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Kaupunginhallitus

Pöytäkirja
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Kokousaika

04.05.2020 16:00 - 17:16

Kokouspaikka

Kaupungintalon terassikabinetti / sähköinen kokous

Läsnä
Jäsenet
Vapaavuori, Jan
Sinnemäki, Anni (etänä)
Sevander, Tomi (etänä)
Honkasalo, Veronika (etänä)
Koulumies, Terhi (etänä)
Pakarinen, Pia (etänä)
Raatikainen, Mika (etänä)
Rantala, Marcus (etänä)
Razmyar, Nasima (etänä)
Rydman, Wille (etänä)
Sazonov, Daniel (etänä)
Vanhanen, Reetta (etänä)
Vesikansa, Sanna (etänä)
Vuorjoki, Anna (etänä)
Diarra, Fatim (etänä)

pormestari
apulaispormestari
kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja
kaupunginhallituksen 2. varapuheenjohtaja
apulaispormestari
apulaispormestari

apulaispormestari
varajäsen

Muut
Kivekäs, Otso (etänä)
Bogomoloff, Harry (etänä)
Arhinmäki, Paavo (etänä)
Sarvilinna, Sami
Aho, Mikko (etänä)
Jolkkonen, Juha (etänä)
Laitio, Tommi (etänä)
Pohjolainen, Liisa (etänä)
Gros, Nina (etänä)
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Helsinki 17
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kaupunginvaltuuston puheenjohtaja
kaupunginvaltuuston 1. varapuheenjohtaja
kaupunginvaltuuston 2. varapuheenjohtaja
kansliapäällikkö
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
poistui 17:00, poissa: 275 - 280 §
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
henkilöstöjohtaja
Puhelin
+358 9 310 1641
Faksi
+358 9 655 783
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Kivelä, Liisa (etänä)
Kühn, Markus (etänä)
Rinkineva, Marja-Leena (etänä)
Rope, Jenni (etänä)
Saxholm, Tuula (etänä)
Seppälä, Johanna (etänä)
Summanen, Juha (etänä)
Snellman, Johanna
Vennelä, Asta
Björksten, Jenni

viestintäjohtaja
poistui 16:36, läsnä 267 §
strategiajohtaja
elinkeinojohtaja
kaupunginlakimies
rahoitusjohtaja
vs. viestintäjohtaja
hallintojohtaja
viestintäasiantuntija
hallintoasiantuntija
hallintoasiantuntija

Puheenjohtaja
Jan Vapaavuori

pormestari
267 - 280 §

Jan Vapaavuori

pormestari
267 §
hallintojohtaja
268 §
kansliapäällikkö
269 - 280 §

Esittelijät

Juha Summanen
Sami Sarvilinna
Pöytäkirjanpitäjä
Jenni Björksten
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§

Asia

267

Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

268

Asia/2

V 27.5.2020, Sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsenen valinta

269

Asia/3

V 27.5.2020 Vanhankaupungin tontin 27671/7 asemakaavan muuttaminen, Hämeentie 157 (12592)

270

Asia/4

V 27.5.2020 Alppiharjun tontin 575/17 asemakaavan muuttaminen,
Helsinginkuja 6 (nro 12588)

271

Asia/5

V 27.5.2020, Taivallahden peruskoulun perusparannuksen hankesuunnitelma

272

Asia/6

V 27.5.2020, Oulunkylän ala-asteen laajennuksen ja uuden päiväkodin
hankesuunnitelma

273

Asia/7

V 27.5.2020, Vuokrausperiaatteiden määrittäminen Turun kasarmin
liike- ja toimistotontille (Kamppi, tontti 4218/2)

274

Asia/8

Kaupunginvaltuuston istuntosalin yleisölehterin sulkeminen 31.7.2020
saakka

275

Asia/9

Euroopan komission päätöksen mukainen valtiontuen takaisinperintä

276

Asia/10

Hankintaoikaisuvaatimus koskien tapaamisten ja verkostoitumisen
sähköisen palvelun hankintaa

277

Asia/11

Helsingin kaupungin liittyminen European Forum of Technical and
Vocational Education and Training -verkostoon

278

Asia/12

Helsingin kaupungin liittyminen Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry:n
ja KNX Finland ry:n jäseneksi

279

Asia/13

Selvitys osallistuvan budjetoinnin toimeenpanosta 2018-2019 ja esitys
osallistuvan budjetoinnin toteuttamisperiaatteista 2020-2021

280

Asia/14

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen
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§ 267
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta
Päätös
Kaupunginhallitus päätti todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja
päätösvaltaiseksi.
Samalla kaupunginhallitus päätti valita pöytäkirjantarkastajiksi Wille
Rydmanin ja Nasima Razmyarin sekä varatarkastajiksi Sanna Vesikansan ja Veronika Honkasalon.
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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§ 268
V 27.5.2020, Sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsenen valinta
HEL 2020-005199 T 00 00 02

Päätös
Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.
Käsittely
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Reetta
Vanhasen ehdotuksesta.
Esittelijä
hallintojohtaja
Juha Summanen
Lisätiedot
Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060
jenni.bjorksten(a)hel.fi

Liitteet
1

Eroilmoitus 17.4.2020

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Päätösehdotus
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto
 myöntää Tuomas Tuurelle eron sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsenen luottamustoimesta ja
 valitsee _________ jäseneksi sosiaali- ja terveyslautakuntaan vuoden 2021 toukokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi.
Samalla kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta
heti.
Esittelijän perustelut
Kaupunginvaltuusto valitsi Tuomas Tuuren (Vihr.) 7.6.2017 § 276 jäseneksi sosiaali- ja terveyslautakuntaan vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi. Tuomas Tuure pyytää 17.4.2020 eroa sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsenen luottamustoimesta henkilökohtaisista syistä.
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Kuntalain (410/2015) 70 §:n 3 momentin mukaan luottamustoimesta voi
erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön
valinnut toimielin.
Kesken toimikautta avoimeksi tulleeseen luottamustoimeen valitaan
toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi uusi luottamushenkilö. Valittavan
henkilön tulee olla vaalikelpoinen lautakuntaan kuntalain 74 §:n mukaisesti.
Kuntalain 70 §:n mukaan luottamustoimeen voidaan valita vain henkilö,
joka on suostunut ottamaan toimen vastaan. Luottamushenkilön on valtuuston pyynnöstä esitettävä selvitys seikoista, joilla voi olla merkitystä
hänen vaalikelpoisuutensa arvioinnissa.
Esittelijä
hallintojohtaja
Juha Summanen
Lisätiedot
Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060
jenni.bjorksten(a)hel.fi

Liitteet
1

Eroilmoitus 17.4.2020

Muutoksenhaku
Kunnallisvalitus, valtuusto
Otteet
Ote
Päätöksessä mainitut

Otteen liitteet
Esitysteksti
Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi
Sosiaali- ja terveyslautakunta
Taloushallintopalveluliikelaitos
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§ 269
V 27.5.2020 Vanhankaupungin tontin 27671/7 asemakaavan muuttaminen, Hämeentie 157 (12592)
HEL 2016-012443 T 10 03 03

Päätös
Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto hyväksyy 27. kaupunginosan (Vanhakaupunki)
korttelin 27671 tontin 7 asemakaavan muutosehdotuksen 14.1.2020
päivätyn piirustuksen nro 12592 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36154
tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Liitteet
1
2
3
4
5

Asemakaavan muutoksen nro 12592 kartta, päivätty 14.1.2010
Asemakaavan muutoksen nro 12592 selostus, päivätty 14.1.2020, päivitetty Kylk:n 21.1.2020 päätöksen mukaiseksi
Vuorovaikutusraportti 14.1.2020
Osa päätöshistoriaa
Havainnekuva 14.1.2020

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

Kaavamuutoksen hakija

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

Helen Sähköverkko Oy
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Helsingin seudun ympäristöpalvelut kuntayhtymä
Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
Kaavaratkaisun keskeinen sisältö
Asemakaavan muutos (kaavaratkaisu) koskee korttelin 27671 tonttia 7,
joka sijaitsee osoitteessa Hämeentie 157. Se mahdollistaa nykyisen
teollisuus-, varasto- ja toimistorakennuksen muuttamisen asuin-, liike-,
toimisto- ja palvelurakentamisen käyttöön.
Tavoitteena on muuttaa nykyinen rakennus monipuoliseen käyttöön ns.
hybridirakennukseksi. Suurin osa kerrosalasta osoitetaan asuinkäyttöön ja rakennuksen kolmeen kerrokseen saa rakentaa palveluasumista. Hämeentien varteen on osoitettu katutason liiketilaa ja yksi kerrostasoista säilytetään toimitilakäytössä. Käyttötarkoituksen muutoksen
takia rakennusrunko täytyy osin purkaa asuntojen riittävän valonsaannin turvaamiseksi. Poistuva kerrosala on sijoitettu 14 kerrosta korkeaan
uudisrakennusosaan, joka tulee olemaan lähiympäristössään kaupunkikuvallinen dominantti.
Uutta asuntokerrosalaa on 9 600 k-m2, toimitilaa 800 k-m2 ja liiketilaa
600 k-m2. Tontin tehokkuusluku on e= 4,4. Asukasmäärän lisäys on
noin 200 uutta asukasta.
Päätökset kaavaratkaisun pohjana
Helsingin yleiskaavan 2016 mukaan alue on kantakaupunkialuetta C2.
Helsingin maanalaisen yleiskaavan (nro 11830) mukaan alue on esikaupungin pintakallioaluetta. Maanalaisessa yleiskaavassa ei ole tilavarauksia alueelle. Nyt laadittu kaavaratkaisu on em. yleiskaavojen
mukainen.
Alueen lähtökohdat ja nykytilanne
Alueella on 1960-luvun alussa rakennettu seitsenkerroksinen teollisuus-, varasto- ja toimistorakennus. Rakennuksen maantasokerroksessa on liiketilaa. Rakennuksen julkisivut ovat puhtaaksi muurattua
kahitiiltä ja rappausta. Katutason julkisivussa on suuria näyteikkunoita.
Alue rajautuu pohjoisessa vehreään Verkatehtaanpuistoon ja idässä
Hämeentiehen. Etelässä tontti liittyy saumattomasti osaksi suurta kortPostiosoite
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telikokonaisuutta ja viereisen tontin rakennus jatkuu julkisivuiltaan, korkeudeltaan ja kattomuodoiltaan samanlaisena. Lännessä ympäristöä
täydentää Kaanaanpihalle vuonna 2012 rakennettu, teollisen rakentamisen mittakaavaan istutettu asuinkerrostalo.
Alueella on voimassa asemakaava vuodelta 1998. Kaavan mukaan
alue on ympäristöhaittoja aiheuttamattoman teollisuus- ja varastorakennusten sekä toimistorakennusten korttelialue.
Tontti on yksityisomistuksessa. Kaavaratkaisu on tehty hakemuksen
johdosta ja kaavaratkaisun sisältö on neuvoteltu hakijan kanssa.
Kaavaratkaisun kustannukset
Kaavaratkaisun toteuttamisesta ei aiheudu kaupungille kustannuksia
mutta se nostaa alueen arvoa. Kaavamuutoksen johdosta on neuvoteltu maankäyttösopimus, joka on hyväksytty tonttipäällikön päätöksellä
27.2.2020 § 10 ja allekirjoitettu 23.3.2020.
Vuorovaikutus kaavan valmisteluaikana
Liitteenä olevassa vuorovaikutusraportissa esitetään yhteenvedot kaavan valmisteluaikana saaduista viranomaisten kannanotoista ja osallisten mielipiteistä sekä vastineet niissä esitettyihin huomautuksiin.
Kaavaratkaisun valmistelun yhteydessä on tehty viranomaisyhteistyötä
kaupunkiympäristön toimialan eri tahojen kanssa. Kannanotto osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä valmisteluaineistosta kohdistui
vesihuollon lisärakentamiseen ja johtosiirtoihin mutta siinä todettiin, ettei asemakaavan muutos aiheuta toimenpiteitä.
Mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä valmisteluaineistosta kohdistuivat uudisrakentamisen korkeuteen, kaupunkikuvaan
sekä varjostusvaikutuksiin, käyttötarkoituksen muuttamiseen toimitilaja pienteollisuustilasta asumiseen, yhtiön teknisiin rasitteisiin, työmaalogistiikkaan sekä liikenteen ja pelastusajon järjestelyihin. Mielipiteet on
otettu huomioon kaavoitustyössä siten, että rakennukseen on osoitettu
toimitilaa vähintään 800 k-m2 sekä katutason liiketilaa vähintään 600
k-m2. Uudisrakentamisen varjostusvaikutuksia on tutkittu erillisellä varjotutkielmalla. Kirjallisia mielipiteitä saapui 5 kpl.
Kaavaehdotuksen julkinen nähtävilläolo
Kaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä 2.9.–1.10.2019 ja siitä ilmoitettiin
maankäyttö- ja rakennusasetuksessa säädetyllä tavalla.
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Kaavaehdotuksesta tehtiin yksi muistutus. Muistutuksessa esitetyt
huomautukset kohdistuivat liikenteen sujuvuuteen sekä katualueen ylläpitoon ja turvallisuuteen.
Kaavaehdotuksesta saatiin lausunnot seuraavilta tahoilta: Helen Sähköverkko Oy, Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä (HSY)
sekä kaupunginmuseo. Lausunnoissa esitetyt huomautukset kohdistuivat viemäröintiin, hulevesiin, kaupunkikuvaan, uudisrakentamisen
sopeuttamiseen ympäristöönsä ja rakentamisen korkeuteen.
Toimenpiteet julkisen nähtävilläolon jälkeen
Vuorovaikutusraportissa on esitetty yhteenvedot kaavaehdotuksesta
saaduista muistutuksesta ja viranomaisten lausunnoista sekä vastineet
niissä esitettyihin huomautuksiin. Huomautuksissa esitetyt asiat on
otettu huomioon, kaavan tavoitteet huomioon ottaen, tarkoituksenmukaisilta osin.
Kaavakartan merkintöihin tai määräyksiin ja muuhun aineistoon tehtiin
julkisen nähtävilläolon jälkeen muutoksia, jotka on esitetty yksityiskohtaisesti kaavaselostuksen viimeisessä luvussa ja ne on myös koottu
tehdyt muutokset -liitteeseen. Muutoksista on neuvoteltu asianomaisten
tahojen kanssa ja niitä, joiden etua muutokset koskevat, on kuultu erikseen sähköpostitse.
Tarkemmat kaavaratkaisun perustelut ilmenevät liitteenä olevasta
asemakaavaselostuksesta.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36154
tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Liitteet
1
2
3
4
5

Asemakaavan muutoksen nro 12592 kartta, päivätty 14.1.2010
Asemakaavan muutoksen nro 12592 selostus, päivätty 14.1.2020, päivitetty Kylk:n 21.1.2020 päätöksen mukaiseksi
Vuorovaikutusraportti 14.1.2020
Osa päätöshistoriaa
Havainnekuva 14.1.2020

1
2
3
4

Sijaintikartta
Ilmakuva
Tehdyt muutokset
Arabian Kiinteistö Oy, asemakaavan muutoshakemus, Hämeentie 157

Oheismateriaali
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5

Maankäyttösopimus allekirjoituksin (nro 12592)

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

Kaavamuutoksen hakija

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

Helen Sähköverkko Oy
Helsingin seudun ympäristöpalvelut kuntayhtymä
Tiedoksi
Kaupunginmuseo
Kaupunkiympäristölautakunta
Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto
Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto
Asemakaavoitus
Asemakaavoitus/Koski

Päätöshistoria
Kaupunkiympäristölautakunta 21.01.2020 § 27
HEL 2016-012443 T 10 03 03

Hankenumero 0944_20

Esitys
Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle

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

16/2020

9 (78)

Asia/3
04.05.2020

 14.1.2020 päivätyn asemakaavan muutosehdotuksen nro 12592
hyväksymistä. Asemakaavan muutos koskee 27. kaupunginosan
(Vanhakaupunki) korttelin 27671 tonttia 7.
Lisäksi lautakunta päätti
 ettei ehdotusta aseteta uudelleen nähtäville
 antaa vuorovaikutusraportista ilmenevät vastineet valmisteluaikana
esitettyihin mielipiteisiin, kannanottoihin sekä julkisena nähtävilläoloaikana saatuihin lausuntoihin ja muistutukseen. Päätösasiakirjat
ja vuorovaikutusraportti ovat luettavissa kaupunkiympäristön toimialan asiakaspalvelussa, Sörnäistenkatu 1, sekä internet-sivuilla: Päätöksenteko
www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi
 ilmoittaa päätöksestään ja vuorovaikutusraportista muodostuvan
MRL 65 §:n mukaisen kunnan perustellun kannanoton niille kaavasta muistutuksen tehneille, jotka ovat ilmoittaneet osoitteensa
 kehottaa asemakaavoituspalvelua laskuttamaan hakijoilta kaavan
hyväksymisen jälkeen kaavan laatimis- ja käsittelykustannukset
seuraavasti:
o Arabian Kiinteistö Oy: 5 000 euroa
14.01.2020 Pöydälle
Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho
Lisätiedot
Salla Hoppu, arkkitehti, puhelin: 310 37240
salla.hoppu(a)hel.fi
Kaisa Jama, tiimipäällikkö, puhelin: 310 22980
kaisa.jama(a)hel.fi
Riikka Österlund, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37312
riikka.osterlund(a)hel.fi
Anu Haahla, ympäristöasiantuntija, puhelin: +358 9 310 28916
anu.haahla(a)hel.fi

Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus Kaupunkimittauspalvelut Kartat ja paikkatiedot Yksikön päällikkö 19.06.2019 § 45
HEL 2016-012443 T 10 03 03

Päätös
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Yksikön päällikkö päätti hyväksyä asemakaavan 12592 pohjakartan
kaupunginosassa 27 Vanhakaupunki. Pohjakartta täyttää maankäyttöja rakennuslain (132/1999) 54a §:n asettamat vaatimukset.
Päätöksen perustelut
Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialan kaupunkimittauspalvelut on valmistanut asemakaavan pohjakartan:
Asemakaavan numero: 12592
Kaupunginosa: 27 Vanhakaupunki
Kartoituksen työnumero: 40/2018
Pohjakartta valmistunut: 18.6.2019 Uusinta (ensi tilaus 2018)
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.
Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus
Kaupunkimittauspalvelut Kartat ja paikkatiedot Yksikön päällikkö
29.04.2019 § 36
Lisätiedot
Merja Kyyrö, vastaava kartoittaja, puhelin: 310 31911
merja.kyyro(a)hel.fi
Timo Tolkki, yksikön päällikkö, puhelin: 310 31883
timo.tolkki(a)hel.fi
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§ 270
V 27.5.2020 Alppiharjun tontin 575/17 asemakaavan muuttaminen,
Helsinginkuja 6 (nro 12588)
HEL 2016-013874 T 10 03 03

