on 1 885 brm² / 1 225 htm². Kaksikerroksinen uudisrakennus on betonirunkoinen, ja sen julkisivumateriaalina on tiili ja vesikatteena konesaumattu peltikatto. Ulkovarasto on puurunkoinen ja puuverhoiltu. Hanke sisältää myös päiväkodin pihan (2
257 m²) rakentamisen.
Uudisrakennuksen tilat suunnitellaan noin 190 1−6-vuotiaalle lapselle.
Päiväkoti Kukkaniityssä on tällä hetkellä 72 tilapaikkaa, daghemmet
Blomängenissä 35 ja daghemmet Botbyssä 28. Uudisrakennuksen tilapaikat jakautuvat siten, että suomenkieliselle varhaiskasvatukselle tulee 106 ja ruotsinkieliselle 84 tilapaikkaa. Vartiokylän alueen paikkamäärä kasvaa uudisrakennuksen myötä 55:llä.
Hankkeen toteutusvastuu ja aikataulu
Hankkeen toteutusvastuu on kaupunkiympäristön toimialan rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuudella. Rakennuksen ylläpidosta
vastaa kaupunkiympäristön toimialan ylläpitopalvelut.
Hankkeen toteutuksen on tarkoitus alkaa marraskuussa 2019 ja valmistua joulukuussa 2020.
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Rakentamiskustannukset ja vuokrakustannus kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle
Hankkeen rakentamiskustannukset ovat arvonlisäverottomana yhteensä 7 800 000 euroa (4 138 e/brm²) lokakuun 2018 kustannustasossa.
Vuoden 2019 talousarvion liitteenä olevassa talonrakennushankkeiden
rakentamisohjelmassa vuosiksi 2019−2028 uudisrakennushankkeelle
on varattu yhteensä 7 500 000 euroa vuosille 2019−2020.
Hankkeen toteutuksen jälkeen arvioitu tilakustannus eli tilahankkeiden
käsittelyohjeiden mukaan määritelty sisäinen vuokra on arviolta 48 164
euroa kuukaudessa ja 577 973 euroa vuodessa. Kuukausivuokra on
31,69 euroa/htm², josta pääomavuokran osuus on 25,83 euroa/htm² ja
ylläpitovuokran osuus 5,86 euroa/htm². Neliövuokran perusteena on 1
520 htm². Tuottovaade on 3 % ja poistoaika 30 vuotta.
Uudisrakennuksen valmistuminen nostaa kasvatuksen ja koulutuksen
toimialan vuosittaisia vuokrakustannuksia noin 350 000 eurolla verrattuna päiväkoti Kukkaniityn, daghemmet Blomängenin ja daghemmet
Botbyn nykyisten tilojen kustannuksiin.
Tarvittavat väistötilat
Koska uudisrakennus sijoittuu nykyisen kiinteistön paikalle, päiväkoti
Kukkaniityn ja daghemmet Blomängenin noin sadalle lapselle tarvitaan
väistötilat nykyisen rakennuksen purkamisen ja uudisrakennuksen rakentamisen ajaksi. Alustavien suunnitelmien mukaan väistötilat sijoitetaan Botby grundskolan pihan ja sen viereisen puistoalueen rajalle.
Väistötiloja tarvitaan noin 20 kuukauden ajan.
Väistötilojen kustannukset 20 kuukauden ajalta ovat arviolta 1 500 000
euroa (alv. 0 %). Hinta-arvio perustuu lyhyeen vuokra-aikaan ja jatkosuunnittelun aikana pyritään löytämään edullisempi ratkaisu. Väistötilakustannukset eivät sisälly hankesuunnitelmassa esitettyihin rakentamiskustannuksiin.
Hankesuunnitelman valmistelu ja kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto
Hankesuunnitelma on laadittu yhteistyössä kaupunkiympäristön toimialan ja kasvatuksen ja koulutuksen toimialan kesken. Suunnittelun aikana on kuultu ympäristöpalveluiden, rakennusvalvontapalveluiden ja pelastuslaitoksen asiantuntijoita sekä kasvatuksen ja koulutuksen toimialan työsuojelun yhteistoimintahenkilöstöä.
Kasvatus- ja koulutuslautakunta on 5.3.2019 § 97 hyväksynyt uudisrakennuksen tarveselvityksen ja antanut hankesuunnitelmasta puoltavan
lausunnon. Kasvatus- ja koulutuslautakunnan ruotsinkielinen jaosto on
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käsitellyt tarveselvitystä omalta osaltaan 5.2.2019 § 5 ja esittänyt kasvatus- ja koulutuslautakunnalle sen hyväksymistä.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731
maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet
1
2

Uudisrakennuksen hankesuunnitelma (Kukkaniitty ja Blomängen)
13.12.2018
Hankesuunnitelman liitteet (Kukkaniitty ja Blomängen)

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

Päätöshistoria
Kasvatus- ja koulutuslautakunta 05.03.2019 § 97
HEL 2018-011777 T 10 06 00

Päätös
Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti hyväksyä liitteenä olevan tarveselvityksen päiväkoti Kukkaniitty ja daghemmet Blomängen uudisrakennuksesta. Uudisrakennus sijaitsee osoitteessa Kukkaniityntie 19,
00950 Helsinki.
Lisäksi kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunkiympäristön toimialan 13.12.2018 päivätystä hankesuunnitelmasta omalta osaltaan
puoltavan lausunnon.
Samalla kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti perustaa päiväkodin
osoitteeseen Kukkaniityntie 19, 00950 Helsinki.
Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen
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Lisätiedot
Pirjo-Riitta Sihvonen, suunnittelija, puhelin: 310 43229
pirjoriitta.sihvonen(a)hel.fi

Svenska sektionen vid nämnden för fostran och utbildning 05.02.2019 § 5
HEL 2018-011777 T 10 06 00

Framställning
Svenska sektion beslutade föreslå för fostrans- och utbildningsnämnden att det i bifogade behovsutredning beskrivna nybygget för daghemmet Kukkaniitty och daghemmet Blomängen godkänns. Nybygget
finns på adressen Blomängsvägen 19, 00950 Helsingfors.
Samtidigt beslutade sektionen justera protokollet till denna del omedelbart på mötet.
Föredragande
direktör för den svenska servicehelheten
Niclas Grönholm
Upplysningar
Pirjo-Riitta Sihvonen, planerare, telefon: 310 43229
pirjoriitta.sihvonen(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 13.12.2018
§ 141
HEL 2018-011777 T 10 06 00

