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Kokousaika 06.03.2023 16:00 - 17:39

Kokouspaikka Kaupunginhallituksen istuntosali/sähköinen kokous

Läsnä

Jäsenet

Vartiainen, Juhana pormestari
Sinnemäki, Anni apulaispormestari

varapuheenjohtaja
Arhinmäki, Paavo (etänä) apulaispormestari
Gebhard, Elisa
Halla-aho, Jussi (etänä)
Iskanius, Anniina poistui 17:32
Koskela, Minja
Nuorteva, Johanna
Sarkomaa, Sari
Sazonov, Daniel apulaispormestari
Vanhanen, Reetta
Vierunen, Maarit
Borgarsdottir Sandelin, Silja varajäsen
Muranen, Lauri varajäsen

poistui 17:31
Pulkkinen, Suvi varajäsen

Muut

Diarra, Fatim (etänä) kaupunginvaltuuston puheenjohtaja
Bogomoloff, Harry (etänä) kaupunginvaltuuston 1. varapuheen-

johtaja
Torsti, Pilvi (etänä) kaupunginvaltuuston 2. varapuheen-

johtaja
Månsson, Björn (etänä) kansalliskielilautakunnan puheen-

johtaja
poistui 16:05, läsnä: 143 - 145 §

Sarvilinna, Sami kansliapäällikkö
Aalto, Laura vs. kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala-

johtaja
Hyvärinen, Silja vs. kaupunkiympäristön toimialajoh-

taja
Jolkkonen, Juha sosiaali-, terveys- ja pelastustoimia-

lan toimialajohtaja
poistui 17:32
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Korhonen, Harri vs. kasvatuksen ja koulutuksen toi-
mialajohtaja

Gros, Nina (etänä) henkilöstöjohtaja
Kivelä, Liisa (etänä) viestintäjohtaja
Remes, Kirsi hallintojohtaja
Rinkineva, Marja-Leena (etänä) elinkeinojohtaja
Saxholm, Tuula rahoitusjohtaja
Rope, Jenni (etänä) kaupunginlakimies
Peltonen, Antti hallintopäällikkö

poistui 17:37
Menna, Lauri johtava asiantuntija

saapui 16:05, poistui 17:11, poissa: 
143 - 145 §

Rämö, Suvi (etänä) kaupunginsihteeri
poistui 16:13, poissa: 157 - 160 §

Hopeakunnas, Maisa viestintäasiantuntija
Ainola, Pilvi hallintoasiantuntija
Myllynen, Sanna-Mari yksikön päällikkö

saapui 16:35, poistui 17:11
Laine-Hendolin, Kirsti palkanlaskennan vakauttamishank-

keen johtaja
saapui 17:12, poistui 17:38

Puheenjohtaja

Juhana Vartiainen pormestari
143 - 160 §

Esittelijät

Juhana Vartiainen pormestari
143 §, 153 - 154 §

Sami Sarvilinna kansliapäällikkö
144 - 145 §, 147 - 152 §, 155 - 160 
§

Kirsi Remes hallintojohtaja
146 §

Pöytäkirjanpitäjä

Pilvi Ainola hallintoasiantuntija
143 - 160 §
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§ Asia

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

144 Asia/2 V 15.3.2023, Kontulan pelastusaseman uudisrakennuksen hanke-
suunnitelman hyväksyminen

145 Asia/3 Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy:n osakkeiden merkintä

146 Asia/4 V 15.3.2023, Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaos-
ton jäsenen valinta

147 Asia/5 V 15.3.2023, Omavelkaisen takauksen myöntäminen Kiinteistö Oy 
Eliel Saarisen tie 41-45 -yhtiölle

148 Asia/6 V 15.3.2023, Vartiokylän Kivensilmänkuja 2 asemakaavan muutos 
(nro 12682)

149 Asia/7 V 15.3.2023, Konalan Kyttäläntie 8 ja Ajomiehentie 13 asemakaavan 
muutos (nro 12776)

150 Asia/8 V 15.3.2023, Vuokraus- ja myyntiperiaatteiden määrittäminen toimitila-
tontille (Länsisatama, Jätkäsaari, tontti 20799/1)

151 Asia/9 V 5.4.2023, Vihreiden valtuustoryhmän ryhmäaloite venäläisestä fos-
siilienergiasta irtautumiseksi sekä HSL-yhtymää koskeva omistajapo-
liittinen valmistelu

152 Asia/10 V 15.3.2023, Valtuutettu Petrus Pennasen aloite kaupungin johtoryh-
män muistioiden julkistamisesta

153 Asia/11 Vuoden 2022 talousarviossa kaupunginhallituksen käytettäväksi osoi-
tettujen määrärahojen siirtäminen

154 Asia/12 Kaupunginvaltuuston 1.3.2023 § 57 tekemän päätöksen täytäntöön-
pano: Vuonna 2022 käyttämättä jääneiden määrärahojen perusteella 
myönnettävät ylitysoikeudet vuoden 2023 talousarvioon

155 Asia/13 Kuntamallin jatkaminen tilapäistä suojelua saaville

156 Asia/14 Tilojen vuokraaminen kasvatuksen ja koulutuksen toimialan käyttöön 
Pitäjänmäestä (Kutomokuja 3)

157 Asia/15 Valtuutettu Mirita Saxbergin toivomusponsi Laajasalontien kaupunki-
bulevardin turvallisesta ylityksestä aiemman Kiiltomadonpolun sillan 
kohdalta

158 Asia/16 Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Hernesaaren lumenvas-
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taanottopaikan ympäristölupahakemuksesta

159 Asia/17 Kaupunginvaltuuston 1.3.2023 tekemien päätösten täytäntöönpano

160 Asia/18 Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen
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§ 143
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöy-
täkirjan tarkastajien valinta

Päätös

Kaupunginhallitus päätti todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja 
päätösvaltaiseksi.

Samalla kaupunginhallitus päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi Sari 
Sarkomaan ja Johanna Nuortevan sekä varatarkastajiksi Elisa Gebhar-
din ja Anniina Iskaniuksen.

Esittelijä
pormestari
Juhana Vartiainen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
pormestari
Juhana Vartiainen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 144
V 15.3.2023, Kontulan pelastusaseman uudisrakennuksen hanke-
suunnitelman hyväksyminen

HEL 2022-007788 T 10 06 00

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa: 

Kaupunginvaltuusto hyväksyy Kontulan pelastusaseman uudisraken-
nuksen 9.6.2022 päivätyn hankesuunnitelman siten, että hankkeen laa-
juus on noin 2 389 brm² ja hankkeen enimmäishinta on arvonlisäverot-
tomana 13 157 000 euroa huhtikuun 2022 kustannustasossa.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Suvi Rämö, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 32174

suvi.ramo(a)hel.fi

Liitteet

1 Kontulan pelastusasema hankesuunnitelma 9.6.2022
2 Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan lausunto 23.1.2023

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Hankkeen tarpeellisuus

Hankesuunnitelma koskee Kontulan pelastusaseman uudisrakennuk-
sen rakentamista Mellunkylän kaupunginosaan osoitteeseen Lirokuja 6.

Kontulan pelastusasema tulee palvelemaan Itä-Helsingin aluetta. Alu-
eella on puutteita ensihoidon valmiudessa. Pelastustoiminnan palvelu-
tason kehittäminen on priorisoitu alueelle kiireelliseksi.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on 2.5.2019  
(ESAVI/14766/05.09.01/2019) antamallaan päätöksellä katsonut, että 
Helsingin alueen pelastustoimen pelastustoiminnan palvelutasossa on 
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pelastuslain 85 §:n tarkoittamia huomattavia epäkohtia ja asettanut yh-
teensä 20 miljoonan euron uhkasakon Helsingin kaupungin pelastuslai-
tokselle, koska lain edellyttämää palvelutasoa ensimmäisen yksikön 
toimintavalmiusajan toteutumisessa ei saavuteta kaikilla alueilla. Uhka-
sakko on jaksotettu viidelle vuodelle 2019 - 2023. Ensimmäisen tarkas-
tusajankohdan oli tarkoitus olla 31.12.2020, jolloin epäkohdista olisi tul-
lut olla korjattuina yksi neljäsosa. 

Hämeenlinnan hallinto-oikeus on 11.6.2020 päätöksellään (20/0563/1) 
kohtuullistanut uhkasakkoa 4 miljoonaan euroon ja pidentänyt velvoit-
teelle asetettua määräaikaa jaksotetusti vuosille 2022–2025. Päätökset 
ovat osana hankesuunnitelman liitteitä oheismateriaalissa.

Helsingin kaupungin sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan pelastus-
toimen palvelukokonaisuuden (myöhemmin pelastuslaitos) päivitettä-
vänä olevan palvelutasopäätöksen mukainen toimintavalmiusaika ei to-
teudu kaikilla Helsingin 1. riskialueen kohteilla. Korjaustoimenpiteinä on 
nähty toiminnan hajauttaminen ja uusien pelastusasemien rakentami-
nen. Pahimmat puutealueet ovat Konala, Kontula, Tapanila ja Vuosaa-
ri. Konalan uusi pelastusasema on juuri valmistunut, Kontulan uuden 
pelastusaseman toteutussuunnittelu on käynnissä, Tapanilan aseman 
hankesuunnittelu on tarkoitus käynnistää helmikuussa ja Vuosaaren 
uuden aseman tonttivaraus on tehty.

Toiminnan hajauttamiseksi Kontulaan, Kontulantien ja Kehä l:n välittö-
mään läheisyyteen on suunniteltu rakennettavaksi uusi pelastusasema.

Asemalle on tarkoitus sijoittaa pelastusyksikkö, säiliöyksikkö sekä am-
bulanssi. Operatiivista henkilöstöä asemalla toimii 10 henkilöä neljässä 
eri vuorossa. Lisäksi toimistotiloissa toimivat alueen turvallisuuskoulut-
tajat.

Asemakaavoituksen laatiman alueellisen tarkastelun perusteella sisälii-
kuntatiloille on todettu olevan alueella suuri tarve, mikä on otettu huo-
mioon hankesuunnittelussa. Myös kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala on  
havainnut toiminnassaan alueen sisäliikuntatilojen kasvavan tarpeen, 
joka perustuu alueen väestöennusteisiin ja harrastusvuorokysynnän li-
sääntymiseen alueella. 

Uudisrakennuksen hankesuunnitelma

Uudisrakennus toteutetaan pelastusasemilta vaadittavaa tämän päivän 
laatutasoa noudattaen siten, että rakennus sulautuu ympäristöönsä niin 
toiminnallisesti kuin arkkitehtonisestikin.

Uudisrakennushankkeen laajuus on 2 389 brm² ja 2 145 htm².
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Uusi pelastusasema on kolmikerroksinen. Rakennuksen pohjakerrok-
seen sijoittuvat kalusto- ja pesuhallit sekä operatiiviset taustatilat, tek-
niset tilat, ambulanssimiehistön päivystystilat ja turvallisuuskouluttajien 
tilat sekä yleisölle tarkoitettu koulutustila. Toisessa kerroksessa sijait-
sevat operatiivisen henkilöstön majoitustilat, keittiö- ja ruokailutilat, 
oleskelutilat ja sosiaalitilat sekä kuntosali. Kolmannessa kerroksessa 
sijaitsee koko rakennusta palveleva ilmanvaihtokonehuone ja suuri lii-
kuntasali, joka on vuokrattavissa kuntalaisten käyttöön.

Kylmät jätehuolto- ja varastotilat sekä polttoaineasema sijoitetaan erik-
seen lounaissivun piha-alueen sivuille. Huolto- ja varastotilat pihan luo-
teissivulle ja polttoaineasema kaakkoissivulle.

Tilat suunnitellaan terveellisiksi, turvallisiksi ja viihtyisiksi. Sisäliikuntati-
lat suunnitellaan siten, että ne voidaan osoittaa kuntalaiskäyttöön sil-
loin, kun ne eivät ole pelastuslaitoksen käytössä. Kontula sijaitsee Mel-
lunkylän kaupunkiuudistusalueella, missä vapaa-ajan palveluiden pa-
rantaminen on perusteltua.

Liikuntatilat toteutetaan hankkeeseen yhteiskäyttöisinä, eli pelastuslai-
tos vuokraa liikuntasalia ulkopuoliseen käyttöön Haagan pelastusase-
malla käytössä olevan ns. Haagan mallin mukaisesti. Haagan pelas-
tusaseman liikuntasalin käytöstä 70 % on koulujen ja liikuntaseurojen 
käyttöä, jossa tilavaraukset ovat pääsääntöisesti jatkuvia. 

Hankesuunnitelma on laadittu kaupunkiympäristön toimialan ja pelas-
tuslaitoksen yhteistyönä. Hankkeen suunnittelun aikana on kuultu 
asiantuntijoina rakennusvalvontapalvelujen, ympäristöpalvelujen sekä 
pelastuslaitoksen työsuojelusta vastaavaa henkilöä.

Hankesuunnitelma on liitteenä 1.

Rakentamiskustannukset

Kustannusarvion mukaan hankkeen rakentamiskustannukset kustan-
nustasossa 4/2022 (RI = 117,9; THI = 199,7) ovat arvonlisäverottoma-
na yhteensä 13 157 000 euroa (noin 5 507 euroa/brm²).

Hankesuunnittelussa on pyritty noudattamaan vuoden 2022 talousar-
vion noudattamisohjeessa tilahankkeiden suunnittelulle ja rakentami-
selle asetettua tavoitetta, jonka mukaisesti hankkeiden toteutuskustan-
nukset eivät ylitä 4 000 euroa/brm². 

Hankesuunnitelmassa on tavoiteltu kaavamääräysten ja sijainnin puit-
teissa mahdollisimman kustannustehokkaita ratkaisuja. Hankkeessa on 
tekijöitä, jotka nostavat rakentamisen kustannuksia tavanomaiseen 
palvelurakennukseen verrattuna. Näitä ovat mm. pelastusasemalle ra-
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kennettavat erityiset järjestelmät, ympärivuorokautisesta käytöstä joh-
tuvat tavanomaista laatutasoa korkeammat vaatimukset laitteille ja ma-
teriaaleille, metroradan läheisyydestä johtuvan tärinän sekä värähtelyn 
edellyttämät erityiset ääni- ja tärinäeristysratkaisut sekä tontin kunnos-
tustarve ja hankalat perustamisolosuhteet.

Sosiaali-, terveys- ja pelastuspalveluiden uudistus

Pelastuslaitos 1.1.2023 on siirtynyt osaksi sosiaali-, terveys- ja pelas-
tustoimialaa. Kaupunki perii sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan toi-
mitiloista, kuten pelastusasemista, vuokraa ja vastaa jatkossakin toimi-
tilainvestoinneista. Pelastustoimen käyttöön rakennettavien toimitilojen 
vuokravaikutukset esitetään talousarvion sosiaali-, terveys- ja pelastus-
toimialan investointisuunnitelmassa. 

Tilakustannus käyttäjille

Tilakustannukset kohdistetaan sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialalle 
sisäisen vuokrauksen periaatteiden mukaisesti.

Hankkeen arvioitu tilakustannus eli tilahankkeiden käsittelyohjeiden 
(kaupunginhallitus 14.12.2015 § 1208) mukaan määritelty sisäinen 
vuokra on noin 28,34 euroa/htm²/kk eli yhteensä noin 60 789 euroa 
kuukaudessa ja noin 729 472 euroa vuodessa. Neliövuokran perustee-
na on 2 145 htm². Pääomavuokran osuus neliövuokrasta on 27,84 eu-
roa/htm²/kk ja kaupunkiympäristön hallintokulu 0,5 euroa/htm²/kk. Lo-
pullinen pääomavuokra tarkistetaan tarkentuvien vuokran määräytymi-
sen perusteiden ja toteutuneiden kustannusten mukaisesti ja hallintoku-
lu 0,5 euroa/htm²/kk korvataan uuden vuokramallin mukaisella yleiskus-
tannuksella 0,67 euroa/htm²/kk.

Pääomavuokrakohteissa käyttäjät vastaavat tilojen ylläpidosta.

Väistötilat

Väistötiloja ei tarvita.

Hankkeen rahoitus

Vuoden 2023 talousarvion liitteenä olevassa talonrakennushankkeiden 
rakentamisohjelmassa vuosiksi 2023-2032 on hankkeen suunnittelulle 
ja toteutukselle varattu yhteensä noin 13,16 miljoonaa euroa.

Hankkeen toteutus ja aikataulu

Hankkeen toteutusvastuu on kaupunkiympäristön toimialalla. Raken-
nuksen ylläpidosta vastaa pelastuslaitos pääomavuokramallin mukai-
sesti.
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Uudisrakennus suunniteltu toteutettavaksi siten, että työt alkavat kesä-
kuussa 2023 ja rakennus on valmis joulukuussa 2024.

Lausunnot

Pelastuslaitos on antanut hankesuunnitelmasta 1.7.2022 § 55 puolta-
van lausunnon. Lausunto on asian päätöshistoriassa.

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaos-
ton esityksessä liikuntatilat oli tarkoitettu yhteiskäyttöisiksi siten, että 
vuokrakustannukset näiden tilojen osalta jaettaisiin käytön suhteessa 
pelastuslaitoksen ja kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan kesken. 

Tilakustannukset kohdistetaan jaoston esityksestä poiketen sosiaali-, 
terveys- ja pelastustoimialalle. Asiasta 23.1.2023 saadun sosiaali-, ter-
veys- ja pelastustoimialan lausunnon mukaan Kontulan pelastusase-
man liikuntatilojen osalta menetellään kuten Haagan pelastusasemalla, 
eli pelastuslaitos maksaa liikuntatilojen pääomavuokran ja ylläpitokulut 
sekä hoitaa itse oman käytön ulkopuolisen vuokrauksen urheiluseuroil-
le ja kouluille. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala on ilmoittanut, että se ei 
näe tarkoituksenmukaisena osallistua liikuntatilojen vuokraukseen.

Lausunto on kokonaisuudessaan liitteenä 2.

Toimivalta

Hallintosäännön 7 luvun 1 §:n 3 kohdan mukaan kaupunginvaltuusto 
päättää hankesuunnitelmista, joiden kustannusarvio ylittää 10 miljoo-
naa euroa.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Suvi Rämö, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 32174

suvi.ramo(a)hel.fi

Liitteet

1 Kontulan pelastusasema hankesuunnitelma 9.6.2022
2 Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan lausunto 23.1.2023

Oheismateriaali

1 Kontulan pelastusasema HaSu liitteet 9.6.2022

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto
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Tiedoksi

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto
Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristön toimiala Pelastuslaitos Pelastuskomentaja 01.07.2022 § 55

HEL 2022-007788 T 10 06 00

Päätös

Pelastuskomentaja päätti antaa seuraavan lausunnon:

Pelastuslaitos hyväksyy 9.6.2022 päivätyn hankesuunnitelman Kontu-
lan pelastusaseman rakentamisen hankesuunnitelmasta sekä siitä ai-
heutuvat vuokravaikutukset. 

Päätöksen perustelut

Pelastuslaitoksen ja Kymp/Rya/Tilat-palvelun kanssa yhteistyössä on 
laadittu hankesuunnitelma uuden pelastusaseman rakentamiseksi Kon-
tulaan osoitteeseen Lirokuja 6. Pelastuslaitoksen riskianalyysissä Kon-
tula on priorisoitu kiireelliseksi alueeksi kehittää pelastustoiminnan pal-
velutasoa. Asemalle sijoitetaan pelastusyksikkö, säiliöauto, ensihoito-
yksikkö sekä tiloja turvallisuuskoulutusta varten. Kolmanteen kerrok-
seen tulevat yleiseen käyttöön suunnitellut liikuntatilat, jotka ovat myös 
pelastuslaitoksen käytössä. Hankkeeseen on sisällytetty Helsingin hiili-
neutraaliustavoitteiden mukaisesti varaus katolle sijoitettavasta aurin-
kovoimalasta. 

Hankkeen enimmäishinta on 13 157 000 euroa alv 0 %. Korjauksen jäl-
keinen pääomavuokra pelastuslaitokselle on 60 789 euroa/kk, 729 472 
euroa/v. Vuokrat ovat arvonlisäverottomia.

Lisätiedot
Kari Virtanen, tekninen päällikkö, puhelin: 310 31400

kari.virtanen(a)hel.fi
Keijo Mäki, rakennuspäällikkö, puhelin: 310 31110

keijo.maki(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 30.06.2022 
§ 74

HEL 2022-007788 T 10 06 00

Lirokuja 6, kaupunginosa 47, Mellunkylä
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Esitys

A

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
esitti kaupunginhallitukselle Kontulan pelastusaseman uudisrakennuk-
sen 9.6.2022 päivätyn hankesuunnitelman hyväksymistä siten, että 
hankkeen laajuus on noin 2 389 brm² ja hankkeen enimmäishinta-arvio 
on arvonlisäverottomana 13 157 000 euroa huhtikuun 2022 kustannus-
tasossa, ehdolla, että pelastuslaitos ja kulttuuri- ja vapaa-
aikalautakunta antavat hankesuunnitelmasta puoltavat lausunnot.

B

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
päätti oikeuttaa rakennukset ja yleiset alueet- palvelukokonaisuuden 
jatkamaan hankkeen valmistelua odottamatta hankepäätöstä.

Käsittely

30.06.2022 Ehdotuksen mukaan

Asian aikana kuultavana oli projektipäällikkö Jussi Nordberg. Asiantun-
tija poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Esittelijä
tekninen johtaja
Kari Pudas

Lisätiedot
Jussi Nordberg, projektipäällikkö, puhelin: 310 786414

jussi.nordberg(a)hel.fi
Reetta Amper, tiimipäällikkö, puhelin: 310 38283

reetta.amper(a)hel.fi
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§ 145
Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy:n osakkeiden merkintä

HEL 2022-014719 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallitus päätti

 hyväksyä, että Helsingin kaupunki merkitsee 10 kappaletta Hyvin-
vointialueyhtiö Hyvil Oy:n (y-tunnus 3324881-1) osakkeita 2 000 eu-
ron osakekohtaisella merkintähinnalla

 kehottaa sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialaa merkitsemään Hel-
singin kaupungin lukuun kymmenen kappaletta  Hyvinvointialueyh-
tiö Hyvil Oy:n osakkeita suunnatussa osakeannissa

 kehottaa sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialaa huolehtimaan osak-
keiden merkitsemiseen liittyvistä käytännön toimenpiteistä.

Kaupunginhallitus toteaa, että osakkeiden merkintähinta (20 000 euroa) 
maksetaan sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan talousarvion kohdal-
ta 8 51 02 Muut hankinnat; Sosiaali- ja terveyspalvelut.

Päätöksen täytäntöönpanon edellytyksenä on, että kaupunginhallituk-
sen konsernijaosto hyväksyy Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy:n osakas-
sopimuksen.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1 Osakassopimus
2 Yhtiöjärjestys

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Yhtiön perustaminen
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Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen (sotepe) tehtävät siirtyivät 
1.1.2023 kunnilta uusille hyvinvointialueille. Kuntien jäsenyyteen perus-
tuvana yhdistyksenä Suomen Kuntaliitto ry (Kuntaliitto) ei voi enää tar-
jota sosiaali- ja terveydenhuoltoon eikä pelastustoimen palvelujen jär-
jestämiseen liittyviä asiantuntija- tai muita palveluja hyvinvointialueille, 
Helsingin kaupungille ja HUS-yhtymälle eikä myöskään tarjota näihin 
liittyviä vaikuttamispalveluita tai edunvalvontaa. Hyvinvointialueet ja 
Kuntaliitto ovat yhdessä pyrkineet löytämään yhteistyöratkaisun, joka 
mahdollistaa hyvinvointialueille siirtymävaiheen keskeytyksettömät pal-
velut ja prosessin kohti vakiintuneempaa ratkaisua. Tästä syystä kat-
sottiin tarpeelliseksi perustaa yhtiö, joka hoitaa näitä tehtäviä.

Kuntaliitto on 28.10.2022 perustanut Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy:n 
(yhtiö). Yhtiön perustamishetkellä Kuntaliitto omistaa kaikki yhtiön 10 
osaketta. Perustamisen yhteydessä yhtiö on sitoutunut suuntaamaan 
osakeannit hyvinvointialueille, HUS-yhtymälle sekä Helsingin kaupun-
gille. Osakeanti toteutetaan ajalla 1.12.2022–31.3.2023. Osakeantien 
jälkeen yhtiön omistusosuudet jakautuvat yhtiön perustamisen tavoit-
teen mukaisesti siten, että kukin osakas omistaa 10 osaketta. Yhtiön 
osakkaat omistavat kukin yhtä suuren osuuden yhtiöstä. Osakassopi-
mus laaditaan ensimmäisen osakeantikierroksen yhteydessä osapuol-
ten kesken. Kuntaliitto on käynyt muutosneuvottelut, joiden tuloksena 
yhtiöön siirtyi 16 Kuntaliiton työntekijää. 

Yhtiön toimiala ja hallitus

Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön toiminnan tarkoituksena on tuottaa 
omistajilleen asiantuntija-, neuvonta-, yhteistyönalusta-, kehitys- ja lain-
säädäntöön vaikuttamispalveluita ja soveltamisen tukea sekä vaikutta-
mis- ja edunvalvontapalveluja että muita palveluja omakustannushin-
taan. Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa osakkeenomistajille ei-
kä se jaa osakkeenomistajille osinkoa. Mahdollinen voitto on käytettävä 
yhtiön oman toiminnan tukemiseen ja kehittämiseen. Yhtiö on sen
omistavien hankintayksiköiden sidosyksikkö.

Yhtiön hallitukseen kuuluu yhtiöjärjestyksen mukaan vähintään kolme 
(3) ja enintään seitsemän (7) varsinaista jäsentä. Yhtiökokous valitsee 
hallitukselle puheenjohtajan ja tarvittaessa varapuheenjohtajan. Yhtiöllä 
on toimitusjohtaja, jonka nimittää ja erottaa yhtiön hallitus.

Osakassopimuksen mukaan Itä-Uudenmaan hyvinvointialueella, Länsi-
Uudenmaan hyvinvointialueella, Keski-Uudenmaan hyvinvointialueella, 
Vantaan ja Keravan hyvinvointialueella, Helsingillä ja Kuntaliitolla on 
oikeus nimittää hallitukseen yksi yhteinen jäsen, jonka kautta ne käyt-
tävät yhdessä määräysvaltaa yhtiöön. Yhtiön hallituksen jäsenten ni-
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meämisessä määrätään tarkemmin osakassopimuksen kohdassa 7.3. 
(yhtiön hallitus ja päätöksenteko). 

Yhtiön rahoitus

Yhtiön rahoitus perustuu asukaslukupohjaiseen osakaskohtaiseen vuo-
simaksuun, jonka osakkaat maksavat osakassopimuksen kohdan 4 
mukaisista peruspalveluista. Helsingin kaupungin vuosimaksu vuodelta 
2023 on noin 171  000 euroa.

Osakkeiden merkitseminen

Yhtiön hallitus päätti 2.12.2022 ehdollisesta maksullisesta suunnatusta 
osakeannista seuraavin ehdoin.

Merkintäoikeus ja merkittävät osakkeet:

Osakeannissa annettavat uudet osakkeet annetaan merkittäväksi hy-
vinvointialueille, Helsingin kaupungille ja HUS-yhtymälle siten, että kul-
lakin organisaatiolla on oikeus merkitä 10 osaketta. Kukin organisaatio 
voi merkitä vain ja ainoastaan 10 osaketta, ei tätä vähempää tai suu-
rempaa määrää. Suunnatussa osakeannissa voidaan merkitä yhteensä 
enintään 230 uutta osaketta.

Merkintäaika, merkintähinta ja merkintähinnan määrittäminen ja kirjaa-
minen:

Osakkeiden merkintäaika on 7.12.2022-31.3.2023.

Osakkeet merkitään allekirjoittamalla erillinen osakkeiden merkintälista.

Merkintähinta per osake on 2 000 (kaksituhatta) euroa, josta 1 000 (tu-
hat) euroa kirjataan osakepääomaan ja 1000 (tuhat) euroa kirjataan 
osakeyhtiölain 8 luvun 2 §:n mukaiseen sijoitetun vapaan pääoman ra-
hastoon. Merkintähinta on saman suuruinen kuin perustajaosakkaalla 
ja kohtelee näin ollen osakkaita yhdenvertaisesti.

Osakkeiden maksuaika:

Osakkeet on maksettava 21 päivää kuluessa osakeannin päättymises-
tä ja siitä, kun Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy:n hallitus on tehnyt päätök-
sen osakeannissa tehtyjen osakemerkintöjen hyväksymisestä tai hyl-
käämisestä.

Osakeannin muut ehdot:
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Osakeanti on ehdollinen. Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy:n hallitus päät-
tää erikseen merkintöjen hyväksymisestä.

Hallitus tulee hyväksymään osakkeiden merkinnän ja maksun vain seu-
raavien ehtojen täyttyessä:

 vähintään 200 (kaksisataa) osaketta on tullut merkityksi osakeannin 
merkintäaikana ja

 tehdyt osakemerkinnät kattavat vähintään 80 prosenttia Manner-
Suomen asukaslukupohjaan perustuvan kattavuuden.

 Mikäli edellä mainitut osakeannin ehdot täyttyvät, osakeanti toteute-
taan ja uudet osakkeet rekisteröidään osakeyhtiölain mukaisesti. 
Yhtiön hallitus tekee erillisen päätöksen osakeannissa tehtyjen 
merkintöjen hyväksymisestä merkintäajan päätyttyä ja antaa osa-
kemerkinnän hyväksyntää koskevan päätöksen osakkeiden merkit-
sijöille tiedoksi.

 Mikäli edellä mainitut osakeannin ehdot eivät täyty, osakeanti rau-
keaa kokonaisuudessaan. Yhtiön hallitus tekee erillisen päätöksen 
osakeannin raukeamisesta ja osakemerkintöjen hylkäämisestä ja 
antaa osakeannin raukeamista ja osakemerkintöjen hylkäämistä 
koskevan päätöksen osakkeiden merkitsijöille tiedoksi.

Osakassopimus

Osakassopimuksen sopijapuolina (osapuoli) ovat Helsingin kaupunki, 
HUS-yhtymä, Suomen Kuntaliitto ry, Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy sekä 
kaikki 21 hyvinvointialuetta.  

Osakassopimuksella osapuolet sopivat yhtiön toiminnasta ja toiminnan 
järjestämisestä, hallinnosta, päätöksenteosta,  osakkeiden omistukses-
ta ja myynnistä sekä osakkaiden oikeuksista ja velvollisuuksista suh-
teessa toisiinsa ja yhtiön omistukseen.

Osakassopimus tulee voimaan, kun kukin osapuoli on sen allekirjoitta-
nut ja on voimassa kunkin osakkaan osalta niin kauan, kun kyseinen 
osakas on yhtiön osakkeenomistaja. Yhtiön osalta osakassopimus lak-
kaa olemasta voimassa, kun osakassopimus on lakannut olemasta 
voimassa kaikkien osakkaiden välillä.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto käsittelee erikseen osakassopi-
muksen hyväksymistä kokouksessaan 13.2.2023.

Osakassopimus on liitteenä 1. Yhtiöjärjestys on liitteenä 2.

Toimivalta
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Hallintosäännön 8 luvun 1 §:n 2 momentin 3 kohdan mukaan kaupun-
ginhallitus päättää osakkeiden ja osuuksien hankkimisesta ja luovutta-
misesta. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1 Osakassopimus
2 Yhtiöjärjestys

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Yhtiö
Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala
Kaupunginkanslia
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§ 146
V 15.3.2023, Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaos-
ton jäsenen valinta

HEL 2022-015414 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto

 myöntää Janna Rantaselle eron kaupunkiympäristölautakunnan 
ympäristö- ja lupajaoston jäsenen luottamustoimesta ja

 valitsee Päivi Riihimäenkaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- 
ja lupajaoston jäseneksi kaupunginvaltuuston toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta 
heti.