Päätös
Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto hyväksyy 12. kaupunginosan (Alppiharju, Harju)
korttelin 575 tontin 17 asemakaavan muutoksen 17.9.2019 päivätyn piirustuksen nro 12588 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36154
tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Liitteet
1
2

Asemakaavan muutoksen nro 12588 kartta, päivätty 17.9.2019
Asemakaavan muutoksen nro 12588 selostus, päivätty 17.9.2019, päivitetty Kylk:n 17.9.2019 päätöksen mukaiseksi
Vuorovaikutusraportti 17.9.2019 ja asukastilaisuuden muistiot
19.4.2017 ja 18.1.2019
Osa päätöshistoriaa
Havainnekuva 17.9.2019

3
4
5

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Otteet
Ote
Kaavamuutoksen hakija
Uudenmaan elinkeino-,
liikenne- ja ympäristökeskus

Otteen liitteet
Esitysteksti
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen hyväksyminen
Esitysteksti
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen hyväksyminen
Liite 1
Liite 2
Liite 3
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Helen Sähköverkko Oy
Helsingin seudun ympäristöpalvelut kuntayhtymä
Kirjeet kaupunginhallitukselle lähettänyt

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen hyväksyminen

Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
Kaavaratkaisun keskeinen sisältö
Asemakaavan muutos (kaavaratkaisu) koskee yhtä tonttia Alppiharjun
kaupunginosassa. Se mahdollistaa tontin täydennysrakentamisen. Tavoitteena on rakentaa kuusikerroksinen asuinkerrostalo Helsinginkujan
varteen. Rakennus jatkaa korttelin kaupunkikuvallisia linjoja ja täydentää korttelin viimeisen rakentamattoman osan.
Kaavan muutoksella muodostuu 1 860 k-m2 uutta asuntokerrosalaa ja
tonttitehokkuus on et=2,42. Asukasmäärän lisäys on noin 40. Kaavaratkaisun toteuttaminen vaikuttaa erityisesti siten, että Helsinginkujan
varsi muuttuu rakennetummaksi ja olemassa oleva avokallio poistuu.
Rakentaminen muuttaa myös olemassa olevien asuinkerrostalojen näkymiä ja valaistusolosuhteita, jotka on huomioitu suunnitteluratkaisussa.
Päätökset kaavaratkaisun pohjana
Kaavaratkaisu edesauttaa kaupungin strategisten tavoitteiden toteutumista edistämällä täydennysrakentamista. Helsingin yleiskaavan 2016
mukaan kaavanmuutosalue on kantakaupunkialuetta merkinnällä C2.
Helsingin maanalaisessa asemakaavassa (nro 11830) alue on kantakaupungin pintakallioaluetta. Maanalaisessa yleiskaavassa ei ole tilavarauksia alueelle. Kaavaratkaisu on em. yleiskaavojen mukainen.
Alueen lähtökohdat ja nykytilanne
Tontilla on asuinkerrostalo vuodelta 1929. Alueen melko yhtenäinen
kaupunkirakenne rakentui 1920- ja 1930-luvuilla. Kaupunkikuva muodostuu selkeästä katu- ja korttelijaosta, joka on ensimmäisen, vuoden
1901 asemakaavan mukainen.
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Alueen korttelirakenne on ajallisesti kerroksellista; ympäristön katukuvassa näkyy hyvin 1960-luvun täydennysrakentamisen kausi, joka
muodostaa oman ajallisen kerroksensa kaupunkikuvaan.
Alueella on voimassa asemakaava nro 8901 vuodelta 1985.
Korttelialueet ovat yksityisomistuksessa. Kaavaratkaisu on tehty hakemuksen johdosta ja kaavaratkaisun sisältö on neuvoteltu hakijan kanssa.
Kaavaratkaisun kustannukset
Kaavaratkaisun toteuttamisesta aiheutuu kaupungille kustannuksia katualueen rakentamisesta ilman arvonlisäveroa noin 30 000 euroa.
Kaavaratkaisu nostaa alueen arvoa. Sen johdosta on neuvoteltu maankäyttösopimus ja kiinteistökaupan esisopimus, joka on hyväksytty tonttipäällikön päätöksellä 14.1.2020 § 3 ja allekirjoitettu 8.4.2020.
Vuorovaikutus kaavan valmisteluaikana
Liitteenä olevassa vuorovaikutusraportissa esitetään yhteenvedot kaavan valmisteluaikana saaduista viranomaisten kannanotoista ja osallisten mielipiteistä sekä vastineet niissä esitettyihin huomautuksiin.
Viranomaisyhteistyö
Kaavaratkaisun valmistelun yhteydessä on tehty yhteistyötä kaupunkiympäristön toimialan eri tahojen lisäksi mm. kulttuurin ja vapaa-ajan
toimialaan kuuluvan kaupunginmuseon kanssa.
Viranomaisten kannanotot osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä
valmisteluaineistosta kohdistuivat uudisrakennuksen muotoon ja sijaintiin. Pistetaloratkaisua irrallaan korttelirakenteesta ei pidetty kohtaan
sopivana. Lisäksi tuotiin esiin rakentamispaikan haastavuus louhinnan
ja rakentamisen osalta. Kannanotoissa esitetyt asiat on otettu huomioon kaavatyössä siten, että uudisrakennus on sovitettu osaksi korttelia ja niin, että räystäslinjat ja kattomuoto jatkavat korttelin olemassa
olevia linjoja. Lisäksi on annettu määräyksiä ympäristön huomioimisesta rakentamisen aikaisissa toimissa.
Mielipiteet
Mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta kohdistuivat tontin
täydennysrakentamiseen, kallion poistoon, rakentamisen vaikutuksiin ja
suunnitelmassa esitettyyn massoitteluun sekä rakennuksen sijaintiin
tontilla. Tontilla sijaitsevan avokallion, nk. Pyykkikallion säilyttämiseen
tähtäävän adressiin on allekirjoittanut 150 henkilöä. Mielipiteet on otettu
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huomioon kaavoitustyössä siten, että uudisrakennuksen sijaintia, sopivuutta ympäristöön sekä muotoa on tarkennettu kaavaehdotukseen palautteen perusteella. Lisäksi on kiinnitetty huomiota naapurien näkymiin
sekä valaistusolosuhteisiin.
Kaavaehdotuksen julkinen nähtävilläolo
Kaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä 20.3.–18.4.2019, mistä ilmoitettiin
maankäyttö- ja rakennusasetuksessa säädetyllä tavalla.
Kaavaehdotuksesta tehtiin kolme muistutusta. Nähtävilläoloajan ulkopuolella saapui yksi kirje. Muistutuksissa esitetyt huomautukset kohdistuivat rakentamisaikaisiin ja uudisrakennuksen vaikutuksiin olemassa
olevassa ympäristössä, kuten varjostukseen ja näkymiin. Lisäksi nostettiin esille perustus- ja asunto-osakeyhtiölain huomioiminen kaavamuutoksessa. Kirjeessä esitetyt huomautukset kohdistuivat samoin
asunto-osakeyhtiölain osakkaiden tasapuolisen kohtelun huomioon ottamiseen yhtiön päätöksenteossa ja kaavoituksessa sekä kallion säilyttämiseen.
Lausunnot saatiin seuraavilta tahoilta: Helen Sähköverkko Oy, Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) ja kaupunginmuseo. Helen Oy ilmoitti ettei sillä ole lausuttavaa.
Lausunnoissa esitetyt huomautukset kohdistuivat olemassa olevan rakennuksen suojeluun asemakaavalla sekä olevan kallion säilyttämiseen osana pihaa. Lisäksi esitettiin tarkennus ajoyhteys-määräykseen
Toimenpiteet julkisen nähtävilläolon jälkeen
Vuorovaikutusraportissa on esitetty yhteenvedot kaavaehdotuksesta
saaduista muistutuksista ja viranomaisten lausunnoista sekä vastineet
niissä esitettyihin huomautuksiin. Huomautuksissa esitetyt asiat on
otettu huomioon, kaavan tavoitteet huomioon ottaen, tarkoituksenmukaisilta osin.
Kaavakartan merkintöihin tai määräyksiin ja muuhun aineistoon tehtiin
julkisen nähtävilläolon jälkeen muutoksia, jotka on esitetty yksityiskohtaisesti kaavaselostuksen viimeisessä luvussa. Ne on myös koottu tehdyt muutokset -liitteeseen.
Julkisen nähtävilläolon jälkeen tehdyistä muutoksista on neuvoteltu
asianomaisten tahojen kanssa. Niitä, joiden etua muutokset koskevat,
on kuultu erikseen sähköpostilla.
Yksi muistuttaja on lähettänyt kaupunginhallitukselle osoitettuna kaksi
kirjettä, jotka on päivätty 3.10.2019 ja 12.3.2020. Hän on toistanut jo
aiemmin kaavoitushankkeen eri vaiheissa ja viimeksi muistutuksessa
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esittämänsä näkökohdat kaavamuutoksen haitallisuudesta, erityisesti
sen perustuslain, asunto-osakeyhtiölain ja maankäyttö- ja rakennuslain
vastaisuudesta sekä viitannut adressiin nk. Pyykkikallion säilyttämisestä. Muistuttaja kertoo asuneensa talossa 46 vuoden ajan.
Kaupunginhallitus toteaa, että tontin omistava asunto-osakeyhtiö on
hakenut kaavan muuttamista eikä kaupunginhallituksella ole toimivaltaa
tutkia asunto-osakeyhtiölain mukaisia osakkaiden tasapuolisen kohtelun vaatimusta koskevia väitteitä.
Kirjeissä esitetyt näkökohdat ja adressi ovat olleet esillä jo kaupunkiympäristölautakunnan käsittelyssä. Maisemallisesti arvokkaan avokallion säilyttämistä on kaavoituksessa punnittu muiden maankäyttö- ja
rakennuslain tavoitteiden ja edellytysten valossa. Kaupunginmuseon
lausunnon perusteella ja muistuttajan sekä laajemman adressin allekirjoittaneiden tavoitteiden mukaisesti kaavaan on lisätty määräys, jonka
mukaan avokalliota tulee säilyttää osana piha-aluetta. Kaupunginhallitus katsoo, kuten lautakuntakin, että kaavanmuutos täyttää asemakaavalle asetettavat laillisuusedellytykset ja että alueen täydennysrakentaminen on tarkoituksenmukaista. Kirjeet kokonaisuudessaan ovat osa
kaavamuutoksen oheismateriaalia.
Tarkemmat perustelut
Kaavaratkaisun vaikutukset ja tarkemmat perustelut ilmenevät liitteenä
olevasta asemakaavaselostuksesta.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36154
tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Liitteet
1
2
3
4
5

Asemakaavan muutoksen nro 12588 kartta, päivätty 17.9.2019
Asemakaavan muutoksen nro 12588 selostus, päivätty 17.9.2019, päivitetty Kylk:n 17.9.2019 päätöksen mukaiseksi
Vuorovaikutusraportti 17.9.2019 ja asukastilaisuuden muistiot
19.4.2017 ja 18.1.2019
Osa päätöshistoriaa
Havainnekuva 17.9.2019

Oheismateriaali
1
2
3
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Ilmakuva
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4
5
6
7
8

Maankäyttösopimus allekirjoituksin (nro 12588)
Muistutukset ja kirjeet
Kirje kaupunginhallituksen 3.10.2019
Kirje kaupunginhallitukselle 17.3.2020
Tehdyt muutokset

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

Helen Oy
Helen Sähköverkko Oy
Helsingin seudun ympäristöpalvelut kuntayhtymä
Kirjeet kaupunginhallitukselle lähettänyt

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

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen hyväksyminen

Tiedoksi
Kaupunkiympäristölautakunta
Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto
Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto
Kaupunginmuseo
Asemakaavoitus
Asemakaavoitus/Koski

Päätöshistoria
Kaupunkiympäristölautakunta 17.09.2019 § 454
HEL 2016-013874 T 10 03 03
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Hankenumero 0858_1

Esitys
Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle
 17.9.2019 päivätyn asemakaavan muutosehdotuksen nro 12588
hyväksymistä. Asemakaavan muutos koskee 12. kaupunginosan
(Alppiharju, Harju) korttelin 575 tonttia 17.
Lisäksi lautakunta päätti
 ettei ehdotusta aseteta uudelleen nähtäville
 antaa vuorovaikutusraportista ilmenevät vastineet valmisteluaikana
esitettyihin mielipiteisiin, kannanottoihin sekä julkisena nähtävilläoloaikana saatuihin lausuntoihin ja muistutuksiin sekä nähtävilläoloajan ulkopuolella kirjallisesti esitettyihin mielipiteisiin. Päätösasiakirjat ja vuorovaikutusraportti ovat luettavissa kaupunkiympäristön toimialan asiakaspalvelussa, Sörnäistenkatu 1, sekä internetsivuilla: Päätöksenteko
www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi
 ilmoittaa päätöksestään ja vuorovaikutusraportista muodostuvan
MRL 65 §:n mukaisen kunnan perustellun kannanoton niille kaavasta muistutuksen tehneille, jotka ovat ilmoittaneet osoitteensa
 kehottaa asemakaavoituspalvelua laskuttamaan hakijaa kaavan hyväksymisen jälkeen kaavan laatimis- ja käsittelykustannukset seuraavasti:
o YIT Suomi Oy: 8 000 euroa.
Käsittely
17.09.2019 Ehdotuksen mukaan
Asian aikana kuultavana oli arkkitehti Perttu Pulkka. Asiantuntija poistui
kuulemisensa jälkeen kokouksesta.
Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho
Lisätiedot
Perttu Pulkka, arkkitehti, puhelin: 310 37465
perttu.pulkka(a)hel.fi

Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus Kaupunkimittauspalvelut Kartat ja paikkatiedot Yksikön päällikkö 07.03.2019 § 23
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HEL 2016-013874 T 10 03 03

Päätös
Yksikön päällikkö päätti hyväksyä asemakaavan 12588 pohjakartan
kaupunginosassa 12 Alppiharju. Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 54a §:n asettamat vaatimukset.
Päätöksen perustelut
Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialan kaupunkimittauspalvelut on valmistanut asemakaavan pohjakartan:
Asemakaavan numero: 12588
Kaupunginosa: 12 Alppiharju
Kartoituksen työnumero: 11/2019
Pohjakartta valmistunut: 1.3.2019
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
Merja Kyyrö, vastaava kartoittaja, puhelin: 310 31911
merja.kyyro(a)hel.fi
Timo Tolkki, yksikön päällikkö, puhelin: 310 31883
timo.tolkki(a)hel.fi