Esitys
A
Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto
esitti kaupunginhallitukselle lpk Kukkaniityn ja dh Blomängenin korvaavan uudisrakennuksen 13.12.2018 päivätyn hankesuunnitelman hyväksymistä siten, että hankkeen laajuus on 1 885 brm² ja rakentamiskustannusten enimmäishinta on arvonlisäverottomana 7 800 000 euroa lokakuun 2018 kustannustasossa ehdolla, että kasvatus- ja koulutuslautakunta antaa hankesuunnitelmasta puoltavan lausunnon.
B
Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto
päätti oikeuttaa rakennukset ja yleiset alueet- palvelukokonaisuuden
jatkamaan hankkeen suunnittelua odottamatta hankepäätöstä.
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Esittelijä
tekninen johtaja
Jaakko Stauffer
Lisätiedot
Juha Aaltonen, projektiarkkitehti, puhelin: 310 21008
juha.aaltonen(a)hel.fi
Päivi Etelämäki, projektinjohtaja, puhelin: 310 31871
paivi.etelamaki(a)hel.fi
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§ 226
Valtuutettu Elina Moision aloite lukiotoiminnan turvaamisesta Lauttasaaressa
HEL 2018-011972 T 00 00 03

Päätös
Kaupunginhallitus katsoi valtuutettu Elina Moision aloitteen loppuun käsitellyksi.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731
maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet
1

Valtuutettu Elina Moision aloite

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
Valtuutettu Elina Moisio ja yhdeksän muuta allekirjoittajaa esittävät
aloitteessaan, että kaupunki aloittaa neuvottelut Lauttasaaren yhteiskoulun kanssa turvatakseen lukiokoulutuksen paikat Lauttasaaressa.
Lukiokoulutukseen on vapaa hakeutuminen eikä lukioissa ole samanlaista lähikouluperiaatetta kuin perusopetuksessa. Lauttasaarelaiset
nuoret voivat hakeutua muiden kaupunginosien lukioihin ja toisaalta
muualla asuvat voivat hakeutua Lauttasaareen lukioon. Lauttasaaren
lukiopaikkoja ei siten ole mahdollista rajata lauttasaarelaisille nuorille.
Kaupungin lukiokoulutuksen palveluverkossa on yhteensä 11 suomenkielistä päivälukiota. Lauttasaaren lähellä on useita kaupungin lukioita
sekä keskustassa että hyvien kulkuyhteyksien päässä, esimerkiksi metron varrella. Myös tilastot osoittavat Lauttasaaren nuorten vapaavalintaisen hakeutumisen lukiokoulutukseen: yhteisvalintatilastojen mukaan
viimeisen viiden vuoden ajan enemmistöllä Lauttasaaren yhteiskoulusPostiosoite
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sa perusopetuksen päättäneistä on ollut ensisijaisena hakutoiveena jokin muu oppilaitos kuin Lauttasaaren yhteiskoulun lukio. Vuonna 2018
ensisijaisena hakutoiveena muualle hakeutuvien osuus oli 77 prosenttia.
Kaupungin väestöennusteiden mukaan toisen asteen koulutukseen hakeutuvien ikäluokka kasvaa tulevina vuosina. Kaupungin lukioiden palveluverkossa varaudutaan ikäluokkien kasvuun ja opiskelijapaikkoja
lisätään. Koulutustakuun mukaisesti jokaiselle peruskoulun päättävälle
nuorelle taataan opiskelupaikka. Kaupungin tavoitteena on, että ikäluokasta 60 prosenttia hakeutuu lukiokoulutukseen, joten vähintään tälle
osuudelle helsinkiläisistä nuorista taataan aloituspaikka lukiossa. Lukioiden aloituspaikkamääristä päättää kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto. Vuodelle 2019 jaosto päätti lisätä suomenkielisten lukioiden aloituspaikkojen määrää 92:lla.
Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan ennusteen mukaan vuodesta
2019 vuoteen 2028 lukiokoulutukseen hakeutuvien nuorten määrän arvioidaan kasvavan yhteensä noin 900:lla, jos lukiokoulutuksessa aloittaa noin 60 prosenttia ikäluokasta. Lukiokoulutuksen investointihankkeissa varaudutaan opiskelijamäärän kasvuun 1 060 opiskelijapaikan
lisäyksellä vuoteen 2023 mennessä, joten tilat tulevat kattamaan kasvavan tarpeen. Tiloja lisätään laajentamalla nykyisiä lukiorakennuksia
tai korvaamalla vanhoja rakennuksia uudisrakennuksilla.
Yksityisten lukioiden ja sopimuskoulujen kanssa tehdään yhteistyötä ja
kasvatuksen ja koulutuksen toimialan edustajat tapaavat sopimuskoulujen edustajia säännöllisesti. Tapaamisissa käsitellään ajankohtaisia
asioita, esimerkiksi aloituspaikkamääriä ja tiloja. Kaupunki myös tukee
sopimuskouluja koululainajärjestelmällä. Lauttasaaren yhteiskoulu on
yksityinen sopimuskoulu, jolle kaupunginhallitus on kesäkuussa 2018
myöntänyt lainat koulurakennuksen perusparannuksiin ja liikuntatilojen
laajentamiseen. Parannus turvaa asianmukaiset ja nykyaikaiset tilat
myös lukio-opiskelijoiden käyttöön, sillä yläkoulu ja lukio toimivat samoissa tiloissa.
Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n mukaan kaupunginhallitus vastaa
aloitteeseen, jonka on allekirjoittanut alle 15 valtuutettua. Vastaus on
annettava kahdeksan kuukauden kuluessa aloitteen jättämisestä. Kaupunginhallitus on saanut aloitteen johdosta kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunnon. Vastaus on lautakunnan lausunnon mukainen.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
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Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731
maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet
1

Valtuutettu Elina Moision aloite

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria
Kasvatus- ja koulutuslautakunta 05.03.2019 § 100
HEL 2018-011972 T 00 00 03

