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Kokousaika 05.09.2011 16:00 - 18:38, keskeytetty 17:48 - 18:02

Kokouspaikka Kaupunginhallituksen istuntosali

Läsnä

Jäsenet

Rautava, Risto puheenjohtaja
Bryggare, Arto varapuheenjohtaja

Poissa: 771§
Puoskari, Mari varapuheenjohtaja

Poistui 18:30, Poissa: osa 776§
Asko-Seljavaara, Sirpa jäsen
Hakola, Juha jäsen
Halla-aho, Jussi jäsen

Poistui 18:30, Poissa: osa 776 §
Helistö, Kimmo jäsen
Moisio, Elina jäsen

Poissa: 771§
Ojala, Outi jäsen
Oker-Blom, Jan jäsen

Poissa: 771 ja osa 776 §:t
Pajamäki, Osku jäsen
Rissanen, Laura jäsen
Ylikahri, Ville jäsen
Hellström, Sanna varajäsen

Saapui 17:38, Poistui 17:46, Läsnä: 
771 §

Kontio, Timo varajäsen
Männistö, Lasse varajäsen

Poistui 18:02, Poissa: 776 §

Muut

Krohn, Minerva kaupunginvaltuuston puheenjohtaja
Poistui 16:44, Poissa: 760-776§:t

Bogomoloff, Harry kaupunginvaltuuston 1. 
varapuheenjohtaja
Poistui 16:44, Poissa: 760-776 §:t

Hiltunen, Rakel kaupunginvaltuuston 2. 
varapuheenjohtaja

Pajunen, Jussi kaupunginjohtaja
Sauri, Pekka apulaiskaupunginjohtaja
Penttilä, Hannu apulaiskaupunginjohtaja
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Räty, Laura apulaiskaupunginjohtaja
Korhonen, Tapio rahoitusjohtaja
Ratasvuori, Eila hallintojohtaja
Tulensalo, Hannu henkilöstöjohtaja
Sarvilinna, Sami kaupunginlakimies
Waronen, Eero viestintäpäällikkö
Teppo, Tiina päätösvalmisteluyksikön päällikkö

Poistui 16:23, Poissa: 760-776 §:t
Hari, Olli kaupunginsihteeri
Hyttinen, Hannu kaupunginsihteeri
Karvinen, Marko strategiapäällikkö

Saapui 18:02, Poistui: 18:35, Läsnä: 
osa 776 §

Matikainen, Kristiina kaupunginsihteeri
Rautanen, Marja-liisa kaupunginsihteeri
Sippola-Alho, Tanja kaupunginsihteeri
Vallittu, Anja kaupunginsihteeri
Ryöti, Miliza apulaiskaupunginsihteeri

Poistui 18:02, Poissa: 776 §
Saarinen, Erja apulaiskaupunginsihteeri
Lähdesmäki, Jenni hallintosihteeri
Rämö, Suvi hallintosihteeri

Poistui 18:02, Poissa: 776 §
Saarnio  Pekka, asiantuntija

Saapui 18:02, Poistui: 18:35, Läsnä: 
osa 776 §

Timonen, Pekka toimitusjohtaja
Saapui 16:23, Poistui 16:59, Läsnä: 
osa 759 §
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§ Asia

741 Kj/1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä 
pöytäkirjan tarkastajien valinta

742 Kj/2 Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano

743 Kj/1 V Helsingin kaupungin hallinnon ja talouden tarkastussäännön 
muuttaminen

744 Kj/2 V Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen muuttaminen

745 Kj/3 V Muutoksia kaupunginvaltuuston kokoonpanossa

746 Kj/4 V Muutoksia kaupunginhallituksen ja sen konsernijaoston 
kokoonpanossa

747 Kj/5 V Kulttuuri- ja kirjastolautakunnan jäsenen valinta

748 Kj/6 V Sosiaalilautakunnan lapsi- ja perhejaoston jäsenen valinta

749 Kj/7 V Kiinteistölautakunnan jäsenen valinta

750 Kj/8 V Pelastuslautakunnan varajäsenen valinta

751 Kj/9 V Kaupunkisuunnittelulautakunnan varajäsenen valinta

752 Kj/10 V Ympäristölautakunnan kahden jäsenen ja yhden varajäsenen valinta

753 Kj/11 V Opetuslautakunnan ruotsinkielisen jaoston varajäsenen valinta

754 Kj/12 V Liikuntalautakunnan jäsenen valinta

755 Sj/1 V Käräjäoikeuden kahden lautamiehen valinta

756 Kaj/1 V  Haagan tontin 29055/7 asemakaavan muuttaminen (nro 12040)

757 Kaj/2 V  Laajasalon puisto-, virkistys-, kesämaja-, palstaviljely- ym. alueiden 
(Stansvikin alue) asemakaavan hyväksyminen (nro 11960)

758 Kj/3 Eron myöntäminen Mari Puoskarille pääkaupunkiseudun 
koordinaatioryhmän jäsenyydestä

759 Kj/4 Katsaus WDC Helsinki 2012 ja Helsinki 200 vuotta pääkaupunkina -
hankkeiden valmisteluun ja ohjelmaan sekä kaupungin omaan WDC-
suunnitteluun

760 Kj/6 Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

761 Kj/7 Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen
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762 Ryj/1 Vt Emma Karin toivomusponsi: Kaupungin biopolttoainehankinnat ja 
HSL:n bussiliikenteen kilpailutuskriteerit

763 Ryj/2 Lausunnon antaminen Etelä-Suomen aluehallintovirastolle 
rakennusviraston ympäristölupahakemuksesta (Vuosaaren 
kaatopaikka)

764 Ryj/3 Lausunto Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän alustavasta 
taloussuunnitelmasta 2012-2014

765 Ryj/4 Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

766 Sj/1 Työantajan edustajan nimeäminen kaupungin henkilöstötoimikuntaan 
Paula Kokkosen tilalle vuodeksi 2011

767 Sj/2 Helsinkiläisten pelaajien palkitseminen naisten jääkiekon MM-kisojen 
pronssimitalista

768 Sj/3 Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

769 Kaj/1 Etuosto-oikeuden käyttäminen Länsisalmen kylän Solvik-nimistä tilaa 
RN:o 5:22 koskevassa kiinteistökaupassa (Länsisalmi, Vikkullantie 34)

770 Kaj/2 Koti kaupungissa ry:n poikkeamishakemus

771 Kaj/3 Lausunto Uudenmaan liitolle Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavan 
luonnoksesta

772 Kaj/4 Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

773 Stj/1 Selvitys Etelä-Suomen aluehallintovirastolle hoitoon pääsystä eräillä 
terveydenhuollon erikoisaloilla

774 Stj/2 Utlåtande om Kårkulla samkommuns ekonomiplan 2012–2014

774 Stj/2 Lausunto Kårkulla samkommun-kuntayhtymän taloussuunnitelmasta 
vuosille 2012-2014

775 Stj/3 Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

776 Kj/5 Iltakouluasia: Seutuyhteisö ja hallitusohjelma
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§ 741
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä 
pöytäkirjan tarkastajien valinta 

Päätös

Kaupunginhallitus päätti todeta kokouksen lailliseksi ja 
päätösvaltaiseksi sekä valita jäsenet Moision(varalla Halla-aho) ja 
Hakolan (varalla Bryggare) tarkastamaan tämän kokouksen 
pöytäkirjan.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee todeta kokouksen lailliseksi ja 
päätösvaltaiseksi sekä valita jäsenet Moision(varalla Halla-aho) ja 
Hakolan (varalla Bryggare) tarkastamaan tämän kokouksen 
pöytäkirjan.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 30/2011 2 (194)
Kaupunginhallitus

Kj/2
05.09.2011

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

§ 742
Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, että tämän kokouksen päätökset voidaan 
panna täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman, ellei 
erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin päätetä.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee, että tämän kokouksen päätökset voidaan 
panna täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman, ellei 
erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin päätetä.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 30/2011 3 (194)
Kaupunginhallitus

Kj/1
05.09.2011

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

§ 743
V Helsingin kaupungin hallinnon ja talouden tarkastussäännön 
muuttaminen

Pöydälle Kvsto 8.6.2011

HEL 2011-001775 T 00 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että 
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa: 

Kaupunginvaltuusto päättänee kumota Helsingin kaupungin hallinnon 
ja talouden tarkastussäännön 6 §:n. Samalla kaupunginvaltuusto 
päättänee muuttaa Helsingin kaupungin hallinnon ja talouden 
tarkastussääntöä seuraavasti:

Muutetaan tarkastussäännön 7 §:n 14 kohta kuulumaan seuraavasti:

7 § Lautakunnan tehtävät

Sen lisäksi, mitä laissa on erikseen säädetty, lautakunnan tehtävänä on

14

hyväksyä suunnitelma kaupunkikonserniin kuuluvien yhteisöjen ja 
säätiöiden tilintarkastuksen järjestämisestä ja nimetä ehdokkaat näiden 
tilintarkastajiksi, ellei se erityisestä syystä ole antanut nimeämisoikeutta 
lautakunnan puheenjohtajalle tai varapuheenjohtajalle.

_ _

Muutetaan tarkastussäännön 9, 12, 13 ja 14 §:t seuraavasti:

9 § Organisaatio

Viraston päällikkönä on tarkastusjohtaja. Virastossa on lisäksi 
arviointipäällikkö, tarkastuspäällikkö ja muuta henkilökuntaa.

12 § Estyneenä oleminen

Viraston päällikön ollessa estyneenä hänen tehtäviään hoitaa 
lautakunnan määräämä viraston viranhaltija. 

Arviointipäällikön tai tarkastuspäällikön ollessa estyneenä hänen 
tehtäviään hoitaa viraston päällikön määräämä viranhaltija.

13 § Kelpoisuusvaatimukset
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Viraston päällikön kelpoisuusvaatimuksena on ylempi 
korkeakoulututkinto tai ekonomin tutkinto, minkä lisäksi hänellä tulee 
olla tehtävän edellyttämä perehtyneisyys tarkastustoimeen sekä 
kokemusta hallintoja johtamistehtävistä.

Arviointipäällikön kelpoisuusvaatimuksena on ylempi 
korkeakoulututkinto tai ekonomin tutkinto, minkä lisäksi hänellä tulee 
olla kokemusta julkishallinnon ja -talouden arviointi- tai 
tarkastustehtävistä.

Tarkastuspäällikön kelpoisuusvaatimuksena on ylempi 
korkeakoulututkinto tai ekonomin tutkinto sekä hyväksytyn 
tilintarkastajan pätevyys (JHTT, KHT tai HTM), minkä lisäksi hänellä 
tulee olla kokemusta julkishallinnon ja -talouden tarkastustehtävistä. 
Muulta henkilökunnalta vaadittavan kelpoisuuden määrää valinnan 
suorittaja.

14 § Henkilökunnan ottaminen

Viraston päällikön ottaa kaupunginvaltuusto lautakunnan annettua 
hakijoista lausuntonsa.

Arviointipäällikön ja tarkastuspäällikön ottaa lautakunta.

Muun henkilökunnan ottaa viraston päällikkö.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Anja Vallittu, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36046

anja.vallittu(a)hel.fi

Liitteet

1 Helsingin kaupungin hallinnon ja talouden voimassa oleva 
tarkastussääntö 

2 Ehdotus Helsingin kaupungin hallinnon ja talouden tarkastussäännön 
muuttamisesta 8.12.2010

3 Hallintokeskuksen oikeuspalveluiden muistio 10.2.2011 (nro 21) 
4 HT, OTL Kauko Heurun lausunto 22.2.2011
5 HTM, JHTT Erkki Eskolan lausunto 23.2.2011 
6 Tarkastusviraston muistio 28.2.2011
7 Suomen Kuntaliiton lausunto 1.4.2011 
8 Helsingin kaupungin hallinnon ja talouden tarkastussäännön 

muuttaminen - päätöshistoria.pdf

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee esittää kaupunginvaltuustolle, että 
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa: 
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Kaupunginvaltuusto päättänee kumota Helsingin kaupungin hallinnon 
ja talouden tarkastussäännön 6 §:n. Samalla kaupunginvaltuusto 
päättänee muuttaa Helsingin kaupungin hallinnon ja talouden 
tarkastussääntöä seuraavasti:

Muutetaan tarkastussäännön 7 §:n 14 kohta kuulumaan seuraavasti:

7 § Lautakunnan tehtävät

Sen lisäksi, mitä laissa on erikseen säädetty, lautakunnan tehtävänä on

14

hyväksyä suunnitelma kaupunkikonserniin kuuluvien yhteisöjen ja 
säätiöiden tilintarkastuksen järjestämisestä ja nimetä ehdokkaat näiden 
tilintarkastajiksi, ellei se erityisestä syystä ole antanut nimeämisoikeutta 
lautakunnan puheenjohtajalle tai varapuheenjohtajalle.

_ _

Muutetaan tarkastussäännön 9, 12, 13 ja 14 §:t seuraavasti:

9 § Organisaatio

Viraston päällikkönä on tarkastusjohtaja. Virastossa on lisäksi 
arviointipäällikkö, tarkastuspäällikkö ja muuta henkilökuntaa.

12 § Estyneenä oleminen

Viraston päällikön ollessa estyneenä hänen tehtäviään hoitaa 
lautakunnan määräämä viraston viranhaltija. 

Arviointipäällikön tai tarkastuspäällikön ollessa estyneenä hänen 
tehtäviään hoitaa viraston päällikön määräämä viranhaltija.

13 § Kelpoisuusvaatimukset

Viraston päällikön kelpoisuusvaatimuksena on ylempi 
korkeakoulututkinto tai ekonomin tutkinto, minkä lisäksi hänellä tulee 
olla tehtävän edellyttämä perehtyneisyys tarkastustoimeen sekä 
kokemusta hallintoja johtamistehtävistä.

Arviointipäällikön kelpoisuusvaatimuksena on ylempi 
korkeakoulututkinto tai ekonomin tutkinto, minkä lisäksi hänellä tulee 
olla kokemusta julkishallinnon ja -talouden arviointi- tai 
tarkastustehtävistä.

Tarkastuspäällikön kelpoisuusvaatimuksena on ylempi 
korkeakoulututkinto tai ekonomin tutkinto sekä hyväksytyn 
tilintarkastajan pätevyys (JHTT, KHT tai HTM), minkä lisäksi hänellä 
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tulee olla kokemusta julkishallinnon ja -talouden tarkastustehtävistä. 
Muulta henkilökunnalta vaadittavan kelpoisuuden määrää valinnan 
suorittaja.

14 § Henkilökunnan ottaminen

Viraston päällikön ottaa kaupunginvaltuusto lautakunnan annettua 
hakijoista lausuntonsa.

Arviointipäällikön ja tarkastuspäällikön ottaa lautakunta.

Muun henkilökunnan ottaa viraston päällikkö.

Esittelijä

Tarkastuslautakunta on tehnyt esityksen 8.12.2010 kaupungin 
hallinnon ja talouden tarkastussäännön muuttamiseksi. Ehdotetut 
muutokset koskevat tarkastuslautakunnan raportointia, lautakunnan 
päätösvallan delegointia sekä tarkastusviraston organisaatiossa 
tapahtuneista muutoksista johtuvia luonteeltaan teknisiä tarkistuksia.

Asiasta on saatu sääntötoimikunnan lausunto 17.1.2011. 
Tarkastuslautakunta päätti 28.2.2011 ilmoittaa kaupunginhallitukselle, 
että ”tarkastuslautakunnan näkemyksen mukaan kaupungin hallinnon 
ja talouden tarkastussääntö on kuntalain 53 § :ssä tarkoitettu 
tarkastuslautakunnan valmisteltava ja valtuuston päätettävä hallinnon 
ja talouden tarkastusta koskeva asia, jonka käsittelyn pohjana tulee 
kaupunginvaltuustossa olla tarkastuslautakunnan ehdotus”.

Khs katsoo, että johtosäännön hyväksyminen on yleishallintoasia ja 
sen valmistelu kaupunginvaltuuston päätöksentekoa varten kuuluu Khn 
toimivaltaan.

Tarkastuslautakunta teki 8.12.2010 esityksen 8 §:n muuttamisesta 
siten, että siihen lisättäisiin seuraavaa: ”Lautakunta voi 
arviointikertomuksen lisäksi laatia valtuustolle erillisiä raportteja. Näistä 
hankitaan kaupunginhallituksen ja asianomaisten toimielinten 
lausunnot ennen raportin toimittamista valtuuston käsiteltäväksi.”

Khs toteaa tarkastuslautakunnalle erillisraportointioikeutta koskevan 
esityksen osalta, että tarkastuslautakunnan raportointioikeutta koskeva 
toimivaltakysymys on asiassa saatujen lausuntojen mukaan 
tulkinnanvarainen. Khs katsoo, ettei Khn ja tarkastuslautakunnan 
nykyistä työnjakoa ole syytä muuttaa.

Khs toteaa edelleen, että tarkastuslautakunnan pöytäkirjan pitämistä 
koskeva 6 § voidaan kumota tarpeettomana, koska asiasta on 
säännelty hallintosäännön 9 §:ssä. Muilta osin tarkastustoimen 
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johtosääntöön esitettävät muutokset ovat tarkastuslautakunnan 
esityksen mukaisia.

Tarkastuslautakunnan asiassa pyytämät lausunnot, tarkastusviraston 
muistio, hallintokeskuksen oikeuspalvelujen muistio ja Kuntaliiton 
lausunto ovat liitteinä 3–7.

Khn päätös syntyi äänestyksen jälkeen. Äänestyksen tulos (8–6–1) on 
asian päätöshistoriassa.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Anja Vallittu, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36046

anja.vallittu(a)hel.fi

Liitteet

1 Helsingin kaupungin hallinnon ja talouden voimassa oleva 
tarkastussääntö 

2 Ehdotus Helsingin kaupungin hallinnon ja talouden tarkastussäännön 
muuttamisesta 8.12.2010

3 Hallintokeskuksen oikeuspalveluiden muistio 10.2.2011 (nro 21) 
4 HT, OTL Kauko Heurun lausunto 22.2.2011
5 HTM, JHTT Erkki Eskolan lausunto 23.2.2011 
6 Tarkastusviraston muistio 28.2.2011
7 Suomen Kuntaliiton lausunto 1.4.2011 
8 Helsingin kaupungin hallinnon ja talouden tarkastussäännön 

muuttaminen - päätöshistoria.pdf
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§ 744
V Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen muuttaminen

Pöydälle Khs 29.8.2011

HEL 2011-000358 T 00 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että 
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee kumota kaupunginvaltuuston 
työjärjestyksen 39 §:n 5 momentin ja 41 §:n sekä muuttaa 24 a §:n 2 
momentin kuulumaan seuraavasti:

Valtuutetun, joka haluaa esittää kysymyksen, on toimitettava se 
kirjallisena kyselytuntia edeltävän viikon maanantaina viimeistään klo 
12 kaupungin kirjaamoon.

Käsittely

Vastaehdotus:
Helistö Kimmo: Esitän seuraavan vastaehdotuksen: Muutetaan 
päätösesityksen kohta 2 siten, että pykälää 39 ei kumota.

Muutetaan päätösesityksen kohta 2 siten, että 39   ei kumota.

Kannattajat: Puoskari Mari

1. Äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Esitän seuraavan vastaehdotuksen:  Muutetaan 
päätösesityksen kohta 2 siten, että pykälää 39 ei kumota.

Jaa-äänet: 13
Sirpa Asko-Seljavaara, Arto Bryggare, Juha Hakola, Jussi Halla-aho, 
Timo Kontio, Lasse Männistö, Elina Moisio, Outi Ojala, Jan Oker-Blom, 
Osku Pajamäki, Risto Rautava, Laura Rissanen, Ville Ylikahri

Ei-äänet: 2
Kimmo Helistö, Mari Puoskari

Tyhjä-äänet: 0

Poissa-äänet: 0
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Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Maria Nyfors, hallintosihteeri, puhelin: 310 36012

maria.nyfors(a)hel.fi
Eila Ratasvuori, hallintojohtaja, puhelin: 310 36060

eila.ratasvuori(a)hel.fi

Liitteet

1 Voimassa oleva kaupunginvaltuuston työjärjestys

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee esittää kaupunginvaltuustolle, että 
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee kumota kaupunginvaltuuston 
työjärjestyksen 39 §:n 5 momentin ja 41 §:n sekä muuttaa 24 a §:n 2 
momentin kuulumaan seuraavasti:

Valtuutetun, joka haluaa esittää kysymyksen, on toimitettava se 
kirjallisena kyselytuntia edeltävän viikon maanantaina viimeistään klo 
12 kaupungin kirjaamoon.

Esittelijä

Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 39 §:n 5 momentin mukaan 
kaupunginvaltuuston kokouksesta on pöytäkirjan lisäksi laadittava 
erillinen keskustelupöytäkirja, johon puheenvuorot merkitään kunkin 
puhujan käyttämällä kielellä.  

Kaupunginhallitus toteaa, että keskustelupöytäkirja hankitaan tällä 
hetkellä ostopalveluna. Pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen 
keskustelupöytäkirja on nähtävillä kaupungin kirjaamossa, ja se 
julkaistaan kaupungin verkkosivulla kaikkien kuntalaisten nähtäväksi. 
Verkkosivuilla olevan keskustelupöytäkirjan lukukerrat ovat jääneet 
hyvin vähäisiksi. 

Kaupunginvaltuuston kokoukset videoidaan, ja niitä on mahdollista 
seurata suorana lähetyksenä Helsinkikanavalla verkko-osoitteessa 
www.helsinkikanava.fi sekä kaapelitelevision Stadi.TV-kanavalla. 
Kokousnauhoitteet tallennetaan Helsinkikanavalle, jolloin ne ovat 
katsottavissa myös kokouksen jälkeen. Helsinkikanavalla 
kokousnauhoitteiden yhteydessä julkaistaan mm. äänestystulokset ja 
läsnäolotiedot, ja nauhoitteista voi hakea yksittäisiä puheenvuoroja. 
Helsinkikanavan kehittymisen sekä keskustelupöytäkirjan vähäisen 
käytön vuoksi kaupunginhallitus katsoo, että ostopalveluna hankittavan 
keskustelupöytäkirjan kirjoittaminen ei enää ole tarkoituksenmukaista. 
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Lisäksi kaupunginhallitus esittää kumottavaksi kaupunginvaltuuston 
työjärjestyksen 41 §:n, joka kuuluu seuraavasti:

Kokouksen jälkeen on esityslistaa pohjana käyttäen laadittava 
päätösluettelo, johon merkitään valtuuston eri asiain kohdalla tekemät 
päätökset. Kaupunginhallituksen tehtyä päätöksen valtuuston tekemien 
päätösten täytäntöönpanosta päätösluettelo toimitetaan valtuutetuille ja 
kaupunginhallituksen jäsenille.

Kaupunginhallitus toteaa, että Ahjon myötä myös kaupunginvaltuusto 
siirtyy käytäntöön, jossa esityslista täydentyy kokouksen jälkeen 
pöytäkirjaksi. Ennen pöytäkirjan valmistumista hallintokeskuksen 
viestintä laatii kokouksesta päätöstiedotteen, joka julkaistaan 
kaupungin verkkosivuilla pian kokouksen päättymisen jälkeen. Erillisen 
päätösluettelon painamiselle ei näin ollen ole enää tarvetta. 

Työjärjestyksen 24 a §:n 2 momentin osalta kaupunginhallitus toteaa, 
että virastojen kirjaamot on vuoden 2011 alusta yhdistetty yhdeksi 
kaupungin kirjaamoksi. Kyselytuntikysymykset on näin ollen 
toimitettava kaupungin, ei hallintokeskuksen, kirjaamoon.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Maria Nyfors, hallintosihteeri, puhelin: 310 36012

maria.nyfors(a)hel.fi
Eila Ratasvuori, hallintojohtaja, puhelin: 310 36060

eila.ratasvuori(a)hel.fi

Liitteet

1 Voimassa oleva kaupunginvaltuuston työjärjestys

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 29.08.2011 § 713

Pöydälle 29.08.2011

HEL 2011-000358 T 00 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen
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Lisätiedot
Maria Nyfors, hallintosihteeri, puhelin: 310 36012

maria.nyfors(a)hel.fi
Ratasvuori Eila, hallintojohtaja, puhelin: 310 36060

eila.ratasvuori(a)hel.fi
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§ 745
V Muutoksia kaupunginvaltuuston kokoonpanossa

HEL 2011-000046 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että 
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee

1. myöntää Laura Rädylle ja Milla Wikstenille vapautuksen 
kaupunginvaltuutetun luottamustoimesta

2. myöntää Tapio Laaksolle ja Kristiina Puukolle vapautuksen 
varavaltuutetun luottamustoimesta

3. todeta, että uusiksi kaupunginvaltuutetuiksi tulevat Lea Saukkonen 
ja Johanna Sydänmaa vuoden 2012 lopussa päättyväksi 
toimikaudeksi

4. todeta, että Kokoomuksen valtuustoryhmän 24. varavaltuutetuksi 
tulee Iivi Anna Masso, 25. varavaltuutetuksi Timo Raittinen ja 
26. varavaltuutetuksi Raila Perttilä vuoden 2012 lopussa 
päättyväksi toimikaudeksi

5. todeta, että Vihreiden valtuustoryhmän 20. varavaltuutetuksi 
tulee Lotta Kortteinen ja 21. varavaltuutetuksi Hannu 
Oskala vuoden 2012 lopussa päättyväksi toimikaudeksi. 

Samalla kaupunginvaltuusto päättänee tarkastaa pöytäkirjan tämän 
asian osalta heti.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Maria Nyfors, hallintosihteeri, puhelin: 310 36012

maria.nyfors(a)hel.fi

Otteet

Ote
Päätöksessä mainitut

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee esittää kaupunginvaltuustolle, että 
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:
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Kaupunginvaltuusto päättänee

1. myöntää Laura Rädylle ja Milla Wikstenille vapautuksen 
kaupunginvaltuutetun luottamustoimesta

2. myöntää Tapio Laaksolle ja Kristiina Puukolle vapautuksen 
varavaltuutetun luottamustoimesta

3. todeta, että uusiksi kaupunginvaltuutetuiksi tulevat Lea Saukkonen 
ja Johanna Sydänmaa vuoden 2012 lopussa päättyväksi 
toimikaudeksi

4. todeta, että Kokoomuksen valtuustoryhmän 24. varavaltuutetuksi 
tulee Iivi Anna Masso, 25. varavaltuutetuksi Timo Raittinen ja 
26. varavaltuutetuksi Raila Perttilä vuoden 2012 lopussa 
päättyväksi toimikaudeksi

5. todeta, että Vihreiden valtuustoryhmän 20. varavaltuutetuksi 
tulee Lotta Kortteinen ja 21. varavaltuutetuksi Hannu 
Oskala vuoden 2012 lopussa päättyväksi toimikaudeksi. 

Samalla kaupunginvaltuusto päättänee tarkastaa pöytäkirjan tämän 
asian osalta heti.

Esittelijä

Laura Räty (Kok.) pyytää 16.8.2011 vapautusta kaupunginvaltuutetun 
luottamustoimesta tultuaan nimitetyksi apulaiskaupunginjohtajaksi.

Milla Wiksten (Kok.) pyytää 3.6.2011 vapautusta kaupunginvaltuutetun 
luottamustoimesta muuttuneen työtilanteen vuoksi.

Tapio Laakso (Vihr.) pyytää 4.7.2011 vapautusta varavaltuutetun 
luottamustoimesta muuttuneiden työtehtävien vuoksi.

Kristiina Puukko (Vihr.) pyytää 21.8.2011 vapautusta varavaltuutetun 
luottamustoimesta työtehtävien ja äitiysloman vuoksi.

Kaupunginhallitus toteaa, että Laura Rädyn ja Milla Wikstenin tilalle 
uusiksi kaupunginvaltuutetuiksi tulevat sijaantulojärjestyksen 
mukaisesti Kokoomuksen valtuustoryhmän ensimmäinen 
varavaltuutettu Lea Saukkonen ja toinen varavaltuutettu Johanna 
Sydänmaa.

Lisäksi kaupunginhallitus toteaa, että vaalilain 93 §:n mukaan kunnan 
keskusvaalilautakunnan on valtuuston puheenjohtajan pyynnöstä 
määrättävä uusia varavaltuutettuja, jos varavaltuutettujen määrä jää 
valtuuston toimikauden aikana vajaaksi. Kaupunginvaltuuston 
puheenjohtaja on 15.8.2011 ja 26.8.2011 pyytänyt 
keskusvaalilautakuntaa nimeämään uudet varavaltuutetut Lea 
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Saukkosen, Johanna Sydänmaan, Tapio Laakson ja Kristiina Puukon 
tilalle. Samalla kaupunginvaltuuston puheenjohtaja on pyytänyt 
keskusvaalilautakuntaa nimeämään uuden varavaltuutetun Francis 
McCarronin (Kok.) tilalle, jonka kaupunginvaltuusto on 9.12.2009 
todennut muuttaneen pois paikkakunnalta, eikä hän siten ole enää 
vaalikelpoinen kaupunginvaltuustoon.

Keskusvaalilautakunta on 29.8.2011 ilmoittanut, että 
sijaantulojärjestyksen mukaisesti Kokoomuksen valtuustoryhmän 24. 
varavaltuutetuksi tulee Iivi Anna Masso, 25. varavaltuutetuksi Timo 
Raittinen ja 26. varavaltuutetuksi Raila Perttilä, ja Vihreiden 
valtuustoryhmän 20. varavaltuutetuksi Lotta Kortteinen ja 21. 
varavaltuutetuksi Hannu Oskala.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Maria Nyfors, hallintosihteeri, puhelin: 310 36012

maria.nyfors(a)hel.fi

Otteet

Ote
Päätöksessä mainitut
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§ 746
V Muutoksia kaupunginhallituksen ja sen konsernijaoston 
kokoonpanossa

HEL 2011-002274 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että 
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee

1. myöntää Mari Puoskarille vapautuksen kaupunginhallituksen 
jäsenen ja toisen varapuheenjohtajan sekä kaupunginhallituksen 
konsernijaoston varajäsenen luottamustoimista

2. myöntää Laura Rädylle vapautuksen kaupunginhallituksen ja sen 
konsernijaoston jäsenen luottamustoimista

3. myöntää Pilvi Torstille vapautuksen kaupunginhallituksen ja sen 
konsernijaoston varajäsenen luottamustoimista. 

Samalla kaupunginvaltuusto päättänee valita vuoden 2012 lopussa 
päättyväksi toimikaudeksi

1. Johanna Sumuvuoren uudeksi jäseneksi ja Ville Ylikahrin uudeksi 
toiseksi varapuheenjohtajaksi kaupunginhallitukseen sekä 
Johanna Sumuvuoren Sanna Hellströmin uudeksi 
henkilökohtaiseksi varajäseneksi kaupunginhallituksen 
konsernijaostoon

2. ____________________ uudeksi jäseneksi kaupunginhallitukseen 
ja ____________________ uudeksi jäseneksi 
kaupunginhallituksen konsernijaostoon 

3. Nasima Razmyarin Osku Pajamäen uudeksi henkilökohtaiseksi 
varajäseneksi kaupunginhallitukseen 
ja  ____________________ Tarja Kantolan uudeksi 
henkilökohtaiseksi varajäseneksi kaupunginhallituksen 
konsernijaostoon.

Kaupunginvaltuusto päättänee tarkastaa pöytäkirjan tämän asian 
osalta heti.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 30/2011 16 (194)
Kaupunginhallitus

Kj/4
05.09.2011

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

Maria Nyfors, hallintosihteeri, puhelin: 310 36012
maria.nyfors(a)hel.fi

Otteet

Ote
Päätöksessä mainitut

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee esittää kaupunginvaltuustolle, että 
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee

1. myöntää Mari Puoskarille vapautuksen kaupunginhallituksen 
jäsenen ja toisen varapuheenjohtajan sekä kaupunginhallituksen 
konsernijaoston varajäsenen luottamustoimista

2. myöntää Laura Rädylle vapautuksen kaupunginhallituksen ja sen 
konsernijaoston jäsenen luottamustoimista

3. myöntää Pilvi Torstille vapautuksen kaupunginhallituksen ja sen 
konsernijaoston varajäsenen luottamustoimista. 

Samalla kaupunginvaltuusto päättänee valita vuoden 2012 lopussa 
päättyväksi toimikaudeksi

1. Johanna Sumuvuoren uudeksi jäseneksi ja Ville Ylikahrin uudeksi 
toiseksi varapuheenjohtajaksi kaupunginhallitukseen sekä 
Johanna Sumuvuoren Sanna Hellströmin uudeksi 
henkilökohtaiseksi varajäseneksi kaupunginhallituksen 
konsernijaostoon

2. ____________________ uudeksi jäseneksi kaupunginhallitukseen 
ja ____________________ uudeksi jäseneksi 
kaupunginhallituksen konsernijaostoon 

3. Nasima Razmyarin Osku Pajamäen uudeksi henkilökohtaiseksi 
varajäseneksi kaupunginhallitukseen 
ja  ____________________ Tarja Kantolan uudeksi 
henkilökohtaiseksi varajäseneksi kaupunginhallituksen 
konsernijaostoon.

Kaupunginvaltuusto päättänee tarkastaa pöytäkirjan tämän asian 
osalta heti.

Esittelijä
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Mari Puoskari (Vihr.) pyytää 11.8.2011 vapautusta 
kaupunginhallituksen jäsenen ja toisen varapuheenjohtajan 
luottamustoimista uuden työtehtävän vuoksi.

Laura Räty (Kok.) pyytää 16.8.2011 vapautusta kaupunginhallituksen ja 
sen konsernijaoston jäsenen luottamustoimista tultuaan nimitetyksi 
apulaiskaupunginjohtajaksi.

Pilvi Torsti (SDP) pyytää 18.8.2011 vapautusta kaupunginhallituksen ja 
sen konsernijaoston varajäsenen luottamustoimista muuttuneiden 
työtehtävien vuoksi.

Kaupunginvaltuusto valitsi 19.1.2011 (asia 5) Mari Puoskarin jäseneksi 
ja toiseksi varapuheenjohtajaksi, Laura Rädyn jäseneksi ja Pilvi Torstin 
Osku Pajamäen henkilökohtaiseksi varajäseneksi 
kaupunginhallitukseen toimikaudeksi 2011-2012. Lisäksi 
kaupunginvaltuusto valitsi 19.1.2011 (asia 6) Laura Rädyn jäseneksi ja 
Pilvi Torstin Tarja Kantolan henkilökohtaiseksi varajäseneksi 
kaupunginhallituksen konsernijaostoon toimikaudeksi 2011-2012. 
Kaupunginvaltuuston olisi valittava kaksi uutta jäsentä, uusi toinen 
varapuheenjohtaja ja yksi uusi varajäsen kaupunginhallitukseen, sekä 
uusi jäsen ja uusi varajäsen kaupunginhallituksen konsernijaostoon.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Maria Nyfors, hallintosihteeri, puhelin: 310 36012

maria.nyfors(a)hel.fi

Otteet

Ote
Päätöksessä mainitut
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§ 747
V Kulttuuri- ja kirjastolautakunnan jäsenen valinta

HEL 2011-002448 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että 
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee

1. myöntää Aleksi Päiväläiselle vapautuksen kulttuuri- ja 
kirjastolautakunnan jäsenen luottamustoimesta

2. valita ____________________ uudeksi jäseneksi kulttuuri- ja 
kirjastolautakuntaan vuoden 2012 lopussa päättyväksi 
toimikaudeksi. 

Samalla kaupunginvaltuusto päättänee tarkastaa pöytäkirjan tämän 
asian osalta heti.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Maria Nyfors, hallintosihteeri, puhelin: 310 36012

maria.nyfors(a)hel.fi

Otteet

Ote
Päätöksessä mainitut

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee esittää kaupunginvaltuustolle, että 
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee

1. myöntää Aleksi Päiväläiselle vapautuksen kulttuuri- ja 
kirjastolautakunnan jäsenen luottamustoimesta

2. valita ____________________ uudeksi jäseneksi kulttuuri- ja 
kirjastolautakuntaan vuoden 2012 lopussa päättyväksi 
toimikaudeksi. 

Samalla kaupunginvaltuusto päättänee tarkastaa pöytäkirjan tämän 
asian osalta heti.
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Esittelijä

Aleksi Päiväläinen (Kok.) pyytää 4.8.2011 vapautusta kulttuuri- ja 
kirjastolautakunnan jäsenen luottamustoimesta asuinkunnan 
vaihdoksen vuoksi.

Kaupunginvaltuusto valitsi 14.1.2009 (asia 5) Aleksi Päiväläisen 
jäseneksi kulttuuri- ja kirjastolautakuntaan toimikaudeksi 2009-2012. 
Kaupunginvaltuuston olisi valittava uusi jäsen toimikauden jäljellä 
olevaksi ajaksi.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Maria Nyfors, hallintosihteeri, puhelin: 310 36012

maria.nyfors(a)hel.fi

Otteet

Ote
Päätöksessä mainitut
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§ 748
V Sosiaalilautakunnan lapsi- ja perhejaoston jäsenen valinta

HEL 2011-002443 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että 
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee

1. myöntää Janette Grönforsille vapautuksen sosiaalilautakunnan 
lapsi- ja perhejaoston jäsenen luottamustoimesta

2. valita Harri Pirhosen uudeksi jäseneksi sosiaalilautakunnan lapsi- 
ja perhejaostoon vuoden 2012 lopussa päättyväksi 
toimikaudeksi. 

Samalla kaupunginvaltuusto päättänee tarkastaa pöytäkirjan tämän 
asian osalta heti.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Maria Nyfors, hallintosihteeri, puhelin: 310 36012

maria.nyfors(a)hel.fi

Otteet

Ote
Päätöksessä mainitut

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee esittää kaupunginvaltuustolle, että 
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee

1. myöntää Janette Grönforsille vapautuksen sosiaalilautakunnan 
lapsi- ja perhejaoston jäsenen luottamustoimesta

2. valita Harri Pirhosen uudeksi jäseneksi sosiaalilautakunnan lapsi- 
ja perhejaostoon vuoden 2012 lopussa päättyväksi 
toimikaudeksi. 

Samalla kaupunginvaltuusto päättänee tarkastaa pöytäkirjan tämän 
asian osalta heti.
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Esittelijä

Janette Grönfors (SDP) pyytää 17.8.2011 vapautusta 
sosiaalilautakunnan lapsi- ja perhejaoston jäsenen luottamustoimesta 
muuttuneiden työtehtävien vuoksi.

Kaupunginvaltuusto valitsi 14.1.2009 (asia 5) Janette Grönforsin 
jäseneksi sosiaalilautakunnan lapsi- ja perhejaostoon toimikaudeksi 
2009-2012. Kaupunginvaltuuston olisi valittava uusi jäsen toimikauden 
jäljellä olevaksi ajaksi.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Maria Nyfors, hallintosihteeri, puhelin: 310 36012

maria.nyfors(a)hel.fi

Otteet

Ote
Päätöksessä mainitut
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§ 749
V Kiinteistölautakunnan jäsenen valinta

HEL 2011-002434 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että 
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee

1. myöntää Kai Kalimalle vapautuksen kiinteistölautakunnan jäsenen 
luottamustoimesta

2. valita Jyrki Lohen uudeksi jäseneksi kiinteistölautakuntaan vuoden 
2012 lopussa päättyväksi toimikaudeksi. 

Samalla kaupunginvaltuusto päättänee tarkastaa pöytäkirjan tämän 
asian osalta heti.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Maria Nyfors, hallintosihteeri, puhelin: 310 36012

maria.nyfors(a)hel.fi

Otteet

Ote
Päätöksessä mainitut

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee esittää kaupunginvaltuustolle, että 
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee

1. myöntää Kai Kalimalle vapautuksen kiinteistölautakunnan jäsenen 
luottamustoimesta

2. valita Jyrki Lohen uudeksi jäseneksi kiinteistölautakuntaan vuoden 
2012 lopussa päättyväksi toimikaudeksi. 

Samalla kaupunginvaltuusto päättänee tarkastaa pöytäkirjan tämän 
asian osalta heti.

Esittelijä
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Kai Kalima (SDP) pyytää 15.8.2011 vapautusta kiinteistölautakunnan 
jäsenen luottamustoimesta.

Kaupunginvaltuusto valitsi 14.1.2009 (asia 5) Kai Kaliman jäseneksi 
kiinteistölautakuntaan toimikaudeksi 2009-2012. Kaupunginvaltuuston 
olisi valittava uusi jäsen toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Maria Nyfors, hallintosihteeri, puhelin: 310 36012

maria.nyfors(a)hel.fi

Otteet

Ote
Päätöksessä mainitut
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§ 750
V Pelastuslautakunnan varajäsenen valinta

HEL 2011-002444 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että 
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee

1. myöntää Susanna Vilkamaalle vapautuksen pelastuslautakunnan 
varajäsenen luottamustoimesta

2. valita Pirjo Tynkkysen Olavi Jauhiaisen uudeksi henkilökohtaiseksi 
varajäseneksi pelastuslautakuntaan vuoden 2012 lopussa 
päättyväksi toimikaudeksi. 

Samalla kaupunginvaltuusto päättänee tarkastaa pöytäkirjan tämän 
asian osalta heti.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Maria Nyfors, hallintosihteeri, puhelin: 310 36012

maria.nyfors(a)hel.fi

Otteet

Ote
Päätöksessä mainitut

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee esittää kaupunginvaltuustolle, että 
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee

1. myöntää Susanna Vilkamaalle vapautuksen pelastuslautakunnan 
varajäsenen luottamustoimesta

2. valita Pirjo Tynkkysen Olavi Jauhiaisen uudeksi henkilökohtaiseksi 
varajäseneksi pelastuslautakuntaan vuoden 2012 lopussa 
päättyväksi toimikaudeksi. 

Samalla kaupunginvaltuusto päättänee tarkastaa pöytäkirjan tämän 
asian osalta heti.
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Esittelijä

Susanna Vilkamaa (SDP) pyytää 9.8.2011 vapautusta 
pelastuslautakunnan varajäsenen luottamustoimesta ulkomailla 
opiskelun vuoksi.

Kaupunginvaltuusto valitsi 9.12.2009 (asia 6) Susanna Vilkamaan Olavi 
Jauhiaisen henkilökohtaiseksi varajäseneksi pelastuslautakuntaan 
vuoden 2012 lopussa päättyväksi toimikaudeksi. Kaupunginvaltuuston 
olisi valittava uusi varajäsen toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Maria Nyfors, hallintosihteeri, puhelin: 310 36012

maria.nyfors(a)hel.fi

Otteet

Ote
Päätöksessä mainitut
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§ 751
V Kaupunkisuunnittelulautakunnan varajäsenen valinta

HEL 2011-002436 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että 
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee

1. myöntää Satu Erralle vapautuksen 
kaupunkisuunnittelulautakunnan varajäsenen luottamustoimesta

2. valita Saija Kaleniuksen Matti Niemen uudeksi henkilökohtaiseksi 
varajäseneksi kaupunkisuunnittelulautakuntaan vuoden 2012 
lopussa päättyväksi toimikaudeksi. 

Samalla kaupunginvaltuusto päättänee tarkastaa pöytäkirjan tämän 
asian osalta heti.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Maria Nyfors, hallintosihteeri, puhelin: 310 36012

maria.nyfors(a)hel.fi

Otteet

Ote
Päätöksessä mainitut

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee esittää kaupunginvaltuustolle, että 
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee

1. myöntää Satu Erralle vapautuksen 
kaupunkisuunnittelulautakunnan varajäsenen luottamustoimesta

2. valita Saija Kaleniuksen Matti Niemen uudeksi henkilökohtaiseksi 
varajäseneksi kaupunkisuunnittelulautakuntaan vuoden 2012 
lopussa päättyväksi toimikaudeksi. 