Kaupunginmuseo 5.6.2017
HEL 2016-013874 T 10 03 03

Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto on pyytänyt kaupunginmuseon
lausuntoa Alppiharjuun Helsinginkuja 6:een laadittavan asemakaavan
muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta. Kaupunginmuseo
tarkastelee hanketta perustehtävänsä mukaisesti rakennetun kulttuuriympäristön vaalimisen näkökulmasta ja esittää kantanaan seuraavaa.
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Asemakaavan muutos koskee Alppiharjussa sijaitsevaa asuinkerrostalon tonttia osoitteessa Helsinginkatu 17 – Helsinginkuja 6. Tontin Helsinginkujan puoleiselle osalle suunnitellaan täydennysrakentamista ja
tavoitteeksi on alustavasti esitetty kuusikerroksista asuinkerrostaloa.
Kyseinen osa tontista on nykyisin rakentamatonta avokalliota.
Suunnittelun kohteena oleva alue sijaitsee Alppiharjussa keskeisellä
paikalla, joka kuuluu osaksi Harjun umpikortteleiden vyöhykkeeseen.
Alueen ensimmäinen, kaupunginosia 10, 11 ja 12 koskeva asemakaava laadittiin vuonna 1900. Kyseisessä asemakaavassa Vaasankadun,
Kustaankadun, Helsinginkadun ja Fleminiginkadun rajaama kortteli sai
numeron 349. Korttelissa, sen pohjois- ja länsiosassa oli jo tuolloin
olemassa olevia rakennuksia, jotka poistuivat vähitellen tulevien vuosikymmenten kuluessa uusien rakennusten tieltä. Osaltaan nämä olemassa olleet rakennukset myös muovasivat uusien rakennusten sijoittumista tonteille. Rakennusaloja ei kyseisessä asemakaavassa määritelty. Helsinginkadun puoleisista kivitaloista ensimmäisenä valmistui
Helsinginkatu 17:ään rakennettu asuinkerrostalo, jonka suunnitelmat
laati Rakennustoimisto Hans von Bagh & P. J. Pärnänen vuonna 1925.
Kyseinen, paikalla nykyisinkin sijaitseva seitsemänkerroksinen asuinkerrostalo sijoittui aivan tontin etelä- ja länsirajalle niin, että sillä on ikkunallinen julkisivu Helsinginkadun lisäksi myös lännen ja pohjoisen
suuntaan. Helsinginkuja on jo tuolloin kulkenut korttelin läpi ja merkitty
asemapiirustukseen, vaikka sitä ei edellä mainittuun ensimmäiseen
asemakaavaan olekaan merkitty. Tontti 15 rakennettiin Arkkitehtitoimisto Frosterus & Gripenbergin vuonna 1928 laatimien suunnitelmien mukaan. Kyseisessä suunnitelmassa tontille sijoitettiin ikään kuin kaksi
asuinkerrostaloa, jotka yhdistettiin niiden väliin, osittain maan alle sijoitetulla elokuvateatterisiivellä. Paikalla toimi elokuvateatteri Tenho vuoteen 1954, jonka jälkeen tilat muutettiin sen jälkeen liikehuoneistoksi.
Kallioisen maaston korkeuserojen vuoksi Helsingikadun puoleinen talo
rakennettiin seitsemänkerroksiseksi ja pihan puoleinen viisikerroksiseksi. Korttelin Helsinginkadun puoleisen rintaman täydensi arkkitehti
T. A. Elon vuonna 1931 suunnittelema asuinkerrostalo, joka pohjakaavaltaan U:n muotoisena kääntyi myös Kustaankadun puolelle ja siitä
edelleen tontin 15 pihan puoleisen talon jatkoksi muodostaen näin korttelin tälle osalle umpipään. Kortteli täydentyi Kustaankadun puolella ja
Kustaankadun ja Vaasankadun kulmaan rakennetuilla, Arvo Elon
vuonna 1935 suunnittelemilla asuinkerrostaloilla. Arvo Elo suunnitteli
vuonna 1936 asuinkerrostalot myös korttelin luoteiskulmaan, Vaasankadun varrelle ja Vaasankadun ja Fleminginkadun kulmaan. Kortteli rakentui nykyiseen kokonaisuuteensa kun Vaasankadun varrelle rakennettiin arkkitehti Folke Lindforsin vuonna 1961 ja Arkkitehtitoimiston
Tauno Salo ja Mauri Karkulahti vuonna 1965 suunnittelemat suorat lamellitalot sekä Arkkitehtitoimiston Pentti Petäjä & Co vuonna 1961
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suunnittelema matalan liiketilasiiven käsittänyt asuinkerrostalo Fleminginkadun ja Helsinginkadun kulmaan.
Suunnittelualue kuuluu asemakaava-alueeseen, jota koskeva asemakaavan muutos on tullut voimaan 23.8.1985. Kyseisessä asemakaavassa alun perin yhtä korttelia ollut kortteli 349 on määritelty kahdeksi
kortteliksi, niin että eteläosassa sijaitsee kortteli 575 merkinnällä AK eli
asuinkerrostalojen korttelialue. Helsinginkuja on määritelty pihakaduksi.
Helsinginkuja 6:n kallioinen kohta on osoitettu istutettavaksi alueen
osaksi ja leikki- ja oleskelualueeksi ja myös pihakatua on linjattu kalliota kunnioittaen. Paikalla sijaitsevan kallion maisemalliset arvot ovat siten mahdollisesti ohjanneet ratkaisua. Rakentamista ei Helsinginkujan
puolelle ole osoitettu lainkaan, vaan kujan varren olemassa oleva
1920- ja 1930-luvun rakennuskantakin on osoitettu poistuvaksi ja muutettavaksi istutettavaksi alueen osaksi. Kummankaan korttelin rakennuksille ei annettu suojelumääräyksiä, vaikka asemakaava-alueeseen
kuuluu joitakin merkinnällä sr-2 suojeltuja rakennuksia. Nyt esillä oleva
tontti liittyy siten asemakaavahistoriallisesti mielenkiintoiseen kortteliin.
Korttelin rakentumista vuosikymmenten kuluessa ovat ohjanneet niin
asemakaava ja rakennusjärjestys kuin paikalla sijainneet rakennuksetkin.
Yli kolmekymmentä vuotta sitten laaditussa viimeisimmässä asemakaavan muutoksessa Kaupunginmuseon näkemyksen mukaan asemakaava on kuitenkin erityisesti tältä osin vanhentunut ja sekä Helsinginkatu 15:n että Helsinginkatu 13:n osalta tulisi tänä päivänä selvittää
mahdolliset suojelutavoitteet ja –tarpeet. Korttelin 349 ja 575 rajaalueella asemakaavalliset tavoitteet ovat siten eri tavoin ristiriitaisia.
Voimassa olevassa Yleiskaava 2002:ssa suunnittelualue kuuluu kerrostalovaltaiseksi alueeksi määriteltyyn kokonaisuuteen. Lisäksi se on
osa kulttuurihistoriallisesti, rakennustaiteellisesti ja maisemakulttuurin
kannalta merkittävää aluetta, jota tulee kehittää siten, että alueen arvot
ja ominaisuudet säilyvät. Helsingin kaupunginvaltuuston 27.10.2016
hyväksymässä Helsingin uudessa yleiskaavassa alue on merkitty kantakaupunkialueeksi (C2). Asuminen onkin ollut pääsiallinen toiminto
alueella, vaikka kortteleiden 349 ja 575 rakentamista ovat eri aikoina
ohjanneet melko erilaiset lähtökohdat ja tavoitteet. Korttelin 1980-luvun
kaavoituksen tavoitteena ollut kahden korttelin välinen ja pihakadun
muodostama avoin piha-alue on osittain toteutunut. Uuden kerrostalon
rakentaminen Helsinginkuja 6:een luonnonkallion paikalle olisi vastoin
tätä suurkorttelitavoitetta. Tarkasteltaessa korttelin rakennetta ja rakentumista 1900-luvun alkuvuosikymmenillä voidaan kuitenkin todeta, että
korttelin läpi kulkenutta kujaa ovat reunustaneet rakennukset jo 1900luvun alusta lähtien ja tällä periaatteella on rakennettu myös tonttien 15
ja 13 kujan puoleiset rakennussiivet, joihin tänä päivänä voidaan oletPostiosoite
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taa kohdistuvan suojelutavoitteita Helsinginkadun varren rakennusten
tapaan. Korttelit muodostavat siten kerroksisen kokonaisuuden, jossa
näyttäytyvät nämä eri aikakausien erilaiset suunnitteluperiaatteet. Halki
vuosikymmenten Helsinginkuja 6:n kallio on kuitenkin jätetty rakentamatta, luonnonelementiksi tässä kantakaupunkimaisessa suurpihaa
reunustavassa umpikorttelinomaisessa kokonaisuudessa. Pyykinkuivauskallionakin käytetyllä kalliolla on myös kulttuurihistoriallista arvoa
ja kallio on epäilemättä olennainen osa korttelin ominaisluonnetta.
Edellä mainittuun viitaten kaupunginmuseo toteaa, että Helsinginkujaa
reunustava rakentaminen on ollut korttelin alkuvuosikymmenien aikana
luontainen tapa sijoittaa rakennuksia korttelissa. Tontin 15 kujan puoleisen siiven länsipäätykin on rakennettu umpinaisena ikään kuin jatkoa
odottaen. Kortteleiden 1960-luvun rakentamisen myötä tonttien pienimittakaavainen ja kujaa reunustanut rakennuskanta kuitenkin pääosin
poistui ja pihat varattiin laajalti autoille paikoitusalueeksi. 1980-luvun
asemakaavan tavoitteena oli ilmeisesti luoda vehreä suurkorttelipiha,
mutta tämä tavoite on pääosin jäänyt toteutumatta. Historiallisesta näkökulmasta tarkastellen kaupunginmuseo ei siten katso voivansa vastustaa uuden asuinrakennuksen sijoittamista Helsinginkuja 6:n kohdalle, koska sen ollut kortteleille ominainen rakentamisen paikka. Kaupunginmuseon näkemyksen mukaan uudisrakennus tulisi kuitenkin toteuttaa huomattavasti tavoiteltua pienimittakaavaisempana, korkeintaan
tontin 15 pihasiiven korkuisena. Lisäksi kaupunginmuseon näkemyksen
mukaan luonnonkallio on osa korttelin ominaisluonnetta, jota tulee vaalia. Kaupunginmuseo uskoo, että taitavasti suunnitellen kalliota on
myös mahdollista säilyttää uudisrakentamisen rinnalla, sitä ohjaavana
elementtinä. Mikäli uudisrakentamista suunnittelualueelle halutaan, tulee sille asettaa huomattavan tiukat reunaehdot niin rakennusalan, korkeuden, rakennustavan kuin rakentamisen laadulle ja ympäristötekijöiden huomioon ottamiselle asetettavien kriteerien suhteen. Kaupunginmuseo katsoo, että vain tällä tavoin toimien Helsinginkuja 6:n asemakaavan muutosta voidaan viedä eteenpäin niin, ettei uudisrakentamisella turmella peruuttamattomasti Helsinginkuja 6:a ympäröivän korttelin ominaisluonnetta.
Lisätiedot
Anne Salminen, tutkija, puhelin: +358931036501
anne.salminen(a)hel.fi

Kiinteistövirasto Geotekninen osasto 25.4.2017
HEL 2016-013874 T 10 03 03
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Asunto Oy Helsinginkatu 17 ja YIT Rakennus Oy asemakaavan muutoshakemus
Helsinginkatu 17
Suunniteltu täydennysrakentaminen sijoittuu pääosin avokalliolle. Noin
70 m päähän rakennuspaikan kaakkoispuolelle sijoittuu Torkkelinmäen
kalliosuoja. Ympäristö on erittäin tiiviisti rakennettua, joten kohteen louhintatöissä on huomioitava ympäröivien rakennusten sallitut tärinärajat.
Lisätiedot
Markku Savolainen, vs. geotekniikkapäällikkö, puhelin: 310 71368
markku.savolainen(a)hel.fi

Rakennusvirasto 25.4.2017
HEL 2016-013874 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluvirasto pyytää rakennusviraston kannanottoa osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta 1289-00/17, Asunto Oy Helsinginkatu 17 ja YIT Rakennus Oy:n asemakaavan muutoshakemuksesta Helsinginkatu 17:sta. Määräaika on 5.5.2017 mennessä.
Asemakaavan muutos koskee Alppiharjussa sijaitsevaa asuinkerrostalon tonttia osoitteessa Helsinginkatu 17. Helsinginkujan puolella tontin
osa on nykyisin avokalliota. Kaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa tontin täydennysrakentaminen.
Rakennusvirastolla ei ole tällä hetkellä huomautettavaa osallistumis- ja
arviointisuunnitelmasta
Lisätiedot
Petri Arponen, aluesuunnittelija, puhelin: 310 38440
petri.arponen(a)hel.fi
Heikki Takainen, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38977
heikki.takainen(a)hel.fi
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§ 271
V 27.5.2020, Taivallahden peruskoulun perusparannuksen hankesuunnitelma
HEL 2019-000887 T 10 06 00

Päätös
Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto hyväksyy Taivallahden peruskoulun perusparannuksen 15.1.2020 päivätyn hankesuunnitelman siten, että hankkeen
enimmäislaajuus on 10 443 brm² ja että hankkeen enimmäishinta on 33
370 000 euroa arvonlisäverottomana marraskuun 2019 kustannustasossa.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251
maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet
1
2

Hankesuunnitelma Taivallahden peruskoulu 15012020
Hankesuunnitelman liitteet Taivallahden peruskoulu 15012020

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Tiivistelmä
Taivallahden peruskoulun koulurakennuksiin on suunnitteilla laaja tekninen ja toiminnallinen perusparannus. Nykyiset rakennukset ovat teknisen perusparannuksen tarpeessa eivätkä ne toiminnallisesti vastaa
uuden opetussuunnitelman tavoitteita.
Hankkeessa ajanmukaistetaan tiloja opetuksen vaatimusten mukaisesti, uusitaan talotekniset järjestelmät, parannetaan energiatehokkuutta
sekä korjataan vaurioituneet julkisivut, ikkunat ja vesikatto. Hankkeen
yhteydessä puhdistetaan vaurioituneita rakenteita. Tontin huolto- ja
asiointiliikenne selkeytetään ja turvallisuutta lisätään. Pihan pintarakenteet kunnostetaan, varusteet uusitaan, katokset kunnostetaan. Lisäksi
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rakennetaan uusi jätekatos ja aidat sekä tukimuurit. Pintavesien ohjausta parannetaan.
Rakentamiskustannukset ovat yhteensä 33 370 000 euroa. Rakentamisen on tarkoitus alkaa elokuussa 2022 ja valmistua marraskuussa
2024.
Esittelijän perustelut
Taivallahden peruskoulun rakennukset
Taivallahden peruskoulu on suomenkielinen peruskoulu, jossa on luokka-asteet 1−9. Koulussa annetaan laaja-alaista erityisopetusta. Perusparannuksen jälkeen koulussa on varhaiskasvatuksen esiopetusryhmät. Tilojen mukainen mitoitettu oppilasmäärä on noin 780 oppilaspaikkaa sekä 42 esiopetuksen tilapaikkaa.
Koulu toimii kahdessa erillisessä koulurakennuksessa (alatalo ja ylätalo) Etu-Töölössä osoitteessa Eteläinen Hesperiankatu 38, 00100 Helsinki. Koulurakennukset ovat valmistuneet vuosina 1955 ja 1956. Koulurakennuksia ei ole suojeltu asemakaavassa.
Etu-Töölön alue kuuluu valtakunnallisesti arvokkaiden kulttuuriympäristöjen RKY-alueeseen. Koulun tonttia ympäröivät Eteläinen Hesperiankatu, Mechelininkatu ja Hietakannas kuuluvat yleisten alueiden arvoympäristöön.
Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt (RKY) on
inventointi, joka kuvastaa Suomen historian vaiheita. Valituista kohteista muodostuu kokonaiskuva maamme rakennetusta historiasta ja sen
keskeisistä kehityslinjoista. Kohteet käsittävät yleensä laajempia alueita
kuin yksittäisiä rakennuksia. RKY on otettu valtioneuvoston päätöksellä
maankäyttö- ja rakennuslakiin perustuvien valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden tarkoittamaksi inventoinniksi.
Perusparannuksen tarpeellisuus
Rakennuksissa on aiemmin tehty muutos- ja korjaustöitä, mutta kattavaa peruskorjausta ei ole tehty. Tekniset järjestelmät ovat suurelta osin
elinkaarensa päässä ja rakennuksissa on rakennusteknisiä ja sisäilmaolosuhteisiin liittyviä korjaustarpeita. Toiminnalliset muutostarpeet
edellyttävät muutoksia tilajärjestelyissä.
Tehtyjen kuntotutkimusten perusteella rakennukset ovat kattavan perusparannuksen tarpeessa. Puutteellinen ilmanvaihto, ilmavuodot ja
paikalliset kosteusvauriot rakenteissa aiheuttavat sisäilmariskin. Julkisivujen rappauspinnoite ja vesikate ovat käyttöikänsä päässä. Rakennusten palo- ja poistumistieturvallisuutta tulee parantaa. Rakennusten
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saniteettitilojen määrä suhteessa oppilasmäärään ei ole riittävä. Rakennukset eivät tällä hetkellä ole esteettömiä.
Taivallahden peruskoulun rakennukset säilyvät opetuskäytössä alueen
pysyvänä palveluverkon osana. Väestöennusteen mukaan oppilaaksiottoalueen oppilasmäärä on seuraavat kymmenen vuotta kasvava erityisesti sen eteläosassa (Jätkäsaari), mutta tämän ei arvioida kasvattavan merkittävästi Taivallahden peruskoulun tilantarvetta.
Perusparannuksen hankesuunnitelma
Perusparannus käsittää molemmat rakennukset kokonaisuudessaan ja
pihan. Hankkeen laajuus on:
 Alatalo 6 666 br-m², ylätalo 4 071 br-m², yhteensä 10 737 br-m².
 Alatalo 3 715 hym², ylätalo 2 121 hym², yhteensä 5 836 hym².
Tontin laajuus on noin 16 208 m². Vajaa puolet tontista on aktiivista pihatoimintojen aluetta ja loput puistomaista viheralueen luontoista tilaa.
Lähtökohtana RKY-alueilla on, että rakennettu ympäristö ja sen ominaispiirteet on säilytettävä. Valtakunnallisesti merkittäviin rakennettuihin ympäristöihin lukeutuvien yksittäisten kohteiden suojelu ratkaistaan
tapauskohtaisesti kaavoituksessa ja lupamenettelyssä. Hankesuunnitelma on yleiskaavan RKY-alueiden linjauksen mukainen.
Rakennusten toiminnallisuutta parannetaan tilamuutoksilla vastaamaan
pedagogisia vaatimuksia. Kädentaidon opetustilat kootaan yhdeksi kokonaisuudeksi. Opetustiloja yhdistetään toisiinsa lasiseinillä ja pariovilla. Opetustiloja avataan käytäville siten, että käytävät ja aulat kalustetaan opetustiloiksi. Keittiön toimivuutta ja huollettavuutta parannetaan.
Keittiö ja ruokala mitoitetaan niin, että ruokailu voidaan järjestää kolmessa vuorossa.
Käyttöturvallisuutta ja esteettömyyttä parannetaan uudella poistumistieportaalla, palo-osastoinneilla ja rakentamalla kumpaankin rakennukseen hissi.
Hankkeelle on asetettu ympäristötavoitteita seuraavasti: energian käyttö, muuntojoustavuus ja tilatehokkuus, pitkäaikaiskestävyys, käytettävyys, huollettavuus ja siivottavuus sekä kosteuden ja puhtauden hallinta. Hankkeessa parannetaan rakennuksen energiataloutta olemassa
olevien, yli 60 vuoden ikäisten rakennuksien rajoitukset huomioiden.
Hankesuunnitelma on laadittu kaupunkiympäristön toimialan ja kasvatuksen ja koulutuksen toimialan yhteistyönä. Suunnittelun aikana on
kuultu asiantuntijoina kaupunginmuseon, ympäristöpalvelujen, rakenPostiosoite
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nusvalvontapalvelujen ja pelastuslaitoksen edustajia sekä kasvatuksen
ja koulutuksen toimialan työsuojelun yhteistoimintahenkilöstöä.
Strategiaohjelman toteuttaminen hankkeessa
Hanke toteuttaa Helsingin kaupunkistrategian 2017−2021 tavoitteita
seuraavasti:
 Helsingissä lapsilla ja nuorilla on turvalliset ja terveelliset oppimisympäristöt. Perusparannuksessa laajoilla rakenteiden puruilla ja
talotekniikan uusimisella varmistetaan hyvä sisäilma.
 Tilojen käyttö tehostuu. Hankkeen yhteydessä ei rakenneta toiminnallista lisätilaa. Koulun piha on suunniteltu siten, että se houkuttelee lapsia ulkoiluun ja liikuntaan. Koulun tiloja voidaan entistä laajemmin avata asukkaiden ja kolmannen sektorin käyttöön.
 Tilamuutoksin rakennuksen yleisopetuksen oppilaspaikkamäärä lisääntyy. Lisäksi rakennukseen saadaan tilat kolmelle varhaiskasvatuksen esiopetusryhmälle.
Rakennuskustannukset ja rahoitus
Hankkeen rakentamiskustannukset ovat arvonlisäverottomana yhteensä 33 370 900 euroa marraskuun 2019 kustannustasossa.
Vuoden 2020 talousarvion liitteenä olevassa talonrakennushankkeiden
rakentamisohjelmassa vuosiksi 2020−2029 perusparannuksen suunnittelulle ja toteutukselle on varattu 31 000 000 euroa vuosille 2020−2023.
Hankkeen toteutuksen edellyttämä 33 370 000 euron rahoitustarve otetaan huomioon uutta rakentamisohjelmaehdotusta valmisteltaessa ja
hankkeen aikataulu korjataan hankesuunnitelman mukaiseksi.
Hankkeen hintaa korottavasti vaikuttaneita tekijöitä ovat muun muassa:
- rakenneteknisten korjauksien laajuus
- haitta-ainepurkujen suuri määrä
- uudesta opetussuunnitelmasta aiheutuneet tilamuutokset
- ammattikeittiön uudelleen sijoitus ja keittiön huollon järkeistäminen
- rakennuksen kaupunkikuvallinen arvostus
- esteettömyyden järjestäminen molempiin rakennuksiin
- alatalossa sijaitseva Helen Oy:n muuntamo täytyy pitää toiminnassa
koko työmaan ajan.
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Tilakustannus kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle
Perusparannuksen jälkeen sisäinen kuukausivuokra on noin 259 750
euroa ja vuosivuokra noin 3 117 000 euroa. Keskimääräinen rakennusten pinta-alojen mukaan laskettu kuukausivuokra on noin 33,54 euroa/htm², josta pääomavuokran osuus on 29,53 euroa/htm² ja ylläpitovuokran osuus 4,01 euroa/htm². Neliövuokran perusteena on 7 744
htm². Tuottovaade on kolme prosenttia ja poistoaika 30 vuotta.
Vuokra jakautuu siten, että ylätalon tilakustannus on 33,69 euroa/htm²/kk, eli yhteensä noin 96 320 euroa/kk ja noin 1 155 840 euroa/v. Neliövuokran perusteena on 2 859 htm². Pääomavuokran osuus
on 29,68 euroa/htm²/kk ja ylläpitovuokran osuus on 4,01 euroa/htm²/kk.
Alatalon tilakustannus on 33,46 euroa/htm²/kk, eli yhteensä noin
163 452 euroa/kk ja noin 1 961 420 euroa/v. Neliövuokran perusteena
on 4 885 htm². Pääomavuokran osuus on 29,45 euroa/htm²/kk ja ylläpitovuokran osuus on 4,01 euroa/htm²/kk.
Rakennuksen nykyinen kuukausivuokra on noin 64 150 euroa ja vuosivuokra noin 769 800 euroa. Kuukausivuokra on 14,08 euroa/htm². Nykyinen vuokranmaksupinta-ala on yhteensä noin 8 630 m². Rakennus
on tarve- ja hankesuunnittelun alussa inventoitu digitaalisesti ja pintaalatiedot on tarkistettu.
Perusparannuksen aikaiset väistötilat
Koulun koko toiminta siirretään väistötiloihin perusparannuksen ajaksi.
Näin saadaan työmaa-aika ja työmaan ympäristölle aiheuttama haitta
mahdollisimman lyhytkestoiseksi.
Väistötilatarpeen kestoksi on arvioitu 30 kuukautta. Väistötiloina on tarkoitus toimia osoitteessa Hiekkarannantie 6 sijaitsevat nykyiset siirtokelpoiset rakennukset sekä tarkoitukseen vuokrattavat tilat Arkadiankatu 24:ssä. Väistötilojen kustannukset ovat yhteensä arviolta noin 5,5
milj. euroa. Väistötilojen kustannus ei sisälly hankesuunnitelman
enimmäishintaan, vaan kustannus on käyttötalousmeno, joka koostuu
väistötilojen vuokrasta.
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto
Kasvatus- ja koulutuslautakunta on 24.3.2020, 67 § antanut hankesuunnitelmasta puoltavan lausunnon ja todennut, että se vastaa hyvin
kasvatuksen ja koulutuksen toiminnan tavoitteita. Lausunto on kokonaisuudessaan asian päätöshistoriassa.
Toimivalta
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Hallintosäännön 7 luvun 1 §:n 3 kohdan mukaan kaupunginvaltuusto
päättää hankesuunnitelmista, joiden kustannusarvio ylittää 10 miljoonaa euroa.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251
maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet
1
2