Lausunto
Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan
lausunnon:
Kasvatus- ja koulutuslautakunta toteaa, että lukioissa ei ole lähikouluperiaatetta ja lukiokoulutukseen on vapaa hakeutuminen. Lauttasaarelaiset nuoret voivat hakeutua muiden kaupunginosien lukioihin ja toisaalta muualla asuvat voivat hakeutua Lauttasaareen lukioon. Näin ollen ei ole mahdollista rajata Lauttasaaren lukiopaikkoja lauttasaarelaisille nuorille. Kaupungin lukiokoulutuksen palveluverkossa on yhteensä
11 suomenkielistä päivälukiota. Lauttasaaren lähellä on useita kaupungin lukioita sekä keskustassa että hyvien kulkuyhteyksien päässä, esimerkiksi metron varrella. Myös tilastot osoittavat Lauttasaaren nuorten
vapaavalintaisen hakeutumisen lukiokoulutukseen. Yhteisvalintatilastojen mukaan viimeisen viiden vuoden ajan enemmistöllä Lauttasaaren
yhteiskoulussa perusopetuksen päättäneistä on ollut ensisijaisena hakutoiveena jokin muu oppilaitos kuin Lauttasaaren yhteiskoulun lukio.
Vuonna 2018 ensisijaisena hakutoiveena muualle hakeutuvien osuus
oli 77 prosenttia.
Helsingin kaupungin väestöennusteiden mukaan toisen asteen koulutukseen hakeutuvien ikäluokka kasvaa tulevina vuosina. Kaupungin lukioiden palveluverkossa varaudutaan ikäluokkien kasvuun, ja opiskelijapaikkoja lisätään suunnitellusti. Koulutustakuun mukaisesti jokaiselle
peruskoulun päättävälle nuorelle taataan opiskelupaikka. Helsingin
kaupungin tavoitteena on, että ikäluokasta 60 prosenttia hakeutuu lukiokoulutukseen, joten vähintään tälle osuudelle helsinkiläisistä nuorista taataan aloituspaikka lukiossa. Lukioiden aloituspaikkamääristä
päättää kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto. VuoPostiosoite
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delle 2019 jaosto (11.12.2018, 66 §) päätti lisätä suomenkielisten lukioiden aloituspaikkojen määrää 92 paikalla.
Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan ennusteen mukaan vuodesta
2019 vuoteen 2028 lukiokoulutukseen hakeutuvien nuorten määrän arvioidaan kasvavan yhteensä noin 900 nuorella, kun lukiokoulutuksessa
arvioidaan aloittavan noin 60 prosenttia ikäluokasta. Lukiokoulutuksen
investointihankkeissa varaudutaan opiskelijamäärän kasvuun 1060
opiskelijapaikan lisäyksellä vuoteen 2023 mennessä, joten tilat tulevat
kattamaan kasvavan tarpeen. Tiloja lisätään laajentamalla nykyisiä lukiorakennuksia tai korvaamalla vanhoja rakennuksia uudisrakennuksilla.
Lisäksi kasvatus- ja koulutuslautakunta toteaa, että yksityisten lukioiden ja sopimuskoulujen kanssa tehdään yhteistyötä. Kasvatuksen ja
koulutuksen toimialan edustajat tapaavat sopimuskoulujen edustajia
säännöllisesti. Tapaamisissa käsitellään ajankohtaisia asioita, esimerkiksi aloituspaikkamääriä ja tiloja. Helsingin kaupunki myös tukee sopimuskouluja koululainajärjestelmällä. Lauttasaaren yhteiskoulu on yksityinen sopimuskoulu, jolle kaupunginhallitus on myöntänyt lainat koulurakennuksen perusparannuksiin ja liikuntatilojen laajentamiseen
(4.6.2018, 402 §, 403 §). Parannus turvaa asianmukaiset ja nykyaikaiset tilat myös lukio-opiskelijoiden käyttöön, sillä yläkoulu ja lukio toimivat samoissa tiloissa.
Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen
Lisätiedot
Jaana Kariniemi, koulutussuunnittelija, puhelin: 310 82745
jaana.kariniemi(a)hel.fi
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§ 227
Valtuutettu Reetta Vanhasen toivomusponsi psykiatrisen osastohoidon asiakasmaksuista luopumisesta
HEL 2018-006465 T 00 00 03

Päätös
Kaupunginhallitus päätti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi siten, että asia tuodaan yhtä aikaa samassa valtuuston kokouksessa hyväksytyn valtuutettu Honkasalon ponnen kanssa käsittelyyn.
Käsittely
Palautusehdotus:
Paavo Arhinmäki: Palautetaan uudelleen valmisteltavaksi siten, että
asia tuodaan yhtä aikaa samassa valtuuston kokouksessa hyväksytyn
valtuutettu Honkasalon ponnen kanssa käsittelyyn.
Kannattaja: Kaisa Hernberg
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi Paavo Arhinmäen palautusehdotuksen mukaisesti.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Riikka Henriksson, erityissuunnittelija, puhelin: 310 25543
riikka.henriksson(a)hel.fi

