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Kokousaika 21.06.2021 16:00 - 16:49

Kokouspaikka Kaupungintalon terassikabinetti / sähköinen kokous

Läsnä

Jäsenet

Sinnemäki, Anni apulaispormestari
varapuheenjohtaja

Honkasalo, Veronika (etänä)
Muurinen, Seija (etänä) poissa: 493 §
Pakarinen, Pia (etänä) apulaispormestari
Raatikainen, Mika (etänä)
Rantala, Marcus (etänä)
Razmyar, Nasima (etänä) apulaispormestari
Rydman, Wille (etänä)
Sazonov, Daniel (etänä)
Vesikansa, Sanna (etänä) apulaispormestari
Vuorjoki, Anna (etänä) esteellinen: 483 §
Yanar, Ozan
Gebhard, Elisa (etänä) varajäsen
Kiesiläinen, Mikko (etänä) varajäsen
Urho, Ulla-Marja (etänä) varajäsen

Muut

Kivekäs, Otso (etänä) kaupunginvaltuuston puheenjohtaja
Bogomoloff, Harry (etänä) kaupunginvaltuuston 1. varapuheen-

johtaja
Arhinmäki, Paavo (etänä) kaupunginvaltuuston 2. varapuheen-

johtaja
Sarvilinna, Sami (etänä) kansliapäällikkö
Hyvärinen, Silja (etänä) vs. kaupunkiympäristön toimialajoh-

taja
Laitio, Tommi (etänä) kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajoh-

taja
Pohjolainen, Liisa (etänä) kasvatuksen ja koulutuksen toimia-

lajohtaja
Gros, Nina (etänä) henkilöstöjohtaja
Kivelä, Liisa (etänä) viestintäjohtaja
Kühn, Markus (etänä) strategiajohtaja
Rinkineva, Marja-Leena (etänä) elinkeinojohtaja

esteellinen: 484 §
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Rope, Jenni (etänä) kaupunginlakimies
Saxholm, Tuula (etänä) rahoitusjohtaja

esteellinen: 492 §
Summanen, Juha (etänä) hallintojohtaja
Nelskylä, Maria (etänä) kaupunginsihteeri
Turtola, Ilona viestintäasiantuntija
Ainola, Pilvi hallintoasiantuntija

Puheenjohtaja

Anni Sinnemäki apulaispormestari
479 - 494 §

Esittelijät

Anni Sinnemäki apulaispormestari
479 §

Sami Sarvilinna kansliapäällikkö
480 - 494 §

Pöytäkirjanpitäjä

Pilvi Ainola hallintoasiantuntija
479 - 494 §
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§ Asia

479 Asia/1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytä-
kirjan tarkastajien valinta

480 Asia/2 V 25.8.2021, Vuokraus- ja myyntiperiaatteiden määrittäminen toimitila-
tontille 8193/1 (Katajanokka)

481 Asia/3 V 23.6.2021 Luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien muuttami-
nen

482 Asia/4 Toimivallan siirtäminen tartuntatautilain mukaisen tarkastusoikeuden, 
määräysten antamisen ja pakkokeinojen osalta ajalle 1.7.-31.12.2021

483 Asia/5 Sijoitus Turun Tunnin Juna Oy:n sijoitetun vapaan oman pääoman 
rahastoon

484 Asia/6 Lainan myöntäminen Kiinteistö Oy Kaapelitalolle

485 Asia/7 Hankintaoikaisuvaatimus, henkilöstökysely

486 Asia/8 Kruunuvuorenrannan Palvelu Oy:n toiminta-alueen laajentaminen

487 Asia/9 Valtuutettu Mari Rantasen aloite jalkineiden hankkimisesta kotihoidon 
työntekijöille liukastumisen estämiseksi

488 Asia/10 Hissiavustuksen myöntämisperusteet ja -menettelyt

489 Asia/11 Kansallisen kaupunkipuiston esiselvitys ja jatkotoimenpiteet

490 Asia/12 Tilojen vuokraaminen osoitteesta Malminkatu 34 kaupunginkanslian 
elinkeino-osaston käyttöön

491 Asia/13 Valtuutettu Alviina Alametsän toivomusponsi mielenterveystaitojen 
koulutuksen pilotoinnista yläkouluikäisille

492 Asia/14 Tukkutorin toimintojen yhdistämistä koskevan päätöksen täytäntöön-
pano

493 Asia/15 Kaupunginvaltuuston 16.6.2021 tekemien päätösten täytäntöönpano

494 Asia/16 Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen
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§ 479
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöy-
täkirjan tarkastajien valinta

Päätös

Kaupunginhallitus päätti todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja 
päätösvaltaiseksi.

Samalla kaupunginhallitus päätti valita pöytäkirjantarkastajiksi Marcus 
Rantalan ja Nasima Razmyarin sekä varatarkastajiksi Mikko Kiesiläisen 
ja Pia Pakarisen.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti puheenjohtajan ehdotuksesta 
valita pöytäkirjan varatarkastajiksi Reetta Vanhasen sijasta Mikko Kie-
siläisen ja Seija Muurisen sijasta Pia Pakarisen. 

Esittelijä
apulaispormestari
Anni Sinnemäki

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi 
ja päätösvaltaiseksi.

Samalla kaupunginhallitus päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi 
Marcus Rantalan ja Nasima Razmyarin sekä varatarkastajiksi Reetta 
Vanhasen ja Seija Muurisen.

Esittelijä
apulaispormestari
Anni Sinnemäki

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 480
V 25.8.2021, Vuokraus- ja myyntiperiaatteiden määrittäminen toimiti-
latontille 8193/1 (Katajanokka)

HEL 2021-005976 T 10 01 01 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto vahvistaa Katajanokalla sijaitsevan toimitilatontin 
8193/1 vuokraus- ja myyntiperiaatteet liitteen 1 mukaisesti. 

Käsittely

Vastaehdotus:
Veronika Honkasalo: Muutetaan toinen kohta muotoon: Katajanokalla 
sijaitsevan toimitilatontin 8193/1 vuokraus- ja
myyntiperiaatteet vahvistetaan liitteen 1 mukaisesti, sillä muutoksella, 
että tontin osto-oikeudesta luovutaan.

Kannattaja: Anna Vuorjoki

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Veronika Honkasalon vastaehdotuksen mukaisesti muutet-
tuna

Jaa-äänet: 13
Elisa Gebhard, Mikko Kiesiläinen, Seija Muurinen, Pia Pakarinen, Mika 
Raatikainen, Marcus Rantala, Nasima Razmyar, Wille Rydman, Daniel 
Sazonov, Anni Sinnemäki, Ulla-Marja Urho, Sanna Vesikansa, Ozan 
Yanar

Ei-äänet: 2
Veronika Honkasalo, Anna Vuorjoki

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen äänin 13 - 2.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet
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1 Vuokraus- ja myyntiperiaatteet
2 Asemakaava_12654_kvsto
3 Maanvuokrasopimusluonnos_Silmu_20210520
4 Kauppakirjaluonnos_Silmu_20210525

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Varma Esitysteksti

Kunnallisvalitus, valtuusto
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Varauspäätös

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto on 24.6.2019 § 30 päättänyt va-
rata tontin 8193/1 alueen Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varmalle 
(Varma) 31.12.2021 saakka toimitilahankkeen kehittämistä ja kumppa-
nuuskaavoitusta varten. Suunnittelu on edennyt varauspäätöksen mu-
kaisesti. 

Varma on järjestänyt varausehtojen edellyttämän arkkitehtuurikilpailun. 
Helsingin Työkanava HeTy ry on ollut tontilla sijaitsevassa, kaupungin 
omistamassa rakennuksessa vuokralaisena. Kaupunkiympäristölauta-
kunta on tontin varausta koskevassa esityksessä 7.5.2019 § 217 to-
dennut, lautakunnan pitävän tärkeänä, että kaupunki pyrkii tarjoamaan 
mahdollisia uusia toimitiloja Helsingin Työkanava HeTy ry:lle ja sen ali-
vuokralaisille mikäli ne joutuvat luopumaan nykyisistä Katajanokanlaitu-
ri 4, K6:n tiloista. Uudet korvaavat tilat ovat löytyneet Sörnäisistä.

Asemakaava- ja tonttitiedot

Kaupunginvaltuusto on 5.5.2021 § 102 hyväksynyt asemakaavan muu-
toksen nro 12654. Asemakaavan muutoksessa tontti 8193/1 on osoitet-
tu liike- ja toimistorakentamisen korttelialueeksi (K). Tontin maanpäälli-
nen rakennusoikeus on 16 400 k-m², jonka lisäksi maanalaista tilaa saa 
toteuttaa 620 k-m². Enintään 2/3 rakennusoikeudesta saa olla hotelliti-
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laa. Kaavaratkaisu mahdollistaa nelikerroksisen, pääosin puurakentei-
sen liike- ja toimistorakennuksen rakentamisen alueelle. Rakennuksen 
pääkäyttäjiksi tulevat Stora Enso Oyj sekä hotellioperaattori.

Asemakaavakartta on esityksen liitteenä 2.

Maaperä

Tontin maaperässä on todettu pilaantumista. Tontin maaperä puhdiste-
taan Varman toimesta tontin rakentamisen yhteydessä Helsingin kau-
pungin ympäristöpalveluiden antaman pilaantuneen maan puhdistus-
päätöksen mukaisesti. Kaupunki korvaa maaperän puhdistamisesta ai-
heutuneet tavanomaisiin maarakennuskustannuksiin nähden ylimääräi-
set kustannukset. Maaperän puhdistamisesta sovitaan tarkemmin 
maanvuokrasopimuksessa tai kauppakirjassa.

Vuokraus- ja myyntiperiaatteet

Vuokraus- ja myyntiperiaatteiden mukaan tontti voidaan vuokrata pit-
käaikaisella maanvuokrasopimuksella tai myydä. Vuokrasopimus alkaa 
myöhemmin päätettävästä ajankohdasta ja on voimassa 31.12.2080 
asti. Tontin vuosivuokra tai myyntihinta määritetään pitäen perusteena 
virallisen elinkustannusindeksin lokakuu 1951=100 pistelukua vastaa-
vaa 53 euron kerrosneliömetrihintaa toimistorakennusoikeuden osalta 
ja 48,25 euron kerrosneliömetrihintaa hotellirakennusoikeuden osalta. 
Hinta sidotaan elinkustannusindeksiin. Tämän hetken indeksin (20,06) 
mukaan hinnat ovat noin 1 063 euroa ja 968 euroa kerrosneliömetriltä. 
Maanalaisen rakennusoikeuden hinta on puolet toimisto- tai hotellira-
kennusoikeuden hinnasta. Periaatteet ovat voimassa 31.12.2025 asti.

Arvonmäärityksessä on käytetty markkinaehtoisuuden varmistamiseksi 
apuna kolmea ulkopuolista kiinteistöarvioijaa (Gem Valuation Oy, Ca-
tella Property Oy ja Newsec Valuation Oy). Saadut arviolausunnot ovat 
oheismateriaalissa. Tontin pohjarakentamisen kustannuksia on arvioi-
nut Ramboll Finland Oy. 

Asemakaavan mukaisen kerrosalan ja edellä mainittujen hintojen pe-
rusteella tontin vuosivuokraksi tulisi noin 850 000 euroa ja myyntihin-
naksi noin 17 miljoonaa euroa.

Edellä mainitusta alueen markkina-arvon mukaisista rakennusoikeuk-
sien hinnoista voidaan vähentää kaupungin omistaman rakennuksen 
purkukulut kilpailutettujen toteutuneiden purkukustannusten mukaan. 
Purkukustannukset huomioidaan maanvuokrasopimuksessa tai kiinteis-
tökaupan yhteydessä. Rakennuksen purkaminen on tarkoituksenmu-
kaista ja kustannustehokasta toteuttaa talonrakentamisen yhteydessä 
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muun muassa kaivannon tukemisen takia. Alustava arvio rakennuksen 
maanpäällisen osan purkamisesta on noin 850 000 euroa.

Maanvuokrasopimusluonnos on liitteenä 3 ja kauppakirjaluonnos on liit-
teenä 4.

Osto-oikeus

Vuokrasopimuksen mukaan tontin vuokralaisella on osto-oikeus tont-
tiin. Osto-oikeus on voimassa viisi vuotta maanvuokrasopimuksen alle-
kirjoittamisesta, kuitenkin siten, että osto-oikeus päättyy viimeistään 
31.12.2030.

Toimivalta ja tontin luovuttaminen

Hallintosäännön mukaan kaupunginvaltuusto vahvistaa yli 30 vuoden 
pituisten maanvuokrasopimusten yleiset vuokrausperiaatteet (7 luku 1 
§ 8 kohta) sekä päättää kiinteän omaisuuden luovuttamisesta, milloin 
luovutettavan omaisuuden kauppahinta ylittää 10 miljoonaa euroa (7 
luku 1 § 6 kohta).

Tontti luovutetaan Varmalle kaupunginhallituksen 1.4.2019 § 220 päät-
tämien tontinluovutusta koskevien linjausten mukaisesti myymällä tai 
vuokraamalla osto-oikeuksin. Linjausten (3.2) mukaan kaupunki luovut-
taa hankkeen toteuttajan valinnan mukaan muun muassa toimistotontit 
myymällä tai vuokraamalla osto-oikeuksin. Sen jälkeen kun kaupungin-
valtuusto on vahvistanut myynti- ja vuokrausperiaatteet on kaupun-
kiympäristön toimialan viranhaltijalla hallintosäännön (16 luku 1 § 2 
momentti 2 kohta) sekä kaupunkiympäristölautakunnan päätöksen 
(29.5.2018 § 279) perusteella oikeus päättää tontin vuokraamisesta os-
to-oikeuksin. 

Kaupunginhallituksen tarkoituksena on, mikäli kaupunginvaltuusto hy-
väksyy päätösesityksen, kaupunginvaltuuston päätöksen täytäntöön-
panon yhteydessä oikeuttaa tonttipäällikkö päättämään tontin myymi-
sestä.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1 Vuokraus- ja myyntiperiaatteet
2 Asemakaava_12654_kvsto
3 Maanvuokrasopimusluonnos_Silmu_20210520
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4 Kauppakirjaluonnos_Silmu_20210525

Oheismateriaali

1 Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 17 k)
2 Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 17 k)
3 Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 17 k)
4 Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 17 k)

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Varma Esitysteksti

Kunnallisvalitus, valtuusto
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4

Tiedoksi

Kaupunkiympäristölautakunta

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 14.06.2021 § 459

HEL 2021-005976 T 10 01 01 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle. 

Käsittely

14.06.2021 Pöydälle

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Veronika 
Honkasalon ehdotuksesta. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 25/2021 7 (101)
Kaupunginhallitus

Asia/2
21.06.2021

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1 Pohjoisesplanadi 11-13 +358 9 310 1641 0201256-6 FI0680001200062637
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 17 Faksi Alv.nro
helsinki.kirjaamo@hel.fi http://www.hel.fi/kaupunginhallitus +358 9 655 783 FI02012566

Kaupunkiympäristölautakunta 01.06.2021 § 299

HEL 2021-005976 T 10 01 01 02

Katajanokanlaituri 4

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että:

 Katajanokalla sijaitsevan toimitilatontin 8193/1 vuokraus- ja myynti-
periaatteet vahvistetaan liitteen 1 mukaisesti.

 sopimukset ja toiminnanohjaus -tiimin päällikkö tai hänen valtuutta-
mansa oikeutetaan allekirjoittamaan liitteenä 4 oleva kauppakirja ja 
tarvittaessa tekemään siihen vähäisiä muutoksia.

Käsittely

01.06.2021 Ehdotuksen mukaan

Vastaehdotus:
Mia Haglund: Muutetaan esityksen ensimmäinen ranskalainen viiva 
muotoon: Katajanokalla sijaitsevan toimitilatontin 8193/1 vuokraus- ja 
myyntiperiaatteet vahvistetaan liitteen 1 mukaisesti, sillä muutoksella, 
että tontin osto-oikeudesta luovutaan.

Kannattaja: Noora Laak

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Muutetaan esityksen ensimmäinen ranskalainen viiva muo-
toon: Katajanokalla sijaitsevan toimitilatontin 8193/1 vuokraus- ja myyn-
tiperiaatteet vahvistetaan liitteen 1 mukaisesti, sillä muutoksella, että 
tontin osto-oikeudesta luovutaan.

Jaa-äänet: 9
Sirpa Asko-Seljavaara, Nuutti Hyttinen, Kristiina Ilvonen, Jape Lovén, 
Amanda Pasanen, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Elli Saari, Osmo 
Soininvaara

Ei-äänet: 2
Mia Haglund, Noora Laak

Poissa: 2
Antti Koskela, Laura Rissanen
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Esittelijän ehdotus hyväksyttiin äänin 9-2 (2 poissa).

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Ilkka Aaltonen, kiinteistökehitystiimin päällikkö, puhelin: 09 310 36441

ilkka.aaltonen(a)hel.fi
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§ 481
V 23.6.2021 Luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien muut-
taminen

HEL 2021-002358 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto ottaa asian käsiteltäväkseen kiireellisenä kuntalain 
95 §:n 2 momentissa tarkoitetulla tavalla.

Kaupunginvaltuusto päättää muuttaa luottamushenkilöiden taloudellisia 
etuuksia 1.8.2021 lukien seuraavasti:

Kaupungin toimielinten palkkiot

Kaupunginvaltuusto

 kokouspalkkio: 545 euroa (puheenjohtaja), 410 euroa (varapuheen-
johtajat, jäsenet)

 Vuosipalkkio: 11 420 euroa (puheenjohtaja), 9 600 euroa (varapu-
heenjohtajat) 

Kaupunginhallitus

 Kokouspalkkio: 340 euroa (puheenjohtaja, varapuheenjohtajat, jä-
senet)

 Vuosipalkkio: 9 600 euroa (varapuheenjohtajat, jäsenet)
 Osallistumisesta kaupunginhallituksen kokoukseen kaupunginval-

tuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajille maksetaan palk-
kiona 340 euroa. 

Konsernijaosto

 Kokouspalkkio: 240 euroa (puheenjohtaja), 170 euroa (varapuheen-
johtaja, jäsenet)

 Vuosipalkkio: 7 610 euroa (puheenjohtaja), 3 800 euroa (varapu-
heenjohtaja) 

Elinkeinojaosto

 Kokouspalkkio: 170 euroa (puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, jäse-
net)

 Vuosipalkkio: 3 800 euroa (varapuheenjohtaja) 
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Osallistumisesta kaupunginhallituksen jaostojen kokouksiin kaupungin-
valtuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajille maksetaan palkkio-
na 170 euroa. 

Tarkastuslautakunta

 Kokouspalkkio: 170 euroa (puheenjohtaja), 150 euroa (varapuheen-
johtaja, jäsenet)

 Vuosipalkkio: 7 610 euroa (puheenjohtaja), 3 800 euroa (varapu-
heenjohtaja, jäsenet) 

Toimialalautakunnat

 Kokouspalkkio: 270 euroa (puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, jäse-
net)

 Vuosipalkkio: 3 800 euroa (varapuheenjohtaja, jäsenet) 

Toimialalautakuntien jaostot

 Kokouspalkkio: 170 euroa (puheenjohtaja), 150 euroa (varapuheen-
johtaja, jäsenet)

 Vuosipalkkio: 4 780 euroa (puheenjohtaja), 2 390 euroa (varapu-
heenjohtaja) 

Pelastuslautakunta

 Kokouspalkkio: 170 euroa (puheenjohtaja), 150 euroa (varapuheen-
johtaja, jäsenet)

 Vuosipalkkio: 4 780 euroa (puheenjohtaja), 2 390 euroa (varapu-
heenjohtaja) 

Liikelaitosten johtokunnat

 Kokouspalkkio: 170 euroa (puheenjohtaja), 150 euroa (varapuheen-
johtaja, jäsenet)

 Vuosipalkkio: 4 780 euroa (puheenjohtaja), 2 390 euroa (varapu-
heenjohtaja) 

Koulujen ja lukioiden johtokunnat

 Kokouspalkkio: 170 euroa (puheenjohtaja), 150 euroa (varapuheen-
johtaja, jäsenet) 

Toimivaltaisen toimielimen asettamat toimielimet

 Toimivaltaisen toimielimen asettaman toimikunnan, neuvottelukun-
nan, vaikuttamistoimielimen tai muun vastaavan kokouspalkkio, jos 
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asettamispäätöksessä todetaan tätä päätöstä sovellettavan: 160 
euroa (puheenjohtaja), 140 euroa 

Valtuustoryhmien puheenjohtajat

 Vuosipalkkio: 3 800 euroa

Muut palkkiot ja rajoitukset

 Luottamushenkilölle maksetaan vuosipalkkiona korkeintaan 13 
400 € tämän toimiessa useammassa vuosipalkkioon oikeuttavassa 
luottamustoimessa. 

Lisätään kolmannen luvun loppuun seuraava lause:

Päätoimiset luottamushenkilöt eivät ole oikeutettuja vuosipalkkioon.

Vaaleihin liittyvät palkkiot

Vaalilautakunnan sekä vaalitoimikunnan puheenjohtajalle, varapuheen-
johtajalle, jäsenelle ja vaalitoimitsijalle maksetaan toimituspäivältä seu-
raavan suuruiset palkkiot, joihin sisältyy korvaus vaalitoimituksen pää-
tyttyä suoritettavasta laskentatyöstä, vaalimateriaalin kuljetuksesta 
kaupungin alueella, vaaleihin liittyvästä valmistelutyöstä ja vähäisestä 
oman matkapuhelimen käytöstä: 

 Kokonaispalkkio: 380 euroa (puheenjohtaja), 310 euroa (varapu-
heenjohtaja), 260 euroa  (jäsen), 340 euroa (kotiäänestyksen vaali-
toimitsija) 

Keskusvaalilautakunnan kokouksista maksetaan luottamushenkilöille 
seuraavat palkkiot: 

 Kokouspalkkio: 170 euroa (puheenjohtaja), 150 euroa (varapuheen-
johtaja, jäsenet) 

Palkkiot muista toimielimistä

Maankäytön, asumisen ja liikenteen neuvottelukunnan, pääkaupunki-
seudun yhteistyöryhmän, Helsingin seudun yhteistyökokouksen sekä 
toimielimen päätökseen perustuvan alueellisen ohjaus-, seuranta- tai 
muun vastaavan ryhmän kokouksista maksetaan luottamushenkilöille 
seuraavat palkkiot: 

 Kokouspalkkio: 440 euroa (puheenjohtaja), 340 euroa (jäsen) 

Pääkaupunkiseudun koordinaatioyhteistyöryhmän puheenjohtajana ja 
jäsenenä toimivalle, muulle kuin päätoimiselle, luottamushenkilölle 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 25/2021 12 (101)
Kaupunginhallitus

Asia/3
21.06.2021

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1 Pohjoisesplanadi 11-13 +358 9 310 1641 0201256-6 FI0680001200062637
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 17 Faksi Alv.nro
helsinki.kirjaamo@hel.fi http://www.hel.fi/kaupunginhallitus +358 9 655 783 FI02012566

maksetaan kokouspalkkioiden lisäksi kokousten ulkopuolella suorite-
tusta työstä ja muista tehtävistä seuraavan suuruiset vuosipalkkiot:  

 Vuosipalkkio: 5 700 euroa (puheenjohtaja), 3 800 euroa (jäsen) 

Kokouspalkkion korottaminen ja puolittaminen

Luvun ensimmäinen kappale muutetaan kuulumaan seuraavasti:

Yli 3 tuntia kestävältä kokoukselta kokouspalkkio maksetaan 50 pro-
sentilla korotettuna silloin, jos henkilön läsnäolo kokouksessa on kes-
tänyt yli 3 tuntia.

Kulukorvaukset

Luvun ensimmäinen kappale muutetaan kuulumaan seuraavasti:

Kulukorvauksia maksetaan tehtävästä aiheutuvia kustannuksia varten 
ilman tilivelvollisuutta, päätoimisia luottamushenkilöitä lukuun ottamat-
ta, kaupunginvaltuuston puheenjohtajalle 3 480 euroa vuodessa, kau-
punginvaltuuston ja kaupunginhallituksen varapuheenjohtajille, konser-
nijaoston puheenjohtajalle sekä konsernijaoston ja elinkeinojaoston va-
rapuheenjohtajille kullekin 1 750 euroa vuodessa. 

Ansionmenetyksen ja lastenhoidon järjestämisestä aiheutuneiden kustannusten korvaaminen

Luvun toiseksi viimeiseksi kappaleeksi lisätään lause:

Lastenhoidon korvausta ei makseta päätoimisille luottamushenkilöille. 

Käsittely

Vastaehdotus:
Pia Pakarinen: Muutetaan kohdassa "muut palkkiot ja rajoitukset" oleva 
kirjaus seuraavaan muotoon:

"Luottamushenkilölle maksetaan vuosipalkkiona enintään 13 400 euroa 
tämän toimiessa useammassa vuosipalkkioon oikeuttavassa luotta-
mustoimessa".

Kannattaja: Sanna Vesikansa

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti Pia Pakarisen vastaehdotuk-
sen mukaisesti muutetun ehdotuksen.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 25/2021 13 (101)
Kaupunginhallitus

Asia/3
21.06.2021

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1 Pohjoisesplanadi 11-13 +358 9 310 1641 0201256-6 FI0680001200062637
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 17 Faksi Alv.nro
helsinki.kirjaamo@hel.fi http://www.hel.fi/kaupunginhallitus +358 9 655 783 FI02012566

Pilvi Ainola, hallintoasiantuntija, puhelin: 09 310 33128
pilvi.ainola(a)hel.fi

Liitteet

1 Luottamushenkilöiden taloudelliset etuudet

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto ottaa asian käsiteltäväkseen kiireellisenä kuntalain 
95 §:n 2 momentissa tarkoitetulla tavalla.

Kaupunginvaltuusto päättää muuttaa luottamushenkilöiden taloudellisia 
etuuksia 1.8.2021 lukien seuraavasti:

Kaupungin toimielinten palkkiot

Kaupunginvaltuusto

 kokouspalkkio: 545 euroa (puheenjohtaja), 410 euroa (varapuheen-
johtajat, jäsenet)

 Vuosipalkkio: 11 420 euroa (puheenjohtaja), 9 600 euroa (varapu-
heenjohtajat) 

Kaupunginhallitus

 Kokouspalkkio: 340 euroa (puheenjohtaja, varapuheenjohtajat, jä-
senet)

 Vuosipalkkio: 9 600 euroa (varapuheenjohtajat, jäsenet)
 Osallistumisesta kaupunginhallituksen kokoukseen kaupunginval-

tuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajille maksetaan palk-
kiona 340 euroa. 