Hankesuunnitelma Taivallahden peruskoulu 15012020
Hankesuunnitelman liitteet Taivallahden peruskoulu 15012020

Muutoksenhaku
Kunnallisvalitus, valtuusto
Tiedoksi
Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto
Kasvatus- ja koulutuslautakunta

Päätöshistoria
Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 02.04.2020
§ 39
HEL 2019-000887 T 10 06 00

Eteläinen Hesperian katu 38, 00100 Helsinki

Esitys
A
Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto
esitti kaupunginhallitukselle 15.1.2020 päivätyn Taivallahden peruskoulun perusparannuksen hankesuunnitelman hyväksymistä siten, että
hankkeen enimmäislaajuus on 10 443 brm² ja että hankkeen enimmäishinta on 33,37 miljoonaa euroa arvonlisäverottomana marraskuun
2019 kustannustasossa.
Päätös tehtiin ehdolla, että kasvatuksen- ja koulutuksen toimialan lautakunta antaa puoltavan lausunnon hankesuunnitelmasta.
B
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Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto
päätti oikeuttaa kaupunkiympäristön toimialan rakennukset ja yleiset
alueet -palvelukokonaisuuden jatkamaan hankkeen suunnittelua odottamatta hankepäätöstä.
Esittelijä
tekninen johtaja
Kari Pudas
Lisätiedot
Sirkka-Liisa Sundvall, vs. tiimipäällikkö, puhelin: 310 23058
sirkka-liisa.sundvall(a)hel.fi
Päivi Etelämäki, vs. yksikön päällikkö, puhelin: 310 31871
paivi.etelamaki(a)hel.fi
Jarmo Raveala, vs. rakennetun omaisuuden hallintapäällikkö, puhelin: 310 23466
jarmo.raveala(a)hel.fi

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 24.03.2020 § 67
HEL 2019-000887 T 10 06 00

Lausunto
Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunkiympäristölautakunnan
rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle puoltavan lausunnon
15.1.2020 päivätystä Taivallahden peruskoulun perusparannuksen
hankesuunnitelmasta (liite 1). Lisäksi kasvatus- ja koulutuslautakunta
lausuu hankesuunnitelmasta seuraavaa:
Hankesuunnitelma vastaa hyvin kasvatuksen ja koulutuksen toiminnallisia tavoitteita. Tilojen suunnittelussa ja toteutuksessa tulee kuitenkin
edelleen työskennellä yhdessä käyttäjätoimialan kanssa. Erityisesti ääneneristyksen ja -vaimennuksen huolellinen toteutus tulee varmistaa.
Myös valaistukseen tulee kiinnittää huomiota, sillä toimivalla valaistuksella tuetaan monipuolisia työskentelyolosuhteita ja edistetään turvallisuutta. Tilat ja pintarakenteet tulee suunnitella helposti siivottaviksi,
huollettaviksi ja korjattaviksi.
Kasvatus- ja koulutuslautakunta painottaa hankkeen kustannusseurannan ja laadunvalvonnan tärkeyttä koko prosessin aikana. Niillä on suuri
vaikutus terveelliseen ja turvalliseen oppimisympäristöön sekä toimialan käyttökustannuksiin. Myös aikataulun pitävyydestä on huolehdittava.
Peruskorjauksen rakentamiskustannuksia ja siitä toimialalle aiheutuvia
tilakustannuksia nostavat mm. kohteen laajat rakennus- ja talotekniset
korjaustarpeet, suuri määrä haitta-ainepurkuja sekä ammattikeittiön
uudelleen sijoitus ja keittiön huollon järjestelyt. Molemmista rakennukPostiosoite
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sista puuttuvat hissit, jotka on välttämätöntä rakentaa koulurakennuksen esteettömyysvaatimusten täyttämiseksi. Suunnitteluohjauksessa ja
toteutuksen aikana kasvatuksen ja koulutuksen toimiala pyrkii yhteistyössä kaupunkiympäristön toimialan kanssa laskemaan kustannustasoa.
Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan hallinto- ja tukipalvelut on laatinut hankkeesta tarveselvityksen, joka on lähtökohtana käsiteltävänä
olevalle hankesuunnitelmalle.
Kasvatus- ja koulutuslautakunta korostaa, että hankkeen jatkosuunnittelussa ja toteuttamisessa pitää edelleen huomioida henkilöstön, lasten
ja nuorten näkemykset tilojen kehittämisessä.
Hankesuunnitelma on laadittu kasvatuksen ja koulutuksen toimialan ja
kaupunkiympäristön toimialan yhteistyönä. Hankesuunnitelman laatimisen yhteydessä on saatu kommentteja kaupunginmuseolta, pelastuslaitokselta ja rakennusvalvonnalta.
Hanke on esitelty kasvatus- ja koulutustoimialan työsuojelun yhteistoimintahenkilöstölle 24.10.2019. Työsuojelun lausunto otetaan huomioon
jatkosuunnittelussa.
Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen
Lisätiedot
Ulla Manninen, projektiarkkitehti, puhelin: 310 22493
ulla.k.manninen(a)hel.fi
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§ 272
V 27.5.2020, Oulunkylän ala-asteen laajennuksen ja uuden päiväkodin hankesuunnitelma
HEL 2020-002608 T 10 06 00

Päätös
Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto hyväksyy Oulunkylän ala-asteen ja uuden päiväkodin laajennuksen ja muutoksen 26.3.2020 päivätyn hankesuunnitelman siten, että hankkeen enimmäislaajuus on 7 097 brm² ja rakentamiskustannusten enimmäishinta on arvonlisäverottomana 22 640 000
euroa helmikuun 2020 kustannustasossa.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731
maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet
1
2
3
4
5

Oulunkylän ala-asteen hankesuunnitelma
Aluepiirustus
Viitesuunnitelmakooste
Rakennusosat ja tekniset järjestelmät
Hankkeen aikataulu

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
Laajennushankkeen tarpeellisuus
Oulunkylän ala-aste toimii kahdessa toimipisteessä, pääkoululla Teinintiellä ja Veräjänlaakson sivukoululla Otto Brandtin tiellä.
Pääkoululle on suunniteltu laajennus- ja muutoshanke, jossa nykyinen
ala-aste ja uusi päiväkoti saadaan samaan rakennukseen tarkoituksenmukaiseksi ja toimivaksi kokonaisuudeksi. Nykyistä koulurakennusPostiosoite
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ta laajennetaan ja olemassa oleviin tiloihin tehdään tarvittavat tekniset
ja tilamuutokset. Laajennus korvaa väliaikaistilat ja sisäilmaongelmien
vuoksi käytöstä poistetun C-siiven. Laajennusosan yhteyteen rakennetaan uusi päiväkoti 150 lapselle. Se korvaa nykyisin Oulunkylän ostoskeskuksella olevat esiopetusryhmät.
Rakennuksen nelikerroksinen pohjoissiipi A ja Norrtäljentien suuntainen yksikerroksinen B-siipi ovat valmistuneet vuonna 1959 ja perusparannettu vuonna 2016. C-siipi on rakennettu vuonna 1967 eikä sitä ole
perusparannettu. Se on sittemmin poistettu käytöstä sisäilmaongelmien
vuoksi ja tarkoitus purkaa.
Oulunkylän alueen lapsimäärä kasvaa eivätkä nykyiset tilat riitä tulevalle oppilasmäärälle. Ala-asteikäisten suomenkielisten lasten määrän arvioidaan kasvavan Oulunkylän ala-asteen nykyisellä oppilaaksiottoalueella noin 140 lapsella vuosina 2020–2034. Myös varhaiskasvatusikäisten lasten määrä kasvaa. Viimeisimmän väestöennusteen perusvaihtoehdon mukaan alle kouluikäisten lasten määrä kasvaa vuoteen 2033
mennessä reilulla 70 lapsella ja nopean kasvun ennusteen mukaan jopa 164 lapsella.
On tarkoituksenmukaista, että päiväkoti- ja koulutoiminnot sijaitsevat
lähellä toisiaan ja erillisistä lisätiloista luovutaan. Tavoitteena on rakentaa yhtenäisiä opinpolkuja varhaiskasvatuksesta esiopetukseen ja perusopetukseen.
Laajennus- ja muutoshankkeen hankesuunnitelma
Pääkoulun suunniteltu oppilaspaikkamäärä laajennuksen valmistuttua
on 620. Rakennuksen ja sen pihalla olevien lisätilojen nykyinen oppilasmäärä on 390. Uuteen päiväkotiin tulee 150 tilapaikkaa, joista esiopetuksen käytössä on noin 60. Toimipisteen tuleva oppilas- ja tilapaikkamäärä on yhteensä 770.
Kolmikerroksisen laajennusosan opetustilat muodostavat kolme kotisolua. Päiväkoti tulee rakennuksen ensimmäiseen kerrokseen. Toisessa
kerroksessa sijaitsevat keskitetyt hallinto- ja oppilashuollon tilat.
Nykyistä ruokasalia ja keittiötä laajennetaan viereiseen liikuntatilaan ja
nykyisiin hallintotiloihin. Laajennusosaan rakennetaan nykyistä suurempi liikuntasali ja vanhaan liikuntasaliin sijoitetaan uudenaikaisia
opetustiloja sekä monitoimitila lähinnä päiväkodin liikuntakäyttöön. Taito- ja taideaineiden kokonaisuutta kasvatetaan kolmannessa kerroksessa.
Laajennusosaan tulee uusi pääsisäänkäynti, jonka kautta kuljetaan
myös uuteen liikuntasaliin ja sen oheistiloihin. Kengättömän koulun
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

16/2020

33 (78)

Asia/6
04.05.2020

toimivuus mahdollistetaan rakentamalla nykyiseen rakennukseen kaksi
erillistä kenkäeteistä ja laajentamalla tuulikaappia sisätiloihin.
Kiinteistön sähköliittymää suurennetaan ja uusi sähköpääkeskus hankitaan palvelemaan kasvanutta sähkönjakelua. Uudet ja uusittavat valaistusjärjestelmät toteutetaan ratkaisuna, jossa valaistus huomioi tilassa olon ja päivänvalon vaikutuksen. Samalla uusitaan taloteknisiä järjestelmiä tilamuutosten mukaisesti.
Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelman mukaisesti pääosa
laajennusosan lämmitystarpeesta katetaan maalämmöllä. Vesikatolle
asennetaan aurinkosähköjärjestelmä, joka tuottaa yli 10 prosenttia
sähköntarpeesta. Laajennusosa rakennetaan energiatehokkaaksi ja
sen viilennys voidaan toteuttaa kustannustehokkaasti maalämpöjärjestelmää hyödyntäen.
Laajennuksen yhteydessä parannetaan myös piha-alueen toiminnallisuutta. Päiväkodille rakennetaan oma aidalla rajattu piha-alue. Välituntipihaa laajennetaan koulun ja Käskynhaltijantien väliselle alueelle, jonka melusuojaus toteutetaan meluseinällä.
Tontilla on voimassa asemakaava vuodelta 2004, joka määrittelee tontin opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialueeksi (YO).
Asemakaavan mukainen rakennusoikeus on 9 500 kem². Nykyisen
koulurakennuksen kerrosala on 4 125 kem² (ei sisällä purettavaa Csiipeä, jonka laajuus on 999 kem²) ja laajennuksen ja kenkäeteisten
kerrosala yhteensä 4 091 kem². Käyttämätöntä rakennusoikeutta jää
laajennuksen jälkeen 1 284 kem².
Rakentamisen on tarkoitus alkaa kesällä 2021. Laajennus otetaan käyttöön tammikuussa 2023 ja koko hanke valmistuu kesällä 2023.
Hankkeen laajuus
Laajennusosa on 4 475 brm², 3 828 htm² ja 2 821 hym², vanhan osan
muutosalue on noin 2 622 brm², 1 300 htm² ja 1 200 hym². Laajennusosan ja muutosalueen laajuus on yhteensä noin 7 097 brm², 5 128 htm²
ja 4 041 hym². Laajennuksen rakentamisen ja C-siiven purkamisen jälkeen rakennuksen kokonaislaajuus on 8 947 brm², 7 489 htm² ja
5 405 hym².
Pihan laajuus on noin 9 257 m², josta päiväkodille aidattu piha-alue on
noin 1 230 m².
Rakentamiskustannukset ja rahoitus
Hankkeen rakentamiskustannukset ovat arvonlisäverottomana yhteensä 22 640 000 euroa (3 190 euroa/brm²) helmikuun 2020 kustannustaPostiosoite
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sossa. Laajennusosan kustannus on 19 650 000 euroa (4 391 euroa/brm²) ja vanhassa osassa tehtävien muutostöiden osuus 2 990 000
euroa (1 140 euroa/brm²).
Vuoden 2020 talousarvion liitteenä olevassa talonrakennushankkeiden
rakentamisohjelmassa hankkeen suunnittelulle ja toteutukselle on varattu 15 000 000 euroa vuosille 2022−2023.
Hankkeen aikataulu ja toteutuksen edellyttämä 22 640 000 euron rahoitustarve otetaan huomioon uudessa rakentamisohjelmaehdotuksessa.
Tilakustannus kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle
Laajennusosalle arvioitu sisäinen kuukausivuokra on 28,48 euroa/htm²,
yhteensä noin 109 000 euroa kuukaudessa ja 1 308 000 euroa vuodessa. Nykyiselle rakennukselle (A- ja B-siivet) kuukausivuokra on 25,98
euroa/htm², yhteensä 95 113 euroa kuukaudessa ja 1 141 353 euroa
vuodessa. Yhteensä kuukausivuokra on arviolta 27,26 euroa/htm², noin
204 000 euroa kuukaudessa ja 2 449 000 euroa vuodessa.
Laajennuksen osalta neliövuokran perusteena on 3 828 htm². Pääomavuokran osuus on 24,47 euroa/htm²/kk ja ylläpitovuokran osuus
4,01 euroa/htm²/kk. Nykyisen rakennuksen osalta neliövuokran perusteena on 3 661 htm². Pääomavuokran osuus on 21,97 euroa/htm²/kk ja
ylläpitovuokran osuus 4,01 euroa/htm²/kk. Tuottovaade on kolme prosenttia ja poistoaika 30 vuotta.
Lopullinen pääomavuokra tarkistetaan toteutuneiden kustannusten mukaan ja ylläpitovuokra tarkistetaan valmistumisajankohdan ylläpitovuokraa vastaavaksi.
Nykyinen kuukausivuokra on 22,07 euroa/htm², yhteensä 103 561 euroa kuukaudessa ja 1 242 728 euroa vuodessa, josta pääomavuokran
osuus on 18,68 euroa/htm²/kk ja ylläpitovuokran osuus 3,38 euroa/htm²/kk.
Väistö- ja väliaikaiset tilat
Toteutus on suunniteltu vaiheistettavaksi siten, että laajennusosa rakennetaan ja otetaan käyttöön ensin, jolloin päiväkodille valmistuneita
tiloja voidaan käyttää koulun väistötiloina A-osan muutostöiden aikana.
Päiväkoti aloittaa toiminnan laajennusosassa vasta kun koko hanke on
valmis.
Tontille sijoitetaan kesän 2020 aikana vuokrapaviljonkeja koulun lisä- ja
väliaikaistiloiksi. Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto on hyväksynyt lisä- ja väliaikaistilojen hankesuunnitelman 5.3.2020 § 28.
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Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto
Kasvatus- ja koulutuslautakunta on 14.4.2020 § 90 antanut hankesuunnitelmasta puoltavan lausunnon ja todennut, että se vastaa hyvin
kasvatuksen ja koulutuksen toiminnallisia tavoitteita. Lausunto on kokonaisuudessaan asian päätöshistoriassa.
Hankesuunnitelman valmistelu ja toimivalta
Hankesuunnitelma on laadittu kaupunkiympäristön toimialan ja kasvatuksen ja koulutuksen toimialan yhteistyönä. Suunnittelun aikana on
kuultu asiantuntijoina kaupunginmuseon, ympäristöpalveluiden, rakennusvalvontapalveluiden ja pelastuslaitoksen edustajia, esteettömyysasiantuntijaa sekä kasvatuksen ja koulutuksen toimialan työsuojelun yhteistoimintahenkilöstöä.
Hallintosäännön 7 luvun 1 §:n 3 kohdan mukaan kaupunginvaltuusto
päättää hankesuunnitelmista, joiden kustannusarvio ylittää 10 miljoonaa euroa.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731
maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet
1
2
3
4
5