Liitteet
1

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Otteet
Ote
Ponnen ehdottaja

Otteen liitteet
Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus
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Kaupunginhallitus päättää merkitä tiedoksi selvityksen valtuuston
30.5.2018 hyväksymän toivomusponnen (Reetta Vanhanen) johdosta
tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä muille valtuutetuille.
Esittelijän perustelut
Käsitellessään 30.5.2018 vasemmistoliiton valtuustoryhmän ryhmäaloitetta asiakasmaksujen perinnästä kaupungin omana toimintana kaupunginvaltuusto hyväksyi samalla seuraavan toivomusponnen: ’Hyväksyessään päätöksen kaupunginvaltuusto edellyttää, että selvitetään
mahdollisuutta luopua psykiatrisen osastohoidon asiakasmaksuista sisältäen luopumisen hyvinvointi- ja kustannusvaikutukset. Selvityksessä
arvioidaan, kuinka suuri osa maksuista maksetaan toimeentulotuesta
tai sosiaalitoimesta.’ (Reetta Vanhanen)
Hallintosäännön 30 luvun 14 §:n 4 momentin mukaan Khn on toimitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta
tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä. Selvitys on toimitettava erikseen myös muille valtuutetuille.
Toivomusponnen johdosta on saatu sosiaali- ja terveyslautakunnan
lausunto.
Psykiatrisen vuodeosastohoidon kustannukset olivat vuonna 2017 noin
57 miljoonaa euroa ja asiakasmaksutulot noin 2,1 miljoonaa. Psykiatrian avohoito ja päihdepolikliininen hoito ovat asiakkaalle maksuttomia.
Lyhytaikaisessa laitoshoidossa (alle kolme kuukautta) peritään 17,90
euroa hoitopäivältä eli kyseessä on terveydenhuollon tasamaksu. Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 11 §:n mukaan
terveydenhuollon tasamaksua ei voi jättää perimättä tai sitä alentaa, ellei kunta ole päättänyt, että terveydenhuollon tasamaksu voidaan jättää
perimättä siltä osin kun maksun periminen vaarantaa henkilön tai perheen toimeentulon edellytyksiä tai henkilön lakisääteisen elatusvelvollisuuden toteuttamista tai jos perimättä jättämiseen on syytä huollolliset
näkökohdat huomioon ottaen. Helsinki ei ole päättänyt tasamaksujen
alentamisesta tai perimättä jättämisestä edellä mainituilla perusteilla,
koska maksukatto estää kohtuuttomat kulut asiakkaalle. Perustoimeentulotukea voi hakea terveydenhuoltokuluihin ja sairaalan sosiaalityö
neuvoo ja avustaa potilaita ja heidän omaisiaan sosiaalietuuksien hakemisessa. Kelan tilastojen mukaan helsinkiläisille maksettiin vuonna
2017 sairaalaan hoitopäivämaksuihin perustoimeentulotukea yhteensä
718 000 euroa. Summaan sisältyy kaikki sairaalahoito, ei vain psykiatrinen sairaalahoito.
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Pitkäaikaishoitomaksu (yli kolme kuukautta) määräytyy asiakkaan tulojen mukaan, 85 % hoidossa olevan nettokuukausituloista, kuitenkin
enintään 15 164 euroa kuukaudessa. Pitkäaikaisen laitoshoidon asiakasmaksusäännökset on kirjattu sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulakiin. Tällä edistetään sitä, että pitkäaikaisen laitoshoidon maksu määräytyy niin, että maksun taso on kohtuullinen laitoshoidossa
olevan henkilön perheen toimeentulon kannalta ja että samaa tulotasoa
edustavien perheiden asema muodostuu yhdenvertaiseksi. Yhdenvertaisuuden kannalta olisi ongelmallista, jos Helsingin kaupunki poikkeaisi asiakasmaksukäytännöissään HUS:in ja muiden kuntien käytännöistä. Tällöin HUS:ssa asioivat helsinkiläiset psykiatrian potilaat olisivat
epätasa-arvoisessa asemassa verrattuna Helsingin Auroran sairaalassa asioiviin psykiatrian potilaisiin.
Asiakasmaksuista luopuminen ei ole perusteltua. Yhden potilasryhmän
sairaalahoidon maksuttomuus asettaisi muut potilasryhmät kuten päihdelaitoksissa kuntoutuvat eriarvoiseen asemaan. Nykyiset asiakasmaksut eivät aiheuta haittaa mielenterveyspotilaan hyvinvoinnille, terveydelle tai toimeentulolle.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Riikka Henriksson, erityissuunnittelija, puhelin: 310 25543
riikka.henriksson(a)hel.fi

Liitteet
1

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Otteet
Ote
Ponnen ehdottaja

Otteen liitteet
Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi
Kaupunginvaltuusto

Päätöshistoria
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Kaupunginhallitus 25.03.2019 § 210
HEL 2018-006465 T 00 00 03

Päätös
Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.
Käsittely
25.03.2019 Pöydälle
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Paavo Arhinmäen ehdotuksesta.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Riikka Henriksson, erityissuunnittelija, puhelin: 310 25543
riikka.henriksson(a)hel.fi

Sosiaali- ja terveyslautakunta 23.10.2018 § 264
HEL 2018-006465 T 00 00 03

Lausunto
Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan
lausunnon Reetta Vanhasen toivomusponnesta, joka koskee mahdollisuutta luopua psykiatrisen osastohoidon asiakasmaksuista:
”Psykiatrisen vuodeosastohoidon helsinkiläiset potilaat, vuodeosastohoidon kustannukset ja asiakasmaksutulot olivat vuonna 2017 seuraavat:
HUS, lastenpsykiatria (erikoisala 75)
HUS, nuorisopsykiatria (74)
Oma toiminta, aikuispsykiatria (70)
HUS, aikuispsykiatria
(70,76)