Käsittely

Vastaehdotus:
Jussi Halla-aho: Janna Rantasen tilalle Päivi Riihimäki.

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti Jussi Halla-ahon vastaehdo-
tuksen mukaisesti muutetun ehdotuksen.

Esittelijä
hallintojohtaja
Kirsi Remes

Lisätiedot
Asta Vennelä, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36207

asta.vennela(a)hel.fi

Liitteet

1 Eroilmoitus 27.12.2022

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Esitysteksti

Kunnallisvalitus, valtuusto
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Päätösehdotus

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto

 myöntää Janna Rantaselle eron kaupunkiympäristölautakunnan 
ympäristö- ja lupajaoston jäsenen luottamustoimesta ja

 valitsee _______ kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupa-
jaoston jäseneksi kaupunginvaltuuston toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta 
heti.

Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuusto valitsi Janna Rantasen (PS) 2.8.2021 § 234 kau-
punkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaoston jäseneksi kau-
punginvaltuuston toimikaudeksi. Hän on 27.12.2022 pyytänyt eroa 
jaoston jäsenyydestä paikkakunnalta poismuuton vuoksi.

Kuntalain (410/2015) 70 §:n 3 momentin mukaan luottamustoimesta voi 
erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön 
valinnut toimielin.

Kesken toimikautta avoimeksi tulleeseen luottamustoimeen valitaan 
toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi uusi luottamushenkilö. Valittavan 
henkilön tulee olla vaalikelpoinen lautakuntaan kuntalain 74 §:n mukai-
sesti.

Kuntalain 70 §:n mukaan luottamustoimeen voidaan valita vain henkilö, 
joka on suostunut ottamaan toimen vastaan. Luottamushenkilön on val-
tuuston pyynnöstä esitettävä selvitys seikoista, joilla voi olla merkitystä 
hänen vaalikelpoisuutensa arvioinnissa.

Esittelijä
hallintojohtaja
Kirsi Remes

Lisätiedot
Asta Vennelä, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36207

asta.vennela(a)hel.fi

Liitteet

1 Eroilmoitus 27.12.2022

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto
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Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Esitysteksti

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Taloushallintopalveluliikelaitos
Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 27.02.2023 § 118

HEL 2022-015414 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

27.02.2023 Pöydälle

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Jussi Hal-
la-Ahon ehdotuksesta. 

Esittelijä
hallintojohtaja
Kirsi Remes

Lisätiedot
Asta Vennelä, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36207

asta.vennela(a)hel.fi
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§ 147
V 15.3.2023, Omavelkaisen takauksen myöntäminen Kiinteistö Oy 
Eliel Saarisen tie 41-45 -yhtiölle

HEL 2023-000014 T 02 05 03 01

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää myöntää Kiinteistö Oy Eliel Saarisen tie 
41-45 -yhtiölle Englantilaisen koulun säätiö sr:n opetuksen järjestämis-
tä varten rakennettavan koulutalon investointimenoja varten enintään 
40 000 000 euron määräisen kaupungin omavelkaisen takauksen. 
Omavelkainen takaus myönnetään investoinnin rahoittamiseksi nostet-
tavien pitkäaikaisten lainojen ja niiden korkojen, viivästyskorkojen sekä 
mahdollisten perimiskulujen kattamiseksi. Nostettavien lainojen laina-
aika saa olla enintään 30 vuotta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Pipsa Kotamäki, rahoitussihteeri, puhelin: 31036125

pipsa.kotamaki(a)hel.fi
Tuomo Mäkinen, rahoituspäällikkö, puhelin: 31025641

tuomo.makinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Takaushakemus Kiinteistö Oy Eliel Saarisen tie 41-45

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Kiinteistö Oy Eliel Saarisen tie 
41-45

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Taustaa
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Helsingin kaupunginvaltuusto on päättänyt 22.6.2022, 188 §, Englanti-
laisen koulun koulutalohankkeen jatkovalmistelua koskevasta sopimuk-
sesta sekä koulutalon hallintamallista. Päätöksen mukaan lähtökohtana 
on, että yksityisen opetuksen järjestäjän koulukiinteistöinvestointia var-
ten perustetaan erillinen osakeyhtiö, joka Kiinteistö Oy Helsingin Toimi-
tilojen tytäryhtiönä kuuluisi kaupunkikonserniin. Hallintamallin tavoittee-
na on, että koulutaloyhtiön osakkeenomistajat (Kiinteistö Oy Helsingin 
Toimitilat ja Englantilaisen koulun säätiö sr) yhdessä huolehtivat hank-
keen toteutuksesta sekä elinkaaren aikana koulurakennuksen hyvästä 
ylläpidosta ja omistaja-arvon säilymisestä. Kiinteistö Oy Eliel Saarisen 
tie 41-45 on perustettu 17.11.2022.

Hankkeen toteutus ja rahoitus sekä tarvittavat takaukset

Hanke on suunniteltu toteutettavaksi kaupungin oman investointiohjel-
man ulkopuolisena hankkeena. Kiinteistö Oy Helsingin Toimitilat on 
vastannut hankkeen suunnittelusta kaupungin ja yhtiön välisen jatko-
valmistelusopimuksen (Khs 14.12.2020, 876 §) mukaisesti. Koulutalo-
hankkeen investointikustannuksen arvio on noin 40 000 000 euroa.

Kiinteistö Oy Eliel Saarisen tie 41-45 on jättänyt 20.12.2022 hakemuk-
sen, jolla haetaan kaupungilta enintään 40 000 000 euron määräistä 
omavelkaista takausta Englantilaisen koulun säätiö sr:n opetuksen jär-
jestämistä varten rakennettavan koulutalon investointimenoihin. Nostet-
tavat lainat, joihin kaupungin takausta nyt haetaan, on mitoitettu kau-
pungin aiemmin hyväksymien hankesuunnitelmien mukaisesti. Kouluta-
loyhtiön hankkeen toteuttamiseksi tarvitsema pitkäaikainen rahoitus tul-
laan hakemaan rahoituslaitoksilta. Hankkeen alkuvaiheen kustannuksia 
voidaan tilapäisesti kattaa kaupungin myöntämällä konsernitililimiitillä, 
jonka myöntämisestä rahoitusjohtaja on päättänyt 22.12.2022, 107 §.

Valtiontuki ja kuntalain 129 §

Euroopan komission tiedonannon mukaan valtiontukisääntöjä sovelle-
taan ainoastaan silloin, kun tuensaajana on yritys, jolla tarkoitetaan oi-
keudellisesta muodosta tai rahoitustavasta riippumatta taloudellista 
toimintaa harjoittavaa yksikköä. Taloudellista toimintaa on kaikki toimin-
ta, jossa tavaroita tai palveluita tarjotaan markkinoilla (komission tiedo-
nanto valtiontuen käsitteestä 2016/C 262/01, kohdat 6 - 12).

Euroopan komission tiedonannon mukaan julkista koulutusta, joka jär-
jestetään valtion rahoittaman ja valvoman kansallisen koulutusjärjes-
telmän puitteissa, voidaan pitää muuna kuin taloudellisena toimintana. 
Unionin tuomioistuin on katsonut, että perustaessaan ja pystyttäessään 
tällaisen julkisen koulutusjärjestelmän, joka saa yleensä rahoituksensa 
julkisista varoista eikä oppilailta tai heidän vanhemmiltaan, valtio ei pyri 
harjoittamaan voittoa tuottavaa toimintaa, vaan se suorittaa yhteiskun-
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nallisia, kulttuurisia ja koulutuksellisia tehtäviään väestöään kohtaan 
(komission tiedonanto valtiontuen käsitteestä 2016/C 262/01, kohta 
28).

Kiinteistö Oy Eliel Saarisen tie 41-45 käyttää myönnettävää rahoitusta 
yksinomaan julkisen koulutuksen järjestämistä varten rakennettavan 
koulurakennuksen rakennuttamisen kustannuksiin. Kiinteistö Oy Eliel 
Saarisen tie 41-45 rakennuttama koulurakennus tullaan vuokraamaan 
kokonaisuudessaan julkisen koulutuksen järjestämistä varten. Kaupun-
ki vuokraa tilat yhtiöltä, ja kasvatus- ja koulutustoimiala antaa Englanti-
laisen koulun säätiölle tiloihin käyttöoikeuden toimialan ja säätiön väli-
sellä käyttöoikeussopimuksella opetuksen järjestämistä varten tarvitta-
vaksi ajaksi. Koulurakennuksen rakennuttavan yhtiön ei katsota harjoit-
tavan taloudellista toimintaa, eikä yhtiön saamaan rahoitukseen sisälly 
SEUT 107(1) artiklan mukaista valtiontukea.

Kuntalain 129 §:n vaatimukset huomioiden, kaupungin talouden tun-
nuslukujen perusteella arvioituna voidaan todeta, että myönnettäväksi 
esitettävä takaus ei vaaranna kaupungin kykyä vastata sille laissa sää-
detyistä tehtävistä. Takaukselle ei tässä yhteydessä edellytetä vasta-
vakuuksia. Takaukseen ei myöskään sisälly kuntalaissa tarkoitettua 
merkittävää taloudellista riskiä ottaen huomioon edellä selostetun yh-
tiön tarkoituksen ja toiminnan luonteen.

Toimivalta ja delegointi

Kuntalain 14 §:n 2 mom. 9 kohdan mukaisesti valtuusto päättää ta-
kaussitoumuksen tai muun vakuuden antamisesta toisen velasta.

Kaupunginhallituksen tarkoituksena on, mikäli kaupunginvaltuusto hy-
väksyy päätösehdotuksen, oikeuttaa täytäntöönpanopäätöksessään 
kaupunginlakimies allekirjoittamaan takaussitoumukset.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Pipsa Kotamäki, rahoitussihteeri, puhelin: 31036125

pipsa.kotamaki(a)hel.fi
Tuomo Mäkinen, rahoituspäällikkö, puhelin: 31025641

tuomo.makinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Takaushakemus Kiinteistö Oy Eliel Saarisen tie 41-45

Muutoksenhaku
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Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Kiinteistö Oy Eliel Saarisen tie 
41-45

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Kaupunginkanslia
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§ 148
V 15.3.2023, Vartiokylän Kivensilmänkuja 2 asemakaavan muutos 
(nro 12682)

HEL 2020-005553 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy 45. kaupunginosan (Vartiokylä) korttelin 
45186 sekä katualueen asemakaavan muutoksen 27.9.2022 päivätyn 
ja 6.2.2023 korjatun piirustuksen nro 12682 mukaisena ja asemakaa-
vaselostuksesta ilmenevin perustein.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36154

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaavan muutoksen nro 12682 kartta, päivätty 27.9.2022, korjattu 
6.2.2023

2 Asemakaavan muutoksen nro 12682 selostus, päivätty 27.9.2022, kor-
jattu 6.2.2023

3 Vuorovaikutusraportti 4.4.2022, täydennetty 27.9.2022, liitteineen
4 Osa päätöshistoriaa
5 Muistutukset
6 Liikennesuunnitelma (piir.nro 7243 / 27.9.2022)

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Helen Oy Esitysteksti
Helen Sähköverkko Oy Esitysteksti
Helsingin seudun lii-
kenne -kuntayhtymä

Esitysteksti

Helsingin seudun ym-
päristöpalvelut -
kuntayhtymä

Esitysteksti

Kymp/Talouden tuki Esitysteksti
Uudenmaan elinkeino-, Esitysteksti
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liikenne- ja ympäristö-
keskus

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen hyväksyminen
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 6

Kaavamuutoksen haki-
ja

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen hyväksyminen

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaavaratkaisun keskeinen sisältö

Asemakaavan muutos (kaavaratkaisu) koskee toimistorakennusten ja 
asuinkerrostalojen korttelialueita, jotka sijaitsevat Myllypuron keskus-
tassa Myllypurontien, Kivensilmänkujan, Yläkiventien ja Yläkivenpolun 
rajaamalla alueella. Kaavaratkaisu mahdollistaa nykyisen toimistora-
kennusten korttelialueen muuttamisen yleiskaavan mukaiseksi, sekoit-
tuneita toimintoja käsittäväksi korttelialueeksi. Asuinkerrostalojen kort-
telialueen osalta kaavaratkaisu koskee lähinnä toimistorakennusten 
korttelialueelle osoitetun rasitteen uudelleenjärjestelyä. Kaavaratkaisu 
tehtiin raideliikenteen solmukohdaksi muotoutuvan Myllypuron keskus-
tan rakennustehokkuuden kohottamiseksi ja toiminnan monipuolistami-
seksi.

Tavoitteena on, että tehostuva korttelikokonaisuus tukee Myllypuron 
keskustan kehittymistä elinkeinoelämän ja opiskelun yhdistäväksi kam-
puskeskustaksi. Kaavaratkaisussa on erityisesti ratkaistu julkisen liiken-
teen solmukohdan edellyttämän korkeamman rakentamistehokkuuden 
ja eheän kaupunkikuvan yhdistäminen osaksi viihtyisää kaupunkikuvaa 
ja käveltävää keskustaympäristöä. Huomiota kiinnitetään myös ole-
massa olevan rakennuksen purkamisen ja korttelikokonaisuuden te-
hostamisen synnyttämiin nettoilmastovaikutuksiin. 

Alueelle on suunniteltu sijoitettavaksi liike-, toimitilan ja asumisen toi-
mintoja yhdistävä hybridikortteli, joka tarjoaa katutilaan liittyviä palvelu-
ja keskeiseen Myllypuroon.

Uutta asuntokerrosalaa on 5 250 k-m². Toimitilakerrosalaa on 3 500 k-
m². Tonttien keskimääräinen tehokkuusluku on e = 2,31. Asukasmää-
rän lisäys on noin 95 asukasta.
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Kaavaratkaisun yhteydessä on laadittu liikennesuunnitelma (piir.nro 
7243), jonka mukaan jalankulun ja pyöräilyn erottelua parannetaan 
Myllypurontiellä Kivensilmänkujan ja Kiviparintien välillä. Kivensilmän-
kujalle rakennetaan ryhmittymiskaistat Ostarin pysäköintilaitoksesta 
Myllypurontielle pääsyn helpottamiseksi sekä valo-ohjauksen mahdol-
listamiseksi. Kivensilmänkujalta poistuu järjestelyn myötä 5 pysäköinti-
paikkaa. Yläkiventien itäpäästä poistuu uuden maankäytön liittymäjär-
jestelyjen takia 8 autopaikkaa.

Kaavaratkaisun toteuttaminen vaikuttaa erityisesti siten, että aiemman 
asemakaavan mukainen korttelikokonaisuus sovitetaan Myllypuron 
keskustan muuttuneisiin tavoitteisiin käveltävänä ja palveluita tarjoava-
na raideliikenteen solmukohtana ja itäisen Helsingin merkittävänä 
kampusalueena.

Päätökset kaavaratkaisun pohjana

Helsingin yleiskaavan 2016 mukaan alue on liike- ja palvelukeskusta-
aluetta. Helsingin maanalaisessa yleiskaavassa 2021 on kaava-alueen 
itäpuolella olemassa oleva maanalainen tilavaraus ja länsipuolella 
suunniteltu maanalainen tilavaraus. Asemakaava-alueella ei ole yleis-
kaavan mukaisia tilavarauksia. Nyt laadittu kaavaratkaisu on em. yleis-
kaavojen mukainen.

Kaavaratkaisu tulee kaupunkistrategian tavoitetta olla kaupunki, jossa 
asuinalueet eivät eriydy ja kaikkialla on mahdollista elää turvallista ja 
viihtyisää elämää positiivisesti omaleimaisissa kaupunginosissa. Kau-
punkirakennetta kehitetään kestävästi, ensisijaisesti uudistamalla ja 
täydentämällä olemassa olevaa rakennettua ympäristöä, huomioiden 
alueiden erityispiirteet. Helsinkiä kehitetään raideliikenteen verkosto-
kaupunkina ja  täydennysrakentamista toteutetaan erityisesti raidelii-
kenteen varrella ja asemien ympäristöissä.

Alueen lähtökohdat ja nykytilanne

Alueella on nykytilanteessa toimistorakennusten ja asuinrakennusten 
korttelialueet sekä niitä ympäröivät katualueet. Aluetta reunustaa idäs-
sä Myllypurontie ja Myllypuron metroasema. Myllypuron ostoskeskus 
sijaitsee pohjoisessa ja välittömästi tontin länsi- ja eteläpuolella on 
asuinkerrostaloja pysäköintialueineen.

Alueella on voimassa asemakaava nro 11153 (hyväksytty 25.2.2004). 
Kaavan mukaan alue on toimistorakennusten ja asuinkerrostalojen 
korttelialuetta, joiden rakentamistehokkuudet ovat e=1,2 ja e=1,3. 
Asemakaavaan on tonttien eteläosaan merkitty kaksi pienialaista suo-
jeltavaa avokalliota merkinnällä sk. Voimassa olevassa asemakaavas-
sa on nyt hyväksyttävänä olevan kaavamuutoksen tuleva tontti 1 ollut 
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kaavatontti 3 ja tontti 2 on ollut kaavatontti 4, mistä syystä mm. HSY on 
lausunnossaan viitannut tonttiin 45186/4, jolta paloposti voidaan pois-
taa.

Helsingin kaupunki omistaa korttelialueet. Kaavaratkaisu on tehty ha-
kemuksen johdosta ja kaavaratkaisun sisältö on neuvoteltu hakijan 
kanssa, joka on tontin haltija.

Kaavaratkaisun kustannukset

Kaavaratkaisun toteuttamisesta aiheutuu kaupungille mahdollisesti kus-
tannuksia kaasuputken siirtämisestä pois korttelin lounaisosan halkai-
sevalta nykyiseltä johtokujalta. Kustannukset ovat karkeasti arvioiden 
enimmillään noin 100 000 euroa ilman arvonlisäveroa. Karkea arvio si-
sältää varsinaisen siirron lisäksi mahdollisesti tarvittavan louhinnan ja 
kaivun ja kadun pinnan kustannuksia varauksineen. Tavoitteena on, et-
tä kaasujohto voidaan siirtää muiden vireillä olevien infra-hankkeiden 
yhteydessä, jolloin siirron kustannukset jäävät huomattavasti vähäi-
semmiksi.

Asemakaavamuutos nostaa alueen arvoa. Uuden kaavoitettavan ra-
kennusoikeuden arvo on noin 4 milj. euroa, mistä kaupunki tulee hyö-
tymään, kun tontin vuokrasopimusta päivitetään uuden rakennusoikeu-
den perusteella.

Vuorovaikutus kaavan valmisteluaikana

Liitteenä olevassa vuorovaikutusraportissa esitetään yhteenvedot kaa-
van valmisteluaikana saaduista viranomaisten kannanotoista ja osallis-
ten mielipiteistä sekä vastineet niissä esitettyihin huomautuksiin.

Viranomaisyhteistyö

Kaavaratkaisun valmistelun yhteydessä on tehty yhteistyötä kaupun-
kiympäristön toimialan eri tahojen lisäksi seuraavien viranomaistahojen 
kanssa: 

 Helen Oy
 Helen Sähköverkko Oy
 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL)
 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä (HSY) vesihuolto
 Museovirasto

Museovirasto totesi kaupunginmuseon lausuvan asiassa Museoviras-
ton ja alueellisen vastuumuseon välisen työnjaon mukaisesti. Kaupun-
ginmuseon kannanotto osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ja val-
misteluaineistosta kohdistui Myllypuron yhtenäiseen ilmeeseen sekä 
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Myllypuron Metropolia-kampusalueen kaupunkikuvallisen merkityksen 
ja aseman säilyttämiseen. Kannanotoissa esitetyt asiat on otettu huo-
mioon kaavoitustyössä siten, että viitesuunnitelmaa on kehitetty voi-
makkaasti Myllypuron nykyistä kaupunkikuvaa tukevaan suuntaan. 

Mielipiteet

Mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä valmisteluai-
neistosta kohdistuivat Yläkiventien kautta ohjattavaan liikenteeseen, 
uudisrakennuksen korkeuteen ammattikorkeakoulu Metropoliaan ver-
rattuna, uudisrakennuksen toimintoihin, "torniasumiseen", luonnonele-
menttejä ja avaruutta painottavan Myllypuron asemakaavan suhteutta-
miseen sähkö- ja tietoliikenneinfraan, tiivistämistavoitteisiin, autoilusta 
aiheutuvaan meluun ja ilmansaasteisiin, autoilua palvelevan pysäköin-
nin turvaamiseen, uudisrakennuksen työllistävään vaikutukseen sekä 
rakentamisen aikatauluun.

Mielipiteet on otettu huomioon kaavoitustyössä olemassa oleva kau-
punkikuva ja viherelementtien säilyttäminen huomioiden. Tarpeettoman 
autoilun lisääntymistä hallitaan liikennesuunnitelman keinoin. Sähkö- ja 
tietoliikenneinfran muutoksien yhteydessä tullaan neuvottelemaan 
omistajatahojen kanssa.

Kirjallisia mielipiteitä saapui 5 kpl.

Kaavaehdotuksen julkinen nähtävilläolo (MRL 65 §)

Kaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä  4.4.–3.5.2022, mistä on ilmoitettu 
maankäyttö- ja rakennusasetuksessa säädetyllä tavalla. Kaavaehdo-
tuksen nähtäville asettamisesta on lähetetty kirje ulkokuntalaiselle 
maan haltijalle.

Kaavaehdotuksesta tehtiin 3 muistutusta.

Muistutuksissa esitetyt huomautukset kohdistuivat ALP-korttelin osalta 
liiketilojen ja asuntojen muuntojoustavuuteen, ravintolatilojen mahdollis-
tamiseen, nykyisten toimijoiden toiminnan jatkuvuuteen, asiointipaikko-
jen riittävyyteen, liikenteen kasvamiseen Yläkiventiellä, huoltolaiturin 
toimintaan, kaupunkikuvaan ja luonnonsuojeluun. AK-korttelin osalta 
huomautukset kohdistuivat huoliin läpikulusta, luvattomasta pysäköin-
nistä ja maantasopysäköinnin talvikunnossapidosta.

Lausunnot saatiin seuraavilta tahoilta: Helen Oy, Helen Sähköverkko 
Oy, HSL, HSY ja kaupunginmuseo.

Helen Oy huomautti johtokujan tarpeellisuudesta kaukolämmön johta-
miseen vaikka kaasujohto poistuisi. HSY totesi, että tontin 45186/4 sei-
näpaloposti on tarpeeton. 
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Kaupunginmuseo totesi, että vaikka olemassa olevan, vain noin 30-
vuotiaan toimitalon purkaminen on valitettavaa, ja Myllypuroa kaavoitet-
taessa tulisi kiinnittää huomiota yksittäisten tonttien tehostamisen si-
jaan alkuperäiseen suunnitteluideaan ja kokonaisuuteen, kaavaehdo-
tuksen määräykset mahdollistavat uuden rakentamisen liittymisen 
asemakaavahistoriallisesti merkittävään Orpaanportaan ympäristöön 
ilman liian suurta kontrastia.

Toimenpiteet julkisen nähtävilläolon jälkeen

Vuorovaikutusraportissa on esitetty yhteenvedot kaavaehdotuksesta 
saaduista muistutuksista ja viranomaisten lausunnoista sekä vastineet 
niissä esitettyihin huomautuksiin.

Huomautuksissa esitetyt asiat on otettu huomioon, kaavan tavoitteet 
huomioon ottaen, tarkoituksenmukaisilta osin.

Kaavakartan merkintöihin tai määräyksiin ja muuhun aineistoon tehtiin 
julkisen nähtävilläolon jälkeen muutoksia, jotka on esitetty yksityiskoh-
taisesti kaavaselostuksen viimeisessä luvussa. Kaavakarttaan ja -
selostukseen tehtiin 6.2.2023 kirjoitusvirheen luonteisia korjauksia hal-
lintolain 51 §:n nojalla. Ne on myös koottu tehdyt muutokset -
liitteeseen.

Julkisen nähtävilläolon jälkeen tehdyistä muutoksista on neuvoteltu 
asianomaisten tahojen kanssa. Niitä, joiden etua muutokset koskevat, 
on kuultu erikseen sähköpostilla ja erillispalavereissa.

Tarkemmat perustelut

Esittelijä toteaa lautakunnan esitykseen viitaten, että esityksessä on 
mainittu huomioita kiinnitetyn hankkeen nettoilmastovaikutuksiin. Kaa-
vaselostuksesta ilmenee, että uuden hybridirakennuksen käytön aikai-
set CO2-päästöt kerrosneliömetriä kohden ovat noin puolet pienemmät 
kuin olemassa olevan rakennuksen, mutta uudisrakentamisesta johtu-
vat kokonaispäästöt ovat 50 vuoden ajanjaksolla suuremmat kuin ole-
massa olevan rakennuksen (kaavaselostus s. 24-25). Näin ollen pur-
kamisen ja uudisrakentamisen edullisuus nettoilmastovaikutuksen suh-
teen riippuu tarkasteltavasta ajanjaksosta.

Esittelijä toteaa myös, että kaavaratkaisun toteuttaminen merkitsee 
voimassa olevan asemakaavan mukaisen suojellun avokallion poistu-
mista lähes kokonaan.

Kaavaratkaisun vaikutukset ja tarkemmat perustelut ilmenevät liitteenä 
olevasta asemakaavaselostuksesta.

Esittelijä
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kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36154

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaavan muutoksen nro 12682 kartta, päivätty 27.9.2022, korjattu 
6.2.2023

2 Asemakaavan muutoksen nro 12682 selostus, päivätty 27.9.2022, kor-
jattu 6.2.2023

3 Vuorovaikutusraportti 4.4.2022, täydennetty 27.9.2022, liitteineen
4 Osa päätöshistoriaa
5 Muistutukset
6 Liikennesuunnitelma (piir.nro 7243 / 27.9.2022)

Oheismateriaali

1 Sijaintikartta
2 Ilmakuva
3 Tehdyt muutokset, päivitetty 6.2.2023
4 Kaavamuutoshakemus 21.4.2020

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen hy-
väksyminen

Otteet

Ote Otteen liitteet
Helen Oy Esitysteksti
Helen Sähköverkko Oy Esitysteksti
Helsingin seudun lii-
kenne -kuntayhtymä

Esitysteksti

Helsingin seudun ym-
päristöpalvelut -
kuntayhtymä

Esitysteksti

Kymp/Talouden tuki Esitysteksti
Uudenmaan elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristö-
keskus

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen hyväksyminen
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 6

Kaavamuutoksen haki-
ja

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, 
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rakennusjärjestyksen hyväksyminen

Tiedoksi

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

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunta 04.10.2022 § 539

HEL 2020-005553 T 10 03 03

Hankenumero 1023_7, 3313

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle

 27.9.2022 päivätyn asemakaavan muutosehdotuksen nro 12682 (lii-
te nro 3) hyväksymistä. Asemakaavan muutos koskee 45. kaupun-
ginosan (Vartiokylä) korttelia 45186 sekä katualuetta.

Lisäksi lautakunta päätti

 ettei ehdotusta aseteta uudelleen nähtäville

 antaa vuorovaikutusraportista ilmenevät vastineet valmisteluaikana 
esitettyihin mielipiteisiin, kannanottoihin sekä julkisena nähtävillä-
oloaikana saatuihin lausuntoihin ja muistutuksiin. Päätösasiakirjat ja 
vuorovaikutusraportti ovat luettavissa kaupunkiympäristön toimialan 
asiakaspalvelussa, Työpajankatu 8 (puh. 09 310 22111), sekä in-
ternet-sivuilla: Päätöksenteko

www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi

 ilmoittaa päätöksestään ja vuorovaikutusraportista muodostuvan 
MRL 65 §:n mukaisen kunnan perustellun kannanoton niille kaavas-
ta muistutuksen tehneille, jotka ovat ilmoittaneet osoitteensa

 kehottaa asemakaavoituspalvelua laskuttamaan hakijalta kaavan 
hyväksymisen jälkeen kaavan laatimis- ja käsittelykustannukset 
seuraavasti:

o Kiinteistö Oy Kivensilmänkuja 2: 10 000 euroa

http://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi
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Käsittely

04.10.2022 Ehdotuksen mukaan

Asian aikana kuultavana oli arkkitehti Petri Leppälä. Asiantuntija poistui 
kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

27.09.2022 Pöydälle

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot
Petri Leppälä, arkkitehti, puhelin: 310 37046

petri.leppala(a)hel.fi
Laura Hietakorpi, arkkitehti, puhelin: 310 28753

laura.hietakorpi(a)hel.fi
Jussi Jääskä, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37129

jussi.jaaska(a)hel.fi

Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus Kaupunkimit-
tauspalvelut Kartat ja paikkatiedot Yksikön päällikkö 24.02.2022 § 18

HEL 2020-005553 T 10 03 03

Päätös

Yksikön päällikkö päätti hyväksyä asemakaavan 12682 pohjakartan 
kaupunginosassa 45 Vartiokylä. Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja ra-
kennuslain (132/1999) 54a §:n asettamat vaatimukset.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialan kaupunkimittaus-
palvelut on valmistanut asemakaavan pohjakartan:

Asemakaavan numero: 12682
Kaupunginosa: 45 Vartiokylä
Kartoituksen työnumero: 46/2020
Pohjakartta valmistunut: 23.2.2022 Uusinta (ensi tilaus 2020)
Tasokoordinaatisto: ETRS-GK25
Korkeusjärjestelmä: N2000

Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 54a §:n 
asettamat vaatimukset.

Kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat -palvelukokonaisuuden 
asiakkuusjohtaja on päätöksellä (4§/1.6.2017) siirtänyt hallintosäännön 
16 luvun 8 § 2 momentin 7 kohdan toimivallan hyväksyä kaavoja varten 
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valmistetut pohjakartat kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat -
palvelukokonaisuuden kaupungingeodeetille sekä kartat ja paikkatiedot 
-yksikön päällikölle.

Lisätiedot
Merja Kyyrö, vastaava kartoittaja, puhelin: 310 31911

merja.kyyro(a)hel.fi
Ville Jussila, kiinteistöinsinööri, puhelin: 310 31825

ville.jussila(a)hel.fi
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§ 149
V 15.3.2023, Konalan Kyttäläntie 8 ja Ajomiehentie 13 asemakaavan 
muutos (nro 12776)

HEL 2021-008999 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy 32. kaupunginosan (Konala) korttelin 
32037 tonttien 1 ja 2 sekä katualueen asemakaavan muutoksen 
6.9.2022 päivätyn piirustuksen nro 12776 mukaisena ja asemakaava-
selostuksesta ilmenevin perustein.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36154

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaavan muutoksen nro 12776 kartta, päivätty 6.9.2022
2 Asemakaavan muutoksen nro 12776 selostus, päivätty 6.9.2022, päivi-

tetty Kylk:n 6.9.2022 päätöksen mukaiseksi
3 Vuorovaikutusraportti päivätty 2.5.2022, täydennetty 6.9.2022
4 Päätöshistoria

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Helen Oy Esitysteksti
Helen Sähköverkko Oy Esitysteksti
Helsingin seudun lii-
kenne -kuntayhtymä

Esitysteksti

Helsingin seudun ym-
päristöpalvelut -
kuntayhtymä

Esitysteksti

Kymp/Talouden tuki Esitysteksti
Uudenmaan elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristö-
keskus

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

Kaavamuutoksen haki-
ja

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen hyväksyminen

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaavaratkaisun keskeinen sisältö

Asemakaavan muutos koskee toimitilarakennusten korttelialuetta, joka 
sijaitsee Konalan keskiosassa, kauppakeskus Ristikon välittömässä lä-
heisyydessä. Kaavaratkaisu mahdollistaa alueen muuttamisen asumi-
sen alueeksi. Asuinrakennusten maantasokerroksiin keskeisille paikoil-
le osoitetaan kivijalkaliiketiloja. Osa Konalantien katualueesta muute-
taan tonttimaaksi. Kaavaratkaisu edellyttää alueella olemassa olevien 
rakennusten purkamista. 

Tavoitteena on kehittää alueesta kaupunkimainen lähikeskusta-alue, 
jossa lähipalvelut ja asuminen liittyvät luontevasti toisiinsa. Erityistä 
huomiota on kiinnitetty jalankulkijan mittakaavaan ja asuinrakennusten 
maantasokerrosten virikkeellisyyteen. Alueen sijainti Konalan kaupalli-
sen keskuksen välittömässä läheisyydessä tarjoaa loistavan lähtökoh-
dan alueen kehittämiseen toiminnoiltaan sekoittuneena lähikeskusta-
alueena.

Uutta asuntokerrosalaa on 8 600 k-m² ja liiketilakerrosalaa 400 k-m². 
Kaavaratkaisu mahdollistaa noin 200 asukkaan muuttamisen alueelle. 
Tontin tehokkuusluku on e=1,8. 

Kaavaratkaisu perustuu Konalankujan kaavamuutoksen yhteydessä 
laadittuun liikennesuunnitelmaan (piir.nro 7016). Kyseisen liikenne-
suunnitelman tavoitteena on muuttaa Konalantien katualue nykyistä 
kaupunkimaisemmaksi ja tiiviimmäksi. Konalantien kehittämisessä on 
etusijalla jalankulkijoiden turvallisuus, järjestelyiden selkeys, katutilan 
viihtyisyys ja asioinnin helppous. Konalantien katualueen toimintoja tii-
vistämällä osa Konalantien katualueesta on mahdollista muuttaa osaksi 
tonttimaata.

Päätökset kaavaratkaisun pohjana
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Helsingin yleiskaavassa 2016 alue on merkitty lähikeskusta-alueeksi 
C3. Helsingin maanalaisen yleiskaavan 2021 mukaan alueella ei ole 
maanalaisia tilavarauksia. Nyt laadittu kaavaratkaisu on em. yleiskaa-
vojen mukainen.

Kaavaratkaisu edesauttaa kaupungin strategisten tavoitteiden toteutu-
mista tiivistämällä ja monipuolistamalla kaupunkirakennetta. 

Alueen lähtökohdat ja nykytilanne

Alueella sijaitsee nykyisin kaksi pienteollisuusrakennusta. Osoitteessa 
Ajomiehentie 13 sijaitsee kauppavarastorakennus (valmistunut vuonna 
1957) ja osoitteessa Kyttäläntie 8 sijaitsee teollisuuden tuotantoraken-
nus (valmistunut vuonna 1969). Olemassa olevat rakennukset ovat 
keskeiseen sijaintiinsa nähden kooltaan vaatimattomia. Rakennuksia 
lukuun ottamatta alue on pääosin asfalttipinnoitteinen pysäköintikentti-
neen ja kulkuväylineen. Konalantien katualue on mitoitukseltaan ja 
luonteeltaan maantiemäinen. 

Alueella on voimassa kaksi asemakaavaa: Asemakaava nro 11558 
vuodelta 2007 ja asemakaava nro 5151 vuodelta 1962. Asemakaavas-
sa nro 5151 alue on merkitty katualueeksi ja asemakaavassa nro 
11558 alue on merkitty toimitilarakennusten korttelialueeksi. Alueen ra-
kennusoikeus on merkitty voimassa olevassa asemakaavassa tehok-
kuusluvulla e=1,0. Rakennukset saavat olla enintään IV-kerroksisia. 

Korttelialueet ovat yksityisomistuksessa. Kaavaratkaisu on tehty hake-
muksen johdosta ja kaavaratkaisun sisältö on neuvoteltu hakijan kans-
sa.

Kaavaratkaisun kustannukset

Kaavaratkaisun toteuttamisesta ei aiheudu kaupungille kustannuksia. 
Kaavaratkaisu nostaa alueen arvoa merkittävästi, joten kaavamuutok-
sen johdosta on tehty maankäyttö- ja kiinteistökaupan esisopimus, joka 
on kaupungin puolesta hyväksytty tonttipäällikön päätöksellä 
30.12.2022 § 72. Sopimus on allekirjoitettu 31.1.2023.  

Vuorovaikutus kaavan valmisteluaikana

Liitteenä olevassa vuorovaikutusraportissa esitetään yhteenvedot kaa-
van valmisteluaikana saaduista viranomaisten kannanotoista ja osallis-
ten mielipiteistä sekä vastineet niissä esitettyihin huomautuksiin.

Viranomaisyhteistyö

Kaavaratkaisun valmistelun yhteydessä on tehty yhteistyötä kaupun-
kiympäristön toimialan lisäksi seuraavien tahojen kanssa: 
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 Helen Oy 
 Helen Sähköverkko Oy
 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL)
 Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) vesihuolto

Helsingin seudun ympäristöpalvelut  -kuntayhtymä (HSY) esitti kanna-
notossaan, että aluetta palvelevat vesihuoltolinjat on rakennettu val-
miiksi eikä asemakaavamuutos edellytä vesihuollon lisärakentamista. 
Pelastuslaitos totesi kannanotossaan, että uudisrakennuksista on laa-
dittava palotekninen suunnitelma rakennuslupavaiheessa. 

Mielipiteet

Mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä valmisteluai-
neistosta kohdistuivat alueella sijaitsevien tietoliikennekaapeleiden 
mahdolliseen siirtoon, uudisrakennusten suuriin lasi-ikkunoihin, piha-
/puistoalueen pienuuteen tai puuttumiseen, korkeimman rakennusosan 
sijaintiin sekä uudisrakentamisen määrään ja suunniteltujen uudisra-
kennusten värimaailmaan ja yleisilmeeseen. Lisäksi mielipiteet kohdis-
tuivat alueen liikennejärjestelyihin, kuten asiointipysäköinnin määrään, 
bussipysäkin sijaintiin, jalkakäytävän turvallisuuteen sekä Kyttäläntien 
ja Konalantien risteyksen toimivuuteen. 

Mielipiteet on otettu huomioon kaavoitustyössä siten, että lintujen tör-
mäysriskin pienentämiseksi kirkkaita/läpinäkyviä lasikaiteita on edelly-
tetty vältettävän. Tietoliikennekaapeleita koskeva mielipide on välitetty 
tiedoksi kaavamuutoksen hakijalle ja alueen tulevalle toteuttajalle. 
Kannanoton sisältö on lisätty kaavaselostuksen kohtaan asemakaavan 
kuvaus, yhdyskuntatekninen huolto. 

Kirjallisia mielipiteitä saapui 6 kpl.

Kaavaehdotuksen julkinen nähtävilläolo (MRL 65 §)

Kaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä 2.5.– 31.5.2022, mistä on ilmoitet-
tu maankäyttö- ja rakennusasetuksessa säädetyllä tavalla. Kaavaehdo-
tuksen nähtäville asettamisesta on lähetetty kirje ulkokuntalaiselle 
maan omistajalle/maan haltijalle.

Kaavaehdotuksesta ei tehty muistutuksia. 

Kaavaehdotuksesta saatiin lausunnot Helen Sähköverkko Oy:ltä, 
HSL:ltä ja HSY:ltä.

Toimenpiteet julkisen nähtävilläolon jälkeen

Kaavakartan määräyksiin ja muuhun aineistoon tehtiin julkisen nähtävil-
läolon jälkeen muutoksia, jotka on esitetty yksityiskohtaisesti kaavase-
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lostuksen viimeisessä luvussa. Ne on myös koottu tehdyt muutokset -
liitteeseen. 

Julkisen nähtävilläolon jälkeen tehdyistä muutoksista on neuvoteltu 
asianomaisten tahojen kanssa. Niitä, joiden etua muutokset koskevat, 
on kuultu erikseen sähköpostilla.

Tarkemmat perustelut

Kaavaratkaisun vaikutukset ja tarkemmat perustelut ilmenevät liitteenä 
olevasta asemakaavaselostuksesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36154

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaavan muutoksen nro 12776 kartta, päivätty 6.9.2022
2 Asemakaavan muutoksen nro 12776 selostus, päivätty 6.9.2022, päivi-

tetty Kylk:n 6.9.2022 päätöksen mukaiseksi
3 Vuorovaikutusraportti päivätty 2.5.2022, täydennetty 6.9.2022
4 Päätöshistoria

Oheismateriaali

1 Sijaintikartta
2 Ilmakuva
3 Maankäyttösopimus ja kiinteistökaupan esisopimus_ak 12776 ilman 

allekirj

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen hy-
väksyminen

Otteet

Ote Otteen liitteet
Helen Oy Esitysteksti
Helen Sähköverkko Oy Esitysteksti
Helsingin seudun lii-
kenne -kuntayhtymä

Esitysteksti

Helsingin seudun ym-
päristöpalvelut -
kuntayhtymä

Esitysteksti

Kymp/Talouden tuki Esitysteksti
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Uudenmaan elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristö-
keskus

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

Kaavamuutoksen haki-
ja

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen hyväksyminen

Tiedoksi

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

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunta 06.09.2022 § 452

HEL 2021-008999 T 10 03 03

Hankenumero 5884_5

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle 

 6.9.2022 päivätyn asemakaavan muutosehdotuksen nro 12776 (liite 
nro 3) hyväksymistä. Asemakaava koskee 32. kaupunginosan (Ko-
nala) korttelin 32037 tontteja 1 ja 2 sekä katualuetta. 

Lisäksi lautakunta päätti

 ettei ehdotusta aseteta uudelleen nähtäville. 

 antaa vuorovaikutusraportista ilmenevät vastineet valmisteluaikana 
esitettyihin mielipiteisiin ja kannanottoihin. Päätösasiakirjat ja vuo-
rovaikutusraportti ovat luettavissa kaupunkiympäristön toimialan 
asiakaspalvelussa, Työpajankatu 8 (puh. 09 310 22111), sekä in-
ternet-sivuilla: Päätöksenteko

www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi

http://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi
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 kehottaa asemakaavoituspalvelua laskuttamaan hakijalta kaavan 
hyväksymisen jälkeen kaavan laatimis- ja käsittelykustannukset 
seuraavasti:

o Lehto Asunnot Oy: 8 000 euroa

Käsittely

06.09.2022 Ehdotuksen mukaan

Asian aikana kuultavana oli arkkitehti Minna Koskinen. Asiantuntija 
poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot
Minna Koskinen, arkkitehti, puhelin: 310 37469

minna.koskinen(a)hel.fi
Eeva Väistö, liikenneinsinööri (liikenne), puhelin: 310 37353

eeva.vaisto(a)hel.fi
Kati Immonen, tiimipäällikkö (teknistaloudelliset asiat), puhelin: 310 37254

kati.immonen(a)hel.fi

Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus Kaupunkimit-
tauspalvelut Kartat ja paikkatiedot Yksikön päällikkö 13.01.2022 § 4

HEL 2021-008999 T 10 03 03

Päätös

Yksikön päällikkö päätti hyväksyä asemakaavan 12776 pohjakartan 
kaupunginosassa 32 Konala. Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja raken-
nuslain (132/1999) 54a §:n asettamat vaatimukset.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialan kaupunkimittaus-
palvelut on valmistanut asemakaavan pohjakartan:

Asemakaavan numero: 12776
Kaupunginosa: 32 Konala
Kartoituksen työnumero: 54/2021
Pohjakartta valmistunut: 11.1.2022
Tasokoordinaatisto: ETRS-GK25
Korkeusjärjestelmä: N2000

Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 54a §:n 
asettamat vaatimukset.
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Kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat -palvelukokonaisuuden 
asiakkuusjohtaja on päätöksellä (4§/1.6.2017) siirtänyt hallintosäännön 
16 luvun 8 § 2 momentin 7 kohdan toimivallan hyväksyä kaavoja varten 
valmistetut pohjakartat kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat -
palvelukokonaisuuden kaupungingeodeetille sekä kartat ja paikkatiedot 
-yksikön päällikölle.

Lisätiedot
Kari Rajala, paikkatietosuunnittelija, puhelin: 31031976

kari.rajala(a)hel.fi
Timo Tolkki, yksikön päällikkö, puhelin: 310 31883

timo.tolkki(a)hel.fi
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§ 150
V 15.3.2023, Vuokraus- ja myyntiperiaatteiden määrittäminen toimiti-
latontille (Länsisatama, Jätkäsaari, tontti 20799/1)

HEL 2021-010721 T 10 01 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto vahvistaa Helsingin kaupungin 20. kaupunginosan 
(Länsisatama, Jätkäsaari) asemakaavan nro 12351 toimitilatontin 
20799/1 tai siitä muodostettavan tontin vuokraus- ja myyntiperiaatteet 
liitteen 1 mukaisesti. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Suvi Rämö, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 32174

suvi.ramo(a)hel.fi

Liitteet

1 Vuokraus- ja osto-oikeusperiaatteet
2 Asemakaava nro 12351
3 Maanvuokrasopimusluonnos

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Vuokralainen Esitysteksti

Kunnallisvalitus, valtuusto
Liite 1
Liite 2
Liite 3

Kaupunkiympäristön toimiala, 
maaomaisuuden kehittäminen ja 
tontit

Esitysteksti

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut
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Varauspäätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti 7.4.2020 § 199 järjestää
L3-varastomakasiinirakennusta koskevan konseptikilpailun. Kilpailun
tavoitteena oli löytää toteuttamiskelpoinen ehdotus kilpailualueella si-
jaitsevan makasiinirakennuksen kehittämiseksi. Kilpailulla haettiin ra-
kennukselle ja tontilla sijaitsevalle teollisuusnosturille uutta omistajaa, 
joka suunnittelisi ja toteuttaisi rakennukseen monipuolisia kulttuuria, 
vapaa-aikaa ja yhdessäoloa palvelevia tiloja.

Kaupunkiympäristölautakunta päätti 29.11.2022 § 677 arviointiryhmän
esityksen mukaisesti valita kilpailun voittajaksi Cobbleyard Real Estate
Oy:n ehdotuksen. 

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto päätti 6.2.2023 § 5 varata Jätkä-
saaren ohjeellisen tontin 20799/1 ja sillä sijaitsevan L3-
varastomakasiinirakennuksen Cobbleyard Real Estate Oy:lle 
31.12.2024 saakka makasiinirakennusta koskevan konseptikilpailun 
voittaneen hankkeen jatkosuunnittelua varten. Varaus päättyy 
31.12.2023, mikäli varauksensaaja ei ole allekirjoittanut rakennuksen 
kauppaa koskevaa esisopimusta.

Asemakaava- ja kiinteistötilanne

L3-varastomakasiinirakennus sijaitsee tontilla, jolla on voimassa 
31.3.2017 lainvoimaiseksi tullut asemakaava nro 12351. Asemakaavan 
mukaan ohjeellinen tontti 20799/1 kuuluu toimitilarakennusten korttelia-
lueeseen, jossa on teollisuushistoriallisesti ja rakennustaiteellisesti ar-
vokas suojeltava rakennus (KTY/s). Kiinteistöön kuuluu käytöstä pois-
tunut suojeltu satamanosturi.

Rakennukseen saa sijoittaa julkisia palveluita, myymälä-, liike-, toimis-
to- ja ympäristöhäiriötä aiheuttamattomia teollisuustiloja, koulutus-, stu-
dio- ja näyttelytiloja, kokoontumistiloja, kahvila- ja ravintolatiloja tai mui-
ta asiakaspalvelutiloja. 

Tontin voimassaolevan asemakaavan mukainen rakennusoikeus on 11 
000 k-m².

Asemakaavakartta on esityksen liitteenä 2.

Vuokrausperiaatteet

Ohjeellinen tontti 20799/1 tai siitä muodostettava tontti vuokrataan pit-
käaikaisesti. Vuokra-aika on 50 vuotta ja sen alkamisesta päätetään 
erikseen. Vuosivuokra määrätään pitäen perusteena alla esitettyjä 
käyttötarkoitusten mukaisia kerrosneliömetrihintoja. 
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Cobbleyard Real Estate Oy on tehnyt konseptikilpailun voittaneeseen 
suunnitelmaansa perustuen kilpailuohjelmassa ilmoitetun mukaisesti 
kaupungille tontin rakennusoikeudesta 4 200 000 euron arvoisen osto-
tarjouksen. Vuokrakauden alkaessa tontista perittävä vuosivuokra on 
siten 210 000 euroa.

Vuosivuokrasta esitetään kohteen ominaisuuksien ja suojeluarvojen 
vuoksi myönnettäväksi 25 % alennus kolmeksi vuodeksi sopimuskau-
den alusta lukien. Alkuvuosialennuksen perusteena on 3. ja 4. kerrok-
sien toteutusedellytysten, käytettävyyden ja investointitarpeiden selvit-
täminen, sillä nykytilassa kerrokset ovat suurelta osin ikkunatonta tek-
nistä tai kausiluontoista kylmää tilaa.

Cobbleyard Real Estate Oy:n esittämän tarjouksen mukaan rakennuk-
seen toteutetaan, liike-, toimisto-, näyttely- ja ravintolatiloja. Ennen ton-
tin pitkäaikaista vuokraamista maanvuokrasopimukseen täsmennetään 
vuokran perusteena olevien kerrosneliömetrien jakautuminen tilalajeit-
tain siten, että kullekin tilalajille osoitettava neliömetrimäärä ilmenee 
maanvuokrasopimuksesta. Maanvuokrien esitetään määräytyvän kau-
pungin ja Cobbleyard Real Estate Oy:n välillä käytyjen neuvottelujen 
perusteella rakennusoikeuksittain seuraavasti:

 Liiketila: 450 e/k-m²
 Näyttelytila: 400 e/k-m²
 Toimisto: 550 e/k-m²
 Varasto: 175 e/k-m²

Maanvuokra sidotaan elinkustannusindeksiin siten, että vuokraa koro-
tetaan vuosittain elinkustannusindeksin pisteluvun muutoksen mukai-
sesti. Perusindeksinä käytetään maanvuokraamista koskevan päätök-
sen ajankohtana viimeisimmäksi julkaistua elinkustannusindeksin piste-
lukua. 

Maanvuokrasopimusluonnos on liitteenä 4.

Vuokranmäärityksen markkinaehtoisuus on varmistettu puolueetonta 
arvioijaa käyttäen. Arviolausunto on oheismateriaalissa.

Myyntiperiaatteet

Tontin maanvuokrasopimukseen sisällytetään osto-oikeusehto.

Kaupunginhallituksen 1.4.2019 § 220 hyväksymien tontinluovutusta 
koskevien linjausten ja niitä tarkentavien soveltamisohjeiden mukaan 
kaupunki luovuttaa hankkeen toteuttajan valinnan mukaan tontit pää-
sääntöisesti myymällä tai vuokraamalla osto-oikeuksin myytäessä kau-
pungin omistama rakennus, mikäli tontin luovuttamisella myymällä tai 
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osto-oikeuksin vuokraamalla voidaan arvioida olevan rakennuksen 
myyntiä tai kaupungin muita strategisia tavoitteita tukeva vaikutus. 

L3-makasiinirakennuksen 17.4.2020 päivätyssä, kaupunkiympäristölau-
takunnan 7.4.2020 § 199 hyväksymässä kilpailuohjelmassa todetaan 
tontinluovutuksen osalta, että kaupunki luovuttaa tontin pitkäaikaisella 
maanvuokrasopimuksella. Lisäksi kilpailuohjelmassa todetaan, että kil-
pailun neuvotteluvaiheessa voidaan neuvotella maanvuokrasopimuk-
seen mahdollisesti sisällytettävästä osto-oikeudesta, ja että neuvottelut 
osto-oikeudesta riippuvat jatkoneuvotteluihin valitun konseptisuunni-
telmien kokonaisuudesta. Osto-oikeutta koskeva neuvottelumahdolli-
suus sisällytettiin kilpailuohjelmaan, koska sen katsottiin lisäävän kilpai-
luun osallistumisen houkuttelevuutta. Kilpailuohjelma on oheismateriaa-
lissa. 

Osto-oikeuden lisääminen vuokrasopimukseen on perusteltua myös 
hankkeen toteutumisedellytysten varmistamiseksi ja siksi, että tontti on 
kaavallisesti loppuun jalostettu siten, ettei näköpiirissä ole merkittävää 
kaavanmuutosmahdollisuuksiin perustuvaa arvonnousua. 

Kaupungin intressien turvaamiseksi myyntiä ei toteuteta välittömästi, 
vaan osto-oikeuden toteuttamisen edellytykseksi asetetaan, että vuok-
ra-alueella sijaitseva rakennus on korjattu olennaisilta osin maanvuok-
rasopimukseen liitettävän suunnitelman mukaisesti. Mikäli osto-optiota 
käytetään, tonttikauppa toteutetaan seuraavin olennaisin ehdoin: 

 Osto-oikeutta käytettäessä kauppahinta tulee suorittaa myyjälle ko-
konaisuudessaan kauppakirjan allekirjoittamisen yhteydessä. 

 Tontin myydään vapaana kaikista kiinnityksistä ja muista vakuusoi-
keuksista.

 Muilta osin noudatetaan kaupungin tavanomaisia ehtoja sekä sitä, 
mitä maakaaressa on säädetty.

Vuokra-alueen osto-oikeus määritetään samoin periaattein kuin edellä 
todettu tontin maanvuokra. Tontin kauppahinta on 4 200 000 euroa, jota 
tarkistetaan myyntihetkellä elinkustannusindeksin pisteluvun muutok-
sen mukaisesti siten, että perusindeksinä käytetään maanvuokrasopi-
muksen allekirjoitushetkellä voimassa olevaa indeksiä. Elinkustannu-
sindeksin pisteluvun laskiessa kauppahintaa ei kuitenkaan alenneta.

Vuokraus- ja myyntiperiaatteet perustuvat ulkopuoliseen arviolausun-
toon. Lausunnon perusteella tarjoajaa on pyydetty tarkistamaan tar-
joustaan. Esitettävät hinnat vastaavat käypiä arvoja.

Arviolausunto on oheismateriaalissa.

Toimivalta ja delegointi
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Kaupunginvaltuusto on 2.2.2022 § 22 hyväksynyt asuntotonttien sekä 
asumista palvelevien tonttien maanvuokrauksen yleiset periaatteet. 
Päätöksen mukaan asuntotonttien tonttikohtainen maanvuokran määrit-
täminen tapahtuu jatkossa viranhaltijapäätöksin kaupunginvaltuuston 
vahvistamiin yleisiin periaatteisiin sekä kaupunkiympäristölautakunnan 
niitä tarkentaviin soveltamisohjeisiin perustuen. Kaupunginvaltuusto ei 
siten lähtökohtaisesti enää käsittele yksittäisten asuntotonttien vuok-
rauksiin liittyviä vuokrausperiaatteita. Yritystonttien maanvuokrauksen 
nykykäytäntöön päätöksellä ei ole vaikutusta.

Hallintosäännön 7 luvun 1 §:n 8 kohdan mukaan kaupunginvaltuusto 
vahvistaa yli 30 vuoden pituisten maanvuokrasopimusten yleiset vuok-
rausperiaatteet.

Sen jälkeen kun kaupunginvaltuusto on vahvistanut vuokraus- ja myyn-
tiperiaatteet on kaupunkiympäristön toimialan viranhaltijalla hallinto-
säännön (16 luku 1 § 2 momentti 2 kohta) sekä kaupunkiympäristölau-
takunnan päätöksen (29.5.2018 § 279) perusteella oikeus päättää ton-
tin vuokraamisesta osto-oikeuksin.

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

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Suvi Rämö, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 32174

suvi.ramo(a)hel.fi

Liitteet

1 Vuokraus- ja osto-oikeusperiaatteet
2 Asemakaava nro 12351
3 Maanvuokrasopimusluonnos

Oheismateriaali

1 Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 20 k)
2 Kilpailuohjelma
3 Kilpailuehdotus "Itämeritalo"

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet
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Ote Otteen liitteet
Vuokralainen Esitysteksti

Kunnallisvalitus, valtuusto
Liite 1
Liite 2
Liite 3

Kaupunkiympäristön toimiala, 
maaomaisuuden kehittäminen ja 
tontit

Esitysteksti

Tiedoksi

Kaupunkiympäristölautakunta
Kaupunkiympäristön toimiala

Päätöshistoria

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto 06.02.2023 § 5

HEL 2021-010721 T 10 01 01 00

Päätös

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto varasi Helsingin kaupungin 20. 
kaupunginosan (Länsisatama, Jätkäsaari) asemakaavan nro 12351 oh-
jeellisen tontin 20799/1 ja sillä sijaitsevan makasiinirakennuksen kilpai-
luehdotuksen jatkosuunnittelua varten Cobbleyard Real Estate Oy:lle 
(y-tunnus 2747750-3) seuraavin ehdoin:

 Varausalue on liitekartan 1 mukainen alue, joka on kooltaan noin 6 
000 m².

 Varaus on voimassa 31.12.2024 saakka.
 Varaus päättyy 31.12.2023 mikäli varauksensaaja ei ole allekirjoit-

tanut rakennuksen kauppaa koskevaa esisopimusta.
 Varauksensaaja on velvollinen noudattamaan liitteenä 2 olevia eri-

tyisiä varausehtoja, liitteenä 3 olevia yleisiä varausehtoja ja liitteen 4 
mukaisia Länsisataman Jätkäsaaren alueellisia lisäehtoja 
(23.11.2021). 

Esittelijä
elinkeinojohtaja
Marja-Leena Rinkineva

Lisätiedot
Suvi Rämö, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 32174

suvi.ramo(a)hel.fi
Minna Maarttola, kehityspäällikkö, puhelin: 310 36307

minna.maarttola(a)hel.fi
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Katharina Mead, erityisasiantuntija, puhelin: 310 25452
katharina.mead(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 29.11.2022 § 677

HEL 2021-010721 T 10 01 01 00

Tyynenmerenkatu 6

Päätös

A

Kaupunkiympäristölautakunta päätti:

 valita konseptikilpailun voittajaksi Cobbleyard Real Estate Oy (y-
tunnus 2747750-3) liitteen 7 mukaisella suunnitteluratkaisullaan. 

B

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallituksen elinkeinojaos-
tolle seuraavaa:

 varataan Helsingin kaupungin 20. kaupunginosan (Länsisatama, 
Jätkäsaari) asemakaavan nro 12351 ohjeellinen tontti 20799/1 ja 
rakennus kilpailuehdotuksen jatkosuunnittelua varten Cobbleyard 
Real Estate Oy:lle seuraavin ehdoin:

C

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle seuraavaa:

 Helsingin kaupungin 20. kaupunginosan (Länsisatama, Jätkäsaari) 
asemakaavan nro 12351 ohjeelliselle tontille 20799/1 tai siitä muo-
dostettavalle tontille vahvistetaan vuokraus- ja myyntiperiaatteet liit-
teestä 9 ilmenevien periaatteiden mukaisesti. 

(varaustunnus L1120-134)

Käsittely
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29.11.2022 Ehdotuksen mukaan

Asian aikana kuultavina olivat erityisasiantuntija Katharina Mead ja tii-
mipäällikkö Matti Kaijansinkko. Asiantuntijat poistuivat kuulemisensa 
jälkeen kokouksesta.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot
Katharina Mead, erityisasiantuntija, puhelin: 310 25452

katharina.mead(a)hel.fi
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§ 151
V 5.4.2023, Vihreiden valtuustoryhmän ryhmäaloite venäläisestä 
fossiilienergiasta irtautumiseksi sekä HSL-yhtymää koskeva omista-
japoliittinen valmistelu

HEL 2022-004679 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Reetta 
Vanhasen ehdotuksesta. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Laura Uuttu-Deschryvere, kansainvälisten asioiden päällikkö, puhelin: 310 15266

laura.uuttu-deschryvere(a)hel.fi

Liitteet

1 Liite 1 Helen vastaus
2 Vihreän valtuustoryhmän ryhmäaloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo ryhmäaloitteen loppuunkäsitellyksi.

Esittelijän perustelut

Vihreiden valtuustoryhmä on tehnyt ryhmäaloitteen venäläisestä fossii-
lienergiasta irtautumiseksi 30.3.2022. Kaupunginhallitus on käsitellyt 
asiaa 14.11.2022 § 794. Kaupunginhallitus päätti palauttaa asian uu-
delleen valmisteltavaksi. Palautuspäätöksessä edellytettiin lisäselvitys-
tä, jollaisen tarvetta ei ollut tunnistettu alkuperäistä aloitevastausta 
valmisteltaessa. Tässä vastauksessa on täydennetty 14.11.2022 esitel-
tyjä perusteluja niin, että vastaus nyt kattaa myös palautuspäätöksessä 
edellytetyn selvityksen. Vastaus on jaettu osiin niin, että siinä on ensin 
vastaus palautuspäätöksen mukaisena ja sen jälkeen vastaus alkupe-
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räiseen ryhmäaloitteeseen pääosin samansisältöisenä kuin aikaisem-
minkin. 

Hallintosäännön 30 luvun 12 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus 
esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoit-
tanut enemmän kuin puolet valtuustoryhmän jäsenistä ja joka on otsi-
koitu ryhmäaloitteeksi.

Vastaus palautuspäätöksen mukaisena

Kaupunginhallituksen palautuspäätös, joka hyväksyttiin yksimielisesti, 
oli seuraava:

”Kaupunginhallitus päättää palauttaa aloitteen takaisin valmisteluun. 
Joukkoliikennejärjestelmä on yhä poikkeuksellisen syvässä kriisissä. 
Tilanne on erityisen ongelmallinen helsinkiläisten matkustajien kannal-
ta, sillä korotukset kohdistuvat suurimmin AB-alueen matkalippuihin. 
Lisäpainetta aiheuttavat HSL:n jyrkästi nousevat infrakustannukset. 
Tästä syystä kaupunginhallitus edellyttää, että käynnistetään kevään 
2023 aikana valmistuva HSL-kuntayhtymää koskeva omistajapoliittinen 
valmistelu, jossa 

a) selvitetään ja valmistellaan vaihtoehtoisia tapoja joukkoliikennelippu-
jen hintoihin kohdistuvan korotuspaineen lievittämiseen tai hintojen 
alentamiseen. Yhtenä vaihtoehtona selvitetään ja valmistellaan kau-
pungin omaa lisäsubventiota helsinkiläisten joukkoliikennelippuihin.

b) selvitetään kasvavien infrakustannusten vaikutus lipun hintoihin Hel-
singin osalta ja tapoja jolla infrakustannuksia ei katettaisi lippuhinnoilla 
sekä kehitetään subventioasteen seurantaa niin että infran ja käyttöta-
louden subventiota voidaan seurata erikseen. 

Lisäksi kaupunginhallitus edellyttää, että aloitteeseen pyydetään kau-
punkiympäristölautakunnan lausunto.”

Palautusehdotuksessa ehdotettu HSL-kuntayhtymää koskeva omista-
japoliittinen valmistelu on käynnistetty. Valmistelun yhteydessä tarkas-
tellaan palautusehdotuksessa esitetyt asiat. Valmistelun lähtökohtana 
ovat muun muassa kaupunkistrategian käyttömenojen kasvun vastuu-
periaate ja HSL:n tuottavuusohjelmassa jo tunnistetut toimenpiteet. 
Kaupunkiympäristön toimiala osallistuu valmisteluun. Kevään 2023 ai-
kana valmistuvan selvitystyön tulokset esitellään asianomaisissa toi-
mielimissä työn valmistuttua. 

Vastaus alkuperäiseen ryhmäaloitteeseen
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Vihreä valtuustoryhmä esittää ryhmäaloitteessaan, että toimia venäläi-
sestä fossiilienergiasta irtautumiseksi sekä IEA:n ehdottamia toimenpi-
teitä energian säästämiseksi ja öljynkulutuksen vähentämiseksi otetaan 
pikaisesti käyttöön Helsingissä. Vihreä valtuustoryhmä esittää, että 
kaupunginvaltuustolle tuodaan selvitys siitä, miten ja millä aikataululla 
venäläisestä fossiilienergiasta päästään Helsingissä kokonaan irti sisäl-
täen myös Helenin toimet. Samalla edellytetään Heleniltä toimenpi-
deohjelmaa, jossa osoitetaan, millä tavoin yhtiö selviää jatkossa ilman 
maakaasua, Venäjältä tuotua biomassaa ja ennen pikaista kivihiilivoi-
maloiden sulkua hoitaa kivihiilen polttoa ilman Venäjältä tuotua kivihiil-
tä.

Lisäksi Vihreä valtuustoryhmä esittää, että mm. seuraavia keinoja ote-
taan käyttöön mahdollisimman nopeassa aikataulussa:

 Joukkoliikennelippujen erillinen subventoiminen helsinkiläisille jouk-
koliikenteen käyttöasteen nostamiseksi

 Sähköautojen latauspisteiden määrän lisääminen ja sähköautojen 
suosiminen pysäköintipolitiikassa sekä sähköautojen lisääminen 
kaupungin omassa autokannassa

 Kävelyä ja pyöräilyä lisäävien investointien vauhdittaminen ja väy-
lien ympärivuotisen kunnossapidon parantaminen

 Etätyösuositusten osittainen (esim. 2 päivää viikossa) jatkaminen 
niillä aloilla, joilla se on mahdollista

 Taloyhtiöiden energiaremonttien vauhdittaminen edelleen
 Työntekijöiden autottoman työmatkaliikkumisen tukeminen
 Yhteiskäyttöautoilun helpottaminen
 Työmatkalentojen vähentäminen
 Erikseen harkittavien asuinalueiden tai kortteleiden autottomien 

sunnuntaiden kokeilut sekä kesäkävelykatukokeilujen laajentami-
nen. 

Hallintosäännön 30 luvun 12 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus 
esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoit-
tanut enemmän kuin puolet valtuustoryhmän jäsenistä ja joka on otsi-
koitu ryhmäaloitteeksi.

Merkittävää osaa ryhmäaloitteessa esitettyjä toimenpiteitä Venäjän 
fossiilienergiasta irtaantumiseksi toteutetaan tai niitä ollaan käynnistä-
mässä mm. osana päivitettyä Hiilineutraali Helsinki -ohjelmaa. Hiilineut-
raalisuustavoitteen 2030 mukaisesti vuoteen 2030 mennessä merkittä-
vimmästä osasta fossiilienergian käytöstä (kaikki lähtömaat), joka kau-
pungin päätäntävallassa, on luovuttu.

Venäläisestä fossiilienergiasta irtaantumisessa on tärkeää keskittyä 
niihin toimenpiteisiin, joilla on suurin vaikutus ja jotka ovat suoraan 
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kaupungin päätäntävallassa tai joihin kaupunki muutoin voi merkittä-
västi myötävaikuttaa. Osa esitetyistä toimenpiteistä on vaikutukseltaan 
vähäisiä tai ne eivät ole kaupungin päätäntävallassa. Lisäksi esitetyissä 
keinoissa on toimia, joita ei kannata edistää näiden vaikutuksen venä-
läisestä fossiilienergiasta irtaantumiseen ollessa olematon tai jopa 
käänteinen.  

Vaikutukseltaan merkittäviä keinoja venäläisestä fossiilienergiasta ir-
taantumiseen ovat Helenin toimet energian tuotannon osalta. Helenin 
vastaus aloitteeseen koskien Helenin toimia ja Heleniltä edellytettyä 
toimenpideohjelmaa on liitteenä (Liite 1). 

Seuraavassa katsaus aloitteessa esitettyjen keinoihin.

Joukkoliikennelippujen erillinen subventoiminen helsinkiläisille joukkoliikenteen 
käyttöasteen nostamiseksi

Käsitellään osana HSL:ää koskevaa omistajapoliittista valmistelua, joka 
valmistuu kevään 2023 aikana. 

Sähköautojen latauspisteiden määrän lisääminen ja sähköautojen suosiminen py-
säköintipolitiikassa

Polttomoottoriautojen korvautuminen sähköautoilla vähentää riippu-
vuutta fossiilisista polttoaineista. Sähköautojen osuuden kasvu tapah-
tuu kuitenkin suhteellisen hitaasti, eikä kaupungilla ole keinoja nopeut-
taa tätä luontaista siirtymää merkittävästi. Siirtymän nopeuttamisen 
kannalta keskeisiä keinoja ovat kansalliset verotus- tai tukiratkaisut. 
Kaupungilla ei ole vaikutusmahdollisuutta ajoneuvojen korkeaan hin-
taan. Kaupungin keskeiseksi keinoksi on tunnistettu latausinfrasta huo-
lehtiminen: vaikka latauspisteitä lisäämällä ei isossa määrin pystytä 
nopeuttamaan autojen hankintaa, latauspisteiden puuttuminen tehok-
kaasti estää sähköautoon siirtymisen. 

Liikenteen sähköistymisen ennustetun kasvun toteutuminen edellyttää 
sitä, että sähköautojen latauspaikkoja on tarjolla riittävästi. Lähivuosina 
latauspaikkojen määrä ratkaisee myös ladattavien hybridien päästövä-
hennystoteuman: mikäli latauspaikkoja ei ole, ajetaan polttomoottorilla 
ja oletettu päästöhyöty jää saavuttamatta. Valtaosa henkilöautojen la-
tauksesta tulee tapahtumaan asuinkiinteistöjen parkkipaikoilla tai           
-halleissa, mutta kaikkialla kaupungissa tämä ei ole mahdollista.

Latauspaikkoja tarvitaan myös julkisiin ja kaupallisiin kiinteistöihin, ylei-
sille alueille ja pysäköintialueille. Kaupungin tulee varautua myös oman 
kalustonsa sähköistämiseen. Kaupungin keinot edistää latauspisteiden 
syntymistä eri paikkoihin (esim. kauppojen yhteyteen, yleisille alueille) 
ovat erilaiset. Esimerkiksi yleisille alueille toteutettaville latauspisteille 
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on jo olemassa prosessi, mutta kaikissa latauspaikkatyypeissä vastaa-
vaa prosessia ei ole. 

Julkisia latauspisteitä Helsingissä on tällä hetkellä noin 200. Kaupungil-
la on käynnissä kilpailutus enintään 112 uuden latauspisteen toteutta-
miseksi; nämä toteutetaan vuoden 2024 loppuun mennessä. Kaupun-
gilta puuttuu kuitenkin kokonaisnäkemys siitä, missä määrin latauspis-
teitä on jo rakennettu erityyppisiin paikkoihin. 

Päivitetyssä päästövähennysohjelmassa on toimenpide, jolla latauspis-
teiden toteuttamisen keinoista laaditaan suunnitelma. Ehdotuksen mu-
kaan suunnitelma tulee laatia siten, että se huomioi kaupungin erilaiset 
keinot edistää latauspisteiden syntymistä erilaisissa kohteissa ja toi-
saalta varmistaa sen, että latauspisteiden määrä on linjassa suhteessa 
sähköautojen määrän kasvuennusteeseen. 

Käytännössä kaupunki voi vaikuttaa latausasemien yleistymiseen julki-
sessa katutilassa sekä esimerkiksi vaatia latauspistevalmiutta kaavoi-
tettaessa uutta maankäyttöä tai tehtäessä olemassa olevassa raken-
nuskannassa laajoja peruskorjauksia. 

Sähköautoja on mahdollista suosia pysäköintipolitiikassa. Kaupunki 
myöntää 50 % alennuksen pysäköintimaksuista vähäpäästöisille ajo-
neuvoille. 

Sähköautojen lisääminen kaupungin omassa autokannassa

Kaupungin tavoitteena on vaihtaa kaupungin omassa hallinnassa oleva 
henkilöautokanta täyssähköisiin ajoneuvoihin vuosina 2021–2025. 
Vaihto toteutetaan siten, että autojen pitoiän täytyttyä auto korvataan 
täyssähköajoneuvolla. Henkilöautojen pitoikä kaupungilla on viisi vuot-
ta. 

Sähköistämisen piirissä on yhteensä noin 457 henkilöautoa, joista val-
taosa on Sotepe-toimialan käytössä. Sähköautojen osuus kaupungin 
koko henkilöautokannasta on 20,3 % vuonna 2022.

 2021 2022 2023 2024 2025
Uusittavien henkilöautojen määrä  108 23 46 76
Hankitut täyssähköautot (toteutu-
nut luku)

63 30    

Sähköautojen osuus vuoden uu-
sinnoista (toteutunut luku)

 28    

Sähköautojen kokonaismäärä 63 93    
Sähköautojen osuus koko hlöau-
tokannasta

13,8 20,3    
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Täyssähköhenkilöautojen saatavuus on tällä hetkellä kohtuullisen hyvä 
eikä toimitusajoissa ole ollut viiveitä. Suurin pullonkaula on ollut lataus-
pisteiden rakentamisen haasteet. Latauspisteiden toteuttaminen on 
osoittautunut haastavaksi erityisesti niissä tukikohdissa ja toimipisteis-
sä, jotka sijaitsevat kaupungin ulkopuolisissa vuokrakohteissa. 

Kävelyä lisäävien investointien vauhdittaminen

Kävelyhankkeille ei ole ollut erillisbudjettia. Käytännössä kävelyn ja 
pyöräliikenteen erillisinvestointibudjetti on ollut pyöräliikenteen infra-
hankkeiden budjetti, eikä sitä ole käytetty erikseen kävelyä edistäviin 
hankkeisiin. Toki monet pyöräliikenteen hankkeet parantavat samalla 
myös jalankulun asemaa, kun pyöräliikenne ja jalankulku erotellaan 
asianmukaisesti toisistaan. 

Investointien vauhdittamisen ensi askel olisi irrottaa kävely ja pyörälii-
kenne omiksi budjeteikseen siten, että pyöräliikenteelle säilyy vähin-
tään nykyisen investointitason mukainen 25,5 miljoonan euron vuotui-
nen erillisinvestointien budjetti. Kävelylle erillisinvestointien tarve on 
pyöräliikennettä pienempi, sillä kävelyn kehittämisessä ei ole niinkään 
kyse puuttuvan infran rakentamisesta, vaan olemassa olevan täyden-
tämisestä. Kävelyn erillisinvestointeja voisivat olla esimerkiksi kesäka-
tujen ja muiden kävely-ympäristöä parantavien kokeiluiden toteutuskus-
tannukset, katupuiden ja muun kasvillisuuden lisääminen, jalkakäytä-
vien laatoittaminen sekä oleskeluun soveltuva infra niin aukioille kuin 
kaduille. Päästövähennysten näkökulmasta nämä investoinnit olisi hyvä 
kohdistaa kävelyn edistämisohjelmassa esitetyille kävelyn ydinalueille, 
joissa on lähtökohtaisesti paljon jalankulkua ja ne kytkeytyvät joukkolii-
kenteen solmukohtiin, etenkin raideliikenteeseen. 

Julkisen liikenteen solmukohtien lisäksi, myös paikalliskatuverkolle 
kohdistuvat kävely-ympäristön parannukset ovat oleellisessa osassa 
sekä kävelyn että pyöräliikenteen edistämisessä. Tällä hetkellä ole-
massaoleville paikalliskaduille ei kohdistu toimenpiteitä. Paikalliskatu-
verkon kehittämiseksi kävelyn ja pyöräliikenteen näkökulmasta ei ole 
olemassa linjauksia tai toimenpidelistausta. Paikalliskatuverkolla auto-
liikenteen rauhoittamisen keinoista ei ole listausta eikä käynnissä olevia 
tai tulevia hankkeita. 

Se, missä määrin kävely ja pyöräily vähentävät riippuvuutta fossiilie-
nergista, riippuu ensisijaisesti siitä, mitä kulkumuotoa kävely ja pyöräily 
korvaavat. Mikäli ihmisiä pystytään ohjaamaan siten, että kävely ja pyö-
räily korvaavat nimenomaan omalla autolla tehtyjä matkoja, on näillä 
toimilla vaikutusta fossiilisten polttoaineiden kulutukseen. 
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Pyöräliikennettä lisäävien investointien vauhdittaminen

Pyöräliikenteen investointibudjetti on jo verrattain hyvällä tasolla huo-
mioiden vuonna 2021 valmistunut pyöräväylien priorisointi- ja toteutta-
misohjelma, jossa määriteltiin tavoiteverkkojen toteutumisen tavoite 
vuodelle 2031 perustuen aiemmin voimassa olleeseen 19,5 M€ vuosit-
taiseen pyöräliikenteen investointibudjettiin. Vuonna 2022 investointi-
budjetti nostettiin 25,5 M€ ja vuosina 2023–2024 sen on tarkoitus olla 
23,5 M€, joka jo valmiiksi luo edellytykset tavoiteverkkojen ripeämmälle 
toteutukselle, kuin edellä mainitussa priorisointiohjelmassa on määritel-
ty. 

Pyöräväylien priorisointi- ja toteuttamisohjelmassa määritelty tavoite-
verkkojen rakentamistahti oli hyvin linjassa aikaisemman HNH 2035 -
tavoitteen kanssa. Pyöräliikenteen investointibudjetin lisääminen on 
hyvin linjassa myös aikaistetun HNH 2030 -tavoitteen kanssa, mutta ai-
kaistettu HNH-tavoite edellyttää myös tavoiteverkkojen toteutumisen 
aikaistamista viidellä vuodella verrattuna em. priorisointiohjelmaan, 
mutta nostetun investointibudjetin tälle luomia edellytyksiä ei vielä ole 
tarkistettu. 

Ensin on tärkeä tarkistaa, miten pitkälle tavoiteverkkoa saadaan raken-
nettua jo korotetulla investointibudjetilla. Mikäli jo korotetulla budjetilla 
tavoiteverkkoja ei saada pyöräväylien priorisointi- ja toteuttamisohjel-
massa vuodelle 2031 määritetyn tavoitetilan tasolle viisi vuotta aiemmin 
vuonna 2026, on ensiarvoisen tärkeä laatia perusteellinen tarkastelu 
vaadittavasta investointibudjetti- ja henkilöresurssitasosta. Tarkastelus-
sa on selvitettävä ainakin, millaisella investointibudjetilla ja henkilöre-
sursseilla saadaan vähintään 70 % kantakaupungin tavoiteverkosta ja 
58 % baanaverkosta valmiiksi vuoteen 2026 mennessä.

Pyöräliikennettä lisäävien investointien vauhdittaminen luo edellytyksiä 
pyöräliikenteen kulkutapaosuuden kasvulle, joka osana muiden kestä-
vien kulkumuotojen edistämistä vähentää autoliikenteen kulkutapao-
suutta. Näin vähennetään myös riippuvuutta venäläisestä fossiiliener-
giasta. Pyöräliikenteen kasvu lisäksi parantaa kansanterveyttä, vähen-
tää päästöjä, parantaa kaupungin elinvoimaisuutta ja parantaa liikenne-
turvallisuutta. Investointien vauhdittamista tukee myös se, että jokainen 
erityisesti baanaverkon toteuttamiseen investoitu 1 euro tuo keskimää-
rin 7,8 euron hyödyn yhteiskunnalle.

Kävely- ja pyöräliikenneväylien ympärivuotisen kunnossapidon parantaminen

Pyöräväylien priorisointi- ja toteuttamisohjelman mukaan toteutettavan 
pyöräliikenteen tavoiteverkon rakentaminen edellyttää myös panostus-
ta sen ympärivuotiseen kunnossapitoon. Näin luodaan edellytykset sil-
le, että kaiken ikäiset ja kykyiset ihmiset voisivat jatkaa pyörällä ajamis-
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ta myös talvisissa olosuhteissa sekä sille, että saavutetaan pyöräliiken-
teen kehittämisohjelmassa asetettu HNH-ohjelman kanssa synkronoitu 
päätavoite nostaa pyöräliikenteen kulkutapaosuus nykyisestä n. 10 
prosentista 20 prosenttiin. 

Potentiaali ympärivuotisen pyöräliikenteen kasvulle on suuri, sillä Pyö-
räilybarometri -tutkimuksen mukaan 71 % helsinkiläisistä ihmisistä 
käyttää pyörää matkoillaan ainakin joskus, 41 % liikkuu pyörällä talvella 
lumettomana ja jäättömänä aikana ja 13 % ajavat ympäri vuoden. Ym-
pärivuotista pyöräliikennettä on jo tuettu pääasiassa harjasuolaukseen 
perustuvalla tehostetulla talvikunnossapidolla. Talvikauden 2022–2023 
tavoitteena on, että 105 km pyöräliikenteen pääreiteistä ovat tehostetun 
talvikunnossapidon piirissä. Tavoite vuodelle 2025 on, että 150 km pyö-
räliikenteen pääreiteistä kuuluvat tehostettuun talvikunnossapitoon. 

Ympärivuotisen kunnossapidon parantamiseksi tarvitaan muutakin kuin 
tehostetun talvikunnossapidon verkoston laajentamista. Kunnossapitoa 
on parannettava myös niillä reiteillä, jotka ovat tavoitetilanteessakin te-
hostetun talvikunnossapitoverkoston ulkopuolella. Nykyisten kunnos-
sapitomenetelmien ja infran laadun johdosta pyörätiet ovat talvella pa-
himmillaan käyttökelvottomassa kunnossa. Tavoitteena on oltava, että 
pääpyöräreitit pysyvät kauttaaltaan talvella ajettavassa kunnossa niin, 
että pyöräliikennemäärät eivät lämpimään vuodenaikaan verrattuna 
vähene merkittävästi.  

Tehostetun talvikunnossapidon lisäksi on kehitettävä operointimene-
telmiä, tehtävä tarkoituksenmukaisia kalustohankintoja, kehitettävä 
urakkasopimuksia ja selvennettävä vastuita. Lisäksi on arvioitava re-
surssitarvetta ja kokonaisvaikutuksia, kuten tarvittavista investoinneista 
saatavia hyötyjä. Hyötyjä syntyy pyöräliikenteen kasvun lisäksi erityi-
sesti liukastumisvammojen vähenemän kautta syntyvästä terveyden-
huoltokustannusten laskusta. Hyötyjen saavuttamiseksi talvihoidon 
pääreitit on määriteltävä käyttäjälähtöisesti. Laatuvaatimukset on ase-
tettava tarkoituksenmukaisesti ja harmonisoitava yli hallinnollisten rajo-
jen, ja urakoinnissa on kiinnitettävä huomiota muihin käyttäjäkokemus-
ta parantaviin tekijöihin. Pyöräliikenneväylien ympärivuotisen kunnos-
sapidon parantaminen edellyttää sitä, että jalankulun kunnossapitoon 
panostetaan samalla mitalla ja koko kunnossapidon toimintakentän tar-
kastelua kokonaisuutena. 

Etätyösuositusten osittainen (esim. 2 päivää viikossa) jatkaminen niillä aloilla, joilla 
se on mahdollista

Nykyohjeet mahdollistavat jo etätyön tekemisen esim. 2 päivää viikossa 
niillä aloilla, joilla se on mahdollista. Helsingin kaupungilla etätyötä (jo-
ka on osa monipaikkaista työtä) voi edelleen tehdä kaikissa niissä töis-
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sä, joissa se on mahdollista. Työyhteisöt sopivat esihenkilöidensä joh-
dolla, milloin lähityö on tarpeen. Sovituissa puitteissa työntekijät voivat 
sovittujen pelisääntöjen puitteissa päättää, mistä käsin tekevät töitä.

Henkilöstöosaston 27.5.2021 antamassa kaupunkiyhtenäisessä Moni-
paikkainen työ Helsingin kaupungilla -ohjeessa on todettu, että Helsin-
gin kaupunki tukee monipaikkaisen työn tekemistä ja että monipaikkai-
sessa työssä työtä ja sen tekemistä ohjaavat työtehtävät, tehtäville 
asetetut tavoitteet ja työntekijä itse. Kun työ voidaan tehdä etä- tai lähi-
työnä siellä, missä se on työntekijän, työnantajan ja työtehtävien kan-
nalta tarkoituksenmukaisinta ja luontevinta, lisätään työtyytyväisyyttä, 
henkilöstön sitoutumista työnantajaan ja työn tuottavuutta.

Myös Henkilöstöraportista 2021 (s. 9) ilmenevin tavoin monipaikkatyön 
tekemistä on kannustettu tekemään ja kannustetaan edelleen Helsingin 
kaupungilla.

Pitemmän tähtäimen suunnittelu monipaikkaisen työn vakiinnuttami-
seksi osaksi Helsingin kaupungin tapaa toimia käynnistyy myöhemmin 
tänä vuonna. Suunnittelussa huomioidaan sekä henkilöstön halu ja 
mahdollisuus tehdä osa työstään etänä, työyhteisöjen toimivuus ja yh-
teisöllisyyden ylläpito että kaupungin työnantajaintressit johtamisen ja 
tuloksellisuuden näkökulmasta.

Taloyhtiöiden energiaremonttien vauhdittaminen edelleen

Kaikissa kiinteistöissä kannattaa toteuttaa energiatehokkuusparannuk-
sia ja tarkastella päälämmitysjärjestelmän valintaa. Tällä hetkellä todel-
la monet energiatehokkuuteen liittyvät toimet ovat itsessään taloudelli-
sesti kannattavia, eli ne maksavat itsensä takaisin suhteellisen nopeas-
ti verrattuna järjestelmän pitoaikaan. ARA tukee lisäksi kiinteistöjen 
energiatehokkuusremontteja sekä öljylämmityksestä luopumista. 

Tällä hetkellä kiinnostus remontteihin on suurta ja esimerkiksi maaläm-
pöjärjestelmien osalta markkina on osin ylikuuma. Pullonkaulana re-
monteille on siis markkinatarjonnan riittävyys. 

Kaupunki tarjoaa taloyhtiöille ilmasta neuvontaa energiatehokkuuspa-
rannuksiin liittyen. Tämä Energiarenessanssi-toimintamalli on ollut erit-
täin suosittu ja tarpeellinen keino nopeuttaa remontteja eikä vastaavaa 
palvelua ole tarjolla muiden tahojen tuottamana. 

Työntekijöiden autottoman työmatkaliikkumisen tukeminen

Helsingin kaupunki on Suomen suurin työnantaja. Vuoden 2020 lopus-
sa sen palveluksessa työskenteli yhteensä 39 152 työntekijää. Työnte-
kijöiden työmatkoista noin 40 prosenttia tehtiin henkilöauton kuljettaja-
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na tai matkustajana vuonna 2020. Työmatkojen kulkutottumuksissa on 
suuria eroja muun muassa toimialojen ja eri palveluiden, kuten myös 
työntekijöiden iän ja sukupuolen välillä.

Tutkimusten mukaan kestävien liikkumistottumusten suosioon vaikute-
taan tekemällä systemaattisesti samaan suuntaan kulkevia konkreetti-
sia toimenpiteitä, jotka lisäävät kävelyn, pyöräilyn sekä joukkoliikenteen 
käytön helppoutta, houkuttelevuutta ja kilpailukykyisyyttä suhteessa 
henkilöautolla kulkemiseen. Helsingillä on sekä kaupunkina että työ-
nantajana keinoja vaikuttaa työntekijän liikkumistottumuksiin. Turvalli-
set, nopeat ja viihtyisät kulkuyhteydet kävellen ja pyörällä vaikuttavat 
liikkumisvalintoihin keskeisimmin. Lisäksi taloudellisilla kannusteilla ja 
työsuhde-eduilla, kampanjoilla ja kilpailuilla voidaan vaikuttaa työnteki-
jän kulkumuotovalintoihin. Tutkimusten mukaan työntekijät arvostavat 
siistejä ja riittäviä suihku-, pukeutumis- ja säilytystiloja sekä asianmu-
kaista pyöräpysäköintiä. 

Monia näistä toimenpiteistä kaupunki toteuttaa jo nykyisellään. Pyörä-
liikenteen kehittämisohjelma 2020–2025 ja Käveltävän Helsingin visio 
vuoteen 2030 sisältävät keskeiset tavoitteet ja toimenpiteet jalankulun 
ja pyöräilyn suosion kasvattamiseksi. Kaupunki tarjoaa työntekijöille 
mm. 160 euron työsuhdematkalippuedun, kaupunkipyörän käyttöedun 
sekä rahallista tukea polkupyörän hankintaa varten. Henkilöstöliikunta 
on aktivoinut työntekijöitä kestävien kulkumuotojen käyttöön kansallis-
ten tapahtumien ja kilpailujen, kuten Unelmien liikuntapäivän, Liikkujan 
viikon ja Kävelykilometrikisan muodossa sekä tarjoamalla henkilöstölle 
Työmatkaliikkujaksi-valmennusta. Helsinki palkittiin Suomen Aktiivisim-
pana Työpaikkana 2020.

Helsinki laatii vuoden 2022 aikana Suomen Aktiivisin Työpaikka -
konseptin mukaisen projektisuunnitelman tavoitteineen ja toimenpitei-
neen myös työmatkoilla tapahtuvien kestävien liikkumismuotojen edis-
tämiseksi. Nykytilan arviointi osoittaa, että erityisesti työmatkapyöräilyä 
edistävien olosuhteiden, kuten pyöräpysäköinnin ja peseytymis- ja pu-
keutumistilojen toteutumisessa on suurta vaihtelua työpaikkojen välillä. 
Kaupungin tarjoamat henkilöstöedut on tarkoitus arvioida kokonaisuu-
tena huomioiden myös työntekijöiden näkemykset ja kokemukset. Täs-
sä yhteydessä on mahdollisuus arvioida myös henkilöstöetujen kan-
nustavuutta ja ohjaavuutta kaupungin tärkeiden strategisten päämää-
rien, kuten ilmasto-, työhyvinvointi- sekä työvoiman veto- ja pitovoima-
tekijöiden näkökulmista. Vuoden 2022 lopussa toteutetaan kestäviin 
kulkumuotoihin herättelevä ja henkilöstön tietoisuutta nykyisistä työ-
suhde-eduista parantava kampanja. Kampanjassa tehdään yhteistyötä 
Climate Nudge -tutkimuskonsortion kanssa, jossa kehitetään tuup-
pauksia liikenteen päästöjen vähentämiseksi mm. työmatkoilla.
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Yhteiskäyttöautoilun helpottaminen

Yhteiskäyttöautoilulla voidaan vähentää auton omistamisen tarvetta. 
Yhteiskäyttöautoilu verrattuna auton omistamiseen kannustaa teke-
mään varsinkin lyhyet matkat muilla kulkumuodoilla kuin autolla. 

Yhteiskäyttöautoilun edistäminen ei ole toistaiseksi vaatinut kaupungilta 
merkittäviä toimenpiteitä. Kaupunki on osoittanut yhteiskäyttöautoyri-
tysten autoille omia pysäköintipaikkoja. Lisäksi yhteiskäyttöautoyritys-
ten autot voivat pysäköidä asukaspysäköintitunnuksen hinnalla kaikilla 
kaduilla ja yleisillä alueilla olevilla aikarajoitetuilla ja maksullisilla pysä-
köintipaikoilla, joiden aikarajoitus on yli 60 minuuttia. Uudessa pysä-
köintipolitiikassa on toimenpiteenä palvelutason mukaisen hinnoittelun 
käyttöönotto. Tällöin on mahdollista, että kaikkien pysäköintityyppien 
hinta nousee. Yhteiskäyttöautoyritysten pysäköintitunnuksen hinta on 
esitetty pidettäväksi nykytasolla, mikä parantaa yhteiskäyttöautoyritys-
ten kilpailukykyä auton omistamiseen verrattuna. 

Asuintonttien pysäköintipaikkamäärien laskentaohjeessa on kannustin; 
toteuttamalla tontille yhteiskäyttöautojen pysäköintipaikkoja, saa helpo-
tusta pysäköintipaikkojen rakentamisvelvoitteesta. Tämä parantaa yh-
teiskäyttöautojen toimintaedellytyksiä, mutta kannustimen soveltaminen 
ja toteutuksen käytännön valvominen on ollut ongelmallista ainakin 
joissain tapauksissa. 

Jos yhteiskäyttöautojen kilpailukykyä päätetään edistää lisää, tulisi 
miettiä uusia toimenpiteitä tämän toteuttamiseksi ja varata niille riittä-
västi resursseja. Kaupungin kannattaa miettiä yhteistyössä yhteiskäyt-
töautoyritysten kanssa edistämistoimenpiteitä, jos niitä on tarpeen lisä-
tä nykyisistä toimenpiteistä. Näin mahdolliset edistämistoimenpiteet 
voidaan kohdistaa oikein.

Yhteiskäyttöautoilun edistämiseen ei liity lainsäädännöllisiä esteitä.

Yritykset saattavat tehdä yhteistyötä esimerkiksi yksityisten pysäköin-
tioperaattoreiden kanssa autojen lataukseen ja pysäköintiin liittyen. 
Tässä yhteistyössä kaupungilla ei ole roolia. 

Yhteiskäyttöautoilu vähentää oman auton käyttöä ja ajettuja kilometrejä 
sekä tehostaa autojen käyttöä. Sillä voi olla pienimuotoinen vaikutus 
venäläisestä fossiilienergiasta irtautumisessa mutta vaikuttavasta toi-
mesta ei ole kyse. 

Työmatkalentojen vähentäminen

Lentomatkustamisen ympäristövaikutukset on tiedostettu Helsingin 
kaupungilla ja tavoitteena on lentämällä tapahtuvan työmatkustamisen 
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vähentäminen. Helsingin kaupunki on kannustanut ja kannustaa edel-
leen vähentämään lentomatkustamista siten, että lentomatkustuksen 
tarpeellisuus tulee aina arvioida erikseen ja käyttää mahdollisuuksien 
mukaan ensisijaisesti muita vähemmän kuormittavia matkustustapoja. 
Lentomatkustamisen tarpeellisuuden arvioinnin tekee aina viime kä-
dessä esihenkilö.

Henkilöstöosaston 29.11.2021 antamassa kaupunkiyhtenäisessä Mat-
kustusohjeessa on hiilineutraalius- ja vähäpäästöisyysnäkökohdat otet-
tu huomioon (luvut 2 ja 4.1). Ohjetta laadittaessa on erityistä huomiota 
kiinnitetty esimerkiksi lentomatkustamisesta aiheutuvien päästöjen vä-
hentämiseen.

Virka- tai virantoimitusmatkaa suunniteltaessa on otettava huomioon 
muun muassa matkan tarpeellisuus, ja välttämätön matka tulee tehdä 
ympäristöä mahdollisimman vähän kuormittavalla tavalla. 

Työntekijän on esimerkiksi mahdollista liittää välttämättömien työmat-
kojen yhteyteen vuosilomaa tai muita vapaapäiviään, esimerkiksi vii-
konloppuvapaita, lentoliikenteen ja muun liikenteen päästöjen vähen-
tämiseksi. Työmatkaa suunniteltaessa tulee siis muun muassa arvioida 
työmatkan ja vapaa-ajan matkustamisen kokonaisuutta ja huomioida 
ennakoidusti mahdollinen työmatkaan liitettävä vapaa-ajan matkusta-
minen päästöjen vähentämiseksi.

Ohjeen mukaisesti kotimaan työmatkat tulee pääsääntöisesti tehdä 
muulla tavoin kuin lentäen. Matkustamisen kokonaiskustannuksia ar-
vioitaessa on myös ympäristövaikutukset otettava huomioon. Työtehtä-
vien hoitamiseen liittyvän matkustamisen vaihtoehtona voi tapaamisiin 
käyttää mahdollisuuksien mukaan etäyhteyksiä.

Myös Monipaikkainen työ Helsingin kaupungilla -ohjeen luvussa 2 on 
huomioitu hiilineutraalius- ja ympäristöhyödyt työmatkustamisen (ja 
samalla myös lentämällä tehtyjen työmatkojen) vähentämisen yhtey-
dessä.

Erikseen harkittavien asuinalueiden tai kortteleiden autottomien sunnuntaiden ko-
keilut

Tarkkoja arvioita autottomien sunnuntaiden päästövähennyspotentiaa-
lista on vaikea tehdä. Vaikutus riippuu alueen laajuudesta. IEA:n ar-
vioiden mukaan autoton sunnuntai koko kaupungin tasolla, riippuen 
kaupungin koosta, säästäisi 380 000 barrelia öljyä, jos autoton sunnun-
tai on voimassa viikoittain ja 95 000 barrelia öljyä, jos autoton sunnun-
tai on kerran kuussa (https://www.iea.org/reports/a-10-point-plan-to-
cut-oil-use). 
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Mikäli Helsingin kaupunki ottaisi käyttöön autottomat sunnuntait laa-
jemmilla alueilla, se vaatisi yhteistyötä ministeriöiden ja muiden valtion 
viranomaisten kanssa. Kiellon ulkopuolelle pitäisi jättää ainakin ammat-
tiliikenne, sillä elinkeinonharjoittamisen vapaus on perustuslaillinen oi-
keus. Myös lainsäädännön antamat mahdollisuudet tulee arvioida. Val-
takunnallisesti merkittäville väylille kunnalla ei ole toimivaltuuksia aset-
taa kieltoja, sillä maantiet ovat valtion hallinnoimia. Todennäköistä on 
myös, että kiellolle tulisi olla mahdollisuus hakea poikkeuslupaa esi-
merkiksi liikuntarajoitteisuuteen tai vaikkapa muuttoon liittyen. Myös 
tässä neuvottelu valtion viranomaisten ja etenkin poliisin kanssa olisi 
välttämätöntä, sillä poliisin pitäisi valvoa kiellon noudattamista. Laa-
jemmat kieltoalueet vaatisivat pitkää ja huolellista valmistelua yhteis-
työssä valtion viranomaisten kanssa vaikutustenarviointeineen. Laajat 
kieltoalueet olisivat melko epärealistinen vaihtoehto.

Yksittäisten asuinalueiden tai kortteleiden autottomat sunnuntait jäisivät 
todelliselta fossiilipolttoaineiden vähennyspotentiaaliltaan melko vähäi-
siksi. Mikäli kuitenkin aluekohtaisia autottomia alueita toteutettaisiin, 
kannattaisi alueet valita joukkoliikenteen saavutettavuuden ja maan-
käytön tiiviyden perusteella. Esimerkiksi Helsingin keskusta tai Kallio 
voisivat olla alueita, joissa autoliikenne voitaisiin ohjata pääkatuverkkoa 
pitkin alueen ulkopuolelta.

Kaupunginosakohtaiset autottomat sunnuntait tulisi valmistella yhteis-
työssä alueen yritysten ja asukkaiden kanssa. Autottomat sunnuntait 
ovat olleet ennemmin tapa lisätä kaupungin viihtyisyyttä ja elinvoimaa 
suppeammalla liikekeskusalueella. Yksinään päästövähennysnäkökul-
masta niiden vaikutus olisi varovaisen arvion mukaan melko vähäinen. 

Kesäkävelykatukokeilujen laajentaminen

Liikenteen päästövähennysten näkökulmasta kesäkadut pitäisi kytkeä 
katujen kehittämiseen pidemmällä aikavälillä. Yksitäisten katujen kokei-
lut muutaman kesäkuukauden eivät tuota merkittäviä tuloksia päästö-
vähennysten tai fossiilipolttoaineista luopumisen näkökulmasta. Suurin 
vaikuttavuus olisi soveltaa kesäkatujen oppeja paikalliskatuverkon ke-
hittämiseen periaatetasolla. Nämä periaatteet olisi hyvä kirjata myös 
kävelyn edistämisohjelman toimenpiteeseen yksi ”kävelyn suunnitte-
luohjeen laatiminen”. Konkreettinen muutos saataisiin aikaiseksi rahoit-
tamalla olemassa olevan paikalliskatuverkon kehittämistä, mikä tarkoit-
taa omaa investointibudjettia ja hankkeiden ohjelmointia tämä budjetin 
puitteissa. Paikalliskatuverkon kehittäminen perustuu suoraan syys-
kuussa kaupunkiympäristölautakunnan hyväksymiin periaatteisiin katu-
verkon toiminnallisesta luokituksesta 
(https://dev.hel.fi/paatokset/asia/hel-2021-010056/kylk-2021-32/). Nyt 
riskinä on, että kesäkadut alkavat elää omaa elämäänsä irrallisena jat-
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kuvista suunnitteluprosesseista ja katuympäristön pysyvästä kehittämi-
sestä, jolloin niistä muodostuu ennemmin tapahtumia, kuin ihmisten 
liikkumiseen ja siten päästövähennyksiin aidosti vaikuttavia toimenpitei-
tä.

Mikäli kesäkaduista haluttaisiin konkreettisia vaikutuksia päästövähen-
nyksiin, pitäisi niitä tehdä useita kymmeniä ympäri kaupunkia. Suurim-
mat ulosmitattavat hyödyt päästövähennysten näkökulmasta menete-
tään, kun kadut palautetaan kesän jälkeen lähtötilanteeseen. Suurim-
mat liikenteen päästöt syntyvät pääkatuverkolla, jossa liikkuu eniten au-
toliikennettä. Tosin on myös tunnistettava paikalliskatujen kadunvarsi-
pysäköinnin ja autoliikenteen ehdoilla suunnitellun ympäristön rooli au-
toliikenteen nykyisessä roolissa liikennejärjestelmässä. Päästövähen-
nysnäkökulmasta tilannetta tulisi joka tapauksessa tarkastella koko ka-
tuverkon tasolla eikä yksittäisten katujen kautta. Täytyy myös arvioida 
väliaikaisen järjestelyn suunnitteluun ja toteuttamiseen kuluvia resurs-
seja suhteessa saavutettuihin hyötyihin. Vuonna 2022 kesäkatujen to-
teutuskustannukset ovat noin 280 000 euroa neljän kadunpätkän osal-
ta. Henkilöresurssien osalta kesäkadut ovat vuosittain vaatineet projek-
tipäälliköltä useamman kuukauden työtunnit ohjaamaan konsulttitöitä 
ympäristö- ja liikenteenohjaussuunnittelun, toteutussuunnittelun, vuoro-
vaikutuksen ja muiden tehtävien hoitamiseen. 

Kesäkatujen tavoitteiden saavuttamiseksi on oleellista investoida riittä-
västi kadulle sijoitettavien elementtien laatuun, jotta ne houkuttelevat 
ihmisiä käyttämään katutilaa. Kesäkadut näyttävät mitä kaduille voi-
daan sijoittaa autojen viemän tilan sijaan. Kun tilaa otetaan jostain pois, 
täytyy tilalle tulevien asioiden osoittaa arvonsa, jolloin niihin on tarpeel-
lista myös investoida tarpeeksi. Tämä periaate kadulle sijoitettavien 
elementtien riittävästä laadusta pätee myös katujen pysyvään kehittä-
miseen. 

Kesäkatukokeilujen laajentaminen ei investointina ole kannattava pääs-
tövähennysten näkökulmasta, jos kesäkatua ja siitä saatuja tuloksia ei 
onnistuta kytkemään katujen pysyviin muutoksiin, jotka ohjaavat ihmi-
siä kestävien kulkumuotojen pariin henkilöauton käytöstä. Toisin sanot-
tuna investointi yksittäisten katujen pysyviin muutoksiin on päästövä-
hennysten näkökulmasta kannattavampi investointi kuin useiden väliai-
kaisten kesäkatujen toteuttaminen ympäri kaupunkia. Kannattavampaa 
on kokeilla yksittäisissä kohteissa kesäkatuja ja skaalata kokeilusta 
saadut opit pysyvinä muutoksina katuympäristöön.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
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Laura Uuttu-Deschryvere, kansainvälisten asioiden päällikkö, puhelin: 310 15266
laura.uuttu-deschryvere(a)hel.fi

Liitteet

1 Liite 1 Helen vastaus
2 Vihreän valtuustoryhmän ryhmäaloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunkiympäristön toimiala
Kaupunginkanslia

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 14.11.2022 § 794

HEL 2022-004679 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi.

Käsittely

14.11.2022 Palautettiin

Palautusehdotus:
Reetta Vanhanen: Kaupunginhallitus päättää palauttaa aloitteen takai-
sin valmisteluun. 

Joukkoliikennejärjestelmä on yhä poikkeuksellisen syvässä kriisissä. 
Tilanne on erityisen ongelmallinen helsinkiläisten matkustajien kannal-
ta, sillä korotukset kohdistuvat suurimmin AB-alueen matkalippuihin. 
Lisäpainetta aiheuttavat HSL:n jyrkästi nousevat infrakustannukset.

Tästä syystä kaupunginhallitus edellyttää, että käynnistetään kevään 
2023 aikana valmistuva HSL-kuntayhtymää koskeva omistajapoliittinen 
valmistelu, jossa 

a) selvitetään ja valmistellaan vaihtoehtoisia tapoja joukkoliikennelippu-
jen hintoihin kohdistuvan korotuspaineen lievittämiseen tai hintojen 
alentamiseen. Yhtenä vaihtoehtona selvitetään ja valmistellaan kau-
pungin omaa lisäsubventiota helsinkiläisten joukkoliikennelippuihin.



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 8/2023 62 (120)
Kaupunginhallitus

Asia/9
06.03.2023

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 FI02012566

b) selvitetään kasvavien infrakustannusten vaikutus lipun hintoihin Hel-
singin osalta ja tapoja jolla infrakustannuksia ei katettaisi lippuhinnoilla 
sekä kehitetään subventioasteen seurantaa niin että infran ja käyttöta-
louden subventiota voidaan seurata erikseen.

Lisäksi kaupunginhallitus edellyttää, että aloitteeseen pyydetään kau-
punkiympäristölautakunnan lausunto.”

Kannattaja: Elisa Gebhard

Kaupunginhallitus palautti yksimielisesti asian uudelleen valmistelta-
vaksi.

07.11.2022 Pöydälle

31.10.2022 Pöydälle

Esittelijä
vs. kansliapäällikkö
Tuula Saxholm

Lisätiedot
Laura Uuttu-Deschryvere, kansainvälisten asioiden päällikkö, puhelin: 310 15266

laura.uuttu-deschryvere(a)hel.fi
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§ 152
V 15.3.2023, Valtuutettu Petrus Pennasen aloite kaupungin johto-
ryhmän muistioiden julkistamisesta

HEL 2022-004672 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa: Kaupungin-
valtuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Katja Rimpilä, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36256

katja.rimpila(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Petrus Pennanen ja 16 muuta valtuutettua esittävät aloit-
teessaan, että kaupungin johtoryhmän kokousmuistiot julkaistaan myös 
julkisesti kaupunkilaisille.

Kaupungin johtoryhmän kokoukset ovat kaupungin päätöksentekoa 
valmistelevia ja muistiot valmisteluasiakirjoja, jotka ovat olleet luettavis-
sa kaupungin sisäisillä verkkosivuilla jo nyt. Johtoryhmän kokousmuis-
tioiden julkaiseminen myös avoimessa tietoverkossa toteuttaa avoi-
muusperiaatetta.

Kaupungin johtoryhmän verkkosivujen yhteyteen tehdään sivu, jonne 
tuodaan johtoryhmän muistiot. Muistion valmistuttua se tallennetaan 
palvelimelle ja linkitetään johtoryhmän sivulle. Kaupungin johtoryhmän 
sivut sijaitsevat uudistetuilla hel.fi-verkkosivuilla 
https://www.hel.fi/fi/paatoksenteko-ja-hallinto/kaupungin-johtoryhma. 

Kuntalain (410/2015) 29 §:n mukaan kunnan toiminnasta on tiedotetta-
va asukkaille, palvelujen käyttäjille, järjestöille ja muille yhteisöille.
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Kunnan tulee antaa riittävästi tietoja kunnan järjestämistä palveluista, 
taloudesta, kunnassa valmistelussa olevista asioista, niitä koskevista 
suunnitelmista, asioiden käsittelystä, tehdyistä päätöksistä ja päätösten 
vaikutuksista. Kunnan on tiedotettava, millä tavoin päätösten valmiste-
luun voi osallistua ja vaikuttaa.

Kunnan on huolehdittava, että toimielinten käsittelyyn tulevien asioiden 
valmistelusta annetaan esityslistan valmistuttua yleisen tiedonsaannin 
kannalta tarpeellisia tietoja yleisessä tietoverkossa. Kunnan on verkko-
viestinnässään huolehdittava, että salassa pidettäviä tietoja ei viedä 
yleiseen tietoverkkoon ja että yksityisyyden suoja henkilötietojen käsit-
telyssä toteutuu.

Hallituksen esityksen (HE 268/2014 vp) mukaan kuntalain 29 §:n tar-
koituksena on viestinnän avulla parantaa kuntalaisten osallistumis- ja 
vaikuttamismahdollisuuksia. Esitöissä on mainittu, että tiedonsaanti 
koskisi toimielinten käsittelyyn tulevien kunnan asukkaille tärkeiden ja 
yleistä mielenkiintoa herättävien asioiden valmistelua. Huomioon on 
kuitenkin otettava henkilötietojen käsittely yleisessä tietoverkossa. Ylei-
seen tietoverkkoon vietävistä asiakirjoista on poistettava salassa pidet-
tävät tiedot. Tämän lisäksi on arvioitava kunnan oikeus käsitellä kokou-
sasiakirjoihin sisältyviä julkisia henkilötietoja yleisessä tietoverkossa.

Hyvän tiedonhallintatavan ja hyvän tietojenkäsittelytavan vaatimukset 
sekä kunnan viestintävelvoitteet on pyrittävä sovittamaan yhteen niin, 
että viranomaisten velvollisuudet viestinnässä ja tiedonsaantioikeuk-
sien edistämisessä toteutetaan vaarantamatta yksityisyyden suojaa.

Tiedottamisen laajuus ja tavat ovat edelleen pitkälti kunnan harkinnas-
sa, mutta kunnalta edellytetään aktiivista otetta ja tehokasta viestintää.

Kuntalain 109 §:n mukaan kunnan järjestämiä palveluja sekä kunnan 
toimintaa koskevat keskeiset tiedot on julkaistava yleisessä tietover-
kossa. Pykälässä on lueteltu tiedot, jotka on ainakin oltava saatavilla 
yleisessä tietoverkossa. Kunnalla on velvoite viedä saataville yleiseen 
tietoverkkoon keskeiset kunnan järjestämiä palveluja sekä kunnan ta-
loutta, johtamista, toimintaa, kuntien yhteistyötä ja kuntakonsernia kos-
kevat tiedot. Kaupungin johtoryhmän muistiot ovat lähtökohtaisesti vi-
ranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999, jäljempä-
nä julkisuuslaki) 1 §:n mukaisesti julkisia asiakirjoja. Julkisuuslain 9 §:n 
mukaan jokaisella on oikeus saada tieto viranomaisen asiakirjasta, joka 
on julkinen.

Siitä huolimatta, että johtoryhmän muistioita koskee julkisuuslain 1 § ja 
9 § eli ne ovat viranomaisen julkisia asiakirjoja, joista jokaisella on oi-
keus saada tieto pyydettäessä, ne eivät kuitenkaan ole aiemmin olleet 
julkaistavaksi tarkoitettuja päätösasiakirjoja. Kaupungin johtoryhmän 
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muistiot ovat luonteeltaan valmistelua koskevia ja operatiivisia asiakir-
joja ja siten sellaisia johtamisen välineitä, joiden elinkaari voi olla hyvin-
kin lyhyt. 

Kaupungin johtoryhmä edistää poliittisen ja operatiivisen toiminnan yh-
teensovittamista. Se käsittelee strategisia ja kaupungin käytännön toi-
minnan yhteensovittamista koskevia kysymyksiä. 

Vaikka lähtökohtaisesti julkisuuslain 1 §:n mukaisesti viranomaisen 
asiakirjat ovat julkisia, asiakirjojen julkaiseminen yleisessä tietoverkos-
sa on asiakirjajulkisuudesta erillinen kysymys. Julkaisemisessa on otet-
tava huomioon henkilötietojen käsittelyyn liittyvät vaatimukset ja yksi-
tyisyyden suoja. On myös huomioitava valmistelevan asiakirjan luonne 
ja tunnistettava, että kyse ei ole päätösasiakirjasta. 

Kaupungin johtoryhmän kokousmuistiot julkaistaan nyt myös julkisesti 
kaupunkilaisille, kuten aloitteessa on esitetty.

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus 
esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoit-
tanut vähintään 15 valtuutettua(voimassa aloitteissa, jotka on jätetty 
viimeistään 30.4.2022). 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Katja Rimpilä, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36256

katja.rimpila(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginvaltuusto 05.10.2022 § 239

HEL 2022-004672 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto palautti asian uudelleen valmisteltavaksi.

Käsittely

05.10.2022 Palautettiin
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Palautusehdotus

Valtuutettu Silja Borgarsdóttir Sandelin ehdotti valtuutettu Sami Mutti-
laisen kannattamana, että asia palautetaan kaupunginhallitukselle uu-
delleen valmisteltavaksi, koska kaupunginvaltuusto katsoo, että johto-
ryhmän muistioita on syytä julkaista kaupungin kotisivuille.

Johtoryhmän kokoukset ovat kaupungissa keskeinen päätöksenteon 
elin ja muistiot julkisia asiakirjoja, jotka jo nyt ovat luettavissa kaupun-
gin intrassa. Avoimuus päätöksenteossa on tärkeää niin, että kansalai-
set ymmärtäisivät päätöksenteon prosesseja ja perusteluita.

2 äänestys

Asian käsittelyä jatketaan JAA, valtuutettu Silja Borgarsdóttir Sandeli-
nin palautusehdotus EI

JAA-ehdotus: Asian käsittelyä jatketaan
EI-ehdotus: valtuutettu Silja Borgarsdóttir Sandelinin palautusehdotus

Jaa-äänet: 23
Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Maaret Castrén, Juha Hako-
la, Atte Kaleva, Laura Korpinen, Heimo Laaksonen, Otto Meri, Dani 
Niskanen, Mia Nygård-Peltola, Matias Pajula, Jenni Pajunen, Pia Paka-
rinen, Risto Rautava, Laura Rissanen, Wille Rydman, Sari Sarkomaa, 
Mirita Saxberg, Daniel Sazonov, Seida Sohrabi, Osmo Soininvaara, 
Reetta Vanhanen, Maarit Vierunen

Ei-äänet: 41
Outi Alanko-Kahiluoto, Paavo Arhinmäki, Eva Biaudet, Silja Borgars-
dottir Sandelin, Jussi Chydenius, Fatim Diarra, Mika Ebeling, Elisa 
Gebhard, Nora Grotenfelt, Mia Haglund, Oona Hagman, Sandra Hag-
man, Atte Harjanne, Joel Harkimo, Titta Hiltunen, Mari Holopainen, Ve-
ronika Honkasalo, Shawn Huff, Nuutti Hyttinen, Emma Kari, Elina 
Kauppila, Otso Kivekäs, Mai Kivelä, Laura Kolbe, Laura Kolehmainen, 
Pia Kopra, Minja Koskela, Teija Makkonen, Nina Miettinen, Sami Mutti-
lainen, Björn Månsson, Tuomas Nevanlinna, Kimmo Niemelä, Tom 
Packalén, Terhi Peltokorpi, Mika Raatikainen, Marcus Rantala, Mari 
Rantanen, Pirkko Ruohonen-Lerner, Pekka Sauri, Johanna Sydänmaa

Tyhjä: 20
Hilkka Ahde, Mahad Ahmed, Nita Austero, Jussi Halla-aho, Timo Ha-
rakka, Eveliina Heinäluoma, Fardoos Helal, Ville Jalovaara, Jukka Jär-
vinen, Arja Karhuvaara, Sini Korpinen, Minna Lindgren, Matti Niiranen, 
Hannu Oskala, Suvi Pulkkinen, Nasima Razmyar, Tuomas Tuomi-
Nikula, Erkki Tuomioja, Sinikka Vepsä, Ozan Yanar
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Poissa: 1
Ilkka Taipale

Kaupunginvaltuusto palautti asian kaupunginhallitukselle uudelleen 
valmisteltavaksi.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Katja Rimpilä, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36256

katja.rimpila(a)hel.fi

Kaupunginhallitus 26.09.2022 § 649

HEL 2022-004672 T 00 00 03

Esitys

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa: Kaupungin-
valtuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Käsittely

26.09.2022 Ehdotuksen mukaan

Palautusehdotus:
Silja Borgarsdóttir Sandelin: Kaupunginhallitus katsoo, että johtoryh-
män muistioita on syytä julkaista kaupungin kotisivuille.

Johtoryhmän kokoukset ovat kaupungissa keskeinen päätöksenteon 
elin ja muistiot julkisia asiakirjoja, jotka jo nyt ovat luettavissa kaupun-
gin intrassa. Avoimuus päätöksenteossa on tärkeää niin, että kansalai-
set ymmärtäisivät päätöksenteon prosesseja ja perusteluita.

Kannattaja: Minja Koskela

Asian käsittelyn keskeyttämisestä äänestettiin ennen keskustelun jat-
kamista.

Äänestys

JAA-ehdotus: Asian käsittelyä jatketaan
EI-ehdotus: Silja Borgarsdóttir Sandelinin palautusehdotuksen mukai-
sesti

Jaa-äänet: 7
Juha Hakola, Jussi Halla-aho, Sari Sarkomaa, Daniel Sazonov, Reetta 
Vanhanen, Juhana Vartiainen, Maarit Vierunen
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Ei-äänet: 4
Paavo Arhinmäki, Silja Borgarsdóttir Sandelin, Elisa Gebhard, Minja 
Koskela

Tyhjä: 4
Johanna Nuorteva, Amanda Pasanen, Tuomas Rantanen, Nasima 
Razmyar

Kaupunginhallitus päätti jatkaa asian käsittelyä äänin 7 -4 (4 tyhjää).

19.09.2022 Pöydälle

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Katja Rimpilä, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36256

katja.rimpila(a)hel.fi
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§ 153
Vuoden 2022 talousarviossa kaupunginhallituksen käytettäväksi 
osoitettujen määrärahojen siirtäminen

HEL 2023-000478 T 02 02 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti siirtää vuoden 2022 talousarvion alakohtien si-
säisiä määrärahoja seuraavasti:

TA-kohta euroa
  
8 06 Arvopaperit  
alakohdasta  
8 06 02 Muut kohteet, Khn käytettäväksi -115 000
  
siirretään alakohtaan  
8 06 04 Kaupunkiliikenne Oy:n osakkeiden merkintä +115 000

Esittelijä
pormestari
Juhana Vartiainen

Lisätiedot
Ari Hietamäki, taloussuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 36567

ari.hietamaki(a)hel.fi
Ville Vastamäki, investointipäällikkö, puhelin: 310 25902

ville.vastamaki(a)hel.fi
Markku Riekko, hankepäällikkö, puhelin: 310 39900

markku.riekko(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Vuoden 2022 talousarvioon kohdan 8 06 04 ylitysoikeus on haettu ar-
viopohjaisesti tasasummalla 265 000 0000 euroa. Kuitenkin lopullinen 
kirjanpidollinen toteuma muodostuu kahdesta summasta Metroliiketoi-
minnan henkilöstön luovutuksen yhteydessä merkityistä osakkeista se-
kä siirtyvän omaisuuden kirjanpitoarvoista määrittyvästä osakeosuu-



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 8/2023 70 (120)
Kaupunginhallitus

Asia/11
06.03.2023

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 FI02012566

desta, joiden yhteenlaskettu arvo on 265 114 600 € (pyöristyy talousar-
viotaulukoissa 265 115 t€).  Kirjanpidollisen toteuman erotessa toteu-
masta aiheutuu tarve hakea määrärahasiirto talousarviokohdalle 8 06 
04 yhteensä 115 000 euroa.

Alustava arvio HKL-liiketoimintaan kohdistuvista varoista, veloista ja 
varauksista oli esitetty 18.5.2022 Kvston ylitysoikeuspäätöksessä pe-
rustuen HKL:n kirjanpitoarvoihin (31.12.2020). HKL on laatinut lopulli-
selle siirtoajankohdalle taseen, josta ilmenee HKL-liiketoimintaan kuu-
luvien Luovuttajan tase-erien kirjanpitoarvo (siirtoajankohta 1.2.2022). 

A-, B-, CP-, CK-, DH- ja F -sarjan osakkeiden merkintähinta oli [100,00] 
euroa per osake. Luovuttaja merkitsi kaikki sille tarjotut osakkeet. Näin 
merkityistä kunkin osakesarjan osakkeista maksettavien osakkeiden 
määrä perustui apporttina luovutettavien varojen ja siirtyvien velkojen ja 
varausten siirtoajankohdan mukaisten kirjanpitoarvojen erotukseen 
(”nettoapportti”). Nettoapportti kohdistetaan luovutuksensaajan yhtiöjär-
jestyksen mukaisille osakesarjoille siten, että siirtyvät varat ja velat al-
lokoidaan tietyille toiminnoille. 

Luovutuksensaajan hallitus on vahvistanut luovutuksensaajalle siirty-
neen nettoapportin määrän ja sen, kuinka monta osakesarjojen A-F 
osakkeita apporttiomaisuudella on maksettu, kun siirtoajankohdalle 
laadittava tase oli valmistunut.

Esittelijä
pormestari
Juhana Vartiainen

Lisätiedot
Ari Hietamäki, taloussuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 36567

ari.hietamaki(a)hel.fi
Ville Vastamäki, investointipäällikkö, puhelin: 310 25902

ville.vastamaki(a)hel.fi
Markku Riekko, hankepäällikkö, puhelin: 310 39900

markku.riekko(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Kaupunginkanslia
Taloushallintopalveluliikelaitos
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§ 154
Kaupunginvaltuuston 1.3.2023 § 57 tekemän päätöksen täytäntöön-
pano: Vuonna 2022 käyttämättä jääneiden määrärahojen perusteella 
myönnettävät ylitysoikeudet vuoden 2023 talousarvioon

HEL 2023-000682 T 02 02 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, että kaupunginvaltuuston 1.3.2023 § 57 te-
kemä päätös saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen mahdollisista 
valituksista huolimatta panna täytäntöön.

Samalla kaupunginhallitus päätti myöntää vuonna 2022 käyttämättä 
jääneisiin määrärahoihin perustuvat ylitysoikeudet vuoden 2023 talous-
arvioon korkeintaan esitetyn suuruisina ja kehottaa hallintokuntia otta-
maan huomioon, että ylitysoikeudet kirjataan talousarvioon enintään 
sen suuruisina kuin määrärahaa on jäänyt ko. kohdalta käyttämättä 
vuoden 2022 tilinpäätöksen mukaan:

Käyttötalousosa

luku 1 30 Kaupunginhallitus

talousarviokohta 1 30 01 Kaupunginhallituksen käyttövarat, Khn käytet-
täväksi

Kaupunginhallituksen päätöksessä (10.1.2022 § 2) toimialoille sekä 
mainituille hankkeille tehdyn määrärahojen kohdennuksen mukaisesti 
koronan aiheuttamiin jälleenrakennustarpeisiin (kulttuuri- ja tapahtuma- 
alan tukemiseen, lasten ja nuorten hyvinvointivajeen korjaamiseen, 
ikääntyneiden mielen hyvinvoinnin ja liikkeelle lähtemisen tukemiseen 
sekä ulkoilun ja liikunnan mahdollisuuksien vahvistamiseen).

Kaupunginhallituksen päätöksessä (22.3.2021 § 215) toimialoille ja 
kaupunginkanslialle sekä mainituille hankkeille tehdyn määrärahojen 
kohdennuksen mukaisesti elinkeinopoliittisille erillishankkeille koronae-
pidemiasta palautumiseen sekä yritysten ja yrittäjyyden vauhdittami-
seen.

Kaupunginhallituksen päätöksessä (22.3.2021 § 216) toimialoille ja 
kaupunginkanslialle sekä mainituille hankkeille tehdyn määrärahojen 
kohdennuksen mukaisesti kaupungin palvelujen digitaaliseen uudista-
miseen ja koronapandemiasta palautumiseksi.

Kansliapäällikön päätöksissä (22.12.2021 § 273 ja 19.12.2022 § 243) 
kaupunginkanslialle sekä mainituille hankkeille tehdyn määrärahojen 
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kohdennuksen mukaisesti lähisuhdeväkivaltatyön projektikoordinaatto-
rin palkkaus- ja toimintakustannuksiin.

Kaupunginvaltuuston päätöksessä (21.4.2021 § 246) ja kaupunginhalli-
tuksen päätöksessä (28.11.2022 § 827) toimialoille ja kaupunginkans-
lialle sekä mainituille hankkeille tehdyn määrärahojen kohdennuksen 
mukaisesti liikunta- ja kulttuurisetelien kertaluontoisen henkilöstöedun 
hankinnan toteuttamiseksi.

Kansliapäällikön päätöksessä (23.3.2021 § 72) kaupunginkanslialle 
tehdyn määrärahojen kohdennuksen mukaisesti Suomen Taiteilijaseu-
ran Ateljeesäätiölle Tattarisuon taidekiviveistämön uudisrakennushank-
keeseen. 

Kansliapäällikön päätöksessä (12.10.2022 192 §) kaupunginkanslialle 
tehdyn määrärahojen kohdennuksen mukaisesti palkanmaksu-
uudistuksesta johtuvien vahingonkorvausten suorittamiseen.