Samalla kaupunginvaltuusto päättänee tarkastaa pöytäkirjan tämän 
asian osalta heti.



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 30/2011 27 (194)
Kaupunginhallitus

Kj/9
05.09.2011

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

Esittelijä

Satu Erra (SDP) pyytää 17.8.2011 vapautusta 
kaupunkisuunnittelulautakunnan varajäsenen luottamustoimesta 
muuttuneen kokousajankohdan vuoksi.

Kaupunginvaltuusto valitsi 14.1.2009 (asia 5) Satu Erran (ent. Laine) 
Matti Niemen henkilökohtaiseksi varajäseneksi 
kaupunkisuunnittelulautakuntaan toimikaudeksi 2009-2012. 
Kaupunginvaltuuston olisi valittava uusi varajäsen toimikauden jäljellä 
olevaksi ajaksi.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Maria Nyfors, hallintosihteeri, puhelin: 310 36012

maria.nyfors(a)hel.fi

Otteet

Ote
Päätöksessä mainitut



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 30/2011 28 (194)
Kaupunginhallitus

Kj/10
05.09.2011

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

§ 752
V Ympäristölautakunnan kahden jäsenen ja yhden varajäsenen 
valinta

HEL 2011-002446 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että 
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee

1. myöntää Johanna Haapalalle vapautuksen ympäristölautakunnan 
jäsenen luottamustoimesta

2. myöntää Saija Kaleniukselle vapautuksen ympäristölautakunnan 
varajäsenen luottamustoimesta

3. valita ____________________ ja ____________________ 
uusiksi jäseniksi ympäristölautakuntaan vuoden 2012 lopussa 
päättyväksi toimikaudeksi

4. valita Satu Erran Tapani Salosen uudeksi henkilökohtaiseksi 
varajäseneksi ympäristölautakuntaan vuoden 2012 lopussa 
päättyväksi toimikaudeksi. 

Samalla kaupunginvaltuusto päättänee tarkastaa pöytäkirjan tämän 
asian osalta heti.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Maria Nyfors, hallintosihteeri, puhelin: 310 36012

maria.nyfors(a)hel.fi

Otteet

Ote
Päätöksessä mainitut

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee esittää kaupunginvaltuustolle, että 
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee
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1. myöntää Johanna Haapalalle vapautuksen ympäristölautakunnan 
jäsenen luottamustoimesta

2. myöntää Saija Kaleniukselle vapautuksen ympäristölautakunnan 
varajäsenen luottamustoimesta

3. valita ____________________ ja ____________________ 
uusiksi jäseniksi ympäristölautakuntaan vuoden 2012 lopussa 
päättyväksi toimikaudeksi

4. valita Satu Erran Tapani Salosen uudeksi henkilökohtaiseksi 
varajäseneksi ympäristölautakuntaan vuoden 2012 lopussa 
päättyväksi toimikaudeksi. 

Samalla kaupunginvaltuusto päättänee tarkastaa pöytäkirjan tämän 
asian osalta heti.

Esittelijä

Johanna Haapala (Kok.) pyytää 8.8.2011 vapautusta 
ympäristölautakunnan jäsenen luottamustoimesta paikkakunnalta 
muuton vuoksi.

Saija Kalenius (SDP) pyytää 22.8.2011 vapautusta 
ympäristölautakunnan varajäsenen luottamustoimesta muuttuneiden 
työtehtävien vuoksi.

Lisäksi hallintokeskus on saanut ilmoituksen, että 
ympäristölautakunnan jäsen Juha Peltonen (Kok.) on kuollut.

Kaupunginvaltuusto valitsi 14.1.2009 (asia 5) Juha Peltosen ja 
Johanna Haapalan jäseniksi ja Saija Kaleniuksen (ent. Jokela) Tapani 
Salosen henkilökohtaiseksi varajäseneksi ympäristölautakuntaan 
toimikaudeksi 2009-2012. Kaupunginvaltuuston olisi valittava kaksi 
uutta jäsentä ja yksi uusi varajäsen toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Maria Nyfors, hallintosihteeri, puhelin: 310 36012

maria.nyfors(a)hel.fi

Otteet

Ote
Päätöksessä mainitut
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§ 753
V Opetuslautakunnan ruotsinkielisen jaoston varajäsenen valinta

HEL 2011-000217 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että 
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee

1. myöntää Christian Bäcklundille vapautuksen opetuslautakunnan 
ruotsinkielisen jaoston varajäsenen luottamustoimesta

2. valita Thomas Micklinin Hildur Boldtin uudeksi henkilökohtaiseksi 
varajäseneksi opetuslautakunnan ruotsinkieliseen jaostoon 
vuoden 2012 lopussa päättyväksi toimikaudeksi. 

Samalla kaupunginvaltuusto päättänee tarkastaa pöytäkirjan tämän 
asian osalta heti.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Maria Nyfors, hallintosihteeri, puhelin: 310 36012

maria.nyfors(a)hel.fi

Otteet

Ote
Päätöksessä mainitut

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee esittää kaupunginvaltuustolle, että 
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee

1. myöntää Christian Bäcklundille vapautuksen opetuslautakunnan 
ruotsinkielisen jaoston varajäsenen luottamustoimesta

2. valita Thomas Micklinin Hildur Boldtin uudeksi henkilökohtaiseksi 
varajäseneksi opetuslautakunnan ruotsinkieliseen jaostoon 
vuoden 2012 lopussa päättyväksi toimikaudeksi. 

Samalla kaupunginvaltuusto päättänee tarkastaa pöytäkirjan tämän 
asian osalta heti.
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Esittelijä

Christian Bäcklund (SDP) pyytää 27.5.2011 vapautusta 
opetuslautakunnan ruotsinkielisen jaoston varajäsenen 
luottamustoimesta.

Kaupunginvaltuusto valitsi 14.1.2009 (asia 5) Christian Bäcklundin 
Hildur Boldtin henkilökohtaiseksi varajäseneksi opetuslautakunnan 
ruotsinkieliseen jaostoon toimikaudeksi 2009-2012. 
Kaupunginvaltuuston olisi valittava uusi varajäsen toimikauden jäljellä 
olevaksi ajaksi.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Maria Nyfors, hallintosihteeri, puhelin: 310 36012

maria.nyfors(a)hel.fi

Otteet

Ote
Päätöksessä mainitut
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§ 754
V Liikuntalautakunnan jäsenen valinta

HEL 2011-002447 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että 
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee

1. myöntää Harri Pirhoselle vapautuksen liikuntalautakunnan 
jäsenen luottamustoimesta

2. valita nykyisen varajäsenen Heikki Virkkusen uudeksi jäseneksi 
liikuntalautakuntaan vuoden 2012 lopussa päättyväksi 
toimikaudeksi

3. valita Petri Ijäksen Heikki Virkkusen henkilökohtaiseksi 
varajäseneksi liikuntalautakuntaan vuoden 2012 lopussa 
päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto päättänee tarkastaa pöytäkirjan tämän 
asian osalta heti.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Maria Nyfors, hallintosihteeri, puhelin: 310 36012

maria.nyfors(a)hel.fi

Otteet

Ote
Päätöksessä mainitut

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee esittää kaupunginvaltuustolle, että 
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee

1. myöntää Harri Pirhoselle vapautuksen liikuntalautakunnan 
jäsenen luottamustoimesta



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 30/2011 33 (194)
Kaupunginhallitus

Kj/12
05.09.2011

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

2. valita nykyisen varajäsenen Heikki Virkkusen uudeksi jäseneksi 
liikuntalautakuntaan vuoden 2012 lopussa päättyväksi 
toimikaudeksi

3. valita Petri Ijäksen Heikki Virkkusen henkilökohtaiseksi 
varajäseneksi liikuntalautakuntaan vuoden 2012 lopussa 
päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto päättänee tarkastaa pöytäkirjan tämän 
asian osalta heti.

Esittelijä

Harri Pirhonen (SDP) pyytää 16.8.2011 vapautusta liikuntalautakunnan 
jäsenen luottamustoimesta työaikataulujen vuoksi.

Kaupunginvaltuusto valitsi 14.1.2009 Harri Pirhosen jäseneksi 
liikuntalautakuntaan toimikaudeksi 2009-2012. Kaupunginvaltuuston 
olisi valittava uusi jäsen toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Maria Nyfors, hallintosihteeri, puhelin: 310 36012

maria.nyfors(a)hel.fi

Otteet

Ote
Päätöksessä mainitut
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§ 755
V Käräjäoikeuden kahden lautamiehen valinta

HEL 2011-002621 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että 
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee

1. myöntää Maritta Harjapäälle vapautuksen käräjäoikeuden 
lautamiehen tehtävästä

2. valita Sirkka Farinin ja Katrina Forssin käräjäoikeuden 
lautamiehiksi vuoden 2012 lopussa päättyväksi toimikaudeksi. 

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Laura Räty

Lisätiedot
Maria Nyfors, hallintosihteeri, puhelin: 310 36012

maria.nyfors(a)hel.fi

Otteet

Ote
Päätöksessä mainitut

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee esittää kaupunginvaltuustolle, että 
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee

1. myöntää Maritta Harjapäälle vapautuksen käräjäoikeuden 
lautamiehen tehtävästä

2. valita Sirkka Farinin ja Katrina Forssin käräjäoikeuden 
lautamiehiksi vuoden 2012 lopussa päättyväksi toimikaudeksi. 

Esittelijä

Maritta Harjapää pyytää 16.8.2011 vapautusta käräjäoikeuden 
lautamiehen tehtävästä.

Lisäksi hallintokeskus on saanut ilmoituksen, että käräjäoikeuden 
lautamies Mervi Tynys on kuollut.
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Kaupunginvaltuusto valitsi 11.2.2009 (asia 13) Maritta Harjapään ja 
Mervi Tynyksen käräjäoikeuden lautamiehiksi toimikaudeksi 2009-
2012. Kaupunginvaltuuston olisi valittava kaksi uutta lautamiestä 
toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi.

Esittelijä
vs. apulaiskaupunginjohtaja
Laura Räty

Lisätiedot
Maria Nyfors, hallintosihteeri, puhelin: 310 36012

maria.nyfors(a)hel.fi

Otteet

Ote
Päätöksessä mainitut
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§ 756
V  Haagan tontin 29055/7 asemakaavan muuttaminen (nro 12040)

HEL 2011-001149 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että 
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee hyväksyä 29. kaupunginosan (Haaga, 
Etelä-Haaga) korttelin nro 29055 tontin nro 7 asemakaavan muutoksen 
kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosaston 3.3.2011 päivätyn 
piirustuksen nro 12040 mukaisena.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä

Lisätiedot
Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36024

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaavakartta nro 12040
2 Havainnekuva
3 Päätöshistoria

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee esittää kaupunginhallitukselle, että 
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee hyväksyä 29. kaupunginosan (Haaga, 
Etelä-Haaga) korttelin nro 29055 tontin nro 7 asemakaavan muutoksen 
kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosaston 3.3.2011 päivätyn 
piirustuksen nro 12040 mukaisena.

Tiivistelmä

Tontin osoite on Orapihlajatie 17. 

Vuonna 1925 rakennettu omakotitalo suojellaan (sr-2). Tontin raken-
nusoikeus säilyy ennallaan. Voimassa olevaan kaavaan merkityn ra-
kennusalan rajoja muutetaan siten, että jäljellä oleva rakennusoikeus 
(n. 500 k-m2) voidaan käyttää kolmen erillisen omakotitalon rakentami-
seen.

Esittelijä
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Lähtökohdat

Kaavoitustilanne

Helsingin yleiskaava 2002:ssa alue on kerrostalovaltaista asunto- ja 
toimitila-aluetta. 

Voimassa oleva asemakaava on vahvistettu vuonna 1960. Kaavaan on 
merkitty rakennusala enintään kaksikerroksiselle ja enintään 7 m kor-
kealle asuinrakennukselle, jossa saa olla enintään 4 asuntoa. Raken-
nusoikeus on ilmoitettu siten, että tontin pinta-alasta saa rakentaa enin-
tään 1/5. Määrä vastaa tonttitehokkuutta e = 0.4.

Rakennuskiellot

Tontti kuuluu alueeseen, jolla on voimassa rakennuskielto asemakaa-
van muuttamiseksi. 

Maanomistus

Tontti on yksityisessä omistuksessa.

Alueen yleiskuvaus

Tontti sijaitsee Huopalahden aseman luoteispuolella. Lähiympäristössä 
on 1960- ja 1970-luvuilla rakennettuja kaksikerroksisia rivitaloja. Radan 
ja asutuksen väli on rakentamatonta aluetta.

Tontilla on vuonna 1925 rakennettu, hyväkuntoinen omakotitalo ja use-
assa eri vaiheessa rakennettu piharakennus. Rakennukset on esitetty 
suojeltaviksi arkkitehtonisen, historiallisen ja ympäristöllisen arvonsa 
takia "Etelä-Haagan kaavoitusperiaatteet ja suositukset rakennussuoje-
lukohteiksi" -raportissa. Kaupunkisuunnittelulautakunta merkitsi vuonna 
1998 Etelä-Haagan kaavoitusperiaatteet tiedoksi ja ohjeellisina nouda-
tettaviksi alueen asemakaavan muutosehdotuksia laadittaessa.

Ympäristöhäiriöt

Helsingin kaupungin meluselvityksen 2007 mukaan raideliikenteen ai-
heuttama päiväajan keskiäänitaso on tontilla alle ohjearvotason 55 dB.

Asemakaavan muutoksen sisältö

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on suojella olemassa oleva ra-
kennus ja mahdollistaa jäljellä olevan rakennusoikeuden käyttäminen.

Tontti on merkitty erillispientalojen korttelialueeksi (AO). Rakennusoi-
keus säilyy entisellään. Merkintä 620 k-m2 vastaa tonttitehokkuutta e = 
0.4. Suojeltavan rakennuksen lisäksi tontilla on rakennusala kolmelle 
yhden asunnon asuinrakennukselle. Nykyisen talousrakennuksen 
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paikalle saa rakentaa 30 m2 kerrosalaan laskettavia tiloja. Kerrosalan 
lisäksi asuinrakennusten yhteyteen saa rakentaa varasto- ja huoltotiloja 
15 m2/asunto. Erillisiä varasto- ja autosuojarakennuksia ei sallita. 

Nykyinen asuinrakennus on suojeltu sr-2-merkinnällä. Talousrakennus-
ta ei ole merkitty suojeltavaksi, koska se ei ole enää alkuperäisessä 
asussaan. 

Tontin pinta-ala on 1 548 m2.

Ympäristöhäiriöt

Helsingin kaupungin meluselvityksen 2007 perusteella piha-alueiden 
meluntorjuntaan ei ole tarvetta. Yksittäisten junien ohiajojen huomioon 
ottamiseksi on kaavassa annettu ääneneristävyysvaatimus 32 dB ra-
dan puoleisille julkisivuille sekä määräys runkomelun huomioon ottami-
seksi. 

Asemakaavan muutoksen vaikutukset

Kaavan toteuttaminen muuttaa katuvarren kaupunkikuvaa. Vehreä ja 
avara tila häviää ja paikalle rakennetaan uusia rakennuksia. Olemassa 
olevan rakennuksen suojeleminen turvaa rakennusperinnön ja ympäris-
tön kerroksellisuuden säilymistä. 

Suunnittelun vaiheet ja vuorovaikutus

Tontinomistaja on 18.1.2006 hakenut asemakaavan muuttamista siten, 
että jäljellä oleva rakennusoikeus voidaan käyttää.

Vireilletulosta on ilmoitettu osallisille kaupunkisuunnitteluviraston ase-
makaavaosaston kirjeellä (päivätty 19.11.2010), jonka mukana lähetet-
tiin osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja asemakaavan muutosluon-
nos. 

Osallistuminen ja vuorovaikutus on järjestetty osallistumis- ja arviointi-
suunnitelman mukaisesti. 

Asemakaavan muutosluonnos oli nähtävänä kaupunkisuunnitteluviras-
tossa 29.11.–17.12.2010 ja viraston internetsivuilla. 

Viranomaisyhteistyö

Kaavamuutoksen valmistelun yhteydessä on tehty viranomaisyhteis-
työtä ympäristökeskuksen, kaupunginmuseon ja rakennusvalvontavi-
raston kanssa.

Kaupunginmuseolla ei ollut huomautettavaa kaavamuutoksesta. Ympä-
ristökeskuksen mukaan tontilla ei ole tarvetta meluntorjuntatoimiin ja 
raideliikenteen runkomelu on otettu huomioon kaavaluonnoksessa.
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Esitetyt mielipiteet

Kaavamuutoksen valmisteluun liittyen asemakaavaosastolle saapui 
kaksi mielipidekirjettä, jotka koskivat osallistumis- ja arviointisuunnitel-
maa ja asemakaavan muutosluonnosta. 

Irina Heikkilä-Hänninen vastusti sitä, että yksi asuinrakennus on suun-
niteltu lähes kiinni heidän taloyhtiönsä aitaan ja autotalliin. Vanhoja 
tontteja ei saisi rakentaa aivan täyteen, koska alueen puistomainen 
luonne häviää. Rakennustyöt, etenkin räjäytykset, voivat aiheuttaa vau-
rioita naapuritaloihin.

Vastine

Rakennusalan raja on siirretty 4 m:n päähän tontin rajasta, jolloin auto-
tallin ja uuden rakennuksen väliin jää istutettavaa aluetta lähes 10 m. 
Rakennustöiden valvontaa hoitaa rakennusvalvontavirasto.

Reijo ja Kirsti Luostarinen esittivät, että vaihtoehtoisen suunnitelman 
kautta minimoitaisiin haitat, joita kolmen omakotitalon rakentaminen ai-
heuttaa kauniille historialliselle kokonaisuudelle. Suojeltu rakennus jää 
taloryhmän taakse ja puistomainen, maisemallinen arvo vähenee. Esi-
tyksestä ei käy ilmi rakentamisen osuus tontin pinta-alasta.

Vastine

Vaihtoehtona on tutkittu koko jäljellä olevan rakennusoikeuden sijoitta-
mista kadun varteen yhteen rakennukseen, joka liittyisi lähiympäristöön 
noudattamalla kaksikerroksisten rivitalojen rakennustapaa. Massiivinen 
rakennus estäisi suojelutalon näkymisen kadulle eikä tälläkään ratkai-
sulla voitaisi välttyä puiden kaatamiselta. Kaavaehdotuksen ratkaisussa 
rakennukset muodostavat mittakaavallisesti yhtenäisen ryhmän, jonka 
osana olemassa oleva suojelutalo vilahtelee kadulle monesta eri kul-
masta. Kaavamääräyksellä on pyritty turvaamaan rakentamatta jäävien 
tontin osien istutusten säilyttäminen ja korvaaminen. Jotta istutettavaa 
piha-aluetta säästyisi mahdollisimman paljon, ei tontille saa rakentaa 
erillisiä piharakennuksia muualle kuin nykyisen varaston paikalle. Va-
rastotilat on rakennettava asuinrakennusten yhteyteen. Kaavan mukai-
nen rakentaminen vie maksimissaan noin kolmasosan tontin pinta-
alasta.

Ehdotus on ollut julkisesti nähtävänä 25.3.–26.4.2011, mistä on ilmoi-
tettu maankäyttö- ja rakennusasetuksessa säädetyllä tavalla. Ehdotus-
ta vastaan ei ole tehty muistutuksia.

Lisäksi ehdotuksesta on pyydetty rakennusvalvontaviraston, HSY:n ve-
sihuollon, ympäristökeskuksen, kiinteistöviraston ja kaupunginmuseon 
lausunnot. 
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Lausunnot

Rakennusvalvontavirasto näkee joitakin ongelmia muutosehdotukses-
sa. Virasto toteaa kuitenkin, että taitavalla suunnittelulla ongelmat voi-
vat olla ratkaistavissa, etenkin jos uudisrakennuksia suunnitellaan yh-
tenä kokonaisuutena, mutta että hankkeessa riittänee haastetta myös 
rakennusvalvonnalle.

HSY:n vesihuolto mainitsee mm., että aluetta palvelevat vesijohdot ja 
viemärit on rakennettu eikä niitä tarvitse siirtää.

Ympäristökeskuksella ja kiinteistövirastolla ei ole huomautettavaa muu-
tosehdotuksesta.

Kaupunginmuseo pitää kulttuuriympäristön vaalimisen kannalta 
hyvänä, että 1920-luvun omakotitalo suojellaan asemakaavassa. 
Kaupunginmuseolla ei ole huomautettavaa muutosehdotuksesta.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä

Lisätiedot
Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36024

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaavakartta nro 12040
2 Havainnekuva
3 Päätöshistoria
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§ 757
V  Laajasalon puisto-, virkistys-, kesämaja-, palstaviljely- ym. 
alueiden (Stansvikin alue) asemakaavan hyväksyminen (nro 11960)

HEL 2011-001170 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että 
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee hyväksyä 49. kaupunginosan 
(Laajasalo, Tahvonlahti) puisto-, virkistys-, kesämaja-, palstaviljely-, 
vesi-, katu-, liikenne- sekä urheilu- ja virkistyspalvelujen alueiden 
asemakaavan kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosaston 
28.1.2010 päivätyn ja 30.9.2010 muutetun piirustuksen nro 11960 
mukaisena. 

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä

Lisätiedot
Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36024

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaavakartta nro 11960
2 Havainnekuva
3 Vuorovaikutusraportti
4 Päätöshistoria

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee esittää kaupunginvaltuustolle, että 
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee hyväksyä 49. kaupunginosan 
(Laajasalo, Tahvonlahti) puisto-, virkistys-, kesämaja-, palstaviljely-, 
vesi-, katu-, liikenne- sekä urheilu- ja virkistyspalvelujen alueiden 
asemakaavan kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosaston 
28.1.2010 päivätyn ja 30.9.2010 muutetun piirustuksen nro 11960 
mukaisena. 

Tiivistelmä

Kaava-alue rajoittuu suunniteltuun Kruunuvuorenrannan 
asuinalueeseen, laajaan Hevossalmen ja Tullisaaren 
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virkistysaluekokonaisuuteen, Kruunuvuorenrantaan johtavaan 
pääväylään (Koirasaarentie) ja mereen. 

Asemakaava mahdollistaa Stansvikin alueen kulttuurihistoriallisten ja 
luontoarvojen säilyttämisen ja alueen kehittämisen julkisena virkistys-
alueena, jossa perinteinen kesäkotitoiminta, luonnonsuojelulliset näkö-
kohdat ja alueelle sopivat pienimuotoiset virkistystoiminnot lomittuvat. 
Kartanoalueen kulttuurihistoriallinen ympäristö suojeltavine rakennuk-
sineen muodostaa merenrantojen kanssa monipuolisen ja elämykselli-
sen ympäristön, jonka merkitys Laajasalon keskuspuistomaisten viher-
alueiden ja Kruunuvuorenrannan välimaastossa vielä korostuu tulevai-
suudessa, kun Kruunuvuorenrannan uusi asuinalue on valmis.

Stansvikin kartanon alue on merkitty puistoalueeksi, joka on kulttuuri-
historiallisesti ja maisemallisesti merkittävä (VP/s). Alueen arvokas ra-
kennuskanta on suojeltu sr-merkinnöin. Kartanoalueelle on esitetty 
myös uudisrakentamismahdollisuuksia.   

Kaava mahdollistaa ravintolan laajentamisen, kahden viljelypalsta-alu-
een perustamisen Stansvikintien varteen ja Vanhankylän kesämaja-
alueen tiivistämisen sekä virkistyspalvelujen (melonnan tukikohta ja 
saunat) sijoittamisen alueen länsirannalle. Tahvonlahdenniemi on mer-
kitty virkistysalueeksi, joka liittyy kulttuurihistoriallisesti arvokkaaseen 
maisemapuistokokonaisuuteen (VL/s). Aluetta tulee hoitaa siten, että 
sen geologia-, luonto- ja maisema-arvot säilyvät.    

Alue on valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö 
(RKY 2009).

Esittelijä

Aloite

Kaavoitustyö on käynnistetty kaupungin aloitteesta vuonna 2008.

Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi 16.4.2009 Stansvikin alueen 
asemakaava- ja asemakaavan muutosluonnoksen jatkosuunnittelun 
pohjaksi edellyttäen, että jatkosuunnittelussa tutkitaan, voidaanko 
ravintolarakennuksen ja harjualueen väliin suunnitellun 
pysäköintialueen pysäköintipaikat sijoittaa alueen muiden 
pysäköintipaikkojen yhteyteen.

Luonnokseen sisältynyt Nuottaniemen alue on rajattu valmistellun eh-
dotuksen ulkopuolelle alueen liikennejärjestelyjen vuoksi.

Kaavoitustilanne

Yleiskaava ja asemakaava
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Helsingin yleiskaava 2002:ssa alue on kulttuurihistoriallisesti, raken-
nustaiteellisesti ja maisemakulttuurin kannalta merkittävää kaupunki-
puistoaluetta. 

Kruunuvuorenrannan osayleiskaavassa (Kvsto 10.12.2008) Stansvikin 
alue on virkistysaluetta, jonka kulttuurihistoriallinen arvo tulee säilyttää 
(V/S1), ja virkistysaluetta, jonka kulttuurihistoriallinen arvo sekä geolo-
giset ja muut luonnonarvot tulee säilyttää (V/S2).

Alue on asemakaavoittamatonta.

Päätökset

Ympäristölautakunta hyväksyi 12.8.2008 Tahvonlahden harjun 
luonnonsuojeluohjelmaan. Rauhoituksen tarkoituksena on suojella 
Helsingin hyvin säilynyt ja maisemallisesti eheä soraharju sekä 
lepakoiden tärkeä esiintymisalue.

Kaupunkisuunnittelulautakunta antoi tammikuussa 2008 Tahvonlahden 
harjun liittämisestä luonnonsuojeluohjelmaan kielteisen lausunnon.

Kaava-alue rajautuu koillisosassa Kvston 22.9.2010 hyväksymään Gu-
nillankallion kaava-alueeseen. Kaavasta on valitettu.

Selvitykset

Kaavoituksen ja muun aluetta koskevan suunnittelun yhteydessä on 
tehty useita selvityksiä: mm. Stansvikin kartanoalueen 
ympäristöhistoriallinen selvitys ja Kruunuvuorenrannan osayleiskaava-
alueen luonto-selvitys ja maankäytön luontovaikutusten arviointi.

Suunnitelmat

Kaavoituksen yhteydessä on aluetta koskevan suunnittelun yhteydessä 
laadittu seuraavat suunnitelmat: Stansvikin kartanoalueen yleissuunni-
telma ja Stansvikin kartanoalueelle sijoittuvien, virkistykseen liittyvien 
alueiden ja rakennusten viitesuunnitelma sekä kesämajojen tyyppipii-
rustusten laadinta. 

Maanomistus

Alue on kaupungin omistuksessa. Stansvikin kartanoalue on vuokrattu 
Jyty Helsinki ry:lle (Julkisten ja yksityisalojen toimihenkilöliitto). Vuokra-
sopimus on toistaiseksi voimassa kuuden kuukauden irtisanomisajalla. 
Jyty Helsinki ry on ollut Stansvikin kartanon vuokralainen vuodesta 
1945, jolloin kartanon ydinalue rakennuksineen vuokrattiin Helsingin 
kaupungin virkamiesyhdistykselle (KVL). Myöhemmin yhdistyksen 
vuokra-alue laajeni Nuottaniemeen, Koirasaarentien varteen ja Tahvon-
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lahdenniemen kärkeen. Nykyään Stansvikin kartanoalue, 
Tahvonlahden harju ja Nuottaniemi ovat yleistä virkistysaluetta. 

Alueen yleiskuvaus

Alue sijaitsee Laajasalon lounaisosassa, meren ympäröivällä Tahvon-
lahdenniemellä. Niemen kärki työntyy merelle ja erottuu maisemassa 
männikköisenä harjuna. Niemen länsiosan tyvi on kalliosta metsää, jon-
ka rantavyöhykkeellä kasvaa isokokoisia kilpikaarnaisia mäntyjä. Näkö-
ala avomerelle ja Suomenlinnan suuntaan on huikea. Niemen itäpuolen 
ruovikkoinen lahti, Tahvonlahti, kurottuu syvälle aina Koirasaarentielle 
asti. Tahvonlahden poukamat ovat ruovikon peittämät. Lahden keskellä 
on metsäinen saari, joka on ajan myötä kasvanut kiinni mantereeseen. 

Stansvikin kartanon rakennukset pihapiireineen sijaitsevat niemen kor-
keimmalla kohdalla, niemen keskiosan rehevässä kulttuurimaisemassa. 
Päärakennuksen edustalta itään aukeaa kartanopuisto, jota reunustaa 
pienempiä kartanokokonaisuuteen liittyviä rakennuksia. Kartanon pui-
seen kaksikerroksiseen päärakennukseen johtaa komea, vanha tam-
mikuja.

Rakennettu ympäristö

Stansvikin kartanoalue on maisemallisesti merkittävä ja eheä 
kokonaisuus, jonka syntyhistoria juontaa aina 1700-luvulle asti. 
Stansvikin kartano on ollut aina omistajiensa kesäkäytössä. 
Palvelusväki asui talviajan kartanon pihapiirin erillisissä rakennuksissa 
ja huolehti mm. navettatöistä ja karjasta ympäri vuoden.

Kartanoalueen vanhin rakennus on kartanon päärakennus (1804). 
Viereinen, kartanon kesävieraiden majoitukseen tarkoitettu rakennus, 
on vuodelta 1820, sitä on laajennettu vuonna 1898. Vanhimpiin 
rakennuksiin kuuluu myös komea venesuoja (1820). 
Kartanopuistosommitelman rakenteellisena osana on säilynyt läheisen 
saaren, Vanhankylän, eteläosan näköalakalliolle sijoitettu huvimaja eli 
temppeli (1800-luvun alku).

Palvelusväelle rakennettiin omat tilat; renkien talo (1820) ja piikojen 
talo (n. 1850), jotka ovat säilyneet. Päärakennuksen luoteispuolella on 
1920-luvulla rakennettu kaksikerroksinen, hirsirakenteinen tilanhoitajan 
talo. Päärakennuksen länsipuolelle rakennettiin useita 
talousrakennuksia, kuten navetta, talli, vaunuvaja, kellari, riihi ja 
länsirannan venevaja. Näistä on jäljellä vaunuvaja, kellari ja venevaja 
sekä navetan kivijalka.

Uudemmat rakennukset sijaitsevat niemen länsipuolella. Niitä ovat 
navetan paikalle rakennettu ravintola (1960), länsirannalla sijaitseva 
hirsirakenteinen sauna (1948), talonmiehen asunto (1965) ja 
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huoltorakennukset (1960-luku). Kartanon koillispuolella sijaitsevassa 
Vanhankylän metsäisessä saaressa on 23 kesämajaa (1960–1970-
luku).

Palvelut

Stansvikin kartanon ravintola on avoinna suurimman osan vuodesta. 
Jyty Helsinki ry, joka on Stansvikin kartanon rakennuksien vuokraaja, 
vuokraa edelleen kartanon päärakennusta ja länsirannalla sijaitsevaa 
saunaa. Huviloissa olevia huoneita vuokrataan myös muille kuin Jyty 
Helsinki ry:n jäsenille. Vanhassakylässä on Jyty Helsinki ry:n jäsenillä 
23 kesämajaa.

Luonnonympäristö

Tahvonlahti on reheväkasvuinen, ruovikon laajasti peittämä, 
reunoiltaan matala lahti, jonka itäreunat ovat rehevää, umpeen 
kasvanutta peltoa ja niittyä. Tahvonlahdenniemen tyvessä kasvaa 
kallioista vanhaa mäntymetsää. Kartanopuistossa ja sen 
lähiympäristössä kasvaa jaloja lehtipuita, erityisesti tammia. 
Tahvonlahdenniemen harjun kapea männikköinen kärki työntyy 
etäämmälle merelle.

Suojelukohteet

Kaava-alue on valtakunnallisesti merkittävää rakennettua 
kulttuuriympäristöä. Stansvikin kartano kuuluu Helsingin 
höyrylaivareittien kesähuvila-asutuksen kokonaisuuteen. (Museovirasto 
"Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt, RKY 
22.12.2009".)

Tahvonlahdenniemi, joka on kalliosydäminen pitkittäisharju, on 
geologialtaan, geomorfologialtaan ja maisemaltaan arvokas ja 
suojeltava alue. Tahvonlahden harju on ympäristökeskuksen 
luontotietokannassa arvioitu kuuluvan arvoluokkaan I.

Kaupungin luontotietokannassa on mainittu myös Tahvonlahden 
ruovikkoalueella sijaitseva n. 4 ha:n kokoinen liejukerrostuma, jolla on 
geologista ja geomorfologista arvoa. 

Tahvonlahden n. 8 ha:n suuruinen rehevä pohjukka reunametsineen on 
linnustollisesti arvokasta aluetta. Varisluodon vajaan hehtaarin 
kokoinen kallioinen karu Varisluodonkari on linnustollisesti arvokas 
kohde.

Tahvonlahden harju ja Stansvikin kartanopuisto ovat lepakoiden tärke-
ää esiintymisaluetta. Lepakot saalistavat mäntykankaalla ja jalopuuku-
janteella. Ympäristökeskuksen luontotietokannassa lepakoiden esiinty-
misalueen on arvioitu kuuluvan arvoluokkaan I.
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Tahvonlahden kärjen harju on kasvistoltaan arvokasta aluetta. Kasvilli-
suuden arvo perustuu näyttävyyteen (kilpikaarnamännyt), merenranto-
jen kohtalaiseen luonnontilaisuuteen ja monipuolisuuteen.

Tavoitteet

Kaavan tavoitteena on mahdollistaa alueen kehittyminen 
monipuolisena virkistysalueena siten, että alueen maisemalliset, 
kulttuurihistorialliset ja luonnon arvot säilyvät. Tavoitteena on 
kartanopuiston ytimen ennallistaminen ja kartanon maiseman 
palauttaminen.

Kartanon lähietäisyydelle, Kruunuvuorenrantaan rakennetaan asunnot 
n. 10 000 asukkaalle. Uusien käyttäjien myötä Stansvikin alue muuttuu 
julkisemmaksi virkistysalueeksi ja kävijöiden lisääntyminen luo edelly-
tykset perustaa alueelle pienimuotoista virkistyskäyttöä palvelevaa toi-
mintaa. Erityisesti Tahvonlahdenniemen länsiranta tarjoaa tähän hyvät 
puitteet. Tavoitteena on uusien käyttäjien sitouttaminen alueeseen ja 
mahdollisuuksien tarjoaminen yhteiseen toimintaan.

Tavoitteena on suunnitella kevyen liikenteen verkosto siten, että se oh-
jaa hyvin alueella liikkujia. Kanavoitu kulku on ainoa tapa suojella Tah-
vonlahden harjun arkaa kasvillisuutta ja luontoarvoja.

Stansvikin kartanoalueella toiminut kesänviettoperinne jatkuu. Asunto-
rakentamisen myötä mahdollisesti myöhemmin poistuvat Uudenkylän 
kesämajapaikat korvataan uusilla paikoilla Vanhassakylässä Stansvikin 
kartanoalueella, jossa olemassa olevaa kesämaja-aluetta tiivistetään. 
Ympäröivä meri rantoineen, vaihteleva luonto, historiallinen ympäristö 
rakennuksineen ja alueen liittyminen saumattomasti laajempaan virkis-
tysaluekokonaisuuteen luovat hyvät lähtökohdat kehittää Stansvikin 
aluetta koko Laajasalon virkistysalueen kohokohdaksi. 

Asemakaavan sisältö

Puistot (VP/s)

Stansvikin kartanopuiston ydinalue on merkitty kulttuurihistoriallisesti ja 
maisemallisesti arvokkaaksi puistoalueeksi. Aluetta tulee hoitaa siten, 
että alueen ja rakennuskannan kulttuurihistoriallinen ja maisemallinen 
arvo säilyy. Myös Vanhankylän kesämaja-alueen eteläpuolella oleva 
alue on merkitty VP/s-alueeksi. 

Lähivirkistysalueet (VL/s-1)

Stansvikin kartanopuiston pohjoispuoli, Tahvonlahdenniemen tyvi ja 
niemen selänne ovat virkistysaluetta, joka on kulttuurihistoriallisesti 
merkittävää maisemakokonaisuutta ja jota tulee hoitaa siten, että sen 
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maisema-arvot säilyvät. Alueen sisällä on ohjeellinen alueen osa (ma), 
joka tulee säilyttää avoimena.

Lähivirkistysalue (VL/s)

Tahvonlahdenniemen kärkiosa on kulttuurihistoriallisesti arvokkaaseen 
maisemapuistokokonaisuuteen liittyvää virkistysaluetta. Aluetta tulee 
hoitaa siten, että sen geologia-, luonto- ja maisema-arvo säilyvät.

Urheilu- ja virkistyspalvelujen alue (VU)

Urheilu- ja virkistystoimintojen alueelle on mahdollista sijoittaa 
merellistä virkistystoimintaa palvelevia rakennuksia. 

Kesämaja-alue (R-1)

Vanhankylän kesämaja-alueella on 23 kesämajaa. Kaavassa alueelle 
on osoitettu 31 uutta majan rakennusalaa, joille saa rakentaa enintään 
16 k-m2:n suuruisen tyyppipiirustusten mukaisen kesäkäyttöön 
tarkoitetun majan. Majojen läheisyyteen saa rakentaa enintään 10 m2:n 
suuruisen tasanteen. Kesämajojen välisen etäisyyden tulee olla 
vähintään 8 m ja niiden alapohjan tulee olla vähintään korkeustasolla 
+2.6.

Majojen sijoittelun lähtökohtana on ollut komean männikön säästämi-
nen ja majojen välisen riittävän etäisyyden sekä riittävän yksityisyyden 
saavuttaminen. Kesämaja-alueen keskelle, sen itärannalle, on sijoitettu 
alueen yhteistilat (sauna/talousrakennus), jonka läheisyydessä on ra-
kentamattomaksi jäävää yhteistä ulkotilaa. Kesämaja-alue toimii ekolo-
gisesti kuivakäymälöiden, imeytyskenttien ja kesäveden varassa.

Viljelypalsta-alueet (RP)

Kaksi viljelypalsta-aluetta on sijoitettu lähelle Stansvikintietä entiselle 
niitylle ja kartanon pihapiiriin paikkaan, jossa jo on viljelypalstoja. Piha-
piirissä palsta-aluetta jäsennetään sekä laajennetaan. 

Yleiset pysäköintialueet (LP)

Pysäköintialueet on osoitettu Stansvikintien varteen. Pohjoisella pysä-
köintialueella on 39 pysäköintipaikkaa, kartanoalueen keskiosassa 36 
pysäköintipaikkaa ja Stansvikintien päätteessä, ravintolarakennuksen 
takana 20 pysäköintipaikkaa. Kaavan toteuttamisen myötä 
pysäköintipaikkojen määrä lisääntyy 36 paikalla. Paikkoja on yhteensä 
95. 

Kaupunkisuunnittelulautakunnan 16.4.2009 antamassa jatkosuunnitte-
luohjeessa esitettiin tutkittavaksi harjulla sijaitsevan pysäköintialueen 
siirtämistä muiden pysäköintialueiden yhteyteen. Harjulla sijainnut py-
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säköintialue on kaavaehdotuksessa siirretty ravintolarakennuksen taak-
se.

Vesialue (W)

Vanhankylän eteläosaan on merkitty Tahvonlahden vesialueen osa 
(wa), joka on kulttuurihistoriallisesti merkittävä ja joka tulee säilyttää 
avoimena.

Liikenne

Kaava-alueen pääliikennemuoto on kävely ja pyöräily. Stansvikintie on 
osa pääulkoilureittiä, joka suuntautuu pohjoisessa Kruunuvuoreen ja 
etelässä reitti jatkuu rannan suuntaisesti Kruunuvuorenrantaan. Uusi 
poikittainen pääulkoilureitti on linjattu Vanhankylän pohjoispuolelta 
Tahvonlahden yli sillalla olemassa olevalle Hevossalmen ja Tullisaaren 
väliselle pääulkoilureitille.

Alue on saavutettavissa tulevaisuudessa joukkoliikenteellä huomatta-
vasti nykyistä paremmin. Lähin bussipysäkki, joka on uudella rakennet-
tavalla asuinalueella Tahvonlahdenniemen länsipuolella, on n. 200 m:n 
etäisyydellä Stansvikin kartanon pihapiiristä. Suoraan keskustasta 
suunnitellulla raitiotieyhteydellä on pysäkit Koirasaarentiellä Stansvikin-
tien liittymän kohdalla, n. 700 m:n päässä Stansvikin kartanosta ja n. 
450 m:n päässä Vanhankylän kesämaja-alueesta.

Palvelut

Stansvikin kartanon virkistysalue tulee Kruunuvuorenrannan rakentami-
sen myötä palvelemaan huomattavasti nykyistä suurempaa kävijämää-
rää. Alue tarjoaa mahdollisuuden virkistäytymiseen meren äärellä vaih-
televassa kulttuuri- ja luontoympäristössä. Alueen 
kulttuurihistorialliseen ympäristöön on pyritty sijoittamaan toimintoja, 
jotka sopivat alueelle ja monipuolistavat Laajasalon 
virkistyspalvelutarjontaa.

Stansvikintien varteen on osoitettu kaksi viljelypalsta-aluetta ja raken-
nusala ulkorakennukselle, joka mahdollistaa pienen kotieläinpihan sekä 
siihen liittyvän kerho- ja leiritoiminnan. Länsirannassa olemassa olevan 
saunan ja ravintolan väliselle alueelle saa sijoittaa virkistyskäyttöä pal-
velevia saunoja. Länsirannalla, harjun tyvessä on paikka rakennuksille, 
jotka palvelevat melontaharrastusta. Kartanon pihapiiriin, vanhalle ra-
kennuspaikalle, on mahdollista sijoittaa alueen virkistyskäyttöä tai kult-
tuuritoimintaa tai vastaavaa julkista palvelua palveleva rakennus. Ra-
vintolarakennusta voi laajentaa. Vanhassakylässä on 31 uutta kesäma-
janpaikkaa sekä rakennusala kesämaja-alueen yhteiselle 
saunalle/huoltorakennukselle.
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Luonnonympäristö

Kaava-alue on ympäristöltään vaihtelevaa virkistysaluetta. Kartanon 
ydinalue on kulttuurihistoriallisesti ja maisemallisesti arvokasta puistoa. 
Puistoon liittyy laajoja maisemaltaan avoimena pidettäviä alueita sekä 
metsäisempi Tahvonlahden harju, joka on ollut osa maisemapuistoko-
konaisuutta. Tahvonlahden harjulla on luonnonsuojelullisia arvoja, jotka 
on kulttuurihistoriallisten ja geologisten arvojen ohella kaavassa otettu 
huomioon.

Suojelukohteet

Kaava sisältää ympäristöön kohdistuvia suojelumerkintöjä, joiden ta-
voitteena on kartanomaiseman säilyttäminen ja ennallistaminen sekä 
luonnonsuojelullisten arvojen säilyttäminen. Kartanoalueella rakennuk-
set ja ympäristö muodostavat kokonaisuuden, jossa rakennukset, nii-
den ulkotilat ja laajempi maisema vaikuttavat yhdessä alueen arvoon. 
Kaavamerkinnöillä (VP/s, VL/s, VL/s-1) on pyritty suojelemaan ja tuo-
maan esille kulttuurihistoriallisesti ja maisemallisesti tärkeät alueet. 
Kaavamerkintä VL/s painottaa myös alueen luonto- ja geologisia 
arvoja. 