Potilaat
116

Kustannukset
2,86 milj. e

Asiakasmaksutulot
0

255

3,67 milj. e

0

2 099

35 milj. e

1,5 milj. e

660

15,29 milj. e

0,6 milj. e

Psykiatrian osastoilla hoidettavilta potilailta peritään lyhytaikaisessa alle
kolme (3) kuukautta kestävässä laitoshoidossa hoidoista ja ylläpidosta
17,90 euroa hoitopäivältä. Maksu pysyy samana maksukaton (683 euroa) täyttymisen jälkeenkin.
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Pitkäaikaishoitomaksun, yli kolme (3) kuukautta, vuorokausihinta riippuu asiakaan tuloista: maksu on 85 % hoidossa olevan nettokuukausituloista ja voi olla enimmillään 15 164 euroa/kuukausi. Elokuun lopun tilanteessa Auroran sairaalan osastoilla 212 hoidossa olleista potilaista
48 kuului pitkäaikaishoidon maksujärjestelmään (46 potilasta kuntoutuspsykiatrian osastoilla ja kaksi potilasta akuuttipsykiatrian osastolla).
Hoitopäivämaksua ei peritä mielenterveyslain 9 §:n nojalla järjestetyn
tarkkailun ajalta, ellei henkilöä tarkkailun perusteella määrätä tahdosta
riippumattomaan hoitoon.
Lyhytaikaisen hoidon maksussa on kyse terveydenhuollon tasamaksusta. Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 11
§:n mukaan terveydenhuollon tasamaksua ei voi jättää perimättä tai sitä alentaa, ellei kunta ole päättänyt, että terveydenhuollon tasamaksu
voidaan jättää perimättä siltä osin kuin maksun periminen vaarantaa
henkilön tai perheen toimeentulon edellytyksiä tai henkilön lakisääteisen elatusvelvollisuuden toteuttamista tai jos siihen on syytä huollolliset
näkökohdat huomioon ottaen. Helsinki ei ole päättänyt, että terveydenhuollon tasamaksuja voitaisiin alentaa tai jättää perimättä edellä mainituilla perusteilla, koska maksukatto estää kohtuuttomat kulut asiakkaalle.
Kansaneläkelaitos (Kela) maksaa tarvittaessa toimeentulotukea terveydenhuoltokuluihin. Sairaalan sosiaalityön tehtäviin kuuluu neuvoa
potilaita heille kuuluvista sosiaalietuuksista ja yhdessä omaisten kanssa avustaa potilasta hakemaan hänelle kuluvat etuudet. Helsingin
oman psykiatrisen sairaalan arvion mukaan suurimmalle osalle pienituloisista maksut eivät tuota ongelmaa silloin, kun ne maksetaan toimeentulotukena.
Kelan tilastoaineiston mukaan vuonna 2017 helsinkiläisille maksettiin
sairaalan hoitopäivämaksuihin yhteensä 718 000 euroa perustoimeentulotukea. Tämä tieto sisältää vain ne Kelan menot, jotka on maksettu
maksusitoumuslaskun tai asiakkaan itsensä toimittaman laskun perusteella. Summaan sisältyy kaikki sairaalahoito, ei pelkästään psykiatrinen sairaalahoito.
Luottotappioiden määrää, eli kuinka paljon sairaalahoitomaksuja on
mahdollisesti jäänyt maksamatta kokonaan, on mahdotonta näin tarkalla tasolla selvittää.
Pitkäaikaisen laitoshoidon asiakasmaksuihin liittyvät säädökset nostettiin sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulakiin vuonna 2003. Lain
perusteluissa kerrotaan, että lain pääasiallinen tarkoitus on edistää pitkäaikaisesta laitoshoidosta perittävän maksun määräytymistä siten, että maksun taso on kohtuullinen laitoshoidossa olevan henkilön perheen
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toimeentulon kannalta ja että samaa tulotasoa edustavien perheiden
asema muodostuu yhdenvertaiseksi (HE 49/2002). Lain valmistelussa
on huomioitu potilaiden taloudellinen asema ja yhdenvertaisuus ja laissa säädetäänkin mm. potilaan vähimmäiskäyttövarasta ja maksukykyä
määriteltäessä huomioon otettavista tekijöistä.
Yhdenvertaisuuden osalta olisi ongelmallista, jos Helsingin kaupunki
poikkeaisi asiakasmaksukäytännöissään HUS:n ja muiden kuntien käytännöistä. Tämä johtaisi siihen, että esim. HUS:ssa asioivat helsinkiläiset psykiatrian potilaat olisivat epätasa-arvoisessa asemassa verrattuna Helsingin Auroran sairaalassa asioiviin psykiatrian potilaisiin.
Tällä hetkellä ei ole tiedossa, että ko. asiakasmaksujen perimisestä olisi luovuttu Uudenmaan kunnissa.
Sosiaali- ja terveyslautakunta ei kannata psykiatrisen osastohoidon
asiakasmaksuista luopumista.
Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi
Psykiatrisen hoidon asiakasmaksujen tulee olla järjestetty niin, että
asiakasmaksut eivät aiheuta haittaa mielenterveyspotilaan hyvinvoinnille, terveydelle ja toimeentulolle. Psykiatrian avohoito ja päihdepolikliininen hoito on asiakkaalle maksutonta. Yhden potilasryhmän sairaalahoidon maksuttomuus asettaisi muut potilasryhmät kuten päihdelaitoksissa kuntoutuvat eriarvoiseen asemaan.”
Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen
Lisätiedot
Mikko Tamminen, psykiatria- ja päihdepalvelujen johtaja, puhelin: 310 58655
mikko.tamminen(a)hel.fi
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§ 228
Esitys valtioneuvostolle huumeiden käyttöhuoneen kokeilun oikeuttavan erillislain säätämisestä
HEL 2018-010000 T 00 00 02