Oulunkylän ala-asteen hankesuunnitelma
Aluepiirustus
Viitesuunnitelmakooste
Rakennusosat ja tekniset järjestelmät
Hankkeen aikataulu

Muutoksenhaku
Kunnallisvalitus, valtuusto
Tiedoksi
Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto
Kasvatus- ja koulutuslautakunta

Päätöshistoria
Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 16.04.2020
§ 50
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HEL 2020-002608 T 10 06 00

Esitys
A
Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto
esitti kaupunginhallitukselle Oulunkylän ala-asteen ja uuden päiväkodin
laajennuksen ja muutoksen 26.3.2020 päivätyn hankesuunnitelman hyväksymistä siten, että hankkeen enimmäislaajuus on 7 097 brm² ja rakentamiskustannusten enimmäishinta on arvonlisäverottomana
22 640 000 euroa helmikuun 2020 kustannustasossa ehdolla, että kasvatus- ja koulutuslautakunta antaa hankesuunnitelmasta puoltavan lausunnon.
B
Rakennusten ja yleisten alueiden jaosto päätti oikeuttaa rakennukset ja
yleiset alueet -palvelukokonaisuuden jatkamaan hankkeen suunnittelua
odottamatta hankepäätöstä.
Esittelijä
tekninen johtaja
Kari Pudas
Lisätiedot
Reetta Amper, projektinjohtaja, puhelin: 310 38283
reetta.amper(a)hel.fi
Päivi Etelämäki, tiimipäällikkö, puhelin: 310 31871
paivi.etelamaki(a)hel.fi

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 14.04.2020 § 90
HEL 2020-002608 T 10 06 00

Päätös
Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunkiympäristölautakunnan
rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle puoltavan lausunnon
26.3.2020 päivätystä Oulunkylän ala-asteen ja uuden päiväkodin hankesuunnitelmasta osoitteessa Teinintie 12 (liite 1). Lisäksi kasvatus- ja
koulutuslautakunta lausuu hankesuunnitelmasta seuraavaa:
Hankesuunnitelma vastaa hyvin kasvatuksen ja koulutuksen toiminnallisia tavoitteita. Tilojen suunnittelussa ja toteutuksessa tulee kuitenkin
edelleen työskennellä yhdessä käyttäjätoimialan kanssa. Erityisesti ääneneristyksen ja -vaimennuksen huolellinen toteutus tulee varmistaa.
Myös valaistukseen tulee kiinnittää huomiota, sillä toimivalla valaistuksella tuetaan monipuolisia työskentelyolosuhteita ja edistetään turvalliPostiosoite
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suutta. Tilat ja pintarakenteet tulee suunnitella helposti siivottaviksi,
huollettaviksi ja korjattaviksi.
Kasvatus- ja koulutuslautakunta painottaa hankkeen kustannusseurannan ja laadunvalvonnan tärkeyttä koko prosessin aikana. Niillä on suuri
vaikutus terveelliseen ja turvalliseen oppimisympäristöön sekä toimialan käyttökustannuksiin. Myös aikataulun pitävyydestä on huolehdittava.
Kasvatus- ja koulutuslautakunta on hyväksynyt hankkeen tarveselvityksen 21.1.2020.
Hanke on esitelty kasvatus- ja koulutustoimialan työsuojelun yhteistoimintahenkilöstölle 31.1.2020. Työsuojelun lausunto on otettu huomioon
suunnittelussa.
Kasvatus- ja koulutuslautakunta korostaa, että hankkeen jatkosuunnittelussa ja toteuttamisessa pitää edelleen huomioida henkilöstön, lasten
ja nuorten näkemykset tilojen kehittämisessä.
Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen
Lisätiedot
Ulla Manninen, projektiarkkitehti, puhelin: 310 22493
ulla.k.manninen(a)hel.fi
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§ 273
V 27.5.2020, Vuokrausperiaatteiden määrittäminen Turun kasarmin
liike- ja toimistotontille (Kamppi, tontti 4218/2)
HEL 2019-011125 T 10 01 01 02

Päätös
Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto vahvistaa Kampissa sijaitsevan liike- ja toimistotontin 4218/2 vuokrausperiaatteet elokuva- ja ravintolakäyttöä varten
liitteen 1 mukaisesti.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251
maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet
1
2
3
4
5

Vuokrausperiaatteet tontti 4218_2
Varauspäätös
Sijaintikartta
Vuokra-aluekartta
Salassa pidettävä (Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 17 kohta) )

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Tiivistelmä
Narinkkatorin ja Lasipalatsinaukion laidalla sijaitseva Turun kasarmin
alue rakennuksineen on ollut varattuna kaupunginhallituksen elinkeinojaoston päätöksellä elokuvakeskuksen suunnittelua varten. Suunnittelu
on edennyt varauspäätöksen ehtojen mukaisesti. Elokuvakeskuksen
rakentaminen on tarkoitus aloittaa vuoden 2020 aikana.
Esittelijän perustelut
Varauspäätös
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Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto on 19.3.2018 päättänyt varata
alueen ja alueella sijaitsevan rakennuksen Oy Aristo-Invest Ab:lle, M1
Capital Oy:lle ja Oy Bufo Ab:lle perustettavan yhtiön lukuun elokuvakeskuksen suunnittelua varten 30.6.2020 saakka muun muassa seuraavin ehdoin:
 Alueelle on suunniteltava elokuvakeskus ja ravintolatiloja.
 Museotoiminnan häiriöt on minimoitava rakentamisaikana.
 Varauksensaaja neuvottelee kaupunkiympäristön toimialan rakennetun omaisuuden hallintapalvelun ja kiinteistöjen kehittämisyksikön
kanssa sopimuksen rakennuksen luovutusehdoista.
Päätös on liitteenä 2.
Elinkeinojaostolle tullaan esittämään viimeistään alkusyksystä 2020 varauksen jatkamista. Varausehdot tarkistetaan ja päivitetään varauspäätöksen yhteydessä siten, että ne vastaavat hankkeen sen hetkistä
suunnittelutilannetta. Varauksen jatkamista koskevan asian yhteydessä
arvioidaan muun ohella hankkeen edistämisen vaikutuksia kaupungin
tulonmuodostukseen.
Asemakaava- ja tonttitiedot
Alueella on voimassa asemakaavan muutos nro 12298, joka on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 7.10.2015, 256 § ja tullut voimaan
20.11.2015. Asemakaavan mukaan alue on liike- ja toimistorakennusten korttelialuetta. Rakennusoikeus on 2 170 k-m². Tontille saa sijoittaa
tilat Pisararadan keskusta-aseman katutasoon johtaville yleisösisäänkäynneille. Lisäksi alueella on voimassa Pisararadan maanalainen
asemakaava nro 12290. Liikennevirasto on ilmoittanut luopuvansa
asemakaavan mahdollistamasta Lasipalatsinaukion yleisösisäänkäynnistä. Asemakaavan mukainen varaus Pisara-aseman eteläiselle sisäänkäynnille on edelleen huomioitava suunnittelussa.
Suunnitelma
Varauksensaajat ovat suunnitelleet yhdessä Arkkitehtitoimisto Sarc
Oy:n kanssa tontille elokuva- ja ravintolakeskuksen. Tavoitteena on tarjota laadukkaita ja monipuolisia elokuva- ja ravintolaelämyksiä viihtyisässä ja helposti tavoitettavissa olevassa ympäristössä kaikille helsinkiläisille ja kaupungissa vieraileville. Suunnittelu on edennyt varausehtojen mukaisesti. Hankkeen maanalainen osuus on kustannussyistä pienenentynyt alkuperäisestä suunnitelmasta. Näin myös rakentamisaikaisia häiriöitä naapuritontin museotoiminalle pystytään merkittävästi pienentämään.
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Rakennukseen on suunniteltu kolme elokuvasalia, joihin tulee yhteensä
205 paikkaa. Ravintola- ja tapahtumatiloja tulee yhteensä noin 1 000
m². Maanpäällinen rakennusoikeus pystytään hyödyntämään lähes kokonaan. Lisäksi rakennuksen alle on suunniteltu kaksi maanalaista elokuvasalia ja lämpiö.
Tapahtumapaviljongin rakentaminen ja maanalaisen rakennusoikeuden
lisääminen edellyttävät asemakaavan poikkeamispäätöstä, siten että
nykyistä asemakaavaa ei tarvitsisi muuttaa. Rakentamistyöt on tarkoitus aloittaa vuoden 2020 aikana.
Hankkeen osapuolet
Hankkeesta vastaa vuonna 2018 perustettu varauksensaajien omistama Ilona Studios Oy, jonka on tarkoitus toimia myös keskuksen elokuvaoperaattorina. Keskuksen ravintolatoiminnasta vastaamaan on valittu
NoHo Partners Oyj, joka vastaisi myös Lasipalatsinaukion puolelle
suunnitellun lasipaviljongin tapahtumasisällöistä.
Suunnitelman mukaan rakennuksen omistajaksi ja tontin maanvuokralaiseksi tulee Lasipalatsinaukion vastakkaisella puolella sijaitsevan
Amos Rex -taidemuseon omistava Föreningen Konstsamfundet r.f.
(jatkossa Konstsamfundet). Konstsamfundet osallistuminen hankkeeseen parantaa rakentamisaikaista yhteistyötä ja yhdessä hankkeet
muodostavat toiminnallisen kokonaisuuden Lasipalatsinaukiolle. Ilona
Studios ja Konstsamfundet tutkivat mahdollisuutta Amos Rexin yhteydessä sijaitsevan Bio Rex -elokuvasalin käytön kehittämiseen ja mahdollisesti yhdistämiseen osaksi suunniteltua uutta elokuvakeskusta.
Tontilla sijaitseva rakennus
Tontilla sijaitsee vuonna 1833 valmistunut Turun kasarmin huoltorakennus. Rakennus toimi Helsingin linja-autoasemana vuosina 1935–
2005. Rakennuksen kerrosala on 1 942 k-m².
Tällä hetkellä rakennuksessa on vuokralaisina muun muassa kaupunkiympäristötoimiala, jolla on rakennuksessa toimistotiloja, Henry’s Pub
ravintola sekä Aseman lapset ry. Elinkeinojaoston tekemän suunnitteluvarauksen ehtona oli, että kaupunki edesauttaa Aseman lapset ry:n
Walkers-toimintaa löytämään toiminnalleen uudet sopivat ja riittävän
keskeiset tilat. Aseman lapset ry:n kanssa on etsitty tiloja sekä kaupungin omasta tilakannasta, Konstsamfundetin tiloista että yksityisten
keskustakiinteistöjen omistajien tilatarjonnasta.
Rakennuksen myyntineuvottelut ovat käynnissä. Myynnistä päätetään
myöhemmin erikseen.
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Kaupunkiympäristölautakunnan käsittely
Kaupunkiympäristölautakunta on käsitellessään vuokrausperusteiden
määrittämistä kokouksessa 12.11.2019 yksimielisesti hyväksynyt vastaehdotuksen, jonka mukaan kaupunki varmistaa hyvissä ajoin ennen
rakentamispäätöksen tekemistä, että Aseman lapset ry:n ylläpitämälle
Walkers-nuorisokahvilalle löydetään uudet ja riittävän keskeiset tilat läheltä nykyistä kahvilatilaa.
Esitettävät vuokrausperiaatteet
Tontti vuokrataan pitkäaikaisella maanvuokrasopimuksella. Sopimus
alkaa myöhemmin päätettävästä ajankohdasta ja on voimassa
31.12.2080 asti. Tontin vuosivuokra määritetään pitäen perusteena virallisen elinkustannusindeksin lokakuu 1951=100 pistelukua vastaavaa
kerrosneliömetrihintaa:
 Ravintolatilat 54,7 euroa (nykyarvo noin 1080 euroa)
 Tapahtumapaviljonki 27,4 euroa (nykyarvo noin 540 euroa)
 Maanpäälliset elokuvateatteritilat ja aulat 18,8 euroa (nykyarvo noin
370 euroa)
 Maanalaiset elokuvateatteritilat ja aulat 9,4 euroa (nykyarvo noin
185 euroa)
Vuokranmäärityksessä on käytetty puolueettoman arvioijan laatimaa
arviokirjaa. Esitetyt vuokrausperusteet vastaavat tontin markkina-arvoa
kyseisessä käyttötarkoituksessa. Hankkeen suunnitelmien ja edellä
mainittujen hintojen perusteella tontin vuosivuokraksi tulisi noin 95 000
euroa.
Sijaintikartta on liitteenä ja kartta vuokrattavasta alueesta liitteenä 4.
Toimivalta
Hallintosäännön 7 luvun 1 §:n 8 kohdan mukaan kaupunginvaltuusto
vahvistaa yli 30 vuoden pituisten maanvuokrasopimusten yleiset vuokrausperiaatteet.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251
maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet
1
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2
3
4
5

Varauspäätös
Sijaintikartta
Vuokra-aluekartta
Salassa pidettävä (Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 17 kohta) )

Muutoksenhaku
Kunnallisvalitus, valtuusto
Tiedoksi
Kaupunkiympäristölautakunta

Päätöshistoria
Kaupunginhallitus 27.04.2020 § 260
HEL 2019-011125 T 10 01 01 02

Päätös
Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.
Käsittely
27.04.2020 Pöydälle
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Anna
Vuorjoen ehdotuksesta.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251
maria.nelskyla(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 12.11.2019 § 568
HEL 2019-011125 T 10 01 01 02

Simonkatu 3

Esitys
Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle:
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 että Kampissa sijaitsevan niin kutsutun Turun kasarmin liike- ja toimistotontin 4218/2 vuokrausperiaatteet elokuva- ja ravintolakäyttöä
varten vahvistetaan liitteen 1 mukaisesti.
Kaupunki varmistaa hyvissä ajoin ennen rakentamispäätöksen tekemistä, että Aseman lapset ry:n ylläpitämälle Walkers-nuorisokahvilalle
löydetään uudet ja riittävän keskeiset tilat läheltä nykyistä kahvilatilaa.
Käsittely
12.11.2019 Esittelijän ehdotuksesta poiketen
Vastaehdotus:
Eveliina Heinäluoma: Kaupunki varmistaa hyvissä ajoin ennen rakentamispäätöksen tekemistä, että Aseman lapset ry:n ylläpitämälle Walkers-nuorisokahvilalle löydetään uudet ja riittävän keskeiset tilat läheltä
nykyistä kahvilatilaa.
Kannattaja: Anni Sinnemäki
Kaupunkiympäristölautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä Eveliina
Heinäluoman vastaehdotuksen.
05.11.2019 Pöydälle
Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho
Lisätiedot
Ilkka Aaltonen, johtava tonttiasiamies, puhelin: 09 310 36441
ilkka.aaltonen(a)hel.fi
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§ 274
Kaupunginvaltuuston istuntosalin yleisölehterin sulkeminen
31.7.2020 saakka
HEL 2020-006166 T 00 00 02

Päätös
Kaupunginhallitus päätti, että kaupunginvaltuuston istuntosalin yleisölehteri suljetaan ja että kaupunginvaltuuston julkista kokousta voi seurata vain sähköisesti Helsinki-kanavalla. Päätös on voimassa
31.7.2020 saakka.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Asta Vennelä, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004
asta.vennela(a)hel.fi

Muutoksenhaku
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
Epidemiatilanteen vuoksi on perusteltua, että fyysisen kokoontumisen
minimoimiseksi julkista kokousta voi seurata vain sähköisesti. Kaupunginvaltuuston julkiset kokoukset ovat katsottavissa yleisessä tietoverkossa Helsinki-kanavalla osoitteessa helsinkikanava.fi. Kokoukset lähetetään suorina lähetyksinä ja tallenteet ovat katsottavissa myös jälkikäteen. Helsinki-kanava on ollut jo ennen epidemiatilannetta pääasiallinen kanava kokousten seuraamiseen.
Hallituksen esitykseen HE 47/2020 vp sisältyi lakiehdotus kuntalain
(410/2015) väliaikaisesta muuttamisesta ja lakimuutos tuli voimaan
1.5.2020. Kuntalakiin lisättiin väliaikaisesti uusi 90 a §, jonka 1 momentin 4 kohdassa säädetään, että toimielimen julkista kokousta voi seurata vain sähköisesti kunnanhallituksen päätöksessään osoittamalla tavalla. Päätös on voimassa 31.7.2020 saakka.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
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Lisätiedot
Asta Vennelä, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004
asta.vennela(a)hel.fi

Muutoksenhaku
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
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§ 275
Euroopan komission päätöksen mukainen valtiontuen takaisinperintä
HEL 2019-007864 T 00 01 06

Päätös
Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.
Käsittely
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Anna
Vuorjoen ehdotuksesta.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Jenni Rope, kaupunginlakimies, puhelin: 310 36195
jenni.rope(a)hel.fi