Konsernijaosto

 Kokouspalkkio: 240 euroa (puheenjohtaja), 170 euroa (varapuheen-
johtaja, jäsenet)

 Vuosipalkkio: 7 610 euroa (puheenjohtaja), 3 800 euroa (varapu-
heenjohtaja) 

Elinkeinojaosto

 Kokouspalkkio: 170 euroa (puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, jäse-
net)
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 Vuosipalkkio: 3 800 euroa (varapuheenjohtaja) 

Osallistumisesta kaupunginhallituksen jaostojen kokouksiin kaupungin-
valtuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajille maksetaan palkkio-
na 170 euroa. 

Tarkastuslautakunta

 Kokouspalkkio: 170 euroa (puheenjohtaja), 150 euroa (varapuheen-
johtaja, jäsenet)

 Vuosipalkkio: 7 610 euroa (puheenjohtaja), 3 800 euroa (varapu-
heenjohtaja, jäsenet) 

Toimialalautakunnat

 Kokouspalkkio: 270 euroa (puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, jäse-
net)

 Vuosipalkkio: 3 800 euroa (varapuheenjohtaja, jäsenet) 

Toimialalautakuntien jaostot

 Kokouspalkkio: 170 euroa (puheenjohtaja), 150 euroa (varapuheen-
johtaja, jäsenet)

 Vuosipalkkio: 4 780 euroa (puheenjohtaja), 2 390 euroa (varapu-
heenjohtaja) 

Pelastuslautakunta

 Kokouspalkkio: 170 euroa (puheenjohtaja), 150 euroa (varapuheen-
johtaja, jäsenet)

 Vuosipalkkio: 4 780 euroa (puheenjohtaja), 2 390 euroa (varapu-
heenjohtaja) 

Liikelaitosten johtokunnat

 Kokouspalkkio: 170 euroa (puheenjohtaja), 150 euroa (varapuheen-
johtaja, jäsenet)

 Vuosipalkkio: 4 780 euroa (puheenjohtaja), 2 390 euroa (varapu-
heenjohtaja) 

Koulujen ja lukioiden johtokunnat

 Kokouspalkkio: 170 euroa (puheenjohtaja), 150 euroa (varapuheen-
johtaja, jäsenet) 

Toimivaltaisen toimielimen asettamat toimielimet
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 Toimivaltaisen toimielimen asettaman toimikunnan, neuvottelukun-
nan, vaikuttamistoimielimen tai muun vastaavan kokouspalkkio, jos 
asettamispäätöksessä todetaan tätä päätöstä sovellettavan: 160 
euroa (puheenjohtaja), 140 euroa 

Valtuustoryhmien puheenjohtajat

 Vuosipalkkio: 3 800 euroa

Muut palkkiot ja rajoitukset

 Luottamushenkilölle maksetaan vuosipalkkiona korkeintaan 11 
420 € tämän toimiessa useammassa vuosipalkkioon oikeuttavassa 
luottamustoimessa. 

Lisätään kolmannen luvun loppuun seuraava lause:

Päätoimiset luottamushenkilöt eivät ole oikeutettuja vuosipalkkioon.

Vaaleihin liittyvät palkkiot

Vaalilautakunnan sekä vaalitoimikunnan puheenjohtajalle, varapuheen-
johtajalle, jäsenelle ja vaalitoimitsijalle maksetaan toimituspäivältä seu-
raavan suuruiset palkkiot, joihin sisältyy korvaus vaalitoimituksen pää-
tyttyä suoritettavasta laskentatyöstä, vaalimateriaalin kuljetuksesta 
kaupungin alueella, vaaleihin liittyvästä valmistelutyöstä ja vähäisestä 
oman matkapuhelimen käytöstä: 

 Kokonaispalkkio: 380 euroa (puheenjohtaja), 310 euroa (varapu-
heenjohtaja), 260 euroa  (jäsen), 340 euroa (kotiäänestyksen vaali-
toimitsija) 

Keskusvaalilautakunnan kokouksista maksetaan luottamushenkilöille 
seuraavat palkkiot: 

 Kokouspalkkio: 170 euroa (puheenjohtaja), 150 euroa (varapuheen-
johtaja, jäsenet) 

Palkkiot muista toimielimistä

Maankäytön, asumisen ja liikenteen neuvottelukunnan, pääkaupunki-
seudun yhteistyöryhmän, Helsingin seudun yhteistyökokouksen sekä 
toimielimen päätökseen perustuvan alueellisen ohjaus-, seuranta- tai 
muun vastaavan ryhmän kokouksista maksetaan luottamushenkilöille 
seuraavat palkkiot: 

 Kokouspalkkio: 440 euroa (puheenjohtaja), 340 euroa (jäsen) 
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Pääkaupunkiseudun koordinaatioyhteistyöryhmän puheenjohtajana ja 
jäsenenä toimivalle, muulle kuin päätoimiselle, luottamushenkilölle 
maksetaan kokouspalkkioiden lisäksi kokousten ulkopuolella suorite-
tusta työstä ja muista tehtävistä seuraavan suuruiset vuosipalkkiot:  

 Vuosipalkkio: 5 700 euroa (puheenjohtaja), 3 800 euroa (jäsen) 

Kokouspalkkion korottaminen ja puolittaminen

Luvun ensimmäinen kappale muutetaan kuulumaan seuraavasti:

Yli 3 tuntia kestävältä kokoukselta kokouspalkkio maksetaan 50 pro-
sentilla korotettuna silloin, jos henkilön läsnäolo kokouksessa on kes-
tänyt yli 3 tuntia.

Kulukorvaukset

Luvun ensimmäinen kappale muutetaan kuulumaan seuraavasti:

Kulukorvauksia maksetaan tehtävästä aiheutuvia kustannuksia varten 
ilman tilivelvollisuutta, päätoimisia luottamushenkilöitä lukuun ottamat-
ta, kaupunginvaltuuston puheenjohtajalle 3 480 euroa vuodessa, kau-
punginvaltuuston ja kaupunginhallituksen varapuheenjohtajille, konser-
nijaoston puheenjohtajalle sekä konsernijaoston ja elinkeinojaoston va-
rapuheenjohtajille kullekin 1 750 euroa vuodessa. 

Ansionmenetyksen ja lastenhoidon järjestämisestä aiheutuneiden kustannusten korvaaminen

Luvun toiseksi viimeiseksi kappaleeksi lisätään lause:

Lastenhoidon korvausta ei makseta päätoimisille luottamushenkilöille. 

Esittelijän perustelut

Kaupungin toimielinten palkkiot, vaaleihin liittyvät palkkiot ja palkkiot muista toimielimistä

Kaupunginvaltuusto hyväksyi luottamushenkilöiden taloudelliset etuu-
det 17.5.2017, 238 §.
Kaupunginvaltuusto täydensi päätöstään 13.9.2017 § 314 toimivaltai-
sen toimielimen asettaman toimikunnan, neuvottelukunnan, vaikuttaja-
toimielimen tai muun vastaavan työryhmän kokouksista maksettavilla 
palkkioilla. Kaupunginvaltuusto päätti lisäksi 19.6.2019 211 § toimiala-
lautakuntien jaostojen, pelastuslautakunnan, liikelaitosten johtokuntien 
sekä koulujen ja lukioiden johtokuntien kokousten palkkioista sekä vaa-
leihin liittyvistä palkkioista.

Luottamushenkilöiden palkkioiden korotusten perusteena on käytetty 
julkisen sektorin ansiotasoindeksin nousua, joka on tarkasteluvälillä 
2017 ja 2020 ollut noin 6 - 7 %. Ansiotasoindeksi mittaa kokoaikaisten 
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palkansaajien säännöllisen työajan keskiansioiden kehitystä. Ehdotetut 
korotukset vastaavat korotuksen suuruudelta edellä mainittua. Palkkio-
luokittain tarkasteltuna korotusten suuruus on keskimäärin 6,6 %.

Lisäksi on tarpeen lisätä Luottamushenkilöiden taloudelliset etuudet -
sääntöön ensimmäisen luvun Muut palkkiot ja rajoitukset -alaluvun 
kolmannen kappaleen viimeiseksi lauseeksi hallintosäännön 31 luvun 2 
§:n 2 momentissa mainittu rajoitus siitä, että päätoimiset luottamushen-
kilöt eivät ole oikeutettuja vuosipalkkioon.

Kokouspalkkioiden korottaminen ja puolittaminen

Luvun ensimmäisen kappaleen sanamuotoa on tarpeen täsmentää 
niin, että henkilölle maksetaan yli 3 tuntia kestävältä kokoukselta ko-
kouspalkkio 50 prosentilla korotettuna vain, jos henkilön läsnäolo ko-
kouksessa kestää yli 3 tuntia.  Palkkioiden korottamiskäytäntöä on so-
vellettu aina niin, kuten sanamuotoa esitetään muutettavaksi.

Kulukorvaukset

Luvun ensimmäistä kappaletta on tarpeen täsmentää niin, että kulukor-
vauksia ei makseta päätoimisille luottamushenkilöille, kuten hallinto-
säännön 31 luvun 3 §:ssä todetaan.

Ansionmenetyksen ja lastenhoidon järjestämisestä aiheutuneiden kustannusten korvaaminen

Luvun toiseksi viimeiseksi kappaleeksi lisätään toteamus, että lasten-
hoidosta aiheutuneita kustannuksia ei makseta päätoimisille luotta-
mushenkilöille, kuten hallintosäännön 31 luvun 5 §:ssä todetaan.

Toimivalta

Kuntalain 14 §:n mukaan valtuusto päättää luottamushenkilöiden talou-
dellisten etuuksien perusteista. Hallintosäännön 31 luvussa määrätään 
kuntalain edellyttämistä luottamushenkilöille maksettavista taloudellisis-
ta etuuksista ja korvauksista. Hallintosäännön mukaan kaupunginval-
tuusto päättää perusteiden lisäksi myös palkkioista ja korvausten suu-
ruudesta ja rajoituksista.

Asian käsitteleminen kiireellisenä

Kuntalain 95 §:n 2 momentin mukaan, jos asia on kiireellinen, valtuusto 
voi päättää ottaa asian käsiteltäväkseen, vaikka sitä ei ole mainittu ko-
kouskutsussa.

Asiaa ei ole mainittu valtuuston kokouksen 23.6.2021 esityslistalla, joka 
on 17.6.2021 toimitettu sähköisesti kokouskutsun mukana. 23.6. ko-
kous on kuluvan valtuustokauden viimeinen. On perusteltua, että palk-
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kioista seuraavaa valtuustokautta varten päättää nyt toimiva valtuusto. 
Asia on näin ollen kiireellinen.

Ehdotetut uudet taloudelliset etuudet ovat liitteenä 1.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Pilvi Ainola, hallintoasiantuntija, puhelin: 09 310 33128

pilvi.ainola(a)hel.fi

Liitteet

1 Luottamushenkilöiden taloudelliset etuudet

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Toimialat, liikelaitokset ja virastot

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 14.06.2021 § 462

HEL 2021-002358 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle. 

Käsittely

14.06.2021 Pöydälle

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Daniel 
Sazonovin ehdotuksesta. 

07.06.2021 Pöydälle

15.03.2021 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
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Pilvi Ainola, hallintoasiantuntija, puhelin: 09 310 33128
pilvi.ainola(a)hel.fi

Kaupunginvaltuusto 31.03.2021 § 72

HEL 2021-002358 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginvaltuusto muutti luottamushenkilöiden taloudellisia etuuksia 
seuraavasti: 

Luottamustoimeen liittyvien matkakustannusten korvaaminen

Luvun kolmannen kappaleen viimeiseksi lauseeksi lisättiin:

Kaupunginvaltuutetuilla ja varavaltuutetuilla on oikeus saada HSL:n 
kaupunkipyöräkausi käyttöönsä.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Pilvi Ainola, hallintoasiantuntija, puhelin: 09 310 33128

pilvi.ainola(a)hel.fi
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§ 482
Toimivallan siirtäminen tartuntatautilain mukaisen tarkastusoikeu-
den, määräysten antamisen ja pakkokeinojen osalta ajalle 1.7.-
31.12.2021

HEL 2021-001881 T 00 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti siirtää 1.7.2021 alkaen ja 31.12.2021 saakka 
hallintosäännön 8 luvun 1 §:n 2 momentin 6-kohdan mukaista toimival-
taansa kunnan tartuntatautien torjunnasta vastaavalle toimielimelle 
säädettyjen tai määrättyjen tehtävien hoitamisesta seuraavasti.

Tartuntatautilain 59 b §:ssä säädetyn tarkastusoikeuden käyttämisen 
osalta kaupunkiympäristön toimialan ympäristöpalveluiden viranhaltijoil-
le.

Tartuntatautilain 59 c §:n 1 ja 2 momenteissa tarkoitettujen määräysten 
antamisen osalta kaupunkiympäristön toimialan ympäristöjohtajalle.

Tartuntatautilain 59 c §:n 4 ja 5 momenteissa tarkoitettujen määräysten 
ja pakkokeinojen osalta kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja 
lupajaostolle.

Samalla kaupunginhallitus päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian 
osalta heti. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Anna Kukkola, kaupunginasiamies, puhelin: 310 64694

anna.kukkola(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Hallintosäännön 8 luvun 1 §:n 2 momentin 6-kohdan mukaan, ellei toi-
mivallasta ole muutoin säädetty tai määrätty, kaupunginhallitus päättää 
tai hyväksyy perusteet ja rajat, joiden mukaan muu toimielin tai viran-
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haltija päättää kunnan tartuntatautien torjunnasta vastaavalle toimieli-
melle säädettyjen tai määrättyjen tehtävien hoitamisesta. 

Kaupunginhallitus siirsi 4.3.2021 (§ 158) toimivaltaansa tartuntatautilain 
59 b §:n mukaisen tarkastusoikeuden ja 59 c §:n mukaisten määräys-
ten antamisen ja pakkokeinojen osalta. Toimivalta on siirretty 
30.6.2021 saakka, sillä tartuntatautilain muuttamisesta ja väliaikaisesta 
muuttamisesta annettu laki (147/2021) on voimassa 30.6.2021 asti. 
Säännösten voimassaoloa on jatkettu tartuntatautilain väliaikaisesta 
muuttamisesta annetulla lailla (447/2021) ajalle 1.7.-31.12.2021. Tä-
män johdosta myös toimivallan siirtämistä on tarkoituksenmukaista jat-
kaa 4.3.2021 tehtyä päätöstä vastaavasti.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Anna Kukkola, kaupunginasiamies, puhelin: 310 36554

anna.kukkola(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Kaupunkiympäristön toimiala
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§ 483
Sijoitus Turun Tunnin Juna Oy:n sijoitetun vapaan oman pääoman 
rahastoon

HEL 2021-006502 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä 718 500 euron suuruisen sijoituksen 
tekemisen Turun Tunnin Juna Oy:n sijoitetun vapaan oman pääoman 
rahastoon sekä myöntää kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosas-
ton käytettäväksi vuoden 2021 talousarviomäärärahoja edellä mainitut 
718 500 euroa sijoituksen maksamiseen talousarvion tililtä 8 06 02, Ar-
vopaperit, Muut kohteet, kaupunginhallituksen käytettäväksi.

Käsittely

Esteelliset: Anna Vuorjoki 
Esteellisyyden syy: intressijääviys (hallintolaki 28.1 § 3 kohta)

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Miia Aho, konsernilakimies, puhelin: 310 36445

miia.aho(a)hel.fi

Liitteet

1 Rahoituskutsu

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Turun Tunnin Juna Oy Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Turun Tunnin Juna Oy
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Yhtiön toimialana on Helsinki–Turku nopeaan junayhteyteen liittyvä rai-
deliikenneinfrastruktuurin suunnittelu rakentamisvalmiuteen asti. Yhtiö 
voi tämän lisäksi tehdä tai teettää selvityksiä hankkeen rakentamisen 
mahdollistamiseksi sekä hankkeeseen liittyvien hyötyjen, haittojen ja 
muiden vaikutusten tunnistamiseksi.

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 7,5 %. Muut omistaja ovat Suo-
men valtio (51 %), Espoon ja Turun kaupungit (kumpikin 13,25 %), Sa-
lon ja Lohjan kaupungit sekä Vihdin kunta (kukin 4,84 %) sekä Kirkko-
nummen kunta (0,48 %).

Kaupungin sitoutuminen yhtiön rahoittamiseen

Kaupunginvaltuusto on 25.3.2020, § 97 hyväksynyt, että kaupunki läh-
tee osakkeenomistajaksi Helsingin ja Turun välisen raideyhteyden 
suunnittelua toteuttavaan hankeyhtiöön (Turun Tunnin Juna Oy), ja että 
kaupunki merkitsee perustettavan hankeyhtiön osakkeita tai muuten 
pääomittaa yhtiötä yhteensä enintään 5,9 miljoonalla eurolla.

Kaupunginhallitus on 30.3.2020, § 230 täytäntöönpanopäätöksessään 
päättänyt merkitä yhtiön osakkeita 100 000 eurolla.  

Konsernijaosto on 6.4.2020, § 33 hyväksynyt kaupungin osalta Turun 
Tunnin Juna Oy:n osakassopimuksen, jossa on sovittu osakkaiden si-
toutumisesta hankkeen rahoitukseen. 

Helsingin kaupungin enimmäisrahoitusosuus osakassopimuksen mu-
kaan on yhteensä noin 5,8 miljoonaa euroa. Osuus sisältää kaupungin 
osuuden arvioiduista suunnittelukustannuksista sekä hankeyhtiön toi-
minnanaikaisista kustannuksista. Rahoitusosuus jakautuu osakassopi-
muksessa esitetyn karkean arvion mukaan noin viidelle vuodelle, mutta 
on riippuvainen siitä, kuinka nopeasti hankkeen suunnittelua pystytään 
käytännössä viemään eteenpäin.

Valtion sekä kaupunkien ja kuntien rahoitusosuuksissa ei ole otettu 
huomioon hankkeeseen mahdollisesti saatavaa EU-tukea. Tuki pienen-
tää rahoitusosuuksia edellyttäen, että suunnittelukustannukset eivät 
olennaisesti kasva arvioidusta.

Osakassopimuksen perusteella osapuolet eivät ole velvollisia lisära-
hoittamaan yhtiötä, jos suunnittelukustannukset ylittävät arvioidun mää-
rän. Lisärahoitus edellyttää uusia erillisiä neuvotteluja ja päätöksiä. 
Vastaavasti hankkeen toteutusvaiheen rahoitukseen osallistuminen 
edellyttää erillisiä päätöksiä.

Kaupungin pääomasijoitus
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Yhtiön hallitus on 15.4.2021 päättänyt lähettää osakkaille liitteenä ole-
van rahoituskutsun. Sen mukaisesti vuonna 2021 yhtiön rahan tarve ja 
kerättävä pääoma ovat yhteensä 9,58 miljoonaa euroa, josta Helsingin 
kaupungin osuus omistusosuuden mukaan on 718 500 euroa. 

Valtiontukiarviointi

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 107(1) mu-
kaan, jollei perussopimuksissa toisin määrätä, jäsenvaltion myöntämä 
taikka valtion varoista muodossa tai toisessa myönnetty tuki, joka vää-
ristää tai uhkaa vääristää kilpailua suosimalla jotakin yritystä tai tuotan-
nonalaa, ei sovellu sisämarkkinoille, siltä osin kuin se vaikuttaa jäsen-
valtioiden väliseen kauppaan. Valtiontukisääntöjä sovelletaan ainoas-
taan silloin, kun tuensaaja on ”yritys” (Euroopan komission tiedonanto 
EUVL [2016] C 262/01, kohta 6). 

Turun Tunnin Juna Oy:n toimialana on Helsinki-Turku nopeaan junayh-
teyteen liittyvä raideliikenneinfrastruktuurin suunnittelu rakentamisval-
miuteen asti. Kaupunginhallitus katsoo ensisijaisesti, että yhtiö ei har-
joita taloudellista toimintaa eli tarjoa tavaroita tai palveluja markkinoilla. 
Näin ollen se ei ole SEUT 107(1):ssa tarkoitettu yritys, eivätkä valtion-
tukisäännöt siten tule sovellettaviksi yhtiön omistamisen ja rahoittami-
sen osalta.

Raideyhteyden suunnitteluvaiheella pyritään kyseisen raideliikenneinf-
rastruktuurin rakentamisvalmiuteen, ja se on tällä perusteella valtiontu-
kiarvioinnin näkökulmasta katsottavissa osaksi kokonaisrakentamis-
hanketta. Jo suunnitteluvaiheen rahoittamista voidaan siksi arvioida inf-
rastruktuurirahoituksen näkökulmasta. Euroopan komissio on katsonut, 
että vaikutus jäsenvaltioiden väliseen kauppaan tai kilpailun vääristy-
minen on yleensä poissuljettua infrastruktuurin rakentamisessa silloin, 
kun infrastruktuurilla ei ole tavallisesti suoria kilpailijoita, yksityinen ra-
hoitus on alalla ja kyseisessä jäsenvaltiossa vähäistä ja infrastruktuurin 
tarkoituksena ei ole valikoivasti suosia tiettyä yritystä tai toimialaa vaan 
se hyödyttää koko yhteiskuntaa (komission tiedonanto EUVL [2016] C 
262/01, kohta 211). 

Jotta tietyn hankkeen kaikki julkinen rahoitus kuuluisi valtiontukisääntö-
jen soveltamisalan ulkopuolelle, on varmistettava, että infrastruktuurien 
rakentamiseen kohdassa 211 mainituissa tilanteissa myönnettyä rahoi-
tusta ei voida käyttää muiden taloudellisten toimintojen, kuten infrast-
ruktuurin toiminnan harjoittamisen, ristiin tukemiseen tai välilliseen tu-
kemiseen (komission tiedonanto EUVL [2016] C 262/01, kohta 212). 
Turun Tunnin Juna Oy:n ainoa tehtävä on kyseisen raideliikenneinfrast-
ruktuurin suunnittelu rakentamisvalmiuteen saakka, eikä myönnettävää 
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rahoitusta käytetä infrastruktuurin toiminnan harjoittamisen tai muiden 
taloudellisten toimintojen tukemiseen.  

Komissio katsoo, että mahdollisten käyttäjien saataville tasavertaisin ja 
syrjimättömin ehdoin asetettavan rautatieinfrastruktuurin rakentaminen 
täyttää yleensä kohdassa 211 mainitut edellytykset ja sen vuoksi sen 
rahoitus ei tavallisesti vaikuta jäsenvaltioiden väliseen kauppaan eikä 
vääristä kilpailua (komission tiedonanto EUVL [2016] C 262/01, kohta 
219). Vaikka Turun Tunnin Juna Oy:n toiminta arvioitaisiinkin luonteel-
taan taloudelliseksi, on edellä esitetyin perustein katsottava, että tuki ei 
vaikuta jäsenvaltioiden väliseen kauppaan eikä vääristä kilpailua. Näin 
ollen on joka tapauksessa niin, että hankeyhtiön omistamisessa ja ra-
hoittamisessa ei ole kyseessä SEUT 107(1) mukainen valtiontuki.

Lopuksi

Päätös vastaa kaupungin sitoutumista hankkeen rahoitukseen ja on 
valmisteltu yhteistyössä kaupunginkanslian oikeuspalveluiden kanssa.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Miia Aho, konsernilakimies, puhelin: 310 36445

miia.aho(a)hel.fi

Liitteet

1 Rahoituskutsu

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Turun Tunnin Juna Oy Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus

Tiedoksi

Kaupunginkanslia
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§ 484
Lainan myöntäminen Kiinteistö Oy Kaapelitalolle

HEL 2021-002244 T 02 05 03 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti myöntää Kiinteistö Oy Kaapelitalolle 
10 000 000 euron suuruisen lainan talousarvion kohdalta 9 01 02 33, 
Lainat kaupunkikonsernin yhteisöille, seuraavin ehdoin:

Laina-aika: Laina on maksettava tasalyhennyksin 25 vuoden kuluessa 
lainan nostosta kuitenkin siten, että lyhennykset alkavat vuonna 2022. 

Lainan korko: Lainasta maksettava korko on valtiovarainministeriön 
puolivuosittain vahvistaman peruskoron suuruinen. 

Lainan vakuus: Lainalle ei aseteta vakuutta. 

Lisäksi sovelletaan kaupunginhallituksen 20.4.2015 hyväksymiä velan 
yleisiä ehtoja. 

Samalla kaupunginhallitus kehottaa kaupunginkanslian talous- ja suun-
nitteluosaston rahoitusyksikköä laatimaan tarvittavat laina-asiakirjat.

Käsittely

Esteelliset: Marja-Leena Rinkineva
Esteellisyyden syy: yhteisöjääviys (hallintolain 28.1 § kohta 5)

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Pipsa Kotamäki, rahoitussihteeri, puhelin: 31036125

pipsa.kotamaki(a)hel.fi

Liitteet

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

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hakija Esitysteksti
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Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kiinteistö oy Kaapelitalon toimialana on vuokraoikeuden nojalla hallita 
Helsingin kaupungin 20. kaupunginosan korttelissa 20001 tonttia nro 5 
sekä Helsingin kaupungin 10. kaupunginosan kortteliin nro 252 muo-
dostettavaa tonttia sekä omistaa ja hallita niillä olevia rakennuksia. 
Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 100 %.

Tanssin talo -hanke on merkittävä osa vuonna 2010 perustetun Tans-
sin talo ry:n tavoitetta edistää tanssitaiteelle ja -kulttuurille soveltuvan 
toiminta- ja tilakokonaisuuden syntymistä Helsinkiin Kaapelitehtaalle. 
Kaupunginjohtajan perustama Tanssin talo -työryhmä esitti loppurapor-
tissaan 31.10.2015, että Tanssin talo toteutetaan Kiinteistö Oy Kaapeli-
talon yhteyteen rakennettavaan uudisrakennukseen. Uudisrakennus tu-
lee Kaapelitalon omistukseen, minkä lisäksi Kaapelitalon sisällä olevia 
tiloja peruskorjataan Tanssin talon käyttöön.