Päätös
Kaupunginhallitus
1.
merkitsi tiedoksi liitteinä 1 ja 2 olevan valvotun huumeidenkäyttötilan
selvitysryhmän 1.2.2019 päivätyn selvitystyön.
2.
teki valtioneuvostolle lainsäädäntöaloitteen ja esitti huumeiden käyttöhuoneen kokeilun oikeuttavan erillislain säätämistä siten, että laissa
olisi säännökset ainakin siitä, onko huumausaineiden käyttäminen ja
hallussapito rangaistavaa myös käyttöhuoneen tiloissa, mitkä ovat
henkilökunnan velvollisuudet (terveysneuvonta, palveluohjaus, voiko
auttaa pistämisessä jne.) ja oikeudet suhteessa käyttäjiin ja erityisesti
yliannostustilanteissa, miten käyttöhuoneet rahoitetaan, millaisia niiden
tulee olla ja mikä on niiden suhde muihin haittoja vähentäviin palveluihin, miten käyttöhuoneessa asioivien käyttäjien ja siellä työskentelevän
henkilökunnan turvallisuudesta huolehditaan sekä onko poliisilla ja
syyttäjällä oikeus saada tietoa käyttöhuoneen henkilökunnalta salassapitosäännösten estämättä, jos käyttöhuoneessa epäillään tapahtuneen
rikos.
3.
totesi, että, jos lainsäädäntöhanke aloitetaan, Helsingin kaupunki on
valmis osaltaan tukemaan valmistelutyötä ja tarjoamaan siihen asiantuntijoita.
Käsittely
Vastaehdotus:
Daniel Sazonov: Päätösehdotus muutetaan seuraavasti:
Kaupunginhallitus
1. merkitsee tiedoksi liitteinä 1 ja 2 olevan valvotun huumeidenkäyttötilan selvitysryhmän 1.2.2019 päivätyn selvitystyön.
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2. toteaa, että huumeiden käyttöhuoneen kokeilu edellyttäisi lainsäädäntömuutosta siten, että laissa olisi säännökset ainakin siitä, onko
huumausaineiden käyttäminen ja hallussapito rangaistavaa myös käyttöhuoneen tiloissa, mitkä ovat henkilökunnan velvollisuudet (terveysneuvonta, palveluohjaus, voiko auttaa pistämisessä jne.) ja oikeudet
suhteessa käyttäjiin ja erityisesti yliannostustilanteissa, miten käyttöhuoneet rahoitetaan, millaisia niiden tulee olla ja mikä on niiden suhde
muihin haittoja vähentäviin palveluihin, miten käyttöhuoneessa asioivien käyttäjien ja siellä työskentelevän henkilökunnan turvallisuudesta
huolehditaan sekä onko poliisilla ja syyttäjällä oikeus saada tietoa käyttöhuoneen henkilökunnalta salassapitosäännösten estämättä, jos käyttöhuoneessa epäillään tapahtuneen rikos.
3. katsoo, että edellä esitetyn takia päätökset käyttöhuonekokeilun tarpeesta Suomessa on tehtävä valtakunnallisella tasolla ja asia jää tältä
osin valtion arviotavaksi.
4. toteaa, että jos valtio päättää käynnistää asiassa valmistelun, Helsingin kaupunki on valmis osaltaan tukemaan valmistelutyötä.
Kannattaja: Tomi Sevander
Hylkäysehdotus:
Mika Raatikainen: Esitän hylkäystä.
Helsingin kaupungin tehtäviin ei kuulu laittomien huumeiden käyttöhuoneiden perustaminen tai muusta lainsäädännöstä poikkeavien
alueiden luominen. Helsingin verovarojen ohjaaminen huumehuoneiden perustamiseen ei ole järkevää, puolusteltavissa eikä tarpeellista.
Kaupungin varoja tulisi käyttää lisää esimerkiksi vanhusten- ja terveydenhuollon parantamiseen ja omaishoitajien tukemiseen. Perusuomalaisen valtuustoryhmän mielestä kaupungin työpanoksen ja varojen
käyttö vaarallisten ja laittomien aineiden käytön laillistamiseksi huumehuoneissa on edesvastuutonta.
Mika Raatikaisen hylkäysehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.
Äänestys
JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Daniel Sazonovin vastaehdotuksen mukaisesti muutettuna
Jaa-äänet: 8
Paavo Arhinmäki, Kaisa Hernberg, Veronika Honkasalo, Maria Ohisalo,
Marcus Rantala, Nasima Razmyar, Anni Sinnemäki, Sanna Vesikansa
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Ei-äänet: 7
Otto Meri, Pia Pakarinen, Mika Raatikainen, Wille Rydman, Daniel
Sazonov, Tomi Sevander, Jan Vapaavuori
Kaupunginhallitus hylkäsi Daniel Sazonovin vastaehdotuksen äänin 8 7.
Mika Raatikainen: Eriävä mielipide
Helsingin kaupungin tehtäviin ei kuulu laittomien huumeiden käyttöhuoneiden perustaminen tai muusta lainsäädännöstä poikkeavien
alueiden luominen. Helsingin verovarojen ohjaaminen huumehuoneiden perustamiseen ei ole järkevää, puolusteltavissa eikä tarpeellista.
Kaupungin varoja tulisi käyttää lisää esimerkiksi vanhusten- ja terveydenhuollon parantamiseen ja omaishoitajien tukemiseen. Perusuomalaisen valtuustoryhmän mielestä kaupungin työpanoksen ja varojen
käyttö vaarallisten ja laittomien aineiden käytön laillistamiseksi huumehuoneissa on edesvastuutonta.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184
marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet
1
2

Selvitystyö, valvottu huumeiden käyttötila, 1.2.19
Lisämateriaali, huumeiden käyttötila, asiakaskyselyn yhteenveto
9.12.18

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Otteet
Ote
Valtioneuvosto

Otteen liitteet
Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Liite 1
Liite 2

Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
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Esittelijän perustelut
Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja perusti 22.11.2018 § 165
työryhmän selvittämään mahdollisuutta avata avoimia ja valvottuja
huumeiden käyttöön tarkoitettuja tiloja Helsingissä. Toimialajohtajan
päätös sisältyy päätöshistoriaan. Selvitystyö valmistui 1.2.2019 ja on
liitteinä 1 ja 2.
Selvitystyössä on ollut sosiaali- ja terveydenhuollon ja kaupunginkanslian asiantuntijoiden lisäksi mukana poliisin, Terveyden ja hyvinvoinnin
laitoksen, järjestöjen ja kokemusasiantuntijoiden edustajia.
Selvitystyön mukaan valvottuja tiloja, joissa sallitaan käyttää huumausaineita puhtaissa ja valvotuissa oloissa, on perustettu moniin läntisen
Euroopan maihin 1980-luvun lopulta alkaen. Näitä tiloja on maailmanlaajuisesti noin sata. Valvotut käyttötilat täydentävät muuta huumehaittoja vähentävää toimintaa. Keskeisimpiä tavoitteita on 1) marginalisoituneimpien huumeidenkäyttäjien tavoittaminen ja saattaminen kontaktiin terveys- ja sosiaalipalvelujen kanssa, 2) huumeisiin liittyvän kuolleisuuden ja sairastavuuden vähentäminen, 3) suonensisäisesti huumeita
käyttävien terveysneuvonta, 4) riskien vähentäminen turvallisempaan
pistämiseen opastamalla, 5) virusinfektioiden testaus ja hoitoonohjaus,
6) käyttäjien huumehoitoon hakeutumisen edistäminen, 7) huumeiden
pistokäyttöön liittyvien häiriöiden ja käytettyjen pistovälineiden vähentäminen julkisissa tiloissa.
Selvitystyössä on viitattu kansainvälisiin kokemuksiin, joiden perusteella voidaan todeta, että valvotut, huolellisesti suunnitellut ja oikein sijoitetut käyttötilat vähentävät huumehaittoja. Myönteisten terveysvaikutusten lisäksi niillä voi olla suotuisia vaikutuksia myös yleiseen järjestykseen, julkisten tilojen siisteyteen ja asuinympäristöjen turvallisuuden
tunteeseen.
Selvitystyöryhmän raportti on hyvä ja perusteellinen. Työryhmä on todennut, että valvottu huumeiden käyttöön tarkoitettu tila voisi olla hyödyllinen lisä Helsingin haittoja vähentävässä työssä. Työryhmä on katsonut, että hyvin kohdennettuna ja toteutettuna erillistila todennäköisesti vähentää huumeiden käytöstä aiheutuvia suoria terveyshaittoja ja
oheissairastavuutta, lisää huumeidenkäyttäjien terveystaitoja ja sosiaalista osallisuutta sekä vähentää alueellisesti huumeiden käytöstä aiheutuvia häiriöitä. Työryhmän mukaan Euroopassa on hyviä kokemuksia
käyttötilojen positiivisista vaikutuksista ja Helsingissä on tarvittava
osaaminen tämän tyyppisen haittoja vähentävän yksikön toteuttamiseen. Selvitystyöryhmän raporttiin sisältyy infektiolääkäreiden lausunnot.
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Selvitystyössä on käyty läpi asian oikeudellinen arviointi. Huumausaineiden käytön salliminen kaupungin tiloissa tai huumeiden tunnistus ei
ole nykylainsäädännön mukaan mahdollista. Rikoslain 50 luvun 2 a §:n
mukaan huumausaineen käyttö ja hallussapito omaa käyttöä varten on
säädetty rangaistavaksi huumausaineen käyttörikoksena. Huumausainerikoksesta on säädetty saman luvun 1 §:ssä. Huumausainerikoksen
edistäminen ja valmistelu ovat rangaistavaksi säädettyjä tekoja, mutta
huumausaineen käyttörikoksen edistäminen tai valmistelu ei ole rikos.
Huumausainelain 5 §:ssä on yleiskielto, jonka mukaan mm. huumausaineen hallussapito, käsittely ja käyttö on kielletty.
Selvitystyöryhmän raporttiin sisältyvän valtakunnansyyttäjänviraston
5.12.2018 antaman lausunnon mukaan käyttöhuoneen kokeilu edellyttää toiminnan oikeuttavan lain säätämistä esimerkiksi määräaikaisena
pilottilakina. Lausunnon mukaan lakiin olisi tarpeen saada säännökset
ainakin siitä, onko huumeen käyttäminen ja hallussapito rangaistavaa
myös käyttöhuoneen tiloissa, mitkä ovat henkilökunnan velvollisuudet
(terveysneuvonta, palveluohjaus, voiko auttaa pistämisessä jne.) ja oikeudet suhteessa käyttäjiin ja erityisesti yliannostustilanteissa, miten
käyttöhuoneet rahoitetaan, millaisia niiden tulee olla ja mikä on niiden
suhde muihin haittoja vähentäviin palveluihin, miten käyttöhuoneessa
asioivien käyttäjien ja siellä työskentelevän henkilökunnan turvallisuudesta huolehditaan sekä onko poliisilla ja syyttäjällä oikeus saada tietoa käyttöhuoneen henkilökunnalta salassapitosäännösten estämättä,
jos käyttöhuoneessa epäillään tapahtuneen rikos.
Selvitystyöryhmän raportin perusteella asiaa on arvioitu kaupunkitasoisesti. Huumeiden käyttöhuoneen kokeilun oikeuttavan erillislain säätämistä on pidettävä Helsingin kaupungin kannalta tavoittelemisen arvoisena asiana. Työryhmän toteamat todennäköiset positiiviset terveys- ja
hyvinvointivaikutukset sekä ulkomaiset kokemukset puoltavat lainsäädäntöaloitteen tekemistä ja hankkeeseen vaikuttamista valtakunnan tasolla. Työryhmän raportissa painotetaan myös kokeilusta saatavan tiedon hyödyllisyyttä. Helsingissä on valmiudet tarjota asiantuntijoita
hankkeeseen ja tarvittavaan tiedonkeruuseen.
Sen sijaan huumeiden tunnistuksen aloittaminen kaupungin toimintana
osana päihdetyötä ei ole huumeiden käyttötilan toiminnan ja tavoitteiden kannalta ratkaisevaa. Kaupungin itsenäinen huumeiden tunnistustoiminta edellyttäisi Suomessa toteutettua tutkimusta, toiminnallista yhteistyötä poliisin kanssa sekä lainsäädännön muuttamista. Tunnistamispalvelun mahdollistamisen esittämiseen tai tällaisen palvelun käynnistämiseen ei ole perusteita.
Huumeiden käyttöhuoneen kokeilun suunnittelun ja valmistelun osalta
sosiaali- ja terveystoimialan tulee ryhtyä toimenpiteisiin siten, että kauPostiosoite
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pungilla on valmiudet edetä sujuvasti lainsäädännön puitteissa mahdollisen kokeilun käynnistämisessä.
Sosiaali- ja terveystoimialan sekä kaupunginkanslian kaupunkitutkimus
ja -tilastot -yksikön on tarpeen koota jo nyt tarvittavat asiantuntijat yhteistyössä seuraamaan, arvioimaan, keräämään ja julkaisemaan selvitysryhmän raportissa mainittua käyttöhuonekokeilun ja sen toiminnalle
asetettavien tavoitteiden kannalta hyödyllistä tietoa.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184
marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet
1
2

Selvitystyö, valvottu huumeiden käyttötila, 1.2.19
Lisämateriaali, huumeiden käyttötila, asiakaskyselyn yhteenveto
9.12.18

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Otteet
Ote
Valtioneuvosto

Otteen liitteet
Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Liite 1
Liite 2

Tiedoksi
Sosiaali- ja terveystoimiala
Kaupunginkanslia

Päätöshistoria
Kaupunginhallitus 25.03.2019 § 214
HEL 2018-010000 T 00 00 02

Päätös
Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.
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Käsittely
25.03.2019 Pöydälle
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Paavo Arhinmäen ehdotuksesta.
18.03.2019 Pöydälle
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184
marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Sosiaali- ja terveystoimiala Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja 22.11.2018
§ 165
HEL 2018-010000 T 00 00 02