Kaavassa rakennukset on suojeltu kolmella kaavamerkinnällä, sr-1, sr-
1b ja sr-2. Kartanon päärakennus ja kaupunginmuseon johtokunnan 
lausunnon perusteella myös Keltainen huvila on suojeltu merkinnällä 
sr-1, joka antaa voimakkaimman suojan ja määrää myös sisätilojen 
suojelusta sekä niiden palauttamisesta alkuperäistoteutuksen mukai-
siksi. Venevaja ja huvimaja on suojeltu merkinnällä sr-1b, joka velvoit-
taa rakennuksien suojeluun samalla tasolla kuin sr-1, lukuun ottamatta 
sisätiloja. Piikojen talo, Punainen huvila, Tilanhoitajan talo, varasto (en-
tinen vaunuvaja) kellari ja hirsimökki (entinen sauna) on suojeltu mer-
kinnällä sr-2, joka määrää, ettei rakennuksia tai niiden osia saa purkaa, 
eikä niissä saa tehdä sellaisia korjaus-, muutos- tai lisärakentamistöitä, 
jotka heikentävät rakennuksen historiallista arvoa tai muuttavat arkki-
tehtuurin ominaispiirteitä. Kaikki suojeltavat rakennukset (sr-1, sr 1b ja 
sr-2) ovat historiallisesti, rakennustaiteellisesti ja aluekokonaisuuden 
kannalta arvokkaita rakennuksia.

Yhdyskuntatekninen huolto

Stansvikin kartanoalueen ja Vanhankylän vesi- ja jäteveden huollon 
tarpeet ovat lähtökohdiltaan erilaiset. Osa Stansvikin kartanon raken-
nuksista ja länsirannalle suunnitellut saunat tulevat ympärivuotiseen 
käyttöön, joten alueen vesi- ja jätevesihuollon tarve kasvaa huomatta-
vasti nykyisestä. Kunnallisteknisissä töissä on käytettävä ympäristöä 
säästäviä tekniikkoja ja työtapoja. Alueen vesi- ja jätevesihuolto on 
mahdollista hoitaa myös paikallisesti, jolloin jätevedet tulisi erotella pai-
kalla mustiin ja harmaisiin vesiin.
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Vanhakylä on kesämaja-aluetta, joka on käytössä vain kesäisin. Tavoit-
teena on, että alueen vesi- ja jätevesihuolto hoidetaan ekologisesti. 
Paikalle johdettava kesävesi, pesuvesien imeytys ja kuivakäymälät 
soveltuvat alueelle parhaiten.

Alueen sähköistys voidaan toteuttaa alueelle rakennetusta 20 kV:n il-
majohdosta käsin. Alueen jätehuolto toteutetaan seudullisten jätehuol-
tomääräysten mukaisesti.

Maaperän rakennettavuus ja puhtaus

Tahvonlahden ja ruovikon pilaantuneisuuden selvittämistä jatketaan to-
teutussuunnittelun yhteydessä. Tarvittaessa pilaantuneisuus kunnoste-
taan osana maarakennustöitä.

Ympäristöhäiriöt

Koirasaarentien rakentamisen yhteydessä arvioidaan mahdollisuudet 
vähentää melun leviämistä lähistöllä oleville virkistysalueille. Kadun 
ennustettu liikennemäärä on n. 10 000 ajoneuvoa/vrk, kun Kruunuvuo-
renranta on rakennettu. 55 dB melualueen laajuus on n. 50 m kadun 
molemmin puolin. Kovilla pinnoilla, kuten vesialueella, melualueen laa-
juus on kuitenkin n. 200 m.

Stansvikintie tulee säilyttää nykyisen kaltaisena kapeana 
sorapintaisena tienä. Kapea ajoura hillitsee ajonopeuksia ja turvaa 
jalankulun ja pyöräilyn olosuhteet. Stansvikintien liikennemäärä on 
keskimäärin 100 ajoneuvoa/vrk. Kesämaja-alueelle tulijoiden 
aiheuttama liikenne on merkittävin aluetta kuormittava tekijä. 
Kesämajojen kokonaismäärä tulee pysymään samana, joten niiden 
aiheuttama liikennekuormitus ei tule lisääntymään nykyisestä. 
Liikenteen ruuhkahuiput osuvat heinäkuun viikonlopuille.

Nimistö

Nimet ovat nimistötoimikunnan esittämiä, ja ne liittyvät Stansvikin karta-
non historiaan. 

Asemakaavan toteuttamisen vaikutukset

Vaikutukset luontoon

Tahvonlahdenniemi

Tärkeitä toimenpiteitä kasvipeitteen kulumisen vähentämisessä on ku-
lun ohjaus, polkujen kunnon parantaminen ja viitoitus. Niemessä on hy-
vä polkureitistö, joka on merkitty kaavaan. Tahvonlahdenniemen harju-
männikössä saalistelee suojeltavia lepakoita, viiksisiippoja, jotka kart-
tavat valoa. Niemen kärkeä ei en vuoksi valaista. Tahvonlahdenniemi 
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on merkitty virkistysalueeksi, jota tulee hoitaa siten, että sen geologia, 
luonto- ja maisema-arvot säilyvät.

Nykyisen rantasaunan ja ravintolarakennuksen väliin voidaan rakentaa 
neljä enintään 45 k-m2:n suuruista saunaa. Saunoille rakennetaan ka-
pea ajoväylä ravintolarakennuksen pysäköintialueen kautta, josta se 
yhtyy olemassa olevalle saunalle johtavalle tieuralle. Saunat sijoittuvat 
80 m:n pituiselle ranta-alueelle. Kaavan toteuttaminen muuttaa rannan 
maisemaa nykyisen saunan ja ravintolarakennuksen välillä.

Kaavan toteuttamisella ei ole merkittävää vaikutusta harjun 
luontoarvoihin, lepakoiden elinolosuhteisiin, kasvillisuuteen ja 
geologiaan.

Stansvikin länsiranta

Kaavassa esitetään rantametsän itäosaan merellistä virkistyskäyttöä 
palvelevia rakennuksia (450 k-m2). Rakennukset tulevat uimarannan ja 
luonnonrannan rajamaastoon tasaiselle alueelle, jossa ei kasva suuria 
puita. Alueella on tehty puustokartoitus, joka on ollut lähtökohtana ra-
kennuksien sijoittelussa. Kokonaisuutena rakennuksien vaikutus Stans-
vikin länsirantaan ei ole merkittävä. Rakennettavan rannan osuus (70 
m) länsirannasta (600 m) on n. 1/8.

Varisluodonkari

Suunnitellun uimarannan ja kaavassa esitetyn melontavajan läheisyy-
dessä sijaitsevan Varisluodonkarin pesimälinnusto tullee jonkin verran 
häiriintymään lisääntyvästä virkistyskäytöstä. Saareen ei ole tarvetta 
rantautua.

Tahvonlahti 

Stansvikintien varteen on merkitty kaksi viljelypalsta-aluetta (n. 0,6 ha). 
Viljelypalsta-alueiden reunoille on mahdollista jättää vanhoja jalopuita, 
mikä on linnuston kannalta tärkeää. Viljelypalsta-alueet ovat koko alu-
een pinta-alaan suhteutettuna pieniä eivätkä ne heikennä linnuston 
elinolosuhteita.

Vanhankylän ja rantametsän välinen maatunut lahti

Maatuneen lahden kohdalla on geologisesti ja geomorfologisesti arvo-
kas liejukerrostuma (4 ha). Suunnittelulla maankäytöllä ei ole 
vaikutusta liejukerrosesiintymään.

Vaikutukset maisemaan, kulttuuriperintöön ja rakennettuun ympäristöön

Kaava-alue on valtakunnallisesti merkittävää rakennettua kulttuuriym-
päristöä. Kaavalla turvataan kartanopuiston arvokkaan rakennuskan-
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nan ja kulttuurimaiseman säilyminen, suojelu ja kehitys. Kaavan toteut-
taminen johtaa nykyistä tiiviimpään ja tilallisesti rajatumpaan kartanon 
pihapiiriin, tuo kartanon rakennukset paremmin esiin ja avaa näkymiä 
alueelta ja alueen sisällä. Kartanopuiston ydinalueen ennallistaminen 
lisää Stansvikin kartanokokonaisuuden arvoa.

Viljelypalsta-alueet kaavamääräyksen mukaisine pensasaitarajauksi-
neen sopivat kulttuurimaisemaan, eivätkä matalat pensasaidat peitä 
laajempia näkymiä. 

Kaavan mukainen Vanhankylän kesämaja-alueen tiivistäminen muuttaa 
alueen lähimaisemaa huomattavasti. Uudet kesämajapaikat on 
sijoitettu olemassa olevan puuston ehdoilla ja alueen metsäinen ilme 
säilyy.

Tahvonlahdenniemen länsirannan kaavan toteuttaminen muuttaa mai-
semaa merelle jossakin määrin. Saunarakennusten rivistö tulee näky-
mään merelle rantapuiden takaa. Merellistä virkistyskäyttöä palvelevat 
rakennukset (esimerkiksi melonnan tukikohta) sijaitsevat 20–30 m:n 
päässä rannasta. Rakennuksien ja rantaviivan välissä on puustoa, 
joten rakennukset eivät muuta merkittävästi Kruunuvuorenrannan 
rantametsän maisemaa.

Vaikutukset virkistysmahdollisuuksiin ja ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön

Kruunuvuorenrannan rakentamisen myötä Stansvikin alue tulee huo-
mattavasti julkisempaan virkistyskäyttöön ja kaava mahdollistaa uusien 
virkistystoimintojen toteuttamisen. Käyttäjämäärän lisääntyessä Stans-
vikin kartanon nykyiset kesävieraat voivat kokea viihtyvyytensä 
vähenevän, kun Kruunuvuorenranta rakennetaan ja Vanhankylän alue 
tiivistyy. Muutos on suuri, sillä Vanhakylä on ollut huomattavan väljä 
kesämaja-alue. Ajan myötä Vanhastakylästä muodostunee oma 
yhteisö.  Kesämaja-alueelle on mahdollista rakentaa yhteinen sauna ja 
huoltorakennus. Alueella on riittävästi vapaata ulkotilaa kesäjuhlien ym. 
yhteisten tapahtumien järjestämiseen.

Alueelle on mahdollista toteuttaa pienimuotoista ympäristön asukkaille 
suunnattua virkistyspalvelua. Kaavassa on osoitettu länsirannalle ra-
kennusala merellistä virkistyskäyttöä palvelevalle rakennukselle. 
Tällainen voi olla esimerkiksi melonnan tukikohta. Viljelypalsta-alueille 
on mahdollista perustaa n. 100 puolen aarin kokoista palstaa. 
Viljelytoiminta luo mahdollisuudet yhteisöllisyydelle ja auttaa alueelle 
muuttaneita sitoutumaan ympäristöönsä.

Länsirannan rantasaunat tarjoavat esimerkiksi Kruunuvuorenrannan 
uusille asukkaille mahdollisuuden saunoa meren rannalla. Saunominen 
veden äärellä on monen helsinkiläisen toive. Nykyisin palvelu 
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joudutaan hakemaan yleensä kauempaa, vaikka asukkaille tarkoitettuja 
rantasaunoja olisi mahdollista toteuttaa Helsingissä. 

Alueen kattava ulkoilureitistö vaihtelevassa luonnonympäristössä on 
peruspalvelu, jonka merkitys asukkaille on suuri. Alue halutaan 
säilyttää hiljaisena alueena, jossa vetäytyminen luonnon tarjoamille 
kauniille paikoille on mahdollista. Kaava tarjoaa paljon erilaisia 
virkistysmahdollisuuksia, jotka vaikuttavat positiivisesti asukkaiden 
terveyteen ja mielenterveyteen.

Vaikutukset liikenteeseen ja teknisen huollon järjestämiseen

Stansvikintien liikennemäärä on keskimäärin 100 ajoneuvoa/vrk. Stans-
vikintie tulee säilyttää nykyisen kaltaisena kapeana sorapintaisena tie-
nä. Kapea ajoura hillitsee ajonopeuksia ja turvaa jalankulun ja pyöräilyn 
olosuhteet. Kesämaja-alueelle tulijoiden aiheuttama liikenne on merkit-
tävin aluetta kuormittava tekijä. Kesämajojen kokonaismäärä tulee py-
symään samana, joten niiden aiheuttama liikennekuormitus ei tule li-
sääntymään nykyisestä. Liikenteen ruuhkahuiput osuvat heinäkuun vii-
konlopuille. 

Kaava mahdollistaa pysäköintipaikkojen lisäämisen nykyisestä ja pysä-
köinnin keskittämisen Stansvikintien varteen. Stansvikintien päähän 
osoitetaan polkupyörien pysäköintiin varattu alueen osa. Tällä varaudu-
taan pyöräilyn huomattavaan lisääntymiseen ja halutaan osoittaa pyö-
rien pysäköintiin keskeinen paikka lähellä rantaa ja toimintoja.

Alueelle tulevat uudet toiminnot, melojien tukikohta, ravintolan mahdol-
linen laajennus, viljelypalstat ja 4–5 rantasaunaa lisäävät liikennettä, 
mutta eivät merkittävästi. Alueen virkistyskäyttäjien määrä tulee lisään-
tymään, kun aluetta kehitetään virkistystä palvelevaksi monipuoliseksi 
kokonaisuudeksi. Suurin osa uusista käyttäjistä on lähialueiden asuk-
kaita, joten pääliikennemuotona on jalankulku ja pyöräily. Tulevaisuu-
dessa alue saavutetaan parhaiten keskustan suunnasta, mahdollisesti 
sillan kautta raitiotievaunulla tai polkupyörällä.

Kaava turvaa seudullisten ja paikallisten virkistysreittien jatkuvuuden.

Toteutus

Kaava toteutetaan Kruunuvuorenrannan alueprojektin osana. Vanhan-
kylän huoltoyhteys toteutetaan asemakaavan voimaan tulon jälkeen. 
Uudenkylän alue, Stansvikinnummi, on kaavoitusaikataulussa merkitty 
vuodelle 2016. 

Keväällä 2011 korkein hallinto-oikeus pysytti Helsingin hallinto-
oikeuden päätöksen, jolla se kumosi Stansvikinnummen asuntoalueen 
kaavamerkinnän  Kruunuvuorenrannan osayleiskaavasta.
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Suunnittelun vaiheet ja vuorovaikutus

Vireilletulosta on ilmoitettu osallisille kaupunkisuunnitteluviraston ase-
makaavaosaston kirjeellä, jonka mukana lähetettiin osallistumis- ja ar-
viointisuunnitelma (päivätty 16.5.2008). Vireilletulosta ilmoitettiin myös 
vuoden 2007 kaavoituskatsauksessa.

Osallistuminen ja vuorovaikutus on järjestetty osallistumis- ja arviointi-
suunnitelman mukaisesti. Sitä sekä kaavan lähtökohtia ja tavoitteita 
esiteltiin yleisötilaisuudessa 4.6.2008. 

Asemakaavaluonnos ja selostusluonnos olivat nähtävänä kaupunki-
suunnitteluvirastossa ja Laajasalon kirjastossa 9.–27.2.2009 ja viraston 
Internet-sivuilla. Luonnosta koskeva yleisötilaisuus pidettiin 11.2.2009.

Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi 16.4.2009 Laajasalon Stansvi-
kin alueen asemakaava- ja asemakaavan muutosluonnoksen 
jatkosuunnittelun pohjaksi.

Tarkistettu asemakaavaluonnos ja selostusluonnos olivat nähtävänä 
kaupunkisuunnitteluvirastossa ja Laajasalon kirjastossa 9.–27.11.2009 
ja viraston internetsivuilla. Suunnittelija oli tavattavissa Laajasalon kir-
jastossa 18.11.2009.

Asemakaavaluonnosta tarkistettiin seuraavasti: Nuottaniemen alue ra-
jattiin kaavaehdotuksen ulkopuolelle, Harjulle aiemmin suunniteltu py-
säköintialue sijoitettiin pohjoisemmaksi, Stansvikin kartanoalueen ra-
kennusoikeutta lisättiin ja yksi viljelypalsta-alue lisättiin Stansvikintien 
varrelle. 

Nuottaniemen kaava esitellään kaupunkisuunnittelulautakunnalle myö-
hemmin.

Viranomaisyhteistyö

Kaavan valmistelun yhteydessä on tehty yhteistyötä kaupunginmuseon, 
rakennusviraston, rakennusvalvontaviraston, liikuntaviraston, kiinteistö-
viraston, ympäristökeskuksen ja pelastuslaitoksen kanssa.

Viranomaisten suulliset kannanotot kohdistuivat kartanorakennuksien 
ja niiden ympäristön suojelukysymyksiin, jalankulku- ja pyöräilyteiden 
linjauksiin ja niiden hierarkiaan, harjun polkuverkoston täydentämiseen. 
Kannanotot on otettu huomioon ja kaavaluonnosta tarkennettu kan-
nanottojen mukaisiksi.

Esitetyt mielipiteet

Kaavan valmisteluun liittyen kaupunkisuunnitteluviraston asemakaava-
osastolle saapui 21 mielipidekirjettä, joista 10 koski osallistumis- ja arvi-
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ointisuunnitelmaa, 9 Stansvikin alueen asemakaava- ja asemakaavan 
muutosluonnosta ja 2 tarkistettua asemakaavaluonnosta. Lisäksi suulli-
sia mielipiteitä esitettiin keskustelutilaisuudessa ja puhelimitse. 

Aiemmin esitetyt mielipiteet käsiteltiin asemakaavan- ja asemakaavan 
muutosluonnoksen käsittelyn yhteydessä kaupunkisuunnittelulautakun-
nassa 16.4.2009. 

Mielipiteet kohdistuivat pääasiassa länsirannalle esitettyihin virkistys-
toimintoihin ja toimintoihin liittyvään rakentamiseen, Stansvikin alueen 
liikennejärjestelyihin ja pysäköintiin, Tahvonlahden harjun luonnonarvo-
jen säilymiseen sekä Uudenkylän säilymiseen ja Vanhankylän tiivistä-
miseen.

Mielipiteet on kaavoitustyössä otettu osittain huomioon. Eteläisin 
pysäköintialue on siirretty ravintolarakennuksen taakse ja alueelle on 
merkitty kaksi viljelypalsta-aluetta.

Mielipiteet ja vastineet niihin on selostettu yksityiskohtaisemmin 
vuorovaikutusraportissa (liite 3). 

Ehdotuksen nähtävillä olo, muistutukset ja lausunnot

Ehdotus on ollut julkisesti nähtävänä 19.2.–22.3.2010, mistä on ilmoi-
tettu maankäyttö- ja rakennusasetuksessa säädetyllä tavalla. Ehdotus-
ta vastaan on tehty 6 muistutusta. 

Lisäksi ehdotuksesta on pyydetty pelastuslautakunnan, liikuntalauta-
kunnan, kiinteistölautakunnan, kaupunginmuseon johtokunnan, ympä-
ristölautakunnan, yleisten töiden lautakunnan, HSY Veden ja Uuden-
maan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen lausunnot. 

Muistutukset

Muistutukset kohdistuvat samoihin asioihin kuin mielipiteissä luonnos-
vaiheessa. Muistutuksissa kiinnitetään huomiota kaava-alueen luonto-
arvoihin, uusien Kruunuvuorenrannan asukkaiden ja 
virkistystoimintojen (melonnan tukikohta, saunakylä, kotieläinpiha, 
virkistysreitit) muodostamaan uhkaan luonnonarvoille ja rauhalle, 
Stansvikin alueen säilymiseen nykyisen kokoisena ja nykyisen 
kaltaisena virkistysalueena ja Tahvonlahdenniemen (Stansvikin 
niemen) merkitsemiseen luonnonsuojelualueeksi. Koko alueen 
ympäristövaikutusarvio on puutteellinen. Luontoarviointia ja ihmisiin 
kohdistuvien vaikutusten arviointia ei ole tehty oikein.

Muistutukset eivät anna aihetta muuttaa kaavaehdotusta. Kaavaehdo-
tuksen tavoitteena on alueen luontoarvojen ja kulttuurihistoriallisten ar-
vojen huomioon ottaminen tilanteessa, jossa virkistyskäyttö alueella tu-
lee lisääntymään. Kaavaehdotuksessa on pyritty sijoittamaan alueelle 
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mahdollisimman hyvin sopivat virkistystoiminnot. Ne lomittuvat 
luontevasti alueelle ja palvelevat virkistysalueen käyttäjiä eivätkä 
heikennä alueen luonto-, maisema- ja kulttuurihistoriallisia arvoja. 
Alueen ympäristövaikutusarvio perustuu ympäristökeskuksen 
luontotietoihin sekä kaupunkisuunnitteluviraston ja ympäristökeskuksen 
teettämään konsulttityöhön, jossa haluttiin tarkentaa luontotietoja 
esimerkiksi Tahvonlahden harjun alueelta. 

Kaupunginhallitus toteaa, että maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 
1.1.2009 voimaan tulleen 65 §:n 2 momentin mukaan niille 
muistutuksen tehneille, jotka ovat ilmoittaneet osoitteensa, tulee antaa 
kunnan perusteltu kannanotto esitettyyn mielipiteeseen. Muistuttajat 
ovat ilmoittaneet osoitteensa kahta lukuun ottamatta.   

Helsingissä on delegoitu oikeus kunnan perustellun kannanoton anta-
miseen kaupunkisuunnittelulautakunnalle 1.1.2011 alkaen. 
Kaupunginhallituksella ei ole lisättävää 
kaupunkisuunnittelulautakunnan vastauksiin, jotka on 
pöytäkirjanotteella toimitettu muistuttajille.  

Lausunnot

Pelastuslautakunnalla ei ole huomauttamista asemakaavaehdotukses-
ta. 

Kiinteistölautakunta pitää tärkeänä alueen suojeluarvot huomioon ot-
taen kehittää aluetta julkisena virkistysalueena, parantaa alueella har-
joitetun mökki- ja huvilatoiminnan edellytyksiä ja luoda uusia toimintoja, 
jotka edesauttaisivat alueen ympärivuotista käyttöä ja täydentävät pal-
veluja. Lautakunta puoltaa ehdotuksen hyväksymistä.

Liikuntalautakunnan mielestä kaavaehdotus on ulkoilun ja virkistyksen 
kannalta hyvä. Lautakunta puoltaa ehdotuksen hyväksymistä.

HSY Vesi toteaa mm., että alue on nykyisin liitetty Koirasaarentien ra-
kennettuun yleiseen vesijohtoon yksityisin liittymisjohdoin. Koirasaaren-
tien rakentamisen yhteydessä tielle rakennetaan lisäksi yleinen jäteve-
siviemäri, johon Stansvikin alue on mahdollista liittää. Alue voidaan liit-
tää myöhemmin myös rakentuvaan Stansvikinnummen asuinalueen ve-
sihuoltoverkostoon. Kaava-aluetta palvelevat mahdolliset uudet 
vesijohdot ja viemärit tulee toteuttaa yksityisin järjestelyin kuten 
tähänkin asti.    

Yleisten töiden lautakunta esittää, että kaavamerkintä VL/s tulisi muut-
taa merkinnäksi VL/sl ja määräysteksti kuulumaan seuraavasti: Virkis-
tysalue, joka liittyy kulttuurihistoriallisesti arvokkaaseen maisemapuis-
tokokonaisuuteen, joka muodostaa luonnonsuojelun kannalta arvok-
kaan harjukokonaisuuden. Aluetta tulee hoitaa siten, että sen geologia , 
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luonto- ja maisema-arvot säilyvät. Vesialueelle merkitty sa-merkintä 
tulee poistaa.

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen mielestä Tah-
vonlahdenniemen vesialueella sijaitseva sa-merkintä tulee korvata esi-
merkiksi lv-merkinnällä, joka sallii virkistyskäyttöä palvelevan laiturin 
rakentamisen.

Ympäristölautakunta toteaa, että asemakaavaehdotuksen suojelumer-
kinnät ja tiukat kaavamääräykset suojelevat hyvin arvokkaan kulttuuri-, 
luonto- ja maisemakokonaisuuden ja säätelevät sen kehittämistä ja hoi-
toa. Kaavamääräyksiä tulee kuitenkin vielä tarkentaa siten, että ne vas-
taavat ympäristölautakunnan 12.8.2008 hyväksymässä luonnonsuoje-
luohjelmassa alueelle esitettyjä suojelun, hoidon ja käytön periaatteita. 
Kartano- ja harjualueen VP/s-merkinnällä osoitetun osan kaavamää-
räys tulisi muuttaa muotoon "Aluetta tulee hoitaa siten, että alueen ja 
rakennuskannan kulttuurihistoriallinen ja maisemallinen arvo sekä alu-
een geologiset ja luonnonarvot säilyvät". VL/s-alueen eli harjun luon-
nonmukaisen osan kaavamääräystä tulisi täydentää niin, että geologi-
sesti arvokasta kohdetta ei saa muuttaa kaivamalla, rikkomalla, otta-
malla tai muuten siirtämällä maa-ainesta. Näin kaavamääräys olisi riit-
tävässä määrin luonnonsuojeluohjelman mukainen.

Kaupunginmuseon johtokunta toteaa, että suojelumerkinnät ovat asian-
mukaiset muilta osin paitsi, että Keltaisen huvilan suojelumääräyksen 
tulee olla sr-1, jossa on myös arvokkaita sisätiloja koskevia määräyk-
siä. Kaava-alue on osa valtakunnallisesti merkittävää rakennettua kult-
tuuriympäristöä. Tämän tulisi käydä jollakin tavalla ilmi kaavakartan 
kaavamerkinnöistä tai alueen rajausmerkinnässä.

Lausuntojen mukaiset muutokset ja täydennykset on tehty asemakaa-
vaehdotukseen. VL/s-aluetta koskeva kaavamääräys on muutettu ym-
päristölautakunnan esittämään muotoon. 

Muistutukset, lausunnot ja vastineet niihin on selostettu 
yksityiskohtaisemmin vuorovaikutusraportissa (liite 3).

Asemakaavaehdotukseen tehdyt muutokset

Lausuntojen perusteella tehdyt muutokset

 Keltaisen huvilan suojelumääräys (sr-1b) on muutettu 
merkinnäksi sr-1.

 Kaavakarttaan on lisätty merkintä siitä, että alue on valta-
kunnallisesti merkittävää rakennettua kulttuuriympäristöä.

 Vesialueella oleva sa-merkintä on korvattu merkinnällä lv-2 
(alueen osa, jolle saa sijoittaa alueen virkistyskäyttöä palvelevia 
laitureita).
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 VL/s-alueen eli harjun luonnonmukaisen osan kaavamääräystä 
on täydennetty siten, että geologisesti arvokasta kohdetta ei saa 
muuttaa kaivamalla, rikkomalla, ottamalla tai muuten siirtämällä 
maa-ainesta.

 VP/s-alueen eli kartano- ja harjualueen kaavamääräystä on 
täydennetty siten, että alueen hoitamisessa otetaan huomioon 
myös geologisten arvojen ja luonnonarvojen säilyttäminen. 

Muut muutokset

 Koirasaarentien varteen on lisätty yhdyskuntatekniselle huollolle 
varattu alueen osa (et). Paikalle rakennetaan 
sadevesipumppaamo.

 Kaava-aluetta on laajennettu niin, että se ulottuu Koirasaa-
rentien kaava-alueen reunaan. Näin kaava-alueen reuna on 
siirretty n. 2,5 m pohjoisemmaksi 120 m:n matkalla. 

Muutetut tilastotiedot

Alueen pinta-ala on 535778 m2 (kerrosala 2598 m2), josta urheilu- ja 
virkistyspalvelujen aluetta (VU) on 4300 m2 (kerrosala 450 m2), 
lähivirkistysaluetta (VL/s) 34935 m2, lähivirkistysaluetta (VL/s-1) 
105325 m2 (kerrosala 380 m2), puistoaluetta (VP/s) 54950 m2 
(kerrosala 820 m2), palstaviljelyaluetta (RP) 6306 m2, kesämaja-
aluetta (R-1) 18668 m2 (kerrosala 948 m2), katualuetta 2921 m2, 
pysäköintialuetta (LP) 2172 m2 ja vesialuetta (W) 306201 m2.    

Tehdyt muutokset eivät ole olennaisia, joten ehdotusta ei tarvitse aset-
taa uudelleen nähtäville.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä

Lisätiedot
Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36024

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaavakartta nro 11960
2 Havainnekuva
3 Vuorovaikutusraportti
4 Päätöshistoria
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§ 758
Eron myöntäminen Mari Puoskarille pääkaupunkiseudun 
koordinaatioryhmän jäsenyydestä

HEL 2011-002290 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallitus päätti

myöntää Mari Puoskarille eron pääkaupunkiseudun 
koordinaatioryhmän jäsenyydestä 

valita koordinaatioryhmän uudeksi jäseneksi Ville Ylikahrin jäljelle 
jääväksi toimikaudeksi 2009-2012. 

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Anja Vallittu, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36046

anja.vallittu(a)hel.fi

Otteet

Ote
Nimetty henkilö
Mari Puoskari
Hallintokeskus

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee

 myöntää Mari Puoskarille eron pääkaupunkiseudun 
koordinaatioryhmän jäsenyydestä

 valita koordinaatioryhmän uudeksi jäseneksi 
______________________ jäljelle jääväksi toimikaudeksi 2009-
2012.

Esittelijä

Mari Puoskari (vihr.) pyytää (11.8.2011) eroa pääkaupunkiseudun 
koordinaatioryhmän jäsenyydestä.

Esittelijä toteaa, että kaupunginhallitus on 26.1.2009 (104 §) ja 
14.9.2009 (980 §) nimennyt jäsenet pääkaupunkiseudun 
koordinaatioryhmään. Kaupunginvaltuusto on 10.12.2008 (290 §) on 
hyväksynyt pääkaupunkiseudun kaupunkien yhteistyösopimuksen, 
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jonka mukaan koordinaatioryhmään kuuluu 11 jäsentä. 
Koordinaatioryhmän jäseniä ovat Helsingin, Espoon ja Vantaan 
kaupunginhallitusten puheenjohtajat sekä Kauniaisten 
kaupunginvaltuuston tai -hallituksen puheenjohtaja. 
Koordinaatioryhmän jäseniä ovat myös Helsingin, Espoon ja Vantaan 
kaupunginvaltuustojen puheenjohtajat tai heidän sijastaan 
kaupunginhallituksen tai valtuuston varapuheenjohtaja. Muiden 
kaupunginhallitusten nimeämien koordinaatioryhmän jäsenten tulee 
olla valtuuston tai kaupunginhallituksen jäseniä. Koordinaatioryhmän 
puheenjohtajana toimii Helsingin kaupunginhallituksen nimeämä 
edustaja.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Anja Vallittu, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36046

anja.vallittu(a)hel.fi

Otteet

Ote
Nimetty henkilö
Mari Puoskari
Hallintokeskus
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§ 759
Katsaus WDC Helsinki 2012 ja Helsinki 200 vuotta pääkaupunkina -
hankkeiden valmisteluun ja ohjelmaan sekä kaupungin omaan 
WDC-suunnitteluun

Pöydälle Khs 29.8.2011

HEL 2011-002210 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi katsaukset World Design 
Capital Helsinki 2012 -hankkeen valmisteluun ja ohjelmaan sekä 
Helsinki 200 vuotta pääkaupunkina -juhlavuoden suunnitelmiin.

Lisäksi kaupunginhallitus päätti kehottaa kaupungin virastojen ja 
laitosten hallintokuntia oman toimintansa osalta ja omien 
talousarvioidensa puitteissa

a)      sisällyttämään World Design Capital Helsinki 2012 ja Helsinki 200 
vuotta pääkaupunkina -hankkeisiin osallistumisen soveltuvin osin omiin 
vuoden 2012 toimintasuunnitelmiinsa,

b)      antamaan käytössään olevia ulkomainos- ja 
toimitilanäkyvyyspaikkoja sekä mahdollisia muita ilmoitustiloja 
veloituksetta WDC Helsinki 2012:n ja Helsinki 200 vuotta -juhlavuoden 
käyttöön kansainvälisen designsäätiön ja talous- ja 
suunnittelukeskuksen tapahtumayksikön kanssa sovittavalla tavalla, 
sekä

c)      levittämään World Design Capital Helsinki 2012 ja Helsinki 200 
vuotta -aineistoa (kuten esim. julisteita, esitteitä yms.) toimitiloissaan ja 
toiminnassaan sekä tuomalla hankkeita esiin omilla verkkosivuillaan 
kansainvälisen designsäätiön ja tapahtumayksikön antaman 
ohjeistuksen mukaisesti.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Henri Kähönen, elinkeinosuunnittelija, puhelin: 310 25020

henri.kahonen(a)hel.fi
Anu Mänttäri, yritysasiamies, puhelin: 310 36322

anu.manttari(a)hel.fi

Liitteet

1 World Design Capital Helsinki 2012 ohjelmarunko 17.8.2011.pdf
2 Helsinki 200 vuotta pääkaupunkina ohjelmarunko 11.8.2011.pdf
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Otteet

Ote Otteen liitteet
Virastot, liikelaitokset, 
tytäryhteisöt

Esitysteksti
Liite 1
Liite 2

Kansainvälinen designsäätiö Esitysteksti
Liite 1
Liite 2

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee merkitä tiedoksi katsaukset World Design 
Capital Helsinki 2012 -hankkeen valmisteluun ja ohjelmaan sekä 
Helsinki 200 vuotta pääkaupunkina -juhlavuoden suunnitelmiin.

Lisäksi kaupunginhallitus päättänee kehottaa kaupungin virastojen ja 
laitosten hallintokuntia oman toimintansa osalta ja omien 
talousarvioidensa puitteissa

a)      sisällyttämään World Design Capital Helsinki 2012 ja Helsinki 200 
vuotta pääkaupunkina -hankkeisiin osallistumisen soveltuvin osin omiin 
vuoden 2012 toimintasuunnitelmiinsa,

b)      antamaan käytössään olevia ulkomainos- ja 
toimitilanäkyvyyspaikkoja sekä mahdollisia muita ilmoitustiloja 
veloituksetta WDC Helsinki 2012:n ja Helsinki 200 vuotta -juhlavuoden 
käyttöön kansainvälisen designsäätiön ja talous- ja 
suunnittelukeskuksen tapahtumayksikön kanssa sovittavalla tavalla, 
sekä

c)      levittämään World Design Capital Helsinki 2012 ja Helsinki 200 
vuotta -aineistoa (kuten esim. julisteita, esitteitä yms.) toimitiloissaan ja 
toiminnassaan sekä tuomalla hankkeita esiin omilla verkkosivuillaan 
kansainvälisen designsäätiön ja tapahtumayksikön antaman 
ohjeistuksen mukaisesti.

Esittelijä

Maailman muotoilujärjestö (Icsid) valitsi 25.11.2009 Helsingin vuoden 
2012 maailman muotoilupääkaupungiksi (World Design Capital 2012). 
Helsingin hakemus oli laadittu yhdessä Espoon, Vantaan, Kauniaisten 
ja Lahden kanssa, jotka siten ovat myös virallisesti osa World Design 
Capital Helsinki 2012 -kokonaisuutta (jatkossa WDC Helsinki 2012). 
Helsingin kaupunginvaltuusto teki 2.6.2010 päätöksen, jonka myötä 
perustettiin kansainvälinen designsäätiö tukemaan World Design 
Capital Helsinki 2012 -vuoden toteutusta. Viisi kaupunkia ovat tehneet 
kumppanuussopimuksen designpääkaupunkihankkeen toteuttamisesta.
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Designpääkaupunkivuoden hankkeet ja ohjelmat perustuvat 
pääsääntöisesti tämän vuoden aikana toteutettuun avoimeen hakuun, 
jonka kautta kaikki ehdotukset on käsitelty. Saatujen hanke-ehdotusten 
määrä ylitti etukäteisarviot, ja niitä on saapunut yli 1350 kappaletta. 
Kansainvälinen designsäätiö tekee sopimuksen kaikkien ohjelmaan 
hyväksyttyjen hankkeiden kanssa. Lisäksi ohjelmassa on Icsidin 
kanssa tehdyn järjestämissopimuksen määrittelemiä 
ohjelmavelvoitteita.

Ohjelmiston ja hankkeiden julkistaminen tapahtuu vaiheittain. 
Julkistaminen on alkanut toukokuussa ja jatkuu marraskuuhun. Syksyn 
aikana julkaistaan mm. näyttelyihin, ympäristöön ja julkisiin palveluihin 
liittyviä hankekokonaisuuksia. Hankkeen verkkosivuilta 
www.wdchelsinki2012.fi voi seurata ohjelmiston valmistumista. 

WDC-toiminnan vuosien 2010–2013 budjetti on kasvanut hieman 
alkuperäisestä suunnitelmasta (15 miljoonaa euroa), ja on nyt noin 16 
miljoonaa euroa. Kasvu johtuu toteutuneen yksityisen rahoituksen 
arvioitua suuremmasta osuudesta. Kaupungit vastaavat kuudesta 
miljoonasta, valtio viidestä miljoonasta ja muun rahoituksen osuus on 
noin viisi miljoonaa. Kokonaisresurssista seitsemän miljoonaa 
käytetään ohjelmiin ja hankkeisiin, viisi miljoonaa viestintään, 
markkinointiin ja sidosryhmiin, ja neljä miljoonaa hankkeen 
tuotantokuluihin.

Mediahuomio on jo valmisteluvaiheessa ollut merkittävää ja ylittänyt 
ennakkoarviot. WDC-vuosi on lisännyt Helsingin kansainvälistä 
näkyvyyttä ja kiinnostusta yhteistyöhön Helsingin kanssa.

Helsingin kaupunkikonsernin sisäinen WDC Helsinki 2012 -vetovastuu 
on talous- ja suunnittelukeskuksen elinkeinopalvelulla. 
Hallintokeskuksen viestintä vastaa konsernin puolelta viestinnästä. 
Virastot, liikelaitokset ja tytäryhteisöt ovat nimenneet omat WDC -
yhdyshenkilönsä. 

Helsingin kaupungin hallintokunnat olivat 13.7.2011 mennessä 
jättäneet 128 ohjelmaehdotusta kansainvälisen designsäätiön 
järjestämään avoimeen hakuun. Haun määräaika on elokuun lopussa. 
Kaupungin hakemuksista 76 on alustavasti hyväksytty osaksi WDC 
Helsinki 2012 -vuoden virallista ohjelmistoa. Näiden lisäksi noin 20 
hakemusta on vielä säätiön harkittavana. Hankkeiden teemat liittyvät 
mm. tiedon visualisointiin ja avoimuuteen, ympäristöasioihin, 
opasteisiin, liikkumiseen ja nuoriin.

WDC Helsinki 2012 -kaupungit muodostivat keväällä 2010 
yhteistyöelimen, jonka tehtävänä on ollut yhdessä designsäätiön 
kanssa koordinoida kaupunkien tavoitteita ja toimintaa. Työ- ja 
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elinkeinoministeriö perusti keväällä 2011 ministeriötyöryhmän, jossa 
Helsingin kaupungilla on asiantuntijaedustus.

Helsinki 200 vuotta pääkaupunkina -juhlavuodesta tehdään 
kaupunkilaisten ja kaikkien suomalaisten juhlavuosi, joka avataan 
Senaatintorin uudenvuoden tapahtuman yhteydessä. Valtakunnallinen 
pääjuhla järjestetään Finlandia-talolla 12.4.2012. Myös Helsinki-viikko 
kesäkuussa tuo esille juhlavuoden teemoja. Aihetta käsitellään 
muissakin tapahtumissa vuoden mittaan. Helsingin kaupungin 
virastojen ja laitosten toivotaan osallistuvan oman toimintansa piirissä 
kaupungin juhlavuoden ohjelmaan ja tapahtumiin.

Lisäksi esittelijä toteaa, että World Design Capital Helsinki 2012 -hanke 
(WDC Helsinki 2012) on Helsingin kaupungin sekä neljän muun 
kaupungin (Espoo, Vantaa, Kauniainen ja Lahti) yhteistyöhanke, jonka 
toteuttaminen on osa näiden kaupunkien ja niiden hallintokuntien 
toimintaa kunkin hallintokunnan johtosäännössä määritellyn toimialan 
mukaisesti.

Sen vuoksi myös Helsingin kaupungin hallintokuntia on perusteltua 
kehottaa osallistumaan täysipainoisesti WDC Helsinki 2012 -hankkeen 
toteutukseen niiden omien talousarvioiden mahdollistamalla tavalla. 

Lisäksi kaupungin hallintokuntien tulee omaan toimintaansa 
soveltuvalla tavalla ja omien talousarvioidensa puitteissa sekä kaikin 
käytettävin keinoin tuoda esiin Helsingin roolia WDC Helsinki 2012 -
kaupunkina omassa toiminnassaan.  Tämä voi tapahtua monin erilaisin 
tavoin. Keskeisessä asemassa ovat kaupungin hallitsemat 
kaupunkinäkyvyyden sisä- ja ulkotilat kuten puistot, kadut, isot 
julkisivupinnat, seinät, torit, työmaat, aidat, seinät, 
matkustajaterminaalit, sähkökaapit, asiakaspalvelupisteet, 
kukkaistutukset sekä liputukset, jotka tarjoavat erinomaisia paikkoja 
hankkeiden näkyvyydelle. Parhaillaan mietitään myös, miten muita 
palveluja ja tuotteita yhdistetään WDC Helsinki 2012 -vuoteen.

Tavoitteena on laaja kaupunkinäkyvyys. Helsinkiläisten ja täällä 
vierailevien pitää huomata visuaalisista elementeistä ja teemoista, että 
Helsinki on maailman designkaupunki ja 200-vuotias pääkaupunki. 
Myös erilaisia painettuja ja sähköisiä julkaisuja käytetään näkyvyyden 
edistämisessä.

Kansainvälinen designsäätiö vastaa WDC-hanketta koskevan tiedotus- 
ja markkinointiaineiston tuotannosta, ja hankkeessa mukana olevat 
kaupungit ja niiden hallintokunnat sekä muut hankkeen 
yhteistyökumppanit voivat omakustannushintaan hankkia tätä aineistoa 
käyttöönsä omien tarpeidensa mukaan. Tavoitteena on, että vuoden 
2012 aikana WDC Helsinki 2012 on olennainen osa 
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kaupunkinäkyvyyttä kaikissa hankkeessa mukana olevissa 
kaupungeissa.

Hallintokuntien tulee soveltuvin osin noudattaa samoja periaatteita 
valmistautuessaan Helsinki 200 vuotta pääkaupunkina -juhlavuoteen, 
jonka koordinoinnista sekä viestintä- ja markkinointiaineiston 
tuotannosta vastaa talous- ja suunnittelukeskuksen tapahtumayksikkö.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Henri Kähönen, elinkeinosuunnittelija, puhelin: 310 25020

henri.kahonen(a)hel.fi
Anu Mänttäri, yritysasiamies, puhelin: 310 36322

anu.manttari(a)hel.fi

Liitteet

1 World Design Capital Helsinki 2012 ohjelmarunko 17.8.2011.pdf
2 Helsinki 200 vuotta pääkaupunkina ohjelmarunko 11.8.2011.pdf

Otteet

Ote Otteen liitteet
Virastot, liikelaitokset, 
tytäryhteisöt

Esitysteksti
Liite 1
Liite 2

Kansainvälinen designsäätiö Esitysteksti
Liite 1
Liite 2
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§ 760
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen seuraavien 
viranomaisten viikolla 35 tekemiä päätöksiä:

Khn puheenjohtaja 31.8.2011 
konsernijaosto  
tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta  
  
johtokunnat  
- Helsingin Energia  
- Helsingin Satama  
- Taloushallintopalvelu 2.9.2011
  
apulaiskaupunginjohtajat  
- rakennus- ja ympäristötointa johtava  
- sosiaali- ja terveystointa johtaja  
- sivistys- ja henkilöstötointa johtava  
- kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava  
  
hallintokeskus  
- hallintojohtaja  
- hallinto-osaston osastopäällikkö  
- kansainvälisen toiminnan päällikkö  
- kaupunginlakimies  
- viestintäpäällikkö  
  
talous- ja suunnittelukeskus  
- rahoitusjohtaja  
- talousarviopäällikkö  
- kehittämispäällikkö  
- aluerakentamispäällikkö  
- sisäisen tarkastuksen päällikkö  
- tietotekniikkapäällikkö  
- kaupunginkamreeri  
- elinkeinojohtaja  
- elinkeinopäällikkö  
- matkailupäällikkö  
- tapahtumapäällikkö  
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Taloushallintopalvelu -liikelaitos  
- toimitusjohtaja  

  

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36046

anja.vallittu(a)hel.fi

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota käsiteltäväkseen seuraavien 
viranomaisten viikolla 35 tekemiä päätöksiä:

Khn puheenjohtaja 31.8.2011 
konsernijaosto  
tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta  
  
johtokunnat  
- Helsingin Energia  
- Helsingin Satama  
- Taloushallintopalvelu 2.9.2011
  
apulaiskaupunginjohtajat  
- rakennus- ja ympäristötointa johtava  
- sosiaali- ja terveystointa johtaja  
- sivistys- ja henkilöstötointa johtava  
- kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava  
  
hallintokeskus  
- hallintojohtaja  
- hallinto-osaston osastopäällikkö  
- kansainvälisen toiminnan päällikkö  
- kaupunginlakimies  
- viestintäpäällikkö  
  
talous- ja suunnittelukeskus  
- rahoitusjohtaja  
- talousarviopäällikkö  
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- kehittämispäällikkö  
- aluerakentamispäällikkö  
- sisäisen tarkastuksen päällikkö  
- tietotekniikkapäällikkö  
- kaupunginkamreeri  
- elinkeinojohtaja  
- elinkeinopäällikkö  
- matkailupäällikkö  
- tapahtumapäällikkö  
  
Taloushallintopalvelu -liikelaitos  
- toimitusjohtaja  

  

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36046

anja.vallittu(a)hel.fi
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§ 761
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen seuraavien 
viranomaisten viikolla 35 tekemiä päätöksiä:

kaupunginjohtaja  
- johtajiston asiat  
- muut asiat  

  

Esittelijä
vs. kaupunginjohtaja

Lisätiedot
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36046

anja.vallittu(a)hel.fi

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota käsiteltäväkseen seuraavien 
viranomaisten viikolla 35 tekemiä päätöksiä:

kaupunginjohtaja  
- johtajiston asiat  
- muut asiat  

  

Esittelijä
vs. kaupunginjohtaja

Lisätiedot
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36046

anja.vallittu(a)hel.fi
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§ 762
Vt Emma Karin toivomusponsi: Kaupungin biopolttoainehankinnat 
ja HSL:n bussiliikenteen kilpailutuskriteerit

Pöydälle 05.09.2011

HEL 2011-001445 T 11 00 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Teknisen palvelun lautakunnan lausunto 13.1.2011

Otteet

Ote Otteen liitteet
Toivomusponnen tekijä Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, valmistelu

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee merkitä tiedoksi selvityksen 
kaupunginvaltuuston 8.9.2010 hyväksymän toivomusponnen (Emma 
Kari) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen 
ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

Esittelijä

Käsitellessään 8.9.2010 Yrjö Hakasen aloitetta palmuöljydieselin 
käytöstä Kvsto hyväksyi samalla seuraavan toivomusponnen:

” Kaupunginvaltuusto edellyttää, että kaupungin omissa biopoltto-
ainehankinnoissa ja HSL:n bussiliikenteen kilpailutuskriteereissä 
asetetaan etusijalle jätteistä ja muista kuin trooppisista ruokakasveista 
valmistetut polttoaineet ” (Emma Kari, äänin 46-3)

Kvston työjärjestyksen 24 §.n mukaan Khn on toimitettava ponnen 
ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä 
toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä. 
Selvitys on toimitettava erikseen myös muille valtuutetuille.
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Esittelijä toteaa, että toivomusponnen johdosta on saatu teknisen 
palvelun lautakunnan lausunto. Lautakunnan lausunto on liitteessä 1. 
Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä on käsitellyt toivomuspontta 
kokouksessaan 14.12.2010, jolloin asia pantiin pöydälle. HSL:n uutta 
lausuntoa ei ole saatu. 

Esittelijä toteaa teknisen lautakunnan lausuntoon viitaten, että 
kaupungin hankkimat polttoaineet ovat voimassa olevien 
polttoainestandardien mukaisia. Myös jatkossa on perusteltua käyttää 
standardin mukaisia polttoaineita. Tulevissa polttoainekilpailutuksissa 
voidaan kuitenkin kilpailutuskriteereitä asetettaessa ottaa huomioon 
myös ympäristönäkökohtia, mutta kaluston toimintavarmuuden 
kannalta biopolttoaineiden asettaminen etusijalle ei tulle kysymykseen. 

HSL:n kilpailutuskriteereissä on pisteytyksessä otettu huomioon 
päästöt (typenoksidit, partikkelipäästöt, hiilidioksidipäästöt). 

HSL:n hallitus on 23.8.2011 käsitellyt bussiliikenteen 
hankintaperiaatteita ja sopimusehtojen tarkistamista, ja siinä 
yhteydessä myös bussikaluston päästöjä ja polttoaineita. HSL:n 
hallituksen esityslistalla todetaan asiaan liittyen mm. seuraavaa:

" Päästöjen käsittelyä pisteytyksessä on edellisten kierrosten 
kokemusten perusteella tarkistettava. Merkki- ja mallikohtaisiin 
mittaustuloksiin perustuva pisteytys johtaa käytännön soveltamisessa 
hankaliin tulkintoihin mm. ajan myötä muuttuvien mittauskeskiarvojen, 
mallien välisten vähäisten erojen, eri tutkimuslaitosten mittausten 
kelpuuttamisen ja uusien bussimerkkien ja -mallien tasapuolisen 
kohtelun osalta. Ei myöskään ole kalustomarkkinoiden toimivuuden 
kannalta hyväksi, että kaikki liikennöitsijät ovat yhtä aikaa tilaamassa 
vain samanmerkkisiä busseja, mikä voi johtaa ylihinnoitteluun tai 
toimitusvaikeuksiin.

Haitallisten lähipäästöjen osalta Euro-luokkiin perustuvien 
päästötasojen pisteportaissa huomioidaan kuitenkin mittausten 
perusteella todelliset päästöarvot. Hiilidioksidipäästöjen osalta 
referenssitasoa selvästi paremmalle kalustolle eli päästöjä vähentäville 
käyttövoimaratkaisuille kuten hybridi- ja sähköbusseille annetaan 
hyvitystä. Vaihtoehtoisia käyttövoimaratkaisuja voidaan myös erikseen 
kokeilla vaatimalla joissakin soveltuvissa kohteissa käyttöön tietynlaista 
kalustoa. 

Keskenään samantyyppisissä ja samaan Euro-päästöluokkaan 
hyväksytyissä bussimalleissa on VTT:n tutkimusten perusteella 
merkityksellisiä eroja käytännössä toteutuvissa päästötasoissa. Lisäksi 
vanhaan kalustoon asennetuilla pakokaasujen jälkikäsittelylaitteilla 
voidaan saavuttaa merkittäviä haitallisten lähipäästöjen vähennyksiä. 
Näiden vaikutusten huomioimiseksi päästöjen vähentämiseen 
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kannustavalla tavalla HSL voi maksaa sopimusten vaatimukset 
ylittävistä, käytännön mittausten perusteella toteutuneista 
päästövähennyksistä erillistä bonusta, jonka taso voidaan määritellä 
päästöjen haitta-arvojen perusteella vuosittain.

Uusiutuvista raaka-aineista valmistetun dieselpolttoaineen, 
käytännössä Neste Oilin NexBTL:n, huomiointi tarjousvertailun 
pisteytyksessä on ollut kiistanalaista. Pitkien sopimusten sitominen 
tiettyyn polttoaineen hintaan ja saatavuuteen on liikennöitsijöille riski. 
Toisaalta tilaajan näkökulmasta on huomioitava, että biopolttoaineiden 
verotus ja laskennallinen hiilidioksidin päästöalenema RES-direktiivin 
mukaisesti tulevat luultavasti muuttumaan sopimuskauden aikana. 
Koska biodieselin käyttö ei edellytä merkittäviä investointeja tai 
kalustomuutoksia, sitä ei ole tarpeellista hyvittää liikennöintisopimusten 
tarjouskilpailun yhteydessä. Sen sijaan HSL voi jatkossa maksaa 
hyvitystä biopolttoaineilla saavutetusta hiilidioksidipäästön ja 
haitallisten lähipäästöjen alentamisesta erikseen päätettävällä tavalla, 
esim. jakamalla vuosittain määriteltävän bonussumman ja sitä 
vastaavan päästövähennyskiintiön. Näin sekä tilaajan että 
liikennöitsijän taloudellinen riski pienenee, ja biopolttoaineiden 
päästövaikutusten arvioinnissa voidaan soveltaa aina uusimpia 
normeja ja tietoja. 

Toteutuneisiin päästövähennyksiin perustuvan vuosittain määriteltävän 
bonuksen sisältävä hyvitysmalli valmistellaan erikseen ja tuodaan 
HSL:n hallituksen käsiteltäväksi ennen 2012 talousarvion 
hyväksymistä, mikäli hallitus haluaa bonusjärjestelmän otettavaksi 
käyttöön jo ensi vuonna. ”

Hyväksyessään bussiliikenteen hankintamenettelyn ja sopimusehtojen 
muutokset HSL:n hallitus päätti 23.8.2011 samalla kehottaa HSL:ää 
valmistelemaan mallin, jolla HSL voi hyvittää biopolttoaineiden käytöllä, 
Euro-luokan keskimääräistä tasoa vähäpäästöisemmällä kalustolla tai 
muilla sopimuksen vaatimukset ylittävillä toimenpiteillä saavutetun 
CO2-, NOx- ja PM-päästöjen vähenemän erikseen määriteltävällä 
vuosittain päätettävällä bonuksella, siten että bonuksia voidaan 
maksaa niin haluttaessa vuoden 2012 syysliikenteen osalta (tai 
myöhemmin, jos hallitus näin haluaa ohjeistaa)

HSL:n hallituksen asiaa koskeva päätös ja esityslista ovat 
kokonaisuudessaan luettavissa HSL:n sivuilla.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi
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Liitteet

1 Teknisen palvelun lautakunnan lausunto 13.1.2011

Otteet

Ote Otteen liitteet
Toivomusponnen tekijä Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, valmistelu

Tiedoksi

Muut valtuutetut
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§ 763
Lausunnon antaminen Etelä-Suomen aluehallintovirastolle 
rakennusviraston ympäristölupahakemuksesta (Vuosaaren 
kaatopaikka)

HEL 2011-001915 T 11 01 00 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti antaa Etelä-Suomen aluehallintovirastolle 
seuraavan lausunnon Helsingin kaupungin rakennusviraston 
ympäristölupahakemuksesta, joka koskee Vuosaaren kaatopaikan 
kunnostamiselle myönnetyn ympäristöluvan (Uudenmaan 
ympäristökeskus No YS 580/5.6.2003) lupamääräysten tarkistamista ja 
toiminnan muutosta (Dnro ESA-VI/54/04.08/2011):

Kaupunginhallitus toteaa, että Helsingin kaupungin 
ympäristölautakunta on 28.6.2011 antanut Etelä-Suomen 
aluehallintovirastolle lausunnon Vuosaaren entisen kaatopaikan 
ympäristöluvan muuttamisesta.

Kaupunginhallitus viittaa ympäristölautakunnan lausuntoon 28.6.2011. 
Kaupunginhallitus puoltaa Helsingin kaupungin rakennusviraston 
Vuosaaren entisen kaatopaikan kunnostamista koskevan 
ympäristöluvan tarkistamis- ja muutoshakemuksen hyväksymistä, 
mikäli hakemuksen käsittelyssä otetaan hakemuksessa esitettyjen 
seikkojen lisäksi huomioon ympäristölautakunnan lausunnossa esitetyt 
näkökohdat.

Kaupunginhallitus pitää sekä ympäristönsuojelullisesti että 
taloudellisesti perusteltuna mahdollisimman laajaa jätejakeiden ja 
erilaisten maa-ainesten hyödyntämistä alueella. Kaupunginhallitus 
katsoo, että toiminnasta ei saa kuitenkaan aiheutua merkittävää haittaa 
alueen asukkaille.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot
Erja Saarinen, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 36102

erja.saarinen(a)hel.fi

Liitteet

1 ESAVI lausuntopyyntö
2 Kaupunkisuunnitteluvirasto 16.6.2011
3 Kiinteistövirasto 23.6.2011
4 Ympäristölautakunta 28.6.2011
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Otteet

Ote
Etelä-Suomen 
aluehallintovirasto

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee antaa Etelä-Suomen aluehallintovirastolle 
seuraavan lausunnon Helsingin kaupungin rakennusviraston 
ympäristölupahakemuksesta, joka koskee Vuosaaren kaatopaikan 
kunnostamiselle myönnetyn ympäristöluvan (Uudenmaan 
ympäristökeskus No YS 580/5.6.2003) lupamääräysten tarkistamista ja 
toiminnan muutosta (Dnro ESA-VI/54/04.08/2011):

Kaupunginhallitus toteaa, että Helsingin kaupungin 
ympäristölautakunta on 28.6.2011 antanut Etelä-Suomen 
aluehallintovirastolle lausunnon Vuosaaren entisen kaatopaikan 
ympäristöluvan muuttamisesta.

Kaupunginhallitus viittaa ympäristölautakunnan lausuntoon 28.6.2011. 
Kaupunginhallitus puoltaa Helsingin kaupungin rakennusviraston 
Vuosaaren entisen kaatopaikan kunnostamista koskevan 
ympäristöluvan tarkistamis- ja muutoshakemuksen hyväksymistä, 
mikäli hakemuksen käsittelyssä otetaan hakemuksessa esitettyjen 
seikkojen lisäksi huomioon ympäristölautakunnan lausunnossa esitetyt 
näkökohdat.

Kaupunginhallitus pitää sekä ympäristönsuojelullisesti että 
taloudellisesti perusteltuna mahdollisimman laajaa jätejakeiden ja 
erilaisten maa-ainesten hyödyntämistä alueella. Kaupunginhallitus 
katsoo, että toiminnasta ei saa kuitenkaan aiheutua merkittävää haittaa 
alueen asukkaille.

Esittelijä

Etelä-Suomen aluehallintovirasto pyytää Helsingin kaupungin 
lausuntoa Helsingin kaupungin rakennusviraston 
ympäristölupahakemuksesta, joka koskee Vuosaaren kaatopaikan 
kunnostamiselle myönnetyn ympäristöluvan (Uudenmaan 
ympäristökeskus No YS 580/5.6.2003) lupa-määräysten tarkistamista 
ja toiminnan muutosta.

Lausunto pyydetään toimittamaan aluehallintovirastoon 15.7.2011 
mennessä. Lausunnon antamiselle on saatu lisäaikaa 30.8.2011 
saakka.

Asiassa on saatu kaupunkisuunnitteluviraston (16.6.2011), 
kiinteistöviraston (23.6.2011) ja ympäristölautakunnan (28.6.2011) 
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lausunnot. Asiaan saadut lausunnot ovat tämän asian liitteinä. Esittelijä 
toteaa, että ympäristölautakunta on antanut em. lausunnon myös Etelä-
Suomen aluehallintovirastolle.

Hakemuksen mukainen toiminta

Hakemus koskee Vuosaaren kaatopaikan kunnostamiselle myönnetyn 
ympäristöluvan (Uudenmaan ympäristökeskus No YS 580/5.6.2003) 
lupamääräysten tarkistamista ja toiminnan muutosta. Kaatopaikan 
pinta-ala on noin 25 hehtaaria. Kaatopaikka oli käytössä vuosina 
1966–1975 ja 1979–1988.

Alue on tarkoitus jatkossa kunnostaa virkistyskäyttöön.

Kaatopaikalle rakennetaan uudet kaasunkeräys-, tiivistys-, salaoja- ja 
pintakerrokset. Tällöin jätepenkereeseen kulkeutuvan sadeveden 
määrä vähenee, kaatopaikkakaasun keräys tehostuu ja matalalle 
kasvillisuudelle turvataan hyvät kasvuolosuhteet. Kaatopaikkakaasu 
joko käsitellään polttamalla soihdussa tai mahdollisuuksien mukaan 
hyödynnetään. Kaatopaikka-vedet kerätään yhteen salaojituksin ja 
pumppauksin ja johdetaan vesihuoltolaitoksen viemäriin.

Kaatopaikan pintarakenteissa hyödynnetään kaupungin purkutyömailta 
tuotavaa betonia, asfalttia ja tiiltä sekä tuhkaa. Rakenteissa 
hyödynnetään myös pilaantuneita maa-aineksia. Hyödynnettävien 
jätejakeiden suurimmat haitta-ainepitoisuudet ovat sellaisia, ettei niistä 
aiheudu riskiä alueen käyttäjille tai kasvillisuudelle. Lisäksi 
pintarakenteissa hyödynnetään täyttömassoja. Täyttömassoina 
pyritään hyödyntämään mahdollisimman paljon lähialueilla syntyviä 
ylijäämämaita. Edellä mainittuja massoja tullaan seulomaan ja 
murskaamaan alueella. Murskattavien kiviaineksen ja jätejakeiden 
(asfaltti, betoni ja tiili) määrä on enintään 25 000 t/a. Seulonta- ja 
murskaustyöt toteutetaan siten, ettei ympäröivien alueiden käyttäjille tai 
asukkaille aiheudu kohtuutonta haittaa. Massoja hyödyntämällä 
vähennetään kalliokiviaineksen käyttöä. Rakenteissa hyödynnetään ja 
alueella varastoidaan maa- ja kiviaineksia sekä jätejakeita (betoni, 
asfaltti ja tiili) tai tuhkaa arviolta 300 000 m3.

Vuosaaren satama-alueen ympäristössä toteutetaan suoto-, pohja- ja 
pintavesien laadun tarkkailua yhteistarkkailuna. Vuosaaren 
kaatopaikan ja sen kunnostuksen tarkkailu kuuluu yhteistarkkailun 
piiriin. Vuosaaren kaatopaikan alueella toteutettua perhosseurantaa 
jatketaan nykyisen seurantasuunnitelman mukaisesti.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot
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Erja Saarinen, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 36102
erja.saarinen(a)hel.fi

Liitteet

1 ESAVI lausuntopyyntö
2 Kaupunkisuunnitteluvirasto 16.6.2011
3 Kiinteistövirasto 23.6.2011
4 Ympäristölautakunta 28.6.2011

Otteet

Ote
Etelä-Suomen 
aluehallintovirasto

Tiedoksi

Kaupunkisuunnitteluvirasto
Kiinteistövirasto
Ympäristölautakunta
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§ 764
Lausunto Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän alustavasta 
taloussuunnitelmasta 2012-2014

Pöydälle Khs 29.8.2011

HEL 2011-000399 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallitus päätti antaa Helsingin seudun liikenne -
kuntayhtymän alustavasta taloussuunnitelmasta 2012 - 2014 
seuraavan lausunnon:

Yleistä

Helsingin Seudun Liikenne -kuntayhtymässä (HSL) tehty strategiatyö 
antaa hyvän perustan toiminnan suuntaamiselle. Strategiatyössä on 
asetettu konkreettisia kehittämistavoitteita ja määritelty 
kehittämistoimenpiteitä, joiden avulla tavoitteet pyritään toteuttamaan. 
Tavoitteet vuosille 2012 – 2018 ovat kannatettavia. Tyytyväisten 
asiakkaiden osuutta ja liikenteen luotettavuutta koskevat tavoitteet ovat 
haasteellisia, mutta ne ovat linjassa kaupungin liikennelaitos -
liikelaitoksen kehittämistavoitteiden kanssa.

Helsingin joukkoliikenteen palvelutason muutokset vuonna 2012 ovat 
perusteltuja ja pohjautuvat yhteistyössä valmisteltuihin suunnitelmiin.

Taloussuunnitelman mukainen kustannusten kasvu on lähes 
kaksinkertainen kaupungin vuoden 2012 valmistelun raamiin 
verrattuna. Helsingin kaupunki edellyttää, että HSL tehostaa 
toimintaansa kaupungin talouteen kohdistettavia tehostamis- ja 
säästötoimia vastaavasti. Pääkaupunkiseudun kaupunginjohtajat ovat 
esittäneet HSL:lle tuottavuuden nousutavoitteeksi 2 % vuonna 2012.

HSL:n taloussuunnitelmassa Helsingin kuntaosuus vuonna 2012 on 
172,3 milj. euroa vähennysten jälkeen. Kaupunginhallituksen 
hyväksymässä vuoden 2012 talousarvioraamissa kuntaosuus on 173,2 
milj. euroa. Tältä osin taloussuunnitelma on hyväksyttävissä. 

Helsingin kaupunginhallituksen mielestä lippujen hintoja voidaan 
korottaa enintään yleistä kustannustason nousua vastaavasti.

Taloussuunnitelman informatiivisuus on parantunut, mutta sitä tulee 
edelleen kehittää. Puutteena on erityisesti talouden ja toiminnan 
tehokkuudenpidemmän aikavälin kehitystä kuvaavien tunnuslukujen ja 
mittareiden vähäisyys. Tietoa tarvittaisiin mm. liikennepalvelujen 
käyttöasteen (= paikkakilometrit/matkustuskilometrit -suhde) 
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kehittymisestä liikennemuodoittain tilanteessa, jossa erityisesti 
raideliikennettä lisätään varsin voimakkaasti. 

Helsinki vastustaa HSL:n ehdotusta nostaa tarkastusmaksu 100 
euroon vuodelle 2012. Tarkastusmaksun tulisi olla saman suuruinen 
kuin pysäköintivirhemaksu.

Liikennöinti- ja infrakulut

HSL:n taloussuunnitelmassa vuoden 2012 operointi- ja 
infrakustannukset on jaettu kunnille liikennemuodoittain. Vuosina 2013-
2014 operointi- ja infrakustannuksia ei ole jaettu liikennemuodoittain, 
vaan jakoperusteena on käytetty vuoden 2012 operointi- ja 
infrakustannuksia yhteensä. Vuosien 2013-2014 osalta käytetty 
virheellinen laskentapa johtaa väärään kuntaosuusjakoon varsinkin 
vuonna 2014, kun Kehärata otetaan käyttöön. Karkean arvion mukaan 
Helsingin kuntaosuus on 6-7 milj. euroa liian suuri vuonna 2014. 
Taloussuunnitelmassa Helsingin kuntaosuuden kasvu vuodesta 2012 
vuoteen 2014 on noin 23 milj. euroa.

HSL:n alustavassa taloussuunnitelmassa on infrakulujen 
laskentaperusteet on määritelty seuraavasti: ”Eri 
liikennemuodoille/linjastoille kohdistetut infrakustannukset yhteensä 
jaetaan kunnille matkustajakilometrien laskennassa käytettyjä 
kuntakohtaisten nousujen ja niistä laskettujen jako-osuuksien 
perusteella”.

Infrakulujen kohdistaminen yhtenä kokonaisuutena koko alueen osalta 
joukkoliikennemuodolle johtaa epäoikeudenmukaiseen lopputulokseen 
eikä vastaa sitä periaatetta, josta HSL:n perustamisvaiheessa oli 
yhteisymmärrys. Infrakuluja ei pidä kohdistaa koko alueelle yhtenä 
kokonaisuutena, vaan kunkin kunnan infrakustannukset on jaettava 
erikseen yksittäisen kunnan alueella tehtyjen nousujen suhteessa.

Esimerkiksi Kehäradan valmistuttua Kehäradan kustannukset pitää 
kohdistaa niin, että Vantaan kaupungin pääomakustannus Kehäradan 
osalta jaetaan Vantaan sisällä tapahtuneiden nousujen perusteella. Jos 
Kehäradan kustannukset liitetään junainfran kokonaiskustannuksiin ja 
jaetaan yhtenä kokonaisuutena, joutuu Helsinki korvaamaan 
Kehäradan pääomakuluista pääosan, vaikka rataosuus sijaitsee 
kokonaisuudessaan Vantaalla. Vastaavasti Länsimetron valmistuttua 
Länsimetron kustannukset pitää kohdistaa kunnille niin, että Espoon 
kaupungin pääomakustannus Länsimetron osalta jaetaan Espoon 
sisällä tapahtuneiden nousujen perusteella ja Helsingin kaupungin 
pääomakustannus Länsimetron osalta Helsingin sisällä tapahtuneiden 
nousujen perusteella.
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Infrakustannukset jakaminen yhtenä kokonaisuutena voisi vaikeuttaa 
tulevien joukkoliikennehankkeiden läpivientiä. Esimerkiksi 
Östersundomin metro palvelee periaatteessa vain Helsinkiä, mutta 
muut kunnat joutuisivat maksamaan sen pääomakustannuksia, jos 
metron infrakustannukset jaettaisiin yhtenä kokonaisuutena. Tämä voisi 
aiheuttaa vastustusta muissa kunnissa metron laajennusta kohtaan. 

Helsingin kaupunki edellyttää, että infrasopimusneuvotteluja jatketaan 
HSL:n ja kuntien välillä. Kuntaosuuksien laskentaperiaatteet on 
ratkaistava välittömästi ennen kuin HSL hyväksyy vuosien 2012-2014 
taloussuunnitelman.

Matkatakuu

Matkatakuun käyttöön ottoa on vielä harkittava suhteessa muihin 
joukkoliikenteen kulkumuoto-osuutta nostaviin ja joukkoliikenteen 
häiriötilanteita vähentäviin hankkeisiin nähden. Järjestelmän 
hallinnolliset kustannukset ovat melko suuret.

Matkustajan kannalta hankalaa suunnitellussa järjestelmässä on se, 
että matkatakuu ei korvaa syntyviä lisäkustannuksia, jos ne johtuvat 
HSL:n ulkopuolisista yllättävistä syistä, poikkeuksesta on tiedotettu 30 
minuuttia ennen matkan alkua tai häiriötilanne johtuu ylivoimaisesta 
esteestä. Näin ollen muun muassa katutöiden, suurtapahtumien ja 
onnettomuuksien aiheuttamat liikenneruuhkat tai sähkökatkoista 
johtuvat ongelmat on rajattu korvausvelvollisuuden ulkopuolelle. 
Matkustaja joutuu tekemään päätöksen korvaavasta yhteydestä ja näin 
syntyvistä lisäkustannuksista liikenteessä olleessaan melko hatarin 
tiedoin. Matkustaja on myös velvollinen käyttämään reittiopasta ja 
seuraamaan sähköistä tiedotusta. Matkatakuujärjestelmää tulisikin 
vielä tarkastella enemmän asiakasnäkökulmasta. 

Ennen matkatakuujärjestelmän käyttöönottoa on mahdolliset 
taustajärjestelmät saatettava siihen kuntoon, että matkatakuiden 
käsittely sujuu kitkattomasti. 

Aikaisin mahdollinen hetki mahdollisen matkatakuujärjestelmän 
käyttöön ottoon voi olla vasta uuden lippujärjestelmän käyttöönoton 
yhteydessä. Joka tapauksessa on ennen matkatakuun mahdollista 
käyttöönottoa perusteltua pyytää uudet lausunnot jäsenkunnilta, jotta 
voidaan varmistaa, onko mm. taloudellisia edellytyksiä palvelutakuun 
käyttöön otolle.

Käsittely

Vastaehdotus:

Ylikahri Ville: Esitän seuraavan 1. vastaehdotuksen: 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 30/2011 81 (194)
Kaupunginhallitus

Ryj/3
05.09.2011

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

Muutetaan kappale "Matkatakuun käyttöön ottoa on..." kuulumaan 
seuraavasti:

Helsinki pitää matkatakuuta myönteisenä hankkeena, josta on hyviä 
kokemuksia muista Pohjoismaista, mutta ennen sen käyttöönottoa on 
sitä vielä harkittava suhteessa muihin joukkoliikenteen
kulkumuoto-osuutta nostaviin ja joukkoliikenteen häiriötilanteita 
vähentäviin hankkeisiin nähden. Järjestelmän hallinnolliset 
kustannukset ovat melko suuret.

Kannattajat: Moisio Elina

Vastaehdotus:

Kontio Timo: Esitän seuraavan vastaehdotuksen: Poistetaan kappale 6: 
"HSL:n tulee huolehtia.."

Lisätään tilalle kappale: "Helsingin kaupunginhallituksen mielestä 
lippujen hintoja voidaan korottaa enintään yleistä kustannustason 
nousua vastaavasti."

Kannattajat: Moisio Elina

Vastaehdotus:

Ylikahri Ville: Esitän seuraavan 2. vastaehdotuksen:

Lisätään uusi kappale "Yleistä"-luvun loppuun:

Helsinki vastustaa HSL:n ehdotusta nostaa tarkastusmaksu 100 
euroon
vuodelle 2012. Tarkastusmaksun tulisi olla saman suuruinen kuin 
pysäköintivirhemaksu.

Kannattajat: Rissanen Laura

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä Ylikahrin 
2.vastaehdotuksen. 

1. Äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan

EI-ehdotus: 

Poistetaan kappale 6: "HSL:n tulee huolehtia.." ja lisätään tilalle 
kappale: "Helsingin kaupunginhallituksen mielestä lippujen hintoja 
voidaan korottaa enintään yleistä kustannustason nousua vastaavasti."
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Jaa-äänet: 6
Sirpa Asko-Seljavaara, Juha Hakola, Lasse Männistö, Jan Oker-Blom, 
Risto Rautava, Laura Rissanen

Ei-äänet: 9
Arto Bryggare, Jussi Halla-aho, Kimmo Helistö, Timo Kontio, Elina 
Moisio, Outi Ojala, Osku Pajamäki, Mari Puoskari, Ville Ylikahri

Tyhjä-äänet: 0

Poissa-äänet: 0

2. Äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan

EI-ehdotus: 

Muutetaan kappale "Matkatakuun käyttöön ottoa on..." kuulumaan 
seuraavasti: Helsinki pitää matkatakuuta myönteisenä hankkeena, 
josta on hyviä kokemuksia muista Pohjoismaista, mutta ennen sen 
käyttöönottoa on sitä vielä harkittava suhteessa muihin joukkoliikenteen 
kulkumuoto-osuutta nostaviin ja joukkoliikenteen häiriötilanteita 
vähentäviin hankkeisiin nähden. Järjestelmän hallinnolliset 
kustannukset ovat melko suuret.

Jaa-äänet: 9
Sirpa Asko-Seljavaara, Arto Bryggare, Juha Hakola, Jussi Halla-aho, 
Lasse Männistö, Outi Ojala, Jan Oker-Blom, Risto Rautava, Laura 
Rissanen

Ei-äänet: 6
Kimmo Helistö, Timo Kontio, Elina Moisio, Osku Pajamäki, Mari 
Puoskari, Ville Ylikahri

Tyhjä-äänet: 0

Poissa-äänet: 0

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi
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Liitteet

1 Lausuntopyyntöasiakirjat
2 Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunnan esityslista 
3 Talous- ja suunnittelukeskuksen lausunto Helsingin seudun liikenne -

kuntayhtymän alustavasta taloussuunnitelmasta 2012-2014

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee antaa Helsingin seudun liikenne -
kuntayhtymän alustavasta taloussuunnitelmasta 2012 - 2014 
seuraavan lausunnon:

Yleistä

Helsingin Seudun Liikenne -kuntayhtymässä (HSL) tehty strategiatyö 
antaa hyvän perustan toiminnan suuntaamiselle. Strategiatyössä on 
asetettu konkreettisia kehittämistavoitteita ja määritelty 
kehittämistoimenpiteitä, joiden avulla tavoitteet pyritään toteuttamaan. 
Tavoitteet vuosille 2012 – 2018 ovat kannatettavia. Tyytyväisten 
asiakkaiden osuutta ja liikenteen luotettavuutta koskevat tavoitteet ovat 
haasteellisia, mutta ne ovat linjassa kaupungin liikennelaitos -
liikelaitoksen kehittämistavoitteiden kanssa.

Helsingin joukkoliikenteen palvelutason muutokset vuonna 2012 ovat 
perusteltuja ja pohjautuvat yhteistyössä valmisteltuihin suunnitelmiin.

Taloussuunnitelman mukainen kustannusten kasvu on lähes 
kaksinkertainen kaupungin vuoden 2012 valmistelun raamiin 
verrattuna. Helsingin kaupunki edellyttää, että HSL tehostaa 
toimintaansa kaupungin talouteen kohdistettavia tehostamis- ja 
säästötoimia vastaavasti. Pääkaupunkiseudun kaupunginjohtajat ovat 
esittäneet HSL:lle tuottavuuden nousutavoitteeksi 2 % vuonna 2012.

HSL:n taloussuunnitelmassa Helsingin kuntaosuus vuonna 2012 on 
172,3 milj. euroa vähennysten jälkeen. Kaupunginhallituksen 
hyväksymässä vuoden 2012 talousarvioraamissa kuntaosuus on 173,2 
milj. euroa. Tältä osin taloussuunnitelma on hyväksyttävissä. 

HSL:n tulee huolehtia vähintään kustannusten kasvua vastaavasta 
lipputuottojen kasvusta myös taloussuunnitelmakaudella. 
Kuntaosuuden suhteellisen osuuden kasvattaminen ei ole perusteltua 
eikä taloudelliset näkymät huomioon ottaen Helsingin osalta 
mahdollista.

Taloussuunnitelman informatiivisuus on parantunut, mutta sitä tulee 
edelleen kehittää. Puutteena on erityisesti talouden ja toiminnan 
tehokkuudenpidemmän aikavälin kehitystä kuvaavien tunnuslukujen ja 
mittareiden vähäisyys. Tietoa tarvittaisiin mm. liikennepalvelujen 
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käyttöasteen (= paikkakilometrit/matkustuskilometrit -suhde) 
kehittymisestä liikennemuodoittain tilanteessa, jossa erityisesti 
raideliikennettä lisätään varsin voimakkaasti. 

Liikennöinti- ja infrakulut

HSL:n taloussuunnitelmassa vuoden 2012 operointi- ja 
infrakustannukset on jaettu kunnille liikennemuodoittain. Vuosina 2013-
2014 operointi- ja infrakustannuksia ei ole jaettu liikennemuodoittain, 
vaan jakoperusteena on käytetty vuoden 2012 operointi- ja 
infrakustannuksia yhteensä. Vuosien 2013-2014 osalta käytetty 
virheellinen laskentapa johtaa väärään kuntaosuusjakoon varsinkin 
vuonna 2014, kun Kehärata otetaan käyttöön. Karkean arvion mukaan 
Helsingin kuntaosuus on 6-7 milj. euroa liian suuri vuonna 2014. 
Taloussuunnitelmassa Helsingin kuntaosuuden kasvu vuodesta 2012 
vuoteen 2014 on noin 23 milj. euroa.

HSL:n alustavassa taloussuunnitelmassa on infrakulujen 
laskentaperusteet on määritelty seuraavasti: ”Eri 
liikennemuodoille/linjastoille kohdistetut infrakustannukset yhteensä 
jaetaan kunnille matkustajakilometrien laskennassa käytettyjä 
kuntakohtaisten nousujen ja niistä laskettujen jako-osuuksien 
perusteella”.

Infrakulujen kohdistaminen yhtenä kokonaisuutena koko alueen osalta 
joukkoliikennemuodolle johtaa epäoikeudenmukaiseen lopputulokseen 
eikä vastaa sitä periaatetta, josta HSL:n perustamisvaiheessa oli 
yhteisymmärrys. Infrakuluja ei pidä kohdistaa koko alueelle yhtenä 
kokonaisuutena, vaan kunkin kunnan infrakustannukset on jaettava 
erikseen yksittäisen kunnan alueella tehtyjen nousujen suhteessa.

Esimerkiksi Kehäradan valmistuttua Kehäradan kustannukset pitää 
kohdistaa niin, että Vantaan kaupungin pääomakustannus Kehäradan 
osalta jaetaan Vantaan sisällä tapahtuneiden nousujen perusteella. Jos 
Kehäradan kustannukset liitetään junainfran kokonaiskustannuksiin ja 
jaetaan yhtenä kokonaisuutena, joutuu Helsinki korvaamaan 
Kehäradan pääomakuluista pääosan, vaikka rataosuus sijaitsee 
kokonaisuudessaan Vantaalla. Vastaavasti Länsimetron valmistuttua 
Länsimetron kustannukset pitää kohdistaa kunnille niin, että Espoon 
kaupungin pääomakustannus Länsimetron osalta jaetaan Espoon 
sisällä tapahtuneiden nousujen perusteella ja Helsingin kaupungin 
pääomakustannus Länsimetron osalta Helsingin sisällä tapahtuneiden 
nousujen perusteella.

Infrakustannukset jakaminen yhtenä kokonaisuutena voisi vaikeuttaa 
tulevien joukkoliikennehankkeiden läpivientiä. Esimerkiksi 
Östersundomin metro palvelee periaatteessa vain Helsinkiä, mutta 
muut kunnat joutuisivat maksamaan sen pääomakustannuksia, jos 
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metron infrakustannukset jaettaisiin yhtenä kokonaisuutena. Tämä voisi 
aiheuttaa vastustusta muissa kunnissa metron laajennusta kohtaan. 

Helsingin kaupunki edellyttää, että infrasopimusneuvotteluja jatketaan 
HSL:n ja kuntien välillä. Kuntaosuuksien laskentaperiaatteet on 
ratkaistava välittömästi ennen kuin HSL hyväksyy vuosien 2012-2014 
taloussuunnitelman.

Matkatakuu

Matkatakuun käyttöön ottoa on vielä harkittava suhteessa muihin 
joukkoliikenteen kulkumuoto-osuutta nostaviin ja joukkoliikenteen 
häiriötilanteita vähentäviin hankkeisiin nähden. Järjestelmän 
hallinnolliset kustannukset ovat melko suuret.

Matkustajan kannalta hankalaa suunnitellussa järjestelmässä on se, 
että matkatakuu ei korvaa syntyviä lisäkustannuksia, jos ne johtuvat 
HSL:n ulkopuolisista yllättävistä syistä, poikkeuksesta on tiedotettu 30 
minuuttia ennen matkan alkua tai häiriötilanne johtuu ylivoimaisesta 
esteestä. Näin ollen muun muassa katutöiden, suurtapahtumien ja 
onnettomuuksien aiheuttamat liikenneruuhkat tai sähkökatkoista 
johtuvat ongelmat on rajattu korvausvelvollisuuden ulkopuolelle. 
Matkustaja joutuu tekemään päätöksen korvaavasta yhteydestä ja näin 
syntyvistä lisäkustannuksista liikenteessä olleessaan melko hatarin 
tiedoin. Matkustaja on myös velvollinen käyttämään reittiopasta ja 
seuraamaan sähköistä tiedotusta. Matkatakuujärjestelmää tulisikin 
vielä tarkastella enemmän asiakasnäkökulmasta. 

Ennen matkatakuujärjestelmän käyttöönottoa on mahdolliset 
taustajärjestelmät saatettava siihen kuntoon, että matkatakuiden 
käsittely sujuu kitkattomasti. 

Aikaisin mahdollinen hetki mahdollisen matkatakuujärjestelmän 
käyttöön ottoon voi olla vasta uuden lippujärjestelmän käyttöönoton 
yhteydessä. Joka tapauksessa on ennen matkatakuun mahdollista 
käyttöönottoa perusteltua pyytää uudet lausunnot jäsenkunnilta, jotta 
voidaan varmistaa, onko mm. taloudellisia edellytyksiä palvelutakuun 
käyttöön otolle.

Esittelijä

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän perussopimuksen 23 §:n 
mukaan kuntayhtymällä on oltava taloussuunnitelma, joka ajoittuu 
kolmelle seuraavalle vuodelle. Hallitus laatii ehdotuksen 
taloussuunnitelmaksi. Hallituksen laatimasta ehdotuksesta on 
pyydettävä jäsenkuntien lausunnot, jotka on liitettävä 
yhtymäkokoukselle annettavaan talousarvioehdotukseen. 
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Taloussuunnitelman tulee sisältää mm. strategiasuunnitelma sekä 
tariffien ja palveluverkon muutoksia koskevat suunnitelmat.

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä pyytää lausuntoa alustavasta 
taloussuunnitelmasta 31.8.2011 mennessä. HSL:n lausuntopyyntö ja 
taloussuunnitelma ovat liitteessä 1.

Taloussuunnitelman yhteydessä HSL pyytää lausuntoa matkatakuun 
tarkoituksenmukaisuudesta. Jos matkatakuu katsotaan 
tarkoituksenmukaiseksi, pyydetään vastaamaan kysymykseen, onko 
kunnan taloudelliset resurssit huomioon ottaen matkatakuun 
mahdollinen käyttöönottoaika syysliikenteen alku vuonna 2013, vuoden 
2014 alku tai kytkettynä taksa- ja lippujärjestelmäuudistukseen. 

Matkatakuuasiaa koskeva ote HSL:n hallituksen pöytäkirjasta 
23.11.2010  on liitteessä 1. HSL:n pöytäkirjanotteessa mainittu raportti 
'Matkatakuun valmistelu' on luettavissa HSL:n sivuilla: 
http://www.hsl.fi/FI/mikaonhsl/julkaisut/Documents/2010/19_2010_Matk
atakuu.pdf

Taloussuunnitelman sisällöstä

Talousarviossa sitoviksi määrärahoiksi esitetään kuntayhtymän 
toimintamenoja sekä investointimenoja ja sitovaksi tuloarvioksi 
kuntaosuuksia.

Taloussuunnitelman mukaan HSL:n toimintatulot ovat 558,1 milj. euroa. 
Kasvua toimintatuloissa on 38,8 milj. euroa (7,5 %).

Toimintamenot ovat 2012 yhteensä 554,8 milj. euroa. Kasvua on 35,1 
milj. euroa (6,8 %) Toimintamenoista 79,7 % eli 441,9 milj. euroa on 
joukkoliikenteen operointikustannuksia. 

Joukkoliikenneinfran käyttökorvauksiksi on arvioitu 67,5 milj. euroa, 
josta Helsingin osuus on 63,9 milj. euroa. Kuntien ja HSL:n välinen 
infrasopimus on voimassa vuoden 2011 loppuun ja katkosopimuksesta 
neuvotellaan. Taloussuunnitelman infrakustannukset on arvioitu 
voimassa olevan sopimuksen mukaisesti.

Lipputuloja arvioidaan vuonna 2012 kertyvän 267,1 milj. euroa. Kasvua 
on 5,5 % vuoteen 2011 nähden. Lipputulot muodostavat 47,9 % HSL:n 
toimintatuloista.

Lipputuloissa on otettu huomioon arvioidut taksankorotukset sekä 
lisäys lippujen myynnissä (Helsingin osalta lisäys myynnissä 2,0 %). 
Helsingin sisäisten lippujen hintojen keskimääräiseksi korotukseksi 
esitetään 5,1 %. 
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Suurten kaupunkien joukkoliikennetueksi on arvioitu 6,2 milj. euroa, 
josta Helsingin osuus asukaslukujen mukaisessa suhteessa on 3,28 
milj. euroa.

Kuntaosuudet muodostuvat operointikustannusten, yleiskustannusten 
ja joukkoliikenneinfran kuntaosuuksista. Kuntaosuudet ovat 2012 
yhteensä 275,6 milj. euroa. Helsingin kuntaosuus, joka on 62,5 % 
yhteenlasketusta 275,6 milj. eurosta, on 172,3 milj. euroa (kasvu 6,6 
%) vuonna 2012. 

Joukkoliikenteen palvelutasossa Helsingin osalta suurimmat muutokset 
2012 ovat sisäisessä bussiliikenteessä ja seutulinjoissa. Tällaisia ovat 
mm. lähtöjen lisääminen kevääksi ja kesäksi linjalle 15A Länsisataman 
palvelujen lisääntymisen takia, linjojen 14, 39ja 77A tarjonnan 
lisääminen sekä linjan 550 (Jokeri) kapasiteettiongelmien korjaaminen 
ja vuorovälin tihentäminen arkisin ruuhkan laidoilla sekä sunnuntaisin 
päiväliikenteessä. Helsingin sisäisillä linjoilla varaudutaan mahdollisiin 
kapasiteetti- ja ajoaikalisäyksiin sekä yllättäviin vara-autotarpeisiin sekä 
automaattimetron asennustöiden aikaisiin liikennekatkoihin. 

HSL:n investoinnit 2012 ovat 11,7 milj. euroa, vuonna 2013 24,7 milj. 
euroa ja vuonna 2014 24,6 milj. euroa. Merkittävin investointi on LIJ-
2014 hanke ja matkakorttijärjestelmän kehittäminen, 53,4 milj. euroa 
vuonna 2012 sekä 22,5. milj. euroa vuonna 2013 ja 22.5 milj. euroa 
vuonna 2014.

Matkatakuu

Matkatakuun tarkoitus on liikenteen häiriötilanteissa helpottaa 
matkustajan pääsyä määränpäähänsä. Matkatakuu korvaisi matkan 
uudelleen järjestämisestä syntyvän taksimatkan tai uuden 
joukkoliikennematkan kustannukset 50 euroon asti, mikäli matka on 
vaarassa myöhästyä määränpäästä liikenteen häiriön vuoksi yli 20 
minuuttia. 

Matkatakuu olisi henkilökohtaisen matkakortin käyttäjille tarjottava etu. 
Matkatakuu kattaisi maantieteellisesti koko HSL-alueen ja kaikki 
joukkoliikenteen muodot lukuun ottamatta U-liikenteen busseja ja 
yöliikennettä. Matkatakuun kantava ajatus on HSL:n kokonaisvastuu 
asiakkailleen antamasta palvelulupauksesta.

Matkatakuun kustannusten on arvioitu olevan HSL-alueella noin 800 
000 euroa vuodessa, mikä edellyttäisi noin 0,3 % lipun hinnan nostoa 
siinä tapauksessa, ettei joukkoliikenteen käyttö matkatakuun myötä 
lisäänny.

Saadut lausunnot
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Alustavasta taloussuunnitelmasta on saatu 
kaupunkisuunnittelulautakunnan (16.8. 2011), liikennelaitos -
liikelaitoksen johtokunnan (18.8.2011) sekä talous- ja 
suunnittelukeskuksen (16.8.2011) lausunnot. Lausunnot ovat liitteinä 2-
3. Kaupunkisuunnittelulautakunnan lausunto (Khs 29.8.2011 liite 3) on 
päätöshistoriassa.

Kaupunkisuunnittelulautakunnan lausunnossa kiinnitetään huomiota 
mm. siihen, että HSL;n talousarvion kehityskulku, jossa Helsingin 
kustannukset (+6,1 %) kasvavat suhteellisesti enemmän kuin lipputulot 
(+5,7) on saatava katkaistua.

Lautakunta pitää matkatakuujärjestelmää kannatettavana, ja 
luontevimpana käyttöön ottoa yhdessä uuden lippujärjestelmän kanssa. 
Lautakunta kiinnittää kuitenkin huomiota eräisiin asiakasnäkökulmasta 
hankaliin asioihin suunnitellussa matkatakuujärjestelmässä.  

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunnan lausunnossa kiinnitetään 
huomiota vuosien 2013-2014 kuntaosuuksien laskentatapaan. Vuosina 
2013-2014 operointi- ja infrakustannuksia ei ole jaettu 
liikennemuodoittain, vaan jakoperusteena on käytetty vuoden 2012 
operointi- ja infrakustannuksia yhteensä. Virheellinen laskentapa johtaa 
väärään kuntaosuusjakoon varsinkin vuonna 2014, kun Kehärata 
otetaan käyttöön. 

Infrakulujen kohdistaminen yhtenä kokonaisuutena koko alueen osalta 
joukkoliikennemuodolle johtaa epäoikeudenmukaiseen lopputulokseen 
eikä vastaa sitä ajatusta, joka HSL:n perustamisvaiheessa on ollut. 
Infrakuluja ei pidä kohdistaa koko alueelle yhtenä kokonaisuutena, 
vaan kunkin kunnan infrakustannukset on jaettava erikseen yksittäisen 
kunnan alueella tehtyjen nousujen suhteessa.

Liikennelaitos -liikelaitoksen mukaan matkatakuu on kannatettava 
vaihtoehto. Lausunnossa kuitenkin todetaan, ettei 
matkatakuujärjestelmästä saa syntyä ylimääräisiä kustannuksia 
operaattorille tai kustannukset on korvattava erillisellä korvauksella.

Myös talous- ja suunnittelukeskus kiinnittää lausunnossaan huomiota 
HSL:n kustannusten kasvuun. Talous- ja suunnittelukeskuksen 
mielestä kuntayhtymältä tulee edellyttää toiminnan tehostamista 
kaupungin talouteen kohdistettavia tehostamis- ja säästötoimia 
vastaavasti. PKS -kaupunginjohtajat ovat esittäneet HSL-
kuntayhtymälle tuottavuuden nousutavoitteeksi 2 % vuonna 2012.

Talous- ja suunnittelukeskus pitää vuoden 2012 kuntaosuutta 
hyväksyttävänä.
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Talous- ja suunnittelukeskus katsoo että HSL:n tulee huolehtia 
vähintään kustannusten kasvua vastaavasta lipputuottojen kasvusta 
myös taloussuunnitelmakaudella, mikä tarkoittaa merkittäviä tariffien 
korotuksia myös vuosina 2013 ja 2014. Kuntaosuuden suhteellisen 
osuuden kasvattaminen HSL:n toiminnan rahoituksessa ei ole 
perusteltua eikä taloudelliset näkymät huomioon ottaen Helsingin 
osalta mahdollista.

Virheellisen jakoperusteen johdosta Helsingin kuntaosuus on talous-
suunnitelmassa vuoden 2014 osalta karkean arvion mukaan 6-7 milj. 
euroa liian suuri. Taloussuunnitelmassa Helsingin kuntaosuuden kasvu 
vuodesta 2012 (172,3 milj. euroa) vuoteen 2014 (195,0 milj. euroa) on 
noin 23 milj. euroa.

Talous- ja suunnittelukeskus suhtautuu epäillen matkatakuun 
toteuttamisen hyötyihin ja pitää tarkoituksenmukaisempana rajallisten 
resurssien käyttämistä joukkoliikenteen häiriötilanteita vähentäviin 
hankkeisiin.

Esittelijän kannanotot

Kaupunginhallituksen hyväksymässä vuoden 2012 talousarvioraamissa 
HSL:n kuntaosuus on 173,2 milj. euroa, mikä on suurempi kuin 
taloussuunnitelmassa Helsingin kuntaosuudeksi vuonna 2012 arvioitu 
172,3 milj. euroa. Vuoden 1012 kuntaosuuden osalta suunnitelmaan ei 
ole huomauttamista. Riittävä lipputuotto on turvattava tariffien 
korotuksin.

Esittelijä yhtyy liikennelaitos -liikelaitoksen sekä talous- ja 
suunnittelukeskuksen esittämiin kannanottoihin HSL:n 
taloussuunnitelmassa olevista virheellisyyksistä vuoden 2012 jälkeisten 
kuntaosuuksien laskennassa. Ongelma liittyy infrakulujen 
laskentaperiaatteisiin vuoden 2011 jälkeen. Tältä osin kaupungin 
(infrakulujen kohdentaminen liikennemuodoittain, nousuittain ja 
kunnittain) jo aiemmin esittämät linjaukset ja HSL:n 
(liikennemuodoittain, nousuittain ja koko HSL-alue) näkemykset 
eroavat toisistaan.

Kuntien ja HSL:n välinen infrasopimus on voimassa vuoden 2011 
loppuun ja jatkosopimusta koskevat neuvottelut ovat kesken. 
Kustannusten laskentaperusteet on välttämätöntä saada ratkaistua 
ennen HSL:n taloussuunnitelman hyväksymistä.

Esittelijä yhtyy myös talous- ja suunnittelukeskuksen kannanottoihin 
HSL:n toiminnan tehostamisesta ja talouden sopeuttamisesta 
kaupungin talouteen kohdistettavia tehostamis- ja säästötoimia 
vastaavasti.
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Matkatakuun käyttöön oton hyötyjä on vielä harkittava mm. 
taloudelliselta kannalta, koska järjestelmän hallinnolliset kustannukset 
ovat verrattain suuret. On myös harkittava sitä, olisivatko 
joukkoliikenteen häiriötilanteiden vähentämiseen  tähtäävät muut toimet 
tehokkaampia.  

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Lausuntopyyntöasiakirjat
2 Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunnan esityslista 
3 Talous- ja suunnittelukeskuksen lausunto Helsingin seudun liikenne -

kuntayhtymän alustavasta taloussuunnitelmasta 2012-2014

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 29.08.2011 § 728

Pöydälle 29.08.2011

HEL 2011-000399 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liikennelaitos-liikelaitoksen johtokunta (HKL) 18.08.2011 § 128

HEL 2011-000399 T 00 01 06

Päätös

Johtokunta päätti antaa kaupunginhallitukselle esittelijän ehdotuksen 
mukaisen lausunnon.

Esittelijä
toimitusjohtaja
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Matti Lahdenranta

Lisätiedot
Ari Päivärinta, taloussuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 78433

ari.paivarinta(a)hel.fi
Matti Lahdenranta, toimitusjohtaja, puhelin: 310 35091

matti.lahdenranta(a)hel.fi

Kaupunkisuunnittelulautakunta 16.08.2011 § 257

HEL 2011-000399 T 00 01 06

Päätös

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle 
seuraavan lausunnon:

Lausunto

Kaupunkisuunnittelulautakunnan mielestä Helsingin Seudun Liikenne -
kuntayhtymässä  (HSL) tehty strategiatyö antaa hyvän perustan uuden 
joukkoliikenneorganisaation toiminnan suuntaamiselle ja 
toimintakulttuurin luomiselle. Strategiatyössä on asetettu konkreettisia 
kehittämistavoitteita ja määritelty kehittämistoimenpiteitä, joiden avulla 
pyritään toteuttamaan strategiset tavoitteet. Strategian toteutumisen 
arviointiin onkin monessa kohdassa asetettu selvät mittarit vuoteen 
2018 asti. Tulevien vuosien talousarvioiden yhteydessä pitäisikin 
esittää myös toteutumatietoja menneiltä vuosilta, jotta voitaisiin arvioida 
kuinka hyvin asetetut tavoitteet on pystytty toteuttamaan.

Helsingin joukkoliikenteen palvelutason muutokset ovat melko vähäiset 
vuonna 2012. Merkittävin muutos on raitioliikenteen laajentaminen 
Jätkäsaareen (linjat 8 ja 9). Bussiliikenteessä jatketaan muutaman 
linjan reittiä siten, että ne muuttuvat kokonaan tai osittain seutulinjoiksi. 
Lisaksi tehdään matkustajamääristä tai ajoajoista johtuvia muutoksia. 
Muutokset ovat perusteltuja ja pohjautuvat yhteistyössä valmisteltuihin 
suunnitelmiin.

Helsingin sisäisten lippujen hintojen keskimääräinen korotus (+5,1 %) 
on suuri verrattuna viime vuosien hintakehitykseen. Korotusta on 
perusteltu Helsingin kunnallistalouden näköpiirissä olevien useiden 
vaikeiden vuosien takia. HSL:n talousarvion kehityskulku, jossa 
Helsingin kustannukset (+6,1 %) kasvavat suhteellisesti enemmän kuin 
lipputulot (+5,7 %), tulee katkaista. Kaupunkisuunnittelulautakunta 
katsoo, että merkittävä hinnan korotus on ristiriidassa Helsingin 
valtuustostrategian tavoitteen kanssa, jonka mukaan joukkoliikenteen, 
pyöräilyn ja jalankulun yhteenlaskettua kulkumuoto-osuutta tulisi 
nostaa prosenttiyksikön vuodessa vuoteen 2012 saakka. Pitkällä 
tähtäimellä HSL:n talouden tasapainottamiseen tulisi etsiä muita 
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ratkaisuja mm. toimintaa tehostamalla ja myyntiä lisäämällä. 
Kaupunkisuunnittelulautakunta katsoo kuitenkin, että lyhyellä 
tähtäimellä, ja mikäli tariffitukea (kuntaosuuksia) ei ole mahdollista 
nostaa, on parempi nostaa maltillisesti lippujen hintoja kuin heikentää 
palvelutasoa. 

Matkatakuu parantaisi kokemusten mukaan merkittävästi mielikuvaa 
matkan onnistumisen luotettavuudesta. Matkustajan kannalta hankalaa 
suunnitellussa järjestelmässä on, että matkatakuu ei korvaa syntyviä 
lisäkustannuksia, jos ne johtuvat HSL:n ulkopuolisista yllättävistä 
syistä, poikkeuksesta on tiedotettu 30 minuuttia ennen matkan alkua tai 
häiriötilanne johtuu ylivoimaisesta esteestä. Näin ollen muun muassa 
katutöiden, suurtapahtumien ja onnettomuuksien aiheuttamat 
liikenneruuhkat tai sähkökatkoista johtuvat ongelmat on rajattu 
korvausvelvollisuuden ulkopuolelle. Matkustaja joutuu tekemään 
päätöksen korvaavasta yhteydestä ja näin syntyvistä 
lisäkustannuksista liikenteessä olleessaan melko hatarin tiedoin. 
Matkustaja on myös velvollinen käyttämään reittiopasta ja seuraamaan 
sähköistä tiedotusta. Matkatakuujärjestelmää tulisikin vielä tarkastella 
enemmän asiakasnäkökulmasta. 

Matkatakuun käyttöönottoa on harkittava suhteessa muihin 
joukkoliikenteen kulkumuoto-osuutta nostaviin toimiin. Aikaisin 
mahdollinen hetki mahdollisen matkatakuujärjestelmän käyttöönottoon 
olisi kaupungin taloudellisesta tilanteesta riippuen uuden 
lippujärjestelmän käyttöönoton yhteydessä. Ennen matkatakuun 
mahdollista käyttöönottoa, on siitä perusteltua pyytää uudet lausunnot 
jäsenkunnilta.

HSL:n taloussuunnitelman raportissa tulisi pyrkiä helpompaan 
luettavuuteen. Erilaisia tunnuslukuja ja mittareita talouden, toiminnan 
laadun ja tehokkuuden seuraamiseen tarvittaisiin lisää. Näiden 
tunnuslukujen aikasarjat antavat paremman mahdollisuuden seurata 
pidemmän aikavälin muutoksia toiminnassa ja taloudessa. 

Taloussuunnitelman valmistelun aikataulu on huono. Lausunnon 
antaminen osuu kesäloma-aikaan. Jos aikataulua olisi mahdollista 
hieman myöhentää, olisivat lausuntovaiheessa käytettävissä myös 
tuoreemmat kuluvan vuoden taloutta kuvaavat ennusteet. Nyt käsillä 
olevan suunnitelman ennusteet on tehty huhtikuun lopun 
toteutumatietojen perusteella.

Käsittely

16.08.2011 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Holopainen Mari: Lausunnon kolmannen kappaleen toinen virke 
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muutetaan kuulumaan seuraavasti: "Korotusta on perusteltu Helsingin 
kunnallistalouden näköpiirissä olevien useiden vaikeiden vuosien 
takia." 

Esityslistatekstissä sanamuoto kuului seuraavasti: "Korotus on 
perusteltu Helsingin kunnallistalouden näköpiirissä olevien useiden 
vaikeiden vuosien takia." 

Kannattajat: Puura Heli

Vastaehdotus:
Holopainen Mari: Lausunnon kolmannen kappaleen viimeinen virke 
korvataan seuraavilla virkkeillä: 

"Kaupunkisuunnittelulautakunta katsoo, että merkittävä hinnan korotus 
on ristiriidassa Helsingin valtuustostrategian tavoitteen kanssa, jonka 
mukaan joukkoliikenteen, pyöräilyn ja jalankulun yhteenlaskettua 
kulkumuoto-osuutta tulisi nostaa prosenttiyksikön vuodessa vuoteen 
2012 saakka. Pitkällä tähtäimellä HSL:n talouden tasapainottamiseen 
tulisi etsiä muita ratkaisuja mm. toimintaa tehostamalla ja myyntiä 
lisäämällä. Kaupunkisuunnittelulautakunta katsoo kuitenkin, että 
lyhyellä tähtäimellä, ja mikäli tariffitukea (kuntaosuuksia) ei ole 
mahdollista nostaa, on parempi nostaa maltillisesti lippujen hintoja kuin 
heikentää palvelutasoa." 

Esityslistatekstissä sanamuoto kuului seuraavasti: 
"Kaupunkisuunnittelulautakunta katsoo kuitenkin, että talouden 
tasapainottamiseksi on parempi nostaa lippujen hintoja kuin heikentää 
joukkoliikenteen palvelutasoa, mikäli tariffitukea (kuntaosuuksia) ei ole 
mahdollista nostaa." 

Kannattajat: Puura Heli

Vastaehdotus:
Rauhamäki Tatu: Lausunnon viides kappale muutetaan kuulumaan 
seuraavasti:

"Matkatakuun käyttöönottoa on harkittava suhteessa muihin 
joukkoliikenteen kulkumuoto-osuutta nostaviin toimiin. Aikaisin 
mahdollinen hetki mahdollisen matkatakuujärjestelmän käyttöönottoon 
olisi kaupungin taloudellisesta tilanteesta riippuen uuden 
lippujärjestelmän käyttöönoton yhteydessä. Ennen matkatakuun 
mahdollista käyttöönottoa, on siitä perusteltua pyytää uudet lausunnot 
jäsenkunnilta."

Esityslistatekstissä sanamuoto kuului seuraavasti: "Joukkoliikenteen 
käyttöön sitoutumisen edistäminen myös matkatakuun avulla on 
kannatettavaa käytettävissä olevien pohjoismaisten kokemusten 
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valossa. Luontevin hetki matkatakuujärjestelmän käyttöön ottoon olisi 
yhdessä uuden lippujärjestelmän kanssa."

Kannattajat: Modig Silvia

Päätös syntyi äänestysten jälkeen.

1. Äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Lausunnon kolmannen kappaleen toinen virke muutetaan 
kuulumaan seuraavasti: "Korotusta on perusteltu Helsingin 
kunnallistalouden näköpiirissä olevien useiden vaikeiden vuosien 
takia." 

Jaa-äänet: 1
Tatu Rauhamäki

Ei-äänet: 7
Heli Puura, Osmo Soininvaara, Elina Palmroth-Leino, Matti Niemi, 
Silvia Modig, Stefan Johansson, Mari Holopainen

Tyhjä-äänet: 0

Poissa-äänet: 1
Lasse Männistö

Suoritetussa äänestyksessä jäsen Holopaisen vastaehdotus voitti.

2. Äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Lausunnon kolmannen kappaleen viimeinen virke 
korvataan seuraavilla virkkeillä: "Kaupunkisuunnittelulautakunta katsoo, 
että merkittävä hinnan korotus on ristiriidassa Helsingin 
valtuustostrategian tavoitteen kanssa, jonka mukaan joukkoliikenteen, 
pyöräilyn ja jalankulun yhteenlaskettua kulkumuoto-osuutta tulisi 
nostaa prosenttiyksikön vuodessa vuoteen 2012 saakka. Pitkällä 
tähtäimellä HSL:n talouden tasapainottamiseen tulisi etsiä muita 
ratkaisuja mm. toimintaa tehostamalla ja myyntiä lisäämällä. 
Kaupunkisuunnittelulautakunta katsoo kuitenkin, että lyhyellä 
tähtäimellä, ja mikäli tariffitukea (kuntaosuuksia) ei ole mahdollista 
nostaa, on parempi nostaa maltillisesti lippujen hintoja kuin heikentää 
palvelutasoa." 

Jaa-äänet: 2
Stefan Johansson, Tatu Rauhamäki
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Ei-äänet: 6
Silvia Modig, Heli Puura, Matti Niemi, Mari Holopainen, Osmo 
Soininvaara, Elina Palmroth-Leino

Tyhjä-äänet: 0

Poissa-äänet: 1
Lasse Männistö

Suoritetussa äänestyksessä jäsen Holopaisen vastaehdotus voitti.

3. Äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Lausunnon viides kappale muutetaan kuulumaan 
seuraavasti: "Matkatakuun käyttöönottoa on harkittava suhteessa 
muihin joukkoliikenteen kulkumuoto-osuutta nostaviin toimiin. Aikaisin 
mahdollinen hetki mahdollisen matkatakuujärjestelmän käyttöönottoon 
olisi kaupungin taloudellisesta tilanteesta riippuen uuden 
lippujärjestelmän käyttöönoton yhteydessä. Ennen matkatakuun 
mahdollista käyttöönottoa, on siitä perusteltua pyytää uudet lausunnot 
jäsenkunnilta."

Jaa-äänet: 0

Ei-äänet: 7
Elina Palmroth-Leino, Silvia Modig, Matti Niemi, Tatu Rauhamäki, Heli 
Puura, Osmo Soininvaara, Stefan Johansson

Tyhjä-äänet: 1
Mari Holopainen

Poissa-äänet: 1
Lasse Männistö

Suoritetussa äänestyksessä puheenjohtaja Rauhamäen vastaehdotus 
voitti.

Esittelijä
liikennesuunnittelupäällikkö
Olli-Pekka Poutanen

Lisätiedot
Markku Granholm, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37121

markku.granholm(a)hel.fi
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§ 765
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota  seuraavien viranomaisten viikoilla 
33, 34 ja 35 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

Palmia-liikelaitoksen johtokunta 18.8.2011
Pelastuslautakunta 30.8.2011
Yleisten töiden lautakunta 30.8.2011
Ympäristölautakunta 23.8.2011

  

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi
Erja Saarinen, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 36102

erja.saarinen(a)hel.fi

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota  seuraavien viranomaisten 
viikoilla 33, 34 ja 35 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

Palmia-liikelaitoksen johtokunta 18.8.2011
Pelastuslautakunta 30.8.2011
Yleisten töiden lautakunta 30.8.2011
Ympäristölautakunta 23.8.2011

  

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi
Erja Saarinen, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 36102

erja.saarinen(a)hel.fi
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§ 766
Työantajan edustajan nimeäminen kaupungin 
henkilöstötoimikuntaan Paula Kokkosen tilalle vuodeksi 2011

HEL 2011-002781 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti nimetä kaupungin henkilöstötoimikuntaan 
apulaiskaupunginjohtaja Tuula Haataisen henkilökohtaiseksi 
varajäseneksi apulaiskaupunginjohtaja Laura Rädyn vuodeksi 2011.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Laura Räty

Lisätiedot
Sari Kuutamo, työmarkkina-asiantuntija, puhelin: 310 64928

sari.kuutamo(a)hel.fi
Tulensalo Hannu, henkilöstöjohtaja, puhelin: 310 37959

hannu.tulensalo(a)hel.fi

Otteet

Ote
Asianosaiset

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee nimetä kaupungin henkilöstötoimikuntaan 
apulaiskaupunginjohtaja Tuula Haataisen henkilökohtaiseksi 
varajäseneksi apulaiskaupunginjohtaja Laura Rädyn vuodeksi 2011.

Esittelijä

Kaupungin henkilöstötoimikunnassa työnantajan edustaja 
apulaiskaupunginjohtaja Tuula Haataisen varajäsenenä on toiminut 
apulaiskaupunginjohtaja Paula Kokkonen.

Esittelijä
vs. apulaiskaupunginjohtaja
Laura Räty 

Lisätiedot
Sari Kuutamo, työmarkkina-asiantuntija, puhelin: 310 64928

sari.kuutamo(a)hel.fi
Tulensalo Hannu, henkilöstöjohtaja, puhelin: 310 37959

hannu.tulensalo(a)hel.fi

Otteet

Ote
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Asianosaiset
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§ 767
Helsinkiläisten pelaajien palkitseminen naisten jääkiekon MM-
kisojen pronssimitalista

HEL 2011-002590 T 00 04 04

Päätös

Kaupunginhallitus päätti myöntää helsinkiläisille Essi Hallvarille, Mira 
Huhdalle ja Anna Vanhatalolle 1400 euron suuruiset 
tunnustuspalkinnot eli stipendit Sveitsissä pelattujen jääkiekon MM 
kilpailuissa 2011 saavutetusta pronssimitalista.

Tunnustuspalkinnot maksetaan talousarvion kohdalta 10402 01, Khn 
käyttövarat, vastuualueelta 13.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Laura Räty 

Lisätiedot
Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

hannu.hyttinen(a)hel.fi

Otteet

Ote
Liikuntavirasto
Taloushallintopalvelut
Hallintokeskus

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee myöntää helsinkiläisille Essi Hallvarille, 
Mira Huhdalle ja Anna Vanhatalolle 1400 euron suuruiset 
tunnustuspalkinnot eli stipendit Sveitsissä pelattujen jääkiekon MM 
kilpailuissa 2011 saavutetusta pronssimitalista.

Tunnustuspalkinnot maksetaan talousarvion kohdalta 10402 01, Khn 
käyttövarat, vastuualueelta 13.

Esittelijä

Khs päätti 22.5.2000 urheilusaavutusten palkitsemisen periaatteista. 
Tuolloin vahvistettujen periaatteiden mukaan tunnustuspalkinto 
myönnetään urheilijalle olympialaisissa ja virallisissa MM-kilpailuissa 
saavutetuista mitaleista joukkue- tai yksilöurheilussa, yleisessä 
sarjassa, vammaisurheilussa ja nuorten sarjassa, jossa järjestetään 
viralliset MM-kisat.
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Naisten jääkiekon MM-kilpailut pelattiin Sveitsissä Zürichissä 16-
25.4.2011. Suomen joukkue voitti jääkiekon MM-pronssia. Suomen 
joukkueessa pelasivat seuraavat helsinkiläiset urheilijat: Essi Hallvar, 
Mira Huhta ja Anna Vanhatalo.

Esittelijä
vs. apulaiskaupunginjohtaja
Laura Räty 

Lisätiedot
Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

hannu.hyttinen(a)hel.fi

Otteet

Ote
Liikuntavirasto
Taloushallintopalvelut
Hallintokeskus
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§ 768
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 
34 ja 35 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

Eläintarhan johtokunta  
henkilöstötoimikunta  
kaupunginmuseon johtokunta  
kaupunginorkesterin johtokunta  
kulttuuri- ja kirjastolautakunta  
liikuntalautakunta 23.8.2011
nuorisolautakunta  
opetuslautakunta 30.8.2011
opetuslautakunnan ruotsinkielinen jaosto  
opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto 30.8.2011
ruotsinkielisen työväenopiston johtokunta  
suomenkielisen työväenopiston johtokunta  
taidemuseon johtokunta  
Henkilöstön kehittämispalvelut -johtokunta  
eläintarhan johtaja  
henkilöstökeskus  
- henkilöstöjohtaja  
- osastopäällikkö (henkilöstöpolitiikka)  
- osastopäällikkö (henkilöstövoimavara)  
- osastopäällikkö (maahanmuutto)  
museojohtaja  
kaupunginorkesterin intendentti  
ruotsinkielisen työväenopiston rehtori  
suomenkielinen työväenopisto:  
- johtava rehtori  
- apulaisrehtori  
- aluerehtori  
taidemuseon johtaja  
tietokeskus:  
- johtaja  
- tutkimuspäällikkö  
- tietohuoltopäällikkö  
- kehittämispäällikkö  
työterveysjohtaja  
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Henkilöstön kehittämispalvelut  
- toimitusjohtaja  

  

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Laura Räty

Lisätiedot
Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

hannu.hyttinen(a)hel.fi

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten 
viikolla 34 ja 35 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

Eläintarhan johtokunta  
henkilöstötoimikunta  
kaupunginmuseon johtokunta  
kaupunginorkesterin johtokunta  
kulttuuri- ja kirjastolautakunta  
liikuntalautakunta 23.8.2011
nuorisolautakunta  
opetuslautakunta 30.8.2011
opetuslautakunnan ruotsinkielinen jaosto  
opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto 30.8.2011
ruotsinkielisen työväenopiston johtokunta  
suomenkielisen työväenopiston johtokunta  
taidemuseon johtokunta  
Henkilöstön kehittämispalvelut -johtokunta  
eläintarhan johtaja  
henkilöstökeskus  
- henkilöstöjohtaja  
- osastopäällikkö (henkilöstöpolitiikka)  
- osastopäällikkö (henkilöstövoimavara)  
- osastopäällikkö (maahanmuutto)  
museojohtaja  
kaupunginorkesterin intendentti  
ruotsinkielisen työväenopiston rehtori  
suomenkielinen työväenopisto:  
- johtava rehtori  
- apulaisrehtori  
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- aluerehtori  
taidemuseon johtaja  
tietokeskus:  
- johtaja  
- tutkimuspäällikkö  
- tietohuoltopäällikkö  
- kehittämispäällikkö  
työterveysjohtaja  
Henkilöstön kehittämispalvelut  
- toimitusjohtaja  

  

Esittelijä
vs. apulaiskaupunginjohtaja
Laura Räty

Lisätiedot
Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

hannu.hyttinen(a)hel.fi
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§ 769
Etuosto-oikeuden käyttäminen Länsisalmen kylän Solvik-nimistä 
tilaa RN:o 5:22 koskevassa kiinteistökaupassa (Länsisalmi, 
Vikkullantie 34)

HEL 2011-001010 T 10 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti käyttää etuosto-oikeuttaan 8.6.2011 tehdyssä 
kiinteistökaupassa, jossa  ********** on myynyt Helsingin kaupungin 
Länsisalmen kylässä sijaitsevan Solvik-nimisen tilan RN:o 5:22 
rakennuksineen Ilmo Lariolle tai perustettavan yhtiön lukuun, ja 
kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita panemaan täytäntöön 
päätöksen mukaisen kaupan.

Samalla kaupunginhallitus päätti heti tarkastaa ja hyväksyä pöytäkirjan 
tämän asian osalta.

Käsittely

Esittelijä muutti esitystään siten, että esitykselle lisättiin uusi 5.9.2011 
saapunut liite (Brander & Mäkelä Asianajotoimiston vastine). 

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä

Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Liitteet

1  Brander & Mäkelä Asianajostston vastine etuosto-oikeusasiaan
2 Esitys etuosto-oikeuden käyttämisestä Linnea Granqvistin sekä Ilmo 

Larion välisestä kiinteistökaupassa
3 Sijaintikartta
4 Kartta
5 Ote yleiskaava luonnoksesta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Myyjä Hallintovalitus, etuosto-oikeuden 

käyttäminen
Ostaja Hallintovalitus, etuosto-oikeuden 

käyttäminen
Kiinteistölautakunta
Kirjaamisviranomainen
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Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee käyttää etuosto-oikeuttaan 8.6.2011 
tehdyssä kiinteistökaupassa, jossa  ********** on myynyt Helsingin 
kaupungin Länsisalmen kylässä sijaitsevan Solvik-nimisen tilan RN:o 
5:22 rakennuksineen Ilmo Lariolle tai perustettavan yhtiön lukuun, ja 
kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita panemaan täytäntöön 
päätöksen mukaisen kaupan.

Samalla kaupunginhallitus päättänee heti tarkastaa ja hyväksyä 
pöytäkirjan tämän asian osalta.

Esittelijä

Tiedot kaupan kohteesta

Kiinteistökaupan kohteena on Helsingin Länsisalmen kylän tila Solvik 
RN:o 5:22 rakennuksineen. Tilan pinta-ala on 5 465 m².  
Kiinteistörekisterin mukaan tilalla on osuus yhteiseen maa-alueeseen 
(Lastaus-paikka) RN:o 878:1. Kaupungilla on etuostolain (608/77) 
mukaan etuosto-oikeus kaupassa.

Rakennusvalvontaviraston tietorekisterin mukaan tilalla sijaitsee 
vuonna 1948 valmistunut vapaa-ajan rakennus. Rakennuksesta ei ole 
rekisterissä muita tietoja. Kartalta mitattuna rakennuksen pinta-ala on 
noin 46 m². Maastoltaan tila on sekametsää. Alue ei ole 
kunnallistekniikan piirissä. Kaupunki omistaa alueita tilan itäpuolella. 

Alueella ei ole voimassa olevaa asemakaavaa. Helsingin 
kaupunginhallitus on 23.6.2008 määrännyt alueen rakennuskieltoon 
uudelleen kaavoitusta varten. Östersundomin yhteisessä 
yleiskaavaluonnoksessa (3.3.2011) tila on merkitty väljimmin 
rakennettavaan pientalovaltaiseen korttelialueeseen. Keskimääräinen 
tonttitehokkuus näillä alueilla on et=0,4 tai vähemmän. Asuntotiheys on 
vähemmän kuin 20 asuntoa/ha.

Tilan eteläpuolella on yleiskaavaluonnoksessa merkitty viheralue, jonka 
kautta kulkee seudullinen rantaraitti. Tilan läheisyydessä sijaitsee 
Porvarinlahden Natura 2000 -alue.
Kartat kaupan kohteesta ovat esityslistan liitteinä 1 - 3.

Kauppahinta

Kokonaiskauppahinta 150 000 euroa vastaa yksikköhintaa noin 27,40 
euroa/m². Kauppakirjan mukaan ostaja ja myyjä toteavat, ettei 
kauppahinta osaksikaan koske kiinteistöllä sijaitsevaa rakennusta, 
minkä vuoksi ostajalla ei ole mitään vaatimuksia rakennuksen kunnon 
suhteen myyjää kohtaan. Ostajan asiana on päättää mitä 
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rakennukselle tehdään eikä myyjä vastaa rakennuksen kunnosta 
miltään osin ostajalle.

Muut kauppaehdot

Kaupunki on etuostolain 2 §:n mukaisesti tiedustellut myyjältä kaupan 
ehtoja. Myyjän ilmoituksen mukaan kauppaan ei liity muita ehtoja kuin 
luovutuskirjassa mainitut.

Esittelijän kannanotto

Esittelijän mielestä kaupungin tulisi käyttää etuosto-oikeuttaan ko. 
kiinteistökaupassa, koska tila sijaitsee Helsingin kaupungin omistamien 
maiden läheisyydessä ja rajoittuu Vantaan kaupungin omistamiin 
maihin. Alueen hankkiminen kaupungin omistukseen on tärkeää alueen 
tulevan kaavoituksen ja suunnitelmallisen toteuttamisen kannalta. 
Kohteen kauppahinta vastaa kaupungin alueella käyttämää hinnoittelua 
ottaen huomioon rannan läheisyys ja se, että kyseessä on 
rakennuspaikka. Hankinta edistää kaupungin maankäyttötavoitteita 
alueella ja on kaupungin alueella harjoittaman maanhankintapolitiikan 
mukaista.

Ehdotus on kiinteistölautakunnan esityksen mukainen. Lautakunta 
päätti esityksestään äänin 6-2. Vastaesityksen mukaan kaupungin ei 
tulisi käyttää kaupassa etuosto-oikeuttaan.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä

Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Liitteet

1 Esitys etuosto-oikeuden käyttämisestä Linnea Granqvistin sekä Ilmo 
Larion välisestä kiinteistökaupassa

2 Sijaintikartta
3 Kartta
4 Ote yleiskaava luonnoksesta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Myyjä Hallintovalitus, etuosto-oikeuden 

käyttäminen
Ostaja Hallintovalitus, etuosto-oikeuden 

käyttäminen
Kiinteistölautakunta
Kirjaamisviranomainen
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§ 770
Koti kaupungissa ry:n poikkeamishakemus

Pöydälle Khs 29.8.2011

HEL 2011-002034 T 10 04 01

Rakvv 20-292-11-S

Päätös

Kaupunginhallitus päätti poistaa asian esityslistalta.

Käsittely

Penttilä Hannu: Asia poistetaan esityslistalta. 

Vastaehdotus:
Moisio Elina: Esitän seuraavan vastaehdotuksen: Asiaa ei poisteta 
esityslistalta.

Kannattajat: Puoskari Mari

1. Äänestys

JAA-ehdotus: Asia poistetaan esityslistalta. 

EI-ehdotus: Asiaa ei poisteta esityslistalta.

Jaa-äänet: 9
Sirpa Asko-Seljavaara, Arto Bryggare, Juha Hakola, Jussi Halla-aho, 
Timo Kontio, Lasse Männistö, Osku Pajamäki, Risto Rautava, Laura 
Rissanen

Ei-äänet: 6
Kimmo Helistö, Elina Moisio, Outi Ojala, Jan Oker-Blom, Mari Puoskari, 
Ville Ylikahri

Tyhjä-äänet: 0

Poissa-äänet: 0

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä

Lisätiedot
Suvi Rämö, hallintosihteeri, puhelin: 310 74325

suvi.ramo(a)hel.fi
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Nirkko Saara, asiamies, puhelin: 310 64694
saara.nirkko(a)hel.fi

Liitteet

1 Ympäristökartta (Länsisataman tontti 800/1)
2  Asemapiirros (Länsisataman tontti 800/1)
3 Koti kaupungissa ry:n poikkeamishakemus - päätöshistoria

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hakija Hallintovalitus, 

poikkeamispäätöksen tekeminen
Liite 1
Liite 2

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskus

Hallintovalitus, 
poikkeamispäätöksen tekeminen
Liite 1
Liite 2

Kaupunkisuunnitteluvirasto Liite 1
Liite 2

Rakennusvalvontavirasto Liite 1
Liite 2

Hallinto-osasto/Halke Liite 1
Liite 2

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee myöntää Koti kaupungissa ry:lle 
maankäyttö- ja rakennuslain mukaisen poikkeamisen asemakaavasta 
nro 11770 ehdolla, että jatkosuunnittelussa ja rakentamisessa 
noudatetaan:

- jäljempänä poikkeamisen myöntämisen ehdot -kohdassa mainittuja 
ehtoja,

- 18.5.2011 päivättyä suunnitelmaa sekä 6.6.2011 päivättyä 
asemapiirrosta.

Poikkeaminen koskee asuinrakennuksen rakentamista Jätkäsaareen.

Hakija

Koti kaupungissa ry (2.2.2011)

Rakennuspaikka

20. kaupunginosan (Länsisatama) korttelin nro 800 tontti nro 1

Hakemus
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Hakijan tarkoituksena on asuinrakennuksen (5 697 k-m2) rakentaminen 
Jätkäsaaren alueelle poiketen kaavoitus- ja/tai kaupunkikuvallisista 
periaatteista siten, että:

- rakennus sijoittuu metrin päähän Välimerenkadun puoleisesta ja 
rakennusalan rajasta, johon rakennus tulee rakentaa kiinni

- rakennusalan raja ylittyy pihan puolella

- rakennuksen kerrosluku ylittyy osalla rakennusalaa

- rakennuksen liiketilojen kerrosala on asemakaavassa edellytettyä 
pienempi

- rakennuksen porrashuoneita ei ole laskettu kerrosalaan kuuluviksi 20 
m² ylittävältä osin kerroksissa 2–8

- rakennusoikeus ylittyy kaavassa osoitetusta 14,9 %:lla

- rakennuksen parvekkeet sijaitsevat rakennusrungon ulkopuolella 
Välimerenkadun julkisivulla

- autopaikkamäärä on merkittävästi asemakaavassa edellytettyä 
pienempi

- autopaikkoja on sijoitettu piha-alueelle.

Säännökset, joista poiketaan

Haetut toimenpiteet ovat vastoin voimassa olevaa asemakaavaa ja 
siten vastoin maankäyttö- ja rakennuslain 58 §:n 1 momenttia.

Osallisten kuuleminen

Hakemuksesta on tiedotettu naapureille kaupunkisuunnitteluviraston 
asemakaavaosaston kirjeellä (5.5.2011). Heille on varattu tilaisuus 
kirjallisen muistutuksen tekemiseen. Muistutuksia ei ole esitetty. 
Laajempi kuuleminen ei ole tarpeen, koska poikkeamisella ei ole 
vaikutuksia laajemmalle.

Perustelut

Alueella on voimassa 3.6.2009 hyväksytty asemakaava nro 11770. 
Asemakaavassa tontti on merkinnällä AK -asuinkerrostalojen kortteli-
alue. Tontin rakennusoikeus on 5 000 k-m2 sisältäen ensimmäisessä 
kerroksessa 500 k-m2 liike-, myymälä-, näyttely- tai muiksi 
asiakaspalvelutiloiksi tarkoitettua tilaa. Asemakaavassa suurin sallittu 
kerrosluku on pääosin 7 kerrosta. Rakennusalan itä-päädyssä on 10 
kerroksinen osa.
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Seuraavassa esitetään haetut toimenpiteet ja perustelut kunkin 
poikkeamisen myöntämiseksi.

Rakennuksen sijoittuminen kadun puolella

Rakennus sijoittuu metrin päähän Välimerenkadun puoleisesta 
rakennusalan rajasta, johon rakennus tulee asemakaavan mukaan 
rakentaa kiinni.

Khs toteaa, että poikkeaminen rakennuksen sijoittumisesta on 
perusteltu, koska kaavan mukainen tavoite jatkuvasta katujulkisivujen 
sarjasta toteutuu, vaikka rakennus sijoitettaisiin metrin päähän rajasta.

Rakennusalan rajan ylittyminen pihan puolella

Rakennusalan raja ylittyy pihan puolella. Ulkoiluvälinevarasto on 
suunniteltu kiinni Selkämerenpuiston vastaisella rajalla olevaan noin 5 
metrin korkuiseen tukimuuriin. 

Khs toteaa, että poikkeaminen rakennusalan rajasta on puollettavissa, 
koska kalliotiloihin liittyvä kuilurakenne maanpäällisine osineen on 
perusteltua suunnitella osana tontin kokonaissommitelmaa.

Rakennuksen kerrosluvun ylittyminen

Rakennuksen kerrosluku ylittyy osalla rakennusalaa (rakennuksen 
rakentaminen 9-kerroksiseksi). Kaavassa rakennuksen suurin sallittu 
kerrosluku on VIII–X. 

Khs katsoo, että kerrosluvun ylittäminen on puollettavissa, koska 
rakennus sijaitsee itsenäisenä rakennusmassana omalla tontillaan eikä 
kiinnity muihin rakennuksiin. Rakennuksen korkeudesta ei näin aiheudu 
haittaa muille rakennuksille. Lisäksi poikkeaminen kerrosluvusta 
edistää rakennuksen hyvää ympäristöön sopeutuvuutta ja eheän 
kaupunkikuvan muodostamista. 

Rakennusvalvontaviraston kanssa käydyn ennakkoneuvottelun 
perusteella talon kattotasanteelle voi sijoittaa suunnitellut tilat 
(saunatilat, takkahuone, kattoterassi ja viherviljelytila). 
Pelastuslaitoksen kannanoton mukaan kattotasanteen tiloista 
suunnitellut poistumistiet A- ja B- portaan kautta ovat riittävät 
edellyttäen, että kumpaankin on esteetön pääsy läpi vuoden ja kaikkina 
vuorokauden aikoina. 

Samoin rakennusvalvontavirasto on ennakkoneuvottelussa 
vahvistanut, että loft-asuntojen osuus katsotaan yhdeksi kerrokseksi.

Rakennuksen liiketilojen kerrosala
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Rakennuksen liiketilojen kerrosala on asemakaavassa edellytettyä 
(vähintään 500 m²) pienempi. Rakennuksen katutasoon on sijoitettu 
liiketiloja 215 k-m2, joka on 285 k-m2 vähemmän kuin mitä 
asemakaava edellyttää. 

Khs katsoo, että poikkeaminen liiketiloille osoitetusta kerrosalasta on 
perusteltu, koska ensimmäisen kerroksen asukkaiden yhteistilat on 
saadun selvityksen mukaan mahdollista muuntaa liike-, palvelu- tai 
ravintolatilaksi.

Rakennuksen porrashuoneita ei ole laskettu kerrosalaan kuuluviksi 20 m² ylittävältä 
osin kerroksissa 2-8

Rakennuksen porrashuoneita ei ole laskettu kerrosalaan kuuluviksi 20 
m² ylittäviltä osin kerroksissa 2–8. Asemakaavassa edellytetään, että 
porrashuoneiden 15 m2 ylittävän osan saa rakentaa 
maantasokerrokseen kaavassa osoitetun kerrosalan lisäksi edellyttäen, 
että tämä lisää porrashuoneiden viihtyisyyttä.

Khs toteaa, että poikkeaminen rakennuksen kerrosalasta 
porrashuoneiden osalta on puollettavissa, koska laajennetuilla 
porrashuoneilla saadaan lisättyä niiden avoimuutta ja viihtyisyyttä. 
Porrashuoneen 20m² ylittävän tilan rakentamista asemakaavassa 
merkityn kerrosalan lisäksi kaikissa kerroksissa puolletaan sillä 
perusteella, että hankkeessa on saavutettu erityistä hyötyä 
yhteisöllisen asuinrakennustyypin sekä asukaskohtaisesti räätälöityjen 
asuntotyyppien kehittämisessä. Näin ollen tästä johtuva kerrosalan 
ylitys voi olla yli 5 %.

Rakennusoikeuden vähäistä suurempi ylittäminen

Rakennusoikeus ylittyy asemakaavassa osoitetusta 14,9 %:lla (745 
m²). Kaava osoittaa rakennusoikeudeksi 5000 k-m². 

Khs katsoo, että poikkeaminen kerrosalan ylityksestä on perusteltu, 
koska rakennusoikeuden ylitys on käytetty asuntojen 
muuntojoustavuuden ja energiatehokkuuden parantamiseen sekä 
yhteisöllisyyttä edistäviin suunnitteluratkaisuihin.

Parvekkeiden sijoittuminen rakennusrungon ulkopuolelle Välimerenkadun puolella

Rakennuksen parvekkeet sijaitsevat rakennusrungon ulkopuolella 
Välimerenkadun julkisivulla. Kaavan mukaan parvekkeet saavat olla 
vain osittain rakennusrungon ulkopuolella. 

Khs katsoo, että poikkeaminen voidaan myöntää, koska parvekkeiden 
sijoittaminen rakennuksen lämpöeristetyn rungon ulkopuolelle 
mahdollistaa Helsingin kaupungin tavoitteiden mukaisesti 
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energiatehokkaamman rakennuksen muodon ja hyvän soveltuvuuden 
talon julkisivuun.

Autopaikkojen määrä ja sijoittaminen

Autopaikkamäärä on merkittävästi asemakaavassa edellytettyä (1ap / 
125 k-m²) pienempi. 

Khs toteaa, että poikkeaminen autopaikkamäärästä on perusteltu, 
koska rakennus sijaitsee raitiotielinjan varrella ja soveltuu siten hyvin 
autottomaan asumiseen. Lähialueella on myös mahdollisuus vuokrata 
autopaikkoja kaupallisista pysäköintilaitoksista. 

Asemakaavan mukaan autopaikat on sijoitettava pysäköintilaitokseen, 
ellei muita paikkoja ole erikseen asemakaavassa osoitettu. 

Khs toteaa, ettei autopaikkoja tule sijoittaa piha-alueelle.

Poikkeamisen myöntämisen ehdot

Khs puoltaa poikkeamisten myöntämistä seuraavin ehdoin:

- Jatkosuunnittelun yhteydessä tulee katujulkisivun ja 
kadunrakenteiden yhteensovittamisesta esittää lisää havainnollistavaa 
kuvamateriaalia kaupunkikuvan arviointia varten. Lisäksi maanpinnan 
käsittely ja alusrakenteet on sovitettava rakennusviraston 
katusuunnitelmiin. 

- Jatkosuunnittelussa tulee ottaa huomioon kalliotilojen tekniset 
tilatarpeet tontilla, ja hanke on sovitettava niihin. Lisäksi edellytetään, 
että jatkosuunnittelun yhteydessä esitetään lisää havainnollistavaa 
kuvamateriaalia rakennuksen sovituksesta puiston tukimuureihin 
kaupunkikuvan arviointia varten ja, että kattorakenteessa käytetään ns. 
viherkattoa 18.5.2011 päivätyn suunnitelman mukaan. 

- Jatkosuunnittelussa on huomioitava, että asukkaiden yhteistilan 
muuntaminen liike-, palvelu- tai ravintolatilaksi edellyttää omaa 
esteetöntä sisäänkäyntiä kadulta erillään porrashuoneista. Jatkossa 
tämän muuntomahdollisuuden tulee sisältyä suunnitelmiin. 

- Porrashuoneet tulee toteuttaa vähintään 18.5.2011 päivättyjen 
suunnitelmien tasoisina.

- Rakennusrungon ulkopuolella olevat parvekkeet tulee lasittaa sekä 
suunnitella arkkitehtoniseksi aiheeksi kantakaupungin pääkaduille 
sopivaan tapaan. Jatkosuunnittelun yhteydessä parvekkeista tulee 
esittää havainnollistavaa kuvamateriaalia kaupunkikuvan arviointia 
varten. Näillä edellytyksin haettu toimenpide ei tällä paikalla ole vastoin 
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alueen suunnittelutavoitteita, mikäli kaupunkikuvaneuvottelukunta 
puoltaa suunnitelmaa.

- Rakennuslupaa haettaessa hakijan tulee osoittaa sopimuksin, että 
autopaikat, joita ei voida osoittaa tontin omasta pysäköintilaitoksesta, 
on hankittavissa pysäköintilaitoksesta lähialueelta kohtuullisen 
kävelymatkan päästä. Lisäksi edellytetään, että asukasyhteisö 
toteuttaa aikomuksensa hankkia käyttöönsä yhteiskäyttöauton, ja että 
rakennuksen oman pysäköintilaitoksen kaikilla autopaikoilla 
mahdollistetaan sähköauton lataaminen. 

- Jatkosuunnittelussa tulee noudattaa 6.6.2011 päivättyä 
asemapiirrosta, jossa autopaikkoja ei ole merkitty piha-alueelle.

Poikkeamisten erityinen syy on asemakaavan toteutumisen 
edistäminen. 

Haetut toimenpiteet eivät aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan 
toteuttamiselle taikka alueiden käytön muulle järjestämiselle, eivätkä 
vaikeuta luonnonsuojelun taikka rakennetun ympäristön suojelemista 
koskevien tavoitteiden saavuttamista, mikäli jatkosuunnittelussa ja 
rakentamisessa noudatetaan poikkeamisen myöntämisen ehdot -
kohdassa mainittuja ehtoja, 18.5.2011 päivättyä suunnitelmaa sekä 
6.6.2100 päivättyä asemapiirrosta. 

Haetut toimenpiteet eivät myöskään johda vaikutuksiltaan merkittävään 
lisärakentamiseen eivätkä muutoin aiheuta merkittäviä haitallisia 
ympäristö- tai muita vaikutuksia.

Sovellettavat oikeusohjeet

Maankäyttö- ja rakennuslaki 58 § 1 mom, 171 § 2 mom 2 kohta, 172, 
173 ja 174 §

Laki kevennettyjen rakentamis- ja kaavamääräysten kokeilusta 3 §

Rakennusvalvontataksa 2011, 6 § a-kohta

Maksu

737 euroa

Jatkotoimenpiteet

Ennen mahdolliseen rakennustoimenpiteeseen ryhtymistä on saatava 
rakennuslupa, mikäli sellaista edellytetään. Rakennus- tai muu 
mahdollisesti vaadittava lupa on haettava kahden vuoden kuluessa 
poikkeamispäätöksen antopäivästä lukien. Lupahakemukseen on 
liitettävä tämä päätös lainvoimaisuustodistuksineen.
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Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 7.9.2011, jolloin sen 
katsotaan tulleen asianosaisten tietoon.

Esittelijä

Esittelijä toteaa, että 1.1.2011 voimaan tulleen lain (1257/2010) (Laki 
kevennettyjen rakentamis- ja kaavamääräysten kokeilusta) 3 §:n 
säännösten mukaan maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 171 §:n 2 
momentin 2-4 kohdassa ja 3 momentissa tarkoitetuissa tapauksissa 
poikkeuksen rakentamista tai muuta toimenpidettä koskevista 
säännöksistä, määräyksistä, kielloista ja muista rajoituksista, lukuun 
ottamatta ranta-alueelle haettua poikkeamista, myöntää Helsingin 
kaupunki. 

Hakemus koskee mm. maankäyttö- ja rakennuslain 171 §:n 2 
momentin 2 kohdan mukaista vähäistä suurempaa poikkeamista 
asemakaavassa osoitetusta rakennusoikeudesta, joten toimivalta 
hakemuksen ratkaisussa on kaupunginhallituksella.

Esittelijä toteaa, että vaikka haetut toimenpiteet poikkeavat 
asemakaavasta, ne eivät ole vastoin alueen suunnittelutavoitteita. 
Hakija on ollut yhteydessä kaupunkisuunnitteluvirastoon 
suunnitteluprosessin aikana ja on tietoinen päätöksessä esitetyistä 
jatkosuunnittelua ohjaavista ehdoista.

Esittelijä puoltaa hakemusta ehdolla, että jatkosuunnittelussa ja 
rakentamisessa noudatetaan poikkeamisen myöntämisen ehdot -
kohdassa mainittuja ehtoja, 18.5.2011 päivättyä suunnitelmaa sekä 
6.6.2011 päivättyä asemapiirrosta.

Esitys on kaupunkisuunnitteluviraston 16.6.2011 antaman lausunnon 
mukainen.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä

Lisätiedot
Suvi Rämö, hallintosihteeri, puhelin: 310 74325

suvi.ramo(a)hel.fi
Nirkko Saara, asiamies, puhelin: 310 64694

saara.nirkko(a)hel.fi

Liitteet

1 Ympäristökartta (Länsisataman tontti 800/1)
2  Asemapiirros (Länsisataman tontti 800/1)
3 Koti kaupungissa ry:n poikkeamishakemus - päätöshistoria

Otteet
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Ote Otteen liitteet
Hakija Hallintovalitus, 

poikkeamispäätöksen tekeminen
Liite 1
Liite 2

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskus

Hallintovalitus, 
poikkeamispäätöksen tekeminen
Liite 1
Liite 2

Kaupunkisuunnitteluvirasto Liite 1
Liite 2

Rakennusvalvontavirasto Liite 1
Liite 2

Hallinto-osasto/Halke Liite 1
Liite 2

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 29.08.2011 § 736

Pöydälle 29.08.2011

HEL 2011-002034 T 10 04 01

Rakvv 20-292-11-S

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä

Lisätiedot
Suvi Rämö, hallintosihteeri, puhelin: 310 74325

suvi.ramo(a)hel.fi
Nirkko Saara, asiamies, puhelin: 310 64692

saara.nirkko(a)hel.fi
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§ 771
Lausunto Uudenmaan liitolle Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavan 
luonnoksesta

Pöydälle Khs 29.8.2011

HEL 2011-000144 T 10 03 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti antaa Uudenmaan liitolle seuraavan 
lausunnon:

Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavan luonnos perustuu neljään 
pääperiaatteeseen: alue- ja yhdyskuntarakenteen eheyttäminen, 
metropolimaakunnan kilpailukyvyn vahvistaminen, kaupan 
palveluverkon suunnitteleminen osaksi alue- ja yhdyskuntarakennetta 
sekä kylien ja muun hajarakentamisen ohjaaminen. 

Yksi keskeisimmistä periaatteista seudun ohjaamisessa on 
taloudellisen, tehokkaan ja kestävän rakenteen edistäminen. Tähän 
pyrittäessä seudun hajaantuvan rakenteen kasvun ohjaaminen tulee 
tapahtua niin, että infrarakenteeseen tehdyt investoinnit tulevat 
mahdollisimman täyteen käyttöönsä. Samalla uusien investointien 
ohjaaminen tapahtuu siten että yhteiskunnan laajeneminen ja 
kehittyminen täydentää nykyistä ja olemassa olevaa fyysistä ja 
toiminnallista rakennetta oikeatahtisesti ja -suuntaisesti. Maakunnan 
raideratkaisujen kokonaisuus on erityisesti ratkaistava maakunnan 
kuntien ja muun yhteiskunnan nähtävissä olevien kaavoitus- ja 
toteuttamispanosten kannalta realistisena ja parhaat tuotokset 
antavana.

Koko maakunnan mittakaavassa maakuntakaavaluonnoksen pohjana 
olevat kehittämisperiaatteet mahdollistavat toimivan perusrakenteen. 
Kaavaluonnoksessa uusi mittavampi maankäyttö pyritään ohjaamaan 
erityisesti sekä nykyisiin että uusiin raideliikenteen kasvukäytäviin. 
Tässä maakuntakaavan ohjaus rajoituskeinoin selvästi on nähtävissä ja 
kannatettavaa.

Kuntien mahdollisuudet ja toiveet on samalla arvioitava 
maakuntakaavan strategisen luonteen mukaisesti koko maakunnan 
etua ja kehitystä vasten.

Maakunnan keskusalueen menestys ja kehitys ei ole maakunnan 
muiden osien etujen vastaista. Tämä ei myöskään sulje pois 
keskusalueen ulkopuolisten osien kehitysmahdollisuuksia vaan jopa 
päinvastoin saattaa avata uusia. Keskusalueen etu on koko 
maakunnan etu ja keskusalue elää ja voimistuu muiden alueiden 
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menestyksestä. Kyse on voimavarojen yhteisvaikutusten 
maksimoimisesta.

Maakuntakaavan haasteena onkin sen eri osien erilainen luonne ja 
kehitysvaihe. Kuinka samassa kaavassa hallitaan koko aluetta kattavin 
merkinnöin ja määräyksin kovin erilaiset tarpeet on ymmärrettävästi 
vaikeaa. Olisiko kaavan jatkotyössä harkittava ohjauskeinojen 
kohdistaminen vyöhykemäisesti maakunnan eri osiin kohdistuvina?

Valtakunnallisissa alueiden käyttötavoitteissa, jotka ohjaavat 
maakuntakaavoitusta, Helsingin seutu on käsitelty omana 
erityiskysymyksenään. Voidaan ajatella, että myös seudun neljällä 
kaupungilla ja erityisesti Helsingillä on omia erityiskysymyksiä, joita on 
vaikea käsitellä koko maakuntaa koskevien samansisältöisten 
määräysten puitteissa. Lausunnossa yksityiskohdat onkin käsitelty siitä 
syystä Helsingin näkökulmasta.

Maakuntakaavaluonnoksessa keskuksia ja kauppaa koskevat 
määräykset tähtäävät siihen, ettei uusia seudullisia kaupan 
suuryksikköjä enää sijoiteta keskustojen ulkopuolelle eivätkä nykyiset 
voi hallitsemattomasti kasvaa. Tavoite on kannatettava, mutta tässäkin 
on todettava, että pääkaupunkiseudun osalta ohjauskeinojen osalta 
olisi harkittava eriytyneempiä keinoja.

Nyt nähtävillä oleva kaavaluonnos lähinnä toteaa nykytilanteen eikä 
vastaa kovin pitkälle tulevaisuuden suunnittelukysymyksiin. 
Maakuntakaavassa tulisi esittää vahva, pitkälle ulottuva visio tai tavoite 
siitä, mihin seutua tulisi pitkällä aikavälillä kehittää. Nyt tällaisia 
kehittämispyrkimyksiä ei ole juuri näkyvissä kaavakartalla. Vaikka 
kaavan tavoitteissa korostetaan poikittaisia raideyhteyksiä, kaavakartan 
kokonaisrakenne maakunnan alueella pohjautuu selvästi vielä 
säteittäisiin yhteyksiin. Seudun laajenemisen osalta toivoisi selvempää 
periaatteellista kehitysstrategiaa esimerkiksi verkostokaupungin malliin. 
Samoin olisi maakuntakaavan jatkotyössä selvennettävä 
maaseutumaisen alueen keskus- ja kyläverkon periaatteellista 
laajentumisstrategiaa.

Helsingin osalta kaavaluonnosta leimaa rajoittamispyrkimys. 
Maakuntakaava ei saisi estää kehittämistarpeita, kuten nyt paikoin 
uhkaa käydä erityisesti Helsingin alueella. Luonnoksessa jätetään 
edelleen ratkaisematta tärkeitä yksityiskohtia, kuten esimerkiksi HELI-
rata tai Malmin lentokenttä. Tilanne vaikuttaa laajasti ympäröiviin 
alueisiin ja hidastaa tai estää niiden kehittämisen.

Kaavakartalla esitetään hyvin yksityiskohtaisia aluerajauksia, jotka 
vaikeuttavat kehittämispyrkimyksiä jo lyhyellä aikavälillä. Helsingissä 
on lähivuosina tarpeen vaihe- tai osayleiskaavoituksella tarkistaa 
voimassaolevaa yleiskaavaa useissa kohdissa. Mahdolliset uudet 
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rakentamisalueet olisivat ristiriidassa maakuntakaavan kanssa. Sen 
lisäksi jotkin kaavamääräykset vaikeuttavat ahtaasti tulkittuna 
huomattavasti esimerkiksi täydennysrakentamista ja ovat sen vuoksi 
kaavan pohjana olevan yhdyskuntarakenteen eheyttämistä koskevan 
pääperiaatteen vastaisia.

Maakuntakaavaa tulkittaessa uhkana on, että tulkinta perustuu 
enemmän aluevarausten ahtaisiin rajauksiin kuin laajempien 
tavoitteiden edistämispyrkimyksiin. Maakuntakaavan ohjausvaikutus 
tulisikin perustua painokkaammin kehittämisperiaatteisiin eikä niin 
leimallisesti aluevarausten kautta rajoittavaan perusvireeseen. 

Maakuntakaavan strategisen luonteen, seutu- ja kaupunkirakenteen 
ohjausvaikutuksen ja vaikuttavuuden lisääminen edellyttänee 
seuraavan maakuntakaavauudistuksen käynnistämistä välittömästi nyt 
käynnissä olevan 2.vaihemaakuntakaavakierroksen jälkeen.

Maankäytön ja liikenteen perusrakenne

Helsingin seutu on kansainvälisesti vertailtuna poikkeuksellisen laajalle 
levinnyt työssäkäyntialue kun se suhteutetaan alueen väestö- ja 
työpaikkamäärään. Merkittävä osa seudusta ja Uudenmaan 
maakunnasta on harvaan rakennettua. Helsingin työssäkäyntialue on 
verrattavissa alueelliselta laajuudeltaan Suur-Lontooseen, vaikka 
väestöä on vain kymmenesosa. Pääosa työpaikoista sijaitsee Helsingin 
kantakaupungissa. Raideyhteyksiä on suunniteltu säteittäin seudulta 
Helsingin keskustaan päättyviksi. 

Toimipaikkojen saavutettavuus ja keskinäiset yhteydet ovat 
tulevaisuudessa yhä tärkeämpi tekijä kun yritykset tekevät 
sijoittumisratkaisujaan. Kasautumisedusta johtuen merkittävä osa 
toimipaikoista sijoittuu jatkossakin seudun ydinalueelle. Ydinalueeksi 
voidaan nykytilanteessa lukea pääosin kaikki pääkaupunkiseudun neljä 
kuntaa. Johtuen kaavaprosessin osin vanhentuneista lähtökohdista 
suhteessa seudun kehitykseen, maakuntakaavaluonnoksen 
kaupunkirakenteellinen perusajatus nojautuu vahvasti vanhaan 
ajatukseen säteittäisten raideyhteyksien jatkamiseen Helsingin 
keskustasta itään, länteen ja pohjoiseen. Helsingin seutu on kuitenkin 
siirtymässä kaupungistumiskehityksen vaiheeseen, jossa työpaikkojen 
tihentymiä ja toiminnallisia ytimiä syntyy myös ydinkeskustasta 
riippumatta. Kun seutu laajenee, työpaikka-alueiden sisäisen 
saavutettavuuden merkitys koko työmarkkina-alueelta korostuu 
entisestään. 

Toteuttamisedellytysten luominen poikittaisille raideyhteyksille on 
olennaisin kilpailukykytekijä, johon maakunnallisilla 
maankäyttöratkaisuilla voidaan vaikuttaa. Metropolialueiden kestävä ja 
tehokas liikkuminen perustuu pääsääntöisesti raiteisiin. Helsingin 
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esikaupunkivyöhyke ja merkittävä osa Espoota ja Vantaata on 
sijaintinsa puolesta jo nyt seudullisesti ja maakunnallisesti 
merkityksellisintä aluetta. Alueen raideverkosto vaatii kuitenkin 
edelleen kehittämistä etenkin poikittaisyhteyksiensä osalta. Tehokkaan 
verkostokaupungin runko syntyy kun ydinalueen alakeskukset 
kytketään raiteilla toisiinsa. Monipuoliset ydinalueen alakeskusten 
väliset kytkennät luovat edellytyksiä työvoiman mahdollisimman 
sujuvalle liikkumiselle. Tällainen seudun ydinalueen 
laajentumisstrategia tarjoaa joustavan ja kustannus- sekä 
ekotehokkuudeltaan edullisen kehityspolun.

Raiteiden maankäyttövaikutukset ovat aivan eri luokkaa verrattuna 
bussirunkolinjaan. Raide mielletään pysyväksi osaksi 
kaupunkirakennetta. Raideliikenteen poikittaisuuden ja säteittäisyyden 
yhteisvaikutuksiin perustuvan verkostomaisen yhteysverkoston kautta 
syntyy koko seudun kaupunkirakenteeseen pysyvyyttä, joka luo pitkällä 
tähtäimellä taloudellisimmat ja kestävimmät puitteet tiivistävälle asunto- 
ja toimitilarakentamiselle. Yritysten ja asukkaiden sijoittumispäätökset 
saavat näin selkeän ja uskottavan perustan. Poikittaisyhteyksien 
toteuttamisen taloudellista kannattavuutta on mahdollista parantaa 
maankäyttöä tehostamalla sekä sovittamalla yhteen maankäytön ja 
liikenteen toteuttamissuunnittelua, jonka edellytyksiä on etsitty mm. 
Helsingin esikaupunkien renessanssin yleissuunnitelman puitteissa. 

Maakunnan säteittäisestä kaupunkirakenteesta tulisi pyrkiä kohti 
verkostomaista rakennetta. Poikittaiset raideyhteydet tulee merkitä 
maa-kuntakaavaan kohdassa "Liikenne" tarkemmin esitetyllä tavalla.

Malmin lentokentän tilanne

Malmin lentokentän tilanteen epäselvyys haittaa koillisen Helsingin 
kehittämismahdollisuuksia.

Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden (VAT) mukaan Malmin 
lentokentälle on osoitettava vaihtoehtoinen sijainti. Lentokentän 
korvaavien toimintojen sijoittaminen Uudellemaalle on kysymyksenä 
edelleen ratkaisematta. Vaihemaankuntakaavaluonnoksen valmistelu 
ei ole toistaiseksi luonut ratkaisulle edellytyksiä. Tältä osin 
maakuntakaava ei täytä VAT:n vaatimuksia.

Helsinki on jatkanut rakennuskieltoa lentokentän alueella useaan 
otteeseen, aina kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Jatkuvalla 
epävarmuudella on alueellisia vaikutuksia, jotka heijastuvat koko 
Helsingin koillisen alueen ja osin Vantaankin 
kehittämismahdollisuuksiin. Malmi on Yleiskaava 2002:n mukainen 
Helsingin toinen aluekeskus. Koillisella alueella on jo nykyisellään 
havaittavissa kehitystä, joka ei kaikilta osin ole myönteistä. Alueella on 
mm. jäänyt runsaasti liiketiloja tyhjilleen. Malmin merkitys 
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asiointipaikkana on heikentynyt, mikä heikentää yrittäjien 
toimintaedellytyksiä alueella. Niin ikään asuntokaavoitus on vähäistä 
lukuun ottamatta toteuttamisvaiheessa olevia Alppikylän ja 
Ormuspellon alueita, jotka suunniteltiin keskenjääneestä lentokentän 
yleiskaavaprosessista ainoina mahdollisina erillisinä 
asemakaavakohteina.

Malmin aluekeskuksen merkitystä seudullisessa kaupunkirakenteessa 
tulee joka tapauksessa vahvistaa uudistamalla aluetta toiminnallisesti 
ja täydentämällä sitä myös asuntotarjonnan vaihtoehtojen osalta. 
Monet keskeiset liikenteelliset ja toiminnalliset ratkaisut ovat sidoksissa 
nykyisen lentokenttäalueen kehittämismahdollisuuksiin eikä niitä siksi 
ole voitu tehdä. Pysyväisluontoisen ratkaisun löytyminen lentokentän 
sijoittumiselle on siksi sekä yleispiirteisen maankäytön suunnittelun että 
alueen kehittymismahdollisuuksien kannalta ensiarvoisen tärkeää eikä 
sitä voi kysymyksenä väistää. On oletettavaa, että ratkaisun edelleen 
lykkääntyessä kielteiset taloudelliset ja sosiaaliset aluevaikutukset 
pahenevat

Liikenne

Raideliikenneverkko

Maakunnan tulevassa raideliikenteen yhteysverkossa tulee olla sekä 
rannikon suuntainen metro että säteittäiset raiteet, joita täydennetään 
uusilla poikittaisyhteyksillä. Näitä voivat olla Kehäradan ja Raide-
Jokerin lisäksi Jokeri 2 sekä mahdollinen Östersundomin Kehä III:n 
työpaikkakeskittymiin kytkevä Jokeri 3. 

Tärkeimmät uudet hankkeet maakunnan rautatieverkkoon ovat Pisara-
rata ja Lentorata. Pisara-rata poistaa Helsingin ratapihan ja pääradan 
ahtaudesta aiheutuvat paikallisjunaliikenteen ongelmat, jotka 
heijastuvat koko maahan. Lentoradan ansiosta Pasila – Kytömaa 
(Kerava) välillä ei tarvita lisäraiteita, joiden sovittaminen 
kaupunkirakenteeseen olisi erittäin vaikeaa. 

Pisararata tulee merkitä seuturatana. Ratojen merkinnät tunneleineen 
ovat osin epäjohdonmukaisia sekä luonnoksessa että poistettavien 
merkintöjen kartassa. Merkinnät tulisi tarkistaa.

Vuosikymmeniä sitten suunniteltu Tapanilan kautta kulkeva ja 
luonnoksessa esitetty Heli-rata tulee poistaa maakuntakaavasta. 
Yhdyskuntarakenteen tarkoituksenmukainen laajeneminen ei enää 
perustele Heli-rataa, vaan Lentoradalta haarautuva ja Nikkilän kautta 
Porvoon suuntaan kulkeva Helsinki – Pietari (HEPI) rata korvaa Heli-
radan. Pisara-rata, Lentorata ja HEPI-rata on esitetty kaavaluonnoksen 
kartoilla ja niiden sisältyminen lopulliseen maakuntakaavaan on erittäin 
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tärkeää. Myös muut luonnoksen radat Heli-rataa lukuun ottamatta ovat 
tärkeitä.

Vaikka maakuntakaavan luonnoksen selostuksessa korostetaan 
poikittaisyhteyksien merkitystä, ei siinä oteta vahvasti kantaa 
yhteyksien raiteistamiseen. HLJ-suunnitelmaankin sisällytetyt 
pikaraitiotiet Raide-Jokeri ja Tiederatikka (Otaniemi - Pasila - Viikki) 
eivät nouse luonnoksessa esille maakunnallisesti tärkeinä 
raideratkaisuina. Ne tulee merkitä maakuntakaavaan.

Metromerkintä Helsinginniemen poikki on muuttunut liikennetunnelista 
seuturadaksi kaavaluonnoksessa. Merkintä puuttuu kumottavien 
merkintöjen kartalta.

Tie- ja katuverkko

Tärkeitä tieverkon kehittämishankkeita ovat mm. Hakamäentien jatkeet 
länteen ja itään sekä Kehä II:n jatke Turuntieltä Hämeenlinnanväylälle. 
On hyvä, että ne on merkitty kaavaan.

Kaavaluonnoksen kartalla esitetty Helsingin keskustatunneli on syytä 
säilyttää lopullisessakin kaavassa tulevaisuuden mahdollisuutena.

Taajamatoimintojen alueet

Kilpailukyvyn vahvistaminen, liikkumistarpeen vähentäminen, kattavan 
joukkoliikenteen mahdollistaminen ja niiden kautta päästöjen 
vähentäminen edellyttävät tiivistä ja eheää yhdyskuntarakennetta ja 
hallittua kasvua taajamarakenteen ulkopuolella. Erityinen huomio tulee 
kiinnittää raideliikenteen asemien ympäristöihin ja liikenteellisiin 
solmukohtiin. Helsingin kaupungin osalta voidaan todeta, että 
kaupunkirakenteen tiivistäminen on kestävän kaupunkirakentamisen 
periaatteiden mukaista. Kaupunginhallitus korostaa, että Helsingin 
kaupunkirakennetta kaavoitettaessa ja tiivistettäessä on turvattava 
lähiviher- ja virkistysalueiden verkosto. 

Asunto-, palvelu- ja työpaikkarakentamiseen sekä mm. liikenne- ja 
yhdyskuntatekniseen huoltoon tarkoitettujen alueiden lisäksi, 
taajamatointojen alue-merkintä sisältää ulkoilureitit, pyöräily- ja 
jalankulkureitit, paikalliset suojelualueet sekä virkistys- ja puistoalueet. 
Silti kaavaluonnokseen on merkitty luonteeltaan selvästi paikallisia 
viheralueita erillisellä virkistysalue-merkinnällä.

Osin edellä olevasta johtuu, että maakuntakaavaluonnoksessa on 
Helsingin osalta liian yksityiskohtaisia taajamatoimintojen 
aluerajauksia, kun ottaa huomioon määräyksen sisällön, joka 
mahdollistaa mittavienkin puistoalueiden rakentamisen tai 
viheralueiden säilymisen taajama-alueen sisällä. Tämä rajoittaa 
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täydennysrakentamista ja paikoin mahdollisuuksia muuttaa voimassa 
olevaa yleiskaavaa tarpeellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla.

Helsingin alueella tuleekin kaikki ne viheralueet, joilla ei ole seudullista 
merkitystä, merkitä taajamatoimintojen alueeksi, riippumatta siitä, mihin 
käyttötarkoitukseen alueet yksityiskohtaisessa kaavoituksessa 
osoitetaan. Alueilla voi tapauskohtaisesti olla viheryhteystarve-
merkintä.

Vuosaaren puolella Ramsinniemi ja Meri-Rastila tulee myös merkitä 
taajamatoimintojen alueeksi, jolla on viheryhteystarve-merkintä. 
Esimerkiksi Meri-Rastilassa kaavaluonnoksessa esitetty rajaus lähenee 
detaljikaavoituksen tasoa. Rajaus ei myöskään ole järkevä, kun otetaan 
huomioon tähänastisessa tarkemmassa suunnittelussa hankittu tieto.

Munkkivuoren alueelle merkittyä taajamatoimintojen aluetta tulee 
laajentaa tai merkitä koko Munkkivuori taajamatoimintojen alueeksi. 
Yleiskaava 2002:ssa rakentamisalue on jo nykyisellään 
maakuntakaavaluonnoksen aluerajausta laajempi.

Puotilan venesataman alueelle tulee alustavien suunnitelmien mukaan 
merkittävästi uutta rakentamista ja venesatamaa kehitetään. 
Maakuntakaavan taajamatoimintojen alue tulee laajentaa Vuosaaren 
siltaan saakka.

Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto on aloittanut Vartiosaaren 
osayleiskaavan laatimisen. Tavoitteena on selvittää alueen käyttöä 
sekä asumiseen että virkistykseen. Alue sijaitsee Itä-Helsingin 
asuinalueiden keskellä. 

Vartiosaari on luonnoksessa merkitty valkoiseksi alueeksi. Valkoisen 
alueen suunnittelumääräyksen mukaan "Helsingin seudulla tulee 
alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa edistää alueelle 
suuntautuvan rakentamisen ohjaamista taajamatoimintojen alueille ja 
kyläkeskuksiin." Vartiosaari tulee merkitä maakuntakaavaan 
selvitysalueeksi. Samalla tavalla myös Kivinokka tulee merkitä 
selvitysalueeksi.

Seudullisesta näkökulmasta kaikkien edellä mainittujen osalta 
kyseessä on ensisijaisesti tiivistyvän taajamarakenteen alue 
virkistysyhteyksineen. 

Samalla kaupunginhallitus toteaa, että kaupungin näkökulmasta viher- 
ja virkistysalueilla on tärkeä merkitys ihmisten hyvinvoinnin, 
kaupunkiluonnon ja ekosysteemipalvelujen kannalta.  Asukkaat 
arvostavat ja pitävät asuinalueidensa viher- ja virkistysalueita osana 
hyvää kotikaupunkia. Väestön ja liikenteen määrän kasvu sekä 
ilmastonmuutos korostavat lähiviher- ja virkistysalueiden merkitystä.     
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Taajamatoimintojen alueen suunnittelumääräyksen mukaan alueen 
yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on otettava huomioon 
tulvariskialueet. Lause on turha ja sitä ei tarvitse kirjata määräykseksi, 
sillä tulvariskilain toimeenpano ja valtakunnallisten 
alueidenkäyttötavoitteiden määräykset riittävät kuntakaavoituksen 
ohjaamiseen.

Viheralueet ja viheryhteystarve

Osin kaavan esitystavasta johtuen valtakunnallisesti tärkeä viheralue-
verkosto on kokonaisuutena huonosti hahmotettavissa kaavakartalla. 

Viheryhteystarve -merkinnän kuvausta ja suunnittelumääräystä tulisi 
tarkistaa. Määräyksen mukaan taajama-alueella kaikki virkistykseen 
soveltuvat rakentamattomat alueet varataan yksityiskohtaisemmassa 
kaavoituksessa mahdollisuuksien mukaan virkistyskäyttöön. Tämä ei 
tiivistyvässä kaupunkirakenteessa ole tarkoituksenmukaista, koska 
näin ehdottomana se voisi estää kokonaan täydennysrakentamisen. 
On vaikea osoittaa, ettei jokin vapaa viheralue kelpaa virkistykseen. 

Merkinnän selitystä tulisi myös laajentaa. Sen tulisi joissain tapauksissa 
mahdollistaa myös pelkästään virkistysyhteystarve. Varsinkin ranta-
alueilla ei aina ole kyse viheryhteydestä vaan virkistysyhteydestä.

Keskustatoimintojen alueet

Vaihemaakuntakaavan luonnoksessa valtakunnan keskuksen alue on 
laajentunut Kalasatamaan sekä aikaisempaa hieman laajempana 
vyöhykkeenä Länsisatamaan, mikä onkin näiden alueiden suunnittelun 
tavoitteena Helsingissä. Kalasatamaa ja Länsisatamaa suunnitellaan 
keskusta-alueen laajentumina kaupallisine palveluineen.

Kuitenkin maakuntakaavan suunnittelutarkkuuden ja strategisen 
aseman vuoksi olisi keskustatoimintojen alueeksi (valtakunnan keskus) 
merkittyä aluetta laajennettava suurpiirteisemmin koko 
Helsinginniemen kattavaksi. Tämä olisi luontevaa ja 
tarkoituksenmukaista valtakunnan keskeisimmän alueen kehittämiselle 
eläväksi, elinvoimaiseksi ja monipuoliseksi keskukseksi joustavasti ja 
vastaisen kehityksen vaatimusten mukaan.

Valtakunnan keskuksen osalta suunnittelumääräyksissä ei aiota 
osoittaa kaupan enimmäismitoitusta, mikä on perusteltua. Sen sijaan 
alakeskusten suunnittelumääräykseen on alustavasti kirjattu ajatus 
kaupan kerrosalan enimmäismitoituksesta. Vähittäiskaupan 
enimmäismitoituksen osoittamisen tarve ja määrä keskusluokittain 
tullaan arvioimaan kaavaehdotusvaiheessa. Helsingin alakeskuksia 
kaavaluonnoksessa ovat Itäkeskus, Malmi, Munkkivuori, Kannelmäki, 
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Viikki, Kontula, Vuosaari, Herttoniemi sekä Östersundom uutena 
alakeskuksena. 

Koska tavoitteena on vahvistaa alakeskuksia ja koska Helsingin ala-
keskuksilla ei ole sanottavaa merkitystä kaupan palveluverkolle 
Helsingin ulkopuolella, alakeskusten enimmäismitoituksen on oltava 
riittävän väljä tai enimmäismääräykset tulee poistaa kokonaan. 
Helsingin alakeskukset ovat kaupallisesti, väestömäärältään sekä 
tulevaisuuden potentiaaleina hyvin erikokoisia. Alakeskusten väliset 
erot myös muualla pääkaupunkiseudulla ovat suuria. Lisäksi koko 
vähittäiskaupan enimmäismitoitusta on vaikea määritellä tai seurata, 
koska tietoja olemassa olevasta erikoiskaupan kerrosalasta ei ole 
saatavilla ja ne perustuvat erilaisiin epävarmoihin arvioihin. Lisäksi 
liiketilat voivat olla muiden palveluiden tai yritysten käytössä, tai 
muuttua sellaisiksi, joita ei lueta kuuluvaksi vähittäiskauppaan ja joita 
kauppaa koskeva lainsäädäntö ei koske.

Keskustatoimintojen alueiden kaupan kokonaismitoitus ylipäänsä on 
ristiriitainen sen tavoitteen kanssa, että kaupan palvelut pyritään 
ensisijaisesti sijoittamaan keskustatoimintojen alueelle. 

Myös merkitykseltään seudullisen vähittäiskaupan suuryksiköiden 
alueisiin on alustavasti kirjattu ajatus enimmäismitoituksesta, mutta 
näiden alueiden osalta enimmäismitoitus koskiksi vähittäiskaupan 
suuryksiköitä. Keskustatoimintojen ulkopuolisten, merkitykseltään 
seudullisten suuryksikkö -alueiden vähittäiskaupan 
enimmäismitoituksella olisi enemmän merkitystä kaupallisten 
palvelujen kestävään rakenteeseen sekä keskusta-alueiden elävänä 
säilymiseen kuin keskusta-alueiden enimmäismitoituksella. Kuitenkin 
näiden alueiden mitoitusta koskevat samat ongelmat kuin edellä 
luetellut keskustatoimintojen alueita koskevat huomiot, eli merkintöjä 
koskevien alueiden rajaus mahdolliselle mitoitukselle, jo 
lähtökohtaisesti eri kokoluokat kaupallisten palvelujen osalta sekä 
tiedon puutteellisuus olemassa olevasta kaupan kerrosalasta. Näistä 
syistä johtuen seudullisten vähittäiskaupan suuryksiköiden 
merkitseminen kohdemerkintänä ja niiden mitoittaminen suuryksiköiden 
osalta vaikuttaa toimimattomalta.

Seudulliset suuryksiköt

Merkitykseltään paikallinen vähittäiskaupan suuryksikkö, joka ei 
laatunsa puolesta sovellu keskustatoimintojen alueelle, on 
pääkaupunkiseudun kunnissa maakuntakaavaluonnoksessa määritelty 
olevan kooltaan alle 30 000 k-m², jollei selvitysten perusteella erityisesti 
muuta osoiteta. Muiden kaupan laatujen seudullisuus määritellään 
luonnoksen mukaan vaikutustensa kautta. 
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Terminä "sellainen vähittäiskaupan suuryksikkö, joka ei laatunsa 
puolesta sovellu keskustatoimintojen alueelle" on monitulkintainen ja 
voi johtaa hyvin erilaisiin käytäntöihin maakunnan eri alueilla. Termiä 
olisi hyvä tarkentaa, viitataanko esimerkiksi toimialaan, valikoiman 
laajuuteen, tuotteiden laatuun, kokoon tai johonkin muuhun.

Helsingissä merkitykseltään seudullisen vähittäiskaupan suuryksikön 
uudet kaavamerkinnät on sijoitettu Herttoniemeen ja Konalaan. 
Kaavaluonnoksesta ei käy ilmi, viittaavatko merkinnät olemassa oleviin 
myymälöihin kokonsa perusteella, mahdollisiin todettuihin seudullisiin 
vaikutuksiin vai tuleviin mahdollisuuksiin ja kaavallisiin valmiuksiin. 

Merkitykseltään seudullisen vähittäiskaupan suuryksikön merkintöjä 
tulee tarkastaa. Herttoniemen tai Konalan keskustatoimintojen 
ulkopuolisilla alueilla ei ole yli 30 000 k-m²:n vähittäiskaupan 
suuryksiköitä tai tämän kokoluokan Ympäristöministeriön tarkoittamia 
myymäläkeskittymiä. Merkinnät esitetyissä kohteissa eivät ole tarpeen. 
Sen sijaan Helsingin Roihupellon tilaa vaativan erikoistavaran kaupat 
sekä kaavalliset valmiudet edellyttäisivät kokonsa puolesta tämän 
merkinnän, ellei vaikutuksia ole todettu paikallisiksi. Kohdemerkintänä 
jää epäselväksi, mihin alueeseen kokonaisuutena merkillä viitataan 
eikä suuryksiköiden enimmäismitoitusta tästä syystä ole mahdollista 
esittää.

Energiahuollon alue (EN)

Vuosaaressa on uusi EN merkintä, joka sijaitsee maakuntakaavassa ja 
Helsingin asemakaavoissa energiahuollolle varatun alueen 
ulkopuolella. Merkintä on Vuosaaren C- laitoksen kivihiilivarasto. 
Varsinaista C- voimalaa suunnitellaan energiamerkinnän sisäpuolelle. 
Hanasaaressa voimaan jäävät vanhat maakuntakaavan merkinnät.

Kaupunginhallituksen mielestä lause: "Kohdemerkinnällä osoitetun 
alueen tarkka sijainti ja laajuus määritetään yksityiskohtaisemmassa 
suunnittelussa." tulee merkinnän selityksen sijasta merkitä 
suunnittelumääräykseksi.

Vesihuolto

Maakuntakaavaan tulee merkitä pitkän tähtäimen suunnitelmissa oleva 
Pitkäkosken vesilaitos nro 2. Kyseessä on maanalaisessa 
yleiskaavasta vahvistamatta jätetty Pitkäkosken vesilaitoksen 
laajentaminen Keskuspuiston alueella. Se palvelee seudullista 
vesihuoltoa.

Melualueet
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Kaupunginhallitus näkee ongelmallisena melualueiden merkitsemisen 
kaavaan. Lento- ja ampumamelu tulee ottaa joka tapauksessa 
huomioon kuntakaavoituksessa. Sama koskee myös muita toimintoja, 
joiden melualueita kaavassa ei ole päätetty esittää. Kaavassa esitettyjä 
lento- ja ampumamelua koskeva ajantasainen tieto on saatavissa 
toiminnanharjoittajilta esimerkiksi ympäristölupaprosessin yhteydessä. 
Näennäisesti tarkkojen melualueiden esittäminen ja alati korjaaminen 
maakuntakaavassa ei luo tarkoituksenmukaista ohjausvaikutusta 
kuntakaavoitukselle. Kaupunginhallitus esittää melualueiden 
poistamista maakuntakaavasta.

Rakentaminen tulee pääkaupunkiseudulla edelleen vilkastumaan. 
Rakentamisen vaatimien maa-ainesalueiden ottopaikkojen ja vaikeasti 
hyödynnettävien maa-ainesten seudulliset sijoituspaikat tulee osoittaa 
maakuntakaavassa. Se on tärkeää sekä massaliikenteen hallinnan että 
ympäristövaikutusten kannalta.

Lisäksi kaupunginhallitus ilmoittaa, että kaupungin liikuntavirasto on 
teettänyt  Helsingin seudun ampumarata-alueiden kehittämisen 
esiselvitys –nimisen selvityksen, joka tulisi ottaa huomioon 
maakuntakaavan jatkovalmistelussa.

Kaavan esitystapa

Kaupunginhallitus toteaa, että kaavaluonnoksen esitystapa, jossa 
voimaan jäävät nykyiset kaavamerkinnät jäävät osin uusien 
merkintöjen alle piiloon, on erittäin vaikealukuinen. Kokonaiskuvan 
saamiseksi on rinnakkain luettava voimassa olevaa 1. 
vaihemaakuntakaavaa, kumottavia merkintöjä koskevaa kaavakarttaa 
sekä uutta kaavaluonnosta. Lopputulos on tästä syystä paikoin 
epäselvä ja tulkinta voi jäädä osin ristiriitaiseksi.

Muutokset kaavaluonnokseen

Kaupunginhallitus esittää, että Uudenmaan 2. maakuntakaavan 
luonnokseen tehdään seuraavat muutokset tai tarkennukset:

 Poikittaiset raideyhteydet, erityisesti raidejokerit ja tiederatikka 
tulee merkitä maakuntakaavaan.

 Tapanilan kautta kulkeva Heli-ratavaraus tulee poistaa 
maakunta-kaavasta.

 Pisara-rata tulee merkitä seuturatana ja muutoinkin ratojen 
merkinnät tulee johdonmukaistaa sekä kaavaluonnoksessa että 
poistettavien merkintöjen kartassa.

 Malmin lentokentälle tulee osoittaa vaihtoehtoinen sijainti.
 Helsingin alueella vain ne viheralueet, joilla on seudullista 

merkitystä, merkitään viheralueiksi.
 Vartiosaari ja Kivinokka tulee merkitä selvitysalueiksi.
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 Puotilanranta tulee merkitä taajamatoimintojen alueeksi 
Vuosaaren siltaan saakka.

 Viheryhteystarve -merkinnän selitystä tulee tarkistaa siten, että 
myös pelkkä virkistysyhteys on joissain kohdin mahdollinen. 
Määräyksestä tulee poistaa lauseen loppuosa, jossa todetaan, 
että virkistykseen soveltuvat rakentamattomat alueet varataan 
yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa mahdollisuuksien 
mukaan virkistyskäyttöön.

 Taajamatoimintojen alueella tulvariskejä koskeva 
suunnittelumääräys tulee poistaa.

 Helsingin pääkeskuksen aluetta tulee laajentaa.
 Helsingin alakeskuksia koskeva kaupan enimmäismitoitus 

merkitään väljästi tai poistetaan kokonaan.
 Merkitykseltään seudullisen vähittäiskaupan suuryksikön 

merkintöjä tulee tarkistaa Herttoniemessä ja Konalassa siten, 
että Konalasta merkki poistetaan ja Herttoniemestä siirretään 
Roihupeltoon.

 Energiahuollon alueita koskeva lause: "kohdemerkinnällä 
osoitetun alueen tarkka sijainti ja laajuus määritetään 
yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa" tulee merkinnän 
selityksen sijasta merkitä suunnittelumääräykseksi.

  Pitkäkosken vesilaitos nro 2 tulee merkitä maakuntakaavaan.
 Melualueet tulee poistaa maakuntakaavasta.
 Seudulliset maa-ainesten ottopaikat ja vaikeasti hyödynnettävien 

maa-ainesten sijoituspaikat tulee merkitä maakuntakaavaan.

Kaupunginhallitus toteaa lopuksi, että lyhyen ja pääosin kesäaikaan 
sijoittuneen lausuntoajan vuoksi kaikkia eri lautakuntien ja virastojen 
näkökohtia ei ole voitu ottaa huomioon kaupungin lausunnon 
valmistelussa. Tämän vuoksi kaupunginhallitus varaa mahdollisuuden 
täydentää lausuntoa myöhemmin.

Käsittely

Esteelliset: Bryggare Arto, Moisio Elina, Oker-Blom Jan

Vastaehdotus:
Ylikahri Ville: Esitän seuraavan vastaehdotuksen: 

Poistetaan lause:
Kaavaluonnoksen kartalla esitetty Helsingin keskustatunneli on syytä
säilyttää lopullisessakin kaavassa tulevaisuuden mahdollisuutena.

Kannattajat: Puoskari Mari

Vastaehdotus:
Ylikahri Ville: Esitän seuraavan vastaehdotuksen:
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Poistetaan kappale:
Helsingin alueella tuleekin kaikki ne viheralueet, joilla ei ole seudullista 
merkitystä, merkitä taajamatoimintojen alueeksi, riippumatta siitä, mihin 
käyttötarkoitukseen alueet yksityiskohtaisessa kaavoituksessa 
osoitetaan. Alueilla voi tapauskohtaisesti olla viheryhteystarve-
merkintä.

Poistetaan koko seuraava kappale:

Viheralueet ja viheryhteystarve

Osin kaavan esitystavasta johtuen valtakunnallisesti tärkeä viheralue-
verkosto on kokonaisuutena huonosti hahmotettavissa kaavakartalla.  
Viheryhteystarve -merkinnän kuvausta ja
suunnittelumääräystä tulisi tarkistaa. Määräyksen mukaan taajama-
alueella kaikki virkistykseen soveltuvat rakentamattomat alueet 
varataan yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa mahdollisuuksien 
mukaan virkistyskäyttöön. Tämä ei tiivistyvässä kaupunkirakenteessa 
ole tarkoituksenmukaista, koska näin ehdottomana se voisi estää 
kokonaan täydennysrakentamisen. On vaikea osoittaa, ettei jokin 
vapaa viheralue kelpaa virkistykseen. Merkinnän selitystä tulisi myös
laajentaa. Sen tulisi joissain tapauksissa mahdollistaa myös pelkästään 
virkistysyhteystarve. Varsinkin ranta-alueilla ei aina ole kyse 
viheryhteydestä vaan virkistysyhteydestä.

Kappaleesta Melualueet:
Poistetaan seuraavat lauseet: Kaupunginhallitus näkee ongelmallisena
melualueiden merkitsemisen kaavaan....
Näennäisesti tarkkojen melualueiden esittäminen ja alati korjaaminen 
maakuntakaavassa ei luo tarkoituksenmukaista ohjausvaikutusta 
kuntakaavoitukselle. Kaupunginhallitus esittää melualueiden
poistamista maakuntakaavasta.

Vastaavat poistetaan listauksesta: Muutokset kaavaluonnokseen
poistetaan:
- Helsingin alueella vain ne viheralueet, joilla on seudullista
merkitystä, merkitään viheralueiksi.
- Viheryhteystarve -merkinnän selitystä tulee tarkistaa siten,
että myös pelkkä virkistysyhteys on joissain kohdin mahdollinen.
Määräyksestä tulee poistaa lauseen loppuosa, jossa todetaan, että
virkistykseen soveltuvat rakentamattomat alueet varataan
yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa mahdollisuuksien mukaan
virkistyskäyttöön.
- Melualueet tulee poistaa maakuntakaavasta

Kannattajat: Puoskari Mari
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Vastaehdotus:
Ojala Outi: Esitän seuraavan vastaehdotuksen: Lisäksi Helsingin 
kaupunki kehottaa lisäämään kaavaan Tallinnan  juna-lauttayhteyden.

Kannattajat: Puoskari Mari

1. Äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Esitän seuraavan vastaehdotuksen: Lisäksi Helsingin 
kaupunki kehottaa lisäämään kaavaan Tallinnan  juna-lauttayhteyden.

Jaa-äänet: 7
Sirpa Asko-Seljavaara, Juha Hakola, Jussi Halla-aho, Lasse Männistö, 
Osku Pajamäki, Risto Rautava, Laura Rissanen

Ei-äänet: 6
Kimmo Helistö, Sanna Hellström, Timo Kontio, Outi Ojala, Mari 
Puoskari, Ville Ylikahri

Tyhjä-äänet: 0

Poissa-äänet: 2
Arto Bryggare, Jan Oker-Blom

2. Äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Esitän seuraavan vastaehdotuksen:  Poistetaan lause:
Kaavaluonnoksen kartalla esitetty Helsingin keskustatunneli on syytä
säilyttää lopullisessakin kaavassa tulevaisuuden mahdollisuutena.

Jaa-äänet: 8
Sirpa Asko-Seljavaara, Juha Hakola, Jussi Halla-aho, Timo Kontio, 
Lasse Männistö, Osku Pajamäki, Risto Rautava, Laura Rissanen

Ei-äänet: 5
Kimmo Helistö, Sanna Hellström, Outi Ojala, Mari Puoskari, Ville 
Ylikahri

Tyhjä-äänet: 0

Poissa-äänet: 2
Arto Bryggare, Jan Oker-Blom

3. Äänestys
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JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Esitän seuraavan vastaehdotuksen: Poistetaan kappale:
Helsingin alueella tuleekin kaikki ne viheralueet, joilla ei ole seudullista 
merkitystä, merkitä taajamatoimintojen alueeksi, riippumatta siitä, mihin 
käyttötarkoitukseen alueet yksityiskohtaisessa kaavoituksessa 
osoitetaan. Alueilla voi tapauskohtaisesti olla viheryhteystarve-
merkintä. 

Poistetaan koko seuraava kappale:

Viheralueet ja viheryhteystarve

Osin kaavan esitystavasta johtuen valtakunnallisesti tärkeä viheralue-
verkosto on kokonaisuutena huonosti hahmotettavissa kaavakartalla.  
Viheryhteystarve -merkinnän kuvausta ja
suunnittelumääräystä tulisi tarkistaa. Määräyksen mukaan taajama-
alueella kaikki virkistykseen soveltuvat rakentamattomat alueet 
varataan yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa mahdollisuuksien
mukaan virkistyskäyttöön. Tämä ei tiivistyvässä kaupunkirakenteessa 
ole tarkoituksenmukaista, koska näin ehdottomana se voisi estää 
kokonaan täydennysrakentamisen. On vaikea osoittaa, ettei jokin 
vapaa viheralue kelpaa virkistykseen. Merkinnän selitystä tulisi myös 
laajentaa. Sen tulisi joissain tapauksissa mahdollistaa myös pelkästään 
virkistysyhteystarve. Varsinkin ranta-alueilla ei aina ole kyse 
viheryhteydestä vaan virkistysyhteydestä. 

Kappaleesta Melualueet:
Poistetaan seuraavat lauseet: Kaupunginhallitus näkee ongelmallisena 
melualueiden merkitsemisen kaavaan....
Näennäisesti tarkkojen melualueiden esittäminen ja alati korjaaminen 
maakuntakaavassa ei luo tarkoituksenmukaista ohjausvaikutusta 
kuntakaavoitukselle. Kaupunginhallitus esittää melualueiden
poistamista maakuntakaavasta. Vastaavat poistetaan listauksesta: 
Muutokset kaavaluonnokseen
poistetaan:
- Helsingin alueella vain ne viheralueet, joilla on seudullista
merkitystä, merkitään viheralueiksi.
- Viheryhteystarve -merkinnän selitystä tulee tarkistaa siten,
että myös pelkkä virkistysyhteys on joissain kohdin mahdollinen.
Määräyksestä tulee poistaa lauseen loppuosa, jossa todetaan, että
virkistykseen soveltuvat rakentamattomat alueet varataan
yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa mahdollisuuksien mukaan
virkistyskäyttöön.
- Melualueet tulee poistaa maakuntakaavasta
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Jaa-äänet: 8
Sirpa Asko-Seljavaara, Juha Hakola, Jussi Halla-aho, Timo Kontio, 
Lasse Männistö, Osku Pajamäki, Risto Rautava, Laura Rissanen

Ei-äänet: 5
Kimmo Helistö, Sanna Hellström, Outi Ojala, Mari Puoskari, Ville 
Ylikahri

Tyhjä-äänet: 0

Poissa-äänet: 2
Arto Bryggare, Jan Oker-Blom

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä

Lisätiedot
Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36024

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Liitteet

1 Uudenmaan liiton lausuntopyyntö 9.5.2011
2 Karttaluonnos Lehti 1
3 Karttaluonnos Lehti 2
4 Karttaluonnos Lehti 3
5 Merkinnät ja määräykset
6 Kaavaselostus
7 Kaupunkisuunnittelulautakunnan lausunto 16.6.2011
8 Talous- ja suunnittelukeskuksen lausunto
9 Liikennelaitos -liikelaitoksen lausunto 11.8.2011
10 Helsingin energia - liikelaitoksen lausunto 12.8.2011 
11 Yleisten töiden lautakunnan lausunto 16.8.2011
12 Kaupunginmuseon lausunto
13 Liikuntavirasto lausunto 3.8.2011
14 Kiinteistölautakunnan lausunto 9.8.2011
15 Vartiosaari-Seura ry kannanotto
16 Helsingin seudun ampumarata-alueet-esiselvitys

Otteet

Ote Otteen liitteet
Uudenmaan liitto Liite 16
Lausunnon antajat

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee antaa Uudenmaan liitolle seuraavan 
lausunnon:
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Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavan luonnos perustuu neljään 
pääperiaatteeseen: alue- ja yhdyskuntarakenteen eheyttäminen, 
metropolimaakunnan kilpailukyvyn vahvistaminen, kaupan 
palveluverkon suunnitteleminen osaksi alue- ja yhdyskuntarakennetta 
sekä kylien ja muun hajarakentamisen ohjaaminen. 

Yksi keskeisimmistä periaatteista seudun ohjaamisessa on 
taloudellisen, tehokkaan ja kestävän rakenteen edistäminen. Tähän 
pyrittäessä seudun hajaantuvan rakenteen kasvun ohjaaminen tulee 
tapahtua niin, että infrarakenteeseen tehdyt investoinnit tulevat 
mahdollisimman täyteen käyttöönsä. Samalla uusien investointien 
ohjaaminen tapahtuu siten että yhteiskunnan laajeneminen ja 
kehittyminen täydentää nykyistä ja olemassa olevaa fyysistä ja 
toiminnallista rakennetta oikeatahtisesti ja -suuntaisesti. Maakunnan 
raideratkaisujen kokonaisuus on erityisesti ratkaistava maakunnan 
kuntien ja muun yhteiskunnan nähtävissä olevien kaavoitus- ja 
toteuttamispanosten kannalta realistisena ja parhaat tuotokset 
antavana.

Koko maakunnan mittakaavassa maakuntakaavaluonnoksen pohjana 
olevat kehittämisperiaatteet mahdollistavat toimivan perusrakenteen. 
Kaavaluonnoksessa uusi mittavampi maankäyttö pyritään ohjaamaan 
erityisesti sekä nykyisiin että uusiin raideliikenteen kasvukäytäviin. 
Tässä maakuntakaavan ohjaus rajoituskeinoin selvästi on nähtävissä ja 
kannatettavaa.

Kuntien mahdollisuudet ja toiveet on samalla arvioitava 
maakuntakaavan strategisen luonteen mukaisesti koko maakunnan 
etua ja kehitystä vasten.

Maakunnan keskusalueen menestys ja kehitys ei ole maakunnan 
muiden osien etujen vastaista. Tämä ei myöskään sulje pois 
keskusalueen ulkopuolisten osien kehitysmahdollisuuksia vaan jopa 
päinvastoin saattaa avata uusia. Keskusalueen etu on koko 
maakunnan etu ja keskusalue elää ja voimistuu muiden alueiden 
menestyksestä. Kyse on voimavarojen yhteisvaikutusten 
maksimoimisesta.

Maakuntakaavan haasteena onkin sen eri osien erilainen luonne ja 
kehitysvaihe. Kuinka samassa kaavassa hallitaan koko aluetta kattavin 
merkinnöin ja määräyksin kovin erilaiset tarpeet on ymmärrettävästi 
vaikeaa. Olisiko kaavan jatkotyössä harkittava ohjauskeinojen 
kohdistaminen vyöhykemäisesti maakunnan eri osiin kohdistuvina?

Valtakunnallisissa alueiden käyttötavoitteissa, jotka ohjaavat 
maakuntakaavoitusta, Helsingin seutu on käsitelty omana 
erityiskysymyksenään. Voidaan ajatella, että myös seudun neljällä 
kaupungilla ja erityisesti Helsingillä on omia erityiskysymyksiä, joita on 
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vaikea käsitellä koko maakuntaa koskevien samansisältöisten 
määräysten puitteissa. Lausunnossa yksityiskohdat onkin käsitelty siitä 
syystä Helsingin näkökulmasta.

Maakuntakaavaluonnoksessa keskuksia ja kauppaa koskevat 
määräykset tähtäävät siihen, ettei uusia seudullisia kaupan 
suuryksikköjä enää sijoiteta keskustojen ulkopuolelle eivätkä nykyiset 
voi hallitsemattomasti kasvaa. Tavoite on kannatettava, mutta tässäkin 
on todettava, että pääkaupunkiseudun osalta ohjauskeinojen osalta 
olisi harkittava eriytyneempiä keinoja.

Nyt nähtävillä oleva kaavaluonnos lähinnä toteaa nykytilanteen eikä 
vastaa kovin pitkälle tulevaisuuden suunnittelukysymyksiin. 
Maakuntakaavassa tulisi esittää vahva, pitkälle ulottuva visio tai tavoite 
siitä, mihin seutua tulisi pitkällä aikavälillä kehittää. Nyt tällaisia 
kehittämispyrkimyksiä ei ole juuri näkyvissä kaavakartalla. Vaikka 
kaavan tavoitteissa korostetaan poikittaisia raideyhteyksiä, kaavakartan 
kokonaisrakenne maakunnan alueella pohjautuu selvästi vielä 
säteittäisiin yhteyksiin. Seudun laajenemisen osalta toivoisi selvempää 
periaatteellista kehitysstrategiaa esimerkiksi verkostokaupungin malliin. 
Samoin olisi maakuntakaavan jatkotyössä selvennettävä 
maaseutumaisen alueen keskus- ja kyläverkon periaatteellista 
laajentumisstrategiaa.

Helsingin osalta kaavaluonnosta leimaa rajoittamispyrkimys. 
Maakuntakaava ei saisi estää kehittämistarpeita, kuten nyt paikoin 
uhkaa käydä erityisesti Helsingin alueella. Luonnoksessa jätetään 
edelleen ratkaisematta tärkeitä yksityiskohtia, kuten esimerkiksi HELI-
rata tai Malmin lentokenttä. Tilanne vaikuttaa laajasti ympäröiviin 
alueisiin ja hidastaa tai estää niiden kehittämisen.

Kaavakartalla esitetään hyvin yksityiskohtaisia aluerajauksia, jotka 
vaikeuttavat kehittämispyrkimyksiä jo lyhyellä aikavälillä. Helsingissä 
on lähivuosina tarpeen vaihe- tai osayleiskaavoituksella tarkistaa 
voimassaolevaa yleiskaavaa useissa kohdissa. Mahdolliset uudet 
rakentamisalueet olisivat ristiriidassa maakuntakaavan kanssa. Sen 
lisäksi jotkin kaavamääräykset vaikeuttavat ahtaasti tulkittuna 
huomattavasti esimerkiksi täydennysrakentamista ja ovat sen vuoksi 
kaavan pohjana olevan yhdyskuntarakenteen eheyttämistä koskevan 
pääperiaatteen vastaisia.

Maakuntakaavaa tulkittaessa uhkana on, että tulkinta perustuu 
enemmän aluevarausten ahtaisiin rajauksiin kuin laajempien 
tavoitteiden edistämispyrkimyksiin. Maakuntakaavan ohjausvaikutus 
tulisikin perustua painokkaammin kehittämisperiaatteisiin eikä niin 
leimallisesti aluevarausten kautta rajoittavaan perusvireeseen. 
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Maakuntakaavan strategisen luonteen, seutu- ja kaupunkirakenteen 
ohjausvaikutuksen ja vaikuttavuuden lisääminen edellyttänee 
seuraavan maakuntakaavauudistuksen käynnistämistä välittömästi nyt 
käynnissä olevan 2.vaihemaakuntakaavakierroksen jälkeen.

Maankäytön ja liikenteen perusrakenne

Helsingin seutu on kansainvälisesti vertailtuna poikkeuksellisen laajalle 
levinnyt työssäkäyntialue kun se suhteutetaan alueen väestö- ja 
työpaikkamäärään. Merkittävä osa seudusta ja Uudenmaan 
maakunnasta on harvaan rakennettua. Helsingin työssäkäyntialue on 
verrattavissa alueelliselta laajuudeltaan Suur-Lontooseen, vaikka 
väestöä on vain kymmenesosa. Pääosa työpaikoista sijaitsee Helsingin 
kantakaupungissa. Raideyhteyksiä on suunniteltu säteittäin seudulta 
Helsingin keskustaan päättyviksi. 

Toimipaikkojen saavutettavuus ja keskinäiset yhteydet ovat 
tulevaisuudessa yhä tärkeämpi tekijä kun yritykset tekevät 
sijoittumisratkaisujaan. Kasautumisedusta johtuen merkittävä osa 
toimipaikoista sijoittuu jatkossakin seudun ydinalueelle. Ydinalueeksi 
voidaan nykytilanteessa lukea pääosin kaikki pääkaupunkiseudun neljä 
kuntaa. Johtuen kaavaprosessin osin vanhentuneista lähtökohdista 
suhteessa seudun kehitykseen, maakuntakaavaluonnoksen 
kaupunkirakenteellinen perusajatus nojautuu vahvasti vanhaan 
ajatukseen säteittäisten raideyhteyksien jatkamiseen Helsingin 
keskustasta itään, länteen ja pohjoiseen. Helsingin seutu on kuitenkin 
siirtymässä kaupungistumiskehityksen vaiheeseen, jossa työpaikkojen 
tihentymiä ja toiminnallisia ytimiä syntyy myös ydinkeskustasta 
riippumatta. Kun seutu laajenee, työpaikka-alueiden sisäisen 
saavutettavuuden merkitys koko työmarkkina-alueelta korostuu 
entisestään. 

Toteuttamisedellytysten luominen poikittaisille raideyhteyksille on 
olennaisin kilpailukykytekijä, johon maakunnallisilla 
maankäyttöratkaisuilla voidaan vaikuttaa. Metropolialueiden kestävä ja 
tehokas liikkuminen perustuu pääsääntöisesti raiteisiin. Helsingin 
esikaupunkivyöhyke ja merkittävä osa Espoota ja Vantaata on 
sijaintinsa puolesta jo nyt seudullisesti ja maakunnallisesti 
merkityksellisintä aluetta. Alueen raideverkosto vaatii kuitenkin 
edelleen kehittämistä etenkin poikittaisyhteyksiensä osalta. Tehokkaan 
verkostokaupungin runko syntyy kun ydinalueen alakeskukset 
kytketään raiteilla toisiinsa. Monipuoliset ydinalueen alakeskusten 
väliset kytkennät luovat edellytyksiä työvoiman mahdollisimman 
sujuvalle liikkumiselle. Tällainen seudun ydinalueen 
laajentumisstrategia tarjoaa joustavan ja kustannus- sekä 
ekotehokkuudeltaan edullisen kehityspolun.
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Raiteiden maankäyttövaikutukset ovat aivan eri luokkaa verrattuna 
bussirunkolinjaan. Raide mielletään pysyväksi osaksi 
kaupunkirakennetta. Raideliikenteen poikittaisuuden ja säteittäisyyden 
yhteisvaikutuksiin perustuvan verkostomaisen yhteysverkoston kautta 
syntyy koko seudun kaupunkirakenteeseen pysyvyyttä, joka luo pitkällä 
tähtäimellä taloudellisimmat ja kestävimmät puitteet tiivistävälle asunto- 
ja toimitilarakentamiselle. Yritysten ja asukkaiden sijoittumispäätökset 
saavat näin selkeän ja uskottavan perustan. Poikittaisyhteyksien 
toteuttamisen taloudellista kannattavuutta on mahdollista parantaa 
maankäyttöä tehostamalla sekä sovittamalla yhteen maankäytön ja 
liikenteen toteuttamissuunnittelua, jonka edellytyksiä on etsitty mm. 
Helsingin esikaupunkien renessanssin yleissuunnitelman puitteissa. 

Maakunnan säteittäisestä kaupunkirakenteesta tulisi pyrkiä kohti 
verkostomaista rakennetta. Poikittaiset raideyhteydet tulee merkitä 
maa-kuntakaavaan kohdassa "Liikenne" tarkemmin esitetyllä tavalla.

Malmin lentokentän tilanne

Malmin lentokentän tilanteen epäselvyys haittaa koillisen Helsingin 
kehittämismahdollisuuksia.

Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden (VAT) mukaan Malmin 
lentokentälle on osoitettava vaihtoehtoinen sijainti. Lentokentän 
korvaavien toimintojen sijoittaminen Uudellemaalle on kysymyksenä 
edelleen ratkaisematta. Vaihemaankuntakaavaluonnoksen valmistelu 
ei ole toistaiseksi luonut ratkaisulle edellytyksiä. Tältä osin 
maakuntakaava ei täytä VAT:n vaatimuksia.

Helsinki on jatkanut rakennuskieltoa lentokentän alueella useaan 
otteeseen, aina kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Jatkuvalla 
epävarmuudella on alueellisia vaikutuksia, jotka heijastuvat koko 
Helsingin koillisen alueen ja osin Vantaankin 
kehittämismahdollisuuksiin. Malmi on Yleiskaava 2002:n mukainen 
Helsingin toinen aluekeskus. Koillisella alueella on jo nykyisellään 
havaittavissa kehitystä, joka ei kaikilta osin ole myönteistä. Alueella on 
mm. jäänyt runsaasti liiketiloja tyhjilleen. Malmin merkitys 
asiointipaikkana on heikentynyt, mikä heikentää yrittäjien 
toimintaedellytyksiä alueella. Niin ikään asuntokaavoitus on vähäistä 
lukuun ottamatta toteuttamisvaiheessa olevia Alppikylän ja 
Ormuspellon alueita, jotka suunniteltiin keskenjääneestä lentokentän 
yleiskaavaprosessista ainoina mahdollisina erillisinä 
asemakaavakohteina.

Malmin aluekeskuksen merkitystä seudullisessa kaupunkirakenteessa 
tulee joka tapauksessa vahvistaa uudistamalla aluetta toiminnallisesti 
ja täydentämällä sitä myös asuntotarjonnan vaihtoehtojen osalta. 
Monet keskeiset liikenteelliset ja toiminnalliset ratkaisut ovat sidoksissa 
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nykyisen lentokenttäalueen kehittämismahdollisuuksiin eikä niitä siksi 
ole voitu tehdä. Pysyväisluontoisen ratkaisun löytyminen lentokentän 
sijoittumiselle on siksi sekä yleispiirteisen maankäytön suunnittelun että 
alueen kehittymismahdollisuuksien kannalta ensiarvoisen tärkeää eikä 
sitä voi kysymyksenä väistää. On oletettavaa, että ratkaisun edelleen 
lykkääntyessä kielteiset taloudelliset ja sosiaaliset aluevaikutukset 
pahenevat

Liikenne

Raideliikenneverkko

Maakunnan tulevassa raideliikenteen yhteysverkossa tulee olla sekä 
rannikon suuntainen metro että säteittäiset raiteet, joita täydennetään 
uusilla poikittaisyhteyksillä. Näitä voivat olla Kehäradan ja Raide-
Jokerin lisäksi Jokeri 2 sekä mahdollinen Östersundomin Kehä III:n 
työpaikkakeskittymiin kytkevä Jokeri 3. 

Tärkeimmät uudet hankkeet maakunnan rautatieverkkoon ovat Pisara-
rata ja Lentorata. Pisara-rata poistaa Helsingin ratapihan ja pääradan 
ahtaudesta aiheutuvat paikallisjunaliikenteen ongelmat, jotka 
heijastuvat koko maahan. Lentoradan ansiosta Pasila – Kytömaa 
(Kerava) välillä ei tarvita lisäraiteita, joiden sovittaminen 
kaupunkirakenteeseen olisi erittäin vaikeaa. 

Pisararata tulee merkitä seuturatana. Ratojen merkinnät tunneleineen 
ovat osin epäjohdonmukaisia sekä luonnoksessa että poistettavien 
merkintöjen kartassa. Merkinnät tulisi tarkistaa.

Vuosikymmeniä sitten suunniteltu Tapanilan kautta kulkeva ja 
luonnoksessa esitetty Heli-rata tulee poistaa maakuntakaavasta. 
Yhdyskuntarakenteen tarkoituksenmukainen laajeneminen ei enää 
perustele Heli-rataa, vaan Lentoradalta haarautuva ja Nikkilän kautta 
Porvoon suuntaan kulkeva Helsinki – Pietari (HEPI) rata korvaa Heli-
radan. Pisara-rata, Lentorata ja HEPI-rata on esitetty kaavaluonnoksen 
kartoilla ja niiden sisältyminen lopulliseen maakuntakaavaan on erittäin 
tärkeää. Myös muut luonnoksen radat Heli-rataa lukuun ottamatta ovat 
tärkeitä.

Vaikka maakuntakaavan luonnoksen selostuksessa korostetaan 
poikittaisyhteyksien merkitystä, ei siinä oteta vahvasti kantaa 
yhteyksien raiteistamiseen. HLJ-suunnitelmaankin sisällytetyt 
pikaraitiotiet Raide-Jokeri ja Tiederatikka (Otaniemi - Pasila - Viikki) 
eivät nouse luonnoksessa esille maakunnallisesti tärkeinä 
raideratkaisuina. Ne tulee merkitä maakuntakaavaan.
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Metromerkintä Helsinginniemen poikki on muuttunut liikennetunnelista 
seuturadaksi kaavaluonnoksessa. Merkintä puuttuu kumottavien 
merkintöjen kartalta.

Tie- ja katuverkko

Tärkeitä tieverkon kehittämishankkeita ovat mm. Hakamäentien jatkeet 
länteen ja itään sekä Kehä II:n jatke Turuntieltä Hämeenlinnanväylälle. 
On hyvä, että ne on merkitty kaavaan.

Kaavaluonnoksen kartalla esitetty Helsingin keskustatunneli on syytä 
säilyttää lopullisessakin kaavassa tulevaisuuden mahdollisuutena.

Taajamatoimintojen alueet

Kilpailukyvyn vahvistaminen, liikkumistarpeen vähentäminen, kattavan 
joukkoliikenteen mahdollistaminen ja niiden kautta päästöjen 
vähentäminen edellyttävät tiivistä ja eheää yhdyskuntarakennetta ja 
hallittua kasvua taajamarakenteen ulkopuolella. Erityinen huomio tulee 
kiinnittää raideliikenteen asemien ympäristöihin ja liikenteellisiin 
solmukohtiin. Helsingin kaupungin osalta voidaan todeta, että 
kaupunkirakenteen tiivistäminen on kestävän kaupunkirakentamisen 
periaatteiden mukaista. Kaupunginhallitus korostaa, että Helsingin 
kaupunkirakennetta kaavoitettaessa ja tiivistettäessä on turvattava 
lähiviher- ja virkistysalueiden verkosto. 

Asunto-, palvelu- ja työpaikkarakentamiseen sekä mm. liikenne- ja 
yhdyskuntatekniseen huoltoon tarkoitettujen alueiden lisäksi, 
taajamatointojen alue-merkintä sisältää ulkoilureitit, pyöräily- ja 
jalankulkureitit, paikalliset suojelualueet sekä virkistys- ja puistoalueet. 
Silti kaavaluonnokseen on merkitty luonteeltaan selvästi paikallisia 
viheralueita erillisellä virkistysalue-merkinnällä.

Osin edellä olevasta johtuu, että maakuntakaavaluonnoksessa on 
Helsingin osalta liian yksityiskohtaisia taajamatoimintojen 
aluerajauksia, kun ottaa huomioon määräyksen sisällön, joka 
mahdollistaa mittavienkin puistoalueiden rakentamisen tai 
viheralueiden säilymisen taajama-alueen sisällä. Tämä rajoittaa 
täydennysrakentamista ja paikoin mahdollisuuksia muuttaa voimassa 
olevaa yleiskaavaa tarpeellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla.

Helsingin alueella tuleekin kaikki ne viheralueet, joilla ei ole seudullista 
merkitystä, merkitä taajamatoimintojen alueeksi, riippumatta siitä, mihin 
käyttötarkoitukseen alueet yksityiskohtaisessa kaavoituksessa 
osoitetaan. Alueilla voi tapauskohtaisesti olla viheryhteystarve-
merkintä.
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Vuosaaren puolella Ramsinniemi ja Meri-Rastila tulee myös merkitä 
taajamatoimintojen alueeksi, jolla on viheryhteystarve-merkintä. 
Esimerkiksi Meri-Rastilassa kaavaluonnoksessa esitetty rajaus lähenee 
detaljikaavoituksen tasoa. Rajaus ei myöskään ole järkevä, kun otetaan 
huomioon tähänastisessa tarkemmassa suunnittelussa hankittu tieto.

Munkkivuoren alueelle merkittyä taajamatoimintojen aluetta tulee 
laajentaa tai merkitä koko Munkkivuori taajamatoimintojen alueeksi. 
Yleiskaava 2002:ssa rakentamisalue on jo nykyisellään 
maakuntakaavaluonnoksen aluerajausta laajempi.

Puotilan venesataman alueelle tulee alustavien suunnitelmien mukaan 
merkittävästi uutta rakentamista ja venesatamaa kehitetään. 
Maakuntakaavan taajamatoimintojen alue tulee laajentaa Vuosaaren 
siltaan saakka.

Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto on aloittanut Vartiosaaren 
osayleiskaavan laatimisen. Tavoitteena on selvittää alueen käyttöä 
sekä asumiseen että virkistykseen. Alue sijaitsee Itä-Helsingin 
asuinalueiden keskellä. 

Vartiosaari on luonnoksessa merkitty valkoiseksi alueeksi. Valkoisen 
alueen suunnittelumääräyksen mukaan "Helsingin seudulla tulee 
alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa edistää alueelle 
suuntautuvan rakentamisen ohjaamista taajamatoimintojen alueille ja 
kyläkeskuksiin." Vartiosaari tulee merkitä maakuntakaavaan 
selvitysalueeksi. Samalla tavalla myös Kivinokka tulee merkitä 
selvitysalueeksi.

Seudullisesta näkökulmasta kaikkien edellä mainittujen osalta 
kyseessä on ensisijaisesti tiivistyvän taajamarakenteen alue 
virkistysyhteyksineen. 

Samalla kaupunginhallitus toteaa, että kaupungin näkökulmasta viher- 
ja virkistysalueilla on tärkeä merkitys ihmisten hyvinvoinnin, 
kaupunkiluonnon ja ekosysteemipalvelujen kannalta.  Asukkaat 
arvostavat ja pitävät asuinalueidensa viher- ja virkistysalueita osana 
hyvää kotikaupunkia. Väestön ja liikenteen määrän kasvu sekä 
ilmastonmuutos korostavat lähiviher- ja virkistysalueiden merkitystä.     

Taajamatoimintojen alueen suunnittelumääräyksen mukaan alueen 
yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on otettava huomioon 
tulvariskialueet. Lause on turha ja sitä ei tarvitse kirjata määräykseksi, 
sillä tulvariskilain toimeenpano ja valtakunnallisten 
alueidenkäyttötavoitteiden määräykset riittävät kuntakaavoituksen 
ohjaamiseen.

Viheralueet ja viheryhteystarve
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Osin kaavan esitystavasta johtuen valtakunnallisesti tärkeä viheralue-
verkosto on kokonaisuutena huonosti hahmotettavissa kaavakartalla. 

Viheryhteystarve -merkinnän kuvausta ja suunnittelumääräystä tulisi 
tarkistaa. Määräyksen mukaan taajama-alueella kaikki virkistykseen 
soveltuvat rakentamattomat alueet varataan yksityiskohtaisemmassa 
kaavoituksessa mahdollisuuksien mukaan virkistyskäyttöön. Tämä ei 
tiivistyvässä kaupunkirakenteessa ole tarkoituksenmukaista, koska 
näin ehdottomana se voisi estää kokonaan täydennysrakentamisen. 
On vaikea osoittaa, ettei jokin vapaa viheralue kelpaa virkistykseen. 

Merkinnän selitystä tulisi myös laajentaa. Sen tulisi joissain tapauksissa 
mahdollistaa myös pelkästään virkistysyhteystarve. Varsinkin ranta-
alueilla ei aina ole kyse viheryhteydestä vaan virkistysyhteydestä.

Keskustatoimintojen alueet

Vaihemaakuntakaavan luonnoksessa valtakunnan keskuksen alue on 
laajentunut Kalasatamaan sekä aikaisempaa hieman laajempana 
vyöhykkeenä Länsisatamaan, mikä onkin näiden alueiden suunnittelun 
tavoitteena Helsingissä. Kalasatamaa ja Länsisatamaa suunnitellaan 
keskusta-alueen laajentumina kaupallisine palveluineen.

Kuitenkin maakuntakaavan suunnittelutarkkuuden ja strategisen 
aseman vuoksi olisi keskustatoimintojen alueeksi (valtakunnan keskus) 
merkittyä aluetta laajennettava suurpiirteisemmin koko 
Helsinginniemen kattavaksi. Tämä olisi luontevaa ja 
tarkoituksenmukaista valtakunnan keskeisimmän alueen kehittämiselle 
eläväksi, elinvoimaiseksi ja monipuoliseksi keskukseksi joustavasti ja 
vastaisen kehityksen vaatimusten mukaan.

Valtakunnan keskuksen osalta suunnittelumääräyksissä ei aiota 
osoittaa kaupan enimmäismitoitusta, mikä on perusteltua. Sen sijaan 
alakeskusten suunnittelumääräykseen on alustavasti kirjattu ajatus 
kaupan kerrosalan enimmäismitoituksesta. Vähittäiskaupan 
enimmäismitoituksen osoittamisen tarve ja määrä keskusluokittain 
tullaan arvioimaan kaavaehdotusvaiheessa. Helsingin alakeskuksia 
kaavaluonnoksessa ovat Itäkeskus, Malmi, Munkkivuori, Kannelmäki, 
Viikki, Kontula, Vuosaari, Herttoniemi sekä Östersundom uutena 
alakeskuksena. 

Koska tavoitteena on vahvistaa alakeskuksia ja koska Helsingin ala-
keskuksilla ei ole sanottavaa merkitystä kaupan palveluverkolle 
Helsingin ulkopuolella, alakeskusten enimmäismitoituksen on oltava 
riittävän väljä tai enimmäismääräykset tulee poistaa kokonaan. 
Helsingin alakeskukset ovat kaupallisesti, väestömäärältään sekä 
tulevaisuuden potentiaaleina hyvin erikokoisia. Alakeskusten väliset 
erot myös muualla pääkaupunkiseudulla ovat suuria. Lisäksi koko 
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vähittäiskaupan enimmäismitoitusta on vaikea määritellä tai seurata, 
koska tietoja olemassa olevasta erikoiskaupan kerrosalasta ei ole 
saatavilla ja ne perustuvat erilaisiin epävarmoihin arvioihin. Lisäksi 
liiketilat voivat olla muiden palveluiden tai yritysten käytössä, tai 
muuttua sellaisiksi, joita ei lueta kuuluvaksi vähittäiskauppaan ja joita 
kauppaa koskeva lainsäädäntö ei koske.

Keskustatoimintojen alueiden kaupan kokonaismitoitus ylipäänsä on 
ristiriitainen sen tavoitteen kanssa, että kaupan palvelut pyritään 
ensisijaisesti sijoittamaan keskustatoimintojen alueelle. 

Myös merkitykseltään seudullisen vähittäiskaupan suuryksiköiden 
alueisiin on alustavasti kirjattu ajatus enimmäismitoituksesta, mutta 
näiden alueiden osalta enimmäismitoitus koskiksi vähittäiskaupan 
suuryksiköitä. Keskustatoimintojen ulkopuolisten, merkitykseltään 
seudullisten suuryksikkö -alueiden vähittäiskaupan 
enimmäismitoituksella olisi enemmän merkitystä kaupallisten 
palvelujen kestävään rakenteeseen sekä keskusta-alueiden elävänä 
säilymiseen kuin keskusta-alueiden enimmäismitoituksella. Kuitenkin 
näiden alueiden mitoitusta koskevat samat ongelmat kuin edellä 
luetellut keskustatoimintojen alueita koskevat huomiot, eli merkintöjä 
koskevien alueiden rajaus mahdolliselle mitoitukselle, jo 
lähtökohtaisesti eri kokoluokat kaupallisten palvelujen osalta sekä 
tiedon puutteellisuus olemassa olevasta kaupan kerrosalasta. Näistä 
syistä johtuen seudullisten vähittäiskaupan suuryksiköiden 
merkitseminen kohdemerkintänä ja niiden mitoittaminen suuryksiköiden 
osalta vaikuttaa toimimattomalta.

Seudulliset suuryksiköt

Merkitykseltään paikallinen vähittäiskaupan suuryksikkö, joka ei 
laatunsa puolesta sovellu keskustatoimintojen alueelle, on 
pääkaupunkiseudun kunnissa maakuntakaavaluonnoksessa määritelty 
olevan kooltaan alle 30 000 k-m², jollei selvitysten perusteella erityisesti 
muuta osoiteta. Muiden kaupan laatujen seudullisuus määritellään 
luonnoksen mukaan vaikutustensa kautta. 

Terminä "sellainen vähittäiskaupan suuryksikkö, joka ei laatunsa 
puolesta sovellu keskustatoimintojen alueelle" on monitulkintainen ja 
voi johtaa hyvin erilaisiin käytäntöihin maakunnan eri alueilla. Termiä 
olisi hyvä tarkentaa, viitataanko esimerkiksi toimialaan, valikoiman 
laajuuteen, tuotteiden laatuun, kokoon tai johonkin muuhun.

Helsingissä merkitykseltään seudullisen vähittäiskaupan suuryksikön 
uudet kaavamerkinnät on sijoitettu Herttoniemeen ja Konalaan. 
Kaavaluonnoksesta ei käy ilmi, viittaavatko merkinnät olemassa oleviin 
myymälöihin kokonsa perusteella, mahdollisiin todettuihin seudullisiin 
vaikutuksiin vai tuleviin mahdollisuuksiin ja kaavallisiin valmiuksiin. 
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Merkitykseltään seudullisen vähittäiskaupan suuryksikön merkintöjä 
tulee tarkastaa. Herttoniemen tai Konalan keskustatoimintojen 
ulkopuolisilla alueilla ei ole yli 30 000 k-m²:n vähittäiskaupan 
suuryksiköitä tai tämän kokoluokan Ympäristöministeriön tarkoittamia 
myymäläkeskittymiä. Merkinnät esitetyissä kohteissa eivät ole tarpeen. 
Sen sijaan Helsingin Roihupellon tilaa vaativan erikoistavaran kaupat 
sekä kaavalliset valmiudet edellyttäisivät kokonsa puolesta tämän 
merkinnän, ellei vaikutuksia ole todettu paikallisiksi. Kohdemerkintänä 
jää epäselväksi, mihin alueeseen kokonaisuutena merkillä viitataan 
eikä suuryksiköiden enimmäismitoitusta tästä syystä ole mahdollista 
esittää.

Energiahuollon alue (EN)

Vuosaaressa on uusi EN merkintä, joka sijaitsee maakuntakaavassa ja 
Helsingin asemakaavoissa energiahuollolle varatun alueen 
ulkopuolella. Merkintä on Vuosaaren C- laitoksen kivihiilivarasto. 
Varsinaista C- voimalaa suunnitellaan energiamerkinnän sisäpuolelle. 
Hanasaaressa voimaan jäävät vanhat maakuntakaavan merkinnät.