Liitteet
1
2
3
4
5
6

Euroopan komission päätös 28.6.2019 C(2019) 3152 valtiontuesta
SA.33846 – (2015/C) (ex 2014/NN) (ex 2011/CP), jonka Suomi on toteuttanut Helsingin Bussiliikenne Oy:lle
Liite Euroopan komission päätökseen 28.6.2019 C(2019) 3152 valtiontuesta SA.33846 – (2015/C) (ex 2014/NN) (ex 2011/CP), jonka Suomi
on toteuttanut Helsingin Bussiliikenne Oy:lle
Laskelma takaisinperintäkorosta
Helsingin kaupungin Linja-autotoiminta Oy:n lausunto 16.8.2019
Helsingin Bussiliikenne Oy:n lausunto 7.8.2019
Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Päätösehdotus
Kaupunginhallitus päättää Euroopan komission päätöksen C(2019)
3152 velvoittamana ja eräiden valtion tukea koskevien Euroopan unionin säännösten soveltamisesta annetun lain nojalla periä takaisin kaupungin myöntämän tuen (SA.33846) yhteismäärältään 54 231 850 euroa sekä takaisinperittävistä tukimääristä perittävän koron ensisijaisesti
Helsingin kaupungin Linja-autotoiminta Oy:ltä ja toissijaisesti Helsingin
Bussiliikenne Oy:ltä.
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Takaisinperittävistä tukimääristä peritään korkoa niiden tosiasialliseen
takaisin maksamiseen saakka. Korko lasketaan siitä päivästä alkaen,
jona tuet saatettiin tuensaajien käyttöön. Korolle on laskettava korkoa
asetuksen (EY) N:o 794/2004 V luvun ja asetuksen (EY) N:o 794/2004
muuttamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 271/2008 mukaisesti.
Tuki ja tukimääristä perittävä korko peritään takaisin ensisijaisesti Helsingin kaupungin Linja-autotoiminta Oy:ltä. Siltä osin kuin tukea ja tukimääristä perittävää korkoa ei saada perittyä Helsingin kaupungin Linja-autotoiminta Oy:ltä, ne peritään takaisin Helsingin Bussiliikenne
Oy:ltä.
Esittelijän perustelut
Euroopan komission päätös valtiontuen SA.33846 takaisinperinnästä
Euroopan komissio on antanut 28.6.2019 päätöksen C(2019) 3152 valtiontuesta SA.33846 – (2015/C) (ex 2014/NN) (ex 2011/CP), jonka
Suomi on toteuttanut Helsingin Bussiliikenne Oy:lle. Päätöksen 1 artiklan mukaan valtiontuki, jonka määrä on 54 231 850 euroa, ja jonka
Suomi on myöntänyt Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen
(SEUT) 108 artiklan 3 kohdan vastaisesti Helsingin Bussiliikenne Oy:n
hyväksi komission päätöksessä yksilöityjen tukitoimenpiteiden 1, 2, 3 ja
4 mukaisesti, ei sovellu sisämarkkinoille.
Päätöksen 2 artiklan mukaisesti Suomen on perittävä 1 artiklassa tarkoitettu tuki takaisin tuensaajalta. Koska nykyisen Helsingin kaupungin
Linja-autotoiminta Oy:n ja nykyisen Helsingin Bussiliikenne Oy:n välillä
on komission mukaan taloudellinen jatkuvuus, velvollisuus maksaa tuki
takaisin on laajennettu koskemaan nykyistä Helsingin Bussiliikenne
Oy:tä.
Takaisinperittävistä tukimääristä on perittävä korkoa niiden tosiasialliseen takaisin maksamiseen saakka. Korko lasketaan siitä päivästä alkaen, jona tuet saatettiin tuensaajien käyttöön. Korolle on laskettava
korkoa asetuksen (EY) N:o 794/2004 V luvun ja asetuksen (EY) N:o
794/2004 muuttamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 271/2008 mukaisesti.
Takaisinperintäkoron määrä on komission päätöksen 3 artiklan mukaiseen täytäntöönpanon neljän kuukauden määräaikaan 16.7.2020
saakka laskettuna yhteensä 7 456 514,56 euroa. Takaisinperittävä tuki
16.7.2020 asti laskettuine korkoineen on näin ollen yhteensä 61 688
364,56 euroa. Takaisinperittävistä tukimääristä peritään kuitenkin korkoa niiden tosiasialliseen takaisin maksamiseen saakka.
Euroopan komission päätöksen kansallinen täytäntöönpano
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Komission päätös koskee SEUT 107 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun
tuen takaisinperimistä. Päätöksen kansalliseen täytäntöönpanoon sovelletaan eräiden valtion tukea koskevien Euroopan unionin säännösten soveltamisesta annettua lakia. Sen 1 §:n mukaan komission päätös
tuen takaisinperimisestä on pantava Suomessa viipymättä täytäntöön.
Täytäntöönpanon on velvollinen suorittamaan se viranomainen, joka on
myöntänyt kyseisen tuen. Helsingin kaupunki on komission päätöksen
mukaisen tuen myöntänyt viranomainen.
Komission takaisinperintäpäätös pannaan täytäntöön takaisinperinnästä vastuussa olevan viranomaisen päätöksellä. Päätöksessä on yksilöitävä tuen takaisinmaksuun velvolliset yritykset, takaisinperittävä määrä
ja sille maksettava korko sekä muut tarpeelliset seikat siten kuin komission päätöksessä määrätään.
Takaisinperinnän täytäntöönpanoa koskeva kansallisen viranomaisen
päätös voidaan panna täytäntöön verojen ja maksujen täytäntöönpanosta annetussa laissa säädetyssä järjestyksessä. Päätökseen saa
hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen siten kuin laissa oikeudenkäynnistä hallintoasioissa säädetään. Päätös on pantava täytäntöön muutoksenhausta huolimatta.
Takaisinperinnän kohteena olevat toimenpiteet
Takaisinperinnän kohteena ovat komission päätöksen luvuissa 3.1. –
3.4. yksilöidyt toimenpiteet 1, 2, 3 ja 4.

Toimenpide 1 – vuoden 2002 kalustolaina
Kyseessä on Helsingin kaupungin 6.5.2002 HKL-Bussiliikenteelle
myöntämä 14,5 miljoonan euron kalustolaina bussikaluston hankinnan
rahoittamiseksi.
Takaisinperittävän tuen määrä on seuraavien summa:
1) erääntyneen koron, joka lasketaan lisäämällä markkinaehtoiseen
korkoon eli 12 kuukauden Euribor-korkoon 400 peruspistettä (24 päivän toukokuuta 2002 ja 23 päivän toukokuuta 2012 välisenä aikana) ja
1 000 peruspistettä (24 päivän toukokuuta 2012 ja 13 päivän tammikuuta 2016 välisenä aikana), ja maksetun koron, joka lasketaan lisäämällä tosiasialliseen korkoon eli 12 kuukauden Euribor-korkoon 5 peruspisteen marginaali, välinen erotus; ja
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2) lainan jäljellä oleva 10,7 miljoonan euron pääoma, jota ei ole maksettu takaisin.
Takaisinperittävän tuen määrä on komission päätöksen liitteenä olevan
laskelman mukaisesti siten 20 190 595 euroa.
Valtiontuen myöntämispäivä on kohdan 1 osalta päivä, jona korko
erääntyi, eli kunkin vuoden 31 päivä joulukuuta vuosina 2002–2015 ja
13 päivä tammikuuta 2016 (viimeinen lainapäivä) ja kohdan 2 osalta
päivä, jona lainan perimisestä luovuttiin, eli 13 päivä tammikuuta 2016.
Takaisinperittävästä tukimäärästä perittävä korko on tämän esityksen
liitteenä 3 olevan laskelman mukaisesti komission päätöksen 3 artiklan
mukaiseen täytäntöönpanon neljän kuukauden määräaikaan saakka
laskettuna yhteensä 2 504 257,21 euroa.
Toimenpiteen 1 osalta takaisinperittävä tukimäärä korkoineen on näin
ollen 16.7.2020 asti laskettuine korkoineen yhteensä 22 694 852,21 euroa. Takaisinperittävästä tukimäärästä peritään kuitenkin korkoa sen
tosiasialliseen takaisin maksamiseen saakka.
Toimenpide 2 – vuoden 2005 pääomalaina
Kyseessä on Helsingin Bussiliikenne Oy:n perustamisen yhteydessä
1.1.2005 sen vastuulleen ottama Helsingin kaupungin vuonna 1994
HKL-Bussiliikenteelle myöntämä 16,3 miljoonan euron ”perustamislaina” ja Helsingin kaupungin HKL-Bussiliikenteeseen tekemästä alkupääomasijoituksesta peräisin ollut Suomen Turistiauto Oy:n velka, josta
oli 31.12.2004 jäljellä 3,6 miljoonaa euroa. Helsingin kaupunki muutti
velat 15 893 700,37 euron pääomalainaksi (31.12.2004 jäljellä ollut 12
255 223,50 euron ”perustamislaina” ja 18.4.2006 Suomen Turistiauto
Oy:n 3 638 476,87 euron velka). Kaupunki muutti pääomalainan
11.12.2015 Helsingin Bussiliikenne Oy:n omaksi pääomaksi.
Takaisinperittävän tuen määrä on seuraavien erotus:
1) erääntynyt korko, joka lasketaan markkinaehtoisen koron perusteella
eli a) 1 päivän tammikuuta 2005 ja 11 päivän joulukuuta 2015 välisenä
aikana ”perustamislainasta” perittävän 8,08 prosentin koron ja b) 18
päivän huhtikuuta 2006 ja 11 päivän joulukuuta 2015 välisenä aikana
Suomen Turistiauto Oy:n veloista perittävän 7,70 prosentin koron perusteella; ja
2) tosiasiallisesti maksettu korko eli 0.
Takaisinperittävän tuen määrä on komission päätöksen liitteenä olevan
laskelman mukaisesti siten 20 241 255 euroa.
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Valtiontuen myöntämispäivä on päivä, jona korko olisi erääntynyt, jos
laina olisi myönnetty markkinaehtojen mukaisesti eli kunkin vuoden 31
päivä joulukuuta vuosina 2005–2014 ja 11 päivä joulukuuta 2015 (päivä, jona vuoden 2005 pääomalaina muunnettiin Helsingin Bussiliikenne
Oy:n omaksi pääomaksi).
Takaisinperittävästä tukimäärästä perittävä korko on tämän esityksen
liitteenä 3 olevan laskelman mukaisesti komission päätöksen 3 artiklan
mukaiseen täytäntöönpanon neljän kuukauden määräaikaan saakka
laskettuna yhteensä 3 172 698,58 euroa.
Toimenpiteen 2 osalta takaisinperittävä tukimäärä korkoineen on näin
ollen 16.7.2020 asti laskettuine korkoineen yhteensä 23 413 953,58 euroa. Takaisinperittävästä tukimäärästä peritään kuitenkin korkoa sen
tosiasialliseen takaisin maksamiseen saakka.
Toimenpide 3 – vuoden 2011 pääomalaina
Kyseessä on Helsingin kaupungin 31.1.2011 Helsingin Bussiliikenne
Oy:lle myöntämä 5,8 miljoonan euron pääomalaina. Pääomalainaa ei
maksettu takaisin, ja kaupunki muutti sen 11.12.2015 Helsingin Bussiliikenne Oy:n omaksi pääomaksi.
Takaisinperittävän tuen määrä on koko lainamäärä eli 5 800 000 euroa.
Valtiontuen myöntämispäivä on lainan myöntämispäivä eli 31 päivä
tammikuuta 2011.
Takaisinperittävästä tukimäärästä perittävä korko on tämän esityksen
liitteenä 3 olevan laskelman mukaisesti komission päätöksen 3 artiklan
mukaiseen täytäntöönpanon neljän kuukauden määräaikaan saakka
laskettuna yhteensä 870 791,20 euroa.
Toimenpiteen 3 osalta takaisinperittävä tukimäärä korkoineen on näin
ollen 16.7.2020 asti laskettuine korkoineen yhteensä 6 670 791,20 euroa. Takaisinperittävästä tukimäärästä peritään kuitenkin korkoa sen
tosiasialliseen takaisin maksamiseen saakka.
Toimenpide 4 – vuoden 2012 pääomalaina
Kyseessä on Helsingin kaupungin 23.5.2012 Helsingin Bussiliikenne
Oy:lle myöntämä 8 miljoonan euron pääomalaina. Pääomalainaa ei
maksettu takaisin, ja kaupunki muutti sen 11.12.2015 Helsingin Bussiliikenne Oy:n omaksi pääomaksi.
Takaisinperittävän tuen määrä on koko lainamäärä eli 8 000 000 euroa.
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Valtiontuen myöntämispäivä on lainan myöntämispäivä eli 23 päivä
toukokuuta 2012.
Takaisinperittävästä tukimäärästä perittävä korko on tämän esityksen
liitteenä 3 olevan laskelman mukaisesti komission päätöksen 3 artiklan
mukaiseen täytäntöönpanon neljän kuukauden määräaikaan saakka
laskettuna yhteensä 908 767,57 euroa.
Toimenpiteen 4 osalta takaisinperittävä tukimäärä korkoineen on näin
ollen 16.7.2020 asti laskettuine korkoineen yhteensä 8 908 767,57 euroa. Takaisinperittävästä tukimäärästä peritään kuitenkin korkoa sen
tosiasialliseen takaisin maksamiseen saakka.
Asianosaisten kuuleminen
Helsingin kaupungin Linja-autotoiminta Oy:lle ja Helsingin Bussiliikenne
Oy:lle on hallintolain 34 §:n mukaisesti varattu tilaisuus lausua mielipiteensä asiasta. Lausunnot ovat tämän esityksen liitteinä 4 ja 5.
Kaupungin muutoksenhaku komission päätökseen
Kaupunki on valtiontukiviranomaisena nostanut 6.9.2019 kanteen Euroopan unionin yleisessä tuomioistuimessa komission päätöksen kumoamiseksi. Kaupunki katsoo, että riidanalaisessa päätöksessä tarkastellut toimenpiteet on myönnetty markkinaehtoisesti, eikä niihin ole miltään osin sisältynyt SEUT 107 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua valtiontukea. Kaupunki kiistää myös komission tulkinnan taloudellisesta jatkuvuudesta ja takaisinperintävelvollisuuden laajentamisen koskemaan
Helsingin Bussiliikenne Oy:tä. Kaupunki katsoo lisäksi, että riidanalainen päätös on unionin oikeuden yleisten periaatteiden, erityisesti luottamuksensuojan ja suhteellisuusperiaatteen vastainen, ja rikkoo Helsingin Bussiliikenne Oy:n puolustautumisoikeuksia.
Kaupunki haki kanteen nostamisen yhteydessä komission päätöksen
täytäntöönpanon lykkäämistä siihen saakka, kunnes kaupungin kanne
pääasiassa on lopullisesti ratkaistu. Euroopan unionin yleinen tuomioistuin määräsi 19.9.2019 komission päätöksen täytäntöönpanoa lykättäväksi siltä osin kuin siinä asetetaan velvollisuus periä valtiontuen määrä välittömästi takaisin tuensaajalta sen määräyksen antamiseen saakka, jolla välitoimia koskeva menettely päätetään. Tuomioistuin päätti
välitoimia koskevan menettelyn 13.3.2020 hylkäämällä kaupungin välitoimihakemuksen ja peruuttamalla 19.9.2019 annetun väliaikaista oikeussuojaa koskevan määräyksen.
Pääasia on edelleen vireillä Euroopan unionin yleisessä tuomioistuimessa.
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Toimivalta
Helsingin kaupungin hallintosäännön 8 luvun 1 §:n 3 momentin mukaan
kaupunginhallituksen tehtävänä on päättää asioista, joita ei ole säädetty tai määrätty muulle kaupungin toimielimelle, viranhaltijalle tai luottamushenkilölle.
Valtiontuen takaisinperinnästä päättämistä ei ole säädetty tai määrätty
muulle kaupungin toimielimelle, viranhaltijalle tai luottamushenkilölle.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Jenni Rope, kaupunginlakimies, puhelin: 310 36195
jenni.rope(a)hel.fi

Liitteet
1
2
3
4
5
6

Euroopan komission päätös 28.6.2019 C(2019) 3152 valtiontuesta
SA.33846 – (2015/C) (ex 2014/NN) (ex 2011/CP), jonka Suomi on toteuttanut Helsingin Bussiliikenne Oy:lle
Liite Euroopan komission päätökseen 28.6.2019 C(2019) 3152 valtiontuesta SA.33846 – (2015/C) (ex 2014/NN) (ex 2011/CP), jonka Suomi
on toteuttanut Helsingin Bussiliikenne Oy:lle
Laskelma takaisinperintäkorosta
Helsingin kaupungin Linja-autotoiminta Oy:n lausunto 16.8.2019
Helsingin Bussiliikenne Oy:n lausunto 7.8.2019
Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Muutoksenhaku
Hallintovalitus, todisteellinen tiedoksianto
Otteet
Ote
Helsingin kaupungin Linjaautotoiminta Oy

Helsingin Bussiliikenne Oy

Postiosoite
PL 1
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
helsinki.kirjaamo@hel.fi

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

Otteen liitteet
Esitysteksti
Hallintovalitus, todisteellinen tiedoksianto
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4
Liite 5
Esitysteksti
Hallintovalitus, todisteellinen tiedoksianto
Liite 1
Puhelin
+358 9 310 1641
Faksi
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Liite 2
Liite 3
Liite 4
Liite 5
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§ 276
Hankintaoikaisuvaatimus koskien tapaamisten ja verkostoitumisen
sähköisen palvelun hankintaa
HEL 2019-012279 T 02 08 02 00

Päätös
Kaupunginhallitus päätti hyväksyä tapaamisten ja verkostoitumisen
sähköinen palvelun hankintaa koskevan Tavata Global Oy:n hankintaoikaisuvaatimuksen. Samalla kaupunginhallitus päätti kumota tapaamisten ja verkostoitumisen sähköisen palvelun hankintapäätöksen (vs.
elinkeinojohtaja 20.12.2019 § 122).
Kaupunginhallitus päätti tehdä hankintapäätöksen siten, että se sulkee
Brella Oy:n pois tarjouskilpailusta, koska tarjouspyynnön liitteenä olevassa vaatimusluettelossa ollut vähimmäisvaatimus ei täyty, ja päättää
hankkia tapaamisten verkostoitumisen sähköisen palvelun Tavata Global Oy:lta.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Jorma Nordlin, erityisasiantuntija, puhelin: 310 36016
jorma.nordlin(a)hel.fi