Kaupunginhallitus päätti 14.12.2015, § 1223 osaltaan hyväksyä Tans-
sin talon toteuttamista koskevan puitesopimuksen, joka allekirjoitettiin 
kaupungin, Kiinteistö Oy Kaapelitalon, Tanssin talo ry:n sekä Jane ja 
Aatos Erkon säätiö sr:n välillä 18.12.2015. Puitesopimuksen liitteenä 
on opetus- ja kulttuuriministeriön antama ilmoitus valtion osallistumi-
sesta Tanssin talon uudisrakennuksen rahoittamiseen. Hankkeen 
suunnitteluaikaisen kustannusten nousun ja esitystekniikan alimitoite-
tun budjetoinnin johdosta hankkeen kokonaiskustannukset nousivat 
suunnitteluaikana noin 40 miljoonaan euroon. Helsingin kaupunginhalli-
tus päätti 7.10.2019, § 679 korottaa kaupungin rahoitusosuutta Tanssin 
talo -hankkeessa. Lisäksi kaupunginhallitus päätti 8.3.2021, § 169, 
Tanssin talo -hankkeen rahoitusta koskevan puitesopimuksen mukai-
sesti tehdä uuden 8,3 miljoonan euron suuruisen vastikkeettoman sijoi-
tuksen Kiinteistö Oy Kaapelitalon sijoitetun vapaan oman pääoman ra-
hastoon.

Kiinteistö Oy Kaapelitalo hakee kaupungilta 10 miljoonan euron suu-
ruista lainaa Tanssin talo -hankkeen omarahoitusosuutensa kattami-
seksi. Talousarvion kohdalla 9 01 02 33, lainat kaupunkikonsernin yh-
teisöille, on käytettävissä 26,95 miljoonaa euroa.

Kuntalain 129 §:n 1 momentin mukaan kunnan myöntämä laina, takaus 
tai muu vakuus ei saa vaarantaa kunnan kykyä vastata sille laissa sää-
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detyistä tehtävistä. Kunta ei saa myöntää lainaa, takausta tai muuta 
vakuutta, jos siihen sisältyy merkittävä taloudellinen riski. Kunnan edut 
tulee turvata riittävän kattavilla vastavakuuksilla.

Lainalle ei aseteta vakuutta. Kiinteistö Oy Kaapelitalo on kaupungin ko-
konaan omistama yhtiö ja tytäryhteisönä velvollinen noudattamaan toi-
minnassaan kaupungin konserniohjetta sekä kaupungin antamaa kon-
serniohjausta. Hankkeen alkuvaiheen rahoitustarpeita hoidetaan osaksi 
tilapäisesti myös yhtiön konsernitililimiitin puitteissa. Kaupungin talou-
den tunnuslukujen perusteella voidaan todeta, että kaupungin lakisää-
teisten tehtävien hoitamisen tai talouden ei erittäin varovaisestikaan ar-
vioituna voida katsoa vaarantuvan yhtiölle myönnettävän 10 miljoonan 
euron lainan johdosta.

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 107 (1) ar-
tiklan mukaan jäsenvaltioiden myöntämä tai valtion varoista muodossa 
tai toisessa myönnetty tuki, joka vääristää tai uhkaa vääristää kilpailua 
suosimalla jotakin yritystä tai tuotannonalaa, ei sovellu sisämarkkinoille 
siltä osin kuin se vaikuttaa jäsenvaltioiden väliseen kauppaan.

Kaupungin Kiinteistö Oy Kaapelitalolle myöntämä laina sisältää korko-
tukea. Lainasta maksettava korko on vallitsevan peruskoron suuruinen. 
Koska vallitseva lainan korko on alhaisempi kuin markkinaehtoisesti 
määräytyvä korko, sisältää laina valtiontueksi katsottavaa korkotukea 
yhteensä 765 692,37 euroa. Tuen laskennassa on käytetty Euroopan 
komission tiedonannon viite- ja diskonttokorkojen määrittämisessä so-
vellettavan menetelmän tarkistamisesta (EUVL 2008/C 14/02) mukaista 
viitekorkoa siten, että marginaali on 1 % perustuen yrityksen luottokel-
poisuusluokkaan ja vakuuksien tasoon.

Tuki Tanssin talo -hankkeeseen myönnetään komission asetuksen 
(EU) N:o 651/2014 (yleinen ryhmäpoikkeusasetus, myöh. RPA) 53 ar-
tiklan mukaisena investointitukena kulttuurin ja kulttuuriperinnön edis-
tämiseen. Tukikelpoisia kustannuksia ovat aineelliseen ja aineettomaan 
omaisuuteen tehtäviin investointeihin liittyvät kustannukset. Tuen mää-
rä ei saa ylittää tukikelpoisten kustannusten ja investoinnin liikevoiton 
erotusta. Tuen ylittäessä tukikelpoisten kustannusten ja investointien 
liikevoiton erotuksen, on tuki perittävä tältä osin takaisin.

RPA 4 artiklan 1 z -kohdan perusteella investointitukea saa myöntää 
enintään 150 miljoonaa euroa hanketta kohden. Kaupunginhallitus on 
myöntänyt Kiinteistö Oy Kaapelitalolle vastikkeettoman sijoituksen yh-
tiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon 29.5.2017 
(1 159 004,00 euroa), 7.5.2018 (3 360 008,77 euroa), 7.10.2019 
(5 485 802,39 euroa), 23.3.2020 (6 995 184,84 euroa), 5.10.2020
(6 900 000 euroa) ja 8.3.2021 (8 300 000 euroa). Ottaen huomioon jo 
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myönnetyt tuet, hankkeelle myönnettävän tuen kokonaismäärä jää sel-
västi alle 150 miljoonan euron. Raja ei ylity myöskään valtion hankkee-
seen myöntämä tuki huomioon ottaen.

Tuen saajana on Kiinteistö Oy Kaapelitalo, joka kuuluu Helsingin kau-
punkikonserniin. Tuen saajaa kohtaan ei ole annettu sellaista komis-
sion aikaisempaan päätökseen perustuvaa maksamatonta perintäpää-
töstä, jossa tuki olisi julistettu sääntöjen vastaiseksi ja sisämarkkinoille 
soveltumattomaksi eikä tuen saaja ole ryhmäpoikkeusasetuksen mu-
kaisesti vaikeuksissa oleva yritys. Tuki täyttää myös muut ryhmäpoik-
keusasetuksen 1 luvun mukaiset yhteisten sääntöjen edellytykset.

Tuen myöntämisestä tehdään komissiolle yleisen ryhmäpoikkeusase-
tuksen liitteen II mukainen jälki-ilmoitus työ- ja elinkeinoministeriön väli-
tyksellä sähköisesti.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Pipsa Kotamäki, rahoitussihteeri, puhelin: 31036125

pipsa.kotamaki(a)hel.fi

Liitteet

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

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hakija Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus

Tiedoksi

Kanslia
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§ 485
Hankintaoikaisuvaatimus, henkilöstökysely

HEL 2021-002805 T 02 08 02 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti hylätä henkilöstökyselyn hankinnasta 
23.4.2021 tehtyyn päätökseen kohdistuvan hankintaoikaisuvaatimuk-
sen.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Joonas Pikkarainen, yksikön päällikkö, johtamisen ja työkulttuurin kehittäminen, puhe-
lin: 09 310 20506

joonas.pikkarainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Oikaisuvaatimus 3.5.2021
2 Vibemetrics Oy:n lausunto

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, hankintaoikaisupäätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Otteen saajat Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, hankintaoikaisu-
päätös

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Henkilöstökyselyn hankinnassa (H024-21) tarjouksen antanut Feelback 
Oy on määräajassa esittänyt hankintaoikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaa-
timus kohdistuu henkilöstöjohtajan 23.4.2021 tekemään hankintapää-
tökseen. 

Hankintaoikaisuvaatimuksen mukaan kilpailutuksen voittanut palvelun-
tarjoaja (Vibemetrics Oy) ei täytä kilpailutuksessa mainittuja referenssi-
vaatimuksia. 
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8.3.2021 päivätyssä tarjouspyynnössä todettiin, että kilpailutukseen 
osallistuvilla palveluntarjoajilla on oltava hankinnan laatuun ja laajuu-
teen nähden riittävä kokemus tätä hankintaa vastaavasta palvelutoimi-
tuksesta. Hankinnan kohteen kuvauksessa kyselyn laajuudeksi annet-
tiin 20-60 väittämää, minkä lisäksi kyselyssä voi olla 1-5 avokysymystä. 

Tarjouspyynnössä kilpailutukseen osallistuvia palveluntarjoajia pyydet-
tiin sitoutumaan siihen, että henkilöstökyselyyn voi vastata monikana-
vaisesti sähköisesti tai paperilomakkeella. Tämä ei kuitenkaan ollut eh-
tona referenssien osalta vaan tarjouksen jättäneiltä pyydettiin sitoutu-
minen mainittuun toimintatapaan.

Kilpailutukseen osallistuvia organisaatioita pyydettiin täyttämään tieto 
yhdestä referenssiorganisaatiosta, jolle se on toteuttanut tätä hankintaa 
vastaavan henkilöstökyselyn viimeisen kolmen vuoden aikana. Tarkas-
teluaika lasketaan tarjouksen jättöhetkestä. Referenssiorganisaatiossa 
tulee olla yli 5000 työntekijää. 

Kilpailutuksen voittanutta palveluntarjoajaa Vibemetrics Oy:tä on kuultu 
24.5.2021 hankintaoikaisuvaatimuksen johdosta. Kuulemisvastaus liit-
teenä. Vibemetrics Oy on kilpailutusasiakirjassa nimennyt tiedon refe-
renssiorganisaatiostaan liikesalaisuudeksi.

Hankintalain 74 §:n mukaan tarjoaja on vastuussa siitä, että sen tarjous 
tai osallistumishakemus on hankinta-asiakirjoissa asetettujen vaatimus-
ten mukainen. Helsingin kaupunginkanslian henkilöstöosasto on yhteis-
työssä kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosaston kanssa tarkis-
tanut Vibemetrics Oy:n referenssit kahdelta henkilöltä referenssiorgani-
saation sisältä. Vibemetrics Oy on kyseisen referenssiorganisaation 
puitesopimuskumppani. Kyseisessä organisaatiossa on yli 5000 työn-
tekijää.

Puitesopimuksen mukaisesti Vibemetrics Oy on ollut rakentamassa ja 
toteuttanut viimeisen kolmen vuoden aikana nimetylle referenssiorgani-
saatiolle muun muassa:

1. Koko henkilöstölle osoitetun laajan kyselyn, jossa on 55 kysymystä, 
15 osa-aluetta ja raportointi yksikkökohtaisesti ja taustamuuttujittain.

2. Erilaisia pulssityylisiä kyselyitä esimerkiksi johtamisesta koko henki-
löstölle ja näihin liittyvän raportoinnin.

3. Koko henkilöstölle suunnatun arvodialogin ja tähän liittyvän rapor-
toinnin.

4. Laajan johtamispalautteeseen liittyvän 360-kyselyn ja siihen liittyvän 
raportoinnin kyselyn kohteille.
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Erityisesti kohtien 1 ja 2 toimenpiteet ovat olleet kyselyn suunnittelun, 
organisaatiorakenteen rakentamisen, kyselyn toteutuksen ja raportoin-
nin kannalta vastaavat mihin tarpeeseen Helsingin kaupunki on henki-
löstökyselystä jättänyt tarjouspyynnön. Myös kohtien 3-4 toimenpiteillä 
on samankaltaisuuksia Helsingin kaupungin tarpeisiin ja tarjouspyyn-
nön referenssipyyntöön.

Vibemetrics Oy:n antamat referenssit vastaavat niin laajuudeltaan, to-
teutustavaltaan kuin raportoinninkin osalta tarjouspyynnössä pyydettyä 
referenssitietoja. Lisäksi Vibemetrics Oy on sitoutunut toteuttamaan ky-
selyn niin, että siihen voi vastata joko manuaalisesti tai sähköisesti. 

Oikaisuvaatimus on perusteeton ja 23.4.2021 tehty hankintapäätös on 
tehty oikein perustein.

Hankintalain (1397/2016) 133 §:n mukaan asianosainen voi vaatia 
hankintaoikaisua hankintaa koskevasta päätöksestä. Helsingin kau-
pungin hallintosäännön 19 luvun 4 §:n mukaan kaupunginhallituksen, 
sen jaoston ja sen alaisen viranomaisen päätöksestä tehdyn hankinta-
oikaisun käsittelee kaupunginhallitus.

Hankintapäätöksestä ei ole valitettu markkinaoikeuteen. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Joonas Pikkarainen, yksikön päällikkö, johtamisen ja työkulttuurin kehittäminen, puhe-
lin: 09 310 20506

joonas.pikkarainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Oikaisuvaatimus 3.5.2021
2 Vibemetrics Oy:n lausunto

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, hankintaoikaisupäätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Otteen saajat Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, hankintaoikaisu-
päätös

Päätöshistoria
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Keskushallinto Kaupunginkanslia Henkilöstöosasto Henkilöstöjohtaja 23.04.2021 § 
26

HEL 2021-002805 T 02 08 02 00

Päätös

Henkilöstöjohtaja päätti hyväksyä Vibemetrics Oy:n (2988220-3) tar-
jouksen kahdeksi (2) vuodeksi kokonaistaloudellisesti edullisimpana.

Lisäksi hankintaan kuuluu kaksi (2) yhden vuoden optiokautta, joiden 
käyttöönotosta hankintayksikkö päättää erikseen suoraa hankintaa 
käyttäen ennen perussopimuskauden päättymistä.
Henkilöstöjohtaja päätti sulkea Roidu Oy:n (2177774-0) tarjouskilpai-
lusta koska Roidu Oy ei täyttänyt soveltuvuusvaatimuksia.

Hankintasopimus sopijapuolten välillä syntyy vasta myöhemmin erik-
seen allekirjoitettavalla sopimuksella. Hankintasopimus voidaan tehdä 
aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut 
tai hänen katsotaan saaneen päätöksen ja valitusosoituksen tiedoksi. 
Hankinnan arvioitu arvonlisäveroton arvo on 150 000€ mukaan lukien 
mahdolliset optiokaudet.

Päätöksen perustelut

Kilpailutus perustuu Helsingin kaupunginkanslian 8.3.2021 päivättyyn 
tarjouspyyntöön H024-21, Dnro HEL 2021-002805. Henkilöstökyselyn 
hankinta on toteutettu nopeutetulla avoimella menettelyllä. Nopeutettua 
menettelyä käytettiin, koska Hankintayksikkö on järjestänyt samasta 
palvelusta hankintamenettelyn HEL 2020-012252, joka jouduttiin kes-
keyttämään, koska tarjouspyynnön soveltuvuuden vähimmäisvaati-
mukset täyttäviä tarjouksia ei saatu. Henkilöstökysely on tarkoitus to-
teuttaa syksyllä 2021. Kyselyn suunnittelu tulee tällöin aloittaa keväällä 
2021. Hankinta toteutetaan nopeutetulla menettelyllä, koska se mah-
dollistaa kyselyn toteuttamisen vuoden 2021 aikana.

Hankinnasta on julkaistu hankintailmoitus 10.3.2021 sähköisessä HIL-
MA-ilmoituskanavassa www.hankintailmoitukset.fi. Määräaika tarjous-
ten jättämiselle päättyi 24.3.2021. Määräaikaan mennessä saapui neljä 
(4) tarjousta: Eezy Spirit Oy, Roidu Oy, Vibemetrics Oy, Feelback Oy.

Tätä hankintasopimusta ei ole jaettu osiin, koska jakaminen tekee so-
pimuksen toteuttamisesta teknisesti liian vaikeaa.
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Tarjoajien soveltuvuuden tarkastaminen

Tarjouspyynnön kohdassa Muut ehdot sekä ESPD- liitteessä on esitet-
ty tarjoajan soveltuvuudelle asetetut vaatimukset ja selvitysvelvollisuu-
det.

Tarjouspyynnössä edellytettiin, että tarjoajalla on oltava tutkimukseen 
perustuva kyselymetodologia. Roidu Oy:n ilmoittama kyselymetodolo-
gia ei perustunut tutkimukseen eikä tämän vuoksi vastannut tarjous-
pyynnössä asetettuja vaatimuksia. Näin ollen Roidu Oy tulee sulkea 
pois tarjouskilpailusta tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun 
takia.

Tarjousten tarjouspyynnönmukaisuuden tarkastaminen

Määräajassa saapuneet tarjoukset ovat tarjouspyynnön mukaisia.

Tarjousten vertailu

Hankittavan palvelun valintaperusteena oli kokonaistaloudellinen edul-
lisuus. Kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteena käytettiin hinta-
laatusuhteeltaan parasta tarjousta. 

Tarjouspyynnön kohdan Hankinnan kohteen kriteerit mukaan hinnan 
painoarvo on 30 % ja laadun 70 %. Laadun osalta arvioidaan tarjoajan 
verkkopalvelua ja raportointijärjestelmää sekä raportointijärjestelmästä 
saatavia raportteja.

Tarjousten vertailu hinta- ja laatupisteineen sekä perusteluineen on tä-
män päätöksen liitteenä olevassa vertailutaulukossa. Vertailu osoittaa, 
että kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen on tehnyt Vibemet-
rics Oy.

Lisätiedot
Outi Anttila, erityissuunnittelija, puhelin: 09 310 37962

outi.anttila(a)hel.fi



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 25/2021 35 (101)
Kaupunginhallitus

Asia/8
21.06.2021

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1 Pohjoisesplanadi 11-13 +358 9 310 1641 0201256-6 FI0680001200062637
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 17 Faksi Alv.nro
helsinki.kirjaamo@hel.fi http://www.hel.fi/kaupunginhallitus +358 9 655 783 FI02012566

§ 486
Kruunuvuorenrannan Palvelu Oy:n toiminta-alueen laajentaminen

HEL 2021-005289 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallitus:

 oikeuttaa Kruunuvuorenrannan Palvelu Oy:n (Y-tunnus 2634260-7) 
laajentamaan toiminta-aluettaan liitteestä 1 ilmenevälle sopimusa-
lueelle 3 

 hyväksyy liitteenä 2 ja 3 olevat sopimusalueen 3 rakennuttajasopi-
muksen ja merkintä- ja käyttösopimuksen

 kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalveluita Kruunuvuorenrannan 
Palvelu Oy:n laajentumisvaiheessa merkitsemään Helsingin kau-
pungin lukuun sopimusalueen 3 osalta Kruunuvuorenrannan Palve-
lu Oy:n A-osakkeet kaupunkiympäristön toimialan asuntotuotanto-
palvelulle varattujen ja kaupungin omistamien varaamattomien tont-
tien osalta (A-osake/tontti, yhteensä 43 A-osaketta)

 osoittaa 43 000 euroa talousarvion kohdasta 8 06 02 Muut kohteet 
kaupunginhallituksen käytettäväksi kaupunginkanslian talous- ja 
suunnitteluosaston käyttöön palveluyhtiön A-osakkeiden merkitse-
mistä varten (A-osake/1 000 euroa)

 kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalveluita hoitamaan yhdessä 
sopimusalueen 3 tonttien varauksensaajien ja muiden maanomista-
jien kanssa Kruunuvuorenrannan Palvelu Oy:n toiminta-alueen laa-
jentamiseen liittyvät tarpeelliset toimenpiteet

 kehottaa kaupunkiympäristölautakuntaa huolehtimaan siitä, että so-
pimusalueen 3 asuntotonttien varaus- ja luovutusehtoihin sisällyte-
tään tonttien vuokralaisille tai omistajille velvollisuus kaupungin 
määräämin ehdoin tehdä liitteen 3 mukainen merkintä- ja käyttöso-
pimus Kruunuvuorenrannan Palvelu Oy:n kanssa, merkitä/maksaa 
käyttämiensä palvelukonseptien mukaisesti palveluyhtiön C3- ja/tai 
D-osakkeita palveluyhtiön hallituksen määräämänä ajankohtana ja 
ehdoin sekä suorittaa palveluyhtiölle investointikustannusten katta-
miseksi edellä mainittujen osakkeiden merkintähinnat indeksitarkis-
tuksineen

 oikeuttaa maaomaisuuden kehittäminen ja tontit -palvelun sopimuk-
set ja toiminnanohjaus-tiimin päällikön allekirjoittamaan sopimusa-
lueen 3 osalta rakennuttajasopimuksen

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
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Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1 Sopimusalue 3
2 Rakennuttajasopimus 3
3 Merkintä- ja käyttösopimus 3
4 Yhtiöjärjestys
5 Arvioitu lopullinen toiminta-alue

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Kruunuvuorenrannan Palvelu 
Oy

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Asian taustaa

Kruunuvuorenrannan asuin- ja toimitila-alueen rakentaminen on alka-
nut vuonna 2014 Borgströminmäen ja Gunillankallion alueiden toteu-
tuksella. Kaupunginhallitus on 12.5.2014 § 568 päättänyt perustaa 
Kruunuvuorenrannan Palvelu Oy:n (palveluyhtiö) toteuttamaan ja jär-
jestämään sopimusalueen 1 asuntotontteja palvelevat autopaikat (py-
säköintilaitokset), yhteispihatontit, yhteiskerhotilat sekä osakasyhteisö-
jen sisäiseen ja ulkoiseen tiedottamiseen tarkoitetun alueportaalin.

Tämän jälkeen Kruunuvuorenrannan rakentaminen on edennyt Hopea-
laakson ja Haakoninlahden 1 asemakaava-alueille. Kaupunginhallitus 
on 7.8.2017 § 730 oikeuttanut Kruunuvuorenrannan Palvelu Oy:n laa-
jentamaan toiminta-aluettaan sopimusalue 2 sekä toteuttamaan ja jär-
jestämään alueen osalta asuntotonteille edellä mainitut vastaavat pal-
velut. 

Kruunuvuorenrannan Palvelu Oy

Kruunuvuorenrannan Palvelu Oy:n tehtävänä on kaupungin päätösten, 
yhtiöjärjestyksen, rakennuttajasopimusten sekä merkintä- ja käyttöso-
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pimusten mukaisesti toteuttaa keskitetysti Kruunuvuorenrannan sopi-
musalueille asemakaavoissa ja alueelta luovutettavien asuntotonttien 
vuokrasopimuksissa/kauppakirjoissa edellytetyt asuntotontteja palvele-
vat autopaikat, yhteispihatontit ja yhteiskerhotilat sekä alueportaali, eli 
niin sanottu palvelukonsepti. 

Palveluyhtiön perustamisessa on varauduttu yhtiöjärjestyksessä eri 
osakelajein toiminnan vaiheittaiseen laajentamiseen uusille sopimusa-
lueille, joita ennakoitiin syntyvän kaikkiaan neljä.

Palveluyhtiön toimintaa rahoitetaan omakustannusperusteisesti. Palve-
luja käyttävät osakasyhteisöt (asuntotonttien vuokralaiset/omistajat) 
velvoitetaan niiden kanssa tehtävin sopimuksin palveluyhtiön äänival-
lattomiksi osakkeenomistajiksi. Osakasyhteisöt maksavat osakkeensa 
merkitessään merkintähinnan, jolla on ensisijaisesti tarkoitus kattaa 
palveluiden toteuttamisen investointikustannukset. Vastaavasti palve-
luiden käyttökustannukset katetaan yhtäläisin perustein osakasyhtei-
söiltä perittävillä osakelajikohtaisilla yhteispihatonttien, yhteiskerhotilo-
jen, autopaikkojen ja alueportaalin kuukausittaisilla käyttömaksuilla.

Palveluyhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa, eikä se jaa omistajil-
leen osinkoa. Mahdollinen voitto on käytettävä palveluyhtiön oman toi-
minnan tukemiseen. Palveluyhtiöllä on oikeus hakeutua toiminnastaan 
arvonlisäverovelvolliseksi.

Päätösvaltaa käyttävät rakentamisvaiheessa äänioikeutettuina A-
osakkeenomistajina olevat rakennuttajat/rakennusliikkeet sekä varaa-
mattomien ja kaupunkiympäristön toimialan asuntotuotantopalvelulle 
(ATT) varattujen tonttien osalta Helsingin kaupunki. Sopimusalueella 3 
Kruunuvuoren ja Koirasaaren alueella A-osakkeita tulevat merkitse-
mään kaupungin kanssa tehtyjen maankäyttösopimusten perusteella 
myös muut maanomistajat joko suoraan tai omistamiensa yhtiöiden 
kautta (Skanska Talonrakennus Oy, Sato Oyj ja Keele Oy).

Palveluyhtiön hallinto on tarkoitus luovuttaa rakennuttajil-
ta/rakennusliikkeiltä ja kaupungilta sekä muilta maanomistajilta osaka-
syhteisöille viimeistään Kruunuvuorenrannan lopullisen toiminta-alueen 
palvelukonseptien tultua valmiiksi rakennetuiksi ja rakennusvalvontavi-
ranomaisen toimesta hyväksytyiksi käyttöön otettaviksi arviolta 2030-
luvulla.

Palveluyhtiön toiminta-alueen laajentaminen

Kruunuvuorenrannan Palvelu Oy voi yhtiöjärjestyksen ja sopimusten 
mukaan laajentaa toiminta-aluettaan sopimusalueelta 2 vaiheittain 
asemakaavoituksen ja rakentamisen etenemisen mukaan Kruunuvuo-
renrannan muille asemakaava-alueille, eli sopimusalueille. Palveluyh-
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tiön arvioitu lopullinen toiminta-alue ilmenee liitteestä 5, johon on mer-
kitty myös aikaisemmat sopimusalueet. 

Palveluyhtiön toiminta-alueen laajentaminen sopimusalueelle 3 on val-
misteltu siten, että se käsittää kaikki loput arvioituun lopulliseen toimin-
ta-alueeseen sisältyvät alueet. Sopimusalueeseen 3 on sisällytetty 
myös eräitä vähäisiä keskeneräisiä kaava-alueita, joille muodostetta-
vien asuntotonttien osalta palveluyhtiö noudattaa vastaavia osakkeiden 
merkitsemisperiaatteita kuin muidenkin asuntotonttien osalta. Tämän 
vuoksi palveluyhtiön ei tarvitse enää laajentaa toiminta-aluettaan myö-
hemmin sopimusalueelle 4.

Palvelukonseptien toteuttaminen

Palveluyhtiön tehtävänä on keskitetysti toteuttaa, omistaa, vuokrata, 
luovuttaa, hallita, ylläpitää ja uudistaa Kruunuvuorenrannan sopimusa-
lueilla asuntotontteja palvelevia pysäköintilaitoksia ja niiden autopaikko-
ja, yhteispihatontteja, yhteiskerhotiloja ja alueportaalia. 

Palveluyhtiö ei toteuta Kruunuvuorenrannassa yhteispihatonttien kan-
nen alapuolisia pysäköintilaitoksia, eikä maantasoisia autopaikkatontte-
ja, elleivät kaupunki ja palveluyhtiö jonkun sopimusalueen tai sen kort-
telin/kortteleiden osalta yhdessä muuta päätä.

Palveluyhtiön osakkeet

Yhtiöjärjestyksen mukaan palveluyhtiössä voi olla A-osakkeita, B1-, B2-
, B3- ja B4-osakkeita, C1-, C2-, C3- ja C4-osakkeita sekä D-osakkeita. 
B1–B4-osakkeet liittyvät autopaikkoihin, C1–C4-osakkeet liittyvät yh-
teispihatontteihin ja D-osakkeet liittyvät yhteiskerhotiloihin ja aluepor-
taaliin. Osakkeen numero viittaa siihen sopimusalueeseen, jolla asun-
totontti sijaitsee ja johon osakkeet muodostetaan. Yhtiöjärjestys on liit-
teenä 4.

Investointikustannusten rahoittaminen

Palvelukonseptien investointikustannukset rahoitetaan sopimusalueit-
tain yhtäläisin perustein osakasyhteisöiltä suunnattujen osakeantien 
perusteella perittävillä B1–B4-osakkeiden, C1–C4-osakkeiden ja D-
osakkeiden merkintähinnoilla. Lisäksi voidaan periä investointimaksua 
siltä osin kuin niitä ei saada katettua osakkeiden merkintähinnoilla. 

Merkintähinnat ja investointimaksut määritellään sopimusalueittain, ei-
vätkä ne sisällä vastiketta suoritteesta tai oikeuta korvauksetta mihin-
kään palveluihin. Palvelujen käytöstä on maksettava erikseen jäljem-
pänä mainittuja käyttömaksuja. 
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A-osakkeiden merkintähinta sijoitetaan perustamisvaiheessa palveluyh-
tiön osakepääomaan. Muutoin A-osakkeen sekä B osakelajin, C osake-
lajin ja D osakelajin merkintähinta sijoitetaan sijoitetun vapaan oman 
pääoman rahastoon. 

Palveluyhtiön yhtiökokous vahvistaa investointimaksujen perusteet ja 
yksikköhinnat yhtiön ja osakkeenomistajan välisessä sopimuksessa 
sovittujen periaatteiden mukaisesti. Palveluyhtiön hallitus vahvistaa in-
vestointimaksujen maksuajan- ja tavan. 

Käyttökustannusten rahoittaminen

Palvelukonseptien käyttökustannukset rahoitetaan yhtäläisin perustein 
osakasyhteisöiltä perittävillä osakelajikohtaisilla autopaikkojen, yhteis-
pihojen, yhteiskerhotilojen ja alueportaalin kuukausittaisilla käyttömak-
suilla siten kuin palveluyhtiön yhtiöjärjestyksessä on määrätty, ellei 
esimerkiksi jonkun osakasyhteisön erilaisesta palvelukonseptien käy-
töstä muuta johdu. 

Käyttömaksujen osalta pyritään noudattamaan Kruunuvuorenrannan 
lopullisella toiminta-alueella yhtenäistä hinnoittelua, ellei palveluyhtiö 
asiassa muuta päätä.

Sopimusalueilla tehtävät sopimukset

Kunkin sopimusalueen osalta on tarkoitus tehdä samanlaisin periaat-
tein kaupungin ja varauksensaajien välillä rakennuttajasopimus sekä 
palveluyhtiön ja kunkin osakasyhteisön välillä merkintä- ja käyttösopi-
mus. Sopimusalueiden rakennuttajasopimukset ja merkintä- ja käyttö-
sopimukset pyritään laatimaan samoilla tai mahdollisimman samanlai-
silla ehdoilla. 

Osakkeiden merkintä sopimusalueella 3

Osakkeiden merkitseminen perustuu sopimusalueella 3 palveluyhtiön 
yhtiökokouksen yhtiön hallitukselle myöhemmin antamaan suunnattuun 
osakeantivaltuutukseen, jonka mukaisesti hallitus voi päättää osakean-
nin ehdoista annettavien osakkeiden osakelajikohtaisten enimmäis-
määrien mukaisesti.

A-osakkeet

A-osakkeita merkitsevät asuntotonttien varauksensaajat (rakennuttajat 
ja muut tahot) sekä ATT:lle varattujen ja kaupungin omistamien varaa-
mattomien asuntotonttien osalta Helsingin kaupunki. Lisäksi Kruunu-
vuoressa ja Koirasaaressa asuntotonttien osalta A-osakkeita merkitse-
vät myös muut maanomistajat joko suoraan tai omistamiensa yhtiöiden 
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kautta (Skanska Talonrakennus Oy, Sato Oyj ja Keele Oy) seuraavin 
ehdoin:  

 Kutakin asuntotonttia kohden merkitään yksi (1) palveluyhtiön A-
osake. 

 Mikäli asuntotontti on varattu yhteisesti useammalle varauksensaa-
jalle, A-osakkeen merkitsee suurimman kerrosneliömetrimäärän to-
teuttava varauksensaaja. Kerrosneliömetrimäärien ollessa samat A-
osakkeen merkitsijä valitaan arpomalla, elleivät varauksensaajat 
sovi asiaa. 

 Mikäli asuntotontin asemakaavaan merkitty kerrosneliömetrimäärä 
on alle 500 k-m², A-osaketta ei merkitä tämän tontin osalta.

 Yksi A-osake tuottaa yhden äänen.
 A-osakkeen merkintähinta on määrältään tuhat (1 000) euroa per 

osake, ja se kirjataan laajentumisvaiheessa palveluyhtiön sijoitetun 
vapaan oman pääoman rahastoon. Osakkeen maksuaika ilmenee 
rakennuttajasopimuksesta 3.

 Mikäli varauksensaajien aloitteesta laadittavien tonttijakojen perus-
teella tonttien lukumäärä vähenee, palveluyhtiöllä on oikeus mitä-
töidä kukin ylimääräinen A-osake/tontti ja olla palauttamatta A-
osakkeen merkintähintaa 1 000 euroa varauksensaajalle tai varauk-
sensaaja on vaihtoehtoisesti velvollinen maksamaan kunkin varaa-
mattoman tontin osalta mainitun merkintähinnan A-osakkeen mer-
kinneelle Helsingin kaupungille tai muulle maanomistajalle.

 Mikäli tonttijaoilla muodostetaan uusia tontteja esimerkiksi tilantees-
sa, joissa tontilla on kaksi tai useampi varauksensaaja, kunkin uu-
den tontin varauksensaaja on velvollinen merkitsemään yleisen pe-
riaatteen mukaisesti yhden A-osakkeen/tontti. 

Yhteispihatontteihin liittyvät C3-osakkeet

Palveluyhtiö toteuttaa osakasyhteisöjen käyttöön sopimusalueella 3 
vain Stansvikinkallion yhteispihatontit 49337/3, 49338/3 ja 49339/4.

C3-osakkeita merkitsevät Stansvikinkallion asuntotonttien 49337/1 ja 2, 
49338/1 ja 2 sekä 49339/1 - 3 tai niistä muodostettavien tonttien vuok-
ralaisena/omistajana olevat osakasyhteisöt seuraavin ehdoin:

 Kutakin asuntotontin kymmentä (10) kerrosneliömetriä kohti merki-
tään yksi (1) palveluyhtiön C3-osake, ellei palveluyhtiön hallitus 
muuta päätä. Osakkeiden lukumäärää laskettaessa kerrosneliömet-
rien pyöristys tehdään aina lähimpään kymmeneen kerrosneliömet-
riin.

 Mikäli asuntotonttia hallitsee ja/tai omistaa yhteisesti määräosin 
useampi osakasyhteisö, niin osakkeet jaetaan kerrosneliömetrien 
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mukaisessa suhteessa, ellei palveluyhtiön kanssa sovita muuta pe-
rustetta. 

 C3-osakkeet eivät tuota äänioikeutta. 
 C3-osakkeen merkintähinta perustuu omarahoitusosuuden arvioon 

90,46 euroa/tontin k-m² (RI 2005 = 100, 1/2019, ind. 128,68).
 C3-osakkeen merkintähinta sijoitetaan palveluyhtiön sijoitetun va-

paan pääoman rahastoon.

Yhteiskerhotiloihin ja alueportaaliin liittyvät D-osakkeet

D-osakkeita merkitsevät kaikkien asuntotonttien vuokralaisi-
na/omistajina olevat osakasyhteisöt seuraavin ehdoin:

 Kutakin asuntotontin sataa (100) kerrosneliömetriä kohti merkitään 
yksi (1) palveluyhtiön D-osake, ellei palveluyhtiön hallitus muuta 
päätä. Osakkeiden lukumäärää laskettaessa kerrosneliömetrien 
pyöristys tehdään aina lähimpään sataan kerrosneliömetriin.

 Mikäli asuntotonttia hallitsee ja/tai omistaa yhteisesti määräosin 
useampi osakasyhteisö, niin osakkeet jaetaan kerrosneliömetrien 
mukaisessa suhteessa, ellei palveluyhtiön kanssa sovita muuta pe-
rustetta.

 D-osakkeet eivät tuota äänioikeutta. 
 D-osakkeen merkintähinta perustuu omarahoitusosuuden arvioon 

23,00 euroa/tontin k-m² (yhteiskerhotilat 21,00 euroa/tontin k-m² ja 
alueportaali 2,00 euroa/tontin k-m²) (RI 2005 = 100, 2/2014, ind. 
122,8).

 D-osakkeen merkintähinta sijoitetaan palveluyhtiön sijoitetun va-
paan pääoman rahastoon.

Merkintähinnan perusteena olevan omarahoitusosuuden tarkistaminen

Merkintähinnan perusteena olevan omarahoitusosuuden tarkistamisen 
periaatteet, kuten käytettävä rakennuskustannusindeksi 2005 = 100, 
tarkistamisen ajankohdat sekä kustannusten muuttuminen, ilmenevät 
tarkemmin liitteenä 3 olevan merkintä- ja käyttösopimus 3:n kohdasta 
6.5.1.

Palveluyhtiön hallitus vahvistaa erikseen C3-osakkeen ja D-osakkeen 
merkintähinnan sekä sen perusteena olevan omarahoitusosuuden ja 
sen indeksitarkistuksen ennen tonttikohtaisen merkintä- ja käyttösopi-
muksen allekirjoittamista.

Sopimusalueen 3 palvelukonseptien (yhteispihatontit, yhteiskerhotilat ja 
alueportaali) toteuttamisesta syntyvien kustannusten ja osakkeiden 
merkintähintojen laskentaperusteena ovat olleet jo olemassa olevat 
Kruunuvuorenrannan Palvelu Oy:n vastaavat kustannukset, joiden on 
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arvioitu riittävän kattamaan myös sopimusalueen 3 palvelukonseptien 
kustannukset. Palveluyhtiön hallituksella on myöhemmin mahdollisuus 
tarkistaa yhtiökokouksen osakeantivaltuutuksen perusteella C3-
osakkeiden merkintähintaa yhteispihatonteista laadittavien tarkempien 
suunnitelmien ja kustannusarvioiden perusteella.

A-osakkeiden myyminen varauksensaajalle

Kaupunki sitoutuu rakennuttajasopimuksessa 3 myymään kohtuullisin 
ja tavanomaisin ehdoin kunkin kaupungin omistaman varaamattoman 
asuntotontin osalta merkitsemänsä A-osakkeen uudelle varauksensaa-
jalle sekä samalla huolehtimaan kauppakirjassa siitä, että ostaja sitou-
tuu uutena osapuolena rakennuttajasopimuksen 3 mukaisiin oikeuksiin 
ja velvoitteisiin. 

Kaupunkiympäristön toimialan maaomaisuuden kehittäminen ja tontit -
palvelun sopimukset ja toiminnanohjaus-tiimi huolehtii kaupungin osalta 
palveluyhtiön A-osakkeisiin liittyvien kauppakirjojen allekirjoittamisesta 
tontin vuokrasopimuksen/ kauppakirjan allekirjoittamisen yhteydessä. 
Osakekaupat ovat käteiskauppoja, joiden osalta ostaja suorittaa va-
rainsiirtoveron. Omistusoikeus siirtyy ostajalle kauppahinnan tultua 
maksetuksi kaupungille. 

Asiakirjojen valmistelu

Palveluyhtiön toiminta-alueen laajentamista sopimusalueelle 3 ja siihen 
liittyviä sopimusasiakirjoja on valmisteltu yhteistyössä kaupunkiympä-
ristön toimialan maaomaisuuden kehittäminen ja tontit -palvelun, kau-
punginkanslian aluerakentamisprojektin, Kruunuvuorenrannan Palvelu 
Oy:n sekä alueen muiden maanomistajien Skanska Talonrakennus 
Oy:n, Sato Oyj:n ja Keele Oy:n kanssa.

Toimivalta

Kaupunginhallituksen tehtävänä on päättää asioista, joita ei ole säädet-
ty tai määrätty muulle kaupungin toimielimelle, viranhaltijalle tai luotta-
mushenkilölle. Kaupunginhallitus on vakiintuneesti päättänyt kaupungin 
omistamien alueiden osalta palveluyhtiöiden toiminta-alueiden laajen-
tamisesta uusille sopimusalueille.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet
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1 Sopimusalue 3
2 Rakennuttajasopimus 3
3 Merkintä- ja käyttösopimus 3
4 Yhtiöjärjestys
5 Arvioitu lopullinen toiminta-alue

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Kruunuvuorenrannan Palvelu 
Oy

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus

Tiedoksi

Kaupunkiympäristölautakunta

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunta 25.05.2021 § 281

HEL 2021-005289 T 00 01 06

Haakoninlahti 2, Koirasaaret, Kruunuvuori, Kruunuvuorenrannan keskuskorttelit, Rannat, puisto ja 
palvelukortteli, Stansvikinkallio

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että kau-
punginhallitus

 oikeuttaa Kruunuvuorenrannan Palvelu Oy:n (Y-tunnus 2634260-7) 
laajentamaan toiminta-aluettaan liitteestä 1 ilmenevälle sopimusa-
lueelle 3 

 hyväksyy liitteinä 2 ja 3 olevat sopimusalueen 3 rakennuttajasopi-
muksen ja merkintä- ja käyttösopimuksen

 kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalveluita Kruunuvuorenrannan 
Palvelu Oy:n laajentumisvaiheessa merkitsemään Helsingin kau-
pungin lukuun sopimusalueen 3 osalta Kruunuvuorenrannan Palve-
lu Oy:n A-osakkeet asuntotuotantopalvelulle varattujen ja kaupungin 
omistamien varaamattomien tonttien osalta (A-osake/tontti, yhteen-
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sä 43 A-osaketta)

 osoittaa 43 000 euroa talousarvion kohdasta 8 06 02 Muut kohteet 
kaupunginhallituksen käytettäväksi kaupunginkanslian talous- ja 
suunnitteluosaston käyttöön palveluyhtiön A-osakkeiden merkitse-
mistä varten (A-osake/1 000 euroa)

 kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalveluita hoitamaan yhdessä 
sopimusalueen 3 tonttien varauksensaajien ja muiden maanomista-
jien kanssa Kruunuvuorenrannan Palvelu Oy:n toiminta-alueen laa-
jentamiseen liittyvät tarpeelliset toimenpiteet

 kehottaa kaupunkiympäristölautakuntaa huolehtimaan siitä, että so-
pimusalueen 3 asuntotonttien varaus- ja luovutusehtoihin sisällyte-
tään tonttien vuokralaisille tai omistajille velvollisuus kaupungin 
määräämin ehdoin tehdä liitteen 3 mukainen merkintä- ja käyttöso-
pimus 3 Kruunuvuorenrannan Palvelu Oy:n kanssa, merki-
tä/maksaa käyttämiensä palvelukonseptien mukaisesti palveluyh-
tiön C3- ja/tai D-osakkeita palveluyhtiön hallituksen määräämänä 
ajankohtana ja ehdoin sekä suorittaa palveluyhtiölle investointikus-
tannusten kattamiseksi  edellä mainittujen osakkeiden merkintähin-
nat indeksitarkistuksineen.

 oikeuttaa maaomaisuuden kehittäminen ja tontit -palvelun sopimuk-
set ja toiminnanohjaus-tiimin päällikön allekirjoittamaan sopimusa-
lueen 3 osalta rakennuttajasopimuksen mukaiset kauppakirjat 
Kruunuvuorenrannan Palvelu Oy:n A-osakkeista. 

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Martti Tallila, johtava kiinteistölakimies, puhelin: 09 310 36449

martti.tallila(a)hel.fi
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§ 487
Valtuutettu Mari Rantasen aloite jalkineiden hankkimisesta kotihoi-
don työntekijöille liukastumisen estämiseksi

HEL 2021-002854 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Mari Rantasen aloite_

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Mari Rantanen ja 12 muuta allekirjoittajaa esittävät aloit-
teessaan, että kaupunki hankkisi kotihoidon työntekijöille nasta- tai kit-
kakengät tai liukuesteet talveksi liukastumisen estämiseksi.     

Kotihoidon työntekijöille on hankittu yhteiskäyttövaatteet. Kengät ovat 
henkilökohtaisia eikä niitä voi työyhteisössä käyttää yhteisesti hygie-
niasyistä. Kenkähankintojen tekemistä vaikeuttaa myös henkilökunnan 
vaihtuvuus ja sijaisten suuri määrä. Liukuesteitä on hankittu kotihoito-
yksiköihin henkilökunnan tarpeiden mukaan. Myös kenkiin kiinnitettäviä 
nastapohjallisia on hankittu. Sisätiloissa kuten metroasemilla nastapoh-
jat ovat osoittautuneet liukkaiksi ja mm. tästä syystä nastapohjien käyt-
tö on osoittautunut vähäiseksi. Käytännöllisiä kaikkiin kenkiin kiinnitet-
täväksi soveltuvia kitkapohjia ei ole markkinoilta löytynyt.        

Asiasta on saatu sosiaali- ja terveystoimialan lausunto. Vastaus on lau-
sunnon mukainen. 
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Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus 
antaa vastauksen aloitteeseen, jonka on allekirjoittanut vähemmän kuin 
15 valtuutettua. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Mari Rantasen aloite_

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Sosiaali- ja terveystoimiala 17.5.2021

HEL 2021-002854 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveystoimiala antaa seuraavan lausunnon kaupunginval-
tuutettu Mari Rantasen ja 12 muun valtuutetun aloitteeseen, jossa toi-
votaan, että kaupunki hankkisi kotihoidon työntekijöille talvisia liukkaita 
kelejä varten joko nasta- tai kitkakengät tai liukuesteet liukastumisen 
estämiseksi.

Työhyvinvoinnin osatekijät

Työhyvinvointi koostuu monista tekijöistä kuten työyhteisön toimivuu-
desta ja johtamisesta, työn hallinnasta, työntekijän omista voimavarois-
ta sekä työoloista ja -turvallisuudesta. 

Helsingin kaupungin työhyvinvointi-ohjelma 2018-2021 pitää sisällään 
kaupunkitasoiset tavoitteet ja toimenpiteet henkilöstön työhyvinvoinnin 
ylläpitämiseksi ja parantamiseksi. Työhyvinvointiohjelman tavoitteita 
ovat muun muassa johdamme työkykyä ennakoivasti, ennakoimme ja 
hallitsemme työturvallisuusriskit ja otan vastuun omasta työhyvinvoin-
nistani.

Työpaikan turvallisuudesta huolehtiminen on jokaisen velvollisuus. 
Esimiehen tehtävänä on huolehtia, että työnteon edellytykset ovat kun-
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nossa. Selkeä työn suunnittelu ja seurattavat työn tavoitteet suuntaavat 
toimintaa ja keskittävät ponnistelut olennaiseen. Perehdyttäminen ja 
perehtyminen työpaikan vaara- ja kuormitustekijöihin on osa ammatti-
taitoa. 

Kotihoidon liukastumisen aiheuttamat työtapaturmat vuosina 2018-2020

Helsingissä vuosina 2018-2020 kotihoitoyksiköissä oli liukastumisen tai 
kaatumisen aiheuttamia työtapaturmia yhteensä 219 kappaletta, joista 
71 prosenttia eli 155 kappaletta oli työmatkatapaturmia ja loput työ-
paikkatapaturmia. Työmatkatapaturmia tapahtuu eniten tammi-
maaliskuussa, vähiten kesäkuukausina.

Liukastumisia tapahtuu talvisin ja kesällä tapahtuu kaatumisia / kom-
pastumisia. Tutkimusten mukaan liukastumisia sattuu useimmiten koti-
pihalla, eniten aamuisin töihin lähdettäessä. Vallitsevat keliolosuhteet 
vaikuttavat työmatkoilla tapahtuviin liukastumisiin, ja se näkyy vuosit-
taisena vaihteluna. Liukastumisten ehkäisyyn on kiinnitetty erityistä 
huomiota viime vuosina. 

Kotihoidossa käytössä olevat suojavaatteet

Kotihoidon toimintasuunnitelmassa (2019-2021) on mainittu eräänä ve-
tovoimaisen työpaikan toimenpiteenä tunnistettavat työvaatteet. Koti-
hoidossa on käytössä yhteiskäyttövaatteet. Työntekijöille on hankittu 
uudet työvaatteet eli liivi ja housut, ulkotakit sekä suunniteltuna hankin-
tana uudet paidat. Ulkotakit ovat nimikoituja, mutta eivät henkilökohtai-
sia vaatteita. Myös sijaiset käyttävät työvaatteina paitoja, liivejä ja hou-
suja.
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Kotihoidon kotikäyntejä tehdään jalan, pyörällä, julkisilla liikenneväli-
neillä ja autoilla. Osa kotihoitoyksiköistä on hankkinut kenkiin kiinnitet-
täviä nastapohjallisia. Kotihoitoyksiköt voivat hankkia näitä nastapohjal-
lisia tarpeen mukaan. Nastapohjat kengissä ovat liukkaat sisätiloissa 
kuten metroasemilla, ja tämä on osasyy siihen, että nastapohjia ei ole 
kuitenkaan käytetty kovin paljon. Markkinoilta ei ole löytynyt käytännöl-
lisiä kitkapohjia, jotka voisi kiinnittää omien kenkien päälle. Markkinoilla 
on useita kenkämerkkejä, joiden nastakenkiin voidaan ostaa erilliset 
kitkapohjat, mutta sellaisia toimivia kitkapohjia ei ole löydetty, jotka voi-
si kiinnittää mihin tahansa kenkään. 

Aloitteessa ehdotetaan kitkakenkien tai liukuesteiden ostamista kaikille 
kotihoidon työntekijöille. Eri asteisia hoitajien vakansseja kotihoidossa 
ja kuntouttavassa arviointiyksikössä on noin 1780. Kotihoidossa oli 
töissä vakituiset ja sijaiset yhteenlaskettuna 2660 eri henkilöä vuonna 
2020. Tämän lisäksi kotihoidossa työskentelee sijaisia esim. Seuren 
kautta. Henkilökunnan vaihtuvuus ja sijaisten suuri määrä vuoden ai-
kana vaikeuttavat osaltaan kenkähankintojen toteuttamista. Kengät 
ovat henkilökohtainen asuste, eikä niitä voi työyhteisössä käyttää yh-
teisesti hygieniasyistä. Sen sijaan liukuesteitä hankitaan kotihoitoyksi-
köihin henkilökunnan tarpeiden mukaan. 

Hyvinvointi- ja terveysvaikutukset

Työhyvinvointi koostuu monesta eri tekijästä. Oikeudenmukainen joh-
taminen, työnsuunnittelu ja työntekijän oma vastuu työn suorituksesta 
ovat työhyvinvoinnin kulmakiviä. Työturvallisuus työyhteisössä on koko 
työyhteisön asia ja olennainen osa ammattitaitoa. Järjestelmällisesti 
suunniteltu työ sisältää myös työturvallisuuden elementit. Suunniteltu 
työ lisää työntekijän työhyvinvointia ja työturvallisuutta.

Yhteenveto

Kaupunginvaltuutettu Mari Rantasen ja 12 muun valtuutetun aloitteessa 
toivotaan, että kaupunki hankkii kotihoidon työntekijöille talvisia liukkai-
ta kelejä varten joko nasta- tai kitkakengät tai liukuesteet liukastumisen 
estämiseksi. Liukuesteitä hankitaankin jo nyt tarpeen mukaan. Kenkien 
hankinta on katsottu vaikeasti toteutettavaksi kotihoidon henkilökunnan 
vaihtuvuuden ja sijaisten suuren määrän takia, ja siksi työturvallisuutta 
edistetään monilla muilla tavoilla. Vetovoimainen ja turvallinen työpaik-
ka koostuu monesta osatekijästä ja näitä asioita kehitetään systemaat-
tisesti yhdessä henkilöstön kanssa.

Lisätiedot
Heli Koskisuo, toiminnansuunnittelija, puhelin: 310 28166

heli.koskisuo(a)hel.fi
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§ 488
Hissiavustuksen myöntämisperusteet ja -menettelyt

HEL 2021-003979 T 10 07 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti kumota kaupunginhallituksen tekemän pysy-
väispäätöksen 23.10.2000 (kaupungin hissiavustuksen jakoperusteet ja 
myöntämismenettely, Khs 2000-2456).

Samalla kaupunginhallitus päätti, että kaupungin hissiavustuksen 
myöntämisperusteet ja -menettelyt ovat seuraavat:

Myöntämisperusteet

Helsingin kaupungin hissiavustusta myönnetään jälkiasennushissin ra-
kentamiseen olemassa olevaan, hissittömään asuinkerrostaloon. Avus-
tuksen myöntämisen edellytyksenä on, että Asumisen rahoitus- ja ke-
hittämiskeskus (ARA) on hyväksynyt jälkiasennushissin rakentamisen 
hankintakustannukset ja myöntänyt hankkeelle hissiavustuksen. His-
siavustusta ei myönnetä kohteisiin, joissa myymälä-, liike- tai toimitiloja 
tms. muutetaan asuinkäyttöön (ns. käyttötarkoituksen muutos). 

Helsingin kaupungin hissiavustukset kohdennetaan ensisijaisesti kau-
punkiuudistusalueille ja kalleusalueelle 4. Asumisen ja siihen liittyvän 
maankäytön ohjelman 2020 (AM-ohjelma 2020) ohjelmakaudella kau-
punkiuudistusalueet ovat Malminkartano-Kannelmäki, Malmi ja Mellun-
kylä, joista Mellunkylä sijaitsee kalleusalueella 4 ja Malminkartano-
Kannelmäki ja Malmi kalleusalueella 3. Muille alueille hissiavustusta 
myönnetään erikseen määrättyinä ajankohtina, mikäli vuotuista avus-
tusmäärärahaa on jäljellä sen jälkeen, kun kaupunkiuudistusalueiden ja 
kalleusalueen 4 avustukset on myönnetty. 

Avustuksen määrä

Hissiavustuksen määrä on 10 prosenttia hyväksytyistä hankintakustan-
nuksista. Hissiavustusta myönnetään jälkiasennushissin rakentamises-
ta aiheutuviin välttämättömiin hankintakustannuksiin kuten jälkiasen-
nushissin hankintaan, tarvittaviin rakennus- ja LVIS-teknisiin töihin sekä 
suunnittelu-, rakennuttamis-, valvonta- ja yleiskustannuksiin. 

Haku- ja myöntämismenettely

Kaupungin hissiavustuksen hakuaika on jatkuva, joten ennalta määri-
teltyä hakuaikaa ei ole. Kaupungin hissiavustusta voidaan hakea sen 
jälkeen, kun ARA on myöntänyt hankkeelle hissiavustuksen. Kaupun-
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gin hissiavustus myönnetään erillisen hakemuksen perusteella seuraa-
vasti: 

Kaupunkiuudistusalueiden ja kalleusalueen 4 olemassa olevien, hissit-
tömien asuinkerrostalojen hissiavustushakemukset käsitellään saapu-
misjärjestyksessä ns. jatkuvalla periaatteella. 

Muut hissiavustushakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä kah-
desti vuodessa määrättyinä ajankohtina. Kaupungin vuotuisesta käytet-
tävissä olevasta hissiavustusmäärärahasta puolet käytetään 31.5. 
mennessä jätetyille hissiavustushakemuksille ja jäljelle jäänyt avustus-
määrärahaosa käytetään 30.10. mennessä jätetyille hissiavustushake-
muksille. 

Mikäli avustusmäärärahaa on käyttämättä määrättyjen ajankohtien jäl-
keen, kaupungin hissiavustuspäätöksiä tehdään myös 30.10. jälkeen 
jätetyille hissiavustushakemuksille. 

Hissiavustushakemukset, joille ei riitä avustusmäärärahaa ko. vuonna, 
siirretään käsiteltäväksi seuraavalle vuodelle. Jos avustusmäärärahaa 
jää käyttämättä, esitetään, että käyttämättä jäänyt määräraha saadaan 
käyttää seuraavan vuoden talousarvion ylitysoikeutena.

Avustuksen maksaminen

Kaupunginhallitus päättää kehottaa kaupunkiympäristön toimialan pal-
velut- ja luvat palvelukokonaisuuden asukas- ja yrityspalveluiden asun-
topalvelut-yksikköä huolehtimaan kaupungin hissiavustuksen myöntä-
misestä ja maksatuksesta tarkoitukseen osoitettuja määrärahoja käyt-
täen.

Kaupungin hissiavustus maksetaan yhdessä erässä hankkeen valmis-
tuttua, kun lopullisista hankintakustannuksista on annettu erillinen selvi-
tys. 

Kaupungin hissiavustus voidaan määrätä palautettavaksi, jos avustuk-
sen saaja on salannut tai antanut harhaanjohtavia tietoja, joilla on ollut
vaikutusta avustuksen myöntämiseen tai avustus on käytetty muuhun
tarkoitukseen, kuin mihin se on myönnetty.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Simo Merilä, hissiasiamies, puhelin: 310 36122

simo.merila(a)hel.fi

Liitteet
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1 Perustelumuistio
2 Kaupunginhallituksen päätös 23.10.2000 §1360
3 Kaupunginhallituksen päätös 23.10.2000 §1360 liite
4 Helsingin kalleusalueet 1-4 kartta
5 Helsingin kalleusalueet 1-4 listaus

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupungin hissiavustuksen tarkoituksena on kannustaa taloyhtiöitä jäl-
kiasennushissien rakentamiseen. Tavoitteena on parantaa asuntokan-
nan laatua, poistaa esteettömyyttä ja mahdollistaa ikääntyneiden koto-
na asuminen pidempään. 

Kaupungin myöntämällä 10 prosentin hissiavustuksella on ollut myön-
teinen vaikutus yhtiöiden halukkuuteen toteuttaa hissihankkeitaan. His-
sihankkeet ovat kokonaiskustannuksiltaan usein varsin hinnakkaita, jo-
ten kaikki avustuksena saatava raha on asuntoyhtiöille tarpeen. 

Kaupungin hissiavustus on myönnetty vuodesta 2000 alkaen jälkiasen-
nushissin rakentamiseen olemassa olevaan, hissittömään asuinkerros-
taloon hankkeille, jotka ovat saaneet ARAn hissiavustuspäätöksen. 
Hakemukset on käsitelty saapumisjärjestyksessä ympäri vuoden. 

Kaupunginvaltuusto päätti 9.12.2020 kokouksessaan hyväksyessään 
talousarvion vuodelle 2021, että budjettineuvottelun neuvottelutuloksen 
mukaisesti talousarviossa hissiavustuksiin vuosittain varattua määrära-
haa vähennetään 1 600 000 eurosta 800 000 euroon. Lisäksi vuoden 
talousarvioon 2021 on kirjattu samaisessa budjettineuvottelussa tehty 
neuvottelukirjaus: ”Kaupungin hissiavustukset kohdennetaan erityisesti 
niille alueille, joissa avustusten käyttö edistää vaikuttavimmin hissire-
monttien käynnistymistä ja esteettömyyden toteuttamista.” 

Hissiavustuksiin vuosittain varatun määrärahan vähentämisen ja his-
siavustusten kohdentamisen johdosta Helsingin kaupungin hissiavus-
tuksen myöntämisperusteita ja -menettelyä on tarpeen muuttaa. 

Kaupunkiuudistusalueilla ja kalleusalueella 4 on paljon asuntoja hissit-
tömissä kerrostaloissa. Noin puolet Helsingin hissittömistä porrashuo-
neista sijaitsee näillä alueilla. Hissiavustuksen kohdentamisella voidaan 
tukea alueiden kehitystä ja edistää jälkiasennushissien rakentamis-
hankkeiden käynnistymistä. Kaupunkiympäristön toimialan palvelut- ja 
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luvat palvelukokonaisuuden asukas- ja yrityspalveluiden asuntopalve-
lut-yksikkö laatii kaupunginhallituksen asiassa tekemän päätöksen pe-
rusteella uuden Helsingin kaupungin hissiavustuksen myöntämisperus-
teita ja -menettelyä koskevan ohjeen, joka kumoaa asiasta aiemmin 
23.10.2000 annetun ohjeen. 

Esitystä on valmisteltu yhdessä sekä kaupunginkanslian että kaupun-
kiympäristön toimialan kanssa.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Simo Merilä, hissiasiamies, puhelin: 310 36122

simo.merila(a)hel.fi

Liitteet

1 Perustelumuistio
2 Kaupunginhallituksen päätös 23.10.2000 §1360
3 Kaupunginhallituksen päätös 23.10.2000 §1360 liite
4 Helsingin kalleusalueet 1-4 kartta
5 Helsingin kalleusalueet 1-4 listaus

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Kaupunginkanslia
Kaupunkiympäristön toimiala

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 14.06.2021 § 463

HEL 2021-003979 T 10 07 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle. 

Käsittely

14.06.2021 Pöydälle

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Daniel 
Sazonovin ehdotuksesta. 
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Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Simo Merilä, hissiasiamies, puhelin: 310 36122

simo.merila(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 20.04.2021 § 199

HEL 2021-003979 T 10 07 03

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että kau-
pungin hissiavustuksen myöntämisperusteita ja –menettelyä muutetaan 
siten, että ne ovat seuraavat:

Myöntämisperusteet

Helsingin kaupungin hissiavustusta myönnetään jälkiasennushissin ra-
kentamiseen olemassa olevaan, hissittömään asuinkerrostaloon. Avus-
tuksen myöntämisen edellytyksenä on, että Asumisen rahoitus- ja ke-
hittämiskeskus (ARA) on hyväksynyt jälkiasennushissin rakentamisen 
hankintakustannukset ja myöntänyt hankkeelle hissiavustuksen. His-
siavustusta ei myönnetä kohteisiin, joissa myymälä-, liike- tai toimitiloja 
tms. muutetaan asuinkäyttöön (ns. käyttötarkoituksen muutos).

Helsingin kaupungin hissiavustukset kohdennetaan ensisijaisesti kau-
punkiuudistusalueille ja kalleusalueelle 4. Asumisen ja siihen liittyvän 
maankäytön ohjelman 2020 (AM-ohjelma 2020) ohjelmakaudella kau-
punkiuudistusalueet ovat Malminkartano-Kannelmäki, Malmi ja Mellun-
kylä, joista Mellunkylä sijaitsee kalleusalueella 4 ja Malminkartano-
Kannelmäki ja Malmi kalleusalueella 3. Muille alueille hissiavustusta 
myönnetään erikseen määrättyinä ajankohtina, mikäli vuotuista avus-
tusmäärärahaa on jäljellä sen jälkeen, kun kaupunkiuudistusalueiden ja 
kalleusalueen 4 avustukset on myönnetty.

Avustuksen määrä

Hissiavustuksen määrä on 10 prosenttia hyväksytyistä hankintakustan-
nuksista. Hissiavustusta myönnetään jälkiasennushissin rakentamises-
ta aiheutuviin välttämättömiin hankintakustannuksiin kuten jälkiasen-
nushissin hankintaan, tarvittaviin rakennus- ja LVIS-teknisiin töihin sekä 
suunnittelu-, rakennuttamis-, valvonta- ja yleiskustannuksiin.  

Haku- ja myöntämismenettely
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Kaupungin hissiavustuksen hakuaika on jatkuva, joten ennalta määri-
teltyä hakuaikaa ei ole. Kaupungin hissiavustusta voidaan hakea sen 
jälkeen, kun ARA on myöntänyt hankkeelle hissiavustuksen. Kaupun-
gin hissiavustus myönnetään erillisen hakemuksen perusteella seuraa-
vasti:

Kaupunkiuudistusalueiden ja kalleusalueen 4 olemassa olevien, hissit-
tömien asuinkerrostalojen hissiavustushakemukset käsitellään saapu-
misjärjestyksessä ns. jatkuvalla periaatteella. 

Muut hissiavustushakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä kah-
desti vuodessa määrättyinä ajankohtina. Kaupungin vuotuisesta käytet-
tävissä olevasta hissiavustusmäärärahasta puolet käytetään 31.5. 
mennessä jätetyille hissiavustushakemuksille ja jäljelle jäänyt avustus-
määrärahaosa käytetään 30.10. mennessä jätetyille hissiavustushake-
muksille.

Mikäli avustusmäärärahaa on käyttämättä määrättyjen ajankohtien jäl-
keen, kaupungin hissiavustuspäätöksiä tehdään myös 30.10. jälkeen 
jätetyille hissiavustushakemuksille. Hissiavustushakemukset, joille ei 
riitä avustusmäärärahaa ko. vuonna, siirretään käsiteltäväksi seuraa-
valle vuodelle. Jos avustusmäärärahaa jää käyttämättä, esitetään, että 
käyttämättä jäänyt määräraha saadaan käyttää seuraavan vuoden ta-
lousarvion ylitysoikeutena.

Avustuksen maksaminen

Kaupungin hissiavustus maksetaan yhdessä erässä hankkeen valmis-
tuttua, kun lopullisista hankintakustannuksista on annettu erillinen selvi-
tys.

Kaupungin hissiavustus voidaan määrätä palautettavaksi, jos avustuk-
sen saaja on salannut tai antanut harhaanjohtavia tietoja, joilla on ollut 
vaikutusta avustuksen myöntämiseen tai avustus on käytetty muuhun 
tarkoitukseen, kuin mihin se on myönnetty.

Käsittely

20.04.2021 Ehdotuksen mukaan

Asian aikana kuultavana oli tiimipäällikkö Marjo Tapana. Asiantuntija 
poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Marjo Tapana, tiimipäällikkö, puhelin: 310 34222
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marjo.tapana(a)hel.fi
Merja Liski, yksikön päällikkö, puhelin: 310 34184

merja.liski(a)hel.fi
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§ 489
Kansallisen kaupunkipuiston esiselvitys ja jatkotoimenpiteet

HEL 2020-002843 T 10 05 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi. 

Kaupunginhallitus päättää, että kaupunki ryhtyy valmistelemaan Kan-
sallisen kaupunkipuiston perustamista ilmeisimpien alueiden, Keskus-
puiston ja Haltialan muodostaman ytimen pohjalta. Helsingin kansalli-
sen kaupunkipuiston idea on korostaa erityisesti luontaisesti uusiutu-
vien kaupunkimetsien, mutta myös historiallisesti muokkaantuneiden 
perinneympäristöjen ja merellisyyden merkitystä luonnon monimuotoi-
suuden, virkistymisen ja kulttuuriarvojen kannalta. Kansallisen kaupun-
kipuiston täydentämistä tarkastellaan tarvittaessa jatkossa muuhun 
kaavoitukseen, luontokartoitukseen ja virkistysalueiden suunnitteluun 
sisältyen. Kansallisen kaupunkipuiston käynnistysvaiheen valmistelutyö 
ei saa viedä resursseja viheralueiden kehittämistyöltä muualta kaupun-
gin alueelta. Kansallisen kaupunkipuiston ja Nyky plus –vaihtoehtoon 
liittyvän muun valmistelun yhteisenä tavoitteena on luoda verkostomai-
nen kokonaisuus, joka ulottuu koko kaupungin alueelle, myös esikau-
punkien ympäristöihin.

Samalla kaupunginhallitus toteaa, että Helsingin kaupunkipuiston mer-
kitystä, asemaa ja imagoa vahvistetaan. Helsingin kaupunkipuistolle 
perustetaan oma suunnittelutiimi ja nimetään projektipäällikkö vuodesta 
2021 alkaen. Helsingin kaupunkipuiston jatkosuunnittelu suunnataan 
koko kaupungin alueelle huomioiden myös esikaupunkialueen. Kansal-
liseen kaupunkipuistoon panostamisen ei tule olla pois muiden kau-
punkialueiden puistojen ja metsien hoidosta.

Käsittely

Palautusehdotus:
Sanna Vesikansa: Poistetaan: Lisäksi kaupunginhallitus päättää ettei 
kansallisen kaupunkipuiston valmistelua enää jatketa.
 
Korvataan: Kaupunginhallitus päättää, että kaupunki ryhtyy valmistele-
maan Kansallisen kaupunkipuiston perustamista ilmeisimpien alueiden, 
Keskuspuiston ja Haltialan muodostaman ytimen pohjalta. Helsingin 
kansallisen kaupunkipuiston idea on korostaa erityisesti luontaisesti 
uusiutuvien kaupunkimetsien, mutta myös historiallisesti muokkaantu-
neiden perinneympäristöjen ja merellisyyden merkitystä luonnon mo-
nimuotoisuuden, virkistymisen ja kulttuuriarvojen kannalta. Kansallisen 
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kaupunkipuiston täydentämistä tarkastellaan tarvittaessa jatkossa 
muuhun kaavoitukseen, luontokartoitukseen ja virkistysalueiden suun-
nitteluun sisältyen. Kansallisen kaupunkipuiston käynnistysvaiheen 
valmistelutyö ei saa viedä resursseja viheralueiden kehittämistyöltä 
muualta kaupungin alueelta. Kansallisen kaupunkipuiston ja Nyky plus 
–vaihtoehtoon liittyvän muun valmistelun yhteisenä tavoitteena on luo-
da verkostomainen kokonaisuus, joka ulottuu koko kaupungin alueelle, 
myös esikaupunkien ympäristöihin.
 
Samalla kaupunginhallitus toteaa, että Helsingin kaupunkipuiston mer-
kitystä, asemaa ja imagoa vahvistetaan. Helsingin kaupunkipuistolle 
perustetaan oma suunnittelutiimi ja nimetään projektipäällikkö vuodesta 
2021 alkaen. Helsingin kaupunkipuiston jatkosuunnittelu suunnataan 
koko kaupungin alueelle huomioiden myös esikaupunkialueen. Kansal-
liseen kaupunkipuistoon panostamisen ei tule olla pois muiden kau-
punkialueiden puistojen ja metsien hoidosta.

Kannattaja: Elisa Gebhard

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Sanna Vesikansa palautusehdotuksen mukaisesti muutet-
tuna

Jaa-äänet: 5
Seija Muurinen, Pia Pakarinen, Wille Rydman, Daniel Sazonov, Ulla-
Marja Urho

Ei-äänet: 10
Elisa Gebhard, Veronika Honkasalo, Mikko Kiesiläinen, Mika Raatikai-
nen, Marcus Rantala, Nasima Razmyar, Anni Sinnemäki, Sanna Vesi-
kansa, Anna Vuorjoki, Ozan Yanar

Kaupunginhallitus palautti asian uudelleen valmisteltavaksi äänin 5 - 
10.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36154

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Liitteet

1 Helsingin kansallisen kaupunkipuiston esiselvitys
2 Vuorovaikutuspilotti -raportti
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3 Kaupunkitaloudellisten vaikutusten arviointi -raportti
4 Valtuustoaloite 25.5.2016
5 Kaupunginvaltuuston päätös 22.2.2017 (HEL 2016-006233)
6 Kaupunginhallituksen päätös 27.2.2017
7 Kaupunginjohtajan päätös 15.3.2017 (HEL 2017-002830)

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Kansallinen kaupunkipuisto 
Helsinkiin! -liike

Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 
täytäntöönpano

Helsingin kaupunginosayh-
distykset ry Helka

Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 
täytäntöönpano

Helsingin Luonnonsuojeluyh-
distys

Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 
täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi Helsingin kansallista kaupunki-
puistoa koskevan esiselvityksen ja kehottaa ryhtymään vaihtoehtoon 
Nyky + (Helsingin kaupunkipuisto) sisältyviin jatkotoimenpiteisiin, joita 
toteutetaan toimintasuunnitelmien ja talousarvion kautta.

Lisäksi kaupunginhallitus päättää ettei kansallisen kaupunkipuiston 
valmistelua enää jatketa.

Esittelijän perustelut

Esiselvityksen tausta ja keskeinen sisältö

Kansallisen kaupunkipuiston perustamisselvitys aloitettiin keväällä 
2017 valtuustoaloitteen pohjalta. Aloitekäsittelyn yhteydessä valtuusto 
päätti, että kaupunkilaisille tulee järjestää kysely siitä, mitä viher- ja 
kulttuuriympäristöt merkitsevät kaupunkilaisille. Näiden päätösten pe-
rusteella kaupunginhallitus päätti 27.2.2017, että kansallisen kaupunki-
puiston perustamistyö otetaan pilottihankkeeksi Helsingin uudessa 
osallisuus- ja vuorovaikutusmallissa.

Helsingin kaupunkistrategian 2017-2021 kohdassa Elävät, omaleimai-
set ja turvalliset kaupunginosat on kirjaus: Kansallinen kaupunkipuisto -
hankkeesta tehdään päätös kuluvan valtuustokauden aikana, tekeillä 
olevan selvityksen valmistuttua.
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Kansallisen kaupunkipuiston esiselvitykseen liittyneen, noin kolme 
vuotta kestäneen vuorovaikutuspilotin tuloksena syntyi neljä vaihtoeh-
toista etenemistapaa. Vaihtoehdot ja niiden vaikutukset sekä jatkotoi-
menpiteet on esitelty esiselvitysraportissa ja sen liitteinä olevissa vuo-
rovaikutusraportissa ja kaupunkitaloudellisten vaikutusten arvioinnissa.

Viher- ja kulttuuriympäristöarvot ovat säilyneet Helsingissä hyvin. Esi-
selvityksessä todettiin, että kansallisen kaupunkipuiston perustaminen 
maankäyttö- ja rakennuslain 9. luvun mukaisesti ympäristöministeriön 
päätöksellä on yksi keino Helsingin viher- ja kulttuuriympäristöarvojen 
turvaamiseen. Päätös kansallisesta kaupunkipuistosta ei kuitenkaan 
ole ainut keino, vaan kaupunki on jo tunnistanut selvityksissään kansal-
lisen kaupunkipuiston sisällön kriteerien mukaiset viher- ja kulttuuriym-
päristön arvot ja turvannut ne kaavoituksella ja muilla päätöksillään ja 
ottanut ne huomioon strategiassaan.

Esiselvityksen vuorovaikutuksessa syntyi vaihtoehto Nyky+, Helsingin 
kaupunkipuisto, jossa kaupunki turvaa kansallista kaupunkipuistoa 
koskevassa valtuustoaloitteessa esitetyn laajan, uuden ajan kaupunki-
puiston arvot omilla päätöksillään ilman ympäristöministeriön päätöstä. 
Vaihtoehto Nyky+ sisältää monipuoliset tavoitteet Helsingin kaupunki-
puiston kehittämiselle. Nämä tavoitteet ovat jo osittain lähteneet toteu-
tumaan aiemmin tehtyjen päätösten, valmistelussa olevien hankkeiden 
sekä kaupungin strategian mukaisesti. 

Esiselvityksen mukaan Helsingillä on mahdollisuus perustaa ympäris-
töministeriön kriteerit täyttävä kansallinen kaupunkipuisto. Haasteellista 
on löytää kansalliselle kaupunkipuistolle kolmesta esille tulleesta alus-
tavasta tarkastelualuevaihtoehdosta sellainen rajaus, joka tyydyttäisi 
laajuuden osalta kaikkia osallisia, ja joka ei olisi ristiriidassa jo tehtyjen 
maankäyttöä koskevien päätösten kanssa. Mahdollisen puiston määrit-
tämisen ja maankäytön muutosten ennakoimisen rajauksen valmiste-
lussa on arvioitu kestävän useita vuosia ja kohdistavan maankäyttötar-
kasteluita ja suunnitteluresursseja yleiskaavan toteuttamisohjelmasta 
poiketen puiston reunoille.

Vaihtoehto Nyky+ vastaa sisällöltään parhaiten valtuustoaloitteen tavoi-
tetta ja mahdollistaa vuorovaikutuspilotissa esiin tulleen yhteisen toi-
mintatavan kehittämisen. Vaihtoehto Nyky+ on kaupunkitaloudellisen 
selvityksen mukaan kokonaistaloudellisin vaihtoehto. Vaihtoehtojen 
kaupunkitaloudellisessa vertailussa vaihtoehdon Nyky+ toteuttamisen 
kustannuksissa on huomioitu tämän vaihtoehdon tarvitsema 10%:n ta-
sokorotus viheralueiden hoitoresursseihin. Vaihtoehto sisältää toimen-
piteitä, jotka voidaan aloittaa heti. Toimenpiteet koskevat koko kaupun-
gin aluetta niin kuin vuorovaikutuksessa on toivottu. Vaihtoehtoon Ny-
ky+ sisältyvät toimenpiteet tukevat kaupungin strategiaa ja toisaalta 
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vastaavat valtuustoaloitteen ja kansallisen kaupunkipuiston sisältövaa-
timusten tavoitteita.

Vaihtoehtoon Nyky+ sisältyvät seuraavat toimenpiteet:

 Panostetaan virkistys- ja viherverkoston toteuttamiseen yleiskaa-
van, asemakaavojen ja viher- ja virkistysverkoston kehittämisperi-
aatteiden (Kslk 2016) sekä viher- ja virkistysverkoston kehittämis-
suunnitelman (VISTRA) mukaisesti 

 Kiirehditään kaupunkiluontoverkostojen (metsä-, niitty-ja siniverkos-
tot) toteuttamista

 Toteutetaan merellinen strategia 

 Toteutetaan kulttuuriympäristön suojelu yleiskaavan ja asemakaa-
vojen mukaisesti ja laaditaan kulttuuriympäristöohjelma

 Turvataan riittävät rahalliset ja henkilöresurssit viher- ja kulttuuriym-
päristöjen kehittämiseen, toteuttamiseen ja hoitoon

 Vahvistetaan kaupunkilaisten omaehtoista toimintaa ja digitaalisia 
alustoja

 Valmistellaan toimintatapa, jolla kehitetään ja seurataan viher- ja 
virkistysverkoston sekä kulttuuriympäristöjen kokonaisuutta kau-
pungin vetovoimatekijänä.

Esiselvityksessä todetaan, että mikäli edettäisiin kansallisen kaupunki-
puiston hakuvaiheeseen, valmisteluun tulisi varata lisää aikaa. Lisäksi 
tarvitaan lisää resursseja maankäytön suunnitteluun, maisemasuunnit-
teluun ja vuorovaikutukseen. Kaikkien alustavien tarkastelualuevaih-
toehtojen (VE1-VE3) rajauksen määrittäminen vaatii lisää maankäytön 
tarkasteluita, koska rajaukset liittyvät useissa kohdin yleiskaavan 2016 
maankäytön muutosalueisiin. Vaihtoehtojen VE1 (laaja vaihtoehto), 
VE2 (Helsinkipuiston ja Keskuspuiston kokonaisuus) ja VE3 (merelli-
nen vaihtoehto) alustavat tarkastelualueet ovat laajuudeltaan erilaisia. 
Vaihtoehto VE1 rajautuu useissa kohdin maankäytön muutosalueisiin 
ja edellyttää eniten maankäyttötarkasteluita, mikä hidastaa päätöksen 
tekoa kansallisen kaupunkipuiston perustamisesta. Koska VE3 on osa-
na kaikkia alustavia tarkastelualueita, se luo pohjan kansallisen kau-
punkipuiston mahdollisille jatkoselvityksille.

Päätökset selvityksen pohjana
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Helsingissä on ollut aloitteita kansallisen kaupunkipuiston perustami-
sesta vuodesta 1998 alkaen. Yleiskaavassa 2002 päädyttiin lukuisten 
kansallisen kaupunkipuiston rajausvaihtoehtoja koskevien aloitteiden 
pohjalta esittämään Helsinkipuiston alue, jonka arvot turvataan kaaval-
lisin ja muun suunnittelun keinoin. Helsinkipuisto, vihersormet, viher-
verkostot, kulttuuriympäristöt, kaupunkiluontoverkostot ja merellisyys 
on otettu huomioon Helsingin yleiskaavassa 2016 ja kaupunkisuunnit-
telulautakunnan vuonna 2016 hyväksymissä viher- ja virkistysalueiden 
kehittämisperiaatteissa, jotka perustuvat nk. VISTRA I-II raporttien sel-
vityksiin ja suunnitelmiin. Esiselvitystyön lähtökohtana on se, ettei rat-
kaisu ole ristiriidassa kaupunginvaltuuston hyväksymän Helsingin 
yleiskaavan 2016 toteuttamisen kanssa.

Vuonna 2016 tehdyssä kansallista kaupunkipuistoa koskevassa val-
tuustoaloitteessa tavoitteena oli edellisiä aloitteita laajempi, koko kau-
pungin kattava urbaani ja verkostomainen uuden ajan kaupunkipuisto. 
Kansallista kaupunkipuistoa koskevan aloitteen allekirjoitti 54 valtuutet-
tua. Lausunnot saatiin kuudelta eri lautakunnalta, jotka lausuivat toisis-
taan poikkeavalla tavalla. Kaupunginhallitus katsoi, että kansallisen 
kaupunkipuiston perustamisselvitys on tehtävä, jotta voidaan päättää 
sen perustamisesta tai perustamatta jättämisestä. Kansallista kaupun-
kipuistoa koskevan ja valtuustoaloitetta edeltäneen kuntalaisaloitteen 
allekirjoitti yli 7000 henkilöä ja 81 yhteisöä.

Valtuustoaloitteen käsittelyn johdosta ja kaupunginhallituksen 
27.2.2017 tekemän vuorovaikutuspilotointia koskeneen päätöksen jäl-
keen kaupunginjohtaja päätti johtajistokäsittelyssä 15.3.2017 kansalli-
sen kaupunkipuiston perustamisselvityksen ohjausryhmästä. Helsingin 
kaupunkistrategian 2017–2021 tavoitteena on, että kaupunginvaltuusto 
päättää valtuustokauden 2017–2021 aikana, hakeeko Helsinki kansalli-
sen kaupunkipuiston statusta. 

Kansallinen kaupunkipuisto

Kaupunki voi hakea kansallisen kaupunkipuiston perustamista ympäris-
töministeriöltä. Kansallisesta kaupunkipuistosta säädetään maankäyttö- 
ja rakennuslain 9. luvussa. 

MRL 68 §:ssä on kansallista kaupunkipuistoa koskeva perussäännös, 
joka kuuluu seuraavasti: Kaupunkimaiseen ympäristöön kuuluvan alu-
een kulttuuri- tai luonnonmaiseman kauneuden, luonnon monimuotoi-
suuden, historiallisten ominaispiirteiden tai siihen liittyvien kaupunkiku-
vallisten, sosiaalisten, virkistyksellisten tai muiden erityisten arvojen 
säilyttämiseksi ja hoitamiseksi voidaan perustaa kansallinen kaupunki-
puisto. (30.12.2008/1129).
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Kansalliseen kaupunkipuistoon voidaan osoittaa alueita, jotka tämän 
lain mukaisessa kaavassa on osoitettu puistoksi, virkistys- tai suojelua-
lueeksi, arvokkaaksi maisema-alueeksi tai muuhun kansallisen kau-
punkipuiston tarkoituksen kannalta sopivaan käyttöön.

Puistoon osoitetaan ensi sijassa kunnan, valtion tai muun julkisyhteisön 
omistuksessa olevia alueita. Muita alueita puistoon voidaan osoittaa 
omistajan suostumuksella. Omistajan suostumus ei ole kuitenkaan tar-
peen, jos puiston perustamispäätöksessä tai hoito- ja käyttösuunnitel-
massa ei anneta aluetta koskevia 70 §:ssä tarkoitettuja määräyksiä.

Lainkohtaa sovellettaessa kansallista kaupunkipuistoa voidaan luon-
nehtia niin, että se on rajattu kokonaisuus, joka sisältää puistojen lisäk-
si kansallisesti merkittäviä rakennettuja kulttuuriympäristöjä, luontokoh-
teita ja virkistysalueita, joista syntyy ympäristöministeriön kriteerit täyt-
tävä laaja kokonaisuus, ja jonka pysyvyys halutaan turvata. Hakemuk-
sessa on määritettävä ja kohdennettava kansallisen kaupunkipuiston 
alueella olevat MRL 68 §:ssä mainitut erityiset arvot. Lähtökohta on se, 
että niitä erityisiä arvoja, joiden olemassa oloon kansallisen kaupunki-
puiston perustaminen ja aluerajaus perustuvat, ei vastaisella maankäy-
töllä heikennetä.  Suomeen on perustettu tähän mennessä yhdeksän 
kansallista kaupunkipuistoa: Hämeenlinnaan, Heinolaan, Poriin, Han-
koon, Porvooseen, Turkuun, Kotkaan, Forssaan ja Kuopioon. 

Vuorovaikutus

Jotta erilaiset mielipiteet puistosta ja alustavan tarkastelualueen laa-
juudesta tulisivat esiin, on esiselvityksessä esitetty eri vaihtoehtoja ja 
arvioitu niiden vaikutuksia. Vaikutusten arvioinnissa on tuotu esiin mo-
nipuolisesti vuorovaikutuksessa esiin tulleita osin ristiriitaisiakin vaiku-
tuksia. Ohjausryhmä on painottanut vaikutusten arviointia. 

Kaupunkilaiset arvostavat viheralueitaan ja kulttuuriympäristöjä. Kes-
keisin kysymys on ollut virkistysalueiden pysyvyyden turvaaminen ja 
millaisilla päätöksillä se tehdään. Suurin osa vuorovaikutukseen osallis-
tuneista on huolissaan viheralueille rakentamisesta tiivistyvässä kau-
pungissa ja näkee kaupunginvaltuuston ja ympäristöministeriön pää-
töksen kansallisesta kaupunkipuistosta turvaavan viheralueiden pysy-
vyyttä paremmin kuin kaupungin muut päätökset.

Valtuuston päätöksen mukaan tehdyn, kaupunkilaisille suunnatun kart-
takyselyn ja laajan vuorovaikutuksen tuloksena oli, että kansallisen 
kaupunkipuiston alueita rajattiin laajasti koko Helsingin alueelle. Osalli-
set haluavat myös olla mukana kehittämässä viheralueita, mikä on 
kaupungin voimavara. Kyselyn tuloksia on jo hyödynnetty viher- ja vir-
kistysalueiden suunnittelussa.
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Työhön on kuulunut työpajoja, sovellettu Suomen itsenäisyyden rahas-
to SITRA:n dialogimallia ja järjestetty verkkodialogi. Kansallinen kau-
punkipuisto Helsinkiin! -liike (KKPH! -liike) osallistui työryhmän kokouk-
siin ja valmisteluun. Työryhmää laajennettiin KKPH! -liikkeen aloitteesta 
siten, että mukaan tulivat myös kasvatuksen ja koulutuksen sekä sosi-
aali- ja terveystoimialojen edustajat. Vuorovaikutuspilotista on oma, 
erillinen raportti, josta ilmenee, että KKPH! -liike ja sen taustalla olevat 
yhdistykset ovat tuoneet vaihtoehtoa VE1 tukevan kantansa esiin. Sa-
malla vuorovaikutuksessa tuli esiin laajan kansallisen kaupunkipuiston 
tarpeen lisäksi myös se, että kansallisen kaupunkipuiston perustami-
nen ei ole ainut keino turvata viher- ja kulttuuriympäristön arvot.

Esiselvityksessä tunnistettiin kaupungin yhteisen toimintatavan tarve 
viher- ja kulttuuriympäristöjen turvaamisessa. Helsingin kaupungin vi-
heralueet, kulttuuriympäristöt ja niihin liittyvät arvot voidaan turvata 
muun muassa kaavoituksen ja muun suunnittelun keinoin. Helsingillä 
on kaikki edellytykset luoda brändi Helsingin kaupunkipuiston ympärille. 
Tätä vahvaa mielikuvaa voidaan yhdessä merellisen Helsingin ja toimi-
van viheralueverkoston kanssa hyödyntää kansallisella ja kansainväli-
sellä tasolla kaupungin markkinoinnissa. Uusia toimintatapoja on jo ke-
hittymässä kaupungin organisaatiouudistuksen jälkeen, ja niitä on tar-
peen edelleen kehittää. Helsingissä on tehty pitkäjänteistä työtä viher-
verkoston säilyttämiseksi vuosikymmenien ajan, mikä myös tuli myös 
esille työssä. Helsinki on tunnistanut Helsingin kannalta erityiset arvot 
kaavoitusprosesseissa ja muun muassa VISTRA:n selvityksissä vuosi-
na 2013 ja 2016. Vuorovaikutuksessa saatu palaute on otettu huo-
mioon esiselvityksen vaihtoehtojen muodostamisessa ja vaikutusten 
arvioinnissa. Vaihtoehdon Nyky+ pohjalta voidaan aloittaa viher- ja kult-
tuuriympäristökokonaisuuksiin liittyvien kaupungin yhteisten toimintata-
pojen kehittäminen heti.

Jatkotoimenpiteet

Esittelijän kanta

Esittelijä toteaa, että kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupungin-
hallitukselle syntyi usean äänestyksen jälkeen, jotka kokonaisuudes-
saan ilmenevät päätöshistoriasta.

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle 24.5.2020, 
että kaupunginhallitus päättää hyväksyä Helsingin kansallisen kaupun-
kipuiston esiselvityksen sekä sen perusteella käynnistää toimenpiteet 
vaihtoehdon Nyky+ (Helsingin kaupunkipuisto) pohjalta. Vaihtoehto tur-
vaa Helsingin kulttuuri-, maisema-, luonto- ja virkistysarvojen säilyttä-
misen ja varmistaa niiden kehittämisedellytykset kaupungin strategisten 
tavoitteiden mukaisesti ja kaupungin kokonaisedun kannalta tarkoituk-
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senmukaisella tavalla. Jatkotoimien toteutus ja seuranta ohjelmoidaan 
toimintasuunnitelmissa ja talousarvion kautta vuodesta 2021 alkaen. 

Lisäksi kaupunkiympäristölautakunta esitti, lautakunnan esittelijän esi-
tyksestä poiketen, kaupunginhallitukselle, että "kaupunki ryhtyy valmis-
telemaan Kansallisen kaupunkipuiston perustamista ilmeisimpien 
alueiden, Keskuspuiston ja Haltialan muodostaman ytimen pohjalta. 
Helsingin kansallisen kaupunkipuiston idea on korostaa erityisesti luon-
taisesti uusiutuvien kaupunkimetsien, mutta myös historiallisesti muok-
kaantuneiden perinneympäristöjen ja merellisyyden merkitystä luonnon 
monimuotoisuuden, virkistymisen ja kulttuuriarvojen kannalta. Kansalli-
sen kaupunkipuiston täydentämistä tarkastellaan tarvittaessa jatkossa 
muuhun kaavoitukseen, luontokartoitukseen ja virkistysalueiden suun-
nitteluun sisältyen. Kansallisen kaupunkipuiston käynnistysvaiheen 
valmistelutyö ei saa viedä resursseja viheralueiden kehittämistyöltä 
muualta kaupungin alueelta. Kansallisen kaupunkipuiston ja Nyky plus 
–vaihtoehtoon liittyvän muun valmistelun yhteisenä tavoitteena on luo-
da verkostomainen kokonaisuus, joka ulottuu koko kaupungin alueelle, 
myös esikaupunkien ympäristöihin."

Vielä kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, "että 
Helsingin kaupunkipuiston merkitystä, asemaa ja imagoa vahvistetaan. 
Helsingin kaupunkipuistolle perustetaan oma suunnittelutiimi ja nime-
tään projektipäällikkö vuodesta 2021 alkaen. Helsingin kaupunkipuiston 
jatkosuunnittelu suunnataan koko kaupungin alueelle huomioiden myös 
esikaupunkialueet."

Lopuksi lautakunta päätti merkitä tiedoksi vuorovaikutuspilotin loppura-
portin ja kaupunkilaisille suunnatun Helsingin kansallisen kaupunkipuis-
ton kyselyn sekä antaa vastineen vuorovaikutuspilotissa tulleisiin mieli-
piteisiin.

Jatkotoimenpiteenä lautakunta esitti, että vaihtoehdon Nyky+ toteutus 
ja seuranta alkavat vuonna 2021 toimintasuunnitelmien ja talousarvion 
kautta.

Esittelijä toteaa, että Helsingin kaupunkipuiston kokonaisuus, ulottues-
saan verkostomaisena myös esikaupunkialueille, riittäisi oletettavasti 
kansallisen kaupunkipuiston statuksen saamiseen. Ympäristöministe-
riöstä saadun selvityksen mukaan heikkoutena lautakunnan esitykses-
sä voidaan nähdä se, ettei tämän aloitusalueen, eli "ilmeisimpien aluei-
den, Keskuspuiston ja Haltialan muodostaman ytimen" kokonaisuutta 
ole määritelty tarkemmin ja ettei se näin rajattuna myöskään määrittele 
tulevaan puistoon sisältyviä arkkitehtonisia arvoja tai alueita.  

Edellä olevaan perustuen esittelijä katsoo, että koska kansallisen kau-
punkipuiston perustamista koskevat säännökset edellyttävät riittävän 
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laajaa ja monipuolista aluetta ja kokonaisuutta, sitä ei todennäköisesti 
vielä muodostuisi, mikäli kansallisen kaupunkipuiston statusta haettai-
siin vain Keskuspuiston ja Haltialan muodostaman ytimen ympärille. 
Muita nk. "ilmeisimpiä alueita" ei myöskään ole nimetty. Kansallisen 
kaupunkipuiston valmistelu vaatisi vielä runsaasti lisätyötä. Helsingin 
kaupunkipuisto on laaja ja hyvin hahmotettava kokonaisuus, jonka 
luonto- ja kulttuuriympäristön arvokkaimmat ominaispiirteet tulevat tur-
vatuiksi nykyisin ja tehostettujen hoitotoimien kautta. Helsingin merelli-
sen strategian toteuttaminen ja ydinkeskustan merellisten ranta-
alueiden kehittäminen ovat lisäksi vasta alussa, joten suojeltavien omi-
naisuuksien tarkka määrittäminen on toistaiseksi vielä vaikeaa ennen 
varsinaista kaavoitusta. Lisäksi kaupungin uusimpien ohjelmien, kuten 
arkkitehtuuripoliittisen ohjelman ja kulttuuriympäristöohjelman mahdol-
lisesti tuomaa lisäarvoa hankkeelle ei vielä ole voitu tarkastella täysi-
määräisesti. 

Esittelijä katsoo, kuten lautakunnan esittelijä omassa esityksessään, et-
tä vaihtoehto Nyky + siihen sisältyvine jatkotoimenpiteineen edistää 
Helsingin kulttuuri-, maisema-, luonto- ja virkistysarvojen säilyttämistä 
mutta varmistaa samalla alueiden kehittämisedellytykset kaupungin st-
rategisten tavoitteiden mukaisesti ja kaupungin kokonaisedun kannalta 
tarkoituksenmukaisella tavalla. Kansallisen kaupunkipuiston statuksen 
hakemiselle ja siihen tähtäävälle jatkoselvittämiselle ei siten ole ole-
massa erityisiä perusteita. 

Esittelijä toteaa lopuksi, että mikäli kaupunginhallitus hyväksyy päätö-
sehdotuksen, jatkotoimien, kuten hankkeelle osoitettavan tarpeellisen 
lisäresursoinnin toteutus ja seuranta on mahdollista ohjelmoida toimin-
tasuunnitelmissa ja talousarvion kautta tulevalla strategiakaudella. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36154

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Liitteet

1 Helsingin kansallisen kaupunkipuiston esiselvitys
2 Vuorovaikutuspilotti -raportti
3 Kaupunkitaloudellisten vaikutusten arviointi -raportti
4 Valtuustoaloite 25.5.2016
5 Kaupunginvaltuuston päätös 22.2.2017 (HEL 2016-006233)
6 Kaupunginhallituksen päätös 27.2.2017
7 Kaupunginjohtajan päätös 15.3.2017 (HEL 2017-002830)

Oheismateriaali
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1 Vuorovaikutuspilotin aikana tulleet mielipiteet (2017-2019)
2 Kannanotto 7.4.2020, Helka ry
3 Kannanotto 17.3.2020, Hermanni-Vallila Seura ry

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Kansallinen kaupunkipuisto 
Helsinkiin! -liike

Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 
täytäntöönpano

Helsingin kaupunginosayh-
distykset ry Helka

Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 
täytäntöönpano

Helsingin Luonnonsuojeluyh-
distys

Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 
täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto
Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto
Kaupunkiympäristölautakunta
Kaupunginmuseo

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 14.06.2021 § 467

HEL 2020-002843 T 10 05 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle. 

Käsittely

14.06.2021 Pöydälle

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Reetta 
Vanhasen ehdotuksesta. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
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Lisätiedot
Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36154

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 19.05.2020 § 282

HEL 2020-002843 T 10 05 02

Hankenumero 5806_2

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta päätti panna asian viikoksi pöydälle.

Käsittely

19.05.2020 Pöydälle

Asian aikana kuultavana oli maisema-arkkitehti Raisa Kiljunen-Siirola. 
Asiantuntija poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Vastaehdotus:
Tuomas Rantanen: Päätös muuten esityksen mukaan, mutta tämä vir-
ke pois: "Lisäksi kaupunkiympäristölautakunta esittää kaupunginhalli-
tukselle, että kaupunginhallitus päättää, ettei Helsingin Kansallisen 
kaupunkipuiston selvittämistä enää jatketa."

Poistetun tilalle lisätään:

"Lisäksi kaupunkiympäristölautakunta esittää kaupunginhallitukselle, et-
tä kaupunginhallitus päättää, että kaupunki jatkaa Kansallisen kaupun-
kipuiston selvittämistä ilmeisempien alueiden, kuten esimerkiksi Kes-
kuspuiston, Haltialan ja Vanhankaupunginlahden muodostaman ytimen 
pohjalta. Helsingin oman kansallisen kaupunkipuiston idea on korostaa 
erityisesti luontaisesti uusiutuvien kaupunkimetsien, mutta myös histo-
riallisesti muokkaantuneiden perinneympäristöjen ja merellisyyden 
merkitystä luonnon monimuotoisuuden, virkistäytymisen ja kulttuuriar-
vojen kannalta. Kansallisen kaupunkipuiston täydentämistä tarkastel-
laan jatkossa muuhun kaavoitukseen, luontokartoitukseen ja virkistysa-
lueiden suunnitteluun sisältyen.

Kansallisen kaupunkipuiston käynnistysvaiheen valmistelutyö ei saa 
viedä resursseja viheralueiden kehittämistyöltä muualta kaupungin alu-
eelta. Kansallisen kaupunkipuiston ja saman aikaisen muun valmiste-
lun yhteisenä tavoitteena on luoda verkostomainen kokonaisuus, joka 
ulottuu koko kaupungin alueelle, myös esikaupunkien ympäristöihin."

Kannattaja: Eveliina Heinäluoma
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Pöydällepanoehdotus:
Risto Rautava: Pyydän asian pöydälle seuraavaan kokoukseen.

Kaupunkiympäristölautakunta päätti yksimielisesti panna asian pöydäl-
le.

Jäsen Tuomas Rantasen vastaehdotusta ei käsitelty asian käsittelyn 
keskeyttämisen vuoksi.

05.05.2020 Pöydälle

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Jussi Luomanen, kaupunkitila- ja maisemasuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 38626

jussi.luomanen(a)hel.fi
Raisa Kiljunen-Siirola, maisema-arkkitehti, puhelin: 310 37209

raisa.kiljunen-siirola(a)hel.fi
Anne Karlsson, tiimipäällikkö, puhelin: 310 37444

anne.karlsson(a)hel.fi
Tiina Antila-Lehtonen, vuorovaikutussuunnittelija, puhelin: 310 37436

tiina.antila-lehtonen(a)hel.fi
Heikki Salmikivi, tiimipäällikkö, puhelin: 310 37483

heikki.salmikivi(a)hel.fi
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§ 490
Tilojen vuokraaminen osoitteesta Malminkatu 34 kaupunginkanslian 
elinkeino-osaston käyttöön

HEL 2021-007229 T 10 01 04

Päätös

Kaupunginhallitus päätti vuokrata Erikoissijoitusrahasto eQ yhteiskun-
takiinteistöltä osoitteessa Malminkatu 34 sijaitsevat 3 000 m² laajuiset 
toimistotilat kaupunginkanslian elinkeino-osaston käyttöön liitteenä ole-
van 18.6.2021 päivätyn hankesuunnitelman mukaisesti siten, että mää-
räaikaiselta 10 vuoden vuokra-ajalta maksettavien arvonlisäverotto-
mien vuokrien kokonaissumma on yhteensä enintään 9 371 100 euroa. 
Lisäksi kaupunginhallitus oikeuttaa kaupunkiympäristön toimialan asik-
kuusyksikkö 3:n yksikön päällikön allekirjoittamaan vuokrasopimuksen 
Erikoissijoitusrahasto eQ yhteiskuntakiinteistöjen kanssa sekä teke-
mään siihen tarvittaessa vähäisiä muutoksia. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi
Mervi Alaluusua, johtava asiantuntija, puhelin: 040 5420414

mervi.alaluusua(a)hel.fi

Liitteet

1 Hankesuunnitelma Malminkatu 34 210618
2 Hankesuunnitelman liitteet Malminkatu 34

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Vuokranantaja Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut
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Tarve

Helsingin kaupunki on ajalla 1.3.2021-30.6.2023 mukana työllisyyden 
kuntakokeilussa, jolloin kaupunki saa työ- ja elinkeinotoimistolta laajoja 
vastuualueita hoidettavakseen. Tämä tarkoittaa kaupungille noin 50 
000 asiakasta, pääpainotuksena nuoret, vieraskieliset ja haastavam-
massa työmarkkina-asemassa olevat helsinkiläiset työnhakijat. Valtiolta 
siirtyy kokeilun ajaksi kaupungille asiakaskunnan mukana noin 230 
työntekijää. Tämä henkilöstö tekee asiakaspalvelutyötä, joka on tilain-
tensiivistä.

Työllisyyden kuntakokeilun käytettävissä ovat tällä hetkellä kaupungin 
nykyiset työllisyyspalveluiden tilat (Viipurinkatu 2, Runeberginkatu 5 ja 
Fredrikinkatu 48). Lisäksi asiakaspalvelun käytössä ovat Itäkeskuksen 
TE-toimisto (Asiakkaankatu 3) kokonaisuudessaan sekä Pasilan TE-
toimistolta (Ratapihantie 7) yhteiskäyttömahdollisuus pieneltä osaltaan. 
Nämä tilat eivät sellaisenaan riitä palvelemaan koko työllisyyden kunta-
kokeilun tarpeita Helsingissä. Palvelumalli edellyttää riittävän määrän 
työhön soveltuvia tiloja. Tilat vuokrataan 10 vuoden määräaikaisella 
sopimuksella, sillä elinkeino-osasto tarvitsee tiloja vuonna 2023 päätty-
vän työllisyyden kuntakokeilun jälkeen. Kokeilun päättyessä vuonna 
2023 on odotettavissa pysyväismalliin siirtyminen, mikä vakinaistaa 
työllisyyspalveluiden laajuuden nykyistä suurempana. Mallin vakinais-
tamista koskeva lainvalmistelu on työ- ja elinkeinoministeriössä vireillä.

Kaupungin työllisyyden hoidon velvoite jatkuu myös tilanteessa, mikäli 
pysyväismalli ei toteutuisi ja työllisyyden kuntakokeilu päättyisi vuonna 
2023. Ennen kokeilun alkua kaupungin työllisyyspalveluissa työskenteli 
118 kaupungin työntekijää työllisyydenhoidon palveluissa. Jos kokeilun 
jälkeen toimintamalli ei siirry pysyväismalliksi, voidaan kaupungin työlli-
syydenhoidon kokonaisuus kuitenkin keskittää kokonaisuudessa Mal-
minkatu 34:n uuteen toimipaikkaan. Tämä on kustannustehokasta, kun 
otetaan huomioon toimipaikkojen kalustaminen, toiminnan resursointi 
sekä tukipalveluiden järjestäminen yhteen osoitteeseen entisen neljän 
toimipaikan sijaan.

Vaihtoehtoiset tilat

Kaupunkiympäristön toimiala on etsinyt yhteistyössä kaupunginkans-
lian kanssa sopivia tiloja. Vaihtoehtoisia tiloja tarkasteltiin muun muas-
sa osoitteista Elimäenkatu 5, Konepajankuja 1-5, Ympyrätalo, Unionin-
katu 20 sekä Kaivokatu 8. Suhteessa Malminkatu 34:n tiloihin olivat 
muut tarkastelussa olleet tilavaihtoehdot joko soveltumattomia tai niitä 
pidettiin sijaintinsa vuoksi sopimattomina. 

Vuokrattavat tilat
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Tarvittavat tilat on tarkoitus järjestää vuokraamalla osoitteessa Malmin-
katu 34 sijaitsevat toimitilan yhteensä 3 000m². Tilat omistaa Erikoissi-
joitusrahasto eQ yhteiskuntakiinteistöt. 

Tavoitteena on, että työllisyyden kuntakokeilulla on kolme vahvaa kes-
kittymää kaupungissa, joita olisivat Itäkeskus, Pasila ja keskusta. Tämä 
luo hyvät edellytykset myös pysyvän mallin tilaratkaisulle jatkossa. 
Malminkadun tilat ovat sopivan kokoiset, helposti saavutettavissa ja 
tunnistettavissa katukuvassa.

Lisäksi tavoitteena uusille tiloille on ollut saavutettavuus julkisilla kulku-
välineillä sekä tilojen hyvä peruskunto ja muuton nopea aikataulu. Kau-
pungin omassa tilaverkossa olevia tavoitteiden mukaisia työllisyyden 
kuntakokeilun palveluihin soveltuvia asiakaspalvelutiloja sekä monitila-
toimistoja ei ole vapaana. 

Keskustan alueella toimintaan sopivien toimitilojen keskimääräinen ne-
liövuokra on noin 35 euroa/m²/kk. Edellä mainitut tavoitteet saavute-
taan parhaiten sijoittamalla toiminnot Malminkatu 34 kiinteistöön.

Hankesuunnitelma on liitteenä 1. Hankesuunnitelman liitteet ovat liit-
teenä 2.

Vuokraus ulkoiselta toimijalta

Kaupunki vuokraa kaupunginkanslian käyttöön Malminkatu 34:n tilat 
niiden muutostöiden valmistuttua. Vuokrattavien tilojen pinta-alat ovat 2 
518,50 m² toimistotilaa, 50 m² sosiaalitilaa, 185,50 m² varastotilaa sekä 
kellarissa sijaitsevaa toimistotilaa 246 m², eli yhteensä 3 000 m². 

Vuokra jakautuu pääomavuokraan ja ylläpitovuokraan. Kaupunki suorit-
taa kohteen ylläpitokustannukset ylläpitovuokrana. Ylläpitovuokran 
määrä 6,09 euroa/m²/kk on arvio, joka tarkistetaan vuosittain. Ylläpito-
vuokra tasataan vuosittain perustuen toteutuneisiin ylläpitokustannuk-
siin.

Toimistotilojen tilavuokra on 67 470,65 euroa kuukaudessa (pääoma-
vuokra on 20,70 euroa/m²/kk, eli 52 132,95 euroa/kk ja ylläpitovuokra 
6,09 euroa/m²/kk, eli 15 337,70 euroa/kk).

Sosiaalitilojen tilavuokra on 1 339,50 euroa kuukaudessa (pääoma-
vuokra on 20,70 euroa/m²/kk, eli 1 035 euroa/kk ja ylläpitovuokra 6,09 
euroa/m²/kk, eli 304,50 euroa/kk).

Varastotilojen tilavuokra on 3 355,70 euroa kuukaudessa (pääoma-
vuokra on 12 euroa/m²/kk, eli 2 226 euroa/kk ja ylläpitovuokra 6,09 eu-
roa/m²/kk, eli 1 129,70 euroa/kk).
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Kellarissa sijaitsevien toimistotilojen tilavuokra on 5 926,15 euroa kuu-
kaudessa (pääomavuokra on 18 euroa/m²/kk, eli 4 428 euroa/kk ja yl-
läpitovuokra 6,09 euroa/m²/kk, eli 1 498,15 euroa/kk).

Tilojen yhteenlaskettu pääomavuokra on 717 863,40 euroa vuodessa 
ja yhteenlaskettu ylläpitovuokra on 219 240,60 euroa vuodessa. Koko-
naisvuokra on 937 104 euroa vuodessa, mikä tarkoittaa kymmen vuo-
den määräajalle yhteensä noin 9 371 100 euroa. Tilahankkeiden käsit-
telyohjeen mukaisesti pääomitettu arvonlisäveroton pääomavuokra 10 
vuoden vuokra-ajalle nykyarvoon laskettuna on noin 5 541 400. Nyky-
arvo tarkoittaa myöhempänä ajankohtana maksettavien maksujen ar-
voa tarkasteluhetkellä (ts. nykyrahassa). 

Vuokra-aika alkaa 1.12.2021 ja se on voimassa määräaikaisesti 
30.11.2031 saakka. 

Edellä mainittuun vuokraan lisätään arvonlisävero. Tilavuokra on sidot-
tu elinkustannusindeksiin. Vuokralainen vastaa omalla kustannuksel-
laan oman toimintansa käytössä olevien laitteiden ylläpidosta, huollosta 
ja korjauksista. Tilavuokra kattaa kustannukset vuokrasopimusluon-
noksen liitteenä olevan vastuujakotaulukon mukaisesti. Tilojen vuok-
raukseen ei hankintalain 9 §:n perusteella sovelleta hankintalakia. 

Vuokrasopimusluonnos on hankesuunnitelman liitteenä 4. Vastuunja-
kotaulukko on hankesuunnitelman liitteenä 5. 

Tilojen muutostyöt

Vuokranantaja toteuttaa kustannuksellaan tiloissa käyttäjän tarpeeseen 
pohjautuvat muutostyöt. Suunnittelu tapahtuu vuokranantajan tilaama-
na yhteistyössä kaupunkiympäristön toimialan sekä kaupunginkanslian 
kanssa. Tilat vastaanotetaan vuokrasuhteen alkaessa valmiina. Vuok-
ranantaja hakee muutostöille tarvittavan rakennusluvan.

Tilakustannus kaupunginkanslialle

Tilakustannus käyttäjälle muodostuu kaupunkiympäristön toimialan 
vuokranantajalle maksamista vuokrista sekä kaupunkiympäristön toi-
mialan hallintokuluista. Tilakustannus käyttäjälle koostuu keskimääräi-
sestä pääomavuokrasta 26,53 euroa/m²/kk, ylläpitovuokrasta 6,09 eu-
roa/m²/kk sekä kaupunkiympäristön toimialan perimästä hallintokulusta 
0,50 euroa/m²/kk. Tilakustannus käyttäjälle on yhteensä 79 592 euroa 
kuukaudessa, eli yhteensä noin 955 100 euroa vuodessa. Tilakustan-
nus käyttäjälle on arvioitu enimmäisvuokra ja se tullaan määrittelemään 
toteutuneiden ylläpitokustannusten mukaan.

Tilojen käyttöönottoaikataulu
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Tavoitteena on, että tila luovutetaan elinkeino-osaston käyttöön joulu-
kuussa 2021. 

Rahoitus ja toteutus

Ulosmaksettava vuokra rahoitetaan kaupunkiympäristön toimialan käyt-
tötalousmäärärahoista. Vuokranantaja toteuttaa tarvittavat tilamuutos-
työt. Tilojen ylläpidosta vastaa vuokranantaja.    

Toimivalta

Hallintosäännön 7 luvun 1 §:n 1 momentin 9 kohdan sekä kaupungin-
hallituksen 18.9.2017 § 865 päätöksen perusteella kaupunginhallitus 
on toimivaltainen päättämään vuokraamisesta, kun määräaikaisen so-
pimuksen ennakoitu kokonaisarvo on yli 5 miljoonaa euroa, mutta enin-
tään 10 miljoonaa euroa.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi
Mervi Alaluusua, johtava asiantuntija, puhelin: 040 5420414

mervi.alaluusua(a)hel.fi

Liitteet

1 Hankesuunnitelma Malminkatu 34 210618
2 Hankesuunnitelman liitteet Malminkatu 34

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Vuokranantaja Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus
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§ 491
Valtuutettu Alviina Alametsän toivomusponsi mielenterveystaitojen 
koulutuksen pilotoinnista yläkouluikäisille

HEL 2020-012237 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 
4.11.2020 hyväksymän toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpi-
teistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille 
valtuutetuille. 

Lisäksi kaupunginhallitus katsoo, että mielenterveystaitojen ja mielen-
terveyden ensiaputaitojen lisäkoulutusta kannattaa pilotoida yksittäisis-
sä kouluissa vuoden 2022 talousarvion puitteissa. Osana pilotointia on 
syytä arvioida oppilaiden kokemuksia koulutuksen hyödyistä.

Käsittely

Vastaehdotus:
Sanna Vesikansa: Lisätään päätösehdotukseen: Lisäksi kaupunginhal-
litus katsoo, että mielenterveystaitojen ja mielenterveyden ensiaputaito-
jen lisäkoulutusta kannattaa pilotoida yksittäisissä kouluissa vuoden 
2022 talousarvion puitteissa. Osana pilotointia on syytä arvioida oppi-
laiden kokemuksia koulutuksen hyödyistä.”

Kannattaja: Ozan Yanar

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Sanna Vesikansan vastaehdotuksen mukaan muutettuna

Jaa-äänet: 7
Seija Muurinen, Pia Pakarinen, Mika Raatikainen, Marcus Rantala, Wil-
le Rydman, Daniel Sazonov, Ulla-Marja Urho

Ei-äänet: 8
Elisa Gebhard, Veronika Honkasalo, Mikko Kiesiläinen, Nasima Raz-
myar, Anni Sinnemäki, Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki, Ozan Yanar

Kaupunginhallitus hyväksyi Sanna Vesikansan vastaehdotuksen mu-
kaisesti muutetun ehdotuksen äänin 7 - 8.

Esittelijä
kansliapäällikkö
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Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 32174

suvi.ramo(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Ponnen ehdottaja Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytän-
töönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 
4.11.2020 hyväksymän toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpi-
teistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille 
valtuutetuille. 

Esittelijän perustelut

Käsitellessään 4.11.2020 valtuutettu Alviina Alametsän aloitetta mielen-
terveyden ensiapukoulutuksesta oppilaille ja opettajille kaupunginval-
tuusto hyväksyi aloitteentekijän toivomusponnen: "Hyväksyessään 
kaupunginhallituksen vastauksen kaupunginvaltuusto edellyttää, että 
Helsingin kaupunki selvittää mielenterveystaitoja vahvistavan koulutuk-
sen pilotointia yläasteikäisille nuorille, konsultoiden samalla aiheen pa-
rissa työskenteleviä mielenterveysjärjestöjä ja asiantuntijatahoja."

Kaupunginhallitus pitää tärkeänä, että mielenterveyden edistämiseen 
liittyviä teemoja pidetään yllä opetuksessa, ja että jo käytössä olevia 
ohjelmia käytetään systemaattisesti kouluissa osana opetusta. Kau-
punginhallitus ei katso tarpeelliseksi erillisen mielenterveystaitoja vah-
vistavan koulutuksen pilotointia, koska kouluissa on jo tartuttu mielen-
terveystaitojen vahvistamiseen kokonaisvaltaisesti ja panostettu henki-
löstön hyvinvointiosaamisen kehittämiseen.

Hyvinvointitaitoja pidetään keskeisenä osana oppimista ja koulunkäyn-
tiä, jolloin koulussa ei ole mielekästä erottaa hyvinvointitaitojen edistä-
mistä opetuksesta irralliseksi kokonaisuudeksi. Hyvinvoinnin opettami-
sen tavoitteet sisältyvät opetussuunnitelmaan sekä oppilas- ja opiskeli-
jahuoltolakiin. Koulun vuosittaiset toimenpiteet suunnitellaan ja kirja-
taan koulun toimintasuunnitelmaan sekä oppilashuoltosuunnitelmaan ja 
niiden toteutumista arvioidaan lukuvuoden päätteeksi.
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Hyvinvoinnin ja terveyden kehittämisohjelmassa suunnitellaan koko 
kaupunkitasoisesti lasten ja nuorten mielenterveyden edistämistä. Mie-
lenterveyden palveluketjumallinnuksella on tarkoitus vahvistaa koulun
roolia ennaltaehkäisyssä ja riskitekijöiden tunnistamisessa. Myös kiu-
saamisen vastainen ohjelma edistää mielenterveyttä ehkäisemällä kiu-
saamista, häirintää ja yksinäisyyttä.

On tärkeää varmistaa, että nuoret kokevat tulleensa kuulluiksi ja saa-
vansa koulusta modernia, kattavaa mielenterveystaitojen opetusta. 
Nuorten kohdalla mielekkäin koulutusmalli perustuu henkilökohtaiseen
kohtaamiseen, kuuntelemiseen, toiminnallisuuteen ja asioiden käsitte-
lyyn osana kouluarkea. Mielenterveyden ensiaputaitokurssit, joita jär-
jestetään Suomessa aikuisille, perustuvat luennoinnin sijaan toiminnal-
lisiin harjoituksiin ja nuorten omaan pohdintaan ja keskusteluun. Käsi-
teltävät aiheet ovat herkkiä, ja vaativat erityistä asiantuntemusta. On 
tärkeää, että kouluttajalla on mielenterveyden ensiaputaitojen koulutta-
jan koulutus.

Mielenterveystaitoja voi opettaa joko oma opettaja, tai ulkopuolinen 
kouluttaja. Ulkopuolisen kouluttajan vahvuus voi olla se, että haasta-
vien teemojen käsittely voi olla nuorelle helpompaa, kuin muusta kou-
luarjesta tutun opettajan kanssa. Lisäksi on syytä huomioida, että kos-
ka mielenterveyden ensiaputaidot eivät tällä hetkellä sisälly opettajan-
koulutukseen, opettajat tarvitsevat asiassa lisää välineitä ja resursseja.

Nuoret ovat toivoneet itse mielenterveystaitojen vahvistamista. Kou-
luissa annetaan koulutusta tekohengityksen tai muun ensiavun antami-
seen, mutta nuoret eivät usein saa opetusta siihen, kuinka autetaan 
kaveria, jolla on paniikkikohtaus. Siksi mielenterveystaitojen ja mielen-
terveyden ensiaputaitojen lisäkoulutuksen pilotointi on perusteltua, ja 
osana pilotointia on syytä arvioida oppilaiden kokemuksia koulutuksen 
hyödyistä.

Kouluilla on hyvät mahdollisuudet hyvinvoinnin systemaattiseen ja ko-
konaisvaltaiseen tukemiseen. Kouluilla on jo pitkään ollut käytössä eri-
laisia tunne- ja vuorovaikutusohjelmia kuten Askeleittain, Friends ja 
Hyvän mielen koulu -ohjelmat, joihin kuuluu myös mielenterveystaitoja 
vahvistavia sisältöjä.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla on myös käynnissä Resetti-
koulutuskonseptointi. Resetti on kokeilutoimintaa, jossa kehitetään lap-
sen ja nuoren kasvua ja hyvinvointia tukevaa ryhmätoiminnan ja perhe-
luokan mallia. Toiminnalla tuetaan oppilaita haastavissa kehitysvai-
heissa yhteisen jäsentämisen, konkreettisten suunnitelmien, taitojen 
opettelun ja oppilaiden läheisten aikuisten tiivistetyn yhteistoiminnan 
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avulla. Henkilöstön systemaattiset koulutukset on tarkoitus käynnistää 
syyslukukaudella 2021. 

Perusopetuksen opettajien ja oppilashuoltohenkilöstön hyvinvointio-
saamisen kehittäminen on yksi painopistealue. Oppilashuoltohenkilös-
töä on jo koulutettu lyhytterapeuttisiin mielenterveyshoitoihin. Opetta-
jien hyvinvointiosaamista on lisätty mm. Resetti-koulutuksella ja Mima - 
Mielenterveystaitoja maahan muuttaneille oppilaille -koulutuksella. Osa 
kouluista on osallistunut tai parhaillaan osallistuu Hyvinvoinnin juurilla 
kouluyhteisöjen arjessa –-valmennukseen, joka on yhteisövalmennus-
malli perusopetuksen yhteisöllisen hyvinvointityön tueksi. Kasvatuksen 
ja koulutuksen toimiala, perusopetuksen oppilashuolto ja Curiosa ovat 
yhdessä kehittäneet kouluyhteisön hyvinvointityötä tukevan valmen-
nusmallin, jota ohjaa pyrkimys luoda kouluista sellaisia yhteisöjä, joissa 
kaikki lapset ja nuoret voivat kokea turvallisuutta, osallisuutta ja arvos-
tusta.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan asiantuntijat ovat perehtyneet 
tarjolla oleviin mielenterveyttä edistäviin koulutuksiin ja keskustelleet 
aiheen parissa työskentelevien asiantuntijoiden sekä nuorten kanssa. 
Asiantuntijoiden arvion mukaan mielenterveystaitoja vahvistavan koulu-
tuksen pilotointi ei tuo lisäarvoa opetussuunnitelman toteuttamiseen ja 
kouluissa jo tehtävään yhteisölliseen oppilashuoltotyöhön. Lisäksi tar-
jolla olevan koulutuksen koulutuskustannukset jo yhden peruskoulun 
henkilöstön kouluttamiselle muodostuisivat suuriksi hinta-arvion ollessa 
noin 3 300 euroa. Nuoret itse korostivat hyvinvoinnin merkitystä osana 
opintoja ja kouluarkea.

Koronaepidemian aikana lasten ja nuorten hyvinvoinnin haasteet ovat 
tulleet esille. Toimialalla on seurattu aktiivisesti hyvinvoinnin tilastoja ja 
tunnistettuun hyvinvointivajeeseen on suunnitteilla toimenpiteitä. Hy-
vinvointitietoa tullaan keräämään systemaattisesti kaikissa kouluissa 
samalla tavalla Koulun hyvinvointiprofiilia käyttäen. Näin saadaan ko-
konaiskäsitys hyvinvoinnin tilasta ryhmän, koulun ja koko kaupungin 
tasolla. Tulosten pohjalta suunnitellaan myös tarvittavia toimenpiteitä.

Asiasta on saatu kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto. Vastaus 
on lausunnon mukainen.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 32174

suvi.ramo(a)hel.fi

Muutoksenhaku
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Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Ponnen ehdottaja Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytän-
töönpano

Tiedoksi

Kaupunginvaltuusto

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 14.06.2021 § 471

HEL 2020-012237 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle. 

Käsittely

14.06.2021 Pöydälle

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Reetta 
Vanhasen ehdotuksesta. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 32174

suvi.ramo(a)hel.fi

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 04.05.2021 § 207

HEL 2020-012237 T 00 00 03

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon valtuutettu Alviina Alametsän toivomusponnesta mielenter-
veystaitoja vahvistavan koulutuksen pilotoinnista yläasteikäisille nuoril-
le:
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Hyvinvointitaidot nähdään keskeisenä osana oppimista ja koulunkäyn-
tiä, jolloin koulussa ei ole mielekästä erottaa hyvinvointitaitojen edistä-
mistä opetuksesta irralliseksi kokonaisuudeksi. Hyvinvoinnin opettami-
sen tavoitteet ovat olemassa opetussuunnitelmassa sekä oppilas- ja 
opiskelijahuoltolaissa. Koulun vuosittaiset toimenpiteet suunnitellaan ja 
kirjataan koulun toimintasuunnitelmaan sekä oppilashuoltosuunnitel-
maan ja niiden toteutumista arvioidaan lukuvuoden päätteeksi.

Hyvinvoinnin ja terveyden kehittämisohjelmassa suunnitellaan koko 
kaupunkitasoisesti lasten ja nuorten mielenterveyden edistämistä. Mie-
lenterveyden palveluketjumallinnuksella on tarkoitus vahvistaa koulun 
roolia ennaltaehkäisyssä ja riskitekijöiden tunnistamisessa. Myös kiu-
saamisen vastainen ohjelma edistää mielenterveyttä ehkäisemällä kiu-
saamista, häirintää ja yksinäisyyttä.

On tärkeää varmistaa, että nuoret kokevat tulleensa kuulluiksi ja saa-
vansa koulusta modernia, kattavaa mielenterveystaitojen opetusta. 
Nuorten kohdalla mielekkäin koulutusmalli perustuu henkilökohtaiseen 
kohtaamiseen, kuuntelemiseen, toiminnallisuuteen ja asioiden käsitte-
lyyn osana kouluarkea. Mielenterveyden ensiaputaitokurssit, joita jär-
jestetään Suomessa aikuisille, perustuvat luennoinnin sijaan toiminnal-
lisiin harjoituksiin ja nuorten omaan pohdintaan ja keskusteluun. Käsi-
teltävät aiheet ovat herkkiä, ja vaativat erityistä asiantuntemusta. On 
tärkeää, että kouluttajalla on mielenterveyden ensiaputaitojen koulutta-
jan koulutus. 

Mielenterveystaitoja voi opettaa joko oma opettaja, tai ulkopuolinen 
kouluttaja. Ulkopuolisen kouluttajan vahvuus voi olla se, että haasta-
vien teemojen käsittely voi olla nuorelle helpompaa, kuin muusta kou-
luarjesta tutun opettajan kanssa. Lisäksi on syytä huomioida, että kos-
ka mielenterveyden ensiaputaidot eivät tällä hetkellä sisälly opettajan-
koulutukseen, opettajat tarvitsevat asiassa lisää välineitä ja resursseja.

Nuoret ovat toivoneet itse mielenterveystaitojen vahvistamista. Kou-
luissa annetaan koulutusta tekohengityksen tai muun ensiavun antami-
seen, mutta nuoret eivät usein saa opetusta siihen, kuinka autetaan 
kaveria, jolla on paniikkikohtaus. Siksi mielenterveystaitojen ja mielen-
terveyden ensiaputaitojen lisäkoulutuksen pilotointi on perusteltua, ja 
osana pilotointia on syytä arvioida oppilaiden kokemuksia koulutuksen 
hyödyistä.

Kouluilla on hyvät mahdollisuudet hyvinvoinnin systemaattiseen ja ko-
konaisvaltaiseen tukemiseen. Kouluilla on jo pitkään ollut käytössä eri-
laisia tunne- ja vuorovaikutusohjelmia kuten Askeleittain, Friends ja 
Hyvän mielen koulu -ohjelmat, joihin kuuluu myös mielenterveystaitoja 
vahvistavia sisältöjä.
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Toimialalla on myös käynnissä Resetti-koulutuskonseptointi. Resetti on 
kokeilutoimintaa, jossa kehitetään lapsen ja nuoren kasvua ja hyvin-
vointia tukevaa ryhmätoiminnan ja perheluokan mallia. Toiminnalla tue-
taan oppilaita haastavissa kehitysvaiheissa yhteisen jäsentämisen, 
konkreettisten suunnitelmien, taitojen opettelun ja oppilaiden läheisten 
aikuisten tiivistetyn yhteistoiminnan avulla. Henkilöstön systemaattiset 
koulutukset on tarkoitus käynnistää syyslukukaudella 2021.

Perusopetuksen opettajien ja oppilashuoltohenkilöstön hyvinvointio-
saamisen kehittäminen on yksi painopistealue. Oppilashuoltohenkilös-
töä on jo koulutettu lyhytterapeuttisiin mielenterveyshoitoihin. Opetta-
jien hyvinvointiosaamista on lisätty mm. Resetti-koulutuksella ja Mima - 
Mielenterveystaitoja maahan muuttaneille oppilaille -koulutuksella. 

Osa kouluista on osallistunut tai parhaillaan osallistuu Hyvinvoinnin juu-
rilla kouluyhteisöjen arjessa –-valmennukseen, joka on yhteisövalmen-
nusmalli perusopetuksen yhteisöllisen hyvinvointityön tueksi. Kasva-
tuksen ja koulutuksen toimiala, perusopetuksen oppilashuolto ja Curio-
sa ovat yhdessä kehittäneet kouluyhteisön hyvinvointityötä tukevan 
valmennusmallin, jota ohjaa pyrkimys luoda kouluista sellaisia yhteisö-
jä, joissa kaikki lapset ja nuoret voivat kokea turvallisuutta, osallisuutta 
ja arvostusta.

Toimialan asiantuntijat ovat perehtyneet tarjolla oleviin mielenterveyttä 
edistäviin koulutuksiin ja keskustelleet aiheen parissa työskentelevien 
asiantuntijoiden sekä nuorten kanssa. Asiantuntijoiden arvion mukaan 
mielenterveystaitoja vahvistavan koulutuksen pilotointi ei tuo mitään li-
säarvoa opetussuunnitelman toteuttamiseen ja kouluissa jo tehtävään 
yhteisölliseen oppilashuoltotyöhön. Lisäksi tarjolla olevan koulutuksen 
koulutuskustannukset jo yhden peruskoulun henkilöstön kouluttamiselle 
muodostuisivat suuriksi hinta-arvion ollessa noin 3 300 euroa. Nuoret 
itse korostivat hyvinvoinnin merkitystä osana opintoja ja kouluarkea.

Koronaepidemian aikana lasten ja nuorten hyvinvoinnin haasteet ovat 
tulleet esille. Toimialalla on seurattu aktiivisesti hyvinvoinnin tilastoja ja 
tunnistettuun hyvinvointivajeeseen on suunnitteilla toimenpiteitä. Hy-
vinvointitietoa tullaan keräämään systemaattisesti kaikissa kouluissa 
samalla tavalla Koulun hyvinvointiprofiilia käyttäen. Näin saadaan ko-
konaiskäsitys hyvinvoinnin tilasta ryhmän, koulun ja koko kaupungin 
tasolla. Tulosten pohjalta suunnitellaan myös tarvittavia toimenpiteitä.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta pitää tärkeänä, että mielenterveyden 
edistämiseen liittyviä teemoja pidetään yllä ja jo käytössä olevia ohjel-
mia käytetään systemaattisesti kouluissa osana opetusta. Lautakunta 
ei katso tarpeelliseksi erillistä mielenterveystaitoja vahvistavan koulu-
tuksen pilotointia, koska kouluissa on jo tartuttu mielenterveystaitojen 
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vahvistamiseen kokonaisvaltaisesti ja panostettu henkilöstön hyvinvoin-
tiosaamisen kehittämiseen.

Käsittely

04.05.2021 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Anu Korppi: Nyt tekstissä sanotaan: "Hyvinvointia halutaan usein edis-
tää valistuksen näkökulmasta. Tämä ei kuitenkaan ole tehokkain tapa 
etenkään nuorten kanssa työskenneltäessä. Nuoret itse eivät koe mie-
lekkääksi luento- ja oppikirjamaista käsittelyä mielenterveysasioissa. 
Nuoret kaipaavat henkilökohtaista kohtaamista, kuuntelemista, toimin-
nallisuutta ja asioiden käsittelyä osana kouluarkea. Yksi kuormittava 
tekijä kouluarjessa ovat erilliset ja arjesta irralliset koulutukset. Yhteisöl-
lisessä oppilashuollossa suunnitellaan, miten hyvinvointitaitoja toteute-
taan ja kehitetään kouluissa. Luontevinta on sisällyttää mielenterveys-
taitoja vahvistavia teemoja eri oppiaineisiin toiminnallisia menetelmiä 
hyödyntäen."

Esittäisimme tämän korvaamista seuraavasti:

"On tärkeää varmistaa, että nuoret kokevat tulleensa kuulluiksi ja saa-
vansa koulusta modernia, kattavaa mielenterveystaitojen opetusta. 
Nuorten kohdalla mielekkäin koulutusmalli perustuu henkilökohtaiseen 
kohtaamiseen, kuuntelemiseen, toiminnallisuuteen ja asioiden käsitte-
lyyn osana kouluarkea. Mielenterveyden ensiaputaitokurssit, joita jär-
jestetään Suomessa aikuisille, perustuvat luennoinnin sijaan toiminnal-
lisiin harjoituksiin ja nuorten omaan pohdintaan ja keskusteluun. Käsi-
teltävät aiheet ovat herkkiä, ja vaativat erityistä asiantuntemusta. On 
tärkeää, että kouluttajalla on mielenterveyden ensiaputaitojen koulutta-
jan koulutus. 

Mielenterveystaitoja voi opettaa joko oma opettaja, tai ulkopuolinen 
kouluttaja. Ulkopuolisen kouluttajan vahvuus voi olla se, että haasta-
vien teemojen käsittely voi olla nuorelle helpompaa, kuin muusta kou-
luarjesta tutun opettajan kanssa. Lisäksi on syytä huomioida, että kos-
ka mielenterveyden ensiaputaidot eivät tällä hetkellä sisälly opettajan-
koulutukseen, opettajat tarvitsevat asiassa lisää välineitä ja resursseja.

Nuoret ovat toivoneet itse mielenterveystaitojen vahvistamista. Kou-
luissa annetaan koulutusta tekohengityksen tai muun ensiavun antami-
seen, mutta nuoret eivät usein saa opetusta siihen, kuinka autetaan 
kaveria, jolla on paniikkikohtaus. Siksi mielenterveystaitojen ja mielen-
terveyden ensiaputaitojen lisäkoulutuksen pilotointi on perusteltua, ja 
osana pilotointia on syytä arvioida oppilaiden kokemuksia koulutuksen 
hyödyistä."
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Kannattaja: Emma Kari

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Nyt tekstissä sanotaan: "Hyvinvointia halutaan usein edis-
tää valistuksen näkökulmasta. Tämä ei kuitenkaan ole tehokkain tapa 
etenkään nuorten kanssa työskenneltäessä. Nuoret itse eivät koe mie-
lekkääksi luento- ja oppikirjamaista käsittelyä mielenterveysasioissa. 
Nuoret kaipaavat henkilökohtaista kohtaamista, kuuntelemista, toimin-
nallisuutta ja asioiden käsittelyä osana kouluarkea. Yksi kuormittava 
tekijä kouluarjessa ovat erilliset ja arjesta irralliset koulutukset. Yhteisöl-
lisessä oppilashuollossa suunnitellaan, miten hyvinvointitaitoja toteute-
taan ja kehitetään kouluissa. Luontevinta on sisällyttää mielenterveys-
taitoja vahvistavia teemoja eri oppiaineisiin toiminnallisia menetelmiä 
hyödyntäen." Esittäisimme tämän korvaamista seuraavasti: "On tärke-
ää varmistaa, että nuoret kokevat tulleensa kuulluiksi ja saavansa kou-
lusta modernia, kattavaa mielenterveystaitojen opetusta. Nuorten koh-
dalla mielekkäin koulutusmalli perustuu henkilökohtaiseen kohtaami-
seen, kuuntelemiseen, toiminnallisuuteen ja asioiden käsittelyyn osana 
kouluarkea. Mielenterveyden ensiaputaitokurssit, joita järjestetään 
Suomessa aikuisille, perustuvat luennoinnin sijaan toiminnallisiin harjoi-
tuksiin ja nuorten omaan pohdintaan ja keskusteluun. Käsiteltävät ai-
heet ovat herkkiä, ja vaativat erityistä asiantuntemusta. On tärkeää, et-
tä kouluttajalla on mielenterveyden ensiaputaitojen kouluttajan koulu-
tus. 

Mielenterveystaitoja voi opettaa joko oma opettaja, tai ulkopuolinen 
kouluttaja. Ulkopuolisen kouluttajan vahvuus voi olla se, että haasta-
vien teemojen käsittely voi olla nuorelle helpompaa, kuin muusta kou-
luarjesta tutun opettajan kanssa. Lisäksi on syytä huomioida, että kos-
ka mielenterveyden ensiaputaidot eivät tällä hetkellä sisälly opettajan-
koulutukseen, opettajat tarvitsevat asiassa lisää välineitä ja resursseja. 

Nuoret ovat toivoneet itse mielenterveystaitojen vahvistamista. Kou-
luissa annetaan koulutusta tekohengityksen tai muun ensiavun antami-
seen, mutta nuoret eivät usein saa opetusta siihen, kuinka autetaan 
kaveria, jolla on paniikkikohtaus. Siksi mielenterveystaitojen ja mielen-
terveyden ensiaputaitojen lisäkoulutuksen pilotointi on perusteltua, ja 
osana pilotointia on syytä arvioida oppilaiden kokemuksia koulutuksen 
hyödyistä."

Jaa-äänet: 0
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Ei-äänet: 9
Ted Apter, Fatim Diarra, Emma Kari, Pia Kopra, Vesa Korkkula, Anu 
Korppi, Petra Malin, Dani Niskanen, Matias Pajula

Tyhjä: 4
Martina Harms-Aalto, Abdirahim Husu Hussein, Ville Jalovaara, Pia 
Pakarinen

Poissa: 0

Kasvatus- ja koulutuslautakunta hyväksyi Anu Korpin vastaehdotuksen 
äänin 9-0. Tyhjää äänesti 4.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Heidi Roponen, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 310 71927

heidi.roponen(a)hel.fi
Vesa Nevalainen, oppilashuollon päällikkö, puhelin: 310 86214

vesa.nevalainen(a)hel.fi
Heidi Halkilahti, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 22889

heidi.halkilahti(a)hel.fi
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§ 492
Tukkutorin toimintojen yhdistämistä koskevan päätöksen täytän-
töönpano

HEL 2020-011787 T 00 00 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti

 hyväksyä Helsingin kaupunkitilat Oy, ruotsiksi Helsingfors stadslo-
kaler Ab, englanniksi Helsinki City Premises Ltd -nimisen osakeyh-
tiön perustamisen,

 hyväksyä liitteinä olevat luonnokset yhtiön perustamissopimukseksi 
ja yhtiöjärjestykseksi,

 hyväksyä perustettavan yhtiön omistajastrategian liitteenä olevan 
luonnoksen mukaisesti ja omistajastrategian osana hyväksymään 
hallituksen jäsenten palkkioperusteeksi palkkioryhmän B,

 kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalveluita yhtiön perustamisvai-
heessa merkitsemään kaupungin lukuun yhtiön kaikki osakkeet, 

 osoittaa 2 000 000 euroa talousarvion kohdasta 8 06 02 Arvopape-
rit, Khn käytettäväksi, muut kohteet kaupunginkanslian talous- ja 
suunnitteluosaston käytettäväksi yhtiön osakkeiden merkintähinto-
jen maksamiseen,

 kehottaa kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosastoa maksa-
maan yhtiön perustamiseen liittyvät rekisteröinti- ja vastaavat mak-
sut,

 kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalveluita hoitamaan yhtiön pe-
rustamiseen liittyvät tarpeelliset toimenpiteet sekä oikeuttaa oikeus-
palvelut tekemään tarvittaessa perustamissopimukseen ja yhtiöjär-
jestykseen vähäisiä muutoksia, sekä

 hyväksyä Tukkutorin toiminnan, omaisuuden (pl. rakennukset ja 
maa-alueet) ja henkilöstön luovutuksen liitteenä olevan asiakirja-
luonnoksen mukaisesti sekä kehottaa kaupunginkanslian oikeus-
palveluita kaupungin puolesta allekirjoittamaan kyseiset asiakirjat ja 
tekemään niihin tarvittaessa teknisluonteisia tai muuten vähäisiä 
muutoksia.

Käsittely
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Esteelliset: Tuula Saxholm
Esteellisyyden syy: yhteisöjääviys (hallintolain 28.1 § kohta 5)

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Miia Aho, konsernilakimies, puhelin: 310 36445

miia.aho(a)hel.fi

Liitteet

1 Helsingin kaupunkitilat Oy perustamissopimusluonnos
2 Helsingin kaupunkitilat Oy yhtiöjärjestysluonnos
3 Omistajastrategialuonnos
4 Liiketoiminnan luovutussopimusluonnos

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuusto päätti 16.6.2021 § 188

 hyväksyä Tukkutorin toiminnan, omaisuuden (pl. kiinteistöt ja maa-
alueet) ja henkilöstön siirtämisen toimintaa välittömästi jatkavalle 
perustettavalle uudelle osakeyhtiölle niin, että kaupunki vuokraa pe-
rustettavalle yhtiölle sen toiminnassa tarvittavat rakennukset ja 
maa-alueet, sekä

 oikeuttaa kaupunginhallituksen päättämään Tukkutorin toiminnan, 
omaisuuden (pl. kiinteistöt ja maa-alueet) ja henkilöstön siirtoon liit-
tyvistä järjestelyistä.

Päätösehdotus vastaa kaupunginvaltuustolle tehdyn esityksen peruste-
luissa kuvattua täytäntöönpanopäätöstä.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Miia Aho, konsernilakimies, puhelin: 310 36445

miia.aho(a)hel.fi

Liitteet
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1 Helsingin kaupunkitilat Oy perustamissopimusluonnos
2 Helsingin kaupunkitilat Oy yhtiöjärjestysluonnos
3 Omistajastrategialuonnos
4 Liiketoiminnan luovutussopimusluonnos

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginkanslia
Tukkutori
Helsingin Leijona

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 31.05.2021 § 411

HEL 2020-011787 T 00 00 00

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää

 hyväksyä Tukkutorin toiminnan, omaisuuden (pl. kiinteistöt ja maa-
alueet) ja henkilöstön siirtämisen toimintaa välittömästi jatkavalle 
perustettavalle uudelle osakeyhtiölle niin, että kaupunki vuokraa pe-
rustettavalle yhtiölle sen toiminnassa tarvittavat rakennukset ja 
maa-alueet, sekä 

 oikeuttaa kaupunginhallituksen päättämään Tukkutorin toiminnan, 
omaisuuden (pl. kiinteistöt ja maa-alueet) ja henkilöstön siirtoon liit-
tyvistä järjestelyistä.

Kaupunginhallitus vaatii uuden yhtiön varmistamaan yhdenvertaiset 
palvelut ja viestinnän molempien kotimaisten kielten osalta.

Samalla kaupunginhallitus kiirehtii Teurastamon hankesuunnitelman 
loppuunsaattamista ja Tukkutorin Pakastamon investointipäätöstä.

Käsittely

31.05.2021 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus: 
Marcus Rantala: Uusi kolmas kappale osioon "lopuksi": 
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"Kaupunginhallitus vaatii uuden yhtiön varmistamaan yhdenvertaiset 
palvelut ja viestinnän molempien kotimaisten kielten osalta."

Kannattaja: Daniel Sazonov

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti Marcus Rantalan vastaehdo-
tuksen mukaisesti muutetun ehdotuksen.

Vastaehdotus:
Pia Pakarinen: Lisäys: Samalla kaupunginhallitus kiirehtii Teurastamon 
hankesuunnitelman loppuunsaattamista ja Tukkutorin Pakastamon in-
vestointipäätöstä.

Kannattaja: Daniel Sazonov

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti Pia Pakarisen vastaehdotuk-
sen mukaisesti muutetun ehdotuksen.

Vastaehdotus:
Veronika Honkasalo: Lisätään päätösesitykseen: 

Erityistä huomiota kiinnitetään yritysten toimintaedellytyksiin, siirtyvän 
henkilökunnan työehtojen turvaamiseen sekä kunnan demokraattisen 
ohjauksen toteutumiseen.

Kannattaja: Anna Vuorjoki

Äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Veronika Honkasalon vastaehdotuksen mukaisesti muutet-
tuna

Jaa-äänet: 10
Otto Meri, Pia Pakarinen, Marcus Rantala, Wille Rydman, Daniel 
Sazonov, Anni Sinnemäki, Reetta Vanhanen, Jan Vapaavuori, Sanna 
Vesikansa, Ozan Yanar

Ei-äänet: 5
Veronika Honkasalo, Mika Raatikainen, Nasima Razmyar, Tomi Se-
vander, Anna Vuorjoki

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen äänin 10 - 5.

24.05.2021 Pöydälle

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
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Lisätiedot
Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 3346844

atte.malmstrom(a)hel.fi
Miia Aho, konsernilakimies, puhelin: 310 36445

miia.aho(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 18.05.2021 § 259

HEL 2020-011787 T 00 00 00

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi seuraavan lausunnon kaupungin-
kanslialle:

Lautakunta puoltaa Tukkutorin henkilöstön, toiminnan ja omaisuuden, 
lukuun ottamatta kiinteistöjä, rakennuksia ja maa-alueita, siirtämistä 
liikkeenluovutuksella uuteen perustettavaan yhtiöön. Tukkutorin henki-
löstö siirtyy uuden yhtiön palvelukseen nk. vanhoina työntekijöinä.

Tukkutorin ja Helsingin Leijona Oy:n toimintojen välillä on synergioita. 
Toimintojen yhdistäminen mahdollistaa nykyistä vaikuttavamman ja 
kaupungin tavoitteita paremmin edistävän kokonaisuuden muodostu-
misen. Toimintojen yhdistäminen lisää toiminnan taloudellista läpinäky-
vyyttä.

Yhtiön perustaminen kehittää urbaanien kaupunkialueiden ja kulttuuri-
historiallisesti merkittävien halli- ja tukkukiinteistöjen sekä Torikorttelei-
den toimintaa. 

Yhtiön liiketoiminta-alueet mahdollistavat vetovoimaisen ja elämykselli-
sen kaupunki- ja ruokakulttuurin kehittymisen erityisesti Tukkutorin ja 
Teurastamon alueella sekä sen ohella edelleen myös tukkutoritoimin-
nan ottaen samalla huomioon kaupungin elinkeinopoliittiset tehtävät, 
kaupunkistrategian tavoitteet ja toimintaympäristön suojeluarvot. 

Yhtiön tehtävien ja sen toiminnalle asetettujen tavoitteiden mukaisesti, 
perustettavalle yhtiölle tulee varata riittävät yhtiön talouteen, henkilös-
töön ja sen osaamiseen liittyvät resurssit.

Kaupunki vuokraa Yhtiölle sen toiminnassa tarvittavat rakennukset, tilat 
ja maa-alueet ulkopuolisen konsultin tekemän asiantuntija-arvion mu-
kaisella vuokratasolla. Yhtiön vuokraamat tilat ovat suojelluissa raken-
nuksissa, ja kaupunki tilojen omistajana vastaa jatkossakin tilojen pe-
ruskorjausinvestoinneista ja ylläpidosta. Vuokrataso ei kaikilta osin vas-
taa rakennusten vaatimista investoinneista syntyvää kustannustasoa. 
Tämä tulee ottaa huomioon Rakennukset 31002 -talousarviokohdan 
vuotuisen tuottotavoitteen määrittelyssä.
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Talouslaskelmissa ei ole huomioitu mahdollisia lähivuosina tapahtuvia 
tuloihin ja menoihin vaikuttavia muutoksia, kuten uutta pakastamo-
hanketta sekä Pohjoisesplanadi 19:ssä sijaitsevan kiinteistön mahdol-
lista myyntiä. 

Jatkovalmistelussa on sovittava tarkemmin rakennuksien, tilojen ja 
maa-alueiden, mukaan lukien torien, ylläpitovastuista ja ylläpitokustan-
nuksista Helsingin kaupungin ja Yhtiön välillä. Lisäksi tulee tarkentaa 
Malmin hangaarin ja lentokentän tapahtumavuokraustoiminnan järjes-
täminen sekä niiden talousvaikutukset.

Yhtiölle vuokrattavien rakennusten, tilojen ja maa-alueiden ylläpidosta 
vastaava ylläpitohenkilöstö tulee pysyä kaupunkiympäristön toimialalla.

Lautakunta edellyttää, että jatkovalmistelu ja siirtymä tehdään tiiviissä 
yhteistyössä sekä henkilöstön että vuokralaisten kanssa. Erityistä 
huomiota kiinnitetään vuokralaisten liiketoiminnan kehittämisen mah-
dollistamiseen.

Käsittely

18.05.2021 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Asian aikana kuultavana oli yksikön päällikkö Elina Siltanen. Asiantunti-
ja poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Vastaehdotus:
Mia Haglund: Lautakunta edellyttää, että jatkovalmistelu ja siirtymä 
tehdään tiiviissä yhteistyössä sekä henkilöstön että vuokralaisten kans-
sa. Erityistä huomiota kiinnitetään vuokralaisten liiketoiminnan kehittä-
misen mahdollistamiseen.

Kannattaja: Risto Rautava

Kaupunkiympäristölautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä Mia Hag-
lundin vastaehdotuksen.

11.05.2021 Pöydälle

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Kari Pudas, tekninen johtaja, puhelin: 310 15291

kari.pudas(a)hel.fi
Osmo Rasimus, yksikön päällikkö, puhelin: 310 39794

osmo.rasimus(a)hel.fi
Elina Siltanen, yksikön päällikkö, puhelin: 310 32500

elina.siltanen(a)hel.fi
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Tarkastuslautakunta 11.05.2021 § 46

HEL 2020-011787 T 00 00 00

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti nimetä ehdolle perustettavan Helsingin 
kaupunkitilat Oy:n tilintarkastajaksi BDO Oy:n (päävastuullinen tilintar-
kastaja KHT, JHT Tiina Lind). Tilintarkastaja nimetään vuonna 2021 
perustettavalle yhtiölle toimikauden kestäessä tilikauden 2023 loppuun.

Esittelijä
tarkastusjohtaja
Timo Terävä

Lisätiedot
Arto Ahlqvist, tarkastuspäällikkö, puhelin: +358931036580

arto.ahlqvist(a)hel.fi
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§ 493
Kaupunginvaltuuston 16.6.2021 tekemien päätösten täytäntöönpano

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, että kaupunginvaltuuston 16.6.2021 tekemät 
päätökset saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen mahdollisista va-
lituksista huolimatta panna täytäntöön seuraavasti:

183 §, Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus

Ei toimenpidettä.

184 §, Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Ei toimenpidettä.

185 §, Käräjäoikeuden lautamiehen valinta

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä mainituille ja Helsin-
gin käräjäoikeudelle.

186 §, Hallintosäännön muuttaminen, sosiaali- ja terveyslautakunnan jaoston toimi-
valta

Tiedoksi sosiaali- ja terveystoimialalle.

187 §, Eräiden vuoden 2021 talousarvioon merkittyjen määrärahojen ylittäminen ja 
toimintakatteen alittaminen

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

188 §, Tukkutorin toimintojen järjestäminen

Asiasta on erillinen täytäntöönpanoesitys asiana 14.

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Helsingin Leijona Oy:lle.

Tiedoksi kaupunginkanslialle ja kaupunkiympäristön toimialalle.

189 §, Osallistuminen Itärata Oy:n omistamiseen ja rahoittamiseen

Kaupunginhallitus 

 hyväksyy kaupungin osalta Itärata Oy:n perustamisen,

 myöntää kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosaston käytettä-
väksi vuoden 2021 talousarviomäärärahoja enintään 500 000 euroa 
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osakkeiden merkintähintojen tai muun pääomasuorituksen maksa-
miseen talousarvion tililtä 8 06 02, Arvopaperit, Muut kohteet, kau-
punginhallituksen käytettäväksi

 kehottaa kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosastoa huolehti-
maan osakkeiden merkitsemiseen tai muuhun pääomittamiseen liit-
tyvistä käytännön toimenpiteistä

 kehottaa kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosastoa huolehti-
maan yhtiön perustamiseen liittyvistä toimenpiteistä kaupungin osal-
ta sekä tekemään tarvittaessa teknisluonteisia tai muuten vähäisiä 
muutoksia hankeyhtiöasiakirjoihin.

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote hankeyhtiön muille perustajille.

Tiedoksi kaupunginkanslialle ja Taloushallintopalveluille.

190 §, Helsingin kaupungin ympäristöraportti 2020

Tiedoksi kasvatus- ja koulutuslautakunnalle, kaupunkiympäristölauta-
kunnalle, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalle, sosiaali- ja terveyslau-
takunnalle 

191 §, Keskustan terveys- ja hyvinvointikeskuksen hankesuunnitelma

Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten aluei-
den jaostolle ja sosiaali- ja terveyslautakunnalle.

192 §, Pohjois-Haagan ala-asteen laajennuksen ja perusparannuksen hankesuun-
nitelman enimmäishinnan korottaminen

Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten aluei-
den jaostolle ja kasvatus- ja koulutuslautakunnalle.

193 §, Vuokrausperiaatteiden määrittäminen eräille tonteille (Mellunkylä, Kontula ja 
Mellunmäki)

Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnalle.

194 §, Helsingin maanalainen yleiskaava 2021 (nro 12704)

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote eduskunnalle, Elisa Oyj:lle, Es-
poon kaupunkisuunnittelukeskukselle, Fingrid Oyj:lle, Geologian tutki-
muskeskukselle, Helen Oy:lle, Helen Sähköverkko Oy:lle, Helsingin po-
liisilaitokselle, Helsingin Satama Oy:lle, Helsingin seudun kauppakama-
rille, Helsingin seudun liikenne –kuntayhtymälle, Helsingin seudun ym-
päristöpalvelut –kuntayhtymälle, Helsingin seurakuntayhtymälle, Hel-
singin yliopistolle/kiinteistöpalvelut,  Helsingin yrittäjille, 
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HUS/Keskuskirjaamolle, Kauniaisten kaupungille, Liikenteen turvalli-
suusvirastolle, Liikenne- ja viestintäministeriölle, Liikenne- ja viestintävi-
rastolle, Traficomille, Museovirastolle/kulttuuriympäristön suojelu, Puo-
lustusvoimille, Senaatti-kiinteistöille, Suomen omakotiliitolle, Säteilytur-
vakeskukselle, Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle, Töölönkadun Pysä-
köintilaitos Oy:lle, Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuk-
selle, Uudenmaan liitolle, Vantaan kaupungille ja Väylävirastolle.

Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnalle, kaupunkiympäristölautakun-
nan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle, kaupunkiympäristölau-
takunnan ympäristö- ja lupajaostolle, Liikenneliikelaitoksen johtokunnal-
le, liikenneliikelaitokselle, kaupunginmuseolle, kasvatuksen ja koulu-
tuksen toimialalle, kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalle, sosiaali- ja ter-
veystoimen toimialalle, maankäyttö ja kaupunkirakenne –palvelukoko-
naisuudelle, maankäytön yleissuunnittelulle ja asemakaavoitukselle.

195 §, Oulunkylän Patolan kerrostalotonttien (Hirsipadontie 6, Kisällintie 1, Kivipa-
dontie 6) asemakaavan muuttaminen (nro 12630)

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskukselle, Helen Oy:lle, Helen Sähköverkko Oy:lle, Helsin-
gin seudun liikenne –kuntayhtymälle, Helsingin seudun ympäristöpalve-
lut –kuntayhtymälle ja kaavamuutoksen hakijalle. 

Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnalle, kaupunkiympäristölautakun-
nan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle, kaupunkiympäristölau-
takunnan ympäristö- ja lupajaostolle, kasvatuksen ja koulutuksen toi-
mialalle ja asemakaavoitukselle.

196 §, Laajasalon Hepokalliontie 28-32 ja Puuskaniementie 44 ym. asemakaava ja 
asemakaavan muuttaminen (nro 12615)

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskukselle, Helen Oy:lle, Helen Sähköverkko Oy:lle, Helsin-
gin seudun liikenne –kuntayhtymälle, Helsingin seudun ympäristöpalve-
lut –kuntayhtymälle ja kaavamuutoksen hakijalle.

Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnalle, kaupunkiympäristölautakun-
nan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle, kaupunkiympäristölau-
takunnan ympäristö- ja lupajaostolle, kaupunginmuseolle ja asemakaa-
voitukselle.

197 §, Valtuutettu Katju Aron aloite ympärivuotisesta hätämajoituksesta EU-
kansalaisille

Toivomusponsi kaupunginkansliaan valmisteltavaksi.
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198 §, Valtuutettu Jape Lovénin aloite Rastilan leirintäalueen toimintaedellytysten 
turvaamisesta

Asia palautettiin kaupunginkansliaan uudelleen valmisteltavaksi.

199 §, Valtuutettu Mari Holopaisen aloite avointen ja maksuttomien tilojen asukas-
käytöstä

200 §, Valtuutettu Sami Muttilaisen aloite puisto- tai katualueen nimeämisestä Jo-
han Knut Harjun mukaan

201 §, Valtuutettu Dan Koivulaakson aloite turvapaikanhakijoiden lasten oikeudesta 
varhaiskasvatukseen

202 §, Valtuutettu Jenni Pajusen aloite Kalasataman Nihdin ja Tervasaaren välises-
tä kevyen liikenteen sillasta

203 §, Valtuutettu Mai Kivelän aloite ilmastohaitallisesta mainonnasta vapaasta 
kaupunkitilasta

204 §, Valtuutettu Mia Haglundin aloite asunnon saannin helpottamisesta turvakoti-
jakson jälkeen

Ei toimenpidettä.

205 §, Valtuutettu Eva Biaudetin aloite ihmiskaupan uhrien palvelujen kehittämises-
tä

Toivomusponsi kaupunginkansliaan valmisteltavaksi.

206 §, Valtuutettu Petra Malinin aloite Helsingin kaupungin toimista työnantajana-
vanhempien uupumisen vähentämiseksi

Ei toimenpidettä.

207 §, Kokouksessa jätetyt aloitteet

Aloitteet 25 - 29 kaupunginkansliaan valmisteltavaksi.

Samalla kaupunginhallitus tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta 
heti.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus
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Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 494
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen asioita, joissa 
seuraavat viranomaiset ovat tehneet päätöksen viikolla 24

kaupunginhallituksen jaostot  
- konsernijaosto 14.6.2021
- elinkeinojaosto  
  
tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta  
  
lautakunnat ja niiden jaostot  
kasvatus- ja koulutuslautakunta 15.6.2021
- suomenkielinen jaosto  
- ruotsinkielinen jaosto  
kaupunkiympäristölautakunta 15.6.2021
- ympäristö- ja lupajaosto  
- rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 17.6.2021
pelastuslautakunta 15.6.2021
kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 15.6.2021
- kulttuuri- ja kirjastojaosto  
- liikuntajaosto  
- nuorisojaosto  
sosiaali- ja terveyslautakunta  
- sosiaali- ja terveyslautakunnan jaosto 17.6.2021
  
johtokunnat  
- palvelukeskusliikelaitos  
- taloushallintopalveluliikelaitos  
- työterveysliikelaitos  
- rakentamispalveluliikelaitos 17.6.2021
- liikenneliikelaitos 15.6.2021
  
keskusvaalilautakunta yleishallinnon osalta 14.6.2021, 

16.6.2021
  
pormestari  
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apulaispormestarit  
- 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 479, 480, 481, 487, 489, 491, 492, 493 ja 494 §:t.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian 
valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

2
OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Pöytäkirjan 482, 483, 484, 486, 488 ja 490 §: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 tiedoksi-
saannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon 
määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymis-
tä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan 
saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän 
kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen 
päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on 
nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen 
katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen 
päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaati-
musajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, 
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joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä 
ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin-
hallitus.

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 täyt-
tää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
 miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
 oikaisuvaatimuksen tekijä
 millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään 

vaatimuksen
 oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. 
Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

3
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 485 §.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta.
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Sovellettava lainkohta: Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopi-
muksista 134 § 1 mom, 163 §.
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Kaupunginhallitus

Anni Sinnemäki
puheenjohtaja

Pilvi Ainola
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Marcus Rantala Nasima Razmyar

Mikko Kiesiläinen Pia Pakarinen

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa 
www.hel.fi 30.06.2021.