Päätös
Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja päätti perustaa työryhmän,
jonka tehtävänä on selvittää mahdollisuutta avata avoimia ja valvottuja
huumeiden käyttöön tarkoitettuja tiloja Helsingissä.
Toimialajohtaja päätti nimetä seuraavat henkilöt työryhmään:
Elli Peltola, osastonhoitaja, Auroran päiväkeskus, Psykiatria- ja päihdepalvelut
Linda Brown, johtava sosiaaliohjaaja, Symppis, Psykiatria- ja päihdepalvelut
Mikko Tamminen, psykiatria- ja päihdepalvelujen johtaja
Samalla toimialajohtaja päätti kutsua työryhmän muiksi jäseniksi seuraavat edustajat:
Helsingin poliisilaitoksesta hälytys- ja valvontayksikön johtaja, ylikomisario Seppo Kujala
Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta kehittämispäällikkö Tuukka Tammi
Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta tutkimuspäällikkö Henrikki Brummer-Korvenkontio
Sininauha Oy:stä työvalmennus- ja verto-toiminnan tiimin esimies JuhaPekka Pääskysaari
Helsingin kaupunginkanslian oikeuspalveluista kaupunginasiamies Mira
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Koponen
Helsingin kaupunginkanslian turvallisuus ja valmiusyksiköstä asiantuntija
Mirja Silvennoinen
Tarvittaessa työryhmä voi erikseen kutsua muita asiantuntijoita.
Lisäksi toimialajohtaja päätti, että työryhmän puheenjohtajana toimii
psykiatria- ja päihdepalvelujen johtaja Mikko Tamminen ja sihteeriksi
toiminnansuunnittelija Mirja Asikainen.
Päätöksen perustelut
Valtuutettu Kati Juva ja 20 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan,
että kaupunki selvittää mahdollisuutta avata avoimia ja valvottuja huumeiden käyttöön tarkoitettuja tiloja. Aloitteen tekijät katsovat, että näin
saataisiin huumeriippuvaisille lisää tukea ja samalla voitaisiin vähentää
niitä haittoja, joita piikittäminen esimerkiksi julkisissa wc-tiloissa aiheuttavat muulle väestölle.
Sosiaali- ja terveyslautakunta on lausunnossaan kaupunginhallitukselle
esittänyt, että kuluvan vuoden aikana voidaan selvittää mahdollisuutta
pilotoida huumeriippuvaisille tarkoitettua valvottua pistotilaa. Selvitys on
mahdollista tehdä ulkomaisiin kokemuksiin perehtyen yhteistyössä
kaupungin muiden toimialojen, poliisin, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen, järjestöjen ja kokemusasiantuntijoiden kanssa.
Kaupunginhallitus toteaa, että lautakunnan esittämän laajan yhteistyöhön pohjautuvan pilotointiselvityksen tekeminen on perusteltua. Lautakunnan lausunnossa mainittuun huolelliseen suunnitteluun tulee sisällyttää terveys- ja hyvinvointivaikutusten, yleiseen järjestykseen ja turvallisuuteen liittyvien vaikutusten lisäksi oikeudellinen arviointi. Samalla
kaupunginhallitus pitää virkavastuun oikean kohdentumisen takia perusteltuna, että päätös mahdollisen pilotin käynnistämisestä tehdään
selvityksen valmistuttua kaupunginhallituksessa erikseen.
Kaupunginvaltuusto on 7.11.2018 kokouksessaan hyväksynyt kaupunginhallituksen ehdotuksen. Kaupunginvaltuuston päätös § 362,
7.11.2018 liitteenä.
Lisätiedot
Mikko Tamminen, psykiatria- ja päihdepalvelujen johtaja, puhelin: 310 58655
mikko.tamminen(a)hel.fi
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§ 229
Kaupunginvaltuuston 27.3.2019 tekemien päätösten täytäntöönpano
Päätös
Kaupunginhallitus päätti, että kaupunginvaltuuston 27.3.2019 tekemät
päätökset saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen mahdollisista valituksista huolimatta panna täytäntöön seuraavasti:
1-3

Ei toimenpidettä.

4

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä mainituille.
Tiedoksi kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalle, kulttuuri- ja
vapaa-aikalautakunnan liikuntajaostolle ja Taloushallintopalveluliikelaitokselle.

5

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä mainituille ja Helsingin käräjäoikeudelle.

6

Kaupunginhallitus oikeuttaa kaupunkiympäristön toimialan
rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuuden toimitilavuokrausyksikön päällikön tekemään päätöksen mukaisen vuokrasopimuksen sekä tekemään vuokrasopimukseen tarvittaessa vähäisiä muutoksia ja vuokraamaan päätöksen mukaiset tilat samoin vuokrasopimusehdoin sosiaali- ja terveystoimialan käyttöön vuokranantajalle kulloinkin
maksettavaa vuokraa vastaan lisättynä yleiskustannuksella.
Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote HUS:lle.
Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja
yleisten alueiden jaostolle.
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7

Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnalle.

8

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino, liikenne- ja ympäristökeskukselle, Helen Oy:lle, Helen
Sähköverkko Oy:lle, Helsingin seudun liikenne –kuntayhtymälle sekä Helsingin seudun ympäristöpalvelut –kuntayhtymälle.
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Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnalle, pelastuslautakunnalle, ja asemakaavoitukselle.
9

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino, liikenne- ja ympäristökeskukselle, Helen Oy:lle, Helen
Sähköverkko Oy:lle, Helsingin seudun liikenne –kuntayhtymälle sekä Helsingin seudun ympäristöpalvelut –kuntayhtymälle.
Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnalle ja asemakaavoitukselle.

10

Aloite 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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§ 230
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen
Päätös
Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen asioita, joissa
seuraavat viranomaiset ovat tehneet päätöksen viikolla 13
kaupunginhallituksen jaostot
- konsernijaosto
- elinkeinojaosto
tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta
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

26.3.2019

26.3.2019
29.3.2019

26.3.2019

28.3.2019
26.3.2019

johtokunnat
- palvelukeskusliikelaitos
- taloushallintopalveluliikelaitos
- työterveysliikelaitos
- rakentamispalveluliikelaitos
- liikenneliikelaitos
keskusvaalilautakunta yleishallinnon osalta

26.3.2019

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 216, 217, 218, 219, 220, 223, 225, 226, 227, 228, 229 ja
230 §:t.
Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian
valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §
2
OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI
Pöytäkirjan 221, 222 ja 224 §: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.
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Kaupunginhallitus

Jan Vapaavuori
puheenjohtaja

Jenni Björksten
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Veronika Honkasalo

Maria Ohisalo
esteellinen: 223 §

Marcus Rantala

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa
www.hel.fi 30.04.2019.
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