Kaupunginhallituksen mielestä lause: "Kohdemerkinnällä osoitetun 
alueen tarkka sijainti ja laajuus määritetään yksityiskohtaisemmassa 
suunnittelussa." tulee merkinnän selityksen sijasta merkitä 
suunnittelumääräykseksi.

Vesihuolto

Maakuntakaavaan tulee merkitä pitkän tähtäimen suunnitelmissa oleva 
Pitkäkosken vesilaitos nro 2. Kyseessä on maanalaisessa 
yleiskaavasta vahvistamatta jätetty Pitkäkosken vesilaitoksen 
laajentaminen Keskuspuiston alueella. Se palvelee seudullista 
vesihuoltoa.

Melualueet

Kaupunginhallitus näkee ongelmallisena melualueiden merkitsemisen 
kaavaan. Lento- ja ampumamelu tulee ottaa joka tapauksessa 
huomioon kuntakaavoituksessa. Sama koskee myös muita toimintoja, 
joiden melualueita kaavassa ei ole päätetty esittää. Kaavassa esitettyjä 
lento- ja ampumamelua koskeva ajantasainen tieto on saatavissa 
toiminnanharjoittajilta esimerkiksi ympäristölupaprosessin yhteydessä. 
Näennäisesti tarkkojen melualueiden esittäminen ja alati korjaaminen 
maakuntakaavassa ei luo tarkoituksenmukaista ohjausvaikutusta 
kuntakaavoitukselle. Kaupunginhallitus esittää melualueiden 
poistamista maakuntakaavasta.

Rakentaminen tulee pääkaupunkiseudulla edelleen vilkastumaan. 
Rakentamisen vaatimien maa-ainesalueiden ottopaikkojen ja vaikeasti 
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hyödynnettävien maa-ainesten seudulliset sijoituspaikat tulee osoittaa 
maakuntakaavassa. Se on tärkeää sekä massaliikenteen hallinnan että 
ympäristövaikutusten kannalta.

Lisäksi kaupunginhallitus ilmoittaa, että kaupungin liikuntavirasto on 
teettänyt  Helsingin seudun ampumarata-alueiden kehittämisen 
esiselvitys –nimisen selvityksen, joka tulisi ottaa huomioon 
maakuntakaavan jatkovalmistelussa.

Kaavan esitystapa

Kaupunginhallitus toteaa, että kaavaluonnoksen esitystapa, jossa 
voimaan jäävät nykyiset kaavamerkinnät jäävät osin uusien 
merkintöjen alle piiloon, on erittäin vaikealukuinen. Kokonaiskuvan 
saamiseksi on rinnakkain luettava voimassa olevaa 1. 
vaihemaakuntakaavaa, kumottavia merkintöjä koskevaa kaavakarttaa 
sekä uutta kaavaluonnosta. Lopputulos on tästä syystä paikoin 
epäselvä ja tulkinta voi jäädä osin ristiriitaiseksi.

Muutokset kaavaluonnokseen

Kaupunginhallitus esittää, että Uudenmaan 2. maakuntakaavan 
luonnokseen tehdään seuraavat muutokset tai tarkennukset:

 Poikittaiset raideyhteydet, erityisesti raidejokerit ja tiederatikka 
tulee merkitä maakuntakaavaan.

 Tapanilan kautta kulkeva Heli-ratavaraus tulee poistaa 
maakunta-kaavasta.

 Pisara-rata tulee merkitä seuturatana ja muutoinkin ratojen 
merkinnät tulee johdonmukaistaa sekä kaavaluonnoksessa että 
poistettavien merkintöjen kartassa.

 Malmin lentokentälle tulee osoittaa vaihtoehtoinen sijainti.
 Helsingin alueella vain ne viheralueet, joilla on seudullista 

merkitystä, merkitään viheralueiksi.
 Vartiosaari ja Kivinokka tulee merkitä selvitysalueiksi.
 Puotilanranta tulee merkitä taajamatoimintojen alueeksi 

Vuosaaren siltaan saakka.
 Viheryhteystarve -merkinnän selitystä tulee tarkistaa siten, että 

myös pelkkä virkistysyhteys on joissain kohdin mahdollinen. 
Määräyksestä tulee poistaa lauseen loppuosa, jossa todetaan, 
että virkistykseen soveltuvat rakentamattomat alueet varataan 
yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa mahdollisuuksien 
mukaan virkistyskäyttöön.

 Taajamatoimintojen alueella tulvariskejä koskeva 
suunnittelumääräys tulee poistaa.

 Helsingin pääkeskuksen aluetta tulee laajentaa.
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 Helsingin alakeskuksia koskeva kaupan enimmäismitoitus 
merkitään väljästi tai poistetaan kokonaan.

 Merkitykseltään seudullisen vähittäiskaupan suuryksikön 
merkintöjä tulee tarkistaa Herttoniemessä ja Konalassa siten, 
että Konalasta merkki poistetaan ja Herttoniemestä siirretään 
Roihupeltoon.

 Energiahuollon alueita koskeva lause: "kohdemerkinnällä 
osoitetun alueen tarkka sijainti ja laajuus määritetään 
yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa" tulee merkinnän 
selityksen sijasta merkitä suunnittelumääräykseksi.

  Pitkäkosken vesilaitos nro 2 tulee merkitä maakuntakaavaan.
 Melualueet tulee poistaa maakuntakaavasta.
 Seudulliset maa-ainesten ottopaikat ja vaikeasti hyödynnettävien 

maa-ainesten sijoituspaikat tulee merkitä maakuntakaavaan.

Kaupunginhallitus toteaa lopuksi, että lyhyen ja pääosin kesäaikaan 
sijoittuneen lausuntoajan vuoksi kaikkia eri lautakuntien ja virastojen 
näkökohtia ei ole voitu ottaa huomioon kaupungin lausunnon 
valmistelussa. Tämän vuoksi kaupunginhallitus varaa mahdollisuuden 
täydentää lausuntoa myöhemmin.

Esittelijä

Uudenmaan liitto on pyytänyt lausuntoa uudenmaan 2. 
vaihemaakuntakaavan luonnoksesta (maakuntakaavan uudistaminen) 
31.8.2011 mennessä ja ilmoittanut, että määräaikaan ei ole saatavissa 
pidennystä.  Lisätietoa Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavasta saa 
liiton verkkosivuilta osoitteesta 
www.uudenmaanliitto.fi/maakuntakaavanuudistaminen.

Luonnoksesta on pyydetty kaupunkisuunnittelulautakunnan, 
kiinteistölautakunnan, ympäristölautakunnan, yleisten töiden 
lautakunnan, kaupunginmuseon, Helsingin Energia -liikelaitoksen ja 
Helsingin Sähköverkko Oy:n, liikennelaitos - liikelaitoksen, 
liikuntaviraston ja talous- ja suunnittelukeskuksen lausunnot 11.8.2011 
mennessä. Eri syistä johtuneiden viivästysten vuoksi vain osa 
lausunnoista on lopullisessa muodossaan saatu määräaikaan 
mennessä. Esitys perustuu niin ollen pääasiassa 
kaupunkisuunnittelulautakunnan 16.6.2011 antamaan lausuntoon. 

Vartiosaari-Seura r.y. on esittänyt 8.8.2011 päivätyssä kirjeessään, että 
Vartiosaaren kulttuurihistorialliset ja luontoarvot tulee ottaa huomioon ja 
merkitä saari virkistysalueeksi, turvaten kuitenkin huvitonttien 
yksityisyys.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä
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Lisätiedot
Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36024

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Liitteet

1 Uudenmaan liiton lausuntopyyntö 9.5.2011
2 Karttaluonnos Lehti 1
3 Karttaluonnos Lehti 2
4 Karttaluonnos Lehti 3
5 Merkinnät ja määräykset
6 Kaavaselostus
7 Kaupunkisuunnittelulautakunnan lausunto 16.6.2011
8 Talous- ja suunnittelukeskuksen lausunto
9 Liikennelaitos -liikelaitoksen lausunto 11.8.2011
10 Helsingin energia - liikelaitoksen lausunto 12.8.2011 
11 Yleisten töiden lautakunnan lausunto 16.8.2011
12 Kaupunginmuseon lausunto
13 Liikuntavirasto lausunto 3.8.2011
14 Kiinteistölautakunnan lausunto 9.8.2011
15 Vartiosaari-Seura ry kannanotto
16 Helsingin seudun ampumarata-alueet-esiselvitys

Otteet

Ote Otteen liitteet
Uudenmaan liitto Liite 16
Lausunnon antajat

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 29.08.2011 § 738

Pöydälle 29.08.2011

HEL 2011-000144 T 10 03 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

29.08.2011 Pöydälle

Penttilä Hannu: Muutan esitystäni seuraavasti: 

Lausunnon kohdan "Melualueet" viimeisen virkkeen ensimmäinen sana 
korjataan muotoon ”kaupunginhallitus”.

Lausunnon kohdan "Melualueet" toiseksi ja kolmanneksi kappaleeksi 
lisätään seuraavat kappaleet:
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Rakentaminen tulee pääkaupunkiseudulla edelleen vilkastumaan. 
Rakentamisen vaatimien maa-ainesalueiden ottopaikkojen ja vaikeasti 
hyödynnettävien maa-ainesten seudulliset sijoituspaikat tulee osoittaa 
maakuntakaavassa. Se on tärkeää sekä massaliikenteen hallinnan että 
ympäristövaikutusten kannalta.

Lisäksi kaupunginhallitus ilmoittaa, että kaupungin liikuntavirasto on 
teettänyt  Helsingin seudun ampumarata-alueiden kehittämisen 
esiselvitys –nimisen selvityksen, joka tulisi ottaa huomioon 
maakuntakaavan jatkovalmistelussa. 

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä

Lisätiedot
Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36024

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Yleisten töiden lautakunta 16.08.2011 § 428

HEL 2011-000144 T 10 03 00

HKR 2011-794

Päätös

Yleisten töiden lautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle esityksen 
mukaisen lausunnon.

Alue- ja yhdyskuntarakenteen eheyttäminen

Maakuntakaavan teemoista ensimmäinen on alue- ja 
yhdyskuntarakenteen eheyttäminen.

Kaavaluonnoksessa korostuu alue- ja yhdyskuntarakenteen 
kehittäminen kestävällä tavalla hyödyntämällä ensisijaisesti olemassa 
olevaa infrastruktuuria. Nykyisiä taajamia etenkin 
joukkoliikenneyhteyksien varrella tiivistetään ja lisärakentaminen 
ohjataan liikkumisesta aiheutuvien päästöjen kannalta parhaille 
liikkumisvyöhykkeille. Maankäytöllisillä ratkaisuilla tuetaan julkista ja 
kevyttä liikennettä. Riittävä ja hyvin saavutettava virkistysalueverkosto 
ja toimiva ekologinen verkosto turvataan osana yhdyskuntarakennetta.

Kaavaluonnoksessa esitetään uudella liikenteen 
yhteystarvemerkinnällä mm. Helsingin alueella Laajasalon 
raideyhteyttä. Merkinnän sijainti on ohjeellinen ja kuten 
kaavaselostuksessakin todetaan, kohteen suunnittelu on kesken. 
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Rakennusvirasto painottaa seudullisuuden ja yhteyksien jatkumisen 
tärkeyttä yli kaupunki- ja kuntarajojen. Kaupunkien tiivistyessä on 
turvattava jatkuvat ja riittävät viheralueet, jotka ovat myös ekologisesti 
tärkeitä. Erityisesti uusilla suunnitteilla olevilla alueilla, kuten 
Östersundom, tulisi korostaa seudullisia viheryhteyksiä kattavan ja 
risteävän viheralueverkoston aikaan saamiseksi. 
Vaihemaakuntakaavassa ei ole syytä määritellä mm. Meri-Rastilan, 
Rastilan  ja Kivinokan maankäyttöä uusiksi.

Rakennusvirasto rakentaa uusia liikenneväyliä, viheralueita ja julkisia 
tiloja aikanaan asemakaavan mukaisesti. Rakennusvirasto huolehtii 
oikea-aikaisilla toimenpiteillä osaltaan toimivista liikenne-, viher- ja 
virkistysalueverkostoista. Katu- ja puisto-osaston valmistelemat 
aluesuunnitelmat kartoittavat asemakaavoitettujen katu- ja 
puistoalueiden peruskorjaus- ja kunnostustarvetta. Rakennusviraston 
laatimat luonnonhoidon suunnitelmat ja rantaohjelma ohjaavat viher- ja 
ranta-alueiden hoito- ja kehittämistyötä.

Liityntäpysäköinnissä painopiste on pääkaupunkiseudun ydinalueen 
ulkopuolella. Östersundomiin on kaavaluonnoksessa esitetty yksi 
liityntäpysäköinnin alue, joka on tarpeellinen. 
Liityntäpysäköintipaikkojen lukumäärä ja sijainti täsmentyy 
kaavaprosessin edetessä.

Rakennusvirasto on antanut erillisen lausunnon Helsingin 
kaupunkisuunnitteluvirastolle Östersundomin yhteisestä 
yleiskaavaluonnoksesta kesäkuussa 2011. Lausunnossa on otettu 
kantaa valittavaan raideliikenneratkaisuun, kaupunkirakenteen ja eri 
toimintojen, kuten eri liikennemuotojen omien liikenneväylien vaatimiin 
realistisiin tilavarauksiin, talvikunnossapidon haasteisiin (mm. lumen 
välivarastointi- ja vastaanottopaikat), hulevesien käsittelyyn ja 
tulvareitteihin strategisella tasolla, ylijäämämassojen vastaanottopaikan 
sijoittamiseen sekä viheryhteyksien ja suojelualueiden säilyttämiseen. 
Östersundomin osalta asiat huomioitaneen myös maakuntakaavassa, 
jota valmistellaan yhteistyössä Östersundomin yhteisen yleiskaavan 
kanssa. Östersundomin ratkaisut täsmentyvät tietojen täydentyessä 
kuntien yhteisessä osayleiskaavaprosessissa.

Metropolialueen kilpailukyvyn vahvistaminen

Kaavaluonnoksessa esitetty toinen merkittävä teema on 
metropolialueen kilpailukyvyn vahvistaminen. Valtakunnallisten ja 
kansainvälisten liikenneyhteyksien toimivuutta parannetaan 
varautumalla uusien raideyhteyksien toteuttamiseen Helsingistä Turun 
ja Pietarin suuntiin. Säteittäisten liikenneyhteyksien lisäksi kehitetään 
poikittaisia liikenneyhteyksiä. 
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Rakennusvirasto pyrkii edistämään näitä tavoitteita osallistumalla 
aktiivisesti kaavoituksen eri vaiheisiin. 

Uusi Porvoontie eli maantie 170 on kaavaluonnoksessa merkitty 
seututie tai pääkatu -merkinnällä. Östersundomin alueella tulee 
tarkemman kaavoituksen yhteydessä selvittää jätetäänkö maantie 
Liikenneviraston hallintaan vai muutetaanko se kaduksi. Selvitysten 
mukaan maantien 170 odotettu liikennemäärä on tulevaisuudessa jopa 
40 000 ajoneuvoa vuorokaudessa, joten molemmat vaihtoehdot on 
hyvä pitää auki. 

Kaavaluonnoksessa osoitetaan liikenteen yhteystarve Helsingin 
edustalta Tallinnaan. Tavoitteena on kilpailukyvyn ja 
liikennepalveluiden parantaminen myös Baltian maiden kautta Keski- ja 
Etelä-Eurooppaan. Rakennusvirastolla on aktiivinen rooli mm. 
Hernesaaren satamiin saapuvien risteilymatkustajien ohjaamisessa ja 
opastamisessa keskustaan. Rakennusvirasto pyrkii toteuttamaan 
hyvää elinympäristöä myös rakennettavien alueiden väliaikaisen käytön 
ajaksi.

Pisara-rata on osoitettu kaavaluonnoksessa ohjeellisena linjauksena. 
Radalla on erittäin suuri vaikutus valtakunnallisen ja maakunnallisen 
liikennejärjestelmän toimivuuteen. Pisara yhdistää Pasilan 
liikenneterminaalin Helsingin kantakaupunkiin uudella ratayhteydellä. 
Rakennusvirasto on antanut erillisen lausunnon Liikennevirastolle 
Pisaran vaihtoehtolinjauksista keväällä 2011.

Nopeana ratayhteytenä Helsingistä itään on tutkittu kahta 
päävaihtoehtoa, joista toinen kulkee Helsinki-Vantaan lentoaseman ja 
toinen Tapanilan kautta rannikkoa myötäillen. Päävaihtoehdot 
jakautuvat vielä tahoillaan alavaihtoehdoiksi. Lentoaseman kautta 
kulkeva yhteys vapauttaa pääradan kapasiteettia, mutta edellyttää 
Pisaran ja Lentoradan rakentamista. Helsingin osalta linjaus kulkee 
maan alla. Toinen päävaihtoehto eli Tapanilan kautta kulkeva 
raideyhteys edellyttää Pisaran ja Pasila-Tapanila välin viidennen 
raideyhteyden toteuttamisen. Yhteys kulkee Helsingin alueella sekä 
tunnelissa että maanpäällä. Helsingin näkökulmasta Östersundomin 
alue on lähtökohtaisesti suunniteltu metropainotteisesti. Alueen 
tehokas käyttöönotto edellyttää raideliikenneratkaisun toteuttamisen 
yhdessä alueen rakentamisen kanssa. Jos Tapanilan ratayhteys olisi 
toteutettavissa verrattain nopeasti, olisi se kokonaisuutena edullisin 
koko itärannikkoa palveleva raideliikenneratkaisu. Jos ratayhteys ei ole 
nopeasti rakennettavissa, palvelee metro Östersundomin aluetta 
paremmin. Tällöin Tapanilan ratayhteys on tietyssä mielessä 
päällekkäinen metrolinjauksen kanssa ja ratkaisut saattavat osittain 
syödä toistensa kannattavuutta. Tällöin lentoaseman kautta kulkeva 
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itäratayhteys voisi toimia itäpuolen alue- ja yhdyskuntarakenteen 
kehittämisen näkökulmasta tehokkaammin.

Kaupan palveluverkko osaksi yhdyskuntarakennetta

Kolmas pääteema kaavaluonnoksessa on kaupan palveluverkon 
sitominen osaksi yhdyskuntarakennetta. Helsingin alueelle on esitetty 
uusien vähittäiskaupan suuryksiköiden sijoittuminen Östersundomiin, 
Hettoniemeen ja Kehä I:n ja Vihdintien varteen. Olemassa olevia 
kauppakeskittymiä on tarkoituksenmukaista tiivistää ja laajentaa ja 
uusia keskuksia sijoittaa keskustatoimintojen alueelle hyvien julkisten ja 
kevyen liikenteen yhteyksien varrelle.

Kylien ja muun hajarakentamisen ohjaaminen

Kaavaluonnoksen neljäntenä pääteemana mainittu kylien ja 
hajarakentamisen ohjaaminen korostuu kaavaselostuksen mukaan 
erityisesti Helsingin seudulla. Maakuntakaavassa annetaan 
suunnittelumääräyksiä, joilla rakentamista pyritään ohjaamaan kyliin. 
Kaavaluonnoksessa Helsingin seudulle ei ole määritelty yhtään 
yhdyskuntarakenteen kannalta merkittävää kylää.

Muut teemat 

Lisäksi kaavaluonnoksessa on käsitelty mm. energiaverkkoa ja 
siirtoviemäriä. 

Rakentamisessa on siirrytty kestävään elinkaariajatteluun; uusiutuvien 
energiamuotojen käytön lisäämiseen ja energian säästämiseen. 
Voimassaoleva yleiskaava 2002 mahdollistaa tuulivoimaloiden 
rakentamisen merelle myös Helsingin edustalle. Tuulivoiman 
hyödyntämisen tutkiminen laajemmin ja esittäminen 
maakuntakaavassa olisi toivottavaa alue- ja yhdyskuntarakenteen 
kokonaiskuvan tarkastelua varten.

Teleliikenteen tarvitsemat telemastoalueiden määrät lisääntynevät 
tulevaisuudessa. Kantavuusalueiden verkkotarkastelu olisi hyvä esittää 
maakuntakaavan edellyttämällä tarkkuudella myös maakuntakaavassa 
ja varata mahdollisesti myös ohjeellisia alueita telemastoille.

Myös maakuntakaavatasolla olisi hyvä esittää ohjeelliset maa-
ainesottopaikkojen, ylijäämämaiden ja mahdollisten pilaantuneiden 
maiden sijoituspaikat etenkin, jos paikat sijoittuvat useamman kunnan 
alueelle yli kuntarajojen.

Lisäksi maakuntakaavaluonnoksessa on yhdenmukaistettu 
Uudellamaalla ja Itä-Uudellamaalla käytetyt kaavamerkinnät ja -
määräykset maakuntakaavassa käsiteltävien aihealueiden osalta. 
Kaavamerkinnöissä ei ollut mainintaa esimerkiksi merialueiden 
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väylämerkinnöistä. Olisi toivottavaa, että kaikki kaavamerkinnät on 
selitetty kaavassa mahdollisten virhetulkintojen takia. 
Rakennusvirastossa tulkitaan myös merialueiden merkintöjä 
esimerkiksi väylä- ja siltasuunnittelun yhteydessä vaikkakin yleensä 
asemakaavatasolla.

Käsittely

16.08.2011 Ehdotuksen mukaan

Vastaehdotus:
Heinämies Jussi: Helikopterikentän osoittamista Hernesaareen ei ole 
syytä osoittaa seudullisena kysymyksenä maakuntakaavassa.

Kannattajat: Hänninen Tuula

Merkittiin, että esittelijä lisäsi esityslistan sivulla 29 ennen otsikkoa 
"Kaavan vaikutusten arviointi" olevan kappaleen loppuun seuraavan: 
"Helikopterikentän osoittamista Hernesaareen ei ole syytä osoittaa 
seudullisena kysymyksenä maakuntakaavassa."

Merkittiin, että esittelijä muutti esityslistan sivulla 26 olevan otsikon 
"Kaupan palveluverkko osaksi yhdyskuntarakennetta" alla olevan 
kappaleen toisessa virkkeessä olevan sanan "Itäkeskukseen" sanaksi 
"Herttoniemeen" 

Vastaehdotus:
Niemi Esko: Kohdasta 18 poistetaan tuulivoimaa koskeva kannanotto.

Kannattajat: Pätiälä Erkki

Vastaehdotus:
Hartonen Sari: Poistetaan 5:stä kappaleesta virke "Kaavaluonnoksessa 
esitetyt uudet viheryhteydet Rastilassa, Meri-Rastilassa, Kivinokassa ja 
Kalasatamanrannassa ovat selkeitä." Lisäksi saman kappaleen 
loppuun, että vaihemaakuntakaavassa ei ole syytä määritellä mm. 
Meri-Rastilan, Rastilan  ja Kivinokan maankäyttöä uusiksi.

Kannattajat: Hänninen Tuula

1. Äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Kohdasta 18 poistetaan tuulivoimaa koskeva kannanotto.

Jaa-äänet: 6
Martti Tulenheimo, Sari Hartonen, Tuula Hänninen, Marianne 
Österberg, Kirsti Inkeroinen-Kalliokoski, Jussi Heinämies
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Ei-äänet: 2
Esko Niemi, Erkki Pätiälä

Poissa-äänet: 1
Harri Saksala

2. Äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Poistetaan 5:stä kappaleesta virke "Kaavaluonnoksessa 
esitetyt uudet viheryhteydet Rastilassa, Meri-Rastilassa, Kivinokassa ja 
Kalasatamanrannassa ovat selkeitä." Lisäksi saman kappaleen 
loppuun, että vaihemaakuntakaavassa ei ole syytä määritellä mm. 
Meri-Rastilan, Rastilan  ja Kivinokan maankäyttöä uusiksi.

Jaa-äänet: 0

Ei-äänet: 8
Sari Hartonen, Jussi Heinämies, Marianne Österberg, Tuula Hänninen, 
Esko Niemi, Martti Tulenheimo, Kirsti Inkeroinen-Kalliokoski, Erkki 
Pätiälä

Poissa-äänet: 1
Harri Saksala

Esittelijä
osastopäällikkö
Osmo Torvinen

Lisätiedot
Pia Rantanen, suunnitteluvastaava, puhelin: 310 38812

pia.rantanen(a)hel.fi
Luomanen Jussi, toimistopäällikkö, puhelin: 310 38626

jussi.luomanen(a)hel.fi
Sihvonen Taru, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38939

taru.sihvonen(a)hel.fi

Ympäristölautakunta 09.08.2011 § 244

Pöydälle 28.6.2011

HEL 2011-000144 T 10 03 00

Päätös

Ympäristölautakunta päätti antaa seuraavan lausunnon.

Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavan teemat muodostavat tärkeän 
rungon yhdyskuntarakenteen kestävän kehityksen ja ilmasto-
tavoitteiden mukaiselle kehittämiselle. Radan varsiin ja seudullisesti 
merkittävän bussiliikenteen yhteysvälien verkostoon tukeutuva rakenne 
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on välttämätön seudun voimakkaasti kasvavien asukas- ja 
työpaikkamäärien ja niitä palvelevien liikennetarpeiden lisääntyessä. 
Myös jo ennestään tiiviissä Helsingissä tämä esitetty 
tiivistämisvaatimus on edelleen erityisen tärkeä, koska suuri osa 
tulevastakin asukas- ja etenkin työpaikkavolyymista keskittyy 
pääkaupunkiin.

Tiivistämisen yhteydessä tulee ottaa erityisesti huomioon viheralueet ja 
säästää viheralueverkostoa sen eri tasoilla. Eheyttämisen käsitteeseen 
tulee sisällyttää myös viheralueverkon eheys. Tämä vaikea 
yhteensovittamistehtävä on mittakaavaltaan sellainen, että sitä 
pääsääntöisesti hoidetaan alemman tason kaavoituksessa. 
Maakuntakaavan tehtävänä on kuitenkin turvata viheralueverkoston ja 
viheryhteyksien suuret piirteet.

Vaihemaakuntakaavan karttojen tarkastelua vaikeuttaa se, että myös 
aiempien vaihekaavojen merkinnät ovat pääosin voimassa, jolloin 
uusien merkintöjen suhteen hahmottaminen voimassaoleviin kaavoihin 
on vaikeaa. Selkeän yhdistelmäkartta-aineiston tekeminen 
voimassaolevista ja uuden ehdotuksen mukaisista merkinnöistä olisi 
ehdotuksen jatkokäsittelyä varten tarpeen.

Yleiskaavan selvitysalueet

Helsingin yleiskaavan 2002 selvitysalueista Koivusaaren kaavoitus on 
edennyt osayleiskaavaluonnosvaiheeseen. 
Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi luonnoksen 28.4.2011. Sen 
sijaan Vartiosaaren ja Kivinokan osayleiskaavatyö on vasta 
alkuvaiheessa. Tästä näkökulmasta olisi johdonmukaista käyttää 
Kivinokassa samaa valkoista väriä kuin Vartiosaaressa. Kivinokassa 
rannanmyötäinen viheryhteys on sinänsä tarpeellinen, mutta koko 
niemen merkitseminen taajamatoimintojen alueeksi ei vastaa 
suunnittelu- eikä päätöksentekotilannetta, joten merkintä tulisi poistaa.

Ympäristölautakunta on lausunnossaan kunnan asukkaan kansallista 
kaupunkipuistoa koskevasta aloitteesta todennut 24.5.2011, että 
”Kivinokassa sijaitsee merkittävä luonnonsuojelualuevaraus (vanha 
metsä) sekä paljon muita luonto- ja kulttuuriarvoja. Kivinokka on 
lautakunnan mielestä aiheellista liittää tyveään myöten 
Helsinkipuistoon sekä perustaa vanhan metsän alue ja tarkemmissa 
inventoinneissa mahdollisesti löytyvät arvokohteet 
luonnonsuojelualueiksi.”

Östersundomin alue

Östersundomin alueella taajama-alueet on osoitettu yhteisen 
yleiskaavaluonnoksen aluevarausten mukaisesti. Rakennettavat alueet 
rajautuvat rannoilla Natura-alueisiin. Matalat ruovikkoiset ranta-alueet 
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ovat myös tulvariskialuetta, ja ne lukeutuvat ELY-keskuksen 
ehdotukseen Uudenmaan merkittävistä tulvariskialueista. 
Vaihemaakuntakaavaehdotuksen vaikutusten arvioinnissa ja 
jatkovalmistelussa tulee ottaa huomioon nämä molemmat tekijät.

Östersundomin alueen yleiskaavaan liittyvä Natura-arviointi on pian 
alkamassa ja työn tuloksia voitaneen käyttää hyväksi myös maakunta-
kaavaa valmisteltaessa. Merkintä ”Raideliikenteeseen tukeutuva 
taajamatoimintojen alue” on Östersundomissa ulotettu kiinni Natura- ja 
luonnonsuojelualueisiin. Tässä on noudatettu yhteisen yleiskaavan 
ensimmäisen luonnoksen merkintätapaa. Merkintätapa on mahdollinen, 
koska Natura-alueiden ympärille ei voida ennen Natura-arvioita piirtää 
kaavamaisia suojavyöhykkeitä. Kaavamääräystä tulee kuitenkin 
täydentää seuraavasti:

Alueen rakentamisen sijoittuminen suhteessa Natura-alueisiin 
määritellään tarkemmin luonnonsuojelulain 65 ja 66 §:n mukaisissa ns. 
Natura-arvioinneissa.

Rata- ja helikopterikenttävaraukset, Santahaminan ampumamelu 

Itäradalle esitetään vaihemaakuntakaavaluonnoksessa kuusi 
vaihtoehtoista reittiä. Mikäli maakuntakaavaehdotuksessa esitetään 
vain yksi linjaus, tulee vaihtoehdon valinnan perustua riittäviin 
ympäristövaikutusselvityksiin ja vaihtoehtojen vertailuun. Rataverkon 
tarkastelu koko Uudenmaan alueella ja myös Pietari-yhteyksien kautta 
laajemmalla alueella on tarpeen kokonaisuuden kannalta 
tarkoituksenmukaisimman ja seudun raideyhteyksiä mahdollisimman 
hyvin palvelevan vaihtoehdon löytämiseksi. Tässä tarkastelussa tulee 
myös Östersundomin raideyhteyksillä olla keskeinen rooli. Tiiviin 
yhteistyön jatkaminen Östersundomin kaavoittajien kanssa on tärkeää.

Helikopterikentälle on esitetty vain yksi sijainti, Hernesaaren kärki. 
Paljon melua tuottavan toiminnon sijoittaminen tiiviisti asutetulle 
alueelle on huomattavan haastavaa. Vaikutusten arvioinnissa tulee 
esittää tutkittujen vaihtoehtojen ympäristövaikutukset ja 
maakuntakaavaehdotuksessa esitettävän/esitettävien sijoituspaikkojen 
valintaperusteet. Ympäristölautakunnan mielestä olisi hyvä tutkia myös 
muita vaihtoehtoja helikopterikentän sijoittamiseksi.

Maakuntakaavaluonnoksen mukaan Santahaminan varuskunnan 
ampumamelualue ulottuu myös suunnitellun Kruunuvuorenrannan 
alueen eteläosiin. Maakuntakaavaehdotukseen tulee täsmentää, mitä 
melun tunnuslukua ja mitä ampumatoimintoja rajaus koskee.  

Vaikutusten arviointi
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Luonnoksen vaikutusten arviointi on tarkoitus tehdä ehdotusta 
valmisteltaessa. Aiemmin tehdyssä maakuntakaavan rakennemallien 
arvioinnissa keskityttiin nimenomaan alue- ja yhdyskuntarakenteen ja 
lähinnä henkilöliikenteen sekä väestön ja työpaikkojen muodostaman 
kokonaisuuden tarkasteluun mm. valtakunnallisten 
alueidenkäyttötavoitteiden saavuttamiseksi. Tämä arviointi antaa hyvän 
pohjan tekeillä olevan vaihemaakuntakaavan arvioinnin tarkentamiselle 
ja kohdentamiselle. Ympäristölautakunnan mielestä olisi hyvä tutkia 
myös muita vaihtoehtoja helikopterikentän sijoittamiseksi.

Luonnoksen kaavaselostus on vielä varsin suppea. Ehdotusvaiheessa, 
vaikutusten arviointien jälkeen, selostuksessa tulisi selkeästi esittää 
kaavaratkaisujen ja muutosten perusteet sekä arvio siitä, miten  
maakuntakaavoitukselle asetetut tavoitteet ratkaisuissa toteutuvat.

Suunnittelumääräykset osin vielä puuttuvat ja niitä tulisi täydentää. 
Tällaisia ovat esimerkiksi puolustusvoimien melualueita ja Natura-
alueita koskevat määräykset. Myös tulvariskialueiden merkintää ja 
suunnittelumääräyksiä tulisi harkita lisättäviksi. Vaihekaavassa 
ensimmäisen kerran Helsingin osana olevan Östersundomin ranta-
alueet ovat suurelta osin merkittäviä tulvariskialueita, joiden 
suunnitteluperusteita olisi tarpeen tarkentaa. Nykyisellään tilanne on 
selkiintymätön.

Merkittiin, että Alhojärvi esitti kappaleen 2 loppuun lisättäväksi lauseet: 
”Lautakunnan mielestä on sekä Uudenmaan että muun Suomen 
kehitystä ajatellen kuitenkin syytä olla kiihdyttämättä liiaksi 
muuttoliikettä Uudellemaalle. Vaihemaakuntakaavan lähtökohtana 
olevaa asukasmäärän lisäystä voi pitää ylimitoitettuna.” Esitystä ei 
kannatettu.

Käsittely

09.08.2011 Ehdotuksen mukaan

Vastaehdotus:
Pyhälahti Timo: Esitän seuraavan vastaehdotuksen: 

Vaihemaakuntakaavassa on muutettu tai ehdotettu merkittäväksi 
tärkeitä virkistysalueita viheryhteystarvealueiksi. Käytäntö on kuitenkin 
osoittanut, että maakuntakaavoissa osoitettujen viheryhteystarpeiden ja 
riittävän viheralueverkoston turvaaminen alemman tason 
kaavoituksessa on ollut heikkoa.

Lisäys kpl 4 loppuun
VANHAA TEKSTIÄ: Maakuntakaavan.... suuret piirteet.
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Sen vuoksi ympäristölautakunta esittää, että Helsingin erityisen tärkeät 
virkistysalueet Kivinokka ja Meri-Rastilan länsiranta sekä 
Östersundomin koko suunnittelualuetta kattava viheralueverkosto tulisi 
osoittaa maakuntakaavassa virkistysalue -kaavamerkinnällä 
viheryhteys -merkinnän sijaan.

Kannattajat: Ilkka Saara

Vastaehdotus:
Alhojärvi Lauri: Esitän seuraavan vastaehdotuksen: 
Kappaleen 13 jälkeen omaksi kappaleekseen otsikolla Mustavuori: 
Mustavuoren alue on syytä säilyttää rakentamattomana. 

Kannattajat: Pyhälahti Timo

Vastaehdotus:
Alhojärvi Lauri: Esitän seuraavan vastaehdotuksen: 
Kappaleen 12 loppuun lisätään: 
Ympäristölautakunnan mielestä olisi hyvä tutkia myös muita 
vaihtoehtoja helikopterikentän sijoittamiseksi.

Kannattajat: Pyhälahti Timo

1. Äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Esitän seuraavan vastaehdotuksen:  
Vaihemaakuntakaavassa on muutettu tai ehdotettu merkittäväksi 
tärkeitä virkistysalueita viheryhteystarvealueiksi. Käytäntö on kuitenkin 
osoittanut, että maakuntakaavoissa osoitettujen viheryhteystarpeiden ja 
riittävän viheralueverkoston turvaaminen alemman tason 
kaavoituksessa on ollut heikkoa. Lisäys kpl 4 loppuun
VANHAA TEKSTIÄ: Maakuntakaavan.... suuret piirteet. Sen vuoksi 
ympäristölautakunta esittää, että Helsingin erityisen tärkeät 
virkistysalueet Kivinokka ja Meri-Rastilan länsiranta sekä 
Östersundomin koko suunnittelualuetta kattava viheralueverkosto tulisi 
osoittaa maakuntakaavassa virkistysalue -kaavamerkinnällä 
viheryhteys -merkinnän sijaan.

Jaa-äänet: 5
Anne Kettunen, Elsi Veijola, Irma Marttila, Lea Saukkonen, Saija 
Kalenius

Ei-äänet: 3
Saara Ilkka, Lauri Alhojärvi, Timo Pyhälahti
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Tyhjä-äänet: 0

Poissa-äänet: 1
Johanna Haapala

2. Äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Esitän seuraavan vastaehdotuksen: 
Kappaleen 12 loppuun lisätään: 
Ympäristölautakunnan mielestä olisi hyvä tutkia myös muita 
vaihtoehtoja helikopterikentän sijoittamiseksi.

Jaa-äänet: 1
Elsi Veijola

Ei-äänet: 7
Lauri Alhojärvi, Timo Pyhälahti, Anne Kettunen, Saara Ilkka, Lea 
Saukkonen, Irma Marttila, Saija Kalenius

Tyhjä-äänet: 0

Poissa-äänet: 1
Johanna Haapala

3. Äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Esitän seuraavan vastaehdotuksen: 
Kappaleen 13 jälkeen omaksi kappaleekseen otsikolla Mustavuori: 
Mustavuoren alue on syytä säilyttää rakentamattomana. 

Jaa-äänet: 4
Elsi Veijola, Saija Kalenius, Lea Saukkonen, Irma Marttila

Ei-äänet: 4
Saara Ilkka, Timo Pyhälahti, Anne Kettunen, Lauri Alhojärvi

Tyhjä-äänet: 0

Poissa-äänet: 1
Johanna Haapala

Esittelijä
ympäristötutkimuspäällikkö
Päivi Kippo-Edlund

Lisätiedot



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 30/2011 156 (194)
Kaupunginhallitus

Kaj/3
05.09.2011

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

Eeva Pitkänen, ympäristötarkastaja, puhelin: +358 9 310 31517
eeva.pitkanen(a)hel.fi

Kiinteistölautakunta 09.08.2011 § 393

28.6.2011 pöydälle pantu asia

HEL 2011-000144 T 10 03 00

Päätös

Lautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle Uudenmaan 2. 
vaihemaakuntakaavan luonnoksesta seuraavan lausunnon:

Lausunto

Maakunnan aluerakennetta koskevat liikenteen ja kaupan 
palveluverkkoon painottuvan maakuntakaavan uudistamisen 
periaatteet:

-   alue- ja yhdyskuntarakenteen eheyttäminen

-   metropolimaakunnan kilpailukyvyn vahvistaminen

-   kaupan palveluverkko suunnitellaan osaksi alue- ja 
yhdyskuntarakennetta

-   kylien ja muun hajarakentamisen ohjaaminen 

muodostavat hyvän lähtökohdan maakuntakaavan uudistamiselle. 

Helsingin seudun osalta kaavaluonnos on kuitenkin luonteeltaan 
lähinnä nykytilaa ja nykysuunnitelmia toteava. Luonnos on pikemmin 
maankäyttöä rajaava kuin uutta kasvua mahdollistava. Uuteen kasvuun 
kannustavia ratkaisumahdollisuuksia onkin esitetty huolestuttavan 
vähän. Kaavaluonnokseen liittyy myös ongelmallinen mittakaavavirhe, 
kun taajama-alueen sisäisiä, tarkempaan kaavoitukseen kuuluvia 
tarkasteluja on merkitty luonnokseen niin tarkasti (ja pienikokoisilla 
merkinnöillä), ettei niiden huomaaminen saatikka tulkinta ole 
mahdollista kuin vahvasti suurennetuilla kartoilla. 

Lautakunta katsoo, että maakuntakaavaprosessissa nimenomaan 
luonnosvaihe on se osa prosessia, jossa visionäärisyyttä tulisi 
korostaa. Tässä luonnoksessa se mahdollisuus on Helsingin seudun 
osalta lähes täysin hukattu. Siksi on syytä vakavasti harkita 
maakuntakaavaluonnoksen palauttamista uudelleen valmisteltavaksi. 
Uudessa luonnoksessa on rohkeasti tuotava esiin ratkaisuehdotuksia 
seuraaviin Helsingin seudun ja siten koko maankunnan 
kehitysmahdollisuuksien kannalta keskeisiin kysymyksiin:
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- Maakuntakaavan tulee olla uuteen kasvuun kannustava eikä 
kehitysmahdollisuuksia jarruttava. Maakuntakaavan mittakaavassa ei 
ole mielekästä puuttua sellaisiin taajama-alueiden sisäisiin rakenteisiin, 
joiden tutkiminen joka tapauksessa kuuluu tarkempaan kaavoitukseen. 
Liian yksityiskohtaisten merkintöjen vuoksi maakuntakaavaa joudutaan 
tarkemman kaavoituksen yhteydessä olosuhteiden muuttumisen tai 
hankesuunnittelun tarkentumisen johdosta helposti muuttamaan alueen 
kuntien päätösten mukaiseksi. Tästä seuraa turhaa suunnittelu- ja 
toteutusviivettä sekä päällekkäisiä suunnittelu- ja päätösprosesseja.

- Taajama-alueen sisäisen täydennysrakentamisen helpottamiseksi 
maakuntakaavan osana olisi hyvä tuoda esiin uusia avauksia ja 
aloitteita (esimerkiksi lakialoitteita, innovatiivisia kannustimia rajoitusten 
sijaan jne.). Jos aidosti halutaan tiivistää maankäyttöä, kuntien 
keinovalikoimaa on laajennettava ja monista nykyisistä kaavallisista 
maankäyttörajoitteista on voitava luopua.

- Haja-asutuksen ja tehottoman taajama-asutuksen (alhaisen 
rakennustehokkuuden omakotitalomatot) syntyminen on estettävä 
Helsingin työssäkäyntialueella. Muutoin maakunnan hiili/ekologista 
jalanjälkeä on hyvin vaikea pienentää. Helsingin seudun taajamapinta-
alaan nähden kansainvälisesti varsin alhainen asukastiheys ja 
kasvuodotuksineenkin pieni väestöpohja eivät edes keskipitkällä 
tähtäimellä puolla uusia, kaukana työ- ja vapaa-ajantoimintojen 
keskittymistä sijaitsevia asuinalueita.

- Vasta kun Helsingin seudun työpaikka-, asunto- ja vapaa-
ajantoimintojen keskittymien välinen poikittaisliikenne toimii 
tehokkaasti, voidaan aidosti puhua metropolista. Ilman tehokasta 
poikittaisjoukkoliikennettä kehäväylät eivät kestä 
täydennysrakentamisen ja uusien säteittäisten juna/metroratojen 
varrelle rakennettaviksi kaavailtujen asuinalueiden tuomaa lisääntyvää 
autoliikennettä.

- Malmin lentokentälle on pikaisesti löydettävä raideliikenteen piiriin 
yhdistettävissä oleva uusi alue. Nykyisellä paikallaan se haittaa 
voimakkaasti sekä Koillis-Helsingin että lentotoiminnan kehittämistä. 
Luontevimmin uusi lentokenttä syntyisi uuden Lento/Pietariradan 
varteen Sipoon ja Porvoon raja-alueille. Nopea raideyhteys Helsinki-
Vantaan lentoasemalle, Helsingin seudulle, Sipooseen ja Porvooseen 
loisi hyvät mahdollisuudet aidolle kakkoskentälle ja merkittävälle 
seudulliselle työpaikkakeskittymälle.

-  Keskustatoimintojen alueen osoittaminen on perusteltua Helsingin 
laajan keskustan/kantakaupungin osalta, jonka mm. tulisi sisältää nyt 
erikseen merkityn Pasilan. