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Jäsenet
Vapaavuori, Jan (etänä)
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)
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Muut
Kivekäs, Otso (etänä)
Bogomoloff, Harry (etänä)
Arhinmäki, Paavo (etänä)
Sarvilinna, Sami (etänä)
Aho, Mikko (etänä)
Jolkkonen, Juha (etänä)
Pohjolainen, Liisa (etänä)
Vänttinen, Katri (etänä)
Gros, Nina (etänä)
Kivelä, Liisa (etänä)
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Kühn, Markus (etänä)
Rinkineva, Marja-Leena (etänä)
Rope, Jenni (etänä)
Saxholm, Tuula (etänä)
Summanen, Juha (etänä)
Snellman, Johanna
Ainola, Pilvi (etänä)
Vennelä, Asta
Koivusaari, Pirjo-Liina (etänä)

Pasuri, Miia (etänä)

Santos, Petra (etänä)

strategiajohtaja
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rahoitusjohtaja
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saapui 16:20, poistui 16:28, läsnä:
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Puheenjohtaja
Jan Vapaavuori
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96 - 116 §

Jan Vapaavuori

pormestari
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101 - 116 §

Esittelijät

Sami Sarvilinna
Pöytäkirjanpitäjä
Asta Vennelä
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§ 96
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta
Päätös
Kaupunginhallitus päätti todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja
päätösvaltaiseksi.
Samalla kaupunginhallitus päätti valita pöytäkirjantarkastajiksi Daniel
Sazonovin ja Tomi Sevanderin sekä varatarkastajiksi Anni Sinnemäen
ja Marcus Rantalan.
Esittelijä
pormestari
Jan Vapaavuori

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

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 97
Vuoden 2020 talousarviossa kaupunginhallituksen käytettäväksi
osoitettujen määrärahojen siirtäminen
HEL 2021-001185 T 02 02 00

Esitys
Kaupunginhallitus päätti siirtää vuoden 2020 talousarvion sitovien alakohtien sisäisiä määrärahoja seuraavasti:
TA-kohdasta
8 01 02 Projektialueiden esirakentaminen, Khn käytettäväksi
alakohdasta
8 01 02 02 Länsisataman esirakentaminen
8 01 02 04 Kruunuvuorenrannan esirakentaminen
8 01 02 09 Malmin esirakentaminen

euroa

- 230 000
- 3 700 000
- 2 000 000

Siirretään alakohtaan
8 01 02 01 Kamppi-Töölönlahden esirakentaminen
8 01 02 03 Kalasataman esirakentaminen
8 01 02 05 Kuninkaankolmion esirakentaminen
8 01 02 06 Pasilan esirakentaminen

+5 000
+5 705 000
+110 000
+110 000

TA-kohta
8 03 02 Projektialueiden kadut
alakohdasta
8 03 02 01 Kamppi-Töölönlahti
8 03 02 05 Pasila
8 03 02 07 Kruunusillat
8 03 02 08 Uudet projektialueet
8 03 02 09 Malmi

-4 910 000
- 2 580 000
-2 920 000
-760 000
-530 000

Siirretään alakohtaan
8 03 02 02 Länsisatama
8 03 02 03 Kalasatama
8 03 02 04 Kruunuvuorenranta
8 03 02 06 Kuninkaankolmio
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TA-kohta
8 04 02 Projektialueiden puistot ja liikunta-alueet, Khn
käytettäväksi
alakohdasta
8 04 02 05 Pasilan puistot
8 04 02 07 Malmin puistot

-700 000
-500 000

Siirretään alakohtaan
8 04 02 03 Kalasataman puistot
8 04 02 04 Kruunuvuorenrannan puistot
8 04 02 06 Kuninkaankolmion puistot

+470 000
+140 000
+590 000

Esittelijä
pormestari
Jan Vapaavuori
Lisätiedot
Markku Riekko, hankepäällikkö, puhelin: 310 39900
markku.riekko(a)hel.fi

Liitteet
1

Kaupunkiympäristön toimiala_kirje29012021

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Esitysehdotus
Esitys on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
Kaupunkiympäristön toimiala on jatkanut projektialueiden rakentamista
vuonna 2020. Talousarviovuoden aikana on ollut tarpeen poiketa eräiden talousarvion alakohtien mukaisesta suunnitellusta toimeenpanosta.
Ylitysten kattaminen on mahdollista toteuttaa sitovien talousarviokohtien käyttämättä jäävillä määrärahoilla alakohtien välisinä sisäisinä siirtoina.
Talousarviomäärärahojen siirtäminen
8 01 02 Projektialueiden esirakentaminen, Khn käytettäväksi
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Kamppi-Töölönlahden esirakentamiseen ei oltu varattu määrärahaa.
Käyttö oli 0,04 milj. euroa. Ylitys voidaan kattaa Projektialueiden esirakentamisen muiden alakohtien käyttämättä jäävistä määrärahoista.
Länsisatamaan oli varattu määrärahaa 24,8 milj. euroa. Määrärahaa
käytettiin 24,6 milj. euroa. Käyttö alitti käytettävissä olevan määrärahan
0,2 milj. euroa. Merkittävimmät kohteet olivat Atlantinsillan rakentaminen, Hernesaaren maaperän kunnostus ja Hernesaaren paineviemärin
siirto. Käyttämättä jäävällä määrärahalla on mahdollista kattaa projektialueiden esirakentamisen muiden alakohtien ylitystarpeita.
Kalasatamaan oli käytettävissä määrärahaa ylitysoikeuksineen ja talousarviovuonna tehtyjen siirtojen jälkeen 55,5 milj. euroa. Määrärahaa
käytettiin 63,1 milj. euroa. Käyttö ylitti käytettävissä olevan määrärahan
7,6 milj. euroa. Ylitys voidaan kattaa pääosin muiden projektialueiden
käyttämättä jääneistä esirakentamisrahoista. Lisäksi haetaan ylitysoikeutta 1,9 milj. euroa. Käytettävissä ollut määräraha ylitettiin, koska
Verkkosaaren pohjoisosan esirakentaminen eteni arvioitua nopeammin.
Kruunuvuorenrantaan oli varattu määrärahaa ylitysoikeuksineen yhteensä 5,97 milj. euroa. Määrärahaa käytettiin 2,3 milj. euroa. Käyttö
alitti käytettävissä olevan määrärahan 3,7 milj. euroa. Määrärahaa jäi
käyttämättä Kruunuvuoren asemakaavavalituksesta aiheutuneen Kruunuvuoren keskiosan esirakentamisurakan sekä Laajasalontien esirakentamisurakan aloituksen viivästymisestä johtuen. Käyttämättä jäävällä määrärahalla on mahdollista kattaa projektialueiden esirakentamisen
muiden alakohtien ylitystarpeita.
Kuninkaankolmion esirakentamiseen oli varattu määrärahaa ylitysoikeuksineen yhteensä 3,1 milj. euroa. Määrärahaa käytettiin 3,2 milj. euroa, joka ylitti käytettävissä olevan määrärahan 0,1 milj. euroa. Merkittävimmät kohteet olivat Vennynpuiston ja Palettilammen sekä Honkasuon esirakentaminen. Ylitys voidaan kattaa Projektialueiden esirakentamisen muiden alakohtien käyttämättä jäävistä määrärahoista.
Pasilan esirakentamiseen oli varattu määrärahaa ylitysoikeuksineen
yhteensä 2,5 milj. euroa. Määrärahaa käytettiin 2,6 milj. euroa, joka ylitti käytettävissä olevan määrärahan 0,1 milj. euroa. Merkittävimmät kohteet olivat Ilmalan alueen ja Ratapihakortteleiden esirakentaminen. Ylitys voidaan kattaa Projektialueiden esirakentamisen muiden alakohtien
käyttämättä jäävistä määrärahoista.
Malmin esirakentamiseen oli varattu määrärahaa 2,5 milj. euroa. Määrärahaa käytettiin 0,5 milj. euroa, jolloin käyttämättä jäi 2,0 milj. euroa.
Määrärahaa jäi käyttämättä Malmin lentokenttäalueen lentotoiminnan
jatkumisesta ja tästä seuranneesta maakaasujohdon siirron viivästymiPostiosoite
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sestä johtuen. Käyttämättä jäävällä määrärahalla on mahdollista kattaa
projektialueiden esirakentamisen muiden alakohtien ylitystarpeita.
8 03 02 Projektialueiden kadut, Khn käytettäväksi
Kamppi-Töölönlahteen oli varattu määrärahaa 5,1 milj. euroa ja määrärahaa käytettiin 0,2 milj. euroa. Määräraha alittui, koska Töölönlahden
tulvasuojeluhankkeen vesiluvan jatkosta valitettiin, jolloin 2020 käynnistyväksi suunniteltu urakka siirtyi vuodelle 2022. Käyttämättä jäävällä
määrärahalla on mahdollista kattaa projektialueiden katujen muiden
alakohtien ylitystarpeita.
Länsisatamaan oli varattu määrärahaa 18,0 milj. euroa ja määrärahaa
käytettiin 22,8 milj. euroa, joka ylittää käytettävissä olevan määrärahan
4,8 milj. euroa. Määrärahan ylitys johtuu Telakkakadun ennakoitua nopeammasta valmistumisesta sekä Atlantinsillan ja Rionkadun kiertoliittymän urakoiden kustannustason noususta. Ylitys voidaan kattaa Projektialueiden katujen muiden alakohtien käyttämättä jäävistä määrärahoista.
Kalasatamaan oli varattu määrärahaa 10,1 milj. euroa. Määrärahaa
käytettiin 14,4 milj. euroa. Käyttö ylitti käytettävissä olevan määrärahan
4,3 milj. euroa. Ylitys johtui Verkkosaaren pohjoisosan lisä- ja muutostöistä sekä Kalasatamasta Pasilaan raitiotien kehitysvaiheen ennakoitua korkeammista kustannuksista. Ylitys voidaan kattaa Projektialueiden esirakentamisen muiden alakohtien käyttämättä jäävistä määrärahoista.
Kruunuvuorenrantaan oli varattu määrärahaa 6,3 milj. euroa. Määrärahaa käytettiin 7,9 milj. euroa, joka ylitti käytettävissä olevan määrärahan 1,5 milj. euroa. Määrärahan ylitys johtuu Haakoninlahden urakan
suunniteltua nopeammasta etenemisestä. Ylitys voidaan kattaa Projektialueiden katujen muiden alakohtien käyttämättä jäävistä määrärahoista.
Kuninkaankolmioon oli varattu määrärahaa 2,8 milj. euroa. Määrärahaa
käytettiin 3,8 milj. euroa, joka ylitti käytettävissä olevan määrärahan 1,0
milj. euroa. Kuninkaankolmion vuonna 2019 käynnistyneiden rakentamisurakoiden toteutuksen viivästymisestä aiheutui ennakoitua suurempi kustannusosuus vuodelle 2020. Myös suunnittelua käynnistettiin alueella ennakoitua nopeammin. Ylitys voidaan kattaa Projektialueiden katujen muiden alakohtien käyttämättä jäävistä määrärahoista.
Kruunusiltoihin oli varattu määrärahaa 5,4 milj. euroa. Määrärahaa käytettiin 2,5 milj. euroa. Hankkeen kehitysvaihe oli käynnissä ja määrärahasta jäi käyttämättä 3,1 milj. euroa. Käyttämättä jäävällä määrärahalla
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on mahdollista kattaa projektialueiden katujen muiden alakohtien ylitystarpeita.
Uusiin projektialueisiin ja muuhun täydennysrakentamiseen oli varattu
määrärahaa 1,1 milj. euroa. Määrärahaa käytettiin 0,6 milj. euroa, joka
alittaa käytettävissä olevan määrärahan 0,5 milj. eurolla. Määrärahalla
jatkettiin Koivusaaren katujen suunnittelua. Käyttämättä jäävällä määrärahalla on mahdollista kattaa projektialueiden katujen muiden alakohtien ylitystarpeita.
Malmiin oli varattu määrärahaa 0,7 milj. euroa. Määrärahaa käytettiin
0,2 milj. euroa. Määrärahaa jäi käyttämättä Malmin lentokenttäalueen
lentotoiminnan jatkumisesta ja tästä seuranneesta hankkeiden viivästymisestä johtuen. Käyttämättä jäävällä määrärahalla on mahdollista
kattaa projektialueiden katujen muiden alakohtien ylitystarpeita.
8 04 02 Projektialueiden puistot ja liikunta-alueet, Khn käytettäväksi
Kalasataman puistoihin oli varattu määrärahaa 1,1 milj. euroa ja määrärahaa käytettiin 1,6 milj. euroa, joka ylittää käytössä olevan määrärahan 0,5 milj. euroa. Merkittävimmät kohteet olivat Kalasatamanpuisto ja
Loviseholminpuisto. Ylitys voidaan kattaa Projektialueiden puistojen
muiden alakohtien käyttämättä jäävistä määrärahoista.
Kruunuvuorenrannan puistoihin ja liikunta-alueisiin oli varattu määrärahaa 0,9 milj. euroa. Määrärahaa käytettiin 1,0 milj. euroa, joka ylittää
käytössä olevan määrärahan 0,1 milj. euroa. Merkittävimmät kohteet
olivat Henrik Borgströmin puisto, Kaitalahdenkurun koira-aitaus ja Saaristofregatinpuisto. Ylitys johtui urakoiden toteutumisesta ennakoitua
kalliimpina. Ylitys voidaan kattaa Projektialueiden puistojen muiden
alakohtien käyttämättä jäävistä määrärahoista.
Pasilan puistoihin oli varattu määrärahaa 0,9 milj. euroa ja siitä käytettiin 0,12 milj. euroa. Määräraha käytettiin Postipuiston suunnitteluun.
Määrärahaa jäi käyttämättä suunnitteluhankkeiden viivästymisestä johtuen. Käyttämättä jäävällä määrärahalla on mahdollista kattaa projektialueiden katujen muiden alakohtien ylitystarpeita.
Kuninkaankolmion puistoihin oli varattu määrärahaa 1,1 milj. euroa.
Määrärahaa käytettiin 1,7 milj. euroa. Puistorakentamisessa vuonna
2019 käynnistyneitä rakentamisurakoita jatkettiin vuonna 2020. Merkittävimmät kohteet olivat Helene Scherfbeckin puisto, Vennynpuisto ja
Avajaispuisto. Ylitys voidaan kattaa Projektialueiden puistojen muiden
alakohtien käyttämättä jäävistä määrärahoista.
Malmin puistoihin oli varattu määrärahaa 0,6 milj. euroa ja siitä käytettiin 0,1 milj. euroa. Määräraha käytettiin kaasuputken maisemointiPostiosoite
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suunnitteluun sekä alueen design manualin laadintaan. Malmin lentokenttäalueen lentotoiminnan jatkumisesta johtuen vuoden 2020 aikana
ei päästy toteuttamaan alueelle suunniteltuja puisto- ja ulkoliikuntapalveluja. Käyttämättä jäävällä määrärahalla on mahdollista kattaa projektialueiden katujen muiden alakohtien ylitystarpeita.
Esittelijä
pormestari
Jan Vapaavuori
Lisätiedot
Markku Riekko, hankepäällikkö, puhelin: 310 39900
markku.riekko(a)hel.fi

Liitteet
1

Kaupunkiympäristön toimiala_kirje29012021

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Tiedoksi
Kaupunginkanslia
Kaupunkiympäristön toimiala
Taloushallintopalvelu-liikelaitos
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§ 98
V 17.2.2021 Eräiden vuoden 2020 talousarvioon merkittyjen määrärahojen ylittäminen, toimintakatteiden alittaminen ja määrärahan
siirtäminen
HEL 2020-011512 T 02 02 00

Päätös
Kaupunginvaltuusto päättää oikeuttaa kaupunginkanslian, kaupunkiympäristölautakunnan, kulttuuri- ja vapaa-aika lautakunnan ja sosiaali- ja terveyslautakunnan ylittämään vuoden 2020 talousarvioon merkityt määrärahat sekä alittamaan toimintakatteet seuraavasti:
Käyttötalouden määrärahojen ylitykset ovat yhteensä 69 650 000 euroa
ja toimintakatteen alitukset ovat yhteensä 2 220 000 euroa.
Ta-kohta 1 50 02 Keskitetysti maksettavat henkilöstömenot, kaupunginkanslian käytettäväksi
määräraha talousarviossa 10 909 000 euroa
määrärahan ylitys 1 200 000
Ta-kohta 1 50 03 Maksuosuudet, korvaukset ja jäsenmaksut, kaupunginkanslian käytettäväksi määräraha talousarviossa 38 140 000 euroa
määrärahan ylitys 450 000 euroa
Ta-kohta 1 50 04 Keskitetty hanketoiminta, kaupunginkanslian käytettäväksi
toimintakate talousarviossa 2 795 000 euroa
toimintakatteen alitus 220 000 euroa
Ta-kohta 1 50 05 Työmarkkinatuen kuntaosuus, kaupunginkanslian
käytettäväksi
määräraha talousarviossa 62 000 000 euroa
määrärahan ylitys 13 800 000 euroa
Ta-kohta 4 10 01 Kulttuuri ja vapaa-aika
toimintakate talousarviossa 194 020 000 euroa
toimintakatteen alitus 2 000 000 euroa
Ta-kohta 5 10 01 Sosiaali- ja terveyspalvelut
määräraha talousarviossa 1 500 417 000 euroa
määrärahan ylitys 22 000 000 euroa
Ta-kohta 5 10 05 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri
määräraha talousarviossa 665 700 000 euroa
määrärahan ylitys 32 200 000 euroa
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Investointien määrärahojen ylitykset ovat yhteensä 28 600 000 euroa.
Ta-kohta
8 01 02
8 01 02 03
8 02
8 02 02
8 02 02 06
8 03
8 03 01

8 03 01 01
8 03 01 02

euroa
Projektialueiden esirakentaminen,
täyttötyöt, kaupunginhallituksen
käytettäväksi
Kalasataman esirakentaminen
Rakennukset
Korjaushankkeet, kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi
Muut korjausrakennushankkeet
Kadut ja liikenneväylät
Uudisrakentaminen ja perusparantaminen sekä muut investoinnit,
kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi
Uudisrakentaminen, keskinen suurpiiri
Perusparantaminen ja liikennejärjestelyt
siltojen peruskorjaukset
liikennejärjestelyt
jalankulun ja pyöräilyn väylät

+1 900 000

+10 000 000

+4 400 000

+2 200 000
+5 100 000
+5 000 000

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättää tehdä siirrot vuoden 2020 talousarvioon merkittyihin määrärahoihin, käyttötarkoitusta muuttaen, seuraavasti:
Talousarviokohdalta
8 01 03 Esirakentaminen, täyttötyöt, rakentamiskelpoiseksi saattaminen,
kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi
8 01 03 01 Muu esirakentaminen, alueiden käyttöönotto ja tonttien rakentamiskelpoiseksi saattaminen - 9 000 000 euroa
Talousarviokohdalle
8 03 01 Uudisrakentaminen ja perusparantaminen sekä muut investoinnit, kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi
8 03 01 01 Uudisrakentaminen
läntinen suurpiiri +3 000 000 euroa
8 03 01 01 Uudisrakentaminen
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koillinen suurpiiri + 3 000 000 euroa
Talousarviokohdalle
8 04 01 Puistot ja liikunta-alueet, kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi
8 04 01 01 Uudet puistot ja puistojen peruskorjaukset + 3 000 000 euroa
Talousarviokohdalta
8 02 01 Rakennukset, uudis- ja lisärakennushankkeet, kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi
8 02 01 02 Kasvatus- ja koulutustoimialan uudis- ja lisärakennushankkeet -18 500 000 euroa
8 02 01 04 Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimialan uudis- ja lisärakennushankkeet -4 000 000 euroa
8 02 01 05 Sosiaali- ja terveystoimialan uudis- ja lisärakennushankkeet
-1 000 000 euroa
8 02 03 Kaupungintalokortteleiden kehittäminen -1 668 000
Talousarviokohdalle
8 02 02 Rakennukset, korjaushankkeet, kaupunkiympäristölautakunnan
käytettäväksi
8 02 02 06 Muut korjausrakennushankkeet + 25 168 000
Esittelijä
pormestari
Jan Vapaavuori
Lisätiedot
Markku Riekko, hankepäällikkö, puhelin: 310 39900
markku.riekko(a)hel.fi

Liitteet
1
2
3
4
5

Kaupunginkanslia_18122020
Kaupunginkanslia_22012021
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta17112020
Sosiaali- ja terveyslautakunta17112020
Kaupunkiympäristön toimiala_kirje28012021

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
Käyttötalousosan ylitykset
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

7/2021

11 (129)

Asia/3
08.02.2021

1 50 02 Keskitetysti maksettavat henkilöstömenot, kaupunginkanslian
käytettäväksi
Talousarviokohdan vuoden 2020 määräraha oli 10 909 000 euroa, joka
ylittyi 1 155 000 euroa johtuen lomapalkkavelan lisääntymisestä. Kikysopimuksen päättyminen keväällä 2020 poisti säästösopimuksen mukaisen lomarahaleikkauksen ja Helsinki sopi keväällä 2020 lomarahavapaan laajentamisesta lääkäreiden lisäksi myös kaikkiin muihin henkilöstöryhmiin. Lomarahavapaita sivukuluineen siirtyi pidettäväksi vuoden
2021 puolella yhteensä 6 900 000 euroa. Vastaavasti muissa talousarviokohtaan kirjattavissa kustannuksissa syntyi säästöjä.
Määrärahaa tulisi saada ylittää 1 200 000 euroa.
1 50 03 Maksuosuudet, korvaukset ja jäsenmaksut, kaupunginkanslian
käytettäväksi
Talousarviokohdan vuoden 2020 määräraha oli 38 140 000 euroa, joka
ylittyy 450 000 euroa. Kohdassa kaupungin maksuosuus verotuksen toteuttamisen kustannuksiin ylittää talousarviossa varatun tason. Valtion
veloittamat verohallintolain 11 § mukaiset verotuksen toteuttamisesta
aiheutuneet kustannukset vuonna 2020 ovat 17 434 000 euroa. Näissä
kustannuksissa nousua on edelliseen vuoteen nähden 760 000 euroa
ja vuoteen 2018 nähden lähes 2 700 000 euroa. Tähän kaupungille
kohdentuvaan maksuosuuteen kaupunki ei voi itse toimillaan vaikuttaa.
Määrärahaa tulisi saada ylittää 450 000 euroa.
1 50 04 Keskitetty hanketoiminta, kaupunginkanslian käytettäväksi
Talousarviokohdan sitova toimintakate oli 2 795 000 euroa, joka alittuu
207 000 euroa. Talousarviokohdalta jäi toteutumatta tuloja 220 000 euroa johtuen Maria 01 kevään vuokratulojen menetyksestä. Vuokria ei
laskutettu koronan vuoksi kolmen kuukauden ajalta.
Keskitetyn hanketoiminnan määrärahassa on varauduttu kaupungin
keskitetysti maksettavien Euroopan unionin ja muulla ulkopuolisella rahoituksella rahoitettavien projektien kustannuksiin. Kohdassa on varauduttu digitalisaatiota tukeviin ulkopuolisen rahoituksen hankkeisiin.
Kohdan määrärahassa on varauduttu myös startup-keskittymä Maria
01:n vuokra-, käyttö- ja kehittämiskustannuksiin. Maria 01 (Start up Maria Oy) vuokraa start up keskittymää varten tilat kaupunginkanslialta,
joka edelleen vuokraa ne kaupungin tilapalveluilta.
Toimintakatetta tulisi saada alittaa 220 000 euroa.
1 50 05 Työmarkkinatuen kuntaosuus, kaupunginkanslian käytettäväksi
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Talousarviokohdan vuoden 2020 määräraha oli 62 000 000 euroa, joka
ylittyy 13 800 000 euroa. Vuoden 2020 määrärahavaraus työmarkkinatuen kuntaosuusmaksuun perustui oletukseen, että tuen saajien määrä
vuonna 2020 pysyy vuoden 2019 tasolla tai laskee hieman. Keväällä
2020 alkaneen Covid 19 –epidemian vuoksi tuensaajien määrä on
kääntynyt nousuun. Tähän on vaikuttanut pääosin koronatilanteesta
seuraava työllistymismahdollisuuksien puute ja työmarkkinatilanteen
heikentyminen sekä keväällä keskeytyksissä olleet aktivointipalvelut ja
yleinen aktivointiasteen lasku. Tämä on nopeuttanut työttömyyspäivien
kertymiä ja sitä myöten siirtymiä työmarkkinatuen kuntaosuudelle.
Määrärahaa tulisi saada ylittää 13 800 000 euroa.
4 10 01 Kulttuuri ja vapaa-aika
Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan toimintakate alittuu 2 000 000 euroa.
Koronapandemian vuoksi vuonna 2020 toimialan toimintatulot heikkenivät noin 9 500 000 euroa ja toimintamenot lisääntyivät noin 3 200 000
euroa johtuen Helsinki-apu toiminnasta sekä taiteen ja kulttuurin lisäavustuksesta. Koronan aiheuttamia menosäästöjä kertyi noin
7 500 000 euroa, jolloin Koronan aiheuttama toimintakatteen heikkeneminen oli noin 5 300 000 euroa. Toimintakatetta heikensivät myös
tekniset menoylitykset, joita olivat uusi aluevastuumuseotoiminta 281
000 euroa, jonka menot kirjautuivat toimialalle, mutta tulot kaupungille
valtionosuuksina, sekä nuorisotyön Luotsi-toiminta 200 000 euroa, joka
siirtyi sosiaali- ja terveystoimialalta kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalle.
Koronan aiheuttamien tuloheikennyksien vuoksi toimialalla käynnistettiin tuottavuustoimenpiteitä, jotka vähensivät menoja noin 3 000 000
euroa.
Toimintakatetta tulisi saada alittaa 2 000 000 euroa.
5 10 01 Sosiaali- ja terveyspalvelut
Sosiaali- ja terveyspalvelujen määrärahat ylittyvät 22 000 000 euroa.
Teknistä ylitystä on yhteensä noin 3 800 000 euroa, joka koostuu valtionperinnöistä jaettavista avustuksista (2 800 000 euroa) ja valtionavustuksista (1 000 000 euroa), jotka ovat kirjautuneet talousarviokohdalle tuloina. Ylityksestä 20 000 000 euroa koostuu koronapandemian
aiheuttamista lisäkustannuksista. Ilman koronapandemian aiheuttamia
lisäkustannuksia ja teknisiä ylityksiä sosiaali- ja terveyspalvelujen arvioitaisiin alittavan talousarvion.
Määrärahaa tulisi saada ylittää 22 000 000 euroa.
5 10 05 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri
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Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) määrärahat ylittyvät
32 200 000 euroa. Helsingin osuus koronapandemian aiheuttamasta
alijäämästä, jota valtionavustukset (noin 87,5 milj. euroa) eivät kattaneet, oli noin 10 000 000 euroa ja suojavarusteiden alaskirjauksesta
4 200 000 euroa. Lisäksi HUS:n vuoden 2020 palvelutuotannon kustannukset ylittävät Helsingin talousarviossa arvioidut kustannukset noin
3 000 000 euroa. HUS:n hallitus päätti 2.2.2021 koko vuoden 2020 alijäämän kattamisesta, josta Helsingin osuus on noin 15 miljoonaa euroa.
Määrärahaa tulisi saada ylittää 32 200 000 euroa.
Investointiosan ylitykset
8 01 02 Projektialueiden esirakentaminen
Projektialueiden esirakentamisen määrärahan ylitys johtuu Kalasataman Verkkosaaren pohjoisosan urakan arvioitua nopeammasta etenemisestä. Määräraha ylittyy 11,1 milj. euroa.
Verkkosaaren pohjoisosa on maaperäolosuhteiltaan erittäin vaikea.
Alueella on pilaantuneen maaperän lisäksi puujätettä, ja alueen stabiliteetti varmistetaan rakentamalla porapaaluseinä alueen rantaan. Lisäksi lähes kaikki alueen kadut rakennetaan paalulaatoille. Urakoitsija on
työn toteutuksen hyvällä suunnittelulla pystynyt aikatauluttamaan töiden valmistumisen alkuperäisiä suunnitelmia nopeammaksi. Tämän lisäksi poikkeuksellisen leuto talvi ja lämmin syksy ovat mahdollistaneet
urakan jatkumisen keskeytyksettä ilman pakkasta ja routaa. Urakan
valmistuminen nopeammassa aikataulussa ei lisää kaupungin kokonaiskustannuksia, vaan ne ajoittuvat lyhyemmälle aikavälille. Ilman
urakka-asiakirjoihin asetettua vuotuista laskutuskattoa urakoitsija on
pystynyt vapaasti suunnittelemaan työt mahdollisimman kustannustehokkaasti. Urakan arvioitua nopeampi eteneminen mahdollistaa Verkkosaaren asuntotuotannon käynnistämisen viimeistään syksyllä 2022.
Määrärahaa tulisi saada ylittää 1 900 000 euroa.
8 02 Rakennukset
Talonrakennushankkeisiin oli käytettävissä edellisvuoden käyttämättä
jääneiden määrärahojen perusteella myönnetyt ylitysoikeudet huomioiden yhteensä 292 milj. euroa. Uudis- ja lisärakennushankkeisiin tästä
määrärahasta oli varattu yhteensä 156,2 milj. euroa ja korjaushankkeisiin oli varattu 133,9 milj. euroa sekä kaupungintalokortteleiden kehittämiseen oli varattu edellisenä vuonna käyttämättä jääneiden määrärahojen perusteella ylitysoikeutena 1,9 milj. euroa.
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Talousarvio kohdasta 8 02 01 Uudis- ja lisärakennushankkeet käytettäviksi osoitetuista määrärahoista jää käyttämättä 23,5 milj. euroa ja talousarviokohdasta 8 02 03 kaupungintalokortteleiden kehittämiseen varatuista määrärahoista jää käyttämättä 1,7 milj. euroa. Edellä mainitut
määrärahat on esitetty siirrettäväksi talousarviokohdan 8 02 02 Korjaushankkeet kohtaan kohdistettavaksi täysimääräisesti kohtaan 8 02
02 06 Muut korjausrakennushankkeet, kohdentamattomiin korjaushankkeisiin käytettäväksi.
Kohdentamatonta korjausmäärärahaa käytetään rakennusosien ja laitteiden ennakoiviin korjauksiin, vaurioituneiden tilojen korjaamiseen ja
väistötilojen rakentamiseen sekä välttämättömiin palveluverkon kehittämiseen liittyviin toiminnallisiin muutostöihin. Kohdentamattomiin korjaushankkeisiin on edellä mainittujen määrärahasiirtojen sekä talousarviokohdan 8 02 02 Korjaushankkeet kohdan sisäisten siirtojen jälkeen
käytettävissä 58,0 milj. euroa. Vuonna 2020 kohdentamattomiin korjaushankkeisiin arvioidaan käytettävän 68 milj. euroa, jolloin sitovan talousarviokohdan 8 02 02 Korjaushankkeet ylitystarve on 10 milj. euroa.
Määrärahaa tulisi saada ylittää 10 000 000 euroa.
8 03 Kadut ja liikenneväylät
Talousarviokohdan 8 03 01 Uudisrakentaminen ja perusparantaminen
sekä muut investoinnit, kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi,
määrärahaa oli käytettävissä ylitysoikeuksineen 79,3 milj. euroa ja toteuma oli 101,3 milj. euroa. Määrärahaa on käytetty ennakoitua enemmän mm. asuntotuotannon edellytysinvestointeihin, kuten RaideJokerin liittyviin hankkeisiin, jossa nopeutettu aikataulu on nostanut
määrärahatarvetta suunnitellusta. Myöskään Kruunusiltojen kehitysvaiheen kustannuksiin ei talousarviossa oltu varauduttu täysimääräisesti.
Hämeentien urakan rakentamisvaiheessa esiin tulleiden poikkeamien
johdosta määräraha ylittyy arvioidusta merkittävästi. Lauttasaaren sillan
urakka ylittää varatun määrärahan 2,5 milj. eurolla, koska sillan alapuolisten töiden tekeminen on edennyt arvioitua nopeammin leudon talven
johdosta. Vuoden 2020 talousarvion määrärahoja siirrettiin noin 5,8
milj. euroa talousarviokohdalta 8 01 02 Projektialueiden esirakentaminen, talousarviokohtaan 8 03 01 Uudisrakentaminen ja perusparantaminen sekä muut investoinnit.
Määrärahaa tulisi saada ylittää 16 700 000 euroa.
Määrärahasiirrot
8 01 03 Esirakentaminen, täyttötyöt, rakentamiskelpoiseksi saattaminen, kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi
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Muuhun esirakentamiseen, alueiden käyttöönottoon ja tonttien rakentamiskelpoiseksi saattamiseen oli määrärahaa käytettävissä ylitysoikeuksineen yhteensä 34,6 milj. euroa. Lisäksi Hakaniemen kauppahallin huoltopihan esirakentamista varten siirrettiin 8.6.2020 kaupunginhallituksen päätöksellä 4,0 milj. euroa talousarviokohdasta 8 02 01 Uudisja lisärakennushankkeet. Käytettävissä olevasta määrärahasta jäi käyttämättä 10,1 milj. euroa. Määrärahaa jää käyttämättä mm. Hakaniemen
hallin huoltopihan toteutuksen viivästyksestä johtuen. Myös Oulunkylän
Gasumin johtosiirtoon varattu määräraha alittui merkittävästi.
8 03 01 Uudisrakentaminen ja perusparantaminen ja muut investoinnit,
kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi
Talousarviokohdalle esitetään määrärahasiirtoja yhteensä 6,0 milj. euroa talousarviokohdasta 8 01 03 01 Muu esirakentaminen, alueiden
käyttöönotto ja rakentamiseksi saattaminen.
8 02 01 Uudis- ja lisärakennushankkeet
Uudis- ja lisärakennushankkeisiin oli käytettävissä ylitysoikeuksineen
156,2 milj. euroa, josta käytettiin 131 milj. euroa. Hankkeiden kaikki
aloitusedellytykset eivät toteutuneet suunnitellun aikataulun mukaisesti
ja käyttämättä jäävät määrärahat siirretään talousarviokohtaan 8 02 02
Rakennukset, korjaushankkeet ja ohjelmoidaan uudelleen kohdentamattomille korjaustöille.
Lasten päiväkoti Kaarelanraitin korvaava uudisrakennushankkeen hanke- ja toteutussuunnittelu on resurssipulan vuoksi kestänyt arvioitua
kauemmin. Hankkeen rakentamisvaihe alkaa alkuvuonna 2021 noin
vuoden alkuperäisestä aikataulusta myöhässä.
Lasten päiväkoti Vaapukan korvaava uudisrakennushankkeen rakentamisen edellytykset eivät toteutuneet talousarviossa ilmoitetussa aikataulussa. Päiväkoti Vaapukan korvaava uudisrakennus valmistuu vuoden 2021 lopussa ja vasta 2022 keväällä päästään aloittamaan päiväkodin pihan rakentamista. Hanke valmistuu noin vuoden alkuperäisestä
aikataulusta myöhässä.
Lasten päiväkoti Isoniitty korvaava uudisrakennushankkeen rakennusluvasta tehty valitus on siirtänyt rakentamisen aikataulua. Hankkeen
rakentamisvaihe alkoi syyskuussa 2020 noin vuoden alkuperäisestä aikataulusta myöhässä.
Pakilan palvelurakennushanke käsittää Pakilan ylä- ja ala-asteen, lastenpäiväkodit Havukan ja Pakilan sekä nuorisotilojen korvaavan uudisrakennuksen. Hankeen toteutusmuoto on allianssi, jossa hankkeen

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

7/2021

16 (129)

Asia/3
08.02.2021

laskutus perustuu toteutuneisiin kustannuksiin. Hankkeen vuoden 2020
laskutus jäi ennakoitua pienemmäksi.
Kalasataman korttelitalohanke valmistui aikataulussa, mutta hankkeet
jälkityöt ja laskutus siirtyivät vuodelle 2021.
Oodi Helsingin keskuskirjaston uudisrakennushanke on valmistunut
2018. Hankkeen jälkityöt oli tarkoitus saattaa valmiiksi vuonna 2020.
Kameravalvontajärjestelmän rakennus on valmistunut vuonna 2020
mutta 1. kerroksen aurinkosuojaverhojen suunnittelu jatkuu vuonna
2021.
Pirkkolan liikuntapuiston korvaavan jäähallin uudisrakennushankkeen
aloitus on kestänyt arvioitua kauemmin. Hankkeen rakentamisvaihe on
alkanut noin kaksi kuukautta alkuperäisestä aikataulusta myöhässä toteutusvaiheen suunnitelmapuutteista johtuen. Hanke valmistuu 2021
syksyllä.
Hyvösen lastenkodin korvaavan uudisrakennushankkeen hanke- ja toteutussuunnittelu on kestänyt resurssipulan vuoksi arvioitua kauemmin.
Hankkeen rakentamisvaihe alkaa mahdollisesti 2021 tammikuun aikana, noin kaksi kuukautta alkuperäisestä aikataulusta myöhässä. Hyvösen lastenkodin korvaava uudisrakennus valmistuu vuoden 2022 huhtikuussa. Hanke valmistuu noin vuoden alkuperäisestä aikataulusta
myöhässä.
Talousarviokohtaan 8 02 03 Kaupungintalokorttelien kehittäminen vuodelle 2020 myönnetty määräraha on 1,868 milj. euroa, josta arvioidaan
jäävän käyttämättä 1,668 milj. euroa. Kaupungintalokorttelien kehittämishanke on pääosin saatu valmiiksi, mutta julkisivuvalaistushanke jatkuu vuonna 2021
Talousarvioesityksessä vuodelle 2021 em. hankkeet on ohjelmoitu uudelleen ja hankkeiden rahoitustarpeet on päivitetty vastaamaan uutta
rakentamisaikataulua.
8 04 01 Puistot ja liikunta-alueet, kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi
Puistoihin ja liikunta-alueisiin oli talousarviossa varattu määrärahaa
24,1 milj. euroa. Lisäksi talousarviokohdalla oli käytettävissä maanhankintamäärärahoista siirrettyä määrärahaa 1,5 milj. euroa. Määrärahaa
käytettiin 28,5 milj. euroa, joka ylitti käytettävissä olevan määrärahan
3,0 milj. euroa. Ylitys johtui mm. puistohankkeiden ennakoitua nopeammasta etenemisestä sekä kustannusten noususta hankevaiheessa.
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Vuoden 2020 talousarvion noudattamisohjeiden mukaisesti toimialalautakunnat ovat toimittaneet määrärahojen ylitys-, toimintakatteiden alitus- ja määrärahan siirtoesitykset vuoden 2020 marraskuun loppuun
mennessä. Tämän jälkeen määrärahojen käyttöennusteet ovat kuitenkin osin tarkentuneet ja päätösehdotusta on tarkennettu vastaavasti.
Esitykseen sisältyvät määrärahasiirrot liittyvät tilinpäätöksen valmisteluun ja ne tulee olla käsiteltynä ennen tilinpäätöksen hyväksymistä
kaupunginhallituksessa.
Esittelijä
pormestari
Jan Vapaavuori
Lisätiedot
Markku Riekko, hankepäällikkö, puhelin: 310 39900
markku.riekko(a)hel.fi

Liitteet
1
2
3
4
5

Kaupunginkanslia_18122020
Kaupunginkanslia_22012021
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta17112020
Sosiaali- ja terveyslautakunta17112020
Kaupunkiympäristön toimiala_kirje28012021

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Tiedoksi
Kaupunginkanslia
Kulttuurin- ja vapaa-ajan toimiala
Kaupunkiympäristön toimiala
Sosiaali- ja terveystoimiala
Taloushallintopalvelut-liikelaitos
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§ 99
V 17.2.2021 Vuonna 2020 käyttämättä jääneiden määrärahojen perusteella myönnettävät ylitysoikeudet vuoden 2021 talousarvioon
HEL 2020-013430 T 02 02 02

Päätös
Kaupunginvaltuusto oikeuttaa kaupunginhallituksen, pormestarin, kaupunginkanslian, kasvatus- ja koulutuslautakunnan, kaupunkiympäristölautakunnan, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan sekä sosiaali- ja terveyslautakunnan ylittämään vuoden 2021 talousarvion jäljempänä olevilla kohdilla olevia määrärahoja enintään seuraavasti:
TA-luku

Kohta

1 30 01
1 40 01
1 50 01

Kaupunginhallituksen käyttövarat
Kaupunginkanslia
Toimielinten toimintakustannukset, pormestarin ja kaupunginkanslian käytettäväksi
Kaupunkirakenne
Apotti

13 000 000
9 505 000
45 000

Käyttötalousosa yhteensä

31 002 000

3 10 01
5 10 04

284 000
8 168 000

TA-luku

Kohta

8 01
8 01 01

Kiinteä omaisuus
Kiinteistöjen ja kiinteistöjen hallintaan oikeuttavien osakkeiden ostot ja lunastukset
sekä kaavoitus- ja täydennysrakennuskorvaukset
Esirakentaminen, täyttötyöt ja rakentamiskelpoiseksi saattaminen, Kylkn käytettäväksi

8 01 03
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euroa

euroa

8 03
8 03 02

Kadut ja liikenneväylät
Projektialueiden kadut, Khn käytettäväksi

8 03 03

Yhteishankkeet Väyläviraston kanssa, Khn
käytettäväksi
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8 04
Puistot ja liikunta-alueet
8 04 01 02 Liikuntapaikat ja ulkoilualueet
8 04 02
Projektialueiden puistot ja liikunta-alueet,
Khn käytettäväksi

50 000
600 000

8 05
8 05 01
8 05 02
8 05 03
8 05 04
8 05 05

Irtaimen omaisuuden perushankinta
Keskushallinto
Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
Kaupunkiympäristön toimiala
Kulttuurin- ja vapaa-ajan toimiala
Sosiaali- ja terveystoimiala

14 930 000
9 360 000
7 535 000
1 677 000
9 359 000

8 06

Arvopaperit

27 500 000

8 07
8 07 01

Muu pääomatalous
Lähiörahastosta rahoitettavat hankkeet, Khn käytettäväksi
Investointiosa yhteensä

1 339 000

79 020 000

TA-luku

Kohta

euroa

9 01
9 01 02

Pitkävaikutteinen rahoitus
Muu antolainaus, Khn käytettäväksi

59 695 000

Rahoitusosa yhteensä

59 695 000

Ylitysesitysten yhteismäärä on käyttötaloudessa 31 002 000 euroa ja
investointiosassa 79 020 000 euroa sekä rahoitusosassa 59 695 000
euroa. Tilinpäätösvaiheesta johtuen, ylitysoikeuksien perustana olevat
käyttämättä jääneiden määrärahojen summat voivat vielä tarkentua,
minkä vuoksi ylitysoikeudet myönnetään enintään luetellun mukaisina.
Edelleen kaupunginvaltuusto päättää lisätä Lähiörahaston hankkeisiin
myönnettyjä ylitysoikeuksia vastaavat tulot 1 339 000 euroa tuloslaskelmaosan talousarviokohtaan 7 03 09 Lähiörahasto.
Lisäksi kaupunginvaltuusto päättää kehottaa kaupunginhallitusta täytäntöönpanopäätöksessään osoittamaan Khn määrärahoista myönnetyt
määrärahat uudelleen ao. toimialojen käyttöön.
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Esittelijä
pormestari
Jan Vapaavuori
Lisätiedot
Markku Riekko, hankepäällikkö, puhelin: 310 39900
markku.riekko(a)hel.fi

Liitteet
1

Esitykset

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
Mikäli toimialoilla on ollut loppuvuoteen 2020 ajoittuvia ja aikataulultaan
siirtyneitä investointihankkeita, joiden seuraavan vuoden rahoitustarve
on selvinnyt vasta vuoden 2021 talousarvion käsittelyn jälkeen ja joita
ei siksi ole voitu ottaa talousarviossa huomioon, toimiala on voinut tehdä määrärahan ylitysesityksen vuoden 2021 määrärahoihin. Edellytyksenä on vastaavan suuruisen määrärahasäästön osoittaminen vuonna
2020. Ylitysesityksiin sisältyvät myös kaupunginhallituksen investointimäärärahoista esirakentamiseen, projektialueiden katuihin ja puistoihin
myönnettyjä määrärahoja sekä lähiörahastosta myönnetyt hankemäärärahat, mikäli hankkeet jatkuvat vuonna 2021.
Kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosasto on saanut esitykset
vuonna 2020 käyttämättä jääneistä määrärahoista ja vastaavista ylitystarpeista. Käyttötalousosan ylitystarve on 31 milj. euroa (edellisen vuoden esitys 19,2 milj. euroa) ja investointiosan ylitystarve 79 milj. euroa
(edellisen vuoden esitys 128,1 milj. euroa). Myös antolainamäärärahoja
on jäänyt käyttämättä hankkeisiin, joiden aikataulu on viivästynyt. Rahoitusosan ylitystarve on yhteensä 59,7 milj. euroa (edellisen vuoden
esitys 27,7 milj. euroa).
Esitykseen sisältyy myös eräiden projektiluonteisten aikataulusyistä
siirtyvien keskushallinnon ja toimialojen käyttötalousmäärärahojen
myöntäminen ylitysoikeutena vuodelle 2021.
Käyttötalousosa
Käyttötalousosan ylitysesitykset ovat yhteensä 31 002 000 euroa.
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1 30 01 Kaupunginhallituksen käyttövarat
Kaupunginhallituksen käyttövarojen vuoden 2021 ylitysoikeudesta kohdennetaan sosiaali- ja terveystoimialan käytettäväksi kaupunginhallituksen vuoden 2021 talousarvion budjettineuvottelujen neuvottelutuloksen (11.11.2020) mukaisesti 10 000 000 euroa
Kaupunginhallitus päätti 10.2.2020 § 114 myöntää kaupunginkanslian
strategiaosastolle käytettäväksi 1 000 000 euroa Helsinki Energy Challenge - haastekilpailun voittajapalkinnon maksamiseen ja enintään
470 000 euroa kilpailun järjestämiseen. Päätöksessä todettiin, että palkintosumma (1 000 000 euroa) maksetaan vuoden 2020 tai 2021 aikana, tai jaettuna näille vuosille, riippuen kilpailuprosessin etenemisestä.
Kilpailun järjestelyn kulujen (enintään 470 000 euroa) osalta todettiin,
että ne maksetaan vuonna 2020. Kilpailun piti alun perin päättyä marraskuussa 2020. Covid 19 -pandemian johdosta, kilpailuprosessin aikataulua jouduttiin muuttamaan. Uuden aikataulun valossa kilpailuprosessi päättyy vasta keväällä 2021. Aikataulumuutoksesta johtuen osa
kilpailun järjestelykuluista toteutuu vasta vuonna 2021. Toteutuneet järjestelykulut vuoden 2020 aikana olivat 296 852 euroa ja siten järjestelykulujen osalta ylitysoikeus on 173 148 euroa. Voittajapalkinto (1000
000 eur) maksetaan vuoden 2021 aikana. Näin ollen ylitysoikeudesta
kohdentuu kaupunginkanslian strategiaosaston käytettäväksi Helsinki
Energy Challenge – haastekilpailuun yhteensä 1 173 148 euroa.
Kaupunginhallitus myönsi 19.3.2018 § 169 talousarviokohtaan 1 30 01,
Kaupunginhallituksen käyttövarat, yhteensä 5,0 milj. euron erillismäärärahan nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseen ja alueiden välisen eriytymisen torjumiseen. Varaus kohdennettiin käyttökohteisiin sosiaali- ja
terveys-, kasvatus- ja koulutus- sekä kulttuuri- ja vapaaaikalautakunnan esitysten pohjalta. Vuonna 2018 määrärahan käyttö
oli 1 743 000 euroa, vuonna 2019 käyttö oli 2 194 000 euroa ja vuonna
2020 käyttö oli 914 000 euroa. Erillismäärärahaa on edelleen käyttämättä noin 194 000 euroa.
Toimialalautakuntien esitysten perusteella nuorten syrjäytymisen ehkäisemisen ja alueiden välisen eriytymisen torjumisen erillismäärärahojen osalta ylitysoikeus vuodelle 2021 kohdentuu seuraavasti:
-Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan hallinnoimiin hankkeisiin 45 000
euroa
-Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan hallinnoimiin hankkeiseen 149 000
euroa
Näiden määrärahojen ylitysoikeuden kohdentumisen perusteena on
hankkeiden toimintojen jatkuminen vuonna 2021.
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Lisäksi kaupunginhallituksen käyttövaroista rahoitetaan mm. kaupungin
viihtyisyyteen ja turvallisuuteen liittyviä projektiluontoisia hankkeita, joihin on kaupunkistrategian toteuttamiseksi perusteltua varautua. Osa
vuodelle 2020 suunnitelluista hankkeista on siirtynyt vuodelle 2021.
Käyttämättä jääneistä määrärahoista tulisi myöntää ylitysoikeutena
1 632 852 euroa vuodelle 2021.
Ylitystarve on 13 000 000 euroa
1 40 Kaupunginkanslia
Kaupunginkanslian vuoden 2020 käytettävissä oleva määräraha
137,496 milj. euroa, sisältää tietohallinnolle myönnetyn 8,05 milj. euron
ja elinkeino-osastolle myönnetyn 150 000 euron ylitysoikeuden. Määrärahasta jäi käyttämättä 16 milj. euroa.
Esitetystä ylitysoikeudesta kohdentuu elinkeino-osastolle 3,77 milj. euroa, josta kahteen hankekokonaisuuteen (150 000 euroa, kokeilualustatoiminta ja 120 000 euroa, elinkeinopoliittiset tapahtumat) 270 000
euroa sekä työllisyystoimintaan 3,5 milj. euroa. Työllisyystoiminnan
vuoden 2020 budjetti oli 33 milj. euroa, josta arvioidaan säästyvän 3,7
miljoonaa euroa. Ylitysoikeus kohdentuu kokonaan työllisyyskokeiluun.
Esitetystä ylitysoikeudesta kohdentuu strategiaosastolle 5,735 milj. euroa.
Keskitetyn tietotekniikan käyttötalouden v. 2020 määräraha ylitysoikeuksineen oli yhteensä 32,9 miljoonaa euroa sisältäen ylitysmäärärahan 7,9 milj. euroa. Käyttämättä jää 5,7 miljoonaa euroa. 4,5 milj. euroa
kohdentuu digitalisaatio-ohjelman kärkihankkeiden toteuttamiseen sekä
1,2 milj. euroa vuodelle 2021 siirtyneiden hankkeiden valmisteluun ja
ylläpitomenoihin. Lisäksi kohdentuu 35 000 euroa Helsinki Abroad Ltd
Oy yhteistoimintaosuuksiin liittyen.
Ylitystarve on 9 505 000 euroa
1 50 01 Toimielinten toimintakustannukset, pormestarin ja kaupunginkanslian käytettäväksi
Historiatoimikunnan budjetti vuonna 2020 oli 272 000 euroa, joka sisälsi 60 000 euron ylitysoikeuden. Toteutumisennuste vuodelle 2020 on
226 000 euroa Ylitysoikeus vuodelle 2021 käytettäisiin Historia.helsinki
-sivuston (historiaportaali) sisällöstä vastaavan päätoimittajan palkkaukseen, jonka kokonaiskustannus olisi n. 70 000 euroa.
Ylitystarve on 45 000 euroa.
3 10 01 Kaupunkirakenne
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Avustukset asuintalojen hissien rakentamiseen
Käyttämättä jäänyttä määrärahaa tarvitaan vuodelle 2021 siirtyneiden
hissi-projektien rahoittamiseen, koska niiden loppuselvitykset eivät
valmistuneet vuonna 2020.
Ylitystarve on 284 000 euroa
5 10 04 Apotti
Apotti talousarviokohdan toimintakate toteutui noin 8 miljoonaa euroa
talousarviota parempana vuonna 2020. Apotti talousarviokohdan menot
toteutuivat talousarviota alhaisempana, koska Apotin käyttöönotto siirrettiin vuodelta 2020 vuodelle 2021 Covid-19-pandemian vuoksi. Käyttöönoton siirtymisen vuoksi vuodelle 2021 siirretään menomäärärahoja
vuoden 2020 toimintakatteen alituksen verran.
Ylitystarve on 8 168 000 euroa
Investointiosa
Investointiosan ylitysesitykset ovat yhteensä 79 020 000 euroa.
8 01 Kiinteä omaisuus
8 01 01 Kiinteistöjen ja kiinteistöjen hallintaan oikeuttavien osakkeiden
ostot ja lunastukset sekä kaavoitus- ja täydennysrakennuskorvaukset,
Kylkn käytettäväksi
Määrärahoja jää käyttämättä kauppaneuvottelujen viivästymisestä johtuen.
Ylitystarve on 3 950 000 euroa.
8 01 03 Esirakentaminen, täyttötyöt ja rakentamiskelpoiseksi saattaminen Kylkn käytettäväksi
8 01 03 01 Muu esirakentaminen, alueiden käyttöönotto ja tonttien rakentamiseksi saattaminen
Määrärahaa jäi käyttämättä mm. Hakaniemen huoltopihan esirakentamisen viivästymisestä johtuen. Lisäksi Fallkullan kiilan esirakentamisurakka jatkuu vuonna 2021.
Ylitystarve on 1 100 000 euroa.
8 03 Kadut ja liikenneväylät
8 03 02 Projektialueiden kadut, Khn käytettäväksi
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Pasilan määrärahaa jäi käyttämättä, koska Veturitien rakentaminen
Höyrykadulta Hakamäentielle siirtyi alkavaksi keväällä 2021.
Ylitystarve on 1 000 000 euroa.
8 03 03 Yhteishankkeet Väyläviraston kanssa Khn käytettäväksi
Väyläviraston yhteishankkeissa määrärahaa jää käyttämättä, koska yhteishankkeiden suunnittelun käynnistyminen on viivästynyt.
Ylitystarve on 620 000 euroa
8 04 Puistot ja liikunta-alueet
8 04 01 02 Liikuntapaikat ja ulkoilualueet, Kylkn käytettäväksi
Liikuntapaikkojen ja ulkoilualueiden määrärahaa jäi käyttämättä, koska
Töölön pallokentän urakka jatkuu vuonna 2021.
Ylitystarve on 50 000 euroa
8 04 02 Projektialueiden puistot ja liikunta-alueet, Khn käytettäväksi
Länsisataman puistot ja liikunta-alueiden käyttämättä jäänyttä määrärahaa tarvitaan vuonna 2021 jatkuvaan Saukonpaadenpuiston rakentamiseen. Pasilan puistot määrärahaa jää käyttämättä liitteessä esitetyn mukaisesti hankkeiden viivästymisistä johtuen.
Ylitystarve on 600 000 euroa
8 05 Irtaimen omaisuuden perushankinta
Keskeneräiset kalusto- ja tietotekniikkahankinnat sekä kehittämishankkeet ovat syy irtaimen omaisuuden hankintamenojen ylitystarpeisiin.
Suurimmat ylitystarpeet kohdistuvat kasvatus- ja koulutustoimialan sekä kaupunkiympäristön toimialan Ict-hankintoihin. Merkittäviä ylitystarpeita kohdistuu myös kaupunkiympäristön toimialaan kuuluvan pelastuslaitoksen paloautoihin, ensihoitoautoihin ja öljyntorjuntakalustoon
sekä muihin hankintoihin.
Ylitystarve on yhteensä 42 861 000 euroa
8 06 Arvopaperit
Määrärahaa jäi käyttämättä suunniteltujen hankkeiden viivästymisistä
johtuen. Erityisesti valtakunnallisten ratahankkeiden ja useiden kiinteistöyhtiöiden tarvitsema pääomitus on viivästynyt hankkeiden aikataulumuutosten seurauksena. Myöhentyneitä hankkeita oli mm. Kaapelitalon
Tanssin talo -hanke ja Englantilaisen koulun tilahanke.
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Ylitystarve on yhteensä 27 500 000 euroa
8 07 Muu pääomatalous
8 07 01 Lähiörahasto Khn käytettäväksi
Esitetyt ylitysoikeudet ovat tarpeen joidenkin Kaupunkiympäristön toimialan ja Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan hankkeiden rakentamisen
aloittamiseen tai jatkamiseen. Näitä hankkeita ovat mm. leikkipuisto
Lohikäärmeen peruskorjauksen jatkaminen, leikkipuisto Kotinummen
rakentaminen, Malminkartanon kuntoportaiden uusiminen sekä Kannelmäen ja Malminkartanon alueella toteuttava kehittämishanke. Joidenkin hankkeiden toteutus on viivästynyt markkinaoikeuteen tehdyn
valituksen vuoksi.
Ylitystarve on yhteensä 1 339 000 euroa
Tuloslaskelmaosa
7 03 09 Lähiörahasto
Investointien ylitysesityksiin sisältyy 1 100 000 euron edestä lähiörahastohankkeita, jotka rahoitetaan Lähiörahastosta. Talousarvion tuloslaskelmaosan kohdassa 7 03 09 Lähiörahasto näkyy rahastosta rahoitettavien investointihankkeiden tulokohdassa.
Rahastosta rahoitettavat investointihankkeet tuloutetaan kyseisessä tulokohdassa.
Tuloarviota tulisi kasvattaa yhteensä 1 339 000 euroa.
Rahoitusosa
9 01 02 Muu antolainaus, Khn käytettäväksi
Talousarviokohdalta Muu antolainaus jää jäljempänä mainittujen alakohtien osalta lainojen myöntämiseen tarkoitettuja määrärahoja käyttämättä yhteensä 59,7 milj. euroa. Jäljempänä on eritelty talousarvion
alakohdittain hankkeiden viivästymisten vuoksi vuoden 2021 talousarvioon tarvittavat ylitysoikeudet vuonna 2020 myönnettyjen lainojen nostoja sekä vireillä olevien hankkeiden mahdollista lainoittamista varten.
9 01 02 01 Lainojen myöntäminen kouluille
Varaudutaan sopimuskoulujen hankkeiden lainoittamiseen 5 000 000
eurolla.
9 01 02 02 Muut koululainat
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Kouluyhdistys Pestalozzi Schulverein Skolföreningen ry:lle koulurakennuksen perusparannuksiin (Khs 10.8.2020, 413 §) myönnetyn 750 000
euron lainasta 375 000 euroa siirtyy vuodelle 2021. Lisäksi varaudutaan muiden kouluhankkeiden lainoittamiseen 29,0 milj. eurolla.
9 01 02 04 Sosiaalisiin tarkoituksiin myönnettävät lainat
Setlementtiasunnot Oy:n Postipuiston rakennushanketta varten (Khs
9.11.2020, 763 §) myönnetyn 690 000 euron lainan nosto siirtyy vuodelle 2021
9 01 02 05, Lainoja kaupunginorkesterin soittajille soitinhankintoja varten
Rahoitusjohtajan kaupunginorkesterin soittajalle 19.12.2019, 136 §,
myöntämän 30 000 euron soitinhankintalainan nostotarve siirtyy vuodelle 2021.
9 01 02 33, Lainat kaupunkikonsernin yhteisöille
Stadion-säätiön perusparannus- ja uudistamishankkeeseen liittyviä laitteisto- ja irtaimistohankintoja varten (Khs 2.12.2019, 824 §) myönnetyn
8 milj. euron lainan nostotarve siirtyy vuodelle 2021.
Keski-Pasilan jätteen putkikeräys Oy:lle (Khs 5.10.2020, 626 §) myönnetyn 2,6 milj. euron lainan nostotarve siirtyy vuodelle 2021.
Varaudutaan muiden tytäryhteisöjen lainoittamiseen 14 000 000 eurolla.
Ylitystarve on yhteensä 59 695 000 euroa.
Esittelijä
pormestari
Jan Vapaavuori
Lisätiedot
Markku Riekko, hankepäällikkö, puhelin: 310 39900
markku.riekko(a)hel.fi

Liitteet
1

Esitykset

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Tiedoksi
Kaupunginkanslia
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Kulttuurin- ja vapaa-ajan toimiala
Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
Kaupunkiympäristön toimiala
Sosiaali- ja terveystoimiala
Taloushallintopalvelu-liikelaitos
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§ 100
V 17.2.2021, Vuoden 2020 talousarvion toteutumattomat sitovat toiminnan tavoitteet
HEL 2021-000408 T 02 02 01

Päätös
Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä kaupunginkanslian, taloushallintopalveluliikelaitoksen johtokunnan, työterveysliikelaitoksen johtokunnan, kasvatus- ja koulutuslautakunnan, kaupunkiympäristölautakunnan,
pelastuslautakunnan, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan ja sosiaali- ja
terveyslautakunnan selvitykset vuoden 2020 talousarvion sitovien toiminnan tavoitteiden toteutumatta jäämisestä.
Esittelijä
pormestari
Jan Vapaavuori
Lisätiedot
Riina Kopola, erityissuunnittelija, puhelin: 310 28256
riina.kopola(a)hel.fi

Liitteet
1
2
3
4
5
6
7
8

Kansliapäällikön kirje 20.1.2021
Taloushallintopalveluliikelaitoksen johtokunta 28.1.2021
Työterveysliikelaitoksen johtokunta 26.1.2021
Kasvatus- ja koulutuslautakunta 19.1.2021
Kaupunkiympäristölautakunta 26.1.2021
Pelastuskomentajan kirje 22.1.2021
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 2.2.2021
Sosiaali- ja terveyslautakunta 2.2.2021