Liitteet
1
2

Oikaisuvaatimus
Vastine oikaisupyyntöön

Muutoksenhaku
Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös
Otteet
Ote
Asianosaiset

Otteen liitteet
Esitysteksti
Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös
Liite 1
Liite 2

Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
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Esittelijän perustelut
Hankinta
Vs. elinkeinojohtaja päätti 20.12.2019 § 122 hyväksyä Brella Oy:n tarjouksen tapaamisten ja verkostoitumisen sähköisestä palvelusta. Kilpailutuksessa tarjouksen antanut Tavata Global Oy on jättänyt hankintaoikaisuvaatimuksen määräajassa. Tavata Global Oy vaatii, että Brella
Oy suljetaan pois tarjouskilpailusta ja vetoaa poissulkuperusteena olevaan vaatimukseen jossa NewCo-yhteisön 24/7 virtuaaliympäristö pitäisi olla käytössä käyttöönottovaiheessa.
Brella Oy suljetaan pois tarjouskilpailusta, sillä tarjouspyynnössä kuvatun minimiehdon mukaisesti tarjouksen poissulkeva peruste täyttyy
NewCo-yhteisön 24/7 virtuaaliympäristön osalta. Brella Oy on tarjoukseen liittyvässä hinnoitteludokumentissa kertonut, että hinnoitteluun sisältyy kokeilu edellä mainitun ympäristön osalta vuoden 2020 syyskuusta alkaen.
Säädökset ja muut normit
Hankintalain (1397/2016) 133 §:n mukaan asianosainen voi vaatia
hankintaoikaisua hankintaa koskevasta päätöksestä.
Kuuleminen
Asianosaisia on hallintolain mukaisesti kuultu. Brella Oy on toimittanut
lausunnon.
Toimivalta
Helsingin kaupungin hallintosäännön 19 luvun 4 §:n mukaan kaupunginhallituksen, sen jaoston ja sen alaisen viranomaisen päätöksestä
tehdyn hankintaoikaisun käsittelee kaupunginhallitus.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Jorma Nordlin, erityisasiantuntija, puhelin: 310 36016
jorma.nordlin(a)hel.fi

Liitteet
1
2

Oikaisuvaatimus
Vastine oikaisupyyntöön

Muutoksenhaku
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Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös
Otteet
Ote
Asianosaiset

Otteen liitteet
Esitysteksti
Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös
Liite 1
Liite 2

Päätöshistoria
Keskushallinto Kaupunginkanslia Elinkeino-osasto Elinkeinojohtaja 20.12.2019 §
122
HEL 2019-012279 T 02 08 02 00

Päätös
Vs. elinkeinojohtaja päätti hyväksyä Brella Oy:n tarjouksen tapaamisten
ja verkostoitumisen sähköisestä palvelusta kokonaistaloudellisesti edullisimpana.
Hankinnan arvonlisäveroton kokonaisarvo on 58 040 euroa. Kyseessä
on kansallisen kynnysarvon alle jäävä pienhankinta, johon ei sovelleta
hankintalakia. Hankintaan liittyvien kustannusten arvonlisäveroton
osuus maksetaan talousarvion kohdalta 14001, kustannuspaikalta
18141000, Elinkeino-osaston Uudet yritykset -yksikölle osoitetusta
määrärahasta.
Elinkeinojohtaja päätti valtuuttaa Uudet yritykset -yksikön päällikön allekirjoittamaan päätökseen liittyvän hankintasopimuksen.
Päätöksen perustelut
Hankinnan kohteena on järjestelmän, käyttöönotto, koulutus ja käyttöönottovaiheen tuki ja ylläpito, käyttövaiheen tuki ja ylläpito, järjestelmän
tietojen säilytys (tietovarasto), lisätoiminnallisuuksien toteutus testauksineen siltä osin, kun vaatimusluettelossa kuvattuja toiminnallisuuksia
puuttuu järjestelmästä. Hankinta voi olla suppeampi, kuin tarjouspyynnössä on kuvattu, hankinta tarkennetaan sopimuksentekovaiheessa.
Tarjouspyynnöt lähetettiin 10.6.2019 neljälle toimittajalle. Tarjouspyyntöön liittyviä tarkentavia kysymyksiä ei saatu. Kaksi tarjoajaa jättivät tarjouksen 19.8.2019 mennessä. Tarjouksen jättivät Brella Oy ja Tavata
Global Oy. Saapuneet tarjoukset olivat tarjouspyynnön mukaisia.
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Tarjouksen valintaperusteena oli kokonaistaloudellinen edullisuus tarjouspyynnön mukaisesti. Päätös perustuu tarjouspyynnössä ilmoitettujen laadullisten tekijöiden ja kustannusten vertailuun. Laadullisina tekijöinä huomioitiin tarjottujen ratkaisujen soveltuvuus, valmiusaste ja tarjousten laatu. Tarjousvertailu on tämän päätöksen liitteenä 2. Vertailu
osoittaa, että kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen on tehnyt
Brella Oy.
Elinkeinojohtajan oikeus toteuttaa hankintoja perustuu kansliapäällikön
päätökseen kaupunginkanslian hankintaoikeuksista 31.07.2018 § 176.
Sitova sopimus sopijapuolten välille syntyy vasta erikseen allekirjoitettavalla hankintasopimuksella.
Lisätiedot
Jorma Nordlin, erityisasiantuntija, puhelin: 310 36016
jorma.nordlin(a)hel.fi
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§ 277
Helsingin kaupungin liittyminen European Forum of Technical and
Vocational Education and Training -verkostoon
HEL 2020-002380 T 04 03 01

Päätös
Kaupunginhallitus hyväksyi Stadin ammatti- ja aikuisopiston liittymisen
European Forum of Technical and Vocational Education and Training verkoston jäseneksi.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731
maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet
1

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan esitys EfVET:iin liittymisestä

Muutoksenhaku
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
European Forum of Technical and Vocational Education and Training verkosto (EfVET) on eurooppalainen ammatillisen koulutuksen järjestäjien ja muiden sen kanssa tekemisissä olevien organisaatioiden yhteenliittymä. Verkostoon kuuluu 213 toimijaa 34 maasta. Suomesta jäseninä on Opetushallitus ja koulutuksen järjestäjiä.
Verkoston tavoitteena on tukea ja edistää ammatillisen koulutuksen
kehittämistä Euroopassa. Se toimii ammatillisen koulutuksen ja jäsentensä edunvalvojana EU:ssa ja tukee verkostoitumista työelämän ja
tutkimuslaitosten kanssa. Verkostoon liittyminen tukee Stadin ammattija aikuisopiston pyrkimystä olla näkyvä ja vakuuttava kansainvälinen
toimija.
Verkoston vuotuinen jäsenmaksu on 600 euroa.
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Talousarvion 2020 noudattamisohjeiden mukaan kaupunginhallitus
päättää kaupungin liittymisestä järjestöihin. Järjestöistä eroamisesta voi
päättää toimialan, viraston tai liikelaitoksen päällikkö. Jos toimiala ehdottaa liittymistä uuteen järjestöön, samassa yhteydessä tulee tarkastella sen jäsenyyksiä kokonaisuutena ja arvioida mahdollisuutta luopua
jostain toisesta jäsenyydestä.
Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla on alkuvuodesta aloitettu selvitys Educating Cities -verkostosta luopumisesta. Arvioinnissa selvitetään vielä muiden verkostossa mukana olevien suomalaiskaupunkien
näkemyksiä. Päätös on tämänhetkisen tiedon mukaan tulossa syksyllä.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731
maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet
1

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan esitys EfVET:iin liittymisestä

Muutoksenhaku
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Tiedoksi
Stadin ammatti- ja aikuisopisto
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§ 278
Helsingin kaupungin liittyminen Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL
ry:n ja KNX Finland ry:n jäseneksi
HEL 2020-004818 T 00 01 06

Päätös
Kaupunginhallitus hyväksyi Stadin ammatti- ja aikuisopiston liittymisen
Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry:n ja KNX Finland ry:n jäseneksi.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731
maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet
1

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan esitys liittymisestä STUL:n ja
KNX Finlandin jäseneksi

Muutoksenhaku
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry on yhteistyö- ja verkostoitumisfoorumi ammatillisille oppilaitoksille ja opettajille. Se on merkittävä
asiantuntija ja lausunnonantaja uusien sähköalaa koskevien lakien ja
asetusten valmistelussa. Se järjestää mm. sähköturvallisuuskoulutusta,
joka on ammatillisen osaamisen ylläpidossa välttämätöntä. Oppilaitosjäsenyys tarjoaa edulliset kurssihinnat.
KNX Finland ry on johtava kiinteistöautomaation kehittämisyhdistys.
Sen jäseninä ovat mm. muut merkittävimmät oppilaitokset Suomessa.
Yhdistys kouluttaa KNXtekniikkaan ja ylläpitää sen yhteistyöfoorumia.
KNXtekniikka on kiinteistöautomaation ohjelmointijärjestelmä, joka on
Suomessa ja muualla Euroopassa laajalti käytetty.
Sekä STUL:n että KNX Finlandin jäsenyys on perusteltua ammatillisen
koulutuksen muutoksessa. Opettajien vuorovaikutus työelämän merkitPostiosoite
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tävien toimijoiden kanssa auttaa opetuksen kehittämisessä, kun opettajilla on suora kontakti alan tuoreisiin muutoksiin.
KNX Finland ry:n vuotuinen jäsenmaksu on 200 euroa ja STUL:n 50
euroa.
Talousarvion 2020 noudattamisohjeiden mukaan kaupunginhallitus
päättää kaupungin liittymisestä järjestöihin. Järjestöistä eroamisesta voi
päättää toimialan, viraston tai liikelaitoksen päällikkö. Jos toimiala ehdottaa liittymistä uuteen järjestöön, samassa yhteydessä tulee tarkastella sen jäsenyyksiä kokonaisuutena ja arvioida mahdollisuutta luopua
jostain toisesta jäsenyydestä. Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla
tehdyssä tarkastelussa ei ole löytynyt sellaista verkostoa, jonka jäsenyydestä voisi tässä yhteydessä luopua.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731
maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet
1

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan esitys liittymisestä STUL:n ja
KNX Finlandin jäseneksi

Muutoksenhaku
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Tiedoksi
Stadin ammatti- ja aikuisopisto
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§ 279
Selvitys osallistuvan budjetoinnin toimeenpanosta 2018-2019 ja esitys osallistuvan budjetoinnin toteuttamisperiaatteista 2020-2021
HEL 2018-004039 T 00 01 00

Päätös
Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi selvityksen osallistuvan budjetoinnin toimeenpanosta 2018-2019.
Kaupunginhallitus päätti hyväksyä osallistuvan budjetoinnin toteuttamisperiaatteet 2020-2021 liitteen 1 mukaisesti.
Käsittely
Vastaehdotus:
Reetta Vanhanen: Muutetaan osallistuvan budjetoinnin toteuttamisen
periaatteita lisäämällä seuraava reunaehto:
Yksittäisen äänestettävän ehdotuksen kustannukset saavat olla enintään 50 % alueen kokonaisbudjetista.
Kannattaja: Fatim Diarra
Äänestys
JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Reetta Vanhasen vastaehdotuksen mukaisesti muutettuna
Jaa-äänet: 5
Veronika Honkasalo, Mika Raatikainen, Marcus Rantala, Tomi Sevander, Anna Vuorjoki
Ei-äänet: 9
Fatim Diarra, Terhi Koulumies, Pia Pakarinen, Wille Rydman, Daniel
Sazonov, Anni Sinnemäki, Reetta Vanhanen, Jan Vapaavuori, Sanna
Vesikansa
Tyhjä: 1
Nasima Razmyar
Kaupunginhallitus hyväksyi Reetta Vanhasen vastaehdotuksen mukaisesti muutetun ehdotuksen äänin 5 - 9 (1 tyhjä).
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
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Lisätiedot
Titta Reunanen, alueosallisuuspäällikkö, puhelin: 310 23437
titta.reunanen(a)hel.fi
Kirsi Verkka, kehittämispäällikkö, puhelin: 310 84026
kirsi.verkka(a)hel.fi

Liitteet
1
2
3
4

Osallistuvan budjetoinnin toteuttamisen periaatteet 2020-2021,
4.5.2020
Selvitys osallistuvan budjetoinnin toimeenpanosta 2018-2019
Tutkimuskatsaus Kaupunkilaisten aanet osallistuvassa budjetoinnissa
Osallistuvan budjetoinnin palaute ja arviointi

Muutoksenhaku
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Päätösehdotus
Kaupunginhallitus päättää merkitä tiedoksi selvityksen osallistuvan
budjetoinnin toimeenpanosta 2018-2019.
Kaupunginhallitus päättää hyväksyä osallistuvan budjetoinnin toteuttamisperiaatteet 2020-2021 liitteen 1 mukaisesti.
Esittelijän perustelut
Osallistuvan budjetoinnin ensimmäinen toteutus 2018-2019
Kaupunginhallitus päätti 13.11.2017 §:n 1047 osana osallisuusmallia
käynnistää kaupunkitasoisen osallistuvan budjetoinnin. Kaupunginvaltuusto päätti 13.6.2018 § 9 perustaa itsenäiseksi taseyksiköksi muodostettavan Osallisuusrahaston (Delaktighetsfonden). Osallisuusrahaston tarkoituksena on edistää yhdenvertaista kaupunkia luomalla taloudelliset edellytykset helsinkiläisten asukkaiden ja yhteisöjen esittämien
hankkeiden ja projektien toteuttamiselle hallintosäännön 27 luvun 1 §:n
mukaisesti. Kaupunginvaltuusto totesi rahaston perustamispäätöksen
yhteydessä, että kaupunginhallitus tulee erikseen päättämään osallistuvan budjetoinnin määrärahan valmisteluperiaatteista ja toteutuksesta.
Kaupunginhallitus päätti 1.10.2018 § 631 osallistuvan budjetoinnin ensimmäisen toteutuksen periaatteista. Samalla kaupunginhallitus päätti,
että kaupunginhallitukselle tuodaan selvitys osallistuvan budjetoinnin
ensimmäisestä toteutuksesta, jotta osallistuvan budjetoinnin periaatteita ja toteutustapaa voidaan tarvittaessa korjata. Selvitys ensimmäisestä
toteutuksesta on päätöksen liitteessä 2.
Kaupunginhallitus päätti 1.10.2018 § 631, että osallistuvan budjetoinnin
äänestysprosenttia seurataan niin, että äänestyskäyttäytymistä voidaan
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tutkia vastaavasti kuin valtiollisissa ja kuntavaaleissakin. Valtiollisissa ja
kuntavaaleissa kaupunki seuraa äänestyskäyttäytymisestä äänestysprosentteja äänestysalueilla sekä ehdokkaiden saamia ääniä. Äänestyskäyttäytymistä tutkittiin kaupunkitutkimus ja tilastot-yksikössä. Tulokset
on julkaistu tutkimuskatsauksessa Kaupunkilaisten äänet osallistuvassa budjetoinnissa. Helsingin kaupungin osallistuvan budjetoinnin äänestys 2019
(liite 3).
Toimialat ovat käynnistäneet vuonna 2019 toteutukseen äänestettyjen
suunnitelmien toimeenpanon alkuvuodesta 2020. Omastadi.hel.fi palveluun on avattu sivusto, jossa kaupunkilaiset voivat seurata hankkeiden toteutumista.
Osallistuvan budjetoinnin toteutusperiaatteet ja reunaehdot 2020-2021
Toteutusperiaatteiden ja budjettiehdotusten reunaehtojen muutostarpeita ja täsmennyksiä on tehty ensimmäisen kierroksen kokemusten ja
palautteen pohjalta. Merkittävimmät uudistukset toteutusperiaatteissa
liittyvät päällekkäisten ehdotusten yhdistämiseen, äänestyskäytäntöön,
osallistuvan budjetoinnin toimeenpanon vuosisykliin ja määrärahaan.
Lisäksi tehtiin joitain täsmennyksiä budjettiehdotusten reunaehtoihin ja
toimeenpanon käynnistymiseen.
Osallistuvaa budjetointia on kehitetty muotoilullisin periaattein ja tietoa
prosessin onnistumisesta ja kehittämistarpeista on kerätty kaupungin
asiantuntijoilta ja kaupunkilaisilta monin eri tavoin. Osallistuvasta budjetoinnista on kerätty koko toimeenpanon ajan säännöllisesti palautetta
erilaisin kyselyin, työpajoissa ja työkokouksissa. Kooste palautteista ja
arvioinnista on liitteessä 4. Tutkimuksellisena arviointikumppanina on
toiminut Suomen Akatemian Strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittaman BIBU -tutkimushankkeen tutkijat (Kansalaisuuden kuilut ja
kuplat).
Merkittävä uudistus toteutusperiaatteissa on linjaus, jonka mukaan
2020-2021 budjettiehdotusten valmistelun periaatteena on se, että lähtökohtaisesti samaan kohteeseen ja palveluun liittyvät ehdotukset yhdistetään ja niitä valmistellaan saman suunnitelman sisällä.
Osallistuvan budjetoinnin ensimmäisellä kierroksella kaupunginhallituksen 1.10.2018 § 631 päätöksen mukaisesti lähtökohtaisesti kaikki ehdot täyttävät ehdotukset etenivät äänestykseen. Päätös vaikeutti samankaltaisten ehdotusten yhdistämistä sekä laajempaa puntaroivaa
kaupunkilaiskeskustelua suunnitelmien tarpeellisuudesta, kohderyhmistä ja sijoittumisesta suurpiirissä. Äänestykseen eteni ehdotuksia, jotka
kohdistuivat samaan palveluun tai kohteeseen ja olivat keskenään melko samanlaisia. Tämän seurauksena äänestettävänä oli paljon päällekPostiosoite
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käisiä suunnitelmia ja niiden saamat äänet hajaantuivat ja vaikeuttivat
suunnitelmien menestystä äänestyksessä.
Äänestys toteutetaan jatkossa kahdesti valtuustokaudessa
vuosittaisen sijaan. Koska äänestys toteutetaan kahdesti valtuustokaudessa vuosittaisen sijaan, varataan 2020-2021 osallistuvaan budjetointiin 8,8 miljoonaa euroa aiemman 4,4 miljoonan euron sijaan. Jos palataan vuosittain toimeenpantavaan osallistuvaan budjetointiin, määräraha laskee takaisin 4,4 miljoonaan euroon. Määrärahasta kohdennetaan
80 % suurpiirikohtaisesti niiden väestömäärään pohjautuen. Määrärahasta 20 % kohdennetaan kaupunkiyhteisiin hankkeisiin. Näitä ovat
ehdotukset, jotka kohdentuvat kahden tai useamman suurpiiriin alueelle tai koskevat koko kaupunkia. Helsinkiläiset voivat äänestää vapaavalintaisen suurpiirialueen budjettiehdotusten lisäksi myös kaupunkiyhteisistä budjettiehdotuksista.
Osallistuvaa budjetointia suunniteltiin ensimmäisen kierroksen valmistelun yhteydessä toteuttavaksi vuosittain. Toimialat toivat omissa palautteissaan yksimielisesti esille sen, että seuraava osallistuvan budjetoinnin sykli olisi hyvä olla kaksivuotinen. Ensimmäinen kierros osoitti,
että uudenlaisen toimintatavan omaksuminen ja hyvien käytäntöjen
hiominen tarvitsevat aikaa. Helsingin osallistuva budjetointi painottaa
deliberatiivista keskustelua. Keskustelevaan ja kohtaamiseen perustuva työskentely edellyttää pidempää prosessia. Kaksivuotinen valmistelusykli tukee laadukasta valmistelua ja antaa riittävästi aikaa yhteiskehittämiselle ja vuorovaikutukselle kaupunkilaisten kanssa. Äänestyksen
jälkeen on myös hyvä varata aikaa toteutukseen äänestettyjen hankkeiden käynnistämiselle ennen uuden kierroksen aloittamista. Osallistuvan budjetoinnin toteuttamisen vuosisykliä voidaan arvioida uudelleen ja muuttaa myöhemmin, kun kaupungilla on enemmän kokemusta
osallistuvan budjetoinnin toimeenpanosta.
Tarkoituksenmukaiseksi äänestyskäytännöksi kaudella 2020-2021
nähdään vaihtoehto, jossa äänestystuloksen seuraaminen reaaliaikaisesti äänestyksen edetessä jätetään edelleen avoimeksi, mutta äänestyspäätöstä ei ole mahdollista muuttaa jälkikäteen, kuten ensimmäisessä äänestyksessä oli. Osallistuvan budjetoinnin äänestyksessä on
mahdollista kannattaa alueellisen budjetin puitteissa useita ehdotuksia.
Budjettiehdotusten voidaan katsoa olevan aloitteisiin verrattavia kuntalaisten ehdotuksia siitä, mihin kaupungin varoja tulisi kohdentaa.
Osallistuvan budjetoinnin ensimmäisessä äänestyksessä äänet jätettiin
näkyville, koska näin haluttiin lisätä mielenkiintoa äänestystä kohtaan ja
saada aikaan keskustelua kaupunginosien kehittämistarpeista asukkaiden ja yhteisöjen välillä. Uuden toimintatavan vakiintumisen ja laajan
joukon mukaan aktivoimisen kannalta on tärkeää lisätä ja ylläpitää
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kaupunkilaisten kiinnostusta osallistuvaa budjetointia kohtaan. Lisäksi
on tärkeää vahvistaa kokemusta oman osallistumisen välittömistä vaikutuksista äänestystulokseen, kannustaa kaupunkilaisia aktivoitumaan
itse ja aktivoimaan muita osallistumaan.
Äänestyspäätöstä oli myös mahdollista muuttaa äänestysajan loppuun
asti. Äänestyspäätöksen äänestysaikana muuttamismahdollisuuden
nähtiin kuitenkin myöhemmin asettavan äänestäjät eriarvoiseen asemaan sekä aiheuttavan äänestysajan viimeisenä tunteina taktikointia ja
äänten siirtelyä. Omastadi.hel.fi --palvelu ruuhkautui tarpeettomasti ja
kaikki äänestämään kirjautuneet eivät saaneet suoritettua äänestystä
loppuun asti. Mahdollisuus vaihtaa ääntä asetti epätasa-arvoiseen
asemaan erityisesti ne äänestäjät, jotka kävivät äänestämässä kaupungin äänestyspisteissä siitä syystä, että heillä ei ollut äänestyksen
edellyttämää osaamista, laitteita tai internetyhteyttä. Se, että äänestyspäätöstä ei ole jatkossa mahdollista muuttaa äänestysvaiheen viimeisinä tunteina, lisää äänestäjien välistä tasa-arvoa sekä vähentää palvelun tarpeetonta ruuhkautumista ja äänten siirtelyä taktikointitarkoituksella äänestyksen loppuvaiheessa.
Tarkoituksenmukaista äänestyskäytäntöä arvioitaessa vaihtoehtoina
olivat myös yhdistelmä, jossa sekä äänestystuloksen reaaliaikainen
seuraaminen että oman äänestyspäätöksen muuttaminen äänestyksen
aikaan eivät olisi olleet mahdollisia. Tämän äänestyskäytäntövaihtoehdon arvioidaan kuitenkin vähentävän niin kiinnostusta osallistuvaa budjetointia kohtaan kuin keskustelua alueellisista kehittämistarpeista.
Edellä mainituin perustein myöskään äänestyskäytäntöä, jossa reaaliaikainen tuloksen seuraaminen ei olisi ollut mahdollista mutta äänestyspäätöstään olisi voinut muuttaa jälkikäteen, ei nähty tarkoituksenmukaiseksi.
Äänioikeutettuja ovat edelleen kaikki äänestysvuoden aikana 12 vuotta
täyttävät ja sitä vanhemmat henkilöt, jotka ovat kirjoilla Helsingissä.
Kouluissa tuetaan lasten ja nuorten äänestämistä kuudennella luokkaasteella ja siitä ylöspäin.
Jos jonkin toteutettavaksi äänestetyn budjettiehdotuksen toimeenpanoa
ei voida jostain perustellusta syystä toimialalla käynnistää, tulee asiasta
tehdä päätös toimialalautakunnassa osallistuvan budjetoinnin toteutumisen raportoinnin yhteydessä.
Aikaisemmin kuvattujen toteutusperiaatteiden muutosten lisäksi täsmennetään muutamia budjettiehdotusten reunaehtoja. Osallistuvan
budjetoinnin toteutuskelpoisuuden arvioimisessa käytetyt budjettiehdotusten reunaehdot on pyritty pitämään edelleen hyvin yleisellä tasolla,
jotta ne säilyisivät ymmärrettävinä ja ohjaisivat ehdotusten sisältöjen
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valmistelua kaikkein kriittisimmissä kohdissa kuitenkaan liikaa niitä rajoittamatta. Yleisen tason reunaehdoilla on haluttu turvata riittävän matala kynnys ideoida toimintaa ja mahdollistaa monipuolisten hankkeiden
toteuttaminen osallistavan budjetin määrärahoilla.
Jatkossa osallistuvan budjetoinnin budjettiehdotusten ja suunnitelmien
toteutuskelpoisuutta tarkasteltaessa huomioidaan yleis- ja asemakaavan lisäksi kunnan toimielimen vahvistamat palvelulinjaukset ja suunnitteluperiaatteet sekä olemassa oleva palvelu- ja tilaverkosto. Osallistuvan budjetoinnin hankkeet eivät voi kohdentua liikelaitosten ja tytäryhteisöjen toimintaan. Lisäksi rajataan pois ne toimialojen kohteet, joille
on varattu määrärahat kaupungin talousarviossa. Osallistuvan budjetoinnin määrärahoja on tarkoituksenmukaista kohdentaa hankkeisiin,
joihin ei ole vielä rahoitusta tai kohteisiin, joissa ei ole käynnistetty vielä
suunnittelua.
Toimeenpanon aluejakoon ei nähty ensimmäisen kierroksen jälkeen
vielä tarpeelliseksi tehdä muutoksia. Palautekyselyjen perusteella
enemmistö vastaajista koki nykyisen aluejaon luontevana. Aluejaon
kehittämistä tulee tarkastella sen jälkeen, kun kaupungilla on enemmän
kokemusta osallistuvan budjetoinnin toimeenpanosta.
Osallistuvan budjetoinnin budjettiehdotusten tulee jatkossakin olla kaupungin arvojen ja strategian mukaisia sekä kaupungin toimivallan puitteissa toteutettavissa. Jatkossakin on tärkeää, että ehdotukset eivät voi
olla kaupungin aikaisempien päätösten ja linjausten vastaisia. Budjettiehdotusten tulee lisätä kaupunginosien toimivuutta, viihtyisyyttä, elinvoimaisuutta, turvallisuutta tai yhteisöllisyyttä paikalliset lähtökohdat ja
voimavarat huomioiden.
Äänestykseen etenevien budjettiehdotusten alaraja säilyy 35 000 eurossa. Riittävän suurilla budjettiehdotuksilla pyritään varmistamaan niiden vaikuttavuus ja kohdentamaan valmistelun resursseja suurempiin
kokonaisuuksiin. Alle 35 000 euron ehdotukset katsotaan soveltuvan
paremmin toimialojen normaalin budjetin tai esimerkiksi avustusmäärärahojen puitteissa valmisteltaviksi. Budjettiehdotusten kokoluokkaa on
mahdollista skaalata. Yksittäisen suunnitelman maksimiraja säilyy alueelle osoitetussa määrärahassa, jottei liikaa rajoitetta mahdollisuuksia
ideoida toimintaa sekä varmistetaan, että väestöpohjaltaan pienimmilläkin alueilla on mahdollista saada toteutettavaksi myös isompia ja vaikuttavampia hankkeita.
Budjettiehdotusten koordinaatio- ja toimeenpanovastuu on kaupungin
toimialoilla. Ensimmäisellä kierroksella jätettiin jonkin verran ehdotuksia, joissa haettiin selkeästi määrärahaa ehdottajan omalle yhteisölle.
Määrärahaa ei voi kuitenkaan kohdentaa avustuksena tai tukena suoPostiosoite
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raan kaupunkiorganisaation ulkopuolisille tahoille, mutta tuotannossa
voidaan tehdä yhteistyötä niin yhteisöjen, yritysten kuin asukkaiden
muodostamien vapaamuotoisten toimintaryhmien kanssa. Toteutukseen liittyvissä hankinnoissa noudatetaan kaupungin hankintasääntöjä
ja normaalia kilpailulainsäädäntöä.
Jatkossakin toimialat arvioivat kustannusten arvioimisen yhteydessä
hankkeista toimialalle aiheutuvia ylläpitokuluja ja ne otetaan huomioon
seuraavan vuoden talousarvion valmistelussa.
Toimeenpanon eri vaiheet muodostuvat ensimmäisen kierroksen tapaan budjettiehdotusten ideointivaiheesta, suunnitelmien yhteiskehittämisestä ja arvioimisesta sekä toteutukseen etenevien suunnitelmien
äänestämisestä.
Toimeenpanon johtaminen ja seuranta
Kaupunginhallitus päättää osallisuusrahaston sääntöjen mukaisesti
toimeenpanokausittain toimeenpanon periaatteet. Kaupunginkanslia on
vastaa toimintaperiaatteiden päätösvalmistelusta ja toimeenpanon
koordinoinnista tiiviissä yhteistyössä toimialojen kanssa. Toimiala vastaa toimialakohtaisesta osallistuvan budjetoinnin valmistelusta ja toteutuksesta, resursoinnista sekä hankkeiden toteutumisesta kaupunginhallituksen vahvistamien tavoitteiden ja toimintaperiaatteiden mukaisesti
sekä siitä, että osallistuva budjetointi huomioidaan osana toimialan
normaalia talouden ja toiminnan suunnittelua.
Osallistuvan budjetoinnin projektiryhmä on toiminut operatiivisen valmistelun ja toimeenpanon yhteistyöelimenä. Projektiryhmän jäsenet
ovat olleet toimialan osallisuuden ja viestinnän sekä eri palvelujen
asiantuntija- tai esimiestehtävissä työskenteleviä. Lisäksi toimialat ovat
perustaneet sisäisiä osallistuvan budjetoinnin toimeenpanon ryhmiä tai
muita toimialan sopivaksi katsoma ryhmiä koordinoimaan valmistelua ja
toimeenpanoa toimialalla.
Ensimmäisen toteutuskierroksen aikana tunnistettiin tarve täsmentää
projektiryhmän tehtäviä. Jatkossa projektiryhmä linjaa tarvittaessa toimialayhteisiä toimintatapoja osallistuvan budjetoinnin toimeenpanossa
sekä seuraa kaupunkitasoisesti toteutusta toimialoilla sekä äänestettyjen hankkeiden toimeenpanoa. Projektiryhmän kokoonpanoa tarkistetaan siten, että jäsenet ovat osallistuvan budjetoinnin toimeenpanon linjaamisen ja johtamisen kannalta keskeisessä asemassa olevia toimialojen ja kanslian esimies- ja asiantuntijatehtävissä toimivia.
Osallistuvan budjetoinnin toteutumisen seuranta ja arviointi on osa
kaupunkistrategian seurantaa. Kaupunginhallitus päätti osallistuvan
budjetoinnin seurantamittariksi äänestysprosentin, jota seurataan
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alueittain ja ikäryhmittäin (12.3.2018 § 153). Lisäksi kaupunginhallituksen päätöksen (13.11.2017 § 1047) mukaisesti toimialalautakunnat raportoivat osallisuuden toteutumisesta osallisuuden toteutumisesta toimialalautakunnalle, jonka yhteydessä on luontevaa raportoida myös
osallistuvan budjetoinnin toteutumisesta toimialalla .
Strategiaseurannan ja osallisuusmallin seurantaan sisältyvän seurannan lisäksi katsotaan tarpeelliseksi seurata myös osallistuvan budjetoinnin kautta toteutettavien budjettiehdotusten ja suunnitelmien toimeenpanon toteutumista toimialakohtaisesti. Toimeenpanon etenemisestä raportoidaan toimialalautakunnissa osallisuus- ja vuorovaikutusmallin raportoinnin yhteydessä. Lisäksi toimialat raportoivat tarvittaessa
hankkeiden toimeenpanon etenemisestä kaupungin johtoryhmässä.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Titta Reunanen, alueosallisuuspäällikkö, puhelin: 310 23437
titta.reunanen(a)hel.fi
Kirsi Verkka, kehittämispäällikkö, puhelin: 310 84026
kirsi.verkka(a)hel.fi
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Osallistuvan budjetoinnin toteuttamisen periaatteet 2020-2021
Selvitys osallistuvan budjetoinnin toimeenpanosta 2018-2019
Tutkimuskatsaus Kaupunkilaisten aanet osallistuvassa budjetoinnissa
Osallistuvan budjetoinnin palaute ja arviointi

Muutoksenhaku
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Tiedoksi
Toimialajohtajat

Päätöshistoria
Kaupunginhallitus 27.04.2020 § 264
HEL 2018-004039 T 00 01 00

Päätös
Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.
Käsittely
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27.04.2020 Pöydälle
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Sanna Vesikansan ehdotuksesta.
20.04.2020 Pöydälle
01.10.2018 Esittelijän ehdotuksesta poiketen
24.09.2018 Pöydälle
17.09.2018 Pöydälle
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Titta Reunanen, alueosallisuuspäällikkö, puhelin: 310 23437
titta.reunanen(a)hel.fi
Kirsi Verkka, kehittämispäällikkö, puhelin: 310 84026
kirsi.verkka(a)hel.fi
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§ 280
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen
Päätös
Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen asioita, joissa
seuraavat viranomaiset ovat tehneet päätöksen viikolla 18
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 terveyslautakunnan jaosto

28.4.2020

28.4.2020

johtokunnat
- palvelukeskusliikelaitos
- taloushallintopalveluliikelaitos
- työterveysliikelaitos
- rakentamispalveluliikelaitos
- liikenneliikelaitos

30.4.2020

keskusvaalilautakunta yleishallinnon osalta
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
Henri Kähönen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36027
henri.kahonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Henri Kähönen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36027
henri.kahonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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MUUTOKSENHAKUOHJEET
1
MUUTOKSENHAKUKIELTO
Pöytäkirjan 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 275 ja 280 §:t.
Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian
valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §
2
OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI
Pöytäkirjan 274, 277, 278 ja 279 §: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.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä,
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joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä
ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.
Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:
Sähköpostiosoite: helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero: (09) 310 13700 (Yleishallinto)
Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.
Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava






päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
oikaisuvaatimuksen tekijä
millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään
vaatimuksen
 oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä.
Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.
3
VALITUSOSOITUS
Pöytäkirjan 276 §.
Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.
Valitusoikeus
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helsinki.kirjaamo@hel.fi
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Päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksella vain se, joka on
tehnyt alkuperäistä päätöstä koskevan oikaisuvaatimuksen.
Mikäli alkuperäinen päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut,
saa tähän päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksella myös
 se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen
tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
 kunnan jäsen.
Valitusaika
Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.
Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan
saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän
kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen
päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on
nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen
katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen
päivän kuluttua viestin lähettämisestä.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen
päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä
sen jälkeen.
Valitusperusteet
Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että
 päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
 päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa
 päätös on muuten lainvastainen.
Valittajan tulee esittää valituksen perusteet ennen valitusajan päättymistä.
Valitusviranomainen
Kunnallisvalitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.
Hallinto-oikeuden asiointiosoite on seuraava:
Postiosoite
PL 1
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
helsinki.kirjaamo@hel.fi

Käyntiosoite
Pohjoisesplanadi 11-13
Helsinki 17
http://www.hel.fi/kaupunginhallitus
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Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
Faksinumero:
Käyntiosoite:
Puhelinnumero:

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

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
Valituksen muoto ja sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Valituksessa on ilmoitettava:
1.

päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva
päätös);

2.

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia
siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);

3.

vaatimusten perustelut;

4.

mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos
puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.
Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu
osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.
Oikaisuvaatimuksen tekijä saa valittaessaan oikaisuvaatimuspäätöksestä esittää vaatimuksilleen uusia perusteluja. Hän saa esittää uuden
vaatimuksen vain, jos se perustuu olosuhteiden muutokseen tai oikaiPostiosoite
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suvaatimuksen tekemisen määräajan päättymisen jälkeen valittajan tietoon tulleeseen seikkaan.
Valitukseen on liitettävä:
1.

valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;

2.

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

3.

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

Oikeudenkäyntimaksu
Muutoksenhakuasian vireillepanijalta peritään oikeudenkäyntimaksu
sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä.
Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä.
Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.
Sähköpostiosoite: helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero: (09) 310 13700 (Yleishallinto)
Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.
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Kaupunginhallitus

Jan Vapaavuori
puheenjohtaja

Jenni Björksten
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Wille Rydman

Sanna Vesikansa

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa
www.hel.fi 13.05.2020.
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