Investointiosa

talousarvioluku 8 01 Kiinteä omaisuus

talousarviokohta 8 01 01 Kiinteistöjen ja kiinteistöjen hallintaan oikeut-
tavien osakkeiden ostot ja lunastukset sekä kaavoitus- ja täydennysra-
kentamiskorvaukset, Kylkn käytettäväksi

kaupunkiympäristön toimialalle 450 000 euroa (liite 1)

talousarvioluku 8 02 Rakennukset

talousarviokohta 8 02 01 Uudis- la lisärakennushankkeet Kylkn käytet-
täväksi

kaupunkiympäristön toimialalle 32 200 000 euroa keskeneräisiin hank-
keisiin (liite 1)

talousarviokohta 8 02 02 Korjaushankkeet, Kylkn käytettäväksi

kaupunkiympäristön toimialalle 27 800 000 euroa keskeneräisiin hank-
keisiin (liite 1)

talousarvioluku 8 03 Kadut ja liikenneväylät

talousarviokohta 8 03 01 Uudisrakentaminen ja perusparantaminen, 
Kylkn käytettäväksi

kaupunkiympäristön toimialalle 6 100 000 euroa keskeneräisiin hank-
keisiin (liite 1)
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talousarviokohta 8 03 03 Yhteishankkeet Väyläviraston kanssa, Kylkn 
käytettäväksi

kaupunkiympäristön toimialalle 1 000 000 euroa keskeneräisiin hank-
keisiin (liite 1)

talousarvioluku 8 07 Muu pääomatalous

talousarviokohta 8 07 01 Lähiörahastosta rahoitettavat hankkeet, Khn 
käytettäväksi

kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalle 144 000 euroa keskeneräisiin hank-
keisiin (liite 1)

talousarviokohta 8 08 Projektialueiden infrarakentaminen, Khn käytet-
täväksi

kaupunkiympäristön toimialalle 14 200 000 euroa (liite 1)

talousarvioluku 8 09 Kaupunkiuudistus, Kylkn käytettäväksi

kaupunkiympäristön toimialalle 2 600 000 euroa keskeneräisiin hank-
keisiin (liite 1)

talousarvioluku 8 10 Suuret liikennehankkeet, Kylkn käytettäväksi

talousarviokohta 8 10 01 Kruunusillat

kaupunkiympäristön toimialalle 15 300 000 euroa keskeneräisiin hank-
keisiin (liite 1)

Rahoitusosa:

talousarvioluku 9 01 Pitkävaikutteinen rahoitus

talousarviokohta 9 01 01 Antolainat asuntotuotantoon, Khn käytettä-
väksi

kaupunginkanslialle 1 697 000 euroa lainojen nostoihin liitteen 1 mu-
kaisesti

talousarviokohta 9 01 02 Muu antolainaus, Khn käytettäväksi

kaupunginkanslialle 117 183 000 euroa lainojen nostoihin liitteen 1 mu-
kaisesti

Esittelijä
pormestari
Juhana Vartiainen

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

Liitteet

1 Esitykset

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
pormestari
Juhana Vartiainen

Lisätiedot
Markku Riekko, hankepäällikkö, puhelin: 310 39900

markku.riekko(a)hel.fi

Liitteet

1 Esitykset

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
Kaupunginkanslia
Kaupunkiympäristön toimiala
Kulttuurin- ja vapaa-ajan toimiala
Taloushallintopalveluliikelaitos

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 13.02.2023 § 94

HEL 2023-000682 T 02 02 00

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto oikeuttaa kaupunginhallituksen, kaupunginkans-
lian, kasvatus- ja koulutuslautakunnan, kaupunkiympäristölautakunnan, 
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kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnnan ylittämään vuoden 2023 talousar-
vion jäljempänä olevilla kohdilla olevia määrärahoja enintään seuraa-
vasti:

TA-luku Kohta Euroa
   
1 30 01 Kaupunginhallituksen käyttövarat 30 437 000
1 40 01 Kaupunginkanslia 3 000 000
   
 Käyttötalous yhteensä 33 437 000
   
TA-luku Kohta Euroa
   
8 01 Kiinteä omaisuus  
8 01 01 Kiinteistöjen ja kiinteistöjen hallin-

taan oikeuttavien osakkeiden ostot 
ja lunastukset sekä kaavoitus ja täy-
dennysrakennuskorvaukset, Kylkn 
käytettäväksi

450 000

8 02 Rakennukset 60 000 000
8 03 Kadut ja liikenneväylät  
8 03 01 Uudisrakentaminen ja perusparan-

taminen sekä muut investoinnit, 
Kylkn käytettäväksi

6 100 000

8 03 03 Yhteishankkeet Väyläviraston kans-
sa, Kylkn käytettäväksi

1 000 000

8 04 Puistot ja liikunta-alueet  
8 04 01 Puistot ja liikunta-alueet, Kylkn käy-

tettäväksi
5 000 000

8 05 Irtaimen omaisuuden perushankinta  
8 05 01 Keskushallinto 12 100 000
8 05 02 Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala 6 204 000
8 05 03 Kaupunkiympäristön toimiala 2 700 000
8 05 04 Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala 3 200 000
8 06 Arvopaperit  
8 06 02 Muut kohteet, Khn käytettäväksi 7 750 000
8 07 Muu pääomatalous  
8 07 01 Lähiörahastosta rahoitettavat hank-

keet, Khn käytettäväksi
144 000

8 08 Projektialueiden infrarakentaminen, 
Khn käytettäväksi

14 200 000

8 09 Kaupunkiuudistus, Kylkn käytettä- 2 600 000
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väksi
8 10 Suuret liikennehankkeet  
8 10 01 Kruunusillat 15 300 000
   
 Investointiosa yhteensä 136 748 000
   
TA-luku Kohta Euroa
   
9 01 01 Antolainat asuntotuotantoon, Khn 

käytettäväksi
1 697 000

9 01 02 Muu antolainaus, Khn käytettäväksi 117 183 000
   
 Rahoitusosa yhteensä 118 880 000

Esittelijä
pormestari
Juhana Vartiainen

Lisätiedot
Markku Riekko, hankepäällikkö, puhelin: 310 39900

markku.riekko(a)hel.fi
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§ 155
Kuntamallin jatkaminen tilapäistä suojelua saaville

HEL 2023-001860 T 05 06 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti tehdä jatkosopimuksen Luona Oy:n kanssa 
Helsingin kaupungin majoituspalvelun tuottamisesta Luona Oy:lle. So-
pimuskausi on 5.3.2023 – 31.12.2023.

Kaupunginhallitus oikeuttaa kansliapäällikön allekirjoittamaan sopimuk-
sen Luona Oy:n kanssa.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Johannes Hirvelä, kehittämispäällikkö, puhelin: 310 82535

johannes.hirvela(a)hel.fi
Leena Pellilä, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36134

leena.pellila(a)hel.fi

Liitteet

1 Kuntamallisopimus luonnos

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Taustaa

Maahanmuuttoviraston valmisteleman kuntamallin tarkoituksena on ol-
lut mahdollistaa tilapäistä suojelua hakevien ja saavien henkilöiden ma-
joittuminen siellä, mihin he ovat asettautuneet Suomeen saapuessaan. 
Kuntamalli kehitettiin vuonna 2022 tilanteeseen, jossa suuri määrä Uk-
rainasta sotaa paenneita ihmisiä asettui asumaan vastaanottokeskus-
ten sijaan muihin majoitusmuotoihin, kuten esimerkiksi yksityisten taho-
jen tarjoamaan majoitukseen. Kuntamallin lähtökohta on ollut mahdol-
listaa kuntiin jo asettuneiden tilapäistä suojelua hakevien ja saavien 
henkilöiden asumisen jatkuminen näissä kunnissa. Kaikkia tilapäisen 
suojelun oleskelulupia on jatkettu 4.3.2024 asti.  
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Kuntamallia toteutetaan Maahanmuuttoviraston, vastaanottokeskusten 
ja kuntien yhteistyönä. Kuntamallin piiriin kuuluvat henkilöt majoitetaan 
kunnan omistamissa tai vuokraamissa asunnoissa. Lisäksi kunta järjes-
tää henkilöille asumiseen liittyvää ohjausta. Vastaanottokeskus vastaa 
henkilöiden muiden vastaanottopalveluiden järjestämisestä. Sopimus 
majoituspalvelun tuottamisesta solmitaan alueen vastaanottokeskuk-
sen ja kunnan kesken. Maahanmuuttovirasto määrittelee, mikä alueella 
sijaitsevista vastaanottokeskuksista vastaa kunnan kanssa laadittavas-
ta sopimuksesta. Helsingissä tästä toiminnasta vastaa Luona Oy.  

Helsingin kaupunginhallitus päätti 20.6.2022 tehdä sopimuksen Luona 
Oy:n kanssa Helsingin kaupungin majoituspalvelun tuottamisesta Luo-
na Oy:lle (HEL 2022-008064). Sopimuskausi on ollut 1.5.2022 – 
30.9.2022 sekä optiokausi 1.10.2022 – 4.3.2023. 

Maahanmuuttovirasto on antanut vastaanottokeskuksille 20.2.2023 
toimeksiannon, jonka perusteella vastaanottokeskukset voivat solmia 
kuntien kanssa jatkosopimuksen kuntamallista ajalle 5.3.2023 – 
31.12.2023.

Toteutus ja kustannukset

Kuntamalli koskee ainoastaan tilapäistä suojelua hakeneita ja saavia 
henkilöitä, joiden tulee olla rekisteröitynyt kunnan kanssa sopimuksen 
tehneen vastaanottokeskuksen asiakkaiksi. Kotikunnan saaneet henki-
löt eivät kuulu kuntamallin mukaisen majoituksen piiriin. Helsingin kau-
punki tekee majoittuvien henkilöiden lopulliset valinnat. Kaupunki pitää 
rekisteriä kuntamallissa majoittuvista henkilöistä ja vastaa tuottamiensa 
palveluiden laadusta ja asianmukaisuudesta. 

Kuntamallin mukaisessa majoituspalvelussa käytetään Helsingin kau-
pungin suorassa omistuksessa olevia vapaarahoitteisia asuntoja. Ky-
seisiä asuntoja hallinnoi Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toi-
mialan rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuuden (RYA) 
asuntoyksikkö. Kaupungilla on tällä hetkellä varattuna yhteensä 113 
asuntoa kuntamallia varten, ja näissä asuu 391 henkilöä (tilanne 
23.2.2023). 

Helsingille aiheutuvat kustannukset riippuvat siitä, kuinka monta kun-
tamallin piiriin kuuluvaa henkilöä asunnoissa majoittuu. Kuntamallissa 
Helsingin kaupunki ei sitoudu mihinkään tiettyyn asukasmäärään.

Helsingin kaupungin saama korvaus Luona Oy:ltä kuntamallin majoi-
tuksen järjestämisestä on henkilö- ja vuorokausiperusteinen ja se on 
suuruudeltaan 12,14 €/vrk/hlö. Nykyisellä asukaskapasiteetilla lasket-
tuna arvioidut korvaukset ovat kuukausitasolla noin 140 000 €. Kunta-
mallin jatkosopimuksen ajaksi arvioidut tuotot olisivat tällöin 1 400 000 
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€, mikäli asukasmäärä säilyisi vakaana. Koska kuntamallista saatu kor-
vaus on henkilö- ja vuorokausiperusteinen, tulee Helsingin kaupungille 
maksettava korvaus todennäköisesti pienenemään mallin loppua koh-
den, mikäli asukkaita poistuu kuntamallin piiristä ennen sopimuskauden 
päättymistä. 

Kuntamallista aiheutuvat kustannukset koostuvat kalustevuokrasta, 
huoneistojen hoito- ja rahoitusvastikkeista, huoneistojen tyhjennykses-
tä, ylläpidosta, henkilöstökuluista sekä asiantuntijapalveluista. Kunta-
mallin jatkosopimuksen ajanjakson tulevat kustannukset on arvioitu tä-
hän mennessä toteutuneiden kustannusten perusteella. Kalustevuok-
ran kustannus Helsingin kaupungille on ollut 11 000 €/kk, joka tarkoit-
taa kuntamallin jatkon ajalle yhteensä 110 000 € kulua huoneistojen ka-
lusteiden vuokrauksesta. Huoneistojen tulevat hoito- ja rahoitusvastike-
kustannukset on arvioitu nykyisten kustannusten perusteella, ja ne ovat 
arvioltaan noin 500 000 € jatkosopimuksen ajalta. Huoneistojen tyhjen-
nyskustannukset ovat yhteensä 113 000 € (1000 €/asunto). Asuntojen 
ylläpidolliset kustannukset, jotka koostuvat esimerkiksi sähkön ja veden 
käyttökustannuksista, ovat tähän mennessä kuukausitasolla olleet noin 
6 900 €. Nykyisten kustannusten perusteella kuntamallin ylläpidolliset 
kustannukset tulevat kuntamallin jatkon ajalta olemaan arviolta noin 69 
000 €. Henkilöstökulujen osuus on yhteensä 100 000 €. 
Kaikkia kuntamallista aiheutuvia kustannuksia seurataan erillisellä si-
säisen tilauksen numerolla kaupunkiympäristön toimialalla.

Arvion mukaan nykyisellä asukasmäärällä laskettuna saatavat kor-
vaukset kattavat kuntamallista aiheutuvat menot.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Johannes Hirvelä, kehittämispäällikkö, puhelin: 310 82535

johannes.hirvela(a)hel.fi
Leena Pellilä, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36134

leena.pellila(a)hel.fi

Liitteet

1 Kuntamallisopimus luonnos

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Kaupunginkanslia
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Kaupunkiympäristön toimiala
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§ 156
Tilojen vuokraaminen kasvatuksen ja koulutuksen toimialan käyt-
töön Pitäjänmäestä (Kutomokuja 3)

HEL 2022-004202 T 10 06 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Silja Bor-
garsdóttir Sandelinin ehdotuksesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Suvi Rämö, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 32174

suvi.ramo(a)hel.fi

Liitteet

1 Hankesuunnitelma
2 Vuokrasopimusluonnos

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää vuokrata liitteenä 1 olevan hankesuunnitel-
man mukaiset noin 1 800 htm² laajuiset päiväkotitilat siten, että 20 vuo-
den vuokra-ajalta maksettavien arvonlisäverottomien vuokrien ja inves-
tointikustannusten kokonaissumma on enintään 8 078 400 euroa. 

Kaupunginhallitus oikeuttaa kaupunkiympäristön toimialan asiakkuu-
syksikkö 1:n päällikön allekirjoittamaan Hoivatilat Oyj:n kanssa vuokra-
sopimuksen sekä tekemään vuokrasopimukseen tarvittaessa vähäisiä 
teknisiä muutoksia.

Esittelijän perustelut

Tilatarve

Pitäjänmäkeen osoitteeseen Kutomokuja 3 rakennetaan uudisraken-
nus, jonka kaupunki vuokraa varhaiskasvatuksen käyttöön. Uudisra-
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kennuksesta vuokrattavat päiväkotitilat vastaavat alueen suomenkieli-
seen ja ruotsinkieliseen palvelutarpeeseen. 

Nykyiset varhaiskasvatuksen tilat eivät riitä Pitäjänmäen alueen kasva-
valle palvelutarpeelle eivätkä ne kaikilta osin tue toiminnallisia tavoittei-
ta. Palveluverkon suunnittelussa on otettu huomioon rakenteilla ja ole-
massa oleva tilakapasiteetti. Toimipisteen laajuudessa on huomioitu 
koko palvelualueen väestöennuste sekä pitkän aikavälin asuin- ja liike-
rakentamisen ja liikennejärjestelyjen kehitys.

Uudishanke korvaa nykyisen 37 paikkaisen ruotsinkielisen Daghemmet 
Sockenstuganin tilat osoitteessa Konalantie 13 A ja väliaikaisen 80 
paikkaisen päiväkoti Kangaspellon tilat osoitteessa Kangaspellontie 6.

Hankkeen tarveselvitysvaiheessa kasvatuksen ja koulutuksen toimiala 
on arvioinut, että vuokrahanke korvaisi myös päiväkoti Ruusun tilat, joil-
le on kuitenkin myöhemmin löytynyt päiväkoti Ruusun omalta oppilaak-
siottoalueelta paremmat tilat.

Uudisrakennukseen tulee tilat varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen 
käyttöön 224 lapselle, joista 63 paikkaa toteutetaan ruotsinkieliselle ja 
161 paikkaa suomenkieliselle varhaiskasvatukselle. 

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala luopuu Daghemmet Sockenstu-
ganin tiloista uudishankkeen tilojen valmistuttua. Kaupunkiympäristön 
toimiala arvioi yhdessä kasvatuksen ja koulutuksen toimialan kanssa 
osoitteessa Kangaspellontie 6 sijaitsevien päiväkoti Kangaspellon vä-
liaikaisten paviljonkitilojen jatkokäyttöä.

Hankesuunnitelma

Tilahankkeen tavoitteena on turvallinen, terveellinen ja tarkoituksenmu-
kainen oppimisympäristö, jonka monikäyttöiset tilat tukevat sekä lasten 
että henkilökunnan fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia. Tilat 
suunnitellaan kaikille oppijoille sopiviksi sekä lasten kasvua ja kehitystä 
tukevaksi oppimisympäristöksi. Varhaiskasvatuksen käyttöön tulevien 
tilojen varustelu on valtakunnallista perustasoa.

Päiväkodille rakennetaan aidattu ulkoilupiha, joka muodostaa sisätilo-
jen kanssa yhtenäisen kokonaisuuden oppimisympäristönä. Piha-
alueet varustetaan leikkivälinein edistämään liikunnallisuutta sekä var-
haiskasvatussuunnitelman tavoitteita. Niiden suunnittelussa ja varuste-
lussa otetaan huomioon turvallisuus, valvottavuus, yhteisöllisyys, lii-
kunnallisuus sekä pihan monipuolinen käyttö oppimis- ja leikkimistilana. 
Henkilökuntaa ja lapsia osallistetaan pihan suunnitteluun.
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Hankkeessa tavoitellaan pitkäaikaiskestävää, energiatehokasta ja hel-
posti huollettavaa rakennusta. Rakenteet, materiaalit, kalusteet ja va-
rustukset tulee olla pysyvän rakennuksen laatutason mukaisia.

Tarkoituksenmukaisella lukituksella ja kulunvalvonnalla varmistetaan 
edellytykset asukaskäytölle.

Hankesuunnitelma on liitteenä 1. 

Vuokrattavat tilat

Kaupunki vuokraa tarvittavat tilat päiväkotikäyttöön suunnitellusta uu-
disrakennuksesta määräaikaisesti 20 vuodeksi. Vuokrattavat tilat to-
teuttaa omistukseensa Hoivatilat Oyj. Tiloja käytetään päiväkotitoimin-
nan aukioloaikojen ulkopuolella kansalaistoimintaan kokoontumis-, har-
raste- ja liikuntatilana. 

Vuokrattavien tilojen kokonaislaajuus on noin 2 500 brm² ja huoneistoa-
la noin 1 800 htm². Päiväkodin yhteydessä oleva piha on päiväkodin 
aukioloaikoina päiväkodin käytössä.

Kaupunkiympäristön toimiala on pyytänyt tarjouksen Kutomokuja 3:n 
uudisrakennuksen vuokrahankkeesta sisältäen toteutussuunnittelun, 
rakentamisen, rahoituksen ja ylläpidon. Tarjoukset pyydettiin määräai-
kaisena 20 vuoden sopimuksena, koska hankinnan tavoitteena oli, että 
sopimus on mahdollisimman edullinen kaupungille. Vuokrahanke on 
kilpailutettu yhdessä kasvatuksen ja koulutuksen toimialan tilatarpeita 
varten toteutettavan Käräjätuvantie 3 -vuokrahankkeen kanssa. 

Tarjouskilpailun voittaneen Hoivatilat Oyj:n kanssa on tehty suunnittelu- 
ja rakentamisvaiheen sopimus. Vuokranantaja on käynnistänyt kohteen 
suunnittelun heti sopimuksen allekirjoituksen jälkeen. Suunnittelu- ja 
rakennusvaiheen sopimuksessa on sovittu kohteen suunnittelusta, ra-
kentamisen valmistelusta ja rakentamisesta sekä näihin liittyvistä osa-
puolten tehtävistä ja vastuista siltä osin, kuin niistä ei sovita vuokraso-
pimuksessa. 

Kaupunki tekee vuokrasopimuksen Hoivatilat Oyj:n kanssa. Vuokraso-
pimus on voimassa 20 vuotta vuokra-ajan alkamisesta lukien. Vuokra-
aika alkaa siitä päivästä, kun vuokrakohteen hallintaoikeus on luovutet-
tu vuokralaiselle tilojen käyttöönottoa varten vuokralaisen hyväksymä-
nä. 

Kaupunki vuokraa omistamansa tontin, jolle uudisrakennus rakenne-
taan, vuokranantajalle erillisellä maanvuokrasopimuksella.

Vuokrasopimusluonnos on liitteenä 2. 
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Aikataulu

Kohteen vuokrasopimus solmitaan ja rakentaminen voi alkaa sen jäl-
keen, kun vuokrauspäätös on lainvoimainen, sopimuspiirustukset, aika-
taulu ja laatusuunnitelmat ovat valmiit ja rakennuslupa on myönnetty. 

Tavoitteena on, että uudisrakennuksen rakennustyöt ovat valmiit mar-
raskuussa 2024 ja päiväkotitoiminta voi alkaa tiloissa tammikuussa 
2025.

Vuokra- ja investointikustannukset

Vuokranantaja vastaa kiinteistön käytettävyydestä, ylläpidosta ja pe-
ruskorjauksista koko vuokrakauden ajan. Kaupunki maksaa elinkustan-
nusindeksiin sidotusta pääomavuokrasta, ylläpitovuokrasta sekä 
maanvuokran ja kiinteistöveron osuuksista koostuvaa vuokraa.

Vuokrattavien tilojen tarjousten mukainen arvonlisäveroton pääoma-
vuokra on 16,81 euroa/htm² kuukaudessa eli noin 30 250 euroa kuu-
kaudessa ja noin 363 000 euroa vuodessa.

Päätöksen mukainen enimmäishinta 8 078 400 euroa muodostuu 20 
vuoden vuokra-ajalta ulos maksettavasta enintään 7 778 400 euron 
vuokrasummasta, joka sisältää varauksen mahdollisiin kaupungin teet-
tämiin toiminnallisiin muutoksiin Hoivatilat Oy:n toteuttamana. Mahdol-
listen toiminnallisten muutosten kustannuksista vastaa kaupunki. Li-
säksi enimmäishinta sisältää enintään 300 000 euroa hankkeen valmis-
telun ja valvonnan investointikustannuksia. 

Vuokranantaja vastaa kiinteistön hoito- ja ylläpitopalvelujen järjestämi-
sestä vuokrasopimuksen liitteenä olevan hankinta- ja vastuunrajataulu-
kon mukaan. Kaupunki maksaa toteutuneiden kustannusten mukaan 
vuosittain tarkistettavaa ylläpitovuokraa. Ylläpitovuokra sopimuksen al-
kaessa on noin 5,50 euroa/htm² eli 9 899 euroa kuukaudessa. Ylläpito-
vuokraan kuuluvat kiinteistön kaikki tavanomaiset käyttö-, hoito- ja yllä-
pitokustannukset, joita ovat esimerkiksi kiinteistöhuolto, lämmitys- ja 
jäähdytys, vesi- ja jätevesi, sähkö, yleisten tilojen puhtaanapito sekä jä-
tehuolto ja vuosikorjaukset. Mikäli vuokranantaja toteuttaa vuokralaisel-
le erikseen sovittuja käyttäjäpalveluita, laskutetaan niistä syntyneet ku-
lut toteuman mukaan erikseen.

Hankkeen toteuttajalle ei makseta vuokran lisäksi muuta korvausta 
suunnittelu- tai rakentamistyöstä. Mikäli vuokrasopimusta ei allekirjoite-
ta vuokranantajasta riippumattomista syistä, vuokranantajalla on oikeus 
laskuttaa avoimin kirjoin toteutuneiden töiden kustannuksia suunnittelu- 
ja rakentamisvaiheen sopimuksessa sovittuun euromääräiseen kattoon 
asti.
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Kaupunki maksaa vuokranantajalle maanvuokran sekä kaupungin 
määrittämän kiinteistöveron toteutuneiden kustannusten mukaan.

Tilakustannus kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle

Tilakustannus käyttäjälle on 27,91 euroa/htm² kuukaudessa eli yhteen-
sä noin 50 230 euroa kuukaudessa ja noin 602 760 euroa vuodessa. 

Tilakustannus muodostuu pääomavuokrasta 16,81 euroa/htm²/kk, yllä-
pitovuokrasta 5,50 euroa/htm²/kk, yleiskustannuksesta 0,5 eu-
roa/htm²/kk, maanvuokrasta, joka sopimuskauden alussa on 2,50 eu-
roa/htm²/kk eli 53 996 euroa vuodessa sekä kiinteistöverosta, joka so-
pimuskauden alussa on noin 0,50 euroa/htm²/kk eli 10 800 eu-
roa/htm²/kk vuodessa. Lisäksi käyttäjän tilakustannukseen sisältyy 
enintään 0,90 euroa/htm²/kk valmisteluvaiheen kustannuksia ja enin-
tään 1,20 euroa/htm²/kk mahdollisten käyttäjän tarpeista johtuvien toi-
minnallisten muutosten kustannuksia. 

Ylläpitovuokran suuruus määräytyy vuodeksi kerrallaan toteutuneiden 
kustannusten perusteella.

Väistötilat

Hankkeella ei ole väistötilatarvetta.

Rahoitus ja toteutus

Hanke sisältyy vuokrahankkeena vuoden 2023 talousarvion vuokra- ja 
osakekohteiden suunnitteilla oleviin uudis- ja peruskorjaushankkeisiin 
vuosina 2023-2032.

Ulosmaksettava vuokra rahoitetaan kaupunkiympäristön toimialan käyt-
tötalousmäärärahoista. Investointikustannus rahoitetaan kaupungin 
kohdentamattomista määrärahoista.

Tilat toteuttaa uudisrakennuksena tarjouskilpailun voittanut Hoivatilat 
Oyj, jolta kaupunki vuokraa hankesuunnitelman mukaiset tilat kasva-
tuksen ja koulutuksen toimialan käyttöön.

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta on antanut 23.6.2022, 250 § hanke-
suunnitelmasta puoltavan lausunnon. Lautakunta toteaa lausunnos-
saan hankesuunnitelman vastaavan kasvatuksen ja koulutuksen toi-
mialan toiminnallisia tavoitteita.

Lisäksi kasvatus- ja koulutuslautakunta toteaa, että uudishankkeen on 
tarkoitus korvata nykyisen 37 paikkaisen ruotsinkielisen Daghemmet 
Sockenstuganin tilat. Lautakunta edellyttää kuitenkin tarkastettavan 
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alueen väestöennustelukuja uudelleen ennen lopullista korvauspäätös-
tä, ja arvioitavan tilojen korvaamisen tarvetta näiden lukujen valossa. 
Lisäksi lautakunta edellyttää ennen lopullista korvauspäätöstä selvitys-
tä mahdollisuuksista soveltaa paremmin kaupungin hyväksyttyä lähi-
palveluperiaatetta ainakin osalle Daghemmet Sockenstuganin lapsista, 
huomioiden lähialueen tilat sekä suunnitteluvaiheessa olevat rakennus- 
ja peruskorjaushankkeet. Lautakunta edellyttää, että esitys tilojen mah-
dollisesta korvaamisesta lisätietoineen tuodaan lautakunnalle.

Lausunto on kokonaisuudessaan asian päätöshistoriassa.

Esittelijä toteaa, että kasvatus- ja koulutuslautakunnalle on 17.1.2023 
toimitettu päiväkotihankkeeseen liittyvä lisäselvitys. Hankkeen tarve-
selvitys on hyväksytty kasvatus- ja koulutuslautakunnassa 15.6.2021, 
244 § ja kasvatus- ja koulutuslautakunnan ruotsinkielisessä jaostossa 
22.6.2021, 17 §. Tarveselvityksestä annetut lausunnot ovat kokonai-
suudessaan oheismateriaalissa. Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla 
ei ole tullut esille uusia näkökohtia, jotka aiheuttaisivat tarvetta arvioida 
uudelleen tarveselvityksessä ja hankesuunnitelmassa esitettyjä hank-
keen perusteluja.

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
Suvi Rämö, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 32174

suvi.ramo(a)hel.fi

Liitteet

1 Hankesuunnitelma
2 Vuokrasopimusluonnos

Oheismateriaali

1 Hankesuunnitelman liitteet
2 Vuokrasopimusluonnoksen liitteet
3 Osa päätöshistoriaa

Muutoksenhaku
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Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto
Kasvatus- ja koulutuslautakunta

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 12.12.2022 § 878

HEL 2022-004202 T 10 06 00

Päätös

Asia poistettiin esityslistalta.

Käsittely

12.12.2022 Poistettiin

Asia poistettiin esityslistalta yksimielisesti esittelijän peruutettua ehdo-
tuksensa ennen keskustelun päättymistä.

Esittelijä
vs. kansliapäällikkö
Tuula Saxholm

Lisätiedot
Suvi Rämö, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 32174

suvi.ramo(a)hel.fi

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 23.06.2022 § 157

HEL 2022-004202 T 10 06 00

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunkiympäristölautakunnan 
rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle puoltavan lausunnon osoit-
teeseen Kutomokuja 3 toteutettavan päiväkodin uudisrakennuksen 
7.4.2022 päivätystä hankesuunnitelmasta (liite 1).

Lautakunta edellyttää erityistä huomiota ja tarkkuuta kiinnitettävän tilo-
jen valmistumiseen sovitussa aikataulussa, mikä on edellytys lakisää-
teisten palvelujen toteuttamiselle.

Lisäksi kasvatus- ja koulutuslautakunta lausuu hankesuunnitelmasta 
seuraavaa:
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Hankesuunnitelma vastaa kasvatuksen ja koulutuksen toiminnallisia ta-
voitteita. Tilojen suunnittelussa ja toteutuksessa tulee edelleen työs-
kennellä yhdessä käyttäjätoimialan kanssa. Tilojen suunnittelussa tulee 
kiinnittää erityistä huomiota äänieristykseen, äänenvaimennukseen ja 
valaistukseen. Tilat ja pintarakenteet tulee suunnitella helposti siivotta-
viksi, huollettaviksi ja korjattaviksi.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta painottaa hankkeen kustannusseuran-
nan ja laadunvalvonnan tärkeyttä koko prosessin aikana. Niillä on suuri 
vaikutus terveelliseen ja turvalliseen oppimisympäristöön sekä toimia-
lan käyttökustannuksiin.

Uudishankkeen on tarkoitus korvata nykyisen 37 paikkaisen ruotsinkie-
lisen Daghemmet Sockenstuganin tilat. Lautakunta edellyttää kuitenkin 
tarkastettavan alueen väestöennustelukuja uudelleen ennen lopullista 
korvauspäätöstä, ja arvioitavan tilojen korvaamisen tarvetta näiden lu-
kujen valossa. Lisäksi lautakunta edellyttää ennen lopullista korvaus-
päätöstä selvitystä mahdollisuuksista soveltaa paremmin kaupungin 
hyväksyttyä lähipalveluperiaatetta ainakin osalle Daghemmet Sockens-
tuganin lapsista, huomioiden lähialueen tilat sekä suunnitteluvaiheessa 
olevat rakennus- ja peruskorjaushankkeet. Lautakunta edellyttää, että 
esitys tilojen mahdollisesta korvaamisesta lisätietoineen tuodaan lauta-
kunnalle.

Käsittely

23.06.2022 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Nora Grotenfelt: Lisätään lausunnon loppuun:
”Uudishankkeen on tarkoitus korvata nykyisen 37 paikkaisen ruotsin-
kielisen Daghemmet Sockenstuganin tilat. Lautakunta edellyttää kui-
tenkin tarkastettavan alueen väestöennustelukuja uudelleen ennen lo-
pullista korvauspäätöstä, ja arvioitavan tilojen korvaamisen tarvetta 
näiden lukujen valossa. Lisäksi lautakunta edellyttää ennen lopullista 
korvauspäätöstä selvitystä mahdollisuuksista soveltaa paremmin kau-
pungin hyväksyttyä lähipalveluperiaatetta ainakin osalle Daghemmet 
Sockenstuganin lapsista, huomioiden lähialueen tilat sekä suunnittelu-
vaiheessa olevat rakennus- ja peruskorjaushankkeet. Lautakunta edel-
lyttää, että esitys tilojen mahdollisesta korvaamisesta lisätietoineen 
tuodaan lautakunnalle.”

Kannattaja: Petra Malin

Kasvatus- ja koulutuslautakunta hyväksyi yksimielisesti Nora Grotenfel-
tin vastaehdotuksen mukaan muutetun ehdotuksen.
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14.06.2022 Pöydälle

Esittelijä
vs. kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Outi Salo

Lisätiedot
Paula Heikkinen, projektiarkkitehti, puhelin: 31022374

paula.heikkinen(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 19.05.2022 
§ 54

HEL 2022-004202 T 10 06 00

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
esitti kaupunginhallitukselle, että se päättää vuokrata liitteenä 1 olevan 
7.4.2022 päivätyn hankesuunnitelman mukaiset noin 2 500 brm² laajui-
set päiväkotitilat Hoivatilat Oyj:ltä, siten, että hankkeen enimmäishinta 
on arvonlisäverottomana 8 078 400 euroa 20 vuoden vuokra-ajalle.

Lisäksi kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten aluei-
den jaosto esitti, että kaupunkiympäristön toimialan asiakkuusyksikkö 
1:n päällikkö oikeutetaan allekirjoittamaan Hoivatilat Oyj:n kanssa 
vuokrasopimus sekä tekemään siihen tarvittaessa vähäisiä teknisiä 
korjauksia ja tarkennuksia.

Päätös tehtiin ehdolla, että kasvatus- ja koulutuslautakunta antaa puol-
tavan lausunnon hankesuunnitelmasta.

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
päätti oikeuttaa rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuuden 
jatkamaan hankkeen valmistelua odottamatta vuokrauspäätöstä.

05.05.2022 Pöydälle

Esittelijä
tekninen johtaja
Kari Pudas

Lisätiedot
Hanna Lehtiniemi, projektinjohtaja, puhelin: 310 87723

hanna.lehtiniemi(a)hel.fi
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§ 157
Valtuutettu Mirita Saxbergin toivomusponsi Laajasalontien kaupun-
kibulevardin turvallisesta ylityksestä aiemman Kiiltomadonpolun 
sillan kohdalta

HEL 2022-004893 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 
30.3.2022 § 79 hyväksymän toivomusponnen johdosta tehdyistä toi-
menpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle ja tiedoksi muil-
le valtuutetuille.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36154

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Liitteet

1 Saxberg Mirita, toivomusponsi, Kvsto 30.3.2022

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Toivomusponsi

Hyväksyessään Laajasalon kauppakeskuksen alueen asemakaavan 
muutoksen kaupunginvaltuusto hyväksyi seuraavan toivomusponnen:          

Kaupunginvaltuusto edellyttää selvitettävän mahdollisuutta vahvistaa 
kevyen liikenteen sujuvuutta siten, että etenkin lasten ja vaikeasti liik-
kuvien on turvallista ylittää kaupunkibulevardi aiemman Kiiltomadonpo-
lun sillan kohdalla.

Ponnesta on saatu kaupunkiympäristölautakunnan lausunto. Kaupun-
ginhallitus toteaa saatuun lausuntoon viitaten, etteivät muutokset suun-
nitelmissa esitettyihin kadunylitysjärjestelyihin Laajasalontiellä Kiilto-
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madonpolun ylityspaikalla ole tarpeellisia tai perusteltuja tässä vai-
heessa.

Kruunusillat -raitiotien itäinen päätepysäkki rakennetaan ensimmäises-
sä vaiheessa Laajasalontielle Reposalmentien liittymän pohjoispuolelle. 
Reposalmentien risteys on valo-ohjattu. Se muodostaa myös esteettö-
myyden kannalta erikoistasoisen ylityksen Laajasalontien yli ja kadun 
keskellä kulkevan raitiotien päätepysäkille. Kiiltomadonpolku sijoittuu 
kyseisen korttelin keskivaiheille. 

Päätepysäkki järjestellään alkuvaiheessa siten, että pysäkin eteläpuo-
lelle sijoittuvasta puolenvaihtovaihteistosta johtuen pysäkki sijoittuu lä-
helle Kiiltomadonpolun kohtaa. Pysäkin pohjoispäähän tehdään Laaja-
salontien ylittävä jalankulun yhteys, jonka kohdalta ylitetään niin pyörä- 
ja autoliikenteen kuin raitioliikenteen reitit. Raitioliikenne ylittää jalanku-
lun ylityskohdan vain poikkeustapauksissa silloin, kun vaunu pitää siir-
tää ylityskohdan pohjoispuoliselle huoltoraideosuudelle vikaantumisen 
tms. poikkeuksellisen syyn johdosta. 

Linjaliikenne järjestetään siten, ettei kyseisellä ylityskohdalla ajeta rai-
tioliikenteen kalustolla. Autoliikennettä Laajasalontiellä on kyseisellä 
kohdalla runsaasti ja ajokaistoja on kaksi suuntaansa. Autoliikenne jo-
noutuu vilkkaimpina aikoina, vaikkakaan liikenteen välityskyvyn ei en-
nakoida ylittyvän. Pyöräliikenteen yhteyden muodostaa Laajasalontien 
yksisuuntaisten pyöräjärjestelyiden baanayhteys, johon keskittyy Laa-
jasalon pyöräliikennettä.

Jalankulun ylitys ohjataan suhteessa risteäviin liikennemuotoihin siten, 
että pyörätien kohdalla on valo-ohjaamaton suojatie, autoliikenteen 
kohdalla on valo-ohjattu suojatie ja raitiotien kohdalla on raitoliikenteen 
ylityspaikka, joka porrastetaan sivusiirtymällä autoliikenteen ylityskoh-
tiin nähden. Tämä järjestely on tarkoituksenmukainen huomioiden ja-
lankulun sujuvat yhteydet Laajasalontien yli ja kadun keskellä sijaitse-
valle raitiotiepysäkille sekä eri ylityskohdan osien liikenteen määrä ja 
koostumus. 

Mikäli päätepysäkki muuttuu myöhemmin linjapysäkiksi ja raitioliiken-
teen linjaliikenne jatkuu pohjoiseen, ylityspaikan raitioliikennemäärä on 
edelleen huomattavasti alhaisempi kuin autoliikenteen määrä viereisel-
lä kaistalla ja siinä olevalla valo-ohjatulla suojatiellä. Ylityspaikan järjes-
tely on kuitenkin mahdollista myöhemmin muuttaa toisenlaiseksi esi-
merkiksi siten, että porrastus poistetaan ja koko ylitys rakennetaan yh-
tenäiseksi valo-ohjatuksi suojatieksi kuten pysäkin eteläpäässä. Tällöin 
kuitenkin valo-ohjauksen joustavuus jalankulun, joukkoliikenteen ja au-
toliikenteen osalta vähenee. Ensivaiheessa on myös tärkeää saada ko-
kemuksia uuden tyyppisestä ylitysjärjestelystä.
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Hallintosäännön 30 luvun 14 §:n mukaan kaupunginhallituksen on toi-
mitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen joh-
dosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hy-
väksymisestä. Selvitys on toimitettava erikseen tiedoksi muille valtuute-
tuille.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36154

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Liitteet

1 Saxberg Mirita, toivomusponsi, Kvsto 30.3.2022

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Ponnen ehdottaja

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 27.02.2023 § 136

HEL 2022-004893 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

27.02.2023 Pöydälle

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Daniel 
Sazonovin ehdotuksesta. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36154

tanja.sippola-alho(a)hel.fi
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Kaupunkiympäristölautakunta 04.10.2022 § 551

HEL 2022-004893 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Kruunusillat raitiotien itäinen päätepysäkki rakennetaan ensimmäisessä 
vaiheessa Laajasalontielle Reposalmentien liittymän pohjoispuolelle. 
Reposalmentien risteys on valo-ohjattu. Se muodostaa myös esteettö-
myyden erikoistasoisen ylityksen Laajasalontien yli ja kadun keskellä 
kulkevan raitiotien päätepysäkille. Kyseisen korttelin keskivaiheille si-
joittuu Kiiltomadonpolku. Päätepysäkki järjestellään alkuvaiheessa si-
ten, että pysäkin eteläpuolelle sijoittuvasta puolenvaihto vaihteistosta 
johtuen pysäkki sijoittuu lähelle Kiiltomadonpolun kohtaa. Pysäkin poh-
joispäähän tehdään Laajasalontien ylittävä jalankulun yhteys, jonka 
kohdalta ylitetään niin pyörä- ja autoliikenteen kuin raitioliikenteen reitit. 
Raitioliikenne ylittää jalankulun ylityskohdan vain poikkeustapauksissa 
silloin, kun vaunu pitää siirtää ylityskohdan pohjoispuoliselle huoltorai-
deosuudelle vikaantumisen tms. poikkeuksellisen syyn johdosta. Linja-
liikenne järjestetään siten, ettei kyseisellä ylityskohdalla ajeta raitiolii-
kenteen kalustolla. Autoliikennettä Laajasalontiellä on kyseisellä koh-
dalla runsaasti ja ajokaistoja on kaksi suuntaansa. Autoliikenne jonou-
tuu vilkkaimpina aikoina, vaikkakaan liiketeen välityskyvyn ei ennakoida 
ylittyvän. Pyöräliikenteen yhteydet muodostaa Laajasalontien yksisuun-
taisten pyöräjärjestelyiden baanayhteys, johon keskittyy Laajasalon 
pyöräliikennettä.

Jalankulun ylitys ohjataan risteäviin liikennemuotoihin siten, että pyörä-
tien kohdalla on valo-ohjaamaton suojatie, autoliikenteen kohdalla on 
valo-ohjattu suojatie ja raitiotien kohdalla on raitoliikenteen ylityspaikka, 
joka porrastetaan sivusiirtymällä autoliikenteen ylityskohtiin nähden. 
Tämä järjestely on tarkoituksenmukainen huomioiden jalankulun suju-
vat yhteydet Laajasalontien yli ja kadun keskellä sijaitsevalle raitiotie-
pysäkille sekä eri ylityskohdan osien liikenteen määrä ja koostumus. 
Mikäli päätepysäkki muuttuu myöhemmin linjapysäkiksi ja raitioliiken-
teen linjaliikenne jatkuu pohjoiseen, ylityspaikan raitioliikennemäärä on 
edelleen huomattavasti alhaisempi kuin autoliikenteen määrä viereisel-
lä kaistalla ja siinä olevalla valo-ohjatulla suojatiellä. Ylityspaikan järjes-
tely on kuitenkin mahdollista myöhemmin muuttaa toisenlaiseksi esi-
merkiksi siten, että porrastus poistetaan ja koko ylitys rakennetaan yh-
tenäiseksi valo-ohjatuksi suojatieksi kuten pysäkin eteläpäässä. Tällöin 
kuitenkin valo-ohjauksen joustavuus jalankulun, joukkoliikenteen ja au-
toliikenteen osalta vähenee. Ensivaiheessa on myös tärkeää saada ko-
kemuksia uuden tyyppisestä ylitysjärjestelystä.
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Muutokset suunnitelmissa esitettyihin kadunylitysjärjestelyihin Laajasa-
lontiellä Kiiltomadonpolun ylityspaikalla eivät ole tarpeellisia tai perus-
teltuja tässä vaiheessa.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot
Markus Ahtiainen, liikenneinsinööri: 310 37088

markus.ahtiainen(a)hel.fi
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§ 158
Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Hernesaaren lumen-
vastaanottopaikan ympäristölupahakemuksesta

HEL 2022-014360 T 11 01 00 00

Päätös

Kaupunginhallitus antoi Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Hernesaa-
ren lumenvastaanottopaikan ympäristölupahakemuksesta seuraavan 
lausunnon: 

Kaupunginhallitus puoltaa ympäristöluvan myöntämistä. Lumen vas-
taanotto Hernesaaressa on vielä toistaiseksi erittäin tärkeää kantakau-
pungin lumihuollolle. Hernesaaren lumenvastaanottopaikan sijainti on 
kunnossapidon kannalta kriittinen erityisesti eteläiselle Helsingille. Toi-
minta on välttämätöntä Helsingin kantakaupungin talviaikaisen liiken-
teen turvallisuuden ja toimivuuden kannalta. 

Kaupunki tunnistaa lumenhallintaan liittyvät moninaiset haasteet, joita 
aiheutuu kaupungin kasvusta ja tiivistymisestä sekä erityisesti lumen 
mereen kaadon aiheuttamasta meren roskaantumisesta. Kaupungin 
tavoitteena on parempi ympäristöhaittojen kokonaishallinta ja uusien 
lumenhallinnan keinojen kehittäminen. Tavoitteena on, että Hernesaa-
ren lumenvastaanottopaikka on tulevaisuudessa varavastaanottopaikka 
ja tavanomainen lumihuolto toteutetaan muilla menetelmillä. Mereen 
kaatamisesta pyritään luopumaan kokonaan normaaleina talvina ja 
samalla etsitään mm. kokeilujen kautta keinoja hallita lumen roskai-
suutta sekä estää roskien ja epäpuhtauksien kulkeutumista mereen. 
Ratkaisuja lumen mereen kaadon vähentämiseksi ja lopettamiseksi et-
sitään aktiivisesti. Kaupunki on käynnistänyt Lumiralli -
hankekokonaisuuden, jossa edellä kuvattujen tavoitteiden vaatimat 
toimenpiteet toteutetaan monivuotisena hankkeena. 

Tällä hetkellä muut vastaanottomenetelmät eivät vielä ole sellaisia, että 
niillä pystytään korvaamaan koko Hernesaaren lumenvastaanottopai-
kan kapasiteetti. Vaikka lumen maaläjitysverkostoa olisi kasvatettu ja 
lumen sulatusverkosto toteutettu, runsaslumisina talvina korvaava ka-
pasiteetti tulee löytää kantakaupungin alueelta noin 60 000 kuormalle, 
mikäli Hernesaaren lumenvastaanottopaikka poistettaisiin käytöstä. Pi-
kaisella aikataululla Hernesaaren vastaanottopaikka ei ole korvattavis-
sa. Kuljetusmatkojen pituus on oleellista ympäristövaikutusten kannal-
ta. Pidemmät kuljetusmatkat lisäävät liikennesuoritetta ja sitä kautta hii-
lidioksidipäästöjä, paikallista ilmanlaatua heikentäviä päästöjä ja melua.

Yöaikainen toiminta
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Lumenpoisto Helsingin kaupungin keskusta-alueelta tapahtuu yöai-
kaan, jolloin liikennettä ja jalankulkijoita on vähän ja työt voidaan tehdä 
tehokkaasti ja aiheuttaen vähemmän haittoja. Tavoitteena on, että ka-
dut olisivat turvallisia ja talvikunnossapidon tavoitteiden mukaisessa 
kunnossa aamulla, ennen työmatkaliikenteen alkua. Hernesaari on tällä 
hetkellä ainoa eteläisessä Helsingissä toimiva lumenvastaanottopaikka. 
Kyläsaaren vastaanottopaikasta joudutaan luopumaan alueen raken-
tamisen vuoksi, jolloin keskusta-alueen lumia jouduttaisiin viemään 
Viikkiin ja Herttoniemeen. Tällöin kuljetusmatkat pitenevät oleellisesti ja 
hiilidioksidipäästöt kasvavat. 

Kaupunki on kunnossapitolain (547/2005) mukaan vastuussa kaupun-
gin katualueiden ja tieverkoston turvallisuudesta ja käytettävyydestä 
myös talviaikaan. Hernesaaren lumenvastaanottopaikka on kriittinen 
erityisesti kantakaupungin ja eteläisen Helsingin talvikunnossapidolle. 
Helsingin kaupungin ympäristönsuojelumääräysten 10 §:n mukaan lu-
menvastaanottopaikkojen käyttö on kielletty yöaikaan kello 22–7, jos 
toiminnasta tai siihen liittyvästä liikenteestä aiheutuu kohtuutonta melu-
haittaa asuin- ja majoitushuoneistoihin tai hoitolaitoksiin. Ympäristön-
suojelumääräysten 10 ja 22 §:n mukaan lumenvastaanottopaikkoja saa 
kuitenkin käyttää tilapäisesti yöaikaan, jos se on liikenneturvallisuuden 
liikenteen sujuvuuden tai muun perustellun syyn vuoksi välttämätöntä.

Yöaikainen lumenkuljetus tulee sallia tilapäisesti, vähintään ympäristö-
lupahakemuksen mukaisissa runsaan lumisateen aikaisissa ja sen jäl-
keisissä tilanteissa. Tämä on välttämätöntä, jotta poikkeuksellisen lu-
men tulon tilanteissa kyetään varmistamaan kantakaupungin katualuei-
den turvallisuus, liikennöitävyys ja käytettävyys.

Meluntorjunta

Lumenvastaanottopaikalle tulevasta lumenkuljetusliikenteestä aiheutuu 
väistämättä melua, joka voidaan kokea häiritsevänä etenkin yöaikaan 
ajoreittien varrelle sijoittuvissa asuinrakennuksissa tai lähinnä päiväai-
kaan niiden ulko-oleskelualueilla. 

Lupahakemuksen liitteenä olevassa meluselvityksessä on pyritty selvit-
tämään vastaanottopaikalle tulevan liikenteen aiheuttamaa melua ajo-
reitin lähellä sijaitsevien asuinrakennusten sisätiloissa. Selvityksen ja 
myös aiemmin asuntojen sisätiloissa tehtyjen mittausten mukaan mi-
toittavaksi tekijäksi muodostuu asumisterveysasetuksen yöaikaisen 
pienitaajuisen melun toimenpiderajan 25 dB ylitys, mikäli yöaikaiset lii-
kennöintimäärät ovat suuria. Jos asumisterveysasetuksen mukaiset 
toimenpiderajat alittuvat, niin tämä osoittaa, ettei toiminnasta aiheudu 
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myöskään ympäristönsuojelulain mukaista terveyshaittaa taikka naapu-
ruussuhdelaissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta.

Toiminnanharjoittajan esittämää meluhaittojen vähentämistä toiminta-
aikaa rajaamalla voi pitää meluntorjunnan näkökulmasta asianmukai-
sena. Yöaikaisten lumenkuljetusten rajaamisella vain kantakaupungin 
kunnossapidon kannalta välttämättömiin rankan lumentulon tilanteisiin, 
rajoitetaan tehokkaimmin yöaikaisia meluhaittoja. 

Ympäristöluvissa suoranaisesti melua koskevien määräysten lähtökoh-
tana käytetään lähes poikkeuksetta valtioneuvoston päätöksen (VNp 
993/1992) mukaisia melutason ohjearvoja. Ympäristölupakäytännössä 
on vakiintuneesti katsottu, ettei ympäristöluvassa anneta määräyksiä 
melusta sisätiloissa. Sisätiloihin asetettavat melun raja-arvot olisivat 
myös valvonnallisesti ja vaikutustarkkailun kannalta ongelmallisia. Tä-
mäkin huomioiden toiminta-aikojen rajaaminen eri lumitilanteissa on 
meluhaittojen kannalta järkevää. Mikäli melutason ohjearvoja kuitenkin 
sovellettaisiin, pitäisi asuinalueiden leikkiin ja oleskeluun käytettävillä 
alueilla sovellettavaksi tulevan yöaikaisen ohjearvon olla 50 dB (LAeq).

Kaavoitustilanne

Hernesaaressa on voimassa oleva osayleiskaava nro 12385, joka on 
tullut voimaan 18.4.2019. Osayleiskaavassa alueen eteläkärkeen on 
merkitty lumenvastaanottoalue kaavamerkinnällä EL. Tilavaraus mah-
dollistaa lumen käsittelyn ja esimerkiksi lumen sulatuksen alueella.

Hernesaaren alueella on voimassa asemakaava nro 6154, joka on 
vahvistettu 21.4.1970. Asemakaava ei ulotu Hernesaaren eteläkär-
keen, jossa lumen vastaanotto tapahtuu.

Korkein hallinto-oikeus kumosi 19.5.2022 (KHO 2022:56) kaupungin-
valtuuston 22.4.2020 § 124 hyväksymän asemakaavan. Hernesaaren 
alueen kehittyessä yöaikaisen lumenkuljetuksen tilapäinen salliminen 
rankkojen lumisateiden aikana ja välittömästi sen jälkeen on tarkoituk-
senmukaista liikenteen sujuvuuden ja turvallisuuden vuoksi.

Kumotussa Hernesaaren asemakaavassa oli merkitty noin hehtaarin 
suuruinen ET-1 alue alueen eteläkärkeen yhdyskuntateknisen huollon 
rakennusten alueeksi. Korttelialueelle saa sijoittaa lumen vastaanottoa-
lueen ja lisäksi alueella saa harjoittaa veneily- ja vesiurheilutoimintaa. 
Aluevaraus mahdollistaisi lumen vastaanoton ja lumen käsittelyn ennen 
mereen kaatamista. Hernesaaren asemakaavoitus on käynnistetty uu-
delleen ja kaavaehdotuksessa tultaneen esittämään vastaavaa alueva-
rausta lumen vastaanotolle ja käsittelylle. Hernesaaren alueen kehit-
tyessä yöaikaisen lumenkuljetuksen tilapäinen salliminen rankkojen 
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lumisateiden aikana ja välittömästi sen jälkeen on tarkoituksenmukaista 
liikenteen sujuvuuden ja turvallisuuden vuoksi.

Kaupunginhallitus antoi Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Hernesaa-
ren lumenvastaanottopaikan ympäristölupahakemuksesta seuraavan 
lausunnon: 

Kaupunginhallitus puoltaa ympäristöluvan myöntämistä. Lumen vas-
taanotto Hernesaaressa on vielä toistaiseksi erittäin tärkeää kantakau-
pungin lumihuollolle. Hernesaaren lumenvastaanottopaikan sijainti on 
kunnossapidon kannalta kriittinen erityisesti eteläiselle Helsingille. Toi-
minta on välttämätöntä Helsingin kantakaupungin talviaikaisen liiken-
teen turvallisuuden ja toimivuuden kannalta. 

Kaupunki tunnistaa lumenhallintaan liittyvät moninaiset haasteet, joita 
aiheutuu kaupungin kasvusta ja tiivistymisestä sekä erityisesti lumen 
mereen kaadon aiheuttamasta meren roskaantumisesta. Kaupungin 
tavoitteena on parempi ympäristöhaittojen kokonaishallinta ja uusien 
lumenhallinnan keinojen kehittäminen. Tavoitteena on, että Hernesaa-
ren lumenvastaanottopaikka on tulevaisuudessa varavastaanottopaikka 
ja tavanomainen lumihuolto toteutetaan muilla menetelmillä. Mereen 
kaatamisesta pyritään luopumaan kokonaan normaaleina talvina ja 
samalla etsitään mm. kokeilujen kautta keinoja hallita lumen roskai-
suutta sekä estää roskien ja epäpuhtauksien kulkeutumista mereen. 
Ratkaisuja lumen mereen kaadon vähentämiseksi ja lopettamiseksi et-
sitään aktiivisesti. Kaupunki on käynnistänyt Lumiralli -
hankekokonaisuuden, jossa edellä kuvattujen tavoitteiden vaatimat 
toimenpiteet toteutetaan monivuotisena hankkeena. 

Tällä hetkellä muut vastaanottomenetelmät eivät vielä ole sellaisia, että 
niillä pystytään korvaamaan koko Hernesaaren lumenvastaanottopai-
kan kapasiteetti. Vaikka lumen maaläjitysverkostoa olisi kasvatettu ja 
lumen sulatusverkosto toteutettu, runsaslumisina talvina korvaava ka-
pasiteetti tulee löytää kantakaupungin alueelta noin 60 000 kuormalle, 
mikäli Hernesaaren lumenvastaanottopaikka poistettaisiin käytöstä. Pi-
kaisella aikataululla Hernesaaren vastaanottopaikka ei ole korvattavis-
sa. Kuljetusmatkojen pituus on oleellista ympäristövaikutusten kannal-
ta. Pidemmät kuljetusmatkat lisäävät liikennesuoritetta ja sitä kautta hii-
lidioksidipäästöjä, paikallista ilmanlaatua heikentäviä päästöjä ja melua.

Yöaikainen toiminta

Lumenpoisto Helsingin kaupungin keskusta-alueelta tapahtuu yöai-
kaan, jolloin liikennettä ja jalankulkijoita on vähän ja työt voidaan tehdä 
tehokkaasti ja aiheuttaen vähemmän haittoja. Tavoitteena on, että ka-



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 8/2023 99 (120)
Kaupunginhallitus

Asia/16
06.03.2023

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 FI02012566

dut olisivat turvallisia ja talvikunnossapidon tavoitteiden mukaisessa 
kunnossa aamulla, ennen työmatkaliikenteen alkua. Hernesaari on tällä 
hetkellä ainoa eteläisessä Helsingissä toimiva lumenvastaanottopaikka. 
Kyläsaaren vastaanottopaikasta joudutaan luopumaan alueen raken-
tamisen vuoksi, jolloin keskusta-alueen lumia jouduttaisiin viemään 
Viikkiin ja Herttoniemeen. Tällöin kuljetusmatkat pitenevät oleellisesti ja 
hiilidioksidipäästöt kasvavat. 

Kaupunki on kunnossapitolain (547/2005) mukaan vastuussa kaupun-
gin katualueiden ja tieverkoston turvallisuudesta ja käytettävyydestä 
myös talviaikaan. Hernesaaren lumenvastaanottopaikka on kriittinen 
erityisesti kantakaupungin ja eteläisen Helsingin talvikunnossapidolle. 
Helsingin kaupungin ympäristönsuojelumääräysten 10 §:n mukaan lu-
menvastaanottopaikkojen käyttö on kielletty yöaikaan kello 22–7, jos 
toiminnasta tai siihen liittyvästä liikenteestä aiheutuu kohtuutonta melu-
haittaa asuin- ja majoitushuoneistoihin tai hoitolaitoksiin. Ympäristön-
suojelumääräysten 10 ja 22 §:n mukaan lumenvastaanottopaikkoja saa 
kuitenkin käyttää tilapäisesti yöaikaan, jos se on liikenneturvallisuuden 
liikenteen sujuvuuden tai muun perustellun syyn vuoksi välttämätöntä.

Yöaikainen lumenkuljetus tulee sallia tilapäisesti, vähintään ympäristö-
lupahakemuksen mukaisissa runsaan lumisateen aikaisissa ja sen jäl-
keisissä tilanteissa. Tämä on välttämätöntä, jotta poikkeuksellisen lu-
men tulon tilanteissa kyetään varmistamaan kantakaupungin katualuei-
den turvallisuus, liikennöitävyys ja käytettävyys.

Meluntorjunta

Lumenvastaanottopaikalle tulevasta lumenkuljetusliikenteestä aiheutuu 
väistämättä melua, joka voidaan kokea häiritsevänä etenkin yöaikaan 
ajoreittien varrelle sijoittuvissa asuinrakennuksissa tai lähinnä päiväai-
kaan niiden ulko-oleskelualueilla. 

Lupahakemuksen liitteenä olevassa meluselvityksessä on pyritty selvit-
tämään vastaanottopaikalle tulevan liikenteen aiheuttamaa melua ajo-
reitin lähellä sijaitsevien asuinrakennusten sisätiloissa. Selvityksen ja 
myös aiemmin asuntojen sisätiloissa tehtyjen mittausten mukaan mi-
toittavaksi tekijäksi muodostuu asumisterveysasetuksen yöaikaisen 
pienitaajuisen melun toimenpiderajan 25 dB ylitys, mikäli yöaikaiset lii-
kennöintimäärät ovat suuria. Jos asumisterveysasetuksen mukaiset 
toimenpiderajat alittuvat, niin tämä osoittaa, ettei toiminnasta aiheudu 
myöskään ympäristönsuojelulain mukaista terveyshaittaa taikka naapu-
ruussuhdelaissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta.

Toiminnanharjoittajan esittämää meluhaittojen vähentämistä toiminta-
aikaa rajaamalla voi pitää meluntorjunnan näkökulmasta asianmukai-
sena. Yöaikaisten lumenkuljetusten rajaamisella vain kantakaupungin 
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kunnossapidon kannalta välttämättömiin rankan lumentulon tilanteisiin, 
rajoitetaan tehokkaimmin yöaikaisia meluhaittoja. 

Ympäristöluvissa suoranaisesti melua koskevien määräysten lähtökoh-
tana käytetään lähes poikkeuksetta valtioneuvoston päätöksen (VNp 
993/1992) mukaisia melutason ohjearvoja. Ympäristölupakäytännössä 
on vakiintuneesti katsottu, ettei ympäristöluvassa anneta määräyksiä 
melusta sisätiloissa. Sisätiloihin asetettavat melun raja-arvot olisivat 
myös valvonnallisesti ja vaikutustarkkailun kannalta ongelmallisia. Tä-
mäkin huomioiden toiminta-aikojen rajaaminen eri lumitilanteissa on 
meluhaittojen kannalta järkevää. Mikäli melutason ohjearvoja kuitenkin 
sovellettaisiin, pitäisi asuinalueiden leikkiin ja oleskeluun käytettävillä 
alueilla sovellettavaksi tulevan yöaikaisen ohjearvon olla 50 dB (LAeq).

Kaavoitustilanne

Hernesaaressa on voimassa oleva osayleiskaava nro 12385, joka on 
tullut voimaan 18.4.2019. Osayleiskaavassa alueen eteläkärkeen on 
merkitty lumenvastaanottoalue kaavamerkinnällä EL. Tilavaraus mah-
dollistaa lumen käsittelyn ja esimerkiksi lumen sulatuksen alueella.

Hernesaaren alueella on voimassa asemakaava nro 6154, joka on 
vahvistettu 21.4.1970. Asemakaava ei ulotu Hernesaaren eteläkär-
keen, jossa lumen vastaanotto tapahtuu.

Korkein hallinto-oikeus kumosi 19.5.2022 (KHO 2022:56) kaupungin-
valtuuston 22.4.2020 § 124 hyväksymän asemakaavan. Hernesaaren 
alueen kehittyessä yöaikaisen lumenkuljetuksen tilapäinen salliminen 
rankkojen lumisateiden aikana ja välittömästi sen jälkeen on tarkoituk-
senmukaista liikenteen sujuvuuden ja turvallisuuden vuoksi.

Kumotussa Hernesaaren asemakaavassa oli merkitty noin hehtaarin 
suuruinen ET-1 alue alueen eteläkärkeen yhdyskuntateknisen huollon 
rakennusten alueeksi. Korttelialueelle saa sijoittaa lumen vastaanottoa-
lueen ja lisäksi alueella saa harjoittaa veneily- ja vesiurheilutoimintaa. 
Aluevaraus mahdollistaisi lumen vastaanoton ja lumen käsittelyn ennen 
mereen kaatamista. Hernesaaren asemakaavoitus on käynnistetty uu-
delleen ja kaavaehdotuksessa tultaneen esittämään vastaavaa alueva-
rausta lumen vastaanotolle ja käsittelylle. Hernesaaren alueen kehit-
tyessä yöaikaisen lumenkuljetuksen tilapäinen salliminen rankkojen 
lumisateiden aikana ja välittömästi sen jälkeen on tarkoituksenmukaista 
liikenteen sujuvuuden ja turvallisuuden vuoksi.

Samalla kun kaupunginhallitus antaa Etelä-Suomen aluehallintoviras-
tolle lupaa puoltavan lausunnon se toteaa, että lumenkaadosta mereen 
tulisi luopua mahdollisimman pian sekä Hernesaaressa että Viikin ja 
Kyläsaaren lumenkaatopaikoilla. Ratkaisuna lumen merikaadon lopet-
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tamiseksi pidetään mukana kaikki tunnistetut vaihtoehdot, kuten rajatun 
pysäköinnin tilan hyödyntäminen lumikäyttöön, joka on veronmaksajien 
näkökulmasta edullisin ratkaisu.

Käsittely

Vastaehdotus:
Reetta Vanhanen: Lisätään päätösehdotuksen loppuun: 
”Samalla kun kaupunginhallitus antaa Etelä-Suomen aluehallintoviras-
tolle lupaa puoltavan lausunnon se toteaa, että lumenkaadosta mereen 
tulisi luopua mahdollisimman pian sekä Hernesaaressa että Viikin ja 
Kyläsaaren lumenkaatopaikoilla. Ratkaisuna lumen merikaadon lopet-
tamiseksi pidetään mukana kaikki tunnistetut vaihtoehdot, kuten rajatun 
pysäköinnin tilan hyödyntäminen lumikäyttöön, joka on veronmaksajien 
näkökulmasta edullisin ratkaisu.”

Kannattaja: Minja Koskela

Vastaehdotus:
Sari Sarkomaa: Lisätään päätösehdotukset perään: 
Samalla kun kaupunginhallitus antaa Etelä-Suomen aluehallintoviras-
tolle lupaa puoltavan lausunnon se toteaa, että lumenkaadosta mereen 
tulisi luopua mahdollisimman pian sekä Hernesaaressa että Viikin ja 
Kyläsaaren lumenkaatopaikoilla.

Kannattaja: Silja Borgarsdottir Sandelin

Reetta Vanhasen ja Sari Sarkomaan vastaehdotuksista äänestettiin 
vastakkain, jonka jälkeen voittanut ehdotus äänestettiin vastakkain esit-
telijän ehdotuksen kanssa.

1. äänestys:

JAA-ehdotus: Sari Sarkomaan vastaehdotus
EI-ehdotus: Reetta Vanhasen vastaehdotus

Jaa-äänet: 7
Silja Borgarsdottir Sandelin, Jussi Halla-aho, Anniina Iskanius, Sari 
Sarkomaa, Daniel Sazonov, Juhana Vartiainen, Maarit Vierunen

Ei-äänet: 8
Paavo Arhinmäki, Elisa Gebhard, Minja Koskela, Lauri Muranen, Jo-
hanna Nuorteva, Suvi Pulkkinen, Anni Sinnemäki, Reetta Vanhanen

Kaupunginhallitus hyväksyi tässä äänestyksessä Reetta Vanhasen 
vastaehdotuksen äänin 7 - 8.

2. äänestys:
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JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Reetta Vanhasen vastaehdotus

Jaa-äänet: 1
Jussi Halla-aho

Ei-äänet: 8
Paavo Arhinmäki, Elisa Gebhard, Minja Koskela, Lauri Muranen, Jo-
hanna Nuorteva, Suvi Pulkkinen, Anni Sinnemäki, Reetta Vanhanen

Tyhjä: 6
Silja Borgarsdottir Sandelin, Anniina Iskanius, Sari Sarkomaa, Daniel 
Sazonov, Juhana Vartiainen, Maarit Vierunen

Kaupunginhallitus hyväksyi tässä äänestyksessä Reetta Vanhasen 
vastaehdotuksen mukaisesti muutetun ehdotuksen äänin 1 - 8 (6 tyh-
jää).

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1 Lausuntopyyntö 1.12.2022
2 Lausuntopyyntö 1.12.2022, liite, ympäristölupahakemus, Hernesaari, 

lumen merivastaanotto
3 Lausuntopyyntö 26.1.2023 (1)
4 Lausuntopyyntö 26.1.2023, liite, loppuraportti
5 Lausuntopyyntö 26.1.2023, liite, esitys vaihtoehdoista

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote
Etelä-Suomen aluehallintoviras-
to/Ympäristöluvat

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus antaa Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Hernesaa-
ren lumenvastaanottopaikan ympäristölupahakemuksesta seuraavan 
lausunnon: 
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Kaupunginhallitus puoltaa ympäristöluvan myöntämistä. Lumen vas-
taanotto Hernesaaressa on vielä toistaiseksi erittäin tärkeää kantakau-
pungin lumihuollolle. Hernesaaren lumenvastaanottopaikan sijainti on 
kunnossapidon kannalta kriittinen erityisesti eteläiselle Helsingille. Toi-
minta on välttämätöntä Helsingin kantakaupungin talviaikaisen liiken-
teen turvallisuuden ja toimivuuden kannalta. 

Kaupunki tunnistaa lumenhallintaan liittyvät moninaiset haasteet, joita 
aiheutuu kaupungin kasvusta ja tiivistymisestä sekä erityisesti lumen 
mereen kaadon aiheuttamasta meren roskaantumisesta. Kaupungin 
tavoitteena on parempi ympäristöhaittojen kokonaishallinta ja uusien 
lumenhallinnan keinojen kehittäminen. Tavoitteena on, että Hernesaa-
ren lumenvastaanottopaikka on tulevaisuudessa varavastaanottopaikka 
ja tavanomainen lumihuolto toteutetaan muilla menetelmillä. Mereen 
kaatamisesta pyritään luopumaan kokonaan normaaleina talvina ja 
samalla etsitään mm. kokeilujen kautta keinoja hallita lumen roskai-
suutta sekä estää roskien ja epäpuhtauksien kulkeutumista mereen. 
Ratkaisuja lumen mereen kaadon vähentämiseksi ja lopettamiseksi et-
sitään aktiivisesti. Kaupunki on käynnistänyt Lumiralli -
hankekokonaisuuden, jossa edellä kuvattujen tavoitteiden vaatimat 
toimenpiteet toteutetaan monivuotisena hankkeena. 

Tällä hetkellä muut vastaanottomenetelmät eivät vielä ole sellaisia, että 
niillä pystytään korvaamaan koko Hernesaaren lumenvastaanottopai-
kan kapasiteetti. Vaikka lumen maaläjitysverkostoa olisi kasvatettu ja 
lumen sulatusverkosto toteutettu, runsaslumisina talvina korvaava ka-
pasiteetti tulee löytää kantakaupungin alueelta noin 60 000 kuormalle, 
mikäli Hernesaaren lumenvastaanottopaikka poistettaisiin käytöstä. Pi-
kaisella aikataululla Hernesaaren vastaanottopaikka ei ole korvattavis-
sa. Kuljetusmatkojen pituus on oleellista ympäristövaikutusten kannal-
ta. Pidemmät kuljetusmatkat lisäävät liikennesuoritetta ja sitä kautta hii-
lidioksidipäästöjä, paikallista ilmanlaatua heikentäviä päästöjä ja melua.

Yöaikainen toiminta

Lumenpoisto Helsingin kaupungin keskusta-alueelta tapahtuu yöai-
kaan, jolloin liikennettä ja jalankulkijoita on vähän ja työt voidaan tehdä 
tehokkaasti ja aiheuttaen vähemmän haittoja. Tavoitteena on, että ka-
dut olisivat turvallisia ja talvikunnossapidon tavoitteiden mukaisessa 
kunnossa aamulla, ennen työmatkaliikenteen alkua. Hernesaari on tällä 
hetkellä ainoa eteläisessä Helsingissä toimiva lumenvastaanottopaikka. 
Kyläsaaren vastaanottopaikasta joudutaan luopumaan alueen raken-
tamisen vuoksi, jolloin keskusta-alueen lumia jouduttaisiin viemään 
Viikkiin ja Herttoniemeen. Tällöin kuljetusmatkat pitenevät oleellisesti ja 
hiilidioksidipäästöt kasvavat. 
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Kaupunki on kunnossapitolain (547/2005) mukaan vastuussa kaupun-
gin katualueiden ja tieverkoston turvallisuudesta ja käytettävyydestä 
myös talviaikaan. Hernesaaren lumenvastaanottopaikka on kriittinen 
erityisesti kantakaupungin ja eteläisen Helsingin talvikunnossapidolle. 
Helsingin kaupungin ympäristönsuojelumääräysten 10 §:n mukaan lu-
menvastaanottopaikkojen käyttö on kielletty yöaikaan kello 22–7, jos 
toiminnasta tai siihen liittyvästä liikenteestä aiheutuu kohtuutonta melu-
haittaa asuin- ja majoitushuoneistoihin tai hoitolaitoksiin. Ympäristön-
suojelumääräysten 10 ja 22 §:n mukaan lumenvastaanottopaikkoja saa 
kuitenkin käyttää tilapäisesti yöaikaan, jos se on liikenneturvallisuuden 
liikenteen sujuvuuden tai muun perustellun syyn vuoksi välttämätöntä.

Yöaikainen lumenkuljetus tulee sallia tilapäisesti, vähintään ympäristö-
lupahakemuksen mukaisissa runsaan lumisateen aikaisissa ja sen jäl-
keisissä tilanteissa. Tämä on välttämätöntä, jotta poikkeuksellisen lu-
men tulon tilanteissa kyetään varmistamaan kantakaupungin katualuei-
den turvallisuus, liikennöitävyys ja käytettävyys.

Meluntorjunta

Lumenvastaanottopaikalle tulevasta lumenkuljetusliikenteestä aiheutuu 
väistämättä melua, joka voidaan kokea häiritsevänä etenkin yöaikaan 
ajoreittien varrelle sijoittuvissa asuinrakennuksissa tai lähinnä päiväai-
kaan niiden ulko-oleskelualueilla. 

Lupahakemuksen liitteenä olevassa meluselvityksessä on pyritty selvit-
tämään vastaanottopaikalle tulevan liikenteen aiheuttamaa melua ajo-
reitin lähellä sijaitsevien asuinrakennusten sisätiloissa. Selvityksen ja 
myös aiemmin asuntojen sisätiloissa tehtyjen mittausten mukaan mi-
toittavaksi tekijäksi muodostuu asumisterveysasetuksen yöaikaisen 
pienitaajuisen melun toimenpiderajan 25 dB ylitys, mikäli yöaikaiset lii-
kennöintimäärät ovat suuria. Jos asumisterveysasetuksen mukaiset 
toimenpiderajat alittuvat, niin tämä osoittaa, ettei toiminnasta aiheudu 
myöskään ympäristönsuojelulain mukaista terveyshaittaa taikka naapu-
ruussuhdelaissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta.

Toiminnanharjoittajan esittämää meluhaittojen vähentämistä toiminta-
aikaa rajaamalla voi pitää meluntorjunnan näkökulmasta asianmukai-
sena. Yöaikaisten lumenkuljetusten rajaamisella vain kantakaupungin 
kunnossapidon kannalta välttämättömiin rankan lumentulon tilanteisiin, 
rajoitetaan tehokkaimmin yöaikaisia meluhaittoja. 

Ympäristöluvissa suoranaisesti melua koskevien määräysten lähtökoh-
tana käytetään lähes poikkeuksetta valtioneuvoston päätöksen (VNp 
993/1992) mukaisia melutason ohjearvoja. Ympäristölupakäytännössä 
on vakiintuneesti katsottu, ettei ympäristöluvassa anneta määräyksiä 
melusta sisätiloissa. Sisätiloihin asetettavat melun raja-arvot olisivat 
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myös valvonnallisesti ja vaikutustarkkailun kannalta ongelmallisia. Tä-
mäkin huomioiden toiminta-aikojen rajaaminen eri lumitilanteissa on 
meluhaittojen kannalta järkevää. Mikäli melutason ohjearvoja kuitenkin 
sovellettaisiin, pitäisi asuinalueiden leikkiin ja oleskeluun käytettävillä 
alueilla sovellettavaksi tulevan yöaikaisen ohjearvon olla 50 dB (LAeq).

Kaavoitustilanne

Hernesaaressa on voimassa oleva osayleiskaava nro 12385, joka on 
tullut voimaan 18.4.2019. Osayleiskaavassa alueen eteläkärkeen on 
merkitty lumenvastaanottoalue kaavamerkinnällä EL. Tilavaraus mah-
dollistaa lumen käsittelyn ja esimerkiksi lumen sulatuksen alueella.

Hernesaaren alueella on voimassa asemakaava nro 6154, joka on 
vahvistettu 21.4.1970. Asemakaava ei ulotu Hernesaaren eteläkär-
keen, jossa lumen vastaanotto tapahtuu.

Korkein hallinto-oikeus kumosi 19.5.2022 (KHO 2022:56) kaupungin-
valtuuston 22.4.2020 § 124 hyväksymän asemakaavan. Hernesaaren 
alueen kehittyessä yöaikaisen lumenkuljetuksen tilapäinen salliminen 
rankkojen lumisateiden aikana ja välittömästi sen jälkeen on tarkoituk-
senmukaista liikenteen sujuvuuden ja turvallisuuden vuoksi.

Kumotussa Hernesaaren asemakaavassa oli merkitty noin hehtaarin 
suuruinen ET-1 alue alueen eteläkärkeen yhdyskuntateknisen huollon 
rakennusten alueeksi. Korttelialueelle saa sijoittaa lumen vastaanottoa-
lueen ja lisäksi alueella saa harjoittaa veneily- ja vesiurheilutoimintaa. 
Aluevaraus mahdollistaisi lumen vastaanoton ja lumen käsittelyn ennen 
mereen kaatamista. Hernesaaren asemakaavoitus on käynnistetty uu-
delleen ja kaavaehdotuksessa tultaneen esittämään vastaavaa alueva-
rausta lumen vastaanotolle ja käsittelylle. Hernesaaren alueen kehit-
tyessä yöaikaisen lumenkuljetuksen tilapäinen salliminen rankkojen 
lumisateiden aikana ja välittömästi sen jälkeen on tarkoituksenmukaista 
liikenteen sujuvuuden ja turvallisuuden vuoksi.

Esittelijän perustelut

Lausuntopyyntö

Etelä-Suomen aluehallintovirasto pyytää Helsingin kaupungin lausun-
toa Hernesaaren lumenvastaanottopaikan ympäristölupahakemukses-
ta. Lausuntoa on pyydetty 9.1.2023 mennessä. Lupahakemusta on 
täydennetty 26.1.2023. Lausunnolle varattua määräaikaan on pidennet-
ty 28.2.2023 asti.

Hakemus
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Helsingin kaupunki hakee ympäristölupaa lumen merivastaanotolle 
Hernesaaressa. Lisäksi haetaan lupaa töiden aloittamiselle muutok-
senhausta huolimatta.

Ympäristönsuojelulaki ei aseta lumenvastaanottopaikoille ehdotonta 
ympäristönluvanvaraisuutta mutta Uudenmaan ELY-keskus on lausun-
nossaan katsonut, että Hernesaaren lumenvastaanottopaikalle tulee 
hakea ympäristölupa.

Hernesaaressa sijaitsee tällä hetkellä Helsingin ainoa lumen merivas-
taanottopaikka, jonne toimitetaan noin 25–45 % Helsingistä talvisin ke-
rätystä lumesta. Hernesaaren merivastaanottopaikka on Helsingin kan-
takaupungin lumihuollolle tärkeä. Se sijaitsee lähellä kantakaupunkia, 
mikä vähentää lumenkuljetustarvetta muualle ja sen vastaanottokapasi-
teetti on teoreettisesti rajaton. Hernesaaren lumen merivastaanotto 
mahdollistaa kantakaupungin liikenteen toimivuuden ja turvallisuuden. 
Lumen mukana mereen päätyy kuitenkin myös epäpuhtauksia ja kiin-
toainesta, kuten hiekoitussepeliä ja roskaa. 

Lumi tuodaan Hernesaaren merivastaanottopaikalle kuorma-
autokuljetuksina pääasiassa Helsingin kantakaupungin alueelta. Vas-
taanotettava lumi tuodaan sekä julkisilta katu- ja puistoalueilta että yksi-
tyisiltä kiinteistöiltä. Muita kuin lumikuormia ei vastaanoteta Hernesaa-
reen.

Lumi vastaanotetaan laiturialueella, josta lumi kipataan suoraan meri-
veteen. Mereen kipattu lumi sulaa meriveteen ilman ulkopuolista ener-
gianlähdettä. Lumen sulamista meriveteen voidaan kuitenkin nopeuttaa 
laiturin edustalla liikkuvan merialuksen avulla. Vastaanottopaikka pide-
tään läpi talven auki jäästä. Vastaanottopaikan merialueella on roskien 
keräämistä varten verho- tai uittopuomi.

Lumen merivastaanoton vaikutukset vesistöön jäävät kiintoaineen ja 
haitta-aineiden osalta paikallisiksi. Lumen mukana mereen kulkeutuu 
jonkin verran roskaa ja mikromuoveja, joilla on vaikutuksia vesistöön ja 
eliöihin. Roskien leviämistä ympäristöön ehkäistään verho- tai uitto-
puomilla, minkä lisäksi isokokoisia roskia kerätään haavilla ja alueen 
rantoja siivotaan vuosittain. Lisäksi talvikauden jälkeen vastaanottopai-
kan merenpohja ruopataan ja lumen mukana mereen päätynyt kiintoai-
nes ja kelluvat jätteet kerätään pois. Lumen kuljetuksista aiheutuu pa-
kokaasupäästöjä, jotka ovat kuitenkin pienempiä kuin jos lumi kuljetet-
taisiin kauemmaksi esimerkiksi maavastaanottopaikoille. Lisäksi kulje-
tuksista aiheutuu lähialueilla jonkin verran meluhaittaa. Meluhaittojen 
vähentämiseksi lumen yöaikaista merivastaanottoa rajoitetaan merkit-
tävästi.
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Lumen merivastaanotolla ei arvioida olevan merkittäviä vaikutuksia 
alueen maaperään tai pohjaveteen. Toiminnasta ei aiheudu hajuhaitto-
ja tai merkittävää tärinää. Lumen merivastaanoton vaikutuksia seura-
taan vastaanottavasta vesistöstä kaksi kertaa talvikauden aikana teh-
tävillä näytteenotoilla. Lisäksi vesistön tilaa vastaanottopaikalla tarkkail-
laan aistinvaraisesti erityisesti roskien ja kiintoaineksen osalta. Vastaa-
notettavan lumen laatua tarkkaillaan pistokoemaisesti kaksi kertaa tal-
vikaudessa näytteenotoilla. Tulokset raportoidaan kalenterivuosittain 
valvovalle viranomaiselle. 

Hernesaaren lumen merivastaanoton vaikutukset ympäristöön arvioi-
daan suurimmalta osaltaan vähäisiksi ja paikallisiksi. Lumen vastaanot-
totoiminta ei vaikeuta tai estä vesienhoidon suunnittelun toteutumista. 
Tulevaisuudessa Helsingin kaupungin tavoitteena on, että Hernesaaren 
merivastaanottopaikka toimii varavastaanottopaikkana ja tavanomainen 
kantakaupungin lumihuolto toteutetaan muilla menetelmillä. Tällä het-
kellä muilla vastaanottomenetelmillä, kuten lumen sulatuslaitteistoilla, 
ei kuitenkaan pystytä kokonaisuudessaan korvaamaan Hernesaaren 
lumen merivastaanoton kapasiteettia.

Saatu lausunto

Asiasta on saatu kaupunkiympäristön maankäyttö- ja kaupunkirakenne 
palvelukokonaisuuden lausunto. Esitys on lausunnon mukainen. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1 Lausuntopyyntö 1.12.2022
2 Lausuntopyyntö 1.12.2022, liite, ympäristölupahakemus, Hernesaari, 

lumen merivastaanotto
3 Lausuntopyyntö 26.1.2023 (1)
4 Lausuntopyyntö 26.1.2023, liite, loppuraportti
5 Lausuntopyyntö 26.1.2023, liite, esitys vaihtoehdoista

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote
Etelä-Suomen aluehallintoviras-
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to/Ympäristöluvat

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 27.02.2023 § 137

HEL 2022-014360 T 11 01 00 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

27.02.2023 Pöydälle

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Sari Sar-
komaan ehdotuksesta. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala Pelastustoimi -palvelukokonaisuus Riskien-
hallinnan palvelut Riskienhallintapäällikkö 10.02.2023 § 2

HEL 2022-014360 T 11 01 00 00

ESAVI/41222/2022

Päätös

Helsingin pelastuslaitoksen näkökulmasta lumenhallinta kaupungin 
alueella tulee olla tehokasta ja kapasiteetiltaan riittävää. Mitoituksessa 
tulee varautua ilmastonmuutoksen myötä lisääntyviin sään ääri-
ilmiöihin, joka voi tarkoittaa mm. talvimyrskyjen lisääntymistä, erittäin 
runsaita lumisateita sekä kaupunki- ja vesistötulvia.

Liikenneturvallisuus

Tehokkaalla aurauksella, liukkauden torjunnalla ja lumen poistolla on 
vaikutusta yleiseen liikenneturvallisuuteen kaupungin alueella. Auraa-
mattomat kadut sekä esimerkiksi risteysalueiden läheisyyteen kasatut 
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lumet ovat omiaan heikentämään liikenneturvallisuutta ja lisäämään lii-
kenneonnettomuuksien määrää. 

Lumen kuljettamiseen liittyvän raskaan liikenteen osalta tulee huomioi-
da aiheutuvat vaikutukset liikenneturvallisuudelle. Raskaiden ajoneuvo-
jen osallisuus liikenneonnettomuuksissa tulee pyrkiä ennalta ehkäise-
mään kiinnittämällä huomiota lumen kuljettamiseen käytettävien ajo-
matkojen pituuteen, kuljetusten kellonaikoihin ja ajoreitteihin. Tehokas 
auraus, liukkauden torjunta sekä lumen poisto on merkityksellistä myös 
liukastumisten ja muiden tapaturmien ehkäisyssä.

Operatiivinen toiminta

Pelastuslaitoksen operatiivisen toiminnan kannalta on oleellista, että 
myös runsaslumisina talvina lumet pystystään poistamaan katualueilta 
ja kiinteistöjen pelastusteiltä tehokkaasti ja kohtuullisessa ajassa. Te-
hokkaalla aurauksella, liukkauden torjunnalla ja lumen poistolla on vai-
kutusta nopeaan ja turvalliseen hälytysajoon sekä mahdollisimman no-
peaan asiakkaan tavoittamiseen hätätilanteessa. Lumiset, jäiset ja po-
lanteiset kadut, kaventuneet katualueet, kasaantuneet lumet, heikenty-
nyt näkyvyys erityisesti risteysalueilla, pysäköinnin vaikeutumisesta 
johtuva luvaton pysäköinti pysäköintikieltoalueilla, jalkakäytävillä ja pe-
lastusteillä sekä runsaan lumen vuoksi käyttökelvottomat pelastustiet 
vaikuttavat kaikki osaltaan asiakkaan avunsaannin nopeuteen sekä pe-
lastus- ja ensihoitotoiminnan tehokkuuteen. Erityisen tärkeää on, että 
lumenhallinnan kokonaisuudessa huomioidaan kiinteistöjen mahdolli-
suus huolehtia pelastusteiden käyttökelpoisuudesta myös runsaslumi-
sina talvina. Pelastusteiden osalta runsas lumi tai väärin pysäköidyt 
ajoneuvot voivat merkittävästi hidastaa tai jopa kokonaan estää häly-
tysajoneuvojen pääsyn riittävän lähelle onnettomuuskohdetta.

Hernesaaren lumen vastaanottopaikka

Lausuntopyynnön liitteenä olleen materiaalin perusteella (Lumitilatar-
peen määrittely alueittain, loppuraportti, 15.9.2022) lumen käsittelytar-
ve ei ole vähentymässä, vaan jopa lisääntymässä tulevaisuudessa, joh-
tuen maankäytön tiivistymisestä. Selvityksen mukaan Hernesaaren 
vastaanottopaikan merkitys erityisesti kantakaupungin lumenhallinnalle 
on keskeinen. Mereenkaadon kapasiteetti ja käytettävyys on korkea 
kaikissa lumitilanteissa, joka tukee varautumista myös erittäin runsas-
lumisiin talviin ja poikkeaviin sääoloihin. Pelastuslaitoksen näkökulmas-
ta kaikissa lumenhallinnan toteutusmalleissa tulee huomioida riittävä 
kapasiteetti ja hyvä varautuminen myös poikkeaviin sääoloihin sekä 
erittäin runsaslumisiin talviin. Edellä mainittuihin seikkoihin viitaten, 
Hernesaaren mereenkaadon mahdollisuudesta ei ole perusteltua luo-
pua ennen kuin vastaava tai parempi kapasiteetti ja toimintavarmuus 
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on saavutettu muilla keinoin ja vaihtoehtoisen ratkaisun käytännön toi-
mivuutta erilaisissa lumitilanteissa on testattu.

Lisätiedot
Janne Rautasuo, yksikön päällikkö, puhelin: 0401680284

janne.rautasuo(a)hel.fi
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§ 159
Kaupunginvaltuuston 1.3.2023 tekemien päätösten täytäntöönpano

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, että kaupunginvaltuuston 1.3.2023 tekemät 
päätökset saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen mahdollisista va-
lituksista huolimatta panna täytäntöön seuraavasti:

51 §, Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus

Ei toimenpidettä.

52 §, Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Ei toimenpidettä.

53 §, Kyselytunti

Ei toimenpidettä.

54 §, Eräiden vuoden 2022 talousarvioon merkittyjen sitovien talousarviokohtien 
määrärahojen siirtäminen

Tiedoksi Kaupunginkanslialle, kaupunkiympäristö toimialalle ja Talous-
hallintopalveluliikelaitokselle.

55 §, Eräiden vuoden 2022 talousarvioon merkittyjen käyttötalouden määrärahojen 
ylittäminen ja toimintakatteiden alittaminen sekä peruspääoman tuottojen alittami-
nen ja palauttaminen

Ei toimenpidettä.

56 §, Vuoden 2022 talousarvion toteutumattomat sitovat toiminnan tavoitteet

Tiedoksi kaupunginkanslialle, rakentamispalveluliikelaitokselle, Talous-
hallintopalveluliikelaitokselle, työterveysliikelaitokselle, kasvatuksen ja 
koulutuksen toimialalle, kaupunkiympäristön toimialalle, liikenneliikelai-
tokselle, kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalle ja sosiaali-, terveys- ja pe-
lastustoimialalle.

57 §, Vuonna 2022 käyttämättä jääneiden määrärahojen perusteella myönnettävät 
ylitysoikeudet vuoden 2023 talousarvioon

Asiasta on erillinen täytäntöönpanoesitys asiana 12.

Tiedoksi kaupunginkanslialle, kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle, 
kaupunkiympäristön toimialalle, kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalle ja 
Taloushallintopalveluliikelaitokselle.
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58 §, Konserniohjeen päivittäminen

Tiedoksi kaupunginkanslialle.

59 §, Omavelkaisen takauksen myöntäminen Ruskeasuon Varikkokiinteistö Oy:lle

Kaupunginhallitus oikeuttaa kaupunginlakimiehen allekirjoittamaan ta-
kauspäätöksen mukaiset takaussitoumukset.

Pöytäkirjanote Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:lle ja  Rus-
keasuon Varikkokiinteistö Oy:lle. 

Tiedoksi kaupunginkanslialle.

60 §, Vuokraus- ja myyntiperiaatteiden määrittäminen toimistotontille 17019/1 (Pasi-
la)

Kaupunginhallitus oikeuttaa tonttipäällikön tai tämän valtuuttama myy-
mään tontti osto-oikeuden perusteella.

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote vuokralaiselle.

Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnalle ja kaupunkiympäristön toi-
mialalle.

61 §, Pitäjänmäen Pajamäentie 10 ja 12 ja lähialueiden asemakaavan muutos (nro 
12793)

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskukselle, Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymälle, Hel-
singin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymälle, kaavamuutoksen ha-
kijalle ja Kymp/Talouden tuelle.

Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnalle, kaupunkiympäristölautakun-
nan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle, kaupunkiympäristölau-
takunnan ympäristö- ja lupajaostolle, asemakaavoitukselle ja kasvatuk-
sen ja koulutuksen toimialalle.

62 §, Kokouksessa jätetyt aloitteet

Kokouksessa jätettyjen aloitteiden osoittamisesta vastattavaksi pääte-
tään erikseen.

Samalla kaupunginhallitus tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta 
heti.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
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Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 160
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

 Kaupunginhallitus päätti jättää pöydälle otto-oikeusharkinnan kaupun-
kiympäristölautakunnan päätöksen 28.2.2023 103 § osalta.
Kaupunginhallitus päätti, ettei se muilta osin ota käsiteltäväkseen asioi-
ta, joissa seuraavat viranomaiset ovat tehneet päätöksen viikolla 9. 

kaupunginhallituksen jaostot  
- konsernijaosto  
- elinkeinojaosto 27.2.2023
  
tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta 28.2.2023
  
lautakunnat ja niiden jaostot  
kasvatus- ja koulutuslautakunta 28.2.2023
- suomenkielinen jaosto  
- ruotsinkielinen jaosto  
kaupunkiympäristölautakunta 28.2.2023
- ympäristö- ja lupajaosto 2.3.2023
- rakennusten ja yleisten alueiden jaosto  
kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 28.2.2023
- kulttuurijaosto  
- liikuntajaosto  
- nuorisojaosto  
sosiaali-, terveys ja pelastuslautakunta  
- sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan pelas-
tusjaosto

 

- sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan yksilö-
asioiden jaosto

 

  
johtokunnat  
- palvelukeskusliikelaitos 28.2.2023
- taloushallintopalveluliikelaitos  
- työterveysliikelaitos 3.3.2023
- rakentamispalveluliikelaitos 1.3.2023
- liikenneliikelaitos  
  
keskusvaalilautakunta yleishallinnon osalta  
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pormestari  
  
apulaispormestarit  
- kasvatuksen ja koulutuksen toimiala  
- kaupunkiympäristön toimiala  
- kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala  
- sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala  
  
kaupunginkanslian viranhaltijat  
  
henkilöstökassatoimikunta  

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisestä Daniel Sazonovin ehdotuksesta 
jättää pöydälle otto-oikeusharkinnan kaupunkiympäristölautakunnan 
päätöksen 28.2.2023 103 § osalta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 09-31025251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää, ettei se ota käsiteltäväkseen asioita, joissa 
seuraavat viranomaiset ovat tehneet päätöksen viikolla 9. 

kaupunginhallituksen jaostot  
- konsernijaosto  
- elinkeinojaosto 27.2.2023
  
tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta 28.2.2023
  
lautakunnat ja niiden jaostot  
kasvatus- ja koulutuslautakunta 28.2.2023
- suomenkielinen jaosto  
- ruotsinkielinen jaosto  
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kaupunkiympäristölautakunta 28.2.2023
- ympäristö- ja lupajaosto 2.3.2023
- rakennusten ja yleisten alueiden jaosto  
kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 28.2.2023
- kulttuurijaosto  
- liikuntajaosto  
- nuorisojaosto  
sosiaali-, terveys ja pelastuslautakunta  
- sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan pelas-
tusjaosto

 

- sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan yksilö-
asioiden jaosto

 

  
johtokunnat  
- palvelukeskusliikelaitos 28.2.2023
- taloushallintopalveluliikelaitos  
- työterveysliikelaitos 3.3.2023
- rakentamispalveluliikelaitos 1.3.2023
- liikenneliikelaitos  
  
keskusvaalilautakunta yleishallinnon osalta  
  
pormestari  
  
apulaispormestarit  
- kasvatuksen ja koulutuksen toimiala  
- kaupunkiympäristön toimiala  
- kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala  
- sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala  
  
kaupunginkanslian viranhaltijat  
  
henkilöstökassatoimikunta  

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 09-31025251

maria.nelskyla(a)hel.fi
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Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 143, 144, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 156, 157, 
158, 159 ja 160 §:t.

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

2
OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Pöytäkirjan 145, 153, 154 ja 155 §: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.
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Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaati-
musajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, 
joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä 
ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

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

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite: helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite: PL 10
 00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero: 09 310 13700

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.
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Kaupunginhallitus

Juhana Vartiainen
puheenjohtaja

Pilvi Ainola
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Sari Sarkomaa Johanna Nuorteva

Elisa Gebhard Anniina Iskanius

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa 
www.hel.fi 22.03.2023.