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
Vuoden 2020 talousarvion noudattamisohjeiden mukaan lauta- ja johtokuntien on annettava selvitys toteutumatta jääneistä sitovista toiminnan tavoitteista siten, että selvitykset voidaan käsitellä kaupunginval-
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tuustossa ennen tilinpäätöksen allekirjoittamista kaupunginhallituksessa.
Kaupunginkanslia, taloushallintopalveluliikelaitoksen johtokunta, työterveysliikelaitoksen johtokunta, kasvatus- ja koulutuslautakunta, kaupunkiympäristölautakunta, pelastuslautakunta, kulttuuri- ja vapaaaikalautakunta ja sosiaali- ja terveyslautakunta perustelevat seuraavasti, miksi vuoden 2020 talousarvion sitovat toiminnan tavoitteet eivät toteutuneet.
Keskushallinto
Kaupunginkanslia
Tavoite: Johtamistyön parantaminen ja toimintakulttuurin kehittäminen.
Toteuma: Tavoitteen mittari, Kunta10-kyselyn 2020 tulosten paraneminen verrattuna vuoden 2018 tuloksiin valmentavan johtamisen kysymysten kohdalla, jäi toteutumatta.
Asetettu tavoite saavutettiin viidellä osastolla. Yksi osasto jäi asetetusta
tavoitteesta, mutta kyseisen osaston sisällä yksiköiden tulokset erosivat
toisistaan. Tavoitteet saavuttaneiden yksiköiden hyviä toimintatapoja
vahvistetaan ja heikommin sijoittuneiden työyksiköiden kehittämistoimenpiteisiin kiinnitetään jatkossa enemmän huomiota.
Taloushallintopalveluliikelaitos
Tavoite: Toimimme vastuullisesti, kestävästi ja tuottavasti.
Toteuma: Tavoitteen mittari, tilikauden tulos on vähintään 10 000 euroa, jäi toteutumatta. Alustavan tilinpäätöksen mukainen tilikauden tulos on noin 900 000 euroa tappiollinen.
Koronapandemia vaikeutti talouden ennustamista ja riittävää ennakointia toiminnan sopeuttamisessa. Koronapandemian vuoksi asiakaslaskutus supistui ja tällä oli suora vaikutus liikelaitoksen liikevaihtoon, joka
toteutui noin 1,4 miljoonaa euroa talousarviota pienempänä. Liikevaihtoon ja asiantuntijatyön resursointiin vaikutti huomattavasti myös kesäkuussa 2020 tehty HR- ja palkanlaskentajärjestelmän päivityssopimuksen purkamispäätös, jonka vuoksi budjetoitua asiantuntijatyötä jäi laskuttamatta. Tämän nettovaikutus tulokseen oli noin -600 000 euroa.
Tavoite: Asiakastyytyväisyys kehittyy myönteisesti, tavoittelemme tasoa erittäin hyvä.
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Toteuma: Tavoitteen mittari, taloushallintopalveluliikelaitoksen asiakastyytyväisyys on vähintään 3,95 (asteikolla 1-5), jäi toteutumatta. Toteuma oli 3,78.
Asiakastyytyväisyys kasvoi vuoden 2019 tuloksesta (3,61), mutta jäi alle asetetun tavoitteen. Vuonna 2020 kyselyn vastausprosentti oli 30 ja
vastaajien määrä ennätyskorkea, yhteensä 1 683. Kyselyssä keskityttiin palvelukokonaisuuksiin. Lisäksi vastaajien oli mahdollista antaa entistä enemmän vapaata palautetta, jota taloushallintopalveluliikelaitos
hyödyntää palvelujensa kehittämisen pohjana. Kyselystä saatujen
avointen vastausten perusteella yksittäisiä kehittämistoimia voidaan
kohdistaa aiempaa tarkemmin.
Työterveysliikelaitos
Tavoite: Käyttäjätyytyväisyyttä kuvaavaan asiakaskokemuksen taustalla on palveluiden saatavuus, sujuvuus ja helppous.
Toteuma: Tavoitteen mittari, asiakaskokemusta kuvaava nettosuositteluindeksi (NPS) on 70, jäi toteutumatta. NPS:n toteuma oli 67.
NPS kuvaa todennäköisyyttä, jolla asiakas suosittelisi tai käyttäisi palvelua uudelleen. Vaikka tavoitetta ei saavutettu, on tulos erinomainen,
kun huomioidaan koronan vaikutukset Työterveys Helsingin toimintaan.
Koronakriisi on muuttanut Työterveys Helsingin toimintaa olennaisesti.
Pääasiassa ennaltaehkäiseviin työterveyspalveluihin keskittynyt organisaatio muutti nopeasti toimintansa painopistettä, jotta se onnistui huolehtimaan koronavirustilanteen hoidosta. Muutos oli merkittävä ja vaati
Työterveys Helsingiltä uudelleenorganisointia ja kykyä ottaa uusia toimintatapoja käyttöön nopeasti, kun hoidon prosessit ja linjaukset muuttuivat keväällä koko maassa.
Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
Tavoite: Mahdollistamme jokaiselle oppijalle yksilöllisesti sopivia tapoja
oppia ja opiskella.
Toteuma: Tavoitteelle oli määritelty viisi toteutumista määrittelevää mittaria, joista neljässä, varhaiskasvatuksessa, perusopetuksessa, lukiokoulutuksessa ja vapaassa sivistystyössä tavoitetaso toteutui. Ammatillisen koulutuksen osalta mittari jäi toteutumatta.
Ammatillisen koulutuksen mittari, negatiivinen keskeyttäminen vähenee
yhden prosenttiyksikön vuoteen 2019 verrattuna, jäi toteutumatta. Tavoitteena oli, että negatiivisesti keskeyttäneiden opiskelijoiden osuus
on korkeintaan 7,4 % (666 opiskelijaa). Toteuma oli 12,7 % (1 142
opiskelijaa).
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Koronalla on ollut vaikutusta opiskelijoiden eroamiseen oppilaitoksen
tarjoamista tukitoimista huolimatta. Nopea siirtyminen etäopetukseen
haastoi ammatillisten sisältöjen toteuttamisen ja opettajien digipedagogiset valmiudet annetusta tuesta huolimatta. Etäopetuksen työvälineet
saatiin opiskelijoiden käyttöön viiveellä. Työllisyystilanteen nopea heikentyminen ja työssäoppimispaikkojen peruuntuminen on vaikuttanut
opiskelumotivaatioon.
Stadin ammatti- ja aikuisopistossa jokaisen opiskelijan opinnoissa etenemistä seurataan säännöllisissä ja moniammatillisissa ”CheckPoint”tapaamisissa. CheckPointeissa ensisijaisena lähtökohtana on tunnistaa
opiskelijoiden tuen tarve mahdollisimman varhaisessa vaiheessa sekä
sopia tukitoimenpiteistä ja keinoista poissaoloihin puuttumiseksi oppilaitoksen ”Poissaolojen portaat”-toimintamallin mukaisesti. Opinnoista
poisjääneitä opiskelijoita tavoitellaan monikanavaisesti ja alaikäisten
osalta myös huoltajiin ollaan yhteydessä. Lisäksi etsivää nuorisotyötä
kontaktoidaan. Yhteydenotoista huolimatta useita opiskelijoita ei tavoitettu lainkaan.
Tavoite: Käytämme koko kaupunkia oppimisen ja työnteon ympäristönä.
Toteuma: Tavoitteelle oli määritelty viisi tavoitteen toteutumista määrittelevää mittaria, joista kahdessa, varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen mittareissa, saavutettiin tavoitetasot. Tavoitteeseen ei päästy kolmessa muussa mittarissa, joita olivat lukio- ja ammatillinen koulutus
sekä vapaa sivistystyö.
Lukiokoulutuksessa mittari, vähintään 95 % opiskelijoista osallistuu aineenopettajan ja opiskelijoiden yhdessä suunnittelemiin opetussuunnitelman mukaisiin opintokäynteihin korkeakouluissa, yrityksissä tai työpaikoilla, ei toteutunut. Toteuma oli 69,5 %.
Aikuisten lukiokoulutuksen mittari, vähintään 30 %:ssa lukion kursseja
toteutetaan opintokäynti, ei toteutunut. Toteuma oli 9,5 %.
Koronaviruksen aiheuttamasta poikkeustilasta johtuen opintokäyntejä
ei voitu keväällä toteuttaa maaliskuun puolivälistä eteenpäin. Myös
syksyn aikana opintokäyntien toteuttaminen on poikkeustilanteesta johtuen ollut haastavaa, eikä etäopetuksen aikana opintokäyntejä järjestetty kaupungin ohjeiden mukaisesti.
Ammatillisen koulutuksen mittari, työpaikalla tapahtuva oppiminen kasvaa 10 000 päivällä vuoteen 2019 verrattuna, ei toteutunut. Tavoitteena
oli, että vuonna 2020 työpaikalla tapahtuvaa oppimista on 379 109 päivänä, toteuma oli 337 346 päivää, mikä on tavoitetasoon verrattuna 41
763 päivää vähemmän (-11,0 %). Työpaikalla tapahtuvan oppimisen
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osalta korona on vaikuttanut merkittävästi paikkojen saatavuuteen.
Opintoja on edistetty muilla tavoin.
Vapaan sivistystyön tavoite, kurssilaisten määrä kasvaa Koillis- ja ItäHelsingin alueilla 5 % verrattuna vuoteen 2019, jäi toteutumatta. Kurssilaisten määrä laski noin 26 % verrattuna edelliseen vuoteen.
Työväenopiston tavoitteena oli saada vuonna 2020 Koillis- ja ItäHelsingin alueilla 23 330 kurssilaista, toteuma oli 17 161 kurssilaista.
Arbiksen vastaava tavoite oli 954 kurssilaista, toteuma oli 908 kurssilaista. Koronaviruspandemian takia työväenopistojen lähiopetus keskeytettiin kahdesti vuoden aikana. Lisäksi syyslukukauden kurssien
maksimikokoja pienennettiin turvavälien mahdollistamiseksi opetuksessa. Näistä syistä kurssilaisten määrä laski merkittävästi eikä tavoitteen
mukaisen kasvun saavuttaminen ollut mahdollista.
Kaupunkiympäristön toimiala
Tavoite: Asuntotuotannon edellytysten turvaaminen ja edistäminen.
Toteuma: Tavoitteelle oli määritelty neljä toteumista määrittelevää mittaria, joista kaksi jäi toteutumatta
Luovutetun asuinrakennusoikeuden määrän osalta mittariksi oli asetettu 400 000 kerrosneliömetriä (k-m²). Luovutetun asuinrakennusoikeuden määrä oli noin 302 000 k-m² eli noin 75 % tavoitteesta.
Asuinrakennusoikeuden luovutusmäärät vaihtelevat vuosittain. Viime
vuosina keskimääräinen vuotuinen luovutusmäärä on ollut noin 300
000 k-m². Luovutettavan asuinrakennusoikeuden määrään vaikuttaa
koko asuntotuotantoketjun toimivuus. Keskeisiä ketjun osia ovat tontinvarausten ja -luovutusten lisäksi mm. kaavoitus, tonttien rakentamiskelpoiseksi saattamiseen liittyvät prosessit sekä kaupungin oma asuntorakennuttaminen. Lisäksi yleisillä taloudellisilla suhdanteilla on merkittävä vaikutus asuntohankkeiden edistymiseen.
Asuntotuotanto-ohjelman ja katuinvestointiohjelman yhteensovittamista
koskevan ATO-mittarin tavoitetasoa ei pystytty osoittamaan.
Asuntotuotanto-ohjelman ja katuinvestointien yhteensovittamiseen liittyvässä tavoitteessa onnistuttiin. Asuntotuotantokohteiden edellyttämät
infrainvestoinnit toteutettiin oikea-aikaisesti paria merkitykseltään vähäistä poikkeusta lukuun ottamatta. Tätä toteumaa ei kuitenkaan pystytä vahvistamaan ATO-mittarin avulla, sillä seurannalle kehitettyä laskentalogiikkaa ei olla saatu toimimaan. Näin ollen mittarin tavoitetasoa
360 ei pystytä osoittamaan. Asuntotuotannon ydinprosessityössä on
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tarkoitus kehittää vakioitu seurantamenetelmä asuntuotanto-ohjelman
ja katuinvestointien yhteensovittamisen onnistumisesta.
Pelastuslaitos
Tavoite: Kiireellinen ensihoito toteutuu tilaajan vaatimusten mukaisesti.
Toteuma: Tavoitteelle oli määritelty kaksi toteutumista määrittelevää
mittaria, joista toinen jäi toteutumatta.
Tavoitteen mittari, ensihoidon keskimääräinen tavoittamisviive tulisi olla
enintään 8 minuuttia 70 %:ssa kiireellisyysluokkien A ja B tehtävissä,
jäi toteutumatta. Tavoittamisviive oli 59 % ja alitti tavoitteen 11 prosenttiyksikköä.
Ensihoidon tehtävämäärä on kasvanut merkittävästi viime vuosina,
mutta koronapandemia on laskenut tehtävämäärää vuonna 2020. Koronapotilaan hoidon jälkeen ensihoitoyksiköille joudutaan tekemään sisäpesu, jonka vuoksi yksikkö on pois hälytysvalmiudesta 30–60 minuuttia. Tämä lisää potilaan tavoittamisviivettä, koska korvaava yksikkö
samanaikaiseen tehtävään tulee kauempaa. Vuodelle 2021 lisätään
ensihoidon valmiutta.
Tavoite: Henkilöstön osaaminen kehittyy jatkuvasti.
Toteuma: Tavoitteen mittari, täydennyskoulutuksen määrä on vähintään sama kuin vuonna 2019, jäi toteutumatta. Suunniteltujen koulutusten toteutumisaste vuonna 2020 oli 77 %, kun se vuonna 2019 oli 85
%.
Pandemian johdosta suunniteltuja koulutuksia jouduttiin peruuttamaan
tai supistamaan. Erityisesti pelastustoiminnan käytännön koulutuksia ei
ole ollut mahdollista korvata etäosallistumistekniikoilla.
Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala
Kulttuuri ja vapaa-aika
Tavoite: Koko kaupunki on oppimisen, kulttuuristen kohtaamisten, tekemisen ja kansalaistoiminnan paikka.
Toteuma: Tavoitteen mittari, toteutetaan palvelustrategia (työnimi “Me
ja muut”), jossa kuvataan palvelukokonaisuuksittain, ketkä muut tuottavat oman sektorin palveluja tai toimintaa ja mikä on kulttuurin ja vapaaajan toimialan tehtävä palvelutuottajana, jäi toteutumatta.
Koronapandemia hidasti palvelustrategiatyötä, koska yhteissuunnittelua ei voitu tehdä kumppaneiden kanssa ja toimialan johdon ja henkilöstön työaikaa sitoutui ennakoitua enemmän koronakriisin hoitamiPostiosoite
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seen. Etäosallistuminen ei myöskään soveltunut parhaimmalla mahdollisella tavalla työskentelyyn. Palvelustrategiatyötä jatketaan ja se on
vuonna 2021 toimialan sitovana tavoitteena.
Tavoite: Helsingissä on houkuttelevaa ja helppoa lähteä liikkeelle.
Toteuma: Mitattaviksi tavoitteiksi oli asetettu kolme toimenpidettä, joista
yksikään ei toteutunut kokonaisuudessaan.
Ensimmäisenä toimenpidekokonaisuutena oli parantaa pienten lasten,
nuorten sekä ikäihmisten mahdollisuuksia liikkumiseen kaupunginhallituksen hyväksymän liikkumisohjelman mukaisesti.
Tavoitteet pienten lasten liikkumisesta toteutuivat perhehulinoiden ja
liikkumiskampanjan muodossa. Nuorten liikkumista edistävät toimenpiteet eivät toteutuneet. Liikkumisen edistäminen eteni keväällä 2020
nuorisotyöyksiköissä hitaasti, sillä yksiköt keskittyivät koronapandemian vuoksi mm. jalkautuvaan nuorisotyöhön. Poikkeustilanteen jatkumisen vuoksi toimenpiteet eivät edenneet syyskaudella lainkaan.
Ikäihmisten alueellisten palvelutorien toteuttaminen ei toteutunut koronapandemian vuoksi. Ikäihmiset kuuluvat riskiryhmään, minkä vuoksi
yleisiä, sisätiloissa pidettäviä tilaisuuksia ei voitu järjestää. Ikäihmisille
järjestettiin kuitenkin vaihtoehtoista toimintaa koronarajoitukset huomioiden.
Toinen toimenpide oli yhteinen kasvatuksen ja koulutuksen toimialan
kanssa, jossa tavoitteena oli yhteistyörakenteiden luominen toimialojen
välille. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan vastuulla oli toteuttaa helppo
ja yhdenvertaisuutta lisäävä uusi toimintamalli ja digialusta, jolla kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan tiloja ja palveluja voidaan käyttää opetuksen ja varhaiskasvatuksen järjestämiseen.
Koronapandemiasta johtuen uusi toimintamalli, sisäisistä käytännöistä
sopiminen ja kasvatuksen ja koulutuksen toimialan kanssa yhteisten
toimintakäytäntöjen muotoilu jäivät toteutumatta. Sen sijaan digitaalisen
alustan toteuttaminen ja sen pilotointi etenivät tavoitteen mukaisesti.
Kolmantena toimenpiteenä oli kaikkien toimialan palvelukokonaisuuksien osallistuminen Helsinki Biennaalin toteuttamiseen. Toimenpide ei
toteutunut, koska koronapandemian vuoksi tapahtuma siirrettiin toteutettavaksi vuonna 2021.
Sosiaali- ja terveystoimiala
Sosiaali- ja terveyspalvelut
Tavoite: Parannamme asiakaskokemusta ja asiakastyytyväisyyttä.
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Toteuma: Tavoitteen mittari, asiakaskokemus paranee terveysasemilla
ja psykiatria- ja päihdepalveluissa vuoteen 2019 verrattuna, jäi toteutumatta. Toteuma ei tiedossa.
Asiakaspalautelaitteet poistettiin käytöstä 16.3.2020 koronapandemian
vuoksi, jonka seurauksena asiakaskokemuksesta ei ole tietoa kokovuotisesti vuodelta 2020. Tammi-helmikuun 2020 aikana kerätyn asiakaspalautteen perusteella asiakaskokemus parani vuoteen 2019 verrattuna sekä terveysasemilla että psykiatria- ja päihdepalveluissa.
Tavoite: Palvelumme ovat lähellä kaupunkilaisia ja helposti saavutettavissa.
Toteuma: Tavoitteen kuudesta mittarista kolme jäi toteutumatta. Näistä
yksi koski aikuissosiaalityötä ja kaksi terveysasemien kiireettömälle
vastaanotolle pääsyä.
Aikuissosiaalityön mittarina oli palvelutarpeen arviointien määrän kasvaminen 10 %:lla suhteessa asiakasmäärään vuoteen 2019 verrattuna.
Tavoitearvo oli 66,52 % ja toteuma oli 64,98 %.
Aikuissosiaalityössä palvelutarpeenarviot laaditaan pääsääntöisesti
asiakaskäyntien yhteydessä. Koronapandemiasta johtuen käyntiasiakkaiden määrä laski 17,8 % vuoteen 2019 verrattuna, joka vähensi pitkäaikaisasiakkaiden palvelutarpeenarvioiden määrää.
Terveysasematoiminnan mittareita olivat:
 Asiakas pääsee lääkärin kiireettömälle vastaanotolle keskimäärin
10 vuorokauden sisällä (T3 ≤ 10 vrk eli kolmas vapaa ajanvarausaika kalenteripäivissä, odotusaikojen mediaani). T3 oli 27 vuorokautta.
 T3 on vuoden lopussa alle 20 vuorokautta kaikilla terveysasemilla.
T3 oli vuoden lopussa alle 20 vuorokautta seitsemällä terveysasemalla kahdestakymmenestäkolmesta.
Korona-pandemialla oli merkittävä vaikutus tavoitteen terveysasemia
koskevien mittareiden toteutumiselle. Terveysasemien kiireetöntä hoitoa jouduttiin supistamaan kevään 2020 jälkeen ja henkilöstöresursseja
on osin siirretty koronatestaukseen ja jäljitykseen.
Terveyskeskuslääkäreiden viroista 74 prosenttia oli täytetty vakinaisella
viranhaltijalla ja joulukuussa kokonaan hoitamattomia virkoja oli 20 prosenttia. Lääkärivajeen vuoksi sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi
1.12.2020 terveysasemapalvelujen kilpailutuksen periaatteet sekä kahden terveysasemapalvelujen hankinnan sekä 19.1.2021 erikoislääkäreiden, lääkäreiden, lääketieteen kandidaattien ja lääketieteen opiskeliPostiosoite
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joiden rekrytointipalvelun hankinnan. Lääkärirekrytoinnin tehostamiseksi on hankittu rekrytointiapua ulkoiselta palveluntuottajalta ja käynnistetty yhdessä henkilöstöpalvelujen kanssa hanke, jossa yhtenäistetään
rekrytointiprosessit, monipuolistetaan markkinointia ja lisätään Helsingin houkuttelevuutta työpaikkana.
Lisäksi on aktiivisesti uudistettu ja kehitetty johtamista. Terveysasemilla
on lisätty sähköisten palvelujen mahdollisuuksia kaikissa asiakaskontakteissa ja enenevässä määrin palveluja tarjotaan muutoin kuin lääkärivastaanottojen muodossa. Monipuoliset sähköiset palvelut vapauttavat lääkärien aikaa potilastapaamisiin. Lisäksi panostetaan monialaiseen työhön hyödyntämällä eri ammattiryhmien osaamista järkevällä
työnjaolla.
Esittelijä
pormestari
Jan Vapaavuori
Lisätiedot
Riina Kopola, erityissuunnittelija, puhelin: 310 28256
riina.kopola(a)hel.fi

Liitteet
1
2
3
4
5
6
7
8

Kansliapäällikön kirje 20.1.2021
Taloushallintopalveluliikelaitoksen johtokunta 28.1.2021
Työterveysliikelaitoksen johtokunta 26.1.2021
Kasvatus- ja koulutuslautakunta 19.1.2021
Kaupunkiympäristölautakunta 26.1.2021
Pelastuskomentajan kirje 22.1.2021
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 2.2.2021
Sosiaali- ja terveyslautakunta 2.2.2021

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Tiedoksi
Kaupunginkanslia
Taloushallintopalveluliikelaitos
Työterveysliikelaitos
Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
Kaupunkiympäristön toimiala
Pelastuslaitos
Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala
Sosiaali- ja terveystoimiala
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§ 101
V 17.2.2021, Vuokraus- ja myyntiperiaatteiden määrittäminen eräille
tonteille (Länsisatama, Jätkäsaari)
HEL 2020-014003 T 10 01 01 02

Päätös
Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto vahvistaa Helsingin Länsisataman Jätkäsaaressa
sijaitsevien:
 asemakaavan muutokseen nro 12608 sisältyvien asuin-, liike-, toimisto- ja palvelurakennusten tonttien (ALP-1) 20833/2 ja 4 sekä
20834/1 ja 3 sekä asemakaavan muutokseen nro 12500 sisältyvien
asuinkerrostalotonttien (AK) 20078/1–3 ja 20082/1 vuokrausperiaatteet liitteen 1 mukaisesti
 asemakaavan muutokseen nro 12608 sisältyvien asuin-, liike-, toimisto- ja palvelurakennusten tonttien (ALP-1) 20833/3 ja 5 sekä
20834/2 myyntiperiaatteet liitteen 2 mukaisesti
 asemakaavan muutokseen nro 12608 sisältyvän asuin-, liike-, toimisto- ja palvelurakennusten tontin (ALP-1) 20833/1 vuokrausperiaatteet niihin sisältyvine tontin osto-oikeutta koskevine ehtoineen
liitteen 3 mukaisesti.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251
maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet
1
2
3
4
5

Vuokrausperiaatteet
Myyntiperiaatteet
Tontin 20833/1 vuokrausperiaatteet ja osto-oikeus
Asemakaavan muutoksen nro 12608 kaavakartta
Asemakaavan muutoksen nro 12500 kaavakartta

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
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Esittelijän perustelut
Asemakaava- ja tonttitiedot
Asemakaavan muutos nro 12608
Kaupunginvaltuusto on 26.8.2020 § 184 hyväksynyt Länsisataman Jätkäsaaren asemakaavan muutoksen nro 12608 (Jätkäsaaren Palvelukorttelit). Asemakaava on tullut voimaan 15.10.2020. Asemakaavan
muutos koskee satama-aluetta, joka sijaitsee Atlantinkadun, Länsisatamankadun ja Hyväntoivonpuiston rajaamalla alueella. Kaavaratkaisu
mahdollistaa kahden toiminnoiltaan sekoittuneen, asumista ja muita
toimintoja sisältävän korttelin rakentamisen. Uutta asuntokerrosalaa on
45 680 k-m², josta huoneistohotellin osuus korttelissa 20833 tontilla 1
on 7 950 k-m². Kivijalkaliiketilojen sekä palvelu- ja yhteistilojen osuus
molemmissa kortteleissa on yhteensä 3 130 k-m². Lisäksi kylätalolle
varataan 500 k-m² korttelista 20833 tontilta 4. Asukasmäärän lisäys on
noin 860 asukasta.
Kaava-alueelle sijoittuvat seuraavat asemakaavan muutoksen mukaiset asuin-, liike-, toimisto- ja palvelurakennusten tontit (ALP-1), jotka
ovat tämän esityksen kohteena:
 20833/1, rakennusoikeus 8 510 k-m2, pinta-ala 1 648 m2, osoite Atlantinkatu 2
 20833/2, rakennusoikeus 3 580 k-m2, pinta-ala 1 287 m2, osoite
Länsisatamankatu 29
 20833/3, rakennusoikeus 4 950 k-m2, pinta-ala 1 607 m2, osoite
Länsisatamankatu 31
 20833/4, rakennusoikeus 3 800 k-m2, pinta-ala 781 m2, osoite Gibraltarinaukio 4
 20833/5, rakennusoikeus 3 710 k-m2, pinta-ala 817 m2, osoite Gibraltarinaukio 2
 20834/1, rakennusoikeus 5 030 k-m2, pinta-ala 1 149 m2, osoite
Gibraltarinaukio 1
 20834/2, rakennusoikeus 10 450 k-m2, pinta-ala 3 268 m2, osoite
Gibraltarinaukio
 20834/3, rakennusoikeus 5 650 k-m2, pinta-ala 2 041 m2, osoite Atlantinkatu 8.
Asemakaavan ote on liitteenä 4.
Asemakaavan muutos nro 12500
Jätkäsaaren Melkinlaiturin asemakaavan muutos nro 12500 on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 16.1.2019 § 10 ja se on tullut voimaan
12.3.2019. Kaavaratkaisu mahdollistaa meren äärelle sijoittuvien
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asuinkortteleiden, puistojen sekä koulun ja päiväkodin rakentamisen
satamatoiminnoilta vapautuneelle alueelle. Uutta asuntokerrosalaa on
94 355 k-m², toimisto- ja liiketilojen kerrosalaa 3 720 k-m² ja julkisten
palveluiden kerrosalaa 11 000 k-m². Tonttien keskimääräinen tehokkuusluku on e=2,0. Asukasmäärän lisäys on noin 2 300.
Kaava-alueelle sijoittuvat seuraavat asemakaavan muutoksen
mukaiset asuinkerrostalotontit (AK), jotka ovat tämän esityksen kohteena:
 20078/1, rakennusoikeus 5 000 k-m2, pinta-ala 2 071 m2, osoite
Kanariankatu 4
 20078/2, rakennusoikeus 4 600 k-m2, pinta-ala 2 411 m2, osoite
Kanariankatu 6
 20078/3, rakennusoikeus 4 500 k-m2, pinta-ala 1 588 m2, osoite
Tahitinkatu.
 20082/1, rakennusoikeus yhteensä 4 000 k-m2, pinta-ala 1 410
m2, osoite Atlantinkatu 19.
Asemakaavan ote on liitteenä 5.
Varauspäätökset
Kaupunkiympäristölautakunta on 5.3.2019 § 113 varannut Jätkäsaaren
nk. palvelukortteleita koskeneen kilpailullisen ilmoittautumis- ja neuvottelumenettelyn perusteella kilpailualueen (sittemmin asemakaavan
muutoksen nro 12608 tarkoittama alue) asunto-, hotelli-, liike- ja palveluhankkeiden suunnittelua ja kumppanuuskaavoitusta varten Länsisataman Jätkäsaaresta YIT Suomi Oy:lle (YIT), A-Kruunu Oy:lle, Asuntosäätiön Asumisoikeus Oy:lle, NAL Asunnot Oy:lle ja Saraco D&M Oy:lle
31.12.2021 saakka.
Varauspäätöksen mukaan palvelukortteleihin toteutetaan YIT:n toimesta vapaarahoitteista ja sääntelemätöntä omistus- ja vuokraasuntotuotantoa, A-Kruunu Oy:n toimesta valtion korkotukemaa vuokra-asuntotuotantoa, Asuntosäätiön Asumisoikeus Oy:n toimesta valtion
tukemaa asumisoikeusasuntotuotantoa, NAL Asunnot Oy:n toimesta
valtion tukemaa nuorisoasuntotuotantoa ja Saracon D&M Oy:n toimesta Hitas -omistusasuntotuotantoa. Lisäksi varausalueelle toteutetaan
YIT:n toimesta huoneistohotelli sekä varauksensaajien toimesta kooltaan sekä toiminnoiltaan erilaisia liike- ja palvelutiloja.
Varausehtojen mukaan varausalueelle vastaisuudessa kaavoitettavat
vapaarahoitteisena ja sääntelemättömänä omistus- ja vuokraasuntotuotantona toteutettavat tontit luovutetaan myymällä käypään arvoon. Säänneltynä asuntotuotantona (valtion tukema vuokraasuntotuotanto, asumisoikeusasuntotuotanto, nuorisoasuntotuotanto
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sekä Hitas -omistusasuntotuotanto) toteutettavat tontit luovutetaan pitkäaikaisesti vuokraamalla noudattaen kaupungin kulloinkin voimassa
olevia päätöksiä ja vakiintuneita käytäntöjä.
Kaupunginhallitus on 10.6.2019 § 446 päättänyt varata Jätkäsaaren
asuinkerrostalotontit 20078/1 ja 2 Helsingin kaupungin asuntotuotannolle (Att) valtion tukemien (pitkä korkotuki) vuokra-asuntojen (tontti
20078/1) ja välimuodon asuntotuotannon suunnittelua (tontti 20078/2)
varten 31.12.2021 saakka. Att:n ilmoituksen mukaan tontti 20078/2 toteutetaan vapaarahoitteisena asuntotuotantona Hitas I -ehdoin. Samalla päätöksellä kaupunginhallitus varasi asuinkerrostalotontin 20078/3
Oulun Rakennusteho Oy:lle Hitas-omistusasuntojen suunnittelua varten
31.12.2021 saakka ja asuinkerrostalotontin 20082/1 Varte Oy:lle valtion
tukemien asumisoikeusasuntojen suunnittelua varten 31.12.2021 saakka.
Tontinluovutuslinjaukset
Vapaarahoitteisena ja sääntelemättömänä omistus- ja vuokraasuntotuotantona toteutettavat ALP-1 -tontit 20833/3 ja 5 sekä 20834/2
luovutetaan myymällä käypään arvoon, koska tämä on ollut kaupunkiympäristölautakunnan 5.3.2019 tekemän varauspäätöksen ehtona ja
jo aiemmin lautakunnan hyväksymän kilpailullisen ilmoittautumis- ja
neuvottelumenettelyn ehtona. Kaupunginhallitus on 1.4.2019 § 220 hyväksynyt Helsingin tontinluovutusta koskevat linjaukset sekä niitä tarkentavat soveltamisohjeet. Siirtymäsäännösten mukaan linjaukset ja
soveltamisohjeet koskevat niiden hyväksymisen jälkeen vireille tulleita
tontin- ja kehittämisvarauksia sekä tontinluovutuksia. Ennen päätöstä
vireille tulleiden hankkeiden osalta noudatetaan aiemmin voimassa olleita käytäntöjä ja periaatteita.
Kortteleiden 20833 ja 20834 hankkeiden tilanteesta
Palvelukortteleiden toteuttamisen edellyttämä asemakaava on laadittu
yhteistyössä kaupunkiympäristön toimialan asemakaavoituspalvelun ja
kaupunginkanslian sekä varauksensaajien kanssa. Asemakaavan laatimisprosessin yhteydessä on samalla aktiivisesti edistetty myös asunto- ja muiden hankkeiden varsinaista rakennuslupasuunnittelua, ja
useat palvelukortteleihin toteutettavista hankkeista ovat jo rakennuslupavaiheessa. Ensimmäisten hankkeiden rakentamisen on tarkoitus alkaa vuoden 2021 maaliskuussa.
Kortteleiden 20078 ja 20082 hankkeiden tilanteesta
Kaupunginhallituksen varauspäätöksen jälkeen kortteleiden asuntohankkeiden toteutussuunnittelu on edennyt varauspäätöksen ehtojen
mukaisesti ja korttelin 20078 osalta kaikki kortteliin toteutettavat asunPostiosoite
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tohankkeet ovat rakennuslupavaiheessa. Korttelin rakentamisen on
tarkoitus alkaa tontista 20078/3 arviolta maalis-huhtikuussa 2021. Korttelin 20082 tontin 20082/1 rakentamisen on tarkoitus alkaa huhtitoukokuussa 2021. Tontti on nyt rakennuslupavaiheessa.
Maaperätiedot
Selvitysten mukaan tonttien alueella on harjoitettu toimintaa, joka on
saattanut aiheuttaa maaperän pilaantumista. Tonttien maaperä kunnostetaan rakentamisen yhteydessä rakennuttajien toimesta. Kaupunki
korvaa rakennuttajille maaperän puhdistamisesta aiheutuvat tavanomaisiin maanrakennuskustannuksiin nähden ylimääräiset kulut.
Vuokrausperiaatteet
Säänneltyyn asuntotuotantoon pitkäaikaisesti vuokraamalla luovutettavat tontit
Kortteleiden 20833 ja 20834 säännelty ja varauspäätöksen tarkoittama
asuntotuotanto toteutetaan ALP-1 -tonteille 20833/2 ja 4 sekä 20834/1
ja 3, jotka luovutetaan pitkäaikaisesti vuokraamalla.
Korttelin 20078 tontit 20078/1–3 sekä tontti 20082/1 luovutetaan säänneltyyn asuntotuotantoon pitkäaikaisesti vuokraamalla.
Vuokrausperiaatteiden määrittelyssä on huomioitu Jätkäsaaren, Kalasataman sekä Vallilan alueille aiemmin vahvistetut vuokrausperiaatteet,
tonttien sijainti ja valtion tukeman asuntotuotannon osalta Asumisen
rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (Ara) tonttien enimmäishintaa koskeva ennakkoratkaisu. Tällä tavoin on pyritty yhdenmukaiseen ja johdonmukaiseen hinnoitteluun.
Vertailutiedot
Kaupunginvaltuusto on 16.1.2019 § 7 vahvistanut Jätkäsaaressa sijaitsevien asuinkerrostalotonttien (AK) 20075/1–3 ja 20830/2 vuokrausperiaatteet seuraavasti:
 Asuinkerrostalotonttien (AK) vuosivuokra määrätään pitäen perusteena virallisen elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 vastaavana asuinkerrosneliömetrihintana valtion tukeman
vuokra- ja asumisoikeusasuntotuotannon osalta vähintään 40 euroa.
 Tonteille mahdollisesti toteutettavista nk. kivijalkaliike, -myymälä, näyttely, -toimisto tai muista vastaavista tiloista peritään asuntokerrosalaa vastaavaa vuokraa.
 Alkuvuosialennuksen johdosta tonttien maanvuokrasta peritään valtion tukemilta tonteilta tai mainittua tuotantoa vastaavasta tontin
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asuinrakennusoikeuden osuudesta 70 % vuoden 2023 loppuun
saakka.
 Tämän jälkeen valtion tukeman asuntotuotannon osalta asuntotonttien vuosivuokrasta peritään 80 % siltä ajalta, jona tontille rakennettavien asuintalojen rakentamiseen myönnettyä valtion asuntolainaa
on maksamatta tai jona valtio maksaa tontille rakennettavien asuntojen rakentamiseen myönnetyn lainan perusteella korkohyvitystä
(korkotukea).
Hitas-asuntotuotannon osalta todetaan, että kaupunginvaltuuston päätöksessä 16.1.2019 § 7 on vahvistettu Jätkäsaaressa sijaitsevien
asuinkerrostalotonttien (AK) 20829/1 ja 2 vuokrausperiaatteet seuraavasti:
 Asuinkerrostalotonttien (AK) vuosivuokra määrätään pitäen perusteena virallisen elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 vastaavana asuinkerrosneliömetrihintana Hitasasuntotuotannon osalta vähintään 42 euroa.
 Alkuvuosialennuksen johdosta tonttien maanvuokrasta peritään vapaarahoitteisilta tonteilta 80 % 31.12.2023 saakka.
Kaupunginvaltuusto on 26.8.2020 § 182 vahvistanut Vallilassa sijaitsevien asuinkerrostalotonttien (AK) 22585/19 ja 21 vuokrausperiaatteet
seuraavasti:
 Asuinkerrostalotonttien (AK) vuosivuokra määrätään pitäen perusteena virallisen elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 vastaavana asuinkerrosneliömetrihintana Hitasasuntotuotannon osalta vähintään 45 euroa ja asuntotonteille toteutettavien liike- ja toimitilojen osalta vähintään 25 euroa.
Hitas-asuntotuotannon osalta esitetään lisäksi, että kaupunginhallitus
on 1.2.2021 esittänyt kaupunginvaltuustolle Kalasataman asuinkerrostalotontin (AK) 10592/2 vuokrausperiaatteiden vahvistamista seuraavasti:
 Asuinkerrostalotontin (AK) vuosivuokra määrätään pitäen perusteena virallisen elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelukua
100 vastaavana asuinkerrosneliömetrihintana Hitasasuntotuotannon osalta vähintään 46 euroa ja asuntotontille toteutettavien liiketilojen osalta vähintään 26 euroa.
Vuosivuokra ja vuokra-aika
Asuinkerrostalotonttien (AK) 20078/1 ja 20082/1 tai niistä muodostettavien tonttien vuosivuokra määrätään pitäen perusteena virallisen elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 vastaavana
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

7/2021

43 (129)

Asia/6
08.02.2021

asuinkerrosneliömetrihintana valtion tukeman vuokra- ja asumisoikeusasuntotuotannon osalta vähintään 41 euroa.
Asuin-, liike-, toimisto- ja palvelurakennusten tonttien (ALP-1) 20833/2
ja 4 sekä 20834/3 tai niistä muodostettavien tonttien vuosivuokra määrätään pitäen perusteena virallisen elinkustannusindeksin ”lokakuu
1951 = 100” pistelukua 100 vastaavana asuinkerrosneliömetrihintana
valtion tukeman vuokra-, nuoriso- ja asumisoikeusasuntotuotannon
osalta vähintään 40 euroa.
Tonteille mahdollisesti toteutettavista nk. kivijalkaliike, -myymälä, näyttely, -toimisto tai muista vastaavista tiloista esitetään perittävän
asuntokerrosalaa vastaavaa vuokraa.
Asuin-, liike-, toimisto- ja palvelurakennusten tontin (ALP-1) 20834/1
sekä asuinkerrostalotonttien (AK) 20078/2–3 tai niistä muodostettavien
tonttien vuosivuokra määrätään pitäen perusteena virallisen elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 vastaavana
asuinkerrosneliömetrihintana Hitas-asuntotuotannon osalta vähintään
46 euroa ja tonteille toteutettavien nk. kivijalkaliike, -myymälä, -näyttely,
-toimisto tai muiden vastaavien tilojen osalta vähintään 27 euroa.
Ensi vaiheessa tonteille myönnetään alkuperäisestä vuokrasta valtion
tukemilta tonteilta 30 %:n ja vapaarahoitteisilta tonteilta 20 %:n ns. alkuvuosialennus 31.12.2026 saakka. Alkuvuosialennus myönnetään
alueen rakentamisesta johtuvan keskeneräisyyden perusteella ja tämän johdosta siis valtion tukemien tonttien osalta maanvuokrasta perittäisiin 70 % ja vapaarahoitteisilta tonteilta vastaavin periaattein 80 %
vuoden 2026 loppuun saakka.
Alkuvuosialennuksen päätyttyä valtion tukemien tonttien osalta vuokrasta peritään 80 % siltä ajalta, jona tontille rakennettavien asuintalojen
rakentamiseen myönnettyä valtion asuntolainaa on maksamatta tai jona valtio maksaa tontille rakennettavien asuntojen rakentamiseen
myönnetyn lainan perusteella korkohyvitystä (korkotukea).
Asemakaavaan merkityn kerrosalan lisäksi rakennettavien asuntojen
ulkopuolisten asuntoja palvelevien tilojen osalta ei peritä maanvuokraa.
Kaupunginvaltuuston päätöksen 1.10.1980 (asia 18) mukaan asuntotontin vuosivuokra on 4 % ja muiden tonttien 5 % tontin laskennallisesta hinnasta, mikä määräytyy tontin pääasiallisen käyttötarkoituksen
mukaisesti.
AK-tonttien 20078/1 ja 20082/1 laskennallinen k-m2 -hinta hintatasossa
(11/2020, ind. 19,77) on esitetyn mukaisesti noin 810 euroa ilman ns.
Ara-alennusta ja Ara-alennuksella noin 648 euroa. Maanvuokran teoPostiosoite
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reettinen vaikutus asumiskustannuksiin on mainitussa hintatasossa ja
ns. Ara-alennus huomioon ottaen noin 2,60 euroa/as-m2/kk. Mainitussa
hinta-arviossa ei ole huomioitu tonteille edellä esitettyä ns. alkuvuosialennusta.
ALP-1 -tonttien 20833/2 ja 4 sekä 20834/3 laskennallinen k-m2 -hinta
hintatasossa (11/2020, ind. 19,77) on esitetyn mukaisesti noin 790 euroa ilman ns. Ara-alennusta ja Ara-alennuksella noin 632 euroa. Maanvuokran teoreettinen vaikutus asumiskustannuksiin on mainitussa hintatasossa ja ns. Ara-alennus huomioon ottaen noin 2,50 euroa/asm2/kk. Mainitussa hinta-arviossa ei ole huomioitu tonteille edellä esitettyä ns. alkuvuosialennusta.
ALP-1 -tontin 20834/1 sekä AK-tonttien 20078/2–3 laskennallinen k-m2
-hinta hintatasossa (11/2020, ind. 19,77) on esitetyn mukaisesti noin
910 euroa. Maanvuokran teoreettinen vaikutus asumiskustannuksiin on
mainitussa hintatasossa noin 3,60 euroa/as-m2/kk. Mainitussa hintaarviossa ei ole huomioitu tonteille edellä esitettyä ns. alkuvuosialennusta.
Vuokra-aika on noin 60 vuotta siten, että vuokra-aika päättyy
31.12.2080. Jätkäsaaren alueella tontit on noudatetun käytännön mukaisesti vuokrattu noin 60 vuodeksi.
Myyntiperiaatteet ja kauppahinta
ALP-1 -tontit 20833/3, 20833/5 ja 20834/2 tai niistä muodostettavat vapaarahoitteiseen sääntelemättömään omistus- ja vuokraasuntotuotantoon toteutettavat tontit myydään varauspäätöksen mukaisesti seuraavasti.
Tontin 20833/3 kauppahinta on vapaarahoitteisen sääntelemättömän
asuinrakennusoikeuden (omistusasuntotuotanto) osalta vähintään 1
400 euroa/k-m2 ja tontille toteutettavien nk. kivijalkaliiketilojen osalta
vähintään 550 euroa/k-m2 31.8.2022 asti. Kauppahinta on vähintään
noin 6,8 milj. euroa
Tontin 20833/5 kauppahinta on vapaarahoitteisen sääntelemättömän
asuinrakennusoikeuden (vuokra-asuntotuotanto) osalta vähintään 1
350 euroa/k-m2 ja tontille toteutettavien nk. kivijalkaliiketilojen osalta
vähintään 550 euroa/k-m2 31.8.2022 asti. Kauppahinta on vähintään
noin 4,8 milj. euroa
Tontin 20834/2 kauppahinta on vapaarahoitteisen sääntelemättömän
asuinrakennusoikeuden (omistusasuntotuotanto) osalta vähintään 1
400 euroa/k-m2, päiväkotitilojen ja nk. kivijalkaliiketilojen osalta vähintään 550 euroa/k-m2 sekä asukaspuiston sisätilojen osalta vähintään
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500 euroa/k-m2 31.8.2022 asti. Kauppahinta on vähintään noin 13,6
milj. euroa.
Kauppahintoja korotetaan 1.9.2022 alkaen niiden nykyarvon säilyttämiseksi kolmen (3) prosentin suuruisella vuotuisella korotuksella kaupan
tekemiseen asti. Korotus lasketaan kauppahinnan maksukuukauden
loppuun ja se pyöristetään lähimpään tuhanteen (1 000) euroon.
Myyntihinnat ovat markkinaehtoisia ottaen huomioon ulkopuolisen arvioitsijan laatima arviolausunto tonttien markkina-arvoista, vertailukauppahinnat sekä markkinaolosuhteet. Arviolausunto on oheismateriaalissa.
Kauppahintaa ei peritä siltä osin kuin asemakaavamääräykset sallivat
asemakaavaan merkityn kerrosalan ylityksen. Mikäli tontin tai siitä
muodostettavan tontin lopullinen yhteenlaskettu kerrosalan määrä lainvoimaisessa rakennusluvassa ylittää tontin asemakaavaan merkityn
rakennusoikeuden määrän tai asemakaavan mukainen rakennusoikeus
muutoin ylitetään, kaupungilla on oikeus periä kultakin ylittävältä kerrosneliömetriltä vastaavaa lisäkauppahintaa.
Vuokrausperiaatteet ja osto-oikeus
ALP-1 tontti 20833/1, jolle toteutetaan huoneistohotellihanke, päivittäistavarakauppa ja kivijalkaliiketiloja luovutetaan pitkäaikaisella maanvuokrasopimuksella, johon sisältyy osto-oikeus tonttiin. Menettely vastaa hotellitonttien osalta vakiintuneesti käytettyä luovutusmenettelyä
sekä kaupungin tontinluovutuslinjauksia.
Tontin 20833/1 tai siitä muodostettavan tontin vuosivuokra määrätään
pitäen perusteena virallisen elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 =
100” pistelukua 100 vastaavana kerrosneliömetrihintana huoneistohotellitilojen osalta vähintään 32,90 euroa, päivittäistavarakauppatilojen
osalta vähintään 30,30 euroa ja nk. kivijalkaliiketilojen osalta vähintään
27,80 euroa. Laskennallinen k-m2 -hinta hintatasossa (11/2020, ind.
19,77) on tällöin huoneistohotellitilojen osalta noin 650 euroa, päivittäistavarakauppatilojen osalta noin 600 euroa ja nk. kivijalkaliiketilojen
osalta noin 550 euroa.
Kaupunginvaltuuston päätöksen 1.10.1980 (asia nro 18) mukaan asuntotontin vuosivuokra on 4 % ja muiden tonttien 5 % tontin laskennallisesta hinnasta, mikä määräytyy tontin pääasiallisen käyttötarkoituksen
mukaisesti. Vuokra-aika on noin 60 vuotta siten, että vuokra-aika päättyy 31.12.2080.
Tontin kauppahinnat olisivat samat kuin viralliseen elinkustannusindeksiin sidotut vuokrahinnat, mutta kauppahintoja korotetaan niiden nykyPostiosoite
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arvon säilyttämiseksi yhden (1) vuoden ja kuuden (6) kuukauden kuluttua tontin pitkäaikaisen maanvuokrasopimuksen allekirjoittamisesta
seuraavan kuukauden alusta kahden (2) prosentin suuruisella vuotuisella korotuksella kaupan tekemiseen asti.
Tontin luovutushinta on markkinaehtoinen ottaen huomioon ulkopuolisen arvioitsijan laatima arviolausunto tonttien markkina-arvoista, vertailukauppahinnat sekä markkinaolosuhteet. Arviolausunto on oheismateriaalissa.
Mikäli tontin tai siitä muodostettavan tontin lopullinen yhteenlaskettu
kerrosalan määrä lainvoimaisessa rakennusluvassa ylittää tontin asemakaavaan merkityn rakennusoikeuden määrän tai asemakaavan mukainen rakennusoikeus muutoin ylitetään, kaupungilla on oikeus periä
kultakin ylittävältä kerrosneliömetriltä vastaavaa lisäkauppahintaa.
Kauppahintaa tai maanvuokraa ei peritä siltä osin kuin asemakaavamääräykset sallivat asemakaavaan merkityn kerrosalan ylityksen.
Vuokralaisen osto-oikeus on voimassa viisi vuotta pitkäaikaisen maanvuokrasopimuksen mukaisen vuokra-ajan alkamisesta ja vuokralaisella
on mahdollisuus käyttää osto-oikeutta aikaisintaan sen jälkeen, kun
tontille rakennettava rakennus on rakennusvalvontaviranomaisen toimesta hyväksytty käyttöön otettavaksi. Tämän hetkinen myyntihinta olisi noin 5,5 milj. euroa.
Toimivalta ja päätöksen täytäntöönpano
Hallintosäännön 7 luvun 1 §:n 8 kohdan mukaan kaupunginvaltuusto
vahvistaa yli 30 vuoden pituisten maanvuokrasopimusten yleiset vuokrausperiaatteet.
Hallintosäännön 7 luvun 1 §:n 6 kohdan mukaan kaupunginvaltuusto
päättää kiinteän omaisuuden luovuttamisesta, milloin luovutettavan
omaisuuden kauppahinta ylittää 10 miljoonaa euroa.
Kaupunginhallituksen tarkoituksena on, mikäli kaupunginvaltuusto hyväksyy päätösesityksen oikeuttaa tonttipäällikkö tai tämän valtuuttama
myymään liitteestä 2 ilmenevät tai niistä muodostettavat tontit liitteen 2
mukaisesti.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251
maria.nelskyla(a)hel.fi
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Vuokrausperiaatteet
Myyntiperiaatteet
Tontin 20833/1 vuokrausperiaatteet ja osto-oikeus
Asemakaavan muutoksen nro 12608 kaavakartta
Asemakaavan muutoksen nro 12500 kaavakartta

1
2

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 17 k)
Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 17 k)

Oheismateriaali

Muutoksenhaku
Kunnallisvalitus, valtuusto
Tiedoksi
Kaupunkiympäristölautakunta

Päätöshistoria
Kaupunkiympäristölautakunta 19.01.2021 § 12
HEL 2020-014003 T 10 01 01 02

Atlantinkatu, Länsisatamankatu ja Kanariankatu

Esitys
Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että:
 Kaupunki vahvistaa Helsingin Länsisatamassa (Jätkäsaari) sijaitsevien asemakaavan muutokseen nro 12608 sisältyvien asuin-, liike-,
toimisto- ja palvelurakennusten tonttien (ALP-1) 20833/2 ja 4 sekä
20834/1 ja 3 sekä asemakaavan muutokseen nro 12500 sisältyvien
asuinkerrostalotonttien (AK) 20078/1-3 ja 20082/1 vuokrausperiaatteet liitteen 1 mukaisesti.
 Kaupunki vahvistaa Helsingin Länsisatamassa (Jätkäsaari) sijaitsevien asemakaavan muutokseen nro 12608 sisältyvien asuin-, liike-,
toimisto- ja palvelurakennusten tonttien (ALP-1) 20833/3 ja 5 sekä
20834/2 myyntiperiaatteet liitteen 2 mukaisesti, ja
 Maaomaisuuden kehittäminen ja tontit -palvelun tonttipäällikkö tai
tämän valtuuttama oikeutetaan myymään liitteestä 2 ilmenevät tai
niistä muodostettavat tontit liitteen 2 mukaisesti.
 Kaupunki vahvistaa Helsingin Länsisatamassa (Jätkäsaari) sijaitsevan asemakaavan muutokseen nro 12608 sisältyvän asuin-, liike-,
toimisto- ja palvelurakennusten tontin (ALP-1) 20833/1 vuokrauspe-
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riaatteet niihin sisältyvine tontin osto-oikeutta koskevine ehtoineen
liitteen 3 mukaisesti.
Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho
Lisätiedot
Kristian Berlin, kiinteistölakimies, puhelin: 09 310 36438
kristian.berlin(a)hel.fi
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§ 102
V 3.3.2021 Valtuutettu Seija Muurisen aloite mielenterveyskuntoutujien asumisketjun sujuvoittamiseksi
HEL 2020-009755 T 00 00 03

Päätös
Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.
Käsittely
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Daniel
Sazonovin ehdotuksesta.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Mari Randell, asunto-ohjelmapäällikkö, puhelin: 310 25823
mari.randell(a)hel.fi

Liitteet
1

Mielenterveyskuntoutujien asumisketjun sujuvoittaminen

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Päätösehdotus
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.
Esittelijän perustelut
Valtuutettu Seija Muurinen ja 18 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, että kaupungin toimialojen tulisi tehostaa yhteistyötä mielenterveyskuntoutujien asumisketjun ja sen nivelkotien sujuvoittamiseksi.
Kaupunginhallitus toteaa, että vuoden 2020 lopulla mielenterveyskuntoutujien palveluasumispaikkaa odottaneista henkilöistä noin puolet
odotti Auroran sairaalan vuodeosastolla. Noin puolet odotti palveluasumispaikkaa Auroran sairaala-alueella sijaitsevissa psykiatrian asumiskuntoutusyksiköissä. Kuluvan vuoden alussa Auroraan on perustettu kaksi uutta kuntouttavaa mielenterveyspotilaiden asumisyksikköä.
Psykiatrian avohoidon liikkuvia palveluja on lisätty mielenterveysasiakPostiosoite
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kaiden asumiseen. Tavoitteena on lisätä kotona asumisen tukea, vähentää sairaalahoidon tarvetta ja edistää asukkaan kuntoutumista kevyempiin asumispalveluihin.
Kaupunginkanslia, sosiaali- ja terveystoimiala sekä kaupunkiympäristön toimiala tekevät yhteistyötä erityisryhmien asumisen parantamiseksi. Kaupungilla on erityisryhmille tarkoitettuja tuettuja asumismuotoja
käytössään sekä omana toimintana että ostopalveluina. Erityistä tukea
asumisessaan tarvitsevien osalta on tärkeää, että huolehditaan sekä
riittävästä paikkamäärästä että oikean tasoisesta tuesta kulloisessakin
elämäntilanteessa. Asiakkaan siirtymisestä tuetusta asumisesta tavanomaiseen asumiseen on sovittu kaupunkitasoiset käytännöt, joita tarkastellaan vuosittain.
Asunnottomuuden ennaltaehkäisyn ja vähentämisen toimenpidesuunnitelma on laadittu sosiaali- ja terveystoimialan, kaupunkiympäristön toimialan ja kaupunginkanslian yhteistyönä. Sosiaali- ja terveystoimi kehittää asunnottomuutta vähentäviä sosiaali- ja terveyspalveluja myös
erillishankkeella valtionavustuksen tuella. Tuetun asumisen jonoja on
pystytty purkamaan. Sosiaali- ja terveystoimialalla on hankittu esimerkiksi mielenterveysasiakkaiden asumispalveluja noin 10 000 asumisvuorokautta enemmän vuoden 2020 syyskuun lopun tilanteessa kuin
vastaavana ajankohtana edellisenä vuonna. Lisäksi psykiatrian avohoidon liikkuvia palveluja on lisätty mielenterveysasiakkaiden asumiseen.
Sosiaali-ja terveystoimi kehittää asunnottomuutta vähentäviä sosiaali ja
terveyspalveluja myös valtionavustuksen tuella toteutettavalla erillishankkeella. Hanke on aloitettu lokakuussa 2020, ja se kestää kaksi
vuotta. Hankkeessa parannetaan matalan kynnyksen palveluja ja toimintamalleja, joiden kautta erityisen tuen tarpeessa oleva henkilö saa
sujuvasti avun yksilöllisiin tarpeisiinsa. Erillishanke liittyy hallituksen tavoitteeseen asunnottomuuden puolittamiseksi ja Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman tavoitteisiin.
Vastausta on valmisteltu yhteistyössä sosiaali-ja terveystoimialan
kanssa.
Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus
esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Mari Randell, asunto-ohjelmapäällikkö, puhelin: 310 25823
mari.randell(a)hel.fi
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Liitteet
1

Mielenterveyskuntoutujien asumisketjun sujuvoittaminen

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 103
V 3.3.2021, Valtuutettu Emma Karin aloite Helsingin kaupungista
perheystävällinen työpaikka
HEL 2020-010190 T 00 00 03

Päätös
Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.
Käsittely
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Reetta
Vanhasen ehdotuksesta.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Susanna Puustinen, HR-asiantuntija, puhelin: 09 310 25586
susanna.puustinen(a)hel.fi

Liitteet
1

Valtuustoaloite 09.09.2020 Kari Emma Helsingin kaupungista perheystävällinen työpaikka

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Päätösehdotus
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Emma Karin aloitteen loppuun
käsitellyksi.
Esittelijän perustelut
Valtuutettu Emma Kari ja 24 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan,
että Helsinki ryhtyy toimiin parantaakseen perheystävällisyyttä ja helpottaakseen perheen ja työn yhteensovittamista kaupungin eri toimialoilla.
Helsingin kaupunki on kehittänyt työn ja muun elämän yhteensovittamista useita vuosia ja tekee pitkäjänteistä työtä sen eteen, että kehittyy
jatkossakin perheystävällisenä työpaikkana. Työn ja muun elämän yh-
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teensovittaminen on yksi tärkeimmistä työelämän laatutekijöistä, jotka
varmistavat meillä jaksavan hyvinvoivan henkilöstön ja hyvät palvelut.
Työn ja perheen yhteensovittamista on kehitetty useissa hankkeissa,
vuonna 2015 esimerkiksi Väestöliiton kanssa. Tuolloin Väestöliitto arvioi kaupunkitasoisia ohjeistuksia työn ja perheen yhteensovittamisen
näkökulmasta. Lisäksi kolmen viraston perheystävällisyyden tilaa arvioitiin Kunta10-kyselyllä ja johtohenkilöiden haastatteluilla. Väestöliitto
arvioi tuolloin kaupungin vahvuuksiksi henkilöstöpolitiikan, työaikojen ja
lomien sijoittelun ja joustavuuden sekä melko vähäisen vaihtuvuuden.
Kehittämiskohteiksi tunnistettiin tasa-arvoiset ja yksilölliset ratkaisut
esimerkiksi joustojen hyödyntämisessä, perheystävällisen johtamisen
kehittämisen sekä pelisääntöjen läpinäkyvyyden.
Tässä vaiheessa kaupunki pohti Väestöliiton sertifikaatin hakemiseen
liittyvää tarjousta, mutta päätyi tiiviiseen yhteistyöhön KT Kuntatyönantajien kanssa perheystävällisyyden edistämisessä. Kaupunki lähti
vuonna 2016 mukaan kuntatyöpaikkojen oppimisverkostoon, jossa työelämää kehitettiin entistä perheystävällisemmäksi. Verkosto oli osa
KunTeko 2020 – kunta-alan työelämän kehittämisohjelmaa. Helsingin
kaupunki sai kehittämisohjelman Kunteko-palkinnon työn ja muun elämän yhteensovittamisen kehittämisestä vuonna 2017.
Kuntatyönantajat yhteistyötahoineen ovat valmistelleet kunta-alalle Hyvän elämän toimintamallin ja siihen liittyvän Hyvän elämän tunnuksen.
Toimintamalli edistää pitkäjänteisesti ja suunnitelmallisesti työn ja
muun elämän yhteensovittamista. Myös Helsingin kaupungin on mahdollista jatkossa hyödyntää tätä toimintamallia perheystävällisyyden
kehittämisessä.
Työnantajana meillä on lukuisia eri aloille sopivia keinoja käytettävissä.
Yhteensovittamisen onnistuminen riippuu myös suureksi osaksi esihenkilöiden ja työyhteisöjen asenteista.
Kaupungilla on omat Työn ja muun elämän yhteensovittamista käsittelevät Helmi-intran sivut. Sivuilla on valmennusmateriaali työn ja muun
elämän yhteensovittamisesta esihenkilöiden ja työyhteisöiden käyttöön.
Materiaali sisältää yhteensovittamisen hyödyt sekä keinot, joita kaupunkityönantajalla on käytettävissään. Teema on vuosittain osana
myös esihenkilöiden lähiesihenkilötutkintoa. Osana työkulttuurin kehittämistä ja perheystävällisen työpaikan edistämistä kaupunki keskittyy
vuoden 2021 aikana erityisesti monimuotoisen työn edistämiseen, jotta
työn järjestelyt ottavat huomioon myös erilaiset perhetilanteet. Lisäksi
kaupungilla on ”Sopuisasti Stadissa” -malli. Myös se auttaa tilanteissa,
joissa erilaiset työaikajärjestelyt voivat aiheuttaa kitkaa työyhteisöissä.
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Kaupunki on myös osallistunut useamman kerran valtakunnalliseen
Lapsi mukaan töihin -päivään ja toimialat ja liikelaitokset ovat osallistuneet siihen omaan toimintaansa sopivalla tavalla.
Kaupungin pitkäjänteinen tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämistyö palkittiin myös Vastuullisuusteko 2020 -tunnutuksella osana Oikotie
Työpaikat järjestämää Vastuullinen työnantaja -kampanjaa. Kampanjan asiantuntijaraati palkitsi työelämän vastuullisuustekoina kaupungin
vaikuttavan, pitkäjänteisen ja laajamittaisen työn monimuotoisuuden ja
yhdenvertaisuuden edistämiseksi. Työn ja muun elämän yhteensovittaminen on osa vastuullisena työnantajan toimimista.
Helsingin kaupunki seuraa ja raportoi vuosittain henkilöstöraportissa
olemassa olevin mittarein työn ja muun elämän yhteensovittamisen onnistumista. Erilaisia joustoja käyttäneiden naisten osuus kaikista naisista on kaupungilla suurempi kuin vastaava tilanne miehillä. Yhtenä työn
ja muun elämän yhteensovittamisen onnistumisen mittarina käytämme
myös Kunta10-kyselyn kysymystä siitä, voiko vaikuttaa työaikoihinsa.
Molemmilla sukupuolilla niiden vastaajien osuus, jotka tuntevat pystyvänsä vaikuttamaan työaikoihin on kasvanut vuodesta 2018 vuoteen
2020 (1-5 asteikolla miehet 2,98 (vuonna 2018 2,95) ja naiset 2,81
(vuonna 2018 2,75). Helsingin kaupungin henkilöstöstä suurin osa on
naisia. He työskentelevät paljon aloilla, joilla työaikoihin voi olla vaikeampaa vaikuttaa, kuten sosiaali- ja terveysalojen ammateissa.
Henkilöstön tasa-arvosuunnitelma ohjaa henkilöstöpoliittista tasa-arvoja yhdenvertaisuustyötä mukaan lukien työn ja muun elämän yhteensovittaminen. Myös seuraava henkilöstön tasa-arvosuunnitelma tulee sisältämään toimenpiteet työn ja muun elämän yhteensovittamisen edistämiseksi.
Kaupunki tavoittelee koko työuran kattavaa sukupuolesta riippumatonta
hyvää työn ja muun elämän yhteensovittamisen onnistumista ja teema
on pysyvä osa vastuullista työnantajapolitiikkaamme.
Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus
esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Susanna Puustinen, HR-asiantuntija, puhelin: 09 310 25586
susanna.puustinen(a)hel.fi
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1

Valtuustoaloite 09.09.2020 Kari Emma Helsingin kaupungista perheystävällinen työpaikka

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 104
V 17.2.2021, Valtuutettu Amanda Pasasen aloite kuntavaalien äänestyspaikat suunniteltava yhdessä nuorten kanssa
HEL 2020-007755 T 00 00 03

Päätös
Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550
timo.linden(a)hel.fi

Liitteet
1
2
3

Valtuutettu Amanda Pasasen aloite
Nuorisoneuvoston lausunto
Keskusvaalilautakunnan lausunto valtuutettu Amanda Pasasen aloitteesta

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
Valtuutettu Amanda Pasanen ja 16 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, että kuntavaalien äänestyspaikat ennakkoäänestyksessä ja
vaalipäivän äänestyksessä suunnitellaan yhdessä nuorten kanssa ja sijoitetaan nuorille äänestäjille keskeisiin paikkoihin.
Asiassa pyydetty nuorisoneuvoston lausunto. Nuorisoneuvosto toteaa
lausunnossaan, että äänestyspaikat ennakkoäänestyksessä ja vaalipäivän äänestyksessä tulisi sijoittaa paikoille, joissa liikkuu runsaasti
nuoria. Kirjastot, oppilaitokset sekä muut yleiset tilat ovat tuttuja nuorille, ja niissä kynnys äänestämiselle voidaan kokea matalaksi.
Äänestys- ja ennakkoäänestyspaikat on sijoittettu paikoille, joita myös
nuoret ovat pitäneet hyvinä paikkoina nuorten kannalta. Pääosa varsiPostiosoite
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naisen vaalipäivän äänestyspaikoista on sijoitettu kouluihin ja muihin
oppilaitoksiin, jotka ovat tuttuja nuorille ja joissa kynnys äänestämiselle
voidaan kokea matalaksi. Suurin osa ennakkoäänestyspaikoista on sijoitettu kirjastoihin ja muihin julkisiin tiloihin mm. nuorisotaloihin sekä
kauppakeskuksiin, joissa nuoret muutoinkin liikkuvat.
Äänestys- ja ennakkoäänestyspaikkoja valittaessa on otettu huomioon
koronavirustilanne ja varauduttu siihen, että tilanne on päällä vielä kuntavaalien aikana. On pyritty saamaan riittävän suuret tilat ja mahdollisuus pitää riittävä turvaväli äänestettäessä. Paikat on pyritty sijoittamaan siten, että kunkin paikan varsinainen toiminta ei esty vaalien järjestämisen vuoksi. Tämä rajoittaa tilojen, joissa on paljon paikan varsinaista toimintaa (mm. osa nuorisotaloista) sekä pienien tilojen käyttämistä vaalipaikkoina.
Pandemiatilanne on rajoittanut ja estänyt suunnittelu- ja kuulemistilaisuuksien järjestämistä mutta jatkossa on tarkoitus kuulla laajemmin
äänestäjien, erityisesti nuorten, vanhusten ja vammaisten, mielipiteitä
vaalipaikkojen sijoittamisessa.
Asiasta on saatu keskusvaalilautakunnan lausunto. Vastaus on
lausunnon mukainen.
Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus
esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550
timo.linden(a)hel.fi

Liitteet
1
2
3

Valtuutettu Amanda Pasasen aloite
Nuorisoneuvoston lausunto
Keskusvaalilautakunnan lausunto valtuutettu Amanda Pasasen aloitteesta

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 105
V 17.2.2021, Valtuutettu Pauliina Saareksen aloite uusperheiden
tuen tarpeen kartoituksesta ja perhevalmennuksen kokeilusta
HEL 2020-010202 T 00 00 03

Päätös
Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.
Käsittely
Vastaehdotus:
Reetta Vanhanen: Muutetaan 5-kappaleen kolmas lause seuraavasti:
"Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunnon mukaisesti sivustoja täydennetään uusperheiden tarpeet huomioon ottaviksi ja neuvolan asiakaskyselyn yhteydessä kerätään tietoa, onko perheiden erilaisiin tilanteisiin ja perhemuotoon liittyvät kysymykset huomioitu riittävästi tuessa
ja palveluihin ohjauksessa."
Kannattaja: Veronika Honkasalo
Äänestys
JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Reetta Vanhasen vastaehdotuksen mukaisesti muutettuna
Jaa-äänet: 7
Terhi Koulumies, Pia Pakarinen, Mika Raatikainen, Marcus Rantala,
Wille Rydman, Daniel Sazonov, Jan Vapaavuori
Ei-äänet: 8
Fatim Diarra, Veronika Honkasalo, Nasima Razmyar, Tomi Sevander,
Anni Sinnemäki, Reetta Vanhanen, Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki
Kaupunginhallitus hyväksyi Reetta Vanhasen vastaehdotuksen mukaisesti muutetun ehdotuksen äänin 7 - 8.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184
marja-liisa.rautanen(a)hel.fi
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1

Valtuutettu Pauliina Saareksen aloite

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Päätösehdotus
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.
Esittelijän perustelut
Valtuutettu Pauliina Saares ja 18 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan uusperheiden tuen tarpeen kartoittamista ja perhevalmennuksen
kokeilun käynnistämistä.
Kaupunginhallitus toteaa, että perheille suunnatuissa palveluissa otetaan lähtökohtaisesti huomioon perheiden erilaiset elämäntilanteet. Erilaisiin perhetilanteisiin on jo nykyisin saatavissa tukea ja tästä syystä
erillisen kartoituksen tekemistä ja kokeilun käynnistämistä ei voida pitää tarkoituksenmukaisena.
Kaupungin Perheentuki-sivustolla ja Naistalo-sivustolla on kattavasti
tietoa, tukea ja perhevalmennusmateriaalia eri elämäntilanteissa oleville ja kaikille lasta odottaville perheille. Sivustoilla on tietoa synnytykseen, imetykseen ja vastasyntyneen hoitoon, vauvan isän tai puolison
rooliin sekä vanhemmuuteen valmistautumiseen. Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunnon mukaisesti sivustoja täydennetään uusperheiden tarpeet huomioon ottaviksi. Myös Väestöliitolla, Uusperheiden liitolla, Mannerheimin lastensuojeluliitolla ja HUSilla on internetissä kattavasti vauvan syntymään, vanhemmuuteen ja parisuhteeseen liittyvää
tietoa sekä erilaisia neuvonta-, ja chattipalveluja sekä vertaisryhmätoimintaa.
Mikäli perheellä on lisätuen tarvetta, tarjolla on mm. lapsiperheiden sosiaaliohjaajan tai perheneuvolan tukea.
Asiasta on saatu sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto. Vastaus on
lausunnon mukainen.
Hallintosäännön 30luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus
esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Postiosoite
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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

7/2021

60 (129)

Asia/10
08.02.2021

Lisätiedot
Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184
marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet
1

Valtuutettu Pauliina Saareksen aloite

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria
Kaupunginhallitus 01.02.2021 § 80
HEL 2020-010202 T 00 00 03

Päätös
Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.
Käsittely
01.02.2021 Pöydälle
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Reetta
Vanhasen ehdotuksesta.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184
marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Sosiaali- ja terveyslautakunta 08.12.2020 § 264
HEL 2020-010202 T 00 00 03

Lausunto
Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi seuraavan lausunnon kaupunginhallitukselle valtuutettu Pauliina Saareksen ja 18 muun valtuutetun
aloitteesta uusperheiden tuen tarpeen kartoituksesta ja uusperheille
suunnatun perhevalmennuksen kokeilusta:
"Aloitteessa todetaan, että ensimmäistä yhteistä lastaan odottavat uusperheet jäävät usein vaille neuvoloiden perhevalmennuksen palveluja
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ja neuvolan kautta tulisi tarjota uusperheille räätälöityä perhevalmennusta tai perheneuvontaa sekä aktiivisesti tarjota tukea uusperheille.
Aloitteessa esitetään, että sosiaali- ja terveystoimiala toteuttaa kartoituksen uusperheiden tuen tarpeesta ja käynnistää kokeilun uusperheille suunnatusta perhevalmennuksesta.
Perhevalmennus ryhmävalmennuksena tai etävalmennuksena on kohdennettu ensisynnyttäjälle. Valmennuskokonaisuus koostuu helsinkiläisille ensisynnyttäjille ennen vauvan syntymää fysioterapiaryhmästä
raskausviikoilla 15–25, neuvolan toteuttamista etäperhevalmennuksista
raskausviikon 20 jälkeen sekä synnytyksen jälkeen leikkipuistoissa pidettävästä vauvaperhetoiminnasta. Perhevalmennuksen teemoina ovat
vanhemmuus, vauvaperheen arki sekä synnytys ja siihen mahdollisesti
liittyvä kivunlievitys.
Vauvan syntymä on ensisynnyttäjälle merkittävä, uusi kokemus, ja perhevalmennuksella pyritään tukemaan ensisynnyttäjän ja hänen puolisonsa valmistautumista vauvan syntymään. Perhevalmennukseen voi
myös osallistua, mikäli perheen toinen vanhemmista on tulossa vanhemmaksi ensimmäistä kertaa. Uusperheissä ensimmäisen, yhteisen
vauvan syntymä on uusi tilanne vanhemmille uuden parisuhteen myötä, ja myös heillä on mahdollisuus osallistua perhevalmennukseen.
Kaikkien perheiden kanssa keskustellaan äitiys- ja lastenneuvolakäynneillä parisuhteesta ja vanhemmuudesta ja selvitetään vastaanottokäynneillä vanhempien ja perheen tuen tarvetta. Tämän lisäksi sosiaalija terveystoimen neuvolatoiminnalla on kaikille vauvaperheille tai pikkulapsiperheille tarkoitettu Helsingin neuvolan chat sekä Tarvitsen apua nappi perheille, jotka kokevat tarvitsevansa tukea vanhemmuuteen tai
arjen haasteisiin.
Mikäli perheellä on lisätuen tarvetta, heille voidaan tarjota muun muassa lapsiperheiden sosiaaliohjaajan tai perheneuvolan tukea. Perheneuvola järjestää uusperheiden vanhemmille, lasten iästä riippumatta, hyvin matalan kynnyksen tukea avoimilla uusperheluennoilla, jotka on
tarkoitus saada videotallenteena Perheentuki -sivustolle tai muulle digitaaliselle alustalle.
Helsingin kaupungin Perheentuki-sivustolla ja Naistalo-sivustoilla on
kattavasti tietoa ja tukea eri elämäntilanteissa oleville perheille, jossa
on perhevalmennusmateriaalia kaikille lasta odottaville perheille. Sivustoilla on tietoa synnytykseen, imetykseen ja vastasyntyneen hoitoon liittyen, vauvan isän tai puolison rooliin sekä vanhemmuuteen valmistautumiseen. Myös Väestöliitolla, Uusperheiden liitolla, Mannerheimin lastensuojeluliitolla ja HUSilla on internetissä kattavasti tietoa vauvan syn-
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tymään, vanhemmuuteen ja parisuhteeseen liittyen sekä erilaisia neuvonta- ja chattipalveluja ja vertaisryhmätoimintaa.
Kaupungin sivuille kootaan keskitetysti listaus uusperheille tarjottavista
palveluista ja tukimuodoista ja kirjataan myös perhevalmennuksen
kohdalle, että tähän voivat osallistua myös uusperheet, vaikka kyse ei
olisi ensisynnyttäjästä. Neuvolan asiakaskyselyn yhteydessä kerätään
tietoa, onko perheiden erilaisiin tilanteisiin ja perhemuotoon liittyvät kysymykset huomioitu riittävästi tuessa ja palveluihin ohjauksessa.
Perheille suunnatuissa palveluissa huomioidaan lähtökohtaisesti perheiden erilaiset elämäntilanteet ja tukea erilaisiin perhetilanteisiin on jo
nyt saatavissa, mistä syystä sosiaali- ja terveyslautakunta ei näe tarpeellisina tehdä erillistä kartoitusta uusperheiden tuen tarpeesta tai kokeilua heille suunnatusta perhevalmennuksesta.
Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi
Perhevalmennuksella pyritään tukemaan ensimmäistä kertaa vanhemmaksi tulevien vanhempien valmistautumista vauvan syntymään ja
vanhemmuuteen. Myös uusperheissä, joissa on lapsia aiemmista parisuhteista uuden vauvan syntymä vaikuttaa vanhemmuuteen ja parisuhteeseen. Uusperheille on tarjolla monipuolisesti ja kattavasti tukea sekä
vastaanottokäynteinä, että erilaisia neuvonta- chat- ja verkkopalveluja.
Kaikilla uusperheille tarjotulla tuella edistetään perheen ja vanhempien
hyvinvointia ja vanhemmuutta."
Käsittely
08.12.2020 Esittelijän ehdotuksesta poiketen
Asiassa tehtiin seuraava vastaehdotus:
Vastaehdotus 1:
Jäsen Kati Juva: Lisätään lausuntoehdotuksen toiseksi viimeisen kappaleen ennen terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointia loppuun:
"Kaupungin sivuille kootaan keskitetysti listaus uusperheille tarjottavista
palveluista ja tukimuodoista ja kirjataan myös perhevalmennuksen
kohdalle, että tähän voivat osallistua myös uusperheet, vaikka kyse ei
olisi ensisynnyttäjästä. Neuvolan asiakaskyselyn yhteydessä kerätään
tietoa, onko perheiden erilaisiin tilanteisiin ja perhemuotoon liittyvät kysymykset huomioitu riittävästi tuessa ja palveluihin ohjauksessa."
Kannattaja: jäsen Riia Järvenpää
Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto syntyi seuraavan äänestyksen
tuloksena:
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1 äänestys
JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus 1 (jäsen Kati Juva)
Jaa-äänet: 2
Sanna-Mari Oranen, Karita Toijonen
Ei-äänet: 10
Katju Aro, Cecilia Ehrnrooth, Sami Heistaro, Maritta Hyvärinen, Kati
Juva, Riia Järvenpää, Seija Muurinen, Touko Niinimäki, Reko Ravela,
Sanna Vesikansa
Tyhjä: 1
Aleksi Niskanen
Poissa: 0
Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi jäsen Kati Juvan vastaehdotuksen äänin 10 - 2 (tyhjää 1).
Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi asiasta hyväksytyn vastaehdotuksen osalta esittelijän ehdotuksesta poikkeavan lausunnon.
01.12.2020 Pöydälle
Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen
Lisätiedot
Maria Kahila, suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 43087
maria.kahila(a)hel.fi
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§ 106
Muutokset henkilöstökassatoimikunnan kokoonpanossa
HEL 2020-002893 T 00 00 02

Päätös
Kaupunginhallitus
- myönsi henkilöstöpäällikkö Kirsi Kalliolle eron henkilöstökassatoimikunnan varajäsenen luottamustoimesta ja
- valitsi henkilöstöpäällikkö Manna Torvisen henkilöstökassatoimikunnan varajäseneksi vuonna 2021 päättyväksi toimikaudeksi.
- myönsi henkilöstön varaedustajalle Jussi Ruokoselle eron henkilöstökassatoimikunnan varajäsenen luottamustoimesta ja
- valitsi järjestöneuvottelukunnan esityksestä Carita Bardakcin henkilökohtaiseksi varajäseneksi Kaisa Soinisen.
Lisäksi kaupunginhallitus päätti, että toimikuntaan sovelletaan kaupunginvaltuuston antamaa päätöstä luottamushenkilöiden taloudellisista
etuuksista. Em. muutokset tulevat voimaan päätöspäivästä lukien.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Pipsa Kotamäki, rahoitussihteeri, puhelin: 31036125
pipsa.kotamaki(a)hel.fi

Liitteet
1
2

Eronpyyntö_Kallio
Järjestöneuvottelukunnan ilmoitus_Ruokonen

Muutoksenhaku
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Otteet
Ote
Päätöksessä mainitut

Otteen liitteet
Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus
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

7/2021

65 (129)

Asia/11
08.02.2021

Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
Henkilöstökassaa kehittää ja valvoo kaupunginhallituksen toimikaudekseen valitsema henkilöstökassatoimikunta. Toimikunta kokoontuu tarvittaessa päättämään jäsenille myönnettävistä lainoista ja niiden ehdoista sekä käsittelemään henkilöstökassatoimintaan liittyviä muita
asioita. Henkilöstökassatoimikuntaan kuuluu viisi kaupunginhallituksen
valitsemaa jäsentä, joista kaksi valitaan kaupungin järjestöneuvottelukunnan ehdottamista henkilöistä.
Kaupunginhallitus hyväksyi henkilöstökassan päivitetyt säännöt
14.12.2020, § 868, jotka tulevat voimaan henkilöstökassatoimikunnan
myöhemmin päättämänä ajankohtana henkilöstökassajärjestelmän
versiopäivityksen yhteydessä. Henkilöstökassatoimikunta on hyväksynyt sääntömuutokset kokouksessaan 21.10.2020. Henkilöstökassan
sääntöjen mukaisesti kullekin henkilöstökassatoimikunnan jäsenelle
nimetään henkilökohtainen varajäsen. Kevätkaudella toteutettavaksi
suunniteltujen toiminnallisten muutosten vuoksi on perusteltua, että
kaikilla toimikunnan jäsenillä on varahenkilö käytettävissä.
Kaupunginhallitus valitsi, 17.6.2019 § 456, henkilöstöpäällikkö Kirsi
Kallion varajäseneksi ja henkilöstöjärjestöjen varaedustajaksi Jussi
Ruokosen henkilöstökassatoimikuntaan vuonna 2021 päättyväksi toimikaudeksi. Kirsi Kallio on 28.2.2020 pyytänyt eroa henkilöstökassatoimikunnan varajäsenen luottamustoimesta uusiin työtehtäviin siirtymisen vuoksi. Kaupungin järjestöneuvottelukunnalta saadun ilmoituksen
mukaisesti neuvottelukunta ehdottaa, että sen esityksestä toimikuntaan
vuonna 2021 päättyvälle toimikaudelle Carita Bardakcin henkilökohtaiseksi varajäseneksi nimetyn Jussi Ruokosen tilalle varajäseneksi nimetään Kaisa Soininen.
Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan henkilöstöpäällikön tehtävää koskevien henkilövaihdosten vuoksi esitetään toimialan uuden henkilöstöpäällikön, Manna Torvisen, nimeämistä toimikuntaan, sosiaali- ja terveystoimialan talous- ja suunnittelupäällikkö Sampo Pajarin varajäseneksi, toimikunnasta eroa pyytäneen Kirsi Kallion tilalle.
Kuntalain (410/2015) 79§: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.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Postiosoite
PL 1
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
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Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Pipsa Kotamäki, rahoitussihteeri, puhelin: 31036125
pipsa.kotamaki(a)hel.fi

Liitteet
1
2

Eronpyyntö_Kallio
Järjestöneuvottelukunnan ilmoitus_Ruokonen

Muutoksenhaku
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Otteet
Ote
Päätöksessä mainitut
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Otteen liitteet
Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
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§ 107
Oy Apotti Ab osakkeenomistajien antamien takausten voimassa
olemisen vahvistaminen
HEL 2021-000803 T 02 05 03 01

Päätös
Kaupunginhallitus päätti
a) hyväksyä, että Tuusula on luovuttanut omistamansa Oy Apotti Ab:n
osakkeet Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymälle, ja että KeskiUudenmaan sote-kuntayhtymä tulee Tuusulan kaupungin tilalle Oy
Apotti Ab:n lainojen takaajaksi;
b) todeta, että a) kohdan muutoksella ei ole vaikutusta Oy Apotti Ab:lle
annettuihin takaussitoumuksiin.
c) valtuuttaa kaupunginkanslian oikeuspalvelut allekirjoittamaan liitteenä olevan takauksen vahvistamisilmoituksen Kuntarahoitus Oyj:lle.
Käsittely
Esteelliset: Marja-Leena Rinkineva
Esteellisyyden syy: yhteisöjääviys (hallintolaki 28.1 § 5 kohta)
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Pipsa Kotamäki, rahoitussihteeri, puhelin: 31036125
pipsa.kotamaki(a)hel.fi
Tuomo Mäkinen, rahoituspäällikkö, puhelin: 31036321
tuomo.makinen(a)hel.fi

Liitteet
1

Takauksen vahvistamisilmoitus

Muutoksenhaku
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Otteet
Ote
Oy Apotti Ab
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Vantaan kaupunki
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HUS
Kirkkonummen kunta
Kauniaisten kaupunki
Loviisan kaupunki
Siuntion kunta
Inkoon kunta
Tuusulan kunta
Keski-Uudenmaan sotekuntayhtymä
Keravan kaupunki

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
Tausta
Helsingin, Vantaan ja Kauniaisten kaupunkien, Kirkkonummen kunnan
sekä HUS-kuntayhtymän käynnistämän yhteisen Apotti -hankkeen tarkoituksena on parantaa sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaa ja palveluja. Apottihankkeen yhtenä osana on asiakas- ja potilastietojärjestelmän hankinta ja käyttöönotto. Perustajaosakkaiden lisäksi yhtiön
omistajiksi ovat sittemmin liittyneet Keravan kaupunki, KeskiUudenmaan sote -kuntayhtymä, Loviisan kaupunki, Siuntion kunta sePostiosoite
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kä Inkoon kunta. Nykyiset omistusosuudet yhtiössä ovat: Helsingin ja
Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (43,2 %), Helsingin kaupunki (35,7 %), Vantaan kaupunki (12,2 %), Kirkkonummen kunta (2,3
%), Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä (aiemmin Tuusulan omistusosuutta vastaavasti 2,3 %), Keravan kaupunki (2,1 %), Loviisan kaupunki (1,0 %), Kauniaisten kaupunki (0,5 %), Siuntion kunta (0,4 %)
sekä Inkoon kunta (0,3 %).
Oy Apotti Ab:n toiminnan järjestämiseksi yhtiön omistajat ovat päättäneet omistusosuuksiensa suhteessa yhteensä 280 milj. euron pitkäaikaisten lainojen takaamisesta. Helsingin kaupungin osalta kaupunginvaltuusto on päättänyt omistusosuutensa mukaisesti yhteensä 101,721
euron omavelkaisista takauksista (2.12.2015, § 331 ja 6.11.2019,
§ 322). Kaupungin antamien takaussitoumusten määrä on viimeisimmän lainaerän noston jälkeen n. 86,93 milj. euroa. Takauspäätösten
mukaisesti annettavien takausten määrä on valtuuston päätöksillä rajattu vastaamaan enimmillään kaupungin sen hetkistä omistusosuutta
(tällä hetkellä 35,71 %) Oy Apotti Ab:ssä.
Pitkäaikaisia lainoja koskevien takausten lisäksi omistajat ovat päättäneet myös 60 milj. euron kuntayritystodistusohjelman takaamisesta
omistusosuuksien suhteessa. Helsingin kaupungin osalta valtuusto on
4.11.2020, § 294, päättänyt 21,426 milj. euron omavelkaisesta takauksesta ao. ohjelmalle.
Tuusulan omistamien Oy Apotti Ab:n osakkeiden myynti Keu-sotelle ja takausvastuut
Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän (jäljempänä Keu-sote) valtuusto
hyväksyi 29.10.2020 Tuusulan kunnan Oy Apotti Ab:n osakkeiden siirron kuntayhtymään. Samassa yhteydessä kuntayhtymän valtuusto
myönsi Tuusulan takausten mukaisen 6 424 000 euron omavelkaisen
takauksen osana Oy Apotti Ab:n yhteensä 280 miljoonan euron suuruista rahoitusjärjestelyä sekä Oy Apotti Ab:n lyhytaikaisen rahoituksen
varmistamiseksi kuntayritystodistuksilla 1 356 000 euron omavelkaisen
takauksen. Keu-soten taattavien lainojen yhteismäärä on enintään
7 780 000 euroa. Takausjärjestelyjen yhteydessä Tuusulan takausvastuut Oy Apotti Ab:n lainoista Kuntarahoitus Oyj:lle siirtyvät Keu-sotelle.
Tuusula on Oy Apotti Ab:n osakkeiden omistajana ollessaan antanut
omavelkaisia takauksia omistusosuutensa mukaisesti Oy Apotti Ab:n
lainoista. Kaikki lainat on kilpailutettu ja tähän saakka kilpailutusten
voittajaksi on tullut Kuntarahoitus. Kuntarahoitus edellyttää kaikkien
vanhojen nostettujen lainojen sekä käsittelyssä olevan 60 miljoonan
euron kuntayritystodistus-ohjelman takausten osalta kunkin omistajan
ja takauksen antajan osalta nimenomaisen hyväksynnän sille, että taPostiosoite
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kaajat hyväksyvät Tuusulan takausvasuiden siirtämisen Keu-sotelle ja
Keu-soten myös käynnissä olevan kuntayritystodistusohjelman edellyttämäksi takaajaksi Tuusulan omistusosuutta vastaavalta osalta.
Oy Apotti Ab:n osakassopimuksen 13.2. kohdan mukaan osakkaan ollessa osallisena muun muassa sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskevassa uudistuksessa palvelurakenneuudistuksessa osakkailla on hankintasopimuksen mukaisesti oikeus edellä tarkoitetuissa
erityistilanteissa ilman muiden osapuolten suostumusta siirtää osakkeensa sekä hankintasopimukseen liittyvät oikeutensa ja velvollisuutensa kokonaan tai osittain toiselle oikeushenkilölle, jolle osakkaan tehtävät siirtyvät tai vastaava osa niistä siirtyy. Tällaisen muutoksen seurauksena järjestelmän käyttö voi kuitenkin jatkua vain siinä laajuudessa
kuin toiminta siirtyy toiselle organisaatiolle.
Tuusulan osakkeiden myyntiin Keu-sotelle ei sovelleta Oy Apotti Ab:n
yhtiöjärjestyksen 15 §:n mukaista suostumuslauseketta eikä myöskään
16 §:n mukaista lunastuslauseketta, koska kyseessä on tilanne, jossa
osakkeenomistajan sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävät ovat siirtyneet Keu-sotelle sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskevasta
uudistuksesta johtuen.
Osakassopimuksen 4.2. kohdan mukaan osakkaana voi olla kunta tai
kuntayhtymä. Osakkaaksi tulevan kuntayhtymän jäsenkunnan rahoitusvastuu sellaisista kuntayhtymän sitoumuksista yhtiölle, joista aiheutuvia menoja ei muuten saada katetuiksi, määräytyy kuntalain
410/2015 117 §:n mukaisesti.
Apotille myönnetyissä takauksissa on edellytetty, että takaajien antama
omavelkainen takaus ei koskaan ylitä kaupungin omistusprosentin mukaista osuutta taattavien rahoitusjärjestelyjen kokonaismäärästä tai yksittäisistä lainoista/ järjestelyistä. Koska Keu-sote on osana sosiaali- ja
terveydenhuollon järjestämistä koskevaa uudistusta ostanut Tuusulan
osakkeet ja ottanut vastatakseen Tuusulan takausvastuista, ei Oy
Apotti Ab:n omistajien antamien takausten suhde muutu. Keu-soten tuleminen Oy Apotti Ab:n lainojen takaajaksi, ei ole myöskään muulla tavoin vastoin asetettuja takausehtoja eikä se muuta aiemmin myönnettyjä takauksia.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Pipsa Kotamäki, rahoitussihteeri, puhelin: 31036125
pipsa.kotamaki(a)hel.fi
Tuomo Mäkinen, rahoituspäällikkö, puhelin: 31036321
tuomo.makinen(a)hel.fi
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Liitteet
1

Takauksen vahvistamisilmoitus

Muutoksenhaku
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Otteet
Ote
Oy Apotti Ab
Vantaan kaupunki
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HUS
Kirkkonummen kunta
Kauniaisten kaupunki
Loviisan kaupunki
Siuntion kunta
Inkoon kunta
Tuusulan kunta
Keski-Uudenmaan sotekuntayhtymä
Keravan kaupunki

Otteen liitteet
Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi
Postiosoite
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§ 108
Maankäyttösopimuksen ja kiinteistökaupan esisopimuksen tekeminen Fastighets Ab Babordin kanssa (Merikorttikuja 6, Vuosaari)
HEL 2020-011567 T 10 01 00

Päätös
Kaupunginhallitus hyväksyi tontin 91-54-48-2 omistajan Fastighets Ab
Babordin kanssa tehdyn liitteen 1 mukaisen maankäyttösopimuksen ja
kiinteistökaupan esisopimuksen.
Kaupunginhallitus oikeutti tonttipäällikön tekemään sopimukseen tarvittaessa vähäisiä muutoksia.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251
maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet
1
2

Maankäyttösopimus ja kiinteistökaupan esisopimus allekirjoitettu
Asemakaavaehdotus 12553

Muutoksenhaku
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Otteet
Ote
Maanomistaja

Otteen liitteet
Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
Voimassa olevat asemakaavat
Sopimusta koskevalla alueella on voimassa kolme asemakaava. Asemakaavan nro 6078, joka on vahvistettu 17.5.1969, mukaan tontti kuuluu asuntokerrostalojen korttelialueeseen (AK). Tontin rakennusoikeus
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on 13 300 k-m². Tontin rakennusoikeutta on saatavissa olevien tietojen
mukaan käytetty 13 409 k-m².
Puistoalueella on voimassa asemakaava nro 7219, joka on vahvistettu
1.4.1976.
Kallvikintien katualueella tontin ja puistoalueen kohdalla on voimassa
asemakaava nro 6310, joka on vahvistettu 1.7.1970.
Asemakaavan muutos
Kaupunkiympäristölautakunta on 16.4.2019 § 207 esittänyt kaupunginhallitukselle asemakaavan muutosehdotuksen nro 12553 hyväksymistä.
Asemakaavan muutos koskee Keski-Vuosaaressa Kallvikintien varressa Fastighets Ab Babordin (jäljempänä maanomistaja) omistuksessa
olevaa korttelin 54048 tonttia 2 sekä korttelin itäpuolisia kaupungin
omistamia puisto- ja katualueita. Asemakaavan muutos mahdollistaa
kolmen 8-kerroksisen asuinkerrostalon täydennysrakentamisen Kallvikintien varteen. Uutta asuntokerrosalaa on 9 900 k-m² ja liiketilakerrosalaa vähintään 200 k-m². Asukasmäärän lisäys on noin 200–250.
Tontin 91-54-48-2 ja Kallvikintien välistä puistoa liitetään asuinkerrostalojen korttelialueeseen 1 390 m².
Jalankululle ja polkupyöräilylle varattu likimääräinen alueen osa siirretään tontin eteläpuolelle puistoksi jäävälle alueelle.
Asemakaavan muutosehdotus on liitteenä 2.
Maankäyttösopimus ja kiinteistökaupan esisopimus
Asemakaavan muutos korottaa tontin arvoa merkittävästi, joten maanomistajan kanssa on käyty kaupunginhallituksen 9.6.2014 § 685 tekemän päätöksen mukaiset neuvottelut.
Neuvottelujen tuloksena on laadittu liitteenä 1 oleva maankäyttösopimus ja kiinteistökaupan esisopimus. Sopimus on kaupunginhallituksen
päätöksen sekä noudatetun käytännön mukainen.
Sopimuksen mukaan maanomistaja suorittaa kaupungille 970 000 euron korvauksen osallistumisena yhdyskuntarakentamisen kustannuksiin. Esisopimuksen mukaan kaupunki myy maanomistajalle 1 390 m²
kerrostalotontiksi muutettavaa puistoa 1 070 000 euron kauppahinnalla.
Kokonaisarvo on siten 2 040 000 euroa.
Kaupunki omistaa asemakaavan muutoksen mukaisen uuden tontin
pienemmän osan. Asemakaavamuutoksen toteuttaminen edellyttää, etPostiosoite
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tä uuden asemakaavan muutoksen mukaisen tontin omistus on samalla omistajalla. Maanomistajalla on tontin arvokkaamman osan omistajana lunastusoikeus kaupungin omistamaan pienempään tontinosaan,
kun kaavamuutos on vahvistettu.
Kaupungille asiassa osoitettu kirje
Asiassa on kaupunkiympäristölautakunnan käsittelyn jälkeen saapunut
lautakunnalle osoitettu kirje. Kirje on oheismateriaalissa.
Toimivalta
Hallintosäännön 16 luvun 1 § 2 momentin 9 kohdan sekä kaupunginhallituksen päätöksen 18.9.2017 § 865 perusteella kaupunginhallitus
päättää kokonaisarvoltaan 2 miljoonaa euroa suuremmista maankäyttösopimuksista. Kokonaisarvo kattaa sekä maankäyttökorvauksen että
aluejärjestelyt. Sopimus allekirjoitetaan ennen kaupunginhallituksen
päätöksentekoon saattamista. Sopimus tulee voimaan, kun kaupunginhallituksen päätös on tullut lainvoimaiseksi.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251
maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet
1
2

Maankäyttösopimus ja kiinteistökaupan esisopimus allekirjoitettu
Asemakaavaehdotus 12553

1

Huomautus, 18.11.2020

Oheismateriaali

Muutoksenhaku
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Otteet
Ote
Maanomistaja

Otteen liitteet
Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi
Kaupunkiympäristölautakunta
Postiosoite
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KYMP Maankäyttösopmukset
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§ 109
Lausunto Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymälle
luonnoksesta Kestävän kaupunkielämän ohjelmaksi
HEL 2020-013874 T 00 01 06
1277/00.01.013.0132/2020

Päätös
Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.
Käsittely
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Daniel
Sazonovin ehdotuksesta.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550
timo.linden(a)hel.fi

Liitteet
1

Lausuntopyyntö 14.12.2020

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Päätösehdotus
Kaupunginhallitus antaa Helsingin seudun ympäristöpalvelut kuntayhtymälle (HSY) luonnoksesta Kestävän kaupunkielämän ohjelmaksi seuraavan lausunnon:
Luonnos sisältää useita tärkeitä ja kannatettavia asioita, joiden edistämisessä pääkaupunkiseudun kaupunkien ja HSY:n välisellä yhteistyöllä
on keskeinen merkitys. Samalla on kuitenkin huomioitava, että useat
ohjelman teemoista sisältyvät jo kaupunkien omiin ilmasto- ja ympäristöohjelmiin. Resurssien tehokkaan kohdistamisen varmistamiseksi tulee selvittää tarkemmin, mitkä toimet etenevät jo hyvin ja missä teemoissa seudullista yhteistyötä on tarvetta lisätä.
Ohjelmassa tulee keskittyä erityisesti HSY:n toimivallassa oleviin asioihin. Asioihin, joita HSY itse tekee ja joihin se voi omalla toiminnallaan
vaikuttaa. Lisäksi ohjelman tulee suuntautua selkeämmin kaupunkilaiPostiosoite
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siin ja sellaisiin kuluttajarajapinnassa oleviin sidosryhmiin, joille kaupungeilla on vähemmän olemassa olevia toimia.
Ohjelmassa tarkastellaan kestävyyttä suppeasti lähinnä ilmastonmuutoksen ja kiertotalouden näkökulmasta. Olisi perusteltua, että ohjelman
nimi viittaisi suoremmin näihin teemoihin eikä laajasti kestävyyteen.
Helsingissä tarkastellaan kestävyyttä Agenda 2030 SDG -tavoitteiden
kautta laajemmin sosiaalisena, ekologisena ja taloudellisena kestävyytenä.
On tärkeää saada tarkempaa tietoa ohjelman toteutumiseen ja raportointiin tarvittavista resursseista, joihin kaupungin pitää varautua sekä
tarkemmin, miten päällekkäistä työtä kaupungin jo olemassa olevien
ohjelmien ja raportoinnin sekä kestävän kaupunkielämän ohjelman välillä vältetään. Useiden teemojen osalta työskennellään yhdessä työryhmissä esim. hankinnat ja ruokapalvelut. On tarkennettava sisältyisikö näiden ryhmien työ jatkossa osaksi kestävän kaupunkielämän ohjelmaa vai onko tarkoitus synnyttää uusia ryhmiä. Ohjelman toimenpiteille tulee määritellä selkeät vastuutahot. Osa toimenpiteistä edellyttää
rahoitusta ja selkeää koordinointia. Tätä ei kuitenkaan ole ohjelmassa
kovin tarkasti käsitelty. Rooleja ja resursseja tulee selkiyttää esimerkiksi teemoittain yhdessä kaupunkien asiantuntijoiden kanssa. Teemoittain seurattavat mittarit tulee nimetä hyvissä ajoin jo ennen ohjelman
hyväksymistä.
Kiertotalouden käsittelyssä on tuotava esiin myös sosiaalinen ja taloudellinen näkökulma. Kiertotalouden alalla on mahdollista luoda uusia
työpaikkoja ja innovaatioita tuotteiden kunnostukseen, uudelleenvalmistukseen ja tuunaukseen sekä materiaalien käsittelyyn ja kierrätykseen liittyen. Tästä hyviä esimerkkejä ovat Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus, Uusix-verstaat ja Pakilan työkeskus. Materiaalien kiertoon
perustuva talous luo paitsi taloudellista, myös sosiaalista muutoskestävyyttä tämän hetkisen koronaviruskriisin kaltaisissa tilanteissa. Ohjelmassa on otettava tämä huomioon. Ohjelman laatimiseen ja toteutukseen tulee osallistaa eri alojen asiantuntijoita, kuten sosiaali- ja terveystoimialan tai työ- ja elinkeinopuolen.
Ohjelma sisältää hyviä aloitteita ja kehittämissuuntia asemanseutujen
kehittämisen yhteistyöhön. Ohjelman tavoite vahvistaa julkisen ja yksityisen sektorin välistä yhteistyötä uusien kiertotalouden, kestävän liikkumisen ja muiden kestävän arjen palvelupilottien ja yhteistoimintamallien jalkauttamisen kautta on kannatettavaa. Tavoite sitouttaa asemanseututoimijat vahvemmin yhteiseen kehittämiseen on tarpeen. Ohjelmaa tulee kuitenkin tarkentaa niin, että siitä käy selville miten esille
tuodut asiat aiotaan toteuttaa.
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Luonnoksen kohdassa 3.4 Kestävät julkiset hankinnat tulee tuoda selkeämmin esiin, mitä lisäarvoa ohjelma tuo nykyisin toteutettavalle kestävien hankintojen kehittämiselle. Kaupunkien olemassa olevat hankintastrategiat ja linjaukset sekä kansallisen hankintastrategian tulee mainita ohjelmassa ja lisätä liitteeseen 1. Nämä strategiat liittyvät myös
ruoka-, kiertotalous- ja ilmastoteemaan.
Luonnoksen 5. kohdassa tulee korostaa selvemmin yritysten roolia innovatiivisissa kokeiluissa sekä sitä, että pitää myös jättää tilaa markkinaehtoisten toimijoiden innovaatioille ja liiketoiminnalle. Ohjelmassa tulee hyödyntää CircVol-hankkeen (maamassojen hyödyntäminen) tuloksia kiertotalouden yritysekosysteemien kehittämiseksi. Yhdyskuntajätteiden lajittelua käsittelevään kappaleeseen 5.1 tulee lisätä toimenpiteet, jotka koskevat erilaisten keräysvälineiden ja -tapojen kehittämistä.
Jätteiden tyhjennyksen optimointia esim. älytekniikkaa hyödyntäen on
myös syytä kehittää.
Pääkaupunkiseudulla järjestetään vuosittain paljon konsertteja ja muita
tapahtumia. Niistä aiheutuu usein lähiympäristöön roskaantumista.
Muovia käsittelevään kappaleeseen 5.2. tulee lisätä yhdeksi toimenpiteeksi sen, että pääkaupunkiseudulla järjestettävissä tapahtumissa
edistettäisiin aktiivisesti erilaisten kestoastiaratkaisuiden käyttöönottoa.
Kohdan 5.3. toimenpide 29 osalta avoimen datan julkaiseminen ja biomassan pitäminen avoimesti markkinoilla voisi vaikuttaa yritysten toimintaedellytyksiin. CircVol-hankkeessa tehdyn biomassakartoituksen
hyödyntämien on hyvä asia. Toimenpide 31 osalta on tärkeää, että biohiilen käyttökohteita selvitetään yhdessä. Biohiilen käytön lisääminen
esimerkiksi maanparannuksessa sisältää myös mahdollisuuksia uudenlaiseen yritystoimintaan pääkaupunkiseudulla. Toimenpide on linjassa
Helsingin kaupungin kierto- ja jakamistalouden tiekartan kanssa
Kohdassa 5.6 oleva toimenpide 40 koskee kaupunkilaisten tietopohjan
parantamista heidän tuottamiensa jätteiden määrästä. On syytä huomioida, että yksilöity jätetieto on tarpeellista myös kaupungin hallinto- ja
palvelutoiminnassa, jotta lajitteluun voidaan aidosti kannustaa ja sitä
voidaan tehostaa.
Toimenpiteen 48 mukaisen lämpösaarekemallinnuksen ja –skenaarioiden toteuttaminen pääkaupunkiseudulla on tärkeää. Toimenpide on
tarpeen toteuttaa yhteistyössä seudun kaupunkien kanssa. Viherrakenteita koskevat toimenpiteet 62 ja 63 ovat niin ikään kannatettavia ehdotuksia. Helsingissä pilotoidaan näitä jo pienemmässä mittakaavassa.
Niiden pohjalta aihetta voisi laajentaa ja kehittää edelleen. Samoin luvussa 8 esitetyt sopeutumisneuvonnan käynnistyminen sekä urbaanin
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selviytymisen päivän toteuttaminen ovat hyviä ehdotuksia, joiden toteuttamiseen Helsinki mielellään osallistuu.
Esittelijän perustelut
Lausuntopyyntö
HSY pyytää Helsingin kaupungin lausuntoa luonnoksesta Kestävän
kaupunkielämän ohjelmaksi. Lausuntoa pyydetään 15.2.2021 mennessä.
Luonnos Kestävän kaupunkielämän ohjelmaksi
HSY:n hallitus on hyväksynyt 12.10.2018 HSY:n strategian vuosille
2019–2025. Siinä visiona on ”Yhdessä teemme maailman kestävimmän kaupunkiseudun”. Strategian yhtenä mahdollistajapäämääränä on
tiedolla vaikuttaminen. Tiedolla vaikuttamisen ohjelman tavoitteena on
”Tuotetaan tietoa kuntien käyttöön ja tehdään aktiivista yhteistyötä.
Osallistutaan seudullisten ohjelmien valmisteluun (ilmasto, kiertotalous)”. Tämän pohjalta HSY:n hallitus päätti 16.11.2018 hyväksyä Kestävän kaupunkielämän ohjelman valmistelun käynnistämisen. Ohjelmatyötä on koordinoinut HSY:n ilmastoyksikkö.
Ohjelmaa valmisteltiin vuonna 2019, jolloin järjestettiin viisi sidosryhmätyöpajaa. Työpajoihin kutsuttiin laajasti asiantuntijoita kaupungeista,
tutkimuslaitoksista, järjestöistä ja kestävyysteemojen parissa toimivista
yrityksistä ja niissä koottiin ehdotuksia ohjelman tavoitteista ja toimenpiteistä. Ohjelmatekstiä työstettiin alkuvuonna 2020, jolloin konsultoitiin
HSY:n eri toimialojen asiantuntijoita. Ohjelmaluonnos valmistui lokakuussa, ja se julkistettiin avointa vuorovaikutusta varten. Luonnos lähetettiin yli 300:lle ohjelmatyöhön osallistuneelle tai ohjelman teemojen
kannalta tärkeäksi tunnistetulle asiantuntijalle kommentoitavaksi. Palautetta antoi yli 70 henkilöä. Samaan aikaan käynnistettiin Kestävän
kaupunkielämän asukaskysely, jolla kartoitettiin asukkaiden näkemyksiä ohjelman toimenpide-ehdotuksia kohtaan. Kyselyyn vastasi 618
henkilöä. Ohjelmaluonnosta on tarkennettu asiantuntija- ja asukaspalautteen perusteella.
Kestävän kaupunkielämän ohjelma on laaja seudullinen ohjelma, jossa
teemoina ovat ilmastonmuutoksen hillintä, sopeutuminen lämpenevään
ilmastoon sekä kiertotalouden edistäminen. Se vastaa Pääkaupunkiseudun ilmastostrategian tavoitteiden tarkastelussa tehtyyn huomioon,
että materiaalitehokkuus tulee ottaa seudun ilmastotyössä paremmin
esille ja siinä esitetään uusia toimenpiteitä ilmastonmuutokseen sopeutumiselle, kun vuosille 2012-2020 laadittujen Pääkaupunkiseudun ilmastonmuutokseen sopeutumisen strategian toimenpidelinjausten seuranta päättyy.
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

7/2021

81 (129)

Asia/14
08.02.2021

Ohjelmassa ei ole mukana energiantuotantoon eikä liikenteeseen liittyviä toimenpiteitä, sillä näitä koskevia ilmastotavoitteita toteutetaan
muuta kautta (energialaitosten omat ohjelmat, MAL-suunnittelu). Kestävän kaupunkielämän ohjelma tukee pääkaupunkiseudun kaupunkien
ilmasto- ja kiertotaloustavoitteiden toteutumista, ja tuo kaupunkiseudun
kestävyystarkasteluun uuden ulottuvuuden: kulutusperäisten päästöjen
arvioinnin ja niihin vaikuttamisen.
HSY laskee vuosittain jäsenkaupunkiensa tuotantoperäiset kasvihuonekaasupäästöt. Laskentatapa noudattaa kansainvälistä Global Protocol for Community-Scale Greenhouse Gas Emissions Inventories
(GPC) -standardia ja keskittyy kaupunkialueen sisäpuolella tapahtuvien
toimintojen energiankulutukseen ja siitä aiheutuviin kasvihuonekaasupäästöihin. Nämä ilmastopäästöt ovat tarkastelussa myös kaupunkien
hiilineutraaliustavoitteiden toteutumisessa. Laskennassa ei huomioida
asukkaiden aiheuttamia välillisiä päästöjä, jotka tulevat esimerkiksi rakennustuotteiden ja kulutushyödykkeiden valmistuksesta, ruoantuotannosta ja matkailusta. Nämä niin sanotut kulutusperäiset päästöt muodostavat noin puolet suomalaisten kokonaishiilijalanjäljestä, mutta tietoa niistä on tuotettu toistaiseksi vähän.
Kestävän kaupunkielämän ohjelmassa ehdotetaan näiden kuluttamisen
välillisten päästöjen arvioinnin käynnistämistä pääkaupunkiseudulla.
Ohjelmassa ehdotetaan myös toimenpiteitä, joilla kulutuksesta johtuvia
päästöjä voidaan alentaa erityisesti kiertotalouden keinoja edistämällä.
Saadut lausunnot
Asiasta on saatu kaupunkiympäristölautakunnan lausunto. Esitys on
lausunnon mukainen ja sitä on täydennetty kanslian strategia- ja elinkeino-osastojen näkemyksillä.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550
timo.linden(a)hel.fi

Liitteet
1

Lausuntopyyntö 14.12.2020

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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Ote
Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä

Otteen liitteet
Esitysteksti

Päätöshistoria
Kaupunkiympäristölautakunta 12.01.2021 § 4
HEL 2020-013874 T 00 01 06

Lausunto
Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan
lausunnon:
Kaupunkiympäristölautakunta toteaa, että Kestävän kaupunkielämän
ohjelman luonnoksessa on nostettu esille useita tärkeitä ja kannatettavia asioita, joiden edistämisessä pääkaupunkiseudun kaupunkien ja
HSY:n välisellä yhteistyöllä on keskeinen merkitys. Samalla on kuitenkin huomioitava, että useat ohjelman teemoista sisältyvät jo kaupunkien omiin ilmasto- ja ympäristöohjelmiin. Resurssien tehokkaan kohdistamisen varmistamiseksi tulisikin selvittää tarkemmin, mitkä toimet jo
etenevät hyvin ja missä teemoissa seudullista yhteistyötä on tarvetta lisätä.
Ohjelman toimenpiteille tulisi määritellä selkeät vastuutahot. Tämä
edesauttaisi kaupunkien sitoutumista toimenpiteiden toteuttamiseen.
Osa toimenpiteistä edellyttänee myös rahoitusta ja koordinointia. Näitä
ei kuitenkaan ole ohjelmassa kovin tarkasti käsitelty. Mikäli roolien ja
resurssien selkiyttäminen ei ennen ohjelman hyväksymistä ole mahdollista, olisi se hyvä tehdä heti tämän jälkeen, esim. teemoittain yhdessä
kaupungeista kutsuttujen asiantuntijoiden kanssa. Teemoittain seurattavat mittarit olisi myös hyvä nimetä hyvissä ajoin, mieluiten jo ennen
ohjelman hyväksymistä.
Kestävään kehitykseen kuuluu olennaisesti myös sosiaalinen kestävyys. Olisi toivottavaa, että tämä teema näkyisi ohjelmassa selkeämmin. Kiertotalouden alalla on mahdollista luoda uusia työpaikkoja tuotteiden kunnostukseen, uudelleenvalmistukseen ja tuunaukseen sekä
materiaalien käsittelyyn ja kierrätykseen liittyen. Tästä hyviä esimerkkejä ovat Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus, Uusix-verstaat ja Pakilan
työkeskus. Materiaalien kiertoon perustuva talous luo paitsi taloudellista, myös sosiaalista muutoskestävyyttä tämän hetkisen koronaviruskriisin kaltaisissa tilanteissa. Kestävän kaupunkielämän ohjelma on syytä
käydä läpi myös näitä seikkoja silmällä pitäen, minkä lisäksi ohjelman
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

7/2021

83 (129)

Asia/14
08.02.2021

laatimiseen ja toteutukseen tulisi osallistaa eri alojen, kuten sosiaali- ja
terveystoimialan, asiantuntijoita.
Yhdyskuntajätteiden lajittelua käsittelevään kappaleeseen 5.1 olisi hyvä
lisätä toimenpiteitä koskien erilaisten keräysvälineiden ja –tapojen kehittämistä kiinteistöjen tarpeiden mukaan. Jätteiden tyhjennyksen optimointia esim. älytekniikkaa hyödyntäen on myös syytä kehittää.
Pääkaupunkiseudulla järjestetään vuosittain paljon konsertteja ja muita
tapahtumia. Niistä aiheutuu usein lähiympäristöön roskaantumista.
Muovia käsittelevään kappaleeseen 5.2. voisikin lisätä yhdeksi toimenpiteeksi sen, että pääkaupunkiseudulla järjestettävissä tapahtumissa
edistettäisiin aktiivisesti erilaisten kestoastiaratkaisuiden käyttöönottoa.
Kappaleessa 5.6 oleva toimenpide 40 koskee kaupunkilaisten tietopohjan parantamista heidän tuottamiensa jätteiden määrästä. On syytä
huomioida, että yksilöity jätetieto on tarpeellista myös kaupungin hallinto- ja palvelutoiminnassa. Näin lajitteluun voidaan aidosti kannustaa ja
sitä voidaan tehostaa.
Toimenpiteen 48 mukaisen lämpösaarekemallinnuksen ja –skenaarioiden toteuttaminen pääkaupunkiseudulla on tärkeää. Toimenpide on
tarpeen toteuttaa yhteistyössä seudun kaupunkien kanssa. Viherrakenteita koskevat toimenpiteet 62 ja 63 ovat niin ikään kannatettavia ehdotuksia. Helsingissä pilotoidaan näitä jo pienemmässä mittakaavassa.
Niiden pohjalta aihetta voisi laajentaa ja kehittää edelleen. Samoin luvussa 8 esitetyt sopeutumisneuvonnan käynnistyminen sekä urbaanin
selviytymisen päivän toteuttaminen ovat hyviä ehdotuksia, joiden toteuttamiseen Helsinki mielellään osallistuu.
Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho
Lisätiedot
Leona Silberstein, ympäristötarkastaja: 310 36883
leona.silberstein(a)hel.fi
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§ 110
Valtuutettu Ville Jalovaaran aloite Rastilan metroaseman ympäristön liikenneturvallisuus
HEL 2020-009740 T 00 00 03

Päätös
Kaupunginhallitus totesi aloitteen loppuun käsitellyksi.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550
timo.linden(a)hel.fi

Liitteet
1

Valtuutettu Ville Jalovaaran aloite

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Lausuntoehdotus
Lausunto on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
Valtuutettu Ville Jalovaara esittää aloitteessaan, että Vuosaaren Rastilan metroaseman ympäristössä sijaitsevat vaaran paikat selvitetään ja
ryhdytään toimenpiteisiin niiden korjaamiseksi. Vuotieltä huoltoaseman
ja metroaseman liityntäpysäköintialueen kohdalla olevalla suojatiellä on
pysäköintialueen reunamuurin johdosta huono näkyvyys. Retkeilijänkadun ja Karavaanisillan risteyksen suojatiejärjestelyt eivät ole turvalliset.
Meri-Rastilan kaupunkiuudistuksen yhtenä tavoitteena on ollut parantaa liikenneturvallisuutta alueella. Asemakaavan yhteydessä on laadittu
liikennesuunnitelma (nro 6987), jossa esitetään liikenneturvallisuutta
parantavia muutoksia aloitteessa mainittuihin kohtiin.
Huoltoaseman pohjoispuoleisen nousevan rampin suojatien kohtaan
esitetään liikennesuunnitelmassa ajorataan kavennusta. Tällä hetkellä
ajokaistan leveys suojatien kohdalla on seitsemän metriä ja suunnitelmassa se kaventuu neljään metriin. Muutoksen myötä jalankulkija tulee
muurin takaa pidemmälle ja paremmin näkyviin ennen suojatien ylittäPostiosoite
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mistä. Suojatiestä tehdään korotettu, mikä pakottaa autoilijan ajamaan
maltillisesti STOP-merkin jälkeen.
Karavaanikujan uusi kortteli on huomioitu liikennesuunnitelmassa. Karavaanikadun ja Retkeilijänkadun risteyksessä suojatiejärjestelyjä muutetaan niin, että Karavaanikadun poikki menevä suojatie siirretään risteyksen eteläpuolelle metroaseman edustalle.
Asiasta on saatu kaupunkiympäristölautakunnan lausunto. Vastaus on
lausunnon mukainen.
Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus
antaa vastauksen aloitteeseen, jonka on allekirjoittanut vähemmän kuin
15 valtuutettua.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550
timo.linden(a)hel.fi

Liitteet
1

Valtuutettu Ville Jalovaaran aloite

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria
Kaupunkiympäristölautakunta 10.11.2020 § 663
HEL 2020-009740 T 00 00 03

Lausunto
Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan
lausunnon:
Meri-Rastilan kaupunkiuudistuksen yhtenä tavoitteena on ollut parantaa liikenneturvallisuutta alueella. Asemakaavan yhteydessä on laadittu
liikennesuunnitelma (nro 6987), joka on nähtävissä asemakaavan nro
12570 liiteaineistossa. Liikennesuunnitelmassa on selvitetty parannuskohteita myös Rastilan metroaseman ympäristössä ja esitetään liikenneturvallisuutta parantavia muutoksia aloitteessa mainittuihin kohtiin.
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Huoltoaseman pohjoispuoleisen nousevan rampin suojatien kohtaan
esitetään liikennesuunnitelmassa ajorataan kavennusta. Tällä hetkellä
ajokaistan leveys suojatien kohdalla on seitsemän metriä ja suunnitelmassa se kaventuu neljään metriin. Muutoksen myötä jalankulkija tulee
muurin takaa pidemmälle ja paremmin näkyviin ennen suojatien ylittämistä. Suojatiestä tehdään korotettu, mikä pakottaa autoilijan ajamaan
maltillisesti STOP-merkin jälkeen.
Karavaanikujan uusi kortteli on huomioitu liikennesuunnitelmassa. Karavaanikadun ja Retkeilijänkadun risteyksessä suojatiejärjestelyjä muutetaan niin, että Karavaanikadun poikki menevä suojatie siirretään risteyksen eteläpuolelle metroaseman edustalle.
Meri-Rastilan länsiosan asemakaavan ja liikennesuunnitelman tarkistettu ehdotus hyväksyttiin Kaupunkiympäristölautakunnassa
20.10.2020.
Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho
Lisätiedot
Janne Antila, liikenneinsinööri: 310 20355
janne.antila(a)hel.fi
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§ 111
Valtuutettu Ville Jalovaaran aloite maksuttoman pysäköinnin palauttamisesta Hietaniemen hautausmaalle
HEL 2020-010187 T 00 00 03

Päätös
Kaupunginhallitus päätti katsoa aloitteen loppuun käsitellyksi.
Käsittely
Vastaehdotus:
Tomi Sevander: Samalla kaupunginhallitus edellyttää, että kaupunki pitää yllä hyvää vuoropuhelua seurakunnan kanssa ja seuraa miten Hietaniemen kappelissa vierailevien pysäköintimahdollisuudet toteutuvat.
Kannattaja: Nasima Razmyar
Äänestys
JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Tomi Sevanderin vastaehdotuksen mukaisesti muutettuna
Jaa-äänet: 8
Fatim Diarra, Veronika Honkasalo, Marcus Rantala, Anni Sinnemäki,
Reetta Vanhanen, Jan Vapaavuori, Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki
Ei-äänet: 7
Terhi Koulumies, Pia Pakarinen, Mika Raatikainen, Nasima Razmyar,
Wille Rydman, Daniel Sazonov, Tomi Sevander
Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen äänin 8 - 7.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 32174
suvi.ramo(a)hel.fi

Liitteet
1
2

Valtuutettu Ville Jalovaaran aloite
Kaupunkiympäristön toimialan lausunto 26.10.2020

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
Valtuutettu Ville Jalovaara esittää aloitteessaan maksuttoman pysäköinnin palauttamista Hietaniemen hautausmaalle.
Kaupunginhallitus toteaa kaupunkiympäristön toimialan lausuntoon viitaten, että Hietaniemen alueen pysäköintipaikkoja on muutettu maksulliseksi asukaspysäköintipaikkojen lisäämiseksi, pitkäaikaisen ilmaisen
pysäköinnin vähentämiseksi ja vapaan asiointipaikan löytämisen helpottamiseksi hautausmaan, krematorion ja uimarannan läheisyydestä.
Kantakaupungin maksuvyöhykkeiltä 1 ja 2 on vaiheittain poistettu maksutonta ja aikarajoittamatonta pysäköintiä. Maksuton pitkäaikainen pysäköinti sopii huonosti kantakaupunkiin tai sen läheisyyteen, koska
näistä paikoista tulee helposti autojen säilytyspaikkoja tai työmatkapysäköijien paikkoja. Periaatteena on, että keskusta-alueella lyhyestäkin
asiointipysäköinnistä tulee maksaa, koska katualueen käyttöön kohdistuu paljon kysyntää.
Aloitteessa esitetty erillisen pysäköintiluvan käyttöönotto rekisteritunnus
ilmoittamalla on paitsi vaikea hallinnoida, myös työläs ja epäluotettava
käytäntö. Lisäksi tämä malli pitäisi olla käytössä kaikkialla, missä siunaus- ja vastaavia tilaisuuksia järjestetään.
Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus
antaa vastauksen aloitteeseen, jonka on allekirjoittanut vähemmän kuin
15 valtuutettua.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 32174
suvi.ramo(a)hel.fi

Liitteet
1
2

Valtuutettu Ville Jalovaaran aloite
Kaupunkiympäristön toimialan lausunto 26.10.2020

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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Päätöshistoria
Kaupunginhallitus 01.02.2021 § 86
HEL 2020-010187 T 00 00 03

Päätös
Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.
Käsittely
01.02.2021 Pöydälle
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Tomi Sevanderin ehdotuksesta.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 32174
suvi.ramo(a)hel.fi

Kaupunkiympäristön toimiala 26.10.2020
HEL 2020-010187 T 00 00 03

Kaupunkiympäristön toimiala antaa kaupunginkanslialle seuraavan lausunnon:
Liikenne- ja katusuunnittelupäällikkö päätti 17.5.2019 § 36 Hietaniemen
alueen pysäköintijärjestelyistä
https://www.hel.fi/static/public/hela/vipaU5110510040VH1_Liikenne_ja_katusuunnittelupaa/Suomi/Paatos/2019/Kymp_2019-0517_36_Pk/319D6651-69BD-C6EB-A5606AD3D4400002/Hietaniemen_alueen_pysakointijarjestelyt.pdf

Järjestelyt on toteutettu 16.3.2020.
Alla perustelut miksi päätös on tehty ja mihin poliittisiin päätöksiin tämä
viranhaltijapäätös perustuu. Olemme perustelleet järjestelyjä pariin otteeseen myös seurakuntayhtymälle.
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Nordenskiöldin aukion ja Mechelininkadun liikennesuunnitelma hyväksyttiin kaupunkisuunnittelulautakunnassa 5.11.2013. Suunnitelman hyväksymisen yhteydessä nousi voimakkaasti esiin huoli asukas- ja yrityspysäköintitunnuksella käytettävien pysäköintipaikkojen vähentymisestä Etu-Töölön alueella. Hyväksymisen yhteydessä myös edellytettiin, että Mechelininkadulta poistuville 100 pysäköintipaikalle järjestetään korvaavia asukas- ja yrityspysäköintipaikkoja Hietaniemen alueelta, missä on mahdollista laajentaa Etu-Töölön asukaspysäköintivyöhykettä F länteen päin. Kaupunginhallituksen päätös F-vyöhykkeen laajentamista on tehty 25.4.2016.
Hietaniemen alueen pysäköintipaikkojen muuttamisella maksulliseksi
tarkoituksena on lisätä asukaspysäköintipaikkoja, parantaa vapaan
paikan löytämistä hautausmaan, krematorion ja uimarannan asiointipysäköintiin ja vähentää pitkäaikaista ilmaista pysäköintiä. Helsingin kantakaupungista maksuvyöhykkeiltä 1 ja 2 on vaiheittain poistettu maksutonta ja aikarajoittamatonta pysäköintiä. Maksuton pitkäaikainen pysäköinti sopii huonosti kantakaupunkiin tai sen läheisyyteen, koska näistä
paikoista tulee helposti autojen säilytyspaikkoja tai työmatkapysäköijien
paikkoja. Lyhytaikaisia aikarajoitettuja paikkoja ei järjestetä kantakaupunkiin. Periaatteena on, että lyhyestäkin asiointipysäköinnistä tulee
maksaa, koska se on kaupungin järjestämä palvelu ja katualueen käyttöön kohdistuu paljon kysyntää. Jakeluliikenne, päiväkotien saattoliikenne ja muu mahdollinen saattoliikenne hoidetaan pääsääntöisesti
pysäköintikieltojen kohdilta.
Pysäköinti on Hietaniemen alueella maksullista poikkeuksellisesti kaikkina päivinä kello 9-21 alueen erityisluonteen vuoksi. Vastaavaa aikarajoitusta on käytetty esimerkiksi Linnanmäen ja Helsingin jäähallin ympäristössä. Perusteena on, että maksullisuudella lisätään paikkojen
käytön kiertoa. Näin on mahdollista löytää vapaa pysäköintipaikka
myös korkean pysäköintikysynnän aikaan, esim. kauniina kesäpäivänä,
kun uimarannalla on väkeä, vaikkakin pysäköintipaikasta joutuu sitten
maksamaan. Hautajaisia järjestetään usein myös lauantaisin ja sunnuntaisin.
Jos Hietaniemen hautajaisvieraille annetaan pysäköintimahdollisuus
aikarajoitettuna ilman maksua, on vaikeata estää tavan leviäminen
muualle kaupunkiin muihin toimintoihin. Kantakaupungissa on muitakin
kirkkoja, joissa järjestetään erilaisia kirkollisia tilaisuuksia. Valvonta on
haastavaa, koska pysäköinninvalvonta ei voi tietää, kuka oikeasti on
hautajaisissa ja kuka pysäköi muusta syystä.
Erillinen pysäköintilupa rekisteritunnus ilmoittamalla on vaikea hallinnoida. Pysäköinninvalvonnan pitäisi selvittää etukäteen, mille rekisteritunnuksille lupia on myönnetty ja jonkun pitäisi hallinnoida järjestelmää.
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Tämä olisi työläs ja epäluotettava malli. Ihmiset unohtaisivat ilmoittaa
tunnuksia ja ilmoitettaisiin vahingossa vääriä tunnuksia. Lisäksi tämä
malli pitäisi olla käytössä kaikkialla, missä siunaus- ja vastaavia tilaisuuksia järjestetään.
Alueen maksullisuudesta on päätetty pysäköinnin maksamisen kehittämisen yhteydessä kaupunginhallituksessa 25.4.2016. Tällöin päätettiin pysäköinnin maksuvyöhykkeet. Hietaniemen alue kuuluu vyöhykkeeseen 2, jossa pysäköinti on maksullista.
https://dev.hel.fi/paatokset/asia/hel-2015-011936/kslk-2015-29/

Kaupunkisuunnittelulautakunta on esittänyt yllä olevan khs:n päättämän asian hyväksymistä kaupunginhallitukselle 1.12.2015.
https://dev.hel.fi/paatokset/asia/hel-2015-011936/kslk-2015-29/

Valtuustoaloite
Valtuutettu Ville Jalovaara on tehnyt 9.9.2020 seuraavan valtuustoaloitteen:
"Maksuttoman pysäköinnin palauttaminen Hietaniemen hautausmaalle
Helsingin kaupungin päätös muuttaa maaliskuussa 2020 Hietaniemen
hautausmaan kävijöille tarkoitetut parkkipaikat maksulliseksi asettaa
hautajaisiin osallistuvat ja hautausmaalla omaistensa haudoilla vierailevat ihmiset kohtuuttomaan tilanteeseen.
Hietaniemen hautausmaan Uudelle kappelille saapuvat hautaisvieraat
saattoivat jättää autonsa parkkikiekkopaikoille Hietaniemenkadulle
kappelin viereen. Yleinen hyvä tapa on, että hautausmaiden vierestä
löytyy maksuttomia parkkipaikkoja. On täysin kohtuutonta, että omaistansa viimeiselle matkalle saattamaan tulevat joutuvat pohtimaan parkkimaksua tai heitä saattaa odottaa hautajaisten jälkeen pysäköintisakko, jos he ovat surunsa keskellä unohtaneet pysäköintimaksun.
Ehdotan valtuustoaloitteella, että Helsingin kaupunki palauttaa Hietaniemen kappelin viereen hautausmaavieraille tarkoitettuja kahden tunnin pysäköintikiekkopaikkoja. Niiden yhteyteen voidaan lisätä ilmoitus,
että paikat on päivisin varattu hautausmaalla tai krematoriossa vieraileville. Öisin paikat voi olla käytettävissä muuhun pysäköintiin. Uskon, että suurin osa autoilijoista kunnioittaisi toivomusta, vaikka sitä ei olisi resursseja valvoa. Jos tätä järjestelyä pidetään mahdottomana, toivon,
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että kaupunki pohtii toisen keinon taata hautausmaavieraille ilmainen
pysäköinti esimerkiksi ilmoittamalla hautajaisjärjestelyjen yhteydessä
rekisterinumeron. Ilmaisen pysäköinnin käytännön toteutuksesta voidaan keskustella Hietaniemen hautausmaata ylläpitävän Helsingin seurakuntayhtymän kanssa."
Lausuntopyyntö
Kaupunginkanslia on pyytänyt kaupunkiympäristön toimialaa antamaan
lausunnon 26.10.2020 mennessä.
Lisätiedot
Elina Rundell, liikenneinsinööri, puhelin: 310 25597
elina.rundell(a)hel.fi
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§ 112
Valtuutettu Ville Jalovaaran aloite vapaaehtoisen pyörärekisterin
perustamisesta Helsinkiin
HEL 2020-010634 T 00 00 03

Päätös
Kaupunginhallitus päätti katsoa aloitteen loppuun käsitellyksi.
Käsittely
Esittelijä totesi, että perusteluja on täydennetty pöydällepanon aikana.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 32174
suvi.ramo(a)hel.fi

Liitteet
1
2

Valtuutettu Ville Jalovaaran aloite
Kaupunkiympäristön toimialan lausunto 18.12.2020

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
Valtuutettu Ville Jalovaara ja 5 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, että Helsinkiin perustetaan vapaaehtoinen sähköinen pyörärekisteri ja tiedustellaan pääkaupunkiseudun kuntien kiinnostusta osallistua
hankkeeseen.
Kaupunginhallituksen 2.11.2020 hyväksymän Pyöräliikenteen kehittämisohjelman 2020-2025 päätavoite on, että Helsinki on kaikenikäisille
sopiva ympärivuotinen pyöräilykaupunki. Ohjelmalla pyritään nostamaan pyöräliikenteen kulkumuoto-osuus vähintään 20 %:iin vuoteen
2035 mennessä. Päätavoitteelle on asetettu viisi alatavoitetta, joista
neljäs koskee pyöräpysäköintiä ja palveluita: ”Pyöräpysäköintipaikkojen
ja -palveluiden määrä vastaa kysyntää ja ne ovat laadukkaita.” Tällä
pyritään mm. ennaltaehkäisemään pyörävarkauksia julkisilla paikoilla.
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Ottaen huomioon, että tarjontaa pyörärekistereistä on jo olemassa, ei
kaupunginhallitus pidä rekisterin perustamista kaupungin toimesta tarkoituksenmukaisena. On tärkeä tiedostaa, että pyörävarkaudet ovat valitettavan yleisiä myös ns. pyöräilyn mallikaupungeissa, kuten Amsterdamissa ja Kööpenhaminassa, vaikka kyseisissä kaupungeissa on käytössä rekisteri- ja muita palveluja. Pyörävarkauksien ennaltaehkäiseminen edellyttää laajan keinovalikoiman hyödyntämistä. Pyörävarkauksien ennaltaehkäisemiseksi tulee panostaa pyöräliikenteen kehittämisohjelman mukaisesti pyöräpysäköintipaikkojen ja -palvelujen laatuun
ja määrään, jotka pitävät sisällään mm. valvottuja pyöräpysäköintilaitoksia.
Aloitteesta on saatu kaupunkiympäristön toimialan lausunto.
Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus
antaa vastauksen aloitteeseen, jonka on allekirjoittanut vähemmän kuin
15 valtuutettua.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 32174
suvi.ramo(a)hel.fi

Liitteet
1
2

Valtuutettu Ville Jalovaaran aloite
Kaupunkiympäristön toimialan lausunto 18.12.2020

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria
Kaupunginhallitus 01.02.2021 § 87
HEL 2020-010634 T 00 00 03

Päätös
Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.
Käsittely
01.02.2021 Pöydälle
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Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Tomi Sevanderin ehdotuksesta.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 32174
suvi.ramo(a)hel.fi

Kaupunkiympäristön toimiala 18.12.2020
HEL 2020-010634 T 00 00 03

Kaupunkiympäristön toimiala antaa kaupunginhallitukselle seuraavan
lausunnon:
Helsingissä on määrätietoisesti tutkittuun tietoon perustuen ja kansainvälisesti parhaaksi todetuilla käytännöillä kehitetty pyöräliikennettä
vuodesta 2012, jolloin kantakaupungin pyöräliikenteen tavoiteverkko
hyväksyttiin kaupunkisuunnittelulautakunnassa. Pyöräliikenteen kehittämisen nykytilannetta ja tavoitteiden tarkoituksenmukaisuutta tarkistettiin pyöräliikenteen kehittämisohjelma 2020-2025:ssa, joka hyväksyttiin
kaupunginhallituksessa 2.11.2020. Kehittämisohjelman päätavoite on,
että Helsinki on kaiken ikäisille sopiva ympärivuotinen pyöräilykaupunki
-pyöräliikenteen kulkutapaosuus on vähintään 20 % vuoteen 2035
mennessä. Päätavoitteelle on asetettu viisi alatavoitetta, joista neljäs
käsittelee pyöräpysäköintiä - ja palveluita: ”Pyöräpysäköintipaikkojen ja
-palveluiden määrä vastaa kysyntää ja ne ovat laadukkaita.” Tällä pyritään entistä enemmän kehittämään mm. julkisten alueiden pyöräpysäköintiä pyörävarkauksia ennaltaehkäisevällä tavalla. Keskeisiä keinoja
ovat pyörien runkolukitusmahdollisuus ja alueiden tehostettu valvonta.
Muitakin keinoja pyörävarkauksien ennalta ehkäisemiseksi on syytä
pohtia.
Mahdollisen pyörärekisterin lisäksi pyörävarkauksien ennaltaehkäisemiseksi tulee panostaa pyöräliikenteen kehittämisohjelman mukaisesti
pyöräpysäköintipaikkojen ja -palvelujen laatuun ja määrään, jotka pitävät sisällään mm. valvottuja pyöräpysäköintilaitoksia. On myös tärkeä
tiedostaa, että pyörävarkaudet ovat valitettavan yleisiä myös maailman
parhaissa pyöräilykaupungeissa, kuten Amsterdamissa ja Kööpenhaminassa. Tämä siitäkin huolimatta, että kyseisissä kaupungeissa on rekisteri- ja muita palveluja käytössä. Pyörävarkauksien ennaltaehkäiseminen edellyttää näin ollen laajan keinovalikoiman hyödyntämistä.
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Valtuustoaloite
"Vapaaehtoinen pyörärekisteri Helsinkiin pyörävarkauksien ennaltaehkäisemiseksi
Helsinki on investoinut viime vuosina merkittävästi pyöräverkon kehittämiseen. Pyörän käyttö liikkumismuotona ei ole kuitenkaan täysin tavoitteiden mukaan lisääntynyt. Tähän vaikuttaa monet syyt. Vuonna
2018 tehdyssä pyöräilybarometrissa ilmeni, että pelko pyörän varastamisesta ja ilkivallasta oli Helsingissä yksi merkittävä peruste olla käyttämättä pyörää. Barometrissa toivottiin pyörien ja niiden pysäköintipaikkojen parempaa suojaamista ilkivallalta ja varkauksilta. Helsingin
pyörien pysäköinnin vuosien 2014-2018 kehittämisohjelmassa todettiin
myös, että pyörävarkaudet hidastavat pyöräilyn suosion lisääntymistä.
Alkuvuoden 2020 tilastot osoittavat, että poliisille ilmoitetut pyörävarkaudet ovat lisääntyneet merkittävästi Helsingissä. Ajanjaksolla 1.1.12.7.2020 Helsingissä varastettiin 2082 polkupyörää. Määrä oli 267
suurempi kuin vastaavana ajanjaksona vuonna 2019. Koska poliisin resurssit ovat rajalliset, valvottujen pysäköintipaikkojen ja turvalukkojen
rinnalle tarvitaan uusia keinoja pyörävarkauksien ennalta ehkäisemiseksi.
Useissa kaupungeissa maailmalla on saatu hyviä kokemuksia vapaaehtoisesta polkupyörärekisteristä. Rekisteri on käytössä esimerkiksi
Kanadan Vancouverissa, josta voidaan ottaa mallia Helsinkiin. Pyörän
omistaja syöttää rekisteriin pyörän runkonumeron ja muut tunnistetiedot. Pyörän voi varustaa esimerkiksi pyöräliikkeistä saatavalla rekisteröinnistä kertovalla tarralla. Jos pyörä anastetaan, omistaja ilmoittaa
varkaudesta poliisin ohella rekisteriin.
Rekisteri ennaltaehkäisee varkauksia, koska se vaikeuttaa anastetun
pyörän myyntiä. Jos pyörä löydetään, rekisteröinti helpottaa sen palauttamista oikealle omistajalle. Ehdotan valtuustoaloitteella, että Helsinkiin
perustetaan vapaaehtoinen sähköinen pyörärekisteri ja tiedustellaan
pääkaupunkiseudun kuntien kiinnostusta lähteä mukaan hankkeeseen."
Lausuntopyyntö
Kaupunginkanslia on pyytänyt kaupunkiympäristön toimialaa antamaan
lausunnon kaupunginhallitukselle 21.12.2020 mennessä.
Lisätiedot
Oskari Kaupinmäki, liikennesuunnittelija, puhelin: 310 22589
oskari.kaupinmaki(a)hel.fi
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§ 113
Valtuutettu Anna Vuorjoen toivomusponsi mielenterveyskuntoutujien asumispalvelujonojen purkamisen toimenpidesuunnitelmasta
HEL 2020-007842 T 00 00 03

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

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Päätösehdotus
Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston
10.6.2020 hyväksymän toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle ja tiedoksi muille valtuutetuille.
Esittelijän perustelut
Käsitellessään Laakson yhteissairaalan hankesuunnitelmaa kaupunginvaltuusto hyväksyi valtuutettu Anna Vuorjoen ehdottaman toivomusponnen:
"Hyväksyessään esityksen kaupunginvaltuusto edellyttää selvittämään
mahdollisuutta laatia toimenpidesuunnitelma siitä, miten mielenterveyskuntoutujien asumispalvelujen jonot saadaan puretuksi ennen
osastotoimintojen siirtymistä Laakson sairaalaan".
Kaupunkistrategian 2017-2021 linjauksiin kuuluu syrjäytymisen ja
asunnottomuuden torjuminen. Asunnottomuuden ennaltaehkäisyn ja
vähentämisen toimenpidesuunnitelma on laadittu sosiaali- ja terveystoimialan, kaupunkiympäristön toimialan ja kaupunginkanslian yhteisPostiosoite
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työnä. Sosiaali- ja terveystoimi kehittää asunnottomuutta vähentäviä
sosiaali- ja terveyspalveluja myös erillishankkeella valtionavustuksen
tuella.
Vuoden 2020 lopulla mielenterveyskuntoutujien palveluasumispaikkaa
odottaneista henkilöistä noin puolet odotti Auroran sairaalan vuodeosastolla. Noin puolet odotti palveluasumispaikkaa Auroran sairaalaalueella sijaitsevissa psykiatrian asumiskuntoutusyksiköissä. Kuluvan
vuoden alussa Auroraan on perustettu kaksi uutta kuntouttavaa mielenterveyspotilaiden asumisyksikköä. Psykiatrian avohoidon liikkuvia palveluja on myös lisätty mielenterveysasiakkaiden asumiseen. Tavoitteena on lisätä kotona asumisen tukea, vähentää sairaalahoidon tarvetta
ja edistää asukkaan kuntoutumista kevyempiin asumispalveluihin.
Toivomusponnen johdosta on saatu sosiaali- ja terveyslautakunnan sekä kaupunkiympäristön toimialan lausunnot.
Hallintosäännön 30 luvun 14 §:n mukaan kaupunginhallituksen on toimitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184
marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Otteet
Ote
Ponnen ehdottaja

Otteen liitteet
Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi
Kaupunginvaltuusto

Päätöshistoria
Kaupunginhallitus 01.02.2021 § 89
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HEL 2020-007842 T 00 00 03

Päätös
Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.
Käsittely
01.02.2021 Pöydälle
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Anna
Vuorjoen ehdotuksesta.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184
marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Kaupunkiympäristön toimiala 4.1.2021
HEL 2020-007842 T 00 00 03

Kaupunkiympäristön toimiala antaa Anna Vuorjoen toivomusponnesta
koskien mielenterveyskuntoutujien asumispalvelujonojen purkamisen
toimenpidesuunnitelmaa seuraavan lausunnon:
Kaupunkiympäristön toimiala yhtyy sosiaali- ja terveyslautakunnan lausuntoon 1.12.2020 tätä toivomuspontta koskien eikä kaupunkiympäristön toimialalla ole siihen mitään lisättävää.
Lisätiedot
Osmo Rasimus, vs. tilapalvelupäällikkö, puhelin: 310 39794
osmo.rasimus(a)hel.fi

Sosiaali- ja terveyslautakunta 01.12.2020 § 237
HEL 2020-007842 T 00 00 03

Lausunto
Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan
lausunnon valtuutettu Anna Vuorjoen mielenterveyskuntoutujien asumispalvelujonojen purkamista koskevasta toivomusponnesta:
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”Toivomusponnessa kaupunginvaltuusto edellyttää selvittämään mahdollisuutta laatia toimenpidesuunnitelma siitä, miten mielenterveyskuntoutujien asumispalveluiden jonot saadaan puretuksi ennen psykiatrian
osastotoimintojen siirtymistä Auroran sairaalasta Laakson yhteissairaalaan.
Helsingissä on laadittu asunnottomuuden vähentämisen toimenpideohjelma. Sosiaali- ja terveystoimi on aloittanut mielenterveyskuntoutujien
asumispalvelujonojen purkamisen osana tätä kaupunkitasoista toimenpideohjelmaa ja jatkanut asunnottomuutta vähentävien sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämistä valtionavustuksen tuella toteutettavalla erillishankkeella. Auroran sairaalaan perustetaan vuoden 2021 alussa
kaksi uutta asumisyksikköä mielenterveyskuntoutujille.
Helsingissä arvioidaan olevan vajaat 4000 asunnotonta. Syyskuussa
sosiaali- ja terveystoimen asunnottomien jonossa oli kaikkiaan 1002
asunnotonta, joista 325 jonotti mielenterveysasiakkaiden asumisyksikköön ja 677 asunnottomien yksikköön. Helsingin asunnottomien asumispalveluissa on 14 asumisyksikköä, joista kolme on omaa toimintaa.
Asunnottomien asumispaikkoja on noin 4000 (itsenäistä asumista, tukiasumista ja palveluasumista) ja mielenterveyskuntoutujien asumispaikkoja on noin 2000. Ostopalvelujen osuus kustannuksista on noin
85 prosenttia ja kaupunki käyttää palvelusta kaiken olemassa olevan
kapasiteetin. Virtaavuuden näkökulmasta asiakkaan palveluasumiseen
siirtymisen prosessi on pitkä ja prosessista poistuvia asiakkaita on vähän.
Helsingissä on tehty sosiaali- ja terveystoimen, kaupunkiympäristön
toimialan ja kaupunginkanslian yhteistyönä toimenpidesuunnitelma
asunnottomuuden ennaltaehkäisemiseksi ja vähentämiseksi. Tuetun
asumisen jonoja on purettu. Sosiaali- ja terveystoimialalla on hankittu
esimerkiksi mielenterveysasiakkaiden asumispalveluja noin 10 000
asumisvuorokautta enemmän vuoden 2020 syyskuun lopun tilanteessa
kuin vastaavana ajankohtana viime vuonna. Lisäksi psykiatrian avohoidon liikkuvia palveluja on lisätty mielenterveysasiakkaiden asumiseen.
Sosiaali- ja terveystoimi kehittää asunnottomuutta vähentäviä sosiaalija terveyspalveluja myös valtionavustuksen tuella toteutettavalla erillishankkeella. Hanke on aloitettu lokakuussa 2020, ja se kestää kaksi
vuotta. Hankkeessa parannetaan matalan kynnyksen palveluja ja toimintamalleja, joiden kautta erityisen tuen tarpeessa oleva henkilö saa
sujuvasti avun yksilöllisiin tarpeisiinsa. Erillishanke liittyy hallituksen tavoitteeseen asunnottomuuden puolittamiseksi ja Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman tavoitteisiin. Hanke on osa kaupunkitasoista strategianmukaista asunnottomuuden ennaltaehkäisyn ja vähen-
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tämisen toimenpideohjelmaa, ja toimenpiteillä parannetaan sosiaali- ja
terveystoimen paljon palveluita tarvitsevien asiakkaiden palveluita.
Auroran sairaalassa on tällä hetkellä 214 psykiatrian sairaansijaa. Pääkaupunkiseudun sairaala-aluevisio 2030 mukaisesti Laakson yhteissairaalan hankesuunnitelmassa Helsingille on varattu 175 psykiatrian sairaansijaa. Laakson sairaalan on suunniteltu valmistuvan aikaisintaan
vuonna 2026.
Mielenterveyskuntoutujien palveluasumiseen jonotti kuluvan vuoden lokakuussa Aurorassa 50 henkilöä. Jonottajista vajaa puolet odotti palveluasumispaikkaa Auroran sairaalan vuodeosastoilla. Loput jonottavat
palveluasumispaikkaa Auroran sairaala-alueella sijaitsevissa psykiatrian asumiskuntoutusyksiköissä.
Vuoden 2021 alussa Auroran sairaalan 30 psykiatrian sairaansijaa
muutetaan kahdeksi kuntouttavaksi mielenterveyspotilaiden asumisyksiköksi. Auroran sairaalaan jää näin 184 sairaansijaa ja 128 psykiatrian
asumiskuntoutuspaikkaa. Laakson yhteissairaalaan suunniteltu sairaalahoidon kapasiteetti on riittävä, eikä muutos vähennä Helsingin kykyä
vastata akuuttiin psykiatrisen sairaalahoidon tarpeeseen. Samassa yhteydessä sairaalasta vapautuvia henkilöstöresursseja kohdennetaan
kotiin vietäviin avohoitopalveluihin. Tavoitteena on lisätä kotona asumisen tukea, vähentää sairaalahoidon tarvetta ja edistää asukkaan kuntoutumista kohti kevyempiä asumispalveluja. Psykiatrisen hoidon, kotihoidon ja asumispalvelujen yhteistyötä vahvistetaan.
Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi
Mielenterveyskuntoutujien palveluasumispaikkojen puutteen vaikutukset kohdistuvat haavoittuvan potilasryhmän kuntoutumismahdollisuuksiin pitkittämällä tarpeetonta sairaalassaoloaikaa ja heikentämällä kuntoutujan asuinolosuhteita sekä sosiaalisia elinolosuhteita.”
Käsittely
01.12.2020 Ehdotuksen mukaan
Psykiatria- ja päihdepalvelujen johtaja Mikko Tamminen oli kutsuttuna
asiantuntijana läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyssä.
Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen
Lisätiedot
Mikko Tamminen, psykiatria- ja päihdepalvelujen johtaja, puhelin: 310 58655
mikko.tamminen(a)hel.fi
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§ 114
Tonttien varaaminen asuntohankkeita varten
HEL 2020-009840 T 10 01 01 00

Päätös
Kaupunginhallitus varasi liitteenä 1 olevan taulukon mukaiset tontit
asuntohankkeiden suunnittelua ja erillisiä tonttihakuja tai tonttikilpailuja
varten liitteen 2 mukaisille tahoille liitteen 2 ja sen alaliitteiden mukaisin
ehdoin.
Kaupunginhallitus kehotti kaupunkiympäristölautakuntaa järjestämään
edellä mainitut erilliset tonttihaut ja kilpailut, päättämään niiden ehdoista sekä valitsemaan niiden perusteella tonteille varaajat ja toteuttajat.
Kaupunginhallitus totesi, etteivät liitteen 6 luettelosta ilmenevien hakijoiden hakemukset anna aihetta enempiin toimenpiteisiin.
Kaupunginhallitus totesi kaupunkiympäristölautakunnan tavoin, että
Kuorekarin alueen osalta prosessi etenee niin, että alueelle laaditaan
suunnitteluperiaatteet, joiden yhteydessä selvitetään riittävällä tasolla
alueen rakentamisen tekniset edellytykset ja se, että onko alueen rakentaminen ympäristövaikutusten kannalta mahdollista. Suunnitteluperiaatteissa huomioidaan alueen rakentamisen suhde Itäväylän tulevan
bulevardisoinnin vaihtoehtoihin. Suunnitteluperiaatteet käsitellään kaupunkiympäristölautakunnassa ennen kuin alueen varaamiseksi tarkoitettu menettely avataan.
Samalla kaupunginhallitus huomautti, ettei tonttijakauma ole kaupunginvaltuuston hyväksymän AM-ohjelman mukainen ja painottaa, että
seuraavissa tontinjaoissa jakaumaa pitää tasapainottaa vastaamaan
AM-ohjelman jakaumaa.
Käsittely
Esteelliset: Tuula Saxholm
Esteellisyyden syy: yhteisöjääviys (hallintolaki 28.1 § 5 kohta)
Asian aikana kysymyksiin olivat vastaamassa tiimipäällikkö Miia Pasuri,
johtava tonttiasiamies Pirjo-Liina Koivusaari ja asiantuntija Petra Santos. Asiantuntijat poistuivat kuulemisensa jälkeen kokouksesta.
Vastaehdotus:
Reetta Vanhanen: Lisäys päätökseen:
"Kaupunginhallitus toteaa kaupunkiympäristölautakunnan tavoin, että
Kuorekarin alueen osalta prosessi etenee niin, että alueelle laaditaan
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suunnitteluperiaatteet, joiden yhteydessä selvitetään riittävällä tasolla
alueen rakentamisen tekniset edellytykset ja se, että onko alueen rakentaminen ympäristövaikutusten kannalta mahdollista. Suunnitteluperiaatteissa huomioidaan alueen rakentamisen suhde Itäväylän tulevan
bulevardisoinnin vaihtoehtoihin. Suunnitteluperiaatteet käsitellään kaupunkiympäristölautakunnassa ennen kuin alueen varaamiseksi tarkoitettu menettely avataan."
Kannattaja: Anna Vuorjoki
Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti Reetta Vanhasen vastaehdotuksen mukaisesti muutetun ehdotuksen.
Vastaehdotus:
Anna Vuorjoki: Lisäys päätökseen:
"Samalla kaupunginhallitus huomauttaa, ettei tonttijakauma ole kaupunginvaltuuston hyväksymän AM-ohjelman mukainen ja painottaa, että seuraavissa tontinjaoissa jakaumaa pitää tasapainottaa vastaamaan
AM-ohjelman jakaumaa."
Kannattaja: Veronika Honkasalo
Äänestys
JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Anna Vuorjoen vastaehdotuksen mukaisesti muutettuna
Jaa-äänet: 7
Terhi Koulumies, Pia Pakarinen, Mika Raatikainen, Marcus Rantala,
Wille Rydman, Daniel Sazonov, Jan Vapaavuori
Ei-äänet: 8
Fatim Diarra, Veronika Honkasalo, Nasima Razmyar, Tomi Sevander,
Anni Sinnemäki, Reetta Vanhanen, Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki
Kaupunginhallitus hyväksyi Anna Vuorjoen vastaehdotuksen mukaisesti muutetun ehdotuksen äänin 7 - 8.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251
maria.nelskyla(a)hel.fi
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3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Yhteenvetokartta
Yhteenveto saapuneista hakemuksista
Sijainti- ja tonttikartat, yksityiset toimijat
Hakijat, joiden hakemusten perusteella ei esitetä varausta
Sijainti- ja tonttikartat, Att
Sijainti- ja tonttikartat, kilpailut
Perustelumuistio
Katsaus asuntotonttien varaustilanteeseen
Varausesityksen kokonaisuus
Varausesityksen vaikutus tontinvarauskantaan
HNH 2035 tontinvarausehdoissa

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Otteet
Ote
Varauksensaajat

Hakijat joille ei esitetä varausta
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Esitysteksti
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Liite 11
Liite 12
Liite 13
Päätösehdotus
Kaupunginhallitus varaa liitteenä 1 olevan taulukon mukaiset tontit
asuntohankkeiden suunnittelua ja erillisiä tonttihakuja tai tonttikilpailuja
varten liitteen 2 mukaisille tahoille liitteen 2 ja sen alaliitteiden mukaisin
ehdoin.
Kaupunginhallitus kehottaa kaupunkiympäristölautakuntaa järjestämään edellä mainitut erilliset tonttihaut ja kilpailut, päättämään niiden
ehdoista sekä valitsemaan niiden perusteella tonteille varaajat ja toteuttajat.
Kaupunginhallitus toteaa, etteivät liitteen 6 luettelosta ilmenevien hakijoiden hakemukset anna aihetta enempiin toimenpiteisiin.
Tiivistelmä
Helsingin kaupungin tontinluovutusta ja asuntohankkeiden toteutusta
ohjaa Asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelma, Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelma sekä Helsingin tontinluovutuslinjaukset.
Tontinvarausesitys koostuu kolmesta osasta:
1.
2.
3.

Yleisen tonttihaun perusteella yksityisille rakennusalan toimijoille
ja
Att:lle varattavaksi esitettävistä tonteista sekä
tonteista, jotka esitetään luovutettavaksi myöhemmin erillisellä
kilpailulla tai tonttihauilla.

Pääperiaatteena on, että yksityisille toimijoille ja Helsingin kaupungin
Asuntotuotantotoimistolle (Att) varattavat tontit osoitetaan säänneltyyn
asuntotuotantoon ja ainoastaan myöhemmin erillisillä kilpailuilla tai tonttihauilla luovutettavia tontteja esitetään sääntelemättömään tuotantoon.
Säänneltyyn asuntotuotantoon esitetään varattavaksi tontteja yksityisille toimijoille noin 300 ja Att:lle noin 910 asunnon tuotantoa vastaava
määrä. Lisäksi esitetään pääosin sääntelemättömään asuntotuotantoon
kilpailuilla ja tonttihauilla myöhemmin luovutettavaksi noin 1.940 asunnon tuotantoa vastaava määrä.
Yhteensä tontteja esitetään varattavaksi noin 3.150 asunnon tuotantoa
varten. Määrä on alle vuositavoitteen (4 900 as/vuosi). Tämä johtuu
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pääosin siitä, että rakentamiskelpoisia tai lähivuosina rakentamiskelpoiseksi tulevia tontteja on niukasti.
Säännellyn asuntotuotannon osuus on esityksessä noin 41 % (tavoite
55 %). Sääntelemättömän tuotannon osuus on noin 59 % (tavoite 45
%). Sääntelemättömän tuotannon korkeampi prosenttiosuus johtuu siitä, että suuri määrä tontteja esitetään varattavaksi myöhemmin järjestettävillä kilpailuilla tai tonttihauilla.
Esittelijän perustelut
Yleistä tontinvarausesityksestä
Asuntohankkeita varten varattaviksi esitettäviä tontteja on kolmenlaisia:
 Tontit, jotka esitetään varattaviksi yleisen tonttihaun perusteella yksityisille rakennusalan toimijoille. Varausesitys kattaa noin 300
asunnon tuotannon (24.350 k-m²).
 Tontit, jotka esitetään varattaviksi Att:lle. Varausesitys kattaa noin
910 asunnon tuotannon (73.300 k-m²).
 Tontit, jotka esitetään luovutettavaksi myöhemmin erillisellä kilpailulla ja/tai tonttihaulla. Varausesitys kattaa noin 1.940 asunnon tuotannon (157.422 k-m²).
Siten varattaviksi esitetään tontteja yhteensä noin 3.150 asunnon rakentamiseen noin 6.000 asukkaalle. Asuntojen määrä vastaa alle vuoden tavoitetta (4.900 asuntoa/vuosi) kaupungin luovuttamille tonteille.
Asuinrakennusoikeuden määrä esityksessä on yhteensä noin 255.000
k-m². Liikerakennusoikeutta on noin 20.500 k-m².
Kokonaisuudessaan varausesitys on edellisen vuoden tontinvarauskierroksella varattua määrää suurempi, vaikka Att:lle ja yksityisille toimijoille varattavaksi esitettävä asuinkerrosalan määrä onkin pienempi.
Varattaviksi esitettävät tontit sijaitsevat seuraavissa kaupunginosissa ja
seuraavilla alueilla:
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10. Sörnäinen: Kalasatama ja Nihti
20. Länsisatama: Jätkäsaari
26. Koskela
28. Oulunkylä
33. Kaarela: Kuninkaantammi ja Honkasuo
38. Malmi: Nallenrinne
40. Suutarila
42. Kulosaari
47. Mellunkylä
49. Laajasalo: Yliskylä ja Kruunuvuorenranta.
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Varattaviksi esitettävät tontit ovat pääsääntöisesti rakentamiskelpoisia
varausaikana eli kolmen vuoden kuluessa. Varattavaksi esitetään myös
alueita kumppanuuskaavoitukseen muun muassa ilmoittautumis- ja
neuvottelumenettelyllä. Näillä alueilla lopullinen rakentamiskelpoisuus
riippuu asemakaavoituksen etenemisestä.
Yleisen tonttihaun perusteella yksityisille rakennusalan toimijoille varattavaksi esitettävät tontit
Haettavat tontit ja varausperusteet
Kaupunki varaa yksityisille toimijoille asuntotontteja hakemusten ja kilpailuiden perusteella. Tonttien suuresta määrästä johtuen ne varataan
pääosin hakemusten perusteella. Tällaiset tontinvaraukset valmistellaan pääasiallisesti keskitetysti yleisten tontinvarauskierrosten yhteydessä. Yleiset tontinvarauskierrokset suunnataan ammattimaisille rakennuttajille ja rakentajille, mutta ne ovat avoimia kaikille.
Yksityisille toimijoille suunnattujen tonttien yhteenlaskettu asuinrakennusoikeus on 24.350 k-m², mikä vastaa noin 300 asunnon rakentamista. Kaikki haettavat tontit ovat kerrostalotontteja. Tontit sijaitsevat Sörnäisten Kalasatamassa ja Nihdissä sekä Kaarelan Kuninkaantammessa. Tonttien sijainti- ja tonttikartat ovat liitteenä 5.
Tontinvaraushakemusten käsittelyssä ja niitä arvioitaessa noudatetaan
muun muassa AM-ohjelmaan 2020 ja sitä edeltäviin asuntopoliittisiin
ohjelmiin perustuvia vakiintuneita periaatteita ja käytäntöjä sekä seuraavia kaupunginhallituksen 1.4.2019 § 220 hyväksymiä tontinluovutuksen linjauksia:
 Tavoitteena on tehdä varausesitys, joka parhaalla mahdollisella tavalla vastaa kaupungin asuntopoliittisiin tavoitteisiin niin kaupunkikuin aluetasolla.
 Tontit kuulutetaan julkisesti haettavaksi.
 Tontit varataan pääsääntöisesti säänneltyyn asuntotuotantoon.
 Tontteja varataan sääntelemättömään asuntotuotantoon vain, jos
tontin suoravarauksen edellytykset täyttyvät tai se on muutoin erityisen perusteltua.
 Yleisen asuntotonttihaun yhteydessä esitetään varattavaksi sääntelemättömään asuntotuotantoon tarkoitetut tontit erilaisia kilpailuja
varten tontinluovutusta koskevien linjausten mukaisesti.
Varausesitykset perustuvat kokonaisarviointiin ja niiden valmistelussa
on noudatettu seuraavia varaajien valintaa koskevia pääperiaatteita:
 Tontteja pyritään varaamaan siten, että mahdollisimman moni tontin
varaajalle asetetut edellytykset täyttävä hakija saa tontin.
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 Hakijalle voidaan tarjota myös tonttia, johon hakemus ei ole kohdistunut.
 Etusijalle asetetaan hakemukset, joissa haetaan tonttia säänneltyyn
asuntotuotantoon.
 Etusijalle asetetaan sellaisten hakijoiden hakemukset, jotka eivät
ole saaneet kaupungilta aiemmin tonttia (ns. uudet toimijat).
 Etusijalle asetetaan hankkeet, jotka sisältävät erityisiä asuntorakentamisen kehittämiseen tähtääviä tavoitteita tai jotka toteuttavat tavan omaista paremmin kyseisen alueen asemakaavoituksen yhteydessä määriteltyjä maankäytöllisiä tai asuntopoliittisia tavoitteita tai
joille on Kehittyvä kerrostalo -työryhmän puoltava kannanotto.
 Etusijalle asetetaan rakennuttajien ja rakennuttajakonsulttien hakemukset .
 Tontteja varataan rakennusliikkeille vain erityisin perustein. Tällainen erityinen peruste voi olla olemassa esimerkiksi seuraavissa tilanteissa:
o Kyseessä on edellä mainittu ns. uusi toimija.
o Varattavaksi esitettyyn tonttiin ei ole kohdistunut muita
hyväksyttäviä hakemuksia.
o Kyseessä on kehittämishanke ja sille on Kehittyvä kerrostalo -työryhmän puolto.
o Suoravarauksen perusteet ovat olemassa.
 Varausesityksen valmistelussa ja varaajien valinnassa kiinnitetään
lisäksi huomiota hankkeen toteutusvarmuuteen, hakijoiden olemassa oleviin tontinvarauksiin sekä onnistumiseen aiemmissa hankkeissa.
 Mikäli samaan tonttiin kohdistuu useita tasavertaisia hakemuksia,
eikä tontin varaajaa pystytä edellä mainituin periaattein ratkaise
maan, voidaan varaajan valinta suorittaa näille hakijoille kohdennetulla kevennetyllä hinta- tai laatukilpailulla taikka arvalla.
 Kaupungilla on aina oikeus olla varaamatta tonttia.
Lisäksi tontinvarauksen ja -luovutuksen edellytyksenä on, että varauksensaaja on huolehtinut yhteiskunnallisista velvoitteistaan ja varauksensaajalla on riittävät tekniset, taloudelliset ja muut edellytyksen
suunnitellun hankkeen toteuttamiseksi.
Saadut hakemukset ja neuvottelut
Tontit kuulutettiin haettavaksi Helsingin Sanomissa, Hufvudstadsbladetissa ja Rakennuslehdessä 20.3.2020 sekä kaupungin internet-sivuilla.
Hakuaika päättyi 11.5.2020.
Hakijoilla oli ensimmäistä kertaa mahdollisuus jättää hakemus sähköisesti täytettävällä hakulomakkeella, jota suurin osa hakijoista käytti.
Hakemuksia tuli yhteensä noin 50 eri toimijalta tai yhteenliittymältä. LiPostiosoite
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säksi hakuajan jälkeen saapui kolme hakemusta tai hakemukseksi tulkittavaa asiakirjaa. Yhteenveto saapuneista hakemuksista on liitteenä
4.
Hakulomakkeessa kysyttiin muun ohella hankkeiden mahdollisia kehittämisteemoja liittyen HNH 2035 -ohjelmaan sekä asumisen ratkaisuihin.
Neuvotteluihin kutsutuilta hakijoilta edellytettiin yhteiskuntavelvoitteiden
hoitamista hyväksytysti, luottokelpoisuutta sekä riittäviä taloudellisia resursseja. Tontit-yksikkö neuvotteli kahdeksan eri hakijatahon kanssa.
Yhdestä tontista neuvoteltiin kahden eri hakijatahon kanssa. Kaupungilta neuvotteluihin osallistui tarpeen mukaan maaomaisuuden kehittäminen ja tontit -palvelun, asemakaavoituksen sekä kaupunginkanslian
aluerakentamisprojektien edustajia. Neuvotteluissa muun muassa tarkennettiin ja täydennettiin hakemuksessa annettuja tietoja.
Yleisperustelut
Varausesitykset perustuvat hakemuksissa esitettyihin ja neuvotteluissa
tarkentuneisiin tietoihin. Esitetyt kehittämisteemat on otettu valmistelussa huomioon. Varauksia esitetään hankkeille, jotka edistävät hallinta- ja rahoitusmuodoltaan sekä muilta osin kaupungin asuntopoliittisia
tavoitteita.
Säänneltyyn tuotantoon kohdistuneet hakemukset asetetaan tontinluovutuslinjausten mukaisesti etusijalle, joten tontit esitetään varattaviksi
nimenomaan säänneltyyn tuotantoon.
Tontinvarauskierrosten valmistelussa on pyritty edistämään usean
vuoden ajan uusien toimijoiden pääsyä Helsingin rakennusalan markkinoille. Tätä linjaa on jatkettu edelleen. Tontteja esitetään kolmelle uudelle toimijalle.
Valintaa koskevien pääperiaatteiden mukaan varauksia esitetään rakennusliikkeille vain erityisin perustein. Tällainen peruste on esimerkiksi se, ettei kyseinen toimija ole aiemmin saanut tonttia kaupungilta tontinvarauskierroksella.
Suurin osa kaupungin asuntokannasta sijoittuu kerrostaloihin, kuten
myös suurin osa uudistuotannosta. Helsingin houkuttelevuuden ja kilpailukyvyn kannalta on tärkeää, että kaupunki huolehtii osaltaan kerrostaloasumisen ja -rakentamisen kehittämisestä sekä sen ja asumisen
kohtuuhintaisuudesta ja ympäristöystävällisyydestä. Tästä syystä ainoa
Kehittyvä kerrostalo -puollon saanut hanke on asetettu etusijalle ja sille
esitetään varattavaksi tontti.
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Kuninkaantammen osalta varauksensaajilta edellytetään valmiutta
puukerrostalorakentamiseen asemakaavan mukaisesti.
Markkinaehtoista pysäköintiä kokeillaan kolmella pilottialueella, joista
yksi on Nihdin asemakaava-alue. Nihdin asemakaavassa ei ole autopaikkavelvoitetta, mutta hankkeilta edellytetään tontinvarausehdoissa
selvitystä autopaikkojen määrän tarpeesta.
Tavoitteena on, että alueelle rakennetaan kysyntää vastaava määrä
autopaikkoja. Nihdin alueella on tulevaisuudessa erinomaiset julkiset
liikenneyhteydet, joten markkinaehtoisen pysäköinnin kokeilu voi näin
ollen mahdollistaa autoilun vähenemisen alueella. Nihdin alueelta esitetään varattavaksi kaksi tonttia yksityisille toimijoille, joista toinen tulisi
valtion tukemaan pitkän korkotuen nuorisolle suunnattuun vuokraasuntotuotantoon ja toinen Hitas-omistusasuntotuotantoon. Att:lle esitetään varattavaksi kaksi tonttia valtion tukemaan pitkän korkotuen vuokra-asuntotuotantoon ja yksi tontti Hitas-omistusasuntotuotantoon.
Hakemusten suuresta määrästä johtuen kaikille hakijoille ei voida esittää varausta. Samasta syystä kullekin varauksensaajaksi esitettävälle
taholle esitetään varattavaksi ainoastaan yhtä tonttia, jotta mahdollisimman monelle hakijalle voidaan osoittaa tontti.
Näitä yleisperusteluja täydentävät tontti- ja hankekohtaiset perustelut
on esitetty liitteenä 9 olevassa perustelumuistiossa.
Hakemukset, jotka eivät anna aihetta toimenpiteisiin
Tontteja esitetään varattavaksi sääntelemättömään tuotantoon vain jos
sille on erityiset perusteet. Sääntelemätöntä asuntotuotantoa koskevat
hakemukset eivät tällä kertaa anna aihetta tontinvarauksen esittämiseen.
Valtion tukemaan lyhyen korkotuen (10 v.) asuntotuotantoon kohdistui
varsin suuri määrä hakemuksia. Kyseisen hallinta- ja rahoitusmuodon
suosio on ollut havaittavissa myös edellisten varauskierrosten yhteydessä. Vaikka lyhyen korkotuen tuotanto lasketaan välimuodon tuotantoon, esitetään siihen varattavaksi tontteja vain perustelluista syistä.
Tällä kierroksella kyseisellä hallinta- ja rahoitusmuodolla esitetään toteutettavaksi yksi tontti Kehittyvä kerrostalo -hankkeelle. Muut hakemukset eivät anna aihetta tontinvarauksen esittämiseen.
Luettelo hakijoista, joiden hakemusten perusteella ei esitetä varausta ja
jotka eivät anna aihetta enempiin toimenpiteisiin, on liitteenä 6.
Att:lle esitettävät varaukset
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AM-ohjelman täytäntöönpanoa koskevan päätöksen mukaan kaupungin oman asuntotuotannon toteuttamisedellytyksistä tulee huolehtia.
Att:n tuotantotavoite on nyt 1.500 asuntoa vuodessa ja nousee vuodesta 2023 alkaen 2.000 asuntoon vuodessa, josta puolet tulee toteuttaa
valtion tukemana pitkän korkotuen vuokra-asuntotuotantona ja puolet
välimuodon asuntotuotantona.
Att:n tuotantotavoitteen saavuttaminen tarkoittaa, että kaikista tontinvarauksista noin 30 % tulisi olla kohdennettu Att:lle. Voimassa olevista
kaikista tontinvarauksista on Att:lle varattu noin 25 %. Koko tontinvarauskanta on kuitenkin suurempi kuin 4 vuoden tuotantotavoite edellyttää, joten Att:n varauskanta on pysynyt lähes AM-ohjelman tavoitteiden
mukaisella tasolla. Att:n varauskanta on 5.821 asuntoa (tilanne
30.9.2020), joka vastaa lähes 4 vuoden tavoitetta.
Att:n asuntotuotannon pitkäjänteinen suunnittelu ja resursointi tulee
turvata. Lisäksi on luotava edellytykset asuntotuotantotavoitteiden saavuttamiselle. Jotta tämä onnistuu, tulee Att:lle varata vuosittain noin
vuoden tuotantotavoitetta vastaava määrä tontteja varauskierroksen
yhteydessä. Varausesityksessä Att:lle esitetään varattavaksi tontteja
kuudesta kaupunginosasta yhteensä 73.300 k-m² eli noin 910 asunnon
rakentamista vastaava määrä. Noin 36 % varauksista kohdistuisi valtion tukemaan pitkän korkotuen vuokra-asuntotuotantoon ja noin 64 %
välimuodon tuotantoon. Määrä on alle tavoitteen. Sopivia rakentamiskelpoisia tai lähivuosina rakentamiskelpoiseksi saatavia tontteja ei kuitenkaan ole riittävästi varattavaksi.
Att:lle varattavaksi esitettävien tonttien sijainti- ja tonttikartat ovat liitteenä 7.
Kilpailuilla ja/tai erillisillä tonttihauilla varattaviksi esitettävät tontit
Kilpailuilla ja/tai erillisillä tonttihauilla varattaviksi esitetään tontteja yhteensä noin 157.400 k-m² eli noin 1.940 asunnon rakentamista vastaava määrä pääosin sääntelemättömään omistus- ja vuokraasuntotuotantoon.
Hintakilpailuihin esitetään varattavaksi tontteja yhteensä noin 1.100
asunnon rakentamista vastaava määrä. Tontit sijoittuvat merenrantaalueille Jätkäsaareen ja Kruunuvuorenrantaan sekä Koskelaan. Laatukilpailuihin esitetään varattavaksi tontteja noin 410 asunnon rakentamista vastaava määrä Nallenrinteen tulevalta asuinalueelta. Ilmoittautumis- ja neuvottelumenettelyyn esitetään varattavaksi pientalotontteja
Myllypuron voimalaitoksen alueelta noin 50 asunnon rakentamista varten. Lisäksi kumppanuuskaavoitukseen esitetään varattavaksi alue Kulosaaren Kuorekarista noin 380 asunnon rakentamiselle.
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Kilpailuihin ja/tai erillisillä tonttihauilla varattavaksi esitettävien tonttien
sijainti- ja tonttikartat ovat liitteenä 8.
AM-ohjelma 2020
Asuntotuotantotavoitteet
Kaupunginvaltuusto on 11.11.2020 § 313 hyväksynyt Asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelman 2020 (AM-ohjelma 2020).
Ohjelman mukaan vuosina 2021–2022 vuosittainen asuntotuotantotavoite on 7.000 asuntoa, joista 4.900 toteutetaan kaupungin luovuttamille tonteille. Kaupungin oma asuntotuotantotavoite on 1.500 asuntoa
vuodessa. Vuodesta 2023 lähtien tuotantotavoite nousee 8.000 asuntoon vuodessa, joista 5.600 rakennetaan kaupungin luovuttamille tonteille. Kaupungin oma asuntotuotantotavoite nousee 2.000 asuntoon
vuodessa. Tontinvarauskannan tulee mahdollistaa neljän vuoden asuntorakentaminen.
AM-ohjelman 2020 tavoitteiden toteutuminen
Varausesitykseen sisältyvien tonttien hallinta- ja rahoitusmuotojen
määrittelyn pohjana ovat toimineet AM-ohjelmassa 2020 koko kaupungin tasolle asetetut tavoitteet sekä ohjelmassa asetettu tavoite asuntokannan alueellisesta monimuotoisuudesta segregaation ehkäisemiseksi. Tonteille esitettävät hallinta- ja rahoitusmuodot on määritelty yhteistyössä kaupunginkanslian aluerakentamisprojektien ja asuntoohjelmatiimin kanssa, ja niistä on neuvoteltu ja sovittu tontinvaraajiksi
esitettävien tahojen kanssa.
AM-ohjelman 2020 tavoitteet toteutuvat kohtuullisesti olemassa olevassa tontinvarauskannassa, vaikka valtion tukema pitkän korkotuen vuokra-asuntotuotanto onkin tavoitetta alhaisempi. Nyt käsiteltävänä varausesityksessä Ara-tuotantoon varattavaksi esitettävien tonttien osuus jää
myös alle 25 % tavoitteen. Pääosin tämä johtuu siitä, että nyt esitetään
varattavaksi suuri määrä tontteja sääntelemättömään tuotantoon merenranta-alueilta ja uudelta Nallenrinteen alueelta myöhemmin kilpailuilla varattaviksi. Lisäksi osa tonteista sijaitsee alueilla, joille Aratuotantoa ei tule lisätä segregaation ehkäisemiseksi. Jatkossa Aratuotantoon sopivia rakentamiskelpoisia tontteja tulee löytää enemmän
kuin tällä hetkellä.
Kokonaisuudessaan säännellyn asuntotuotannon osuus on esityksessä
noin 41 % (tavoite 55 %). Sääntelemättömän tuotannon osuus on esityksessä noin 59 % (tavoite 45 %).
Hallinta- ja rahoitusmuotoa määritettäessä on pyritty huomioimaan
alueiden nykyisen asuntokannan sekä jo varattujen tonttien hallinta- ja
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rahoitusmuotojakauma. Lisäksi on pyritty arvioimaan tonttien rakennettavuutta ja rakentamiskustannuksia sekä mahdollisen liikerakennusoikeuden vaikutusta hankkeisiin. Tontinvarausesityksen valmistelun yhteydessä on edelleen pyritty arvioimaan aluekohtaisesti asuntojen kysyntätilanne ja markkinat eri hallinta- ja rahoitusmuotojen välillä.
Valtion tukema pitkän korkotuen vuokra-asuntotuotanto
Valtion tukemaan pitkän korkotuen vuokra-asuntotuotantoon esitetään
varattavaksi tontteja yhdelle yksityiselle toimijalle, Att:lle sekä myöhemmin järjestettävää laatukilpailua varten. Tuotantomuoto sisältää
myös erityisryhmille suunnatun asuntotuotannon. Valtion tukemaan pitkän korkotuen vuokra-asumiseen esitetään noin 13 % esityksen asuntotuotantomäärästä eli noin 400 asuntoa.
Nuorille tai nuorille aikuisille suunnattuun vuokra-asuntotuotantoon esitetään varattavaksi Sörnäisten Nihdistä tontti yhdelle yksityiselle toimijalle. Lisäksi Att:lle esitetään varattavaksi kaksi tonttia senioreiden palveluasumiseen Oulunkylästä ja yksi tontti erityisasumiseen Suutarilasta.
Välimuodon asuntotuotanto
Hitas- ja hintakontrolloituun omistusasuntotuotantoon, asumisoikeusasuntotuotantoon ja lyhyen korkotuen (10 vuotta) vuokraasuntotuotantoon esitetään noin 28 % esityksen asuntomäärästä, eli
noin 900 asuntoa. Tontteja esitetään varattavaksi kuudelle eri yksityiselle toimijalle tai konsortiolle sekä Att:lle ja myöhemmin järjestettävää
laatukilpailua varten.
Hitas- ja hintakontrolloidun omistusasuntotuotannon ero on, että Hitasomistusasunnon ensimyynti- ja jälleenmyyntihinta on säännelty, kun
taas hintakontrolloidussa omistusasunnossa vain ensimyyntihinta on
säännelty, eikä jälleenmyyntiä säännellä. Hitas-omistusasuntoja rakennetaan pääsääntöisesti kantakaupunkiin ja merellisiin kaupunginosiin.
Varausesitystä on valmisteltu ja varauksen saajien kanssa on käyty
neuvotteluja osin jo aiemman AM-ohjelman (2016) perusteella. Näin ollen varausesitykseen sisältyy vielä täällä varauskierroksella Hitastuotantoa.
Sääntelemätön asuntotuotanto
Sääntelemättömään omistus- ja vuokra-asuntotuotantoon varattavaksi
esitettävät tontit luovutettaisiin hinta- ja/tai laatukilpailuilla sekä ilmoittautumis- ja neuvottelumenettelyillä. Kilpailut ja hakumenettelyt järjestetään myöhemmin kaupunkiympäristölautakunnan päättämin ehdoin.

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

7/2021

114 (129)

Asia/19
08.02.2021

Sääntelemättömän asuntotuotannon osuus esityksessä on 59 % eli
noin 1.850 asuntoa.
Varausesityksen kokonaisuus on esitetty liitteessä 11.
HNH 2035 -ohjelma ja sen huomioiminen tontinvarausehdoissa
Kaupunginhallitus on 10.12.2018 § 809 hyväksynyt Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelman (HNH 2035 -ohjelma) päästövähennysten saavuttamiseksi. Hiilineutraalisuustavoite tulee huomioida kaikessa kaupunkisuunnitteluun, rakentamiseen sekä rakennusten käyttöön ja korjaamisen liittyvässä toiminnassa.
Yleisissä tontinvarausehdoissa on huomioitu hiilineutraalisuustavoitteet
muun muassa niin, että kerrostalotuotannossa edellytetään Aenergiatehokkuusluokkaa (A2018) ja sähköautojen latausmahdollisuutta. Kalasataman ja Nihdin alueilta tonttien varauksensaajiksi esitettävien tulee noudattaa lisäksi Älykkäät energiajärjestelmät tontinluovutusehtoja.
HNH 2035 -ohjelman tavoitteiden huomioiminen tontinvarausehdoissa
on kuvattu tarkemmin liitteessä 13.
Helsinki on kaupunkistrategiassaan sitoutunut kansallista vähimmäistasoa kunnianhimoisempiin energiatehokkuusnormeihin. Hiilineutraalisuustavoite tuleekin huomioida kaikessa kaupunkisuunnitteluun, rakentamiseen sekä rakennusten käyttöön ja korjaamisen liittyvässä toiminnassa. Jäljempänä on esitetty varauskierroksen yhteydessä huomioituja toimenpiteitä ja hankkeita, joiden tarkoituksena on edistää tavoitteisiin pääsemistä.
Puurakentaminen
Puurakentamisen edistäminen on yksi HNH 2035 -ohjelman tavoitteista. Kaarelan Kuninkaantammen Lammenrannan kaava-alue on osoitettu puukerrostalotuotantoon. Alueen asemakaava edellyttää muun
muassa puurakentamista, hyvää energiatehokkuutta sekä uusiutuvan
energian tuottamista. Alueelta esitetään varattavaksi neljä tonttia neljälle eri yksityiselle toimijalle tai konsortiolle asumisoikeusasuntojen ja
hintakontrolloitujen omistusasuntojen tuotantoon.
Kehittyvä kerrostalo
Kehittyvä kerrostalo -työryhmän puoltamia hankkeita on esityksessä
yksi. Sille esitetään varattavaksi tontti Sörnäisten Kalasatamasta valtion tukemaan lyhyen korkotuen (10 v.) vuokra-asuntotuotantoon.
Hankkeen tavoitteena on toteuttaa käyttöenergialtaan hiilineutraali rakennus, jossa viherkattotila toimii uusiutuvan sähköenergian tuottajana
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valoa läpäisevien aurinkokennolasien ansiosta. Samalla tulevien asukkaiden sähköenergian kustannukset jäisivät alhaisiksi. Lisäksi hankkeen tavoitteena on todentaa porapaalujen termisten mahdollisuuksien
hyödyntäminen.
Keskeiset varausehdot
Tontinvarauksissa noudatetaan liitteen 2 mukaisen tontinvarausmuistion ja sen alaliitteiden tonttikohtaisia varausehtoja sekä tontinvarauksissa tavanomaisesti noudatettavia yleisiä varausehtoja. Kaupunkiympäristölautakunta päättää erikseen erillisillä kilpailuilla ja tonttihauilla
luovutettavien tonttien varausehdoista kilpailuohjelmien hyväksymisen
ja tonttien varaamisen yhteydessä.
Yleisiin varausehtoihin sisältyy muun muassa seuraavia ehtoja.
 Harmaan talouden torjuntaa koskevat ehdot sekä ehdot, jotka velvoittavat tontinvaraajaa aktiivisesti edistämään tontin suunnittelua ja
rakentamista.
 Kaupungilla on seuraamuksitta oikeus määrätä varaus päättymään
kesken varausajan, jos on ilmeistä, ettei tontin suunnittelua ja rakentamista aloiteta varausaikana ja viivästys johtuu varauksensaajasta.
 Varauksensaajalla on varauspäätöksen nojalla oikeus suorittaa
maaperätutkimuksia, joiden tekemiseen liittyy kuitenkin ilmoitusvelvollisuus.
 Omistusasuntotuotannon osalta ehtoihin sisältyy perheasuntojen toteuttamista koskevat AM-ohjelman 2020 mukaiset ehdot.
 Energiatehokkuutta koskevat vaatimukset ovat ehdoissa voimassa
olevaa lainsäädäntöä tiukemmat. Kerrostalotuotannossa edellytetään A2018 energiatehokkuusluokkaa siten, että E-luku on yhtä
suuri tai pienempi kuin 75 kWhE/(m²vuosi).
Lisäksi ehtoihin sisältyy ehdot hulevesien riittävästä käsittelystä ilmastonmuutoksen vaikutukset huomioiden, sähköautojen latausmahdollisuudesta sekä matkapuhelinten sisäkuuluvuuden varmistamisesta.
Edellä mainittujen yleisten varausehtojen lisäksi Kalasataman, Nihdin
ja Kruunuvuorenrannan alueilla esitetään noudatettavaksi alueellisia
varausehtoja, jotka koskevat muun muassa tonttien pysäköintijärjestelyitä, alueellisiin palveluyhtiöihin liittymistä sekä suunnittelun ja rakentamisen ohjausta. Kyseisten alueiden tontinvaraukset tulevat voimaan
vasta kun tontinvaraaja on allekirjoittanut alueellisia varausehtoja sisältävät sitoumukset. Edellä mainittujen lisäksi Kalasataman ja Nihdin
alueilla tulee noudattaa Älykkäät energiajärjestelmät -
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tontinvarausehtoja. Honkasuon alueella tulee noudattaa Honkasuon
ekokriteerit -ehtoja ohjaavana työkaluna.
Tontinvarausesityksen vaikutus varauskantaan
AM-ohjelman 2020 mukaan tontinvarauskannan on mahdollistettava
vähintään neljän vuoden asuntorakentaminen. Varauskannan tilanne
on ylittänyt vuodesta 2016 alkaen voimassa olevan AM-ohjelman tavoitteet:






tilanne 30.9.2016: 18.900 asuntoa (4,3 vuoden tavoite)
tilanne 30.4.2018: 21.200 asuntoa (4,9 vuoden tavoite)
tilanne 31.12.2018: 23.000 asuntoa (5,3 vuoden tavoite)
tilanne 30.9.2019: 24.000 asuntoa (4,9 vuoden tavoite)
tilanne 30.9.2020: 23.300 asuntoa (4,8 vuoden tavoite)

Tämän varausesityksen jälkeen kaupungilla on varattuna tontteja yhteensä noin 1,99 milj. k-m² eli noin 26.420 asunnon rakentamista varten, joka mahdollistaa noin 4 vuoden tuotantotavoitteen mukaisen
asuntotuotannon (ottaen huomioon tavoitteen nousu vuodesta 2023:
4.900->5.600 as/vuosi) ja asuntoja yli 50.000 asukkaalle.
Varausesityksen jälkeen koko varauskannasta on varattuna noin:
 20 % valtion tukemaan pitkän korkotuen vuokra-asuntotuotantoon
(tavoite 25 %)
 31 % välimuodon tuotantoon (tavoite 30 %) ja
 49 % sääntelemättömään tuotantoon (tavoite 45 %).
Yksityisille toimijoille tontteja on varattuna noin 14.000 asunnon rakentamista vastaava määrä.
Opiskelija- ja nuorisoasumiseen on varattuna tontteja noin 1.240 asunnon rakentamista vastaava määrä. AM-ohjelman mukainen vuosittainen tuotantotavoite on 300 opiskelija- ja 100 nuorisoasuntoa. Varauskanta vastaisi siis noin kolmen vuoden tuotantotavoitetta.
Att:lla on varattuna tontteja noin 6.740 asunnon rakentamista vastaava
määrä, mikä vastaa noin 4,5 vuoden tuotantotavoitetta. Att:n varauksista on 46 % valtion tukemaan pitkän korkotuen vuokra-asuntotuotantoon
ja 54 % välimuodon tuotantoon. Koko varauskannasta Att:n osuus pysyy noin 25 %:ssa.
Kilpailuilla ja erillisillä tonttihauilla on varattuna tontteja noin 5.670
asunnon rakentamista vastaava määrä.
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Tämän varausesityksen jälkeen koko varauskannan määrä on edelleen
AM-ohjelman 2020 tavoitteiden mukainen ja mahdollistaa vähintään
neljän vuoden asuntorakentamisen.
Yksityisille toimijoille esitetään varattavaksi nyt tavallista vähemmän
tontteja. Toisaalta kilpailuihin ja erilaisiin tonttihakuihin esitetään varattavaksi suuri määrä tontteja.
Att:lle varattavaksi esitettävien tonttien määrä on alle vuosittaisen tuotantotavoitteen johtuen sopivien tonttien puutteesta. Jatkossa on tärkeää, että Att:lle pystytään osoittamaan riittävä määrä tontteja asuntotuotantotavoitteiden saavuttamiseksi.
Katsaus asuntotonttien varaustilanteeseen (tilanne 30.9.2020) on liitteenä 10 ja varausesityksen vaikutus tontinvarauskantaan on liitteenä
12.
Toimivalta
Hallintosäännön 8 luvun 1 §:n 2 momentin 2 kohdan mukaan kaupunginhallitus päättää kaupungin maa- ja vesialueiden varaamisesta rakentamiseen.
Kaupunginhallitukselle osoitettu vetoomus asiassa
Kaupunginhallituksen jäsenille on 2.12.2020 osoitettu asiaa koskeva
kirjallinen vetoomus. Vetoomus ja sen liite ovat oheismateriaalissa.
Lopuksi
Tässä varausesityksessä mainitut asuntomäärät ovat laskennallisia.
Laskelmat eivät perustu suunnitelmiin eivätkä siten välttämättä vastaa
tarkalleen lopullisia asuntomääriä. Hallinta- ja rahoitusmuotojen jakaumat on laskettu laskennallisten asuntojen määristä.
Varattavat tontit mahdollistavat yli puolen vuoden tuotantotavoitteiden
mukaisen asuntotuotannon ja asuntoja noin 6.000 asukkaalle. Osalla
tonteista ei ole voimassa olevaa asemakaavaa, joten näiden osalta rakentaminen edellyttää muun ohella asemakaavan voimaantuloa. Suurimman osan varattavista tonteista arvioidaan olevan rakentamiskelpoisia viimeistään vuoden 2022 loppuun mennessä, mistä syystä tontinvarauksia esitetään vuoden 2022 loppuun saakka muutoin paitsi Sörnäisten Nihdin alueen, Malmin Nallenrinteen sekä Laajasalon Yliskylän
tonttien osalta vuoden 2023 loppuun saakka. Kilpailuihin ja tonttihakuihin suunnatut tontit esitetään varattavaksi vuoden 2023 loppuun saakka. Lisäksi on mahdollista, että joitakin varauksia joudutaan myöhemmin jatkamaan.
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Vaikka uusia alueita kaavoitetaan runsaasti, ei rakentamiskelpoisia
tontteja muodostu samassa suhteessa varattavaksi. Syyt ovat moninaisia ja tähän problematiikkaan tulee paneutua kaupunkiympäristön toimialalla mutta myös kaupunkitasoisesti. Lisäksi kaupungin taloustilanne on heikentynyt vuoden 2020 aikana korona-pandemian vaikutuksista johtuen ja esimerkiksi esirakentamisen aikatauluja on joiltakin osin
viivästytetty. Mikäli varattavia rakentamiskelpoisia tai lähes rakentamiskelpoisia tontteja ei ole saatavilla, on asuntotuotantotavoitteiden saavuttaminen haastavaa.
Ennakkotietona arvioidaan, että seuraavan kerran uusia tontinvarauksia tullaan esittämään kaupunginhallitukselle vuoden 2021 loppupuolella. Tällöin tontteja tulee edelleen varattavaksi ainakin projektialueilta.
Edelleen Att:lle tarvitaan lisää varauksia, jotta kaupungin oma asuntotuotantotavoite voidaan saavuttaa.
Tämä päätösesitys on valmisteltu kaupunkiympäristön toimialan
maaomaisuuden kehittäminen ja tontit -palvelun tontit-yksikössä yhteistoiminnassa asemakaavoituksen sekä kaupunginkanslian aluerakentamisprojektien ja asunto-ohjelmatiimin kanssa. Att:lle esitettävien tonttien osalta esityksestä on neuvoteltu myös Att:n kanssa.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251
maria.nelskyla(a)hel.fi
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Kaupunginhallitus 01.02.2021 § 84
HEL 2020-009840 T 10 01 01 00

Päätös
Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.
Käsittely
01.02.2021 Pöydälle
Esteelliset: Tuula Saxholm
Esteellisyyden syy: yhteisöjääviys (hallintolaki 28.1 § 5 kohta)
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 24.11.2020 § 692
HEL 2020-009840 T 10 01 01 00

Esitys
Kaupunkiympäristölautakunta päätti panna asian viikoksi pöydälle.
Käsittely
24.11.2020 Pöydälle
Esteelliset: Noora Laak (hallintolain 28 §:n 1 momentin 5 kohta).
Asian aikana kuultavina olivat asunto-ohjelmapäällikkö Mari Randell,
johtava tonttiasiamies Pirjo-Liina Koivusaari ja asiantuntija Petra Santos. Asiantuntijat poistuivat kuulemisensa jälkeen kokouksesta.
Pöydällepanoehdotus:
Nuutti Hyttinen: Pyydän asian pöydälle seuraavaan kokoukseen.
Kaupunkiympäristölautakunta päätti yksimielisesti panna asian pöydälle.
Esittelijä
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kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho
Lisätiedot
Pirjo-Liina Koivusaari, johtava tonttiasiamies, puhelin: 310 38800
pirjo-liina.koivusaari(a)hel.fi
Petra Santos, asiantuntija, puhelin: 09 310 31897
petra.santos(a)hel.fi
Miia Pasuri, tiimipäällikkö, puhelin: 09 310 34439
miia.pasuri(a)hel.fi
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§ 115
Kaupunginvaltuuston 3.2.2021 tekemien päätösten täytäntöönpano
Päätös
Kaupunginhallitus päätti, että kaupunginvaltuuston 3.2.2021 tekemät
päätökset saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen mahdollisista valituksista huolimatta panna täytäntöön seuraavasti:
16 §, Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus
Ei toimenpidettä.
17 §, Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Ei toimenpidettä.
18 §, Hallintosäännön muuttaminen, tartuntatautien torjunnasta vastaavan toimielimen toimivalta
Ei toimenpidettä.
19 §, Periaatepäätös satamatoimintojen uudelleenjärjestelyistä ja satama-alueiden
maankäytön lähtökohdista Eteläsatamassa, Katajanokalla ja Länsisatamassa
Toivomusponnet kaupunginkansliaan valmisteltavaksi.
Kaupunginhallitus kehottaa Helsingin Satama Oy:n hallitusta, kaupunkiympäristön toimialaa ja kaupunginkansliaa jatkosuunnittelemaan asiat
kokonaisuutena, johon sisältyvät Eteläsataman vapauttaminen matkustaja-autolauttaliikenteen satamatoiminnasta ja matkustajaautolauttaliikenteen keskittäminen Katajanokalle ja Länsisatamaan sekä sen edellyttämät Helsingin Satama Oy:n investoinnit mukaan lukien
satamatunneli sellaisessa yhteisessä aikataulussa, joka mahdollistaa
Eteläsataman arkkitehtuuri- ja design-museoon liittyvässä kilpailussa
etenemisen.
Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Helsingin Satama Oy:lle.
Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnalle, kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle, kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaostolle, kaupunkiympäristön toimialalle,
kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalle sekä kaupunginmuseolle.
20 §, Tilojen vuokraaminen kasvatuksen ja koulutuksen toimialan varhaiskasvatukselle ja esiopetukselle (Iso Roobertinkatu 23)

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

7/2021

123 (129)

Asia/20
08.02.2021

Kaupunginhallitus oikeuttaa kaupunkiympäristön toimialan toimitilavuokrausyksikön päällikön allekirjoittamaan Sponda Investment Properties A Oy:n kanssa vuokrasopimuksen, joka koskee huoneistoalaltaan
noin 2 466 htm² tiloja ja leikkipihaa kooltaan 926 m² 15 vuoden vuokraajaksi sekä tekemään vuokrasopimukseen tarvittaessa vähäisiä muutoksia.
Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote vuokranantajalle.
Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle.
21 §, Vuokrausperiaatteiden määrittäminen asuin-, liike- ja toimistorakennuksen
korttelialueen tontille (Meilahti, tontti 15520/2)
Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote vuokralaiselle.
Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnalle.
22 §, Kauppalantie 9-11 asemakaavan muuttaminen (nro 12638)
Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Helen Oy:lle, Helen Sähköverkko
Oy:lle, Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymälle, Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle sekä kaavamuutoksen hakijalle.
Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnalle, kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle, kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaostolle, sosiaali- ja terveystoimialalle,
kaupunginmuseolle sekä asemakaavoitukselle.
23 §, Meri-Rastilan länsiosan asemakaavan ja asemakaavan muutoksen hyväksyminen (nro 12570)
Toivomusponsi kaupunginkansliaan valmisteltavaksi.
Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Helen Sähköverkko Oy:lle, Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymälle, Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymälle sekä Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle.
Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnalle, kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle, kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaostolle, asemakaavoitukselle, kaupunginmuseolle sekä sosiaali- ja terveystoimialalle.
Kokouksessa jätetyt aloitteet
Aloitteet 9 - 13 kaupunginkansliaan valmisteltavaksi.
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Samalla kaupunginhallitus tarkasti pöytäkirjan tämän pykälän osalta
heti.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 116
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen
Päätös
Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen asioita, joissa
seuraavat viranomaiset ovat tehneet päätöksen viikolla 5
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

2.2.2021
4.2.2021

2.2.2021

2.2.2021

johtokunnat
- palvelukeskusliikelaitos
- taloushallintopalveluliikelaitos
- työterveysliikelaitos
- rakentamispalveluliikelaitos
- liikenneliikelaitos

4.2.2021

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 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 109, 110,
111, 112, 113, 114, 115 ja 116 §:t.
Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian
valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §
2
OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI
Pöytäkirjan 106, 107 ja 108 §:t.
Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.
Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä
 se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen
tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
 kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon
määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.
Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan
saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän
kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen
päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on
nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen
katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen
päivän kuluttua viestin lähettämisestä.
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Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä,
joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä
ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.
Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:
Sähköpostiosoite: helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero: (09) 310 13700 (Yleishallinto)
Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.
Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava






päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
oikaisuvaatimuksen tekijä
millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään
vaatimuksen
 oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä.
Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.
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Kaupunginhallitus

Jan Vapaavuori
puheenjohtaja

Asta Vennelä
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Anni Sinnemäki

Marcus Rantala

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa
www.hel.fi 18.02.2021.
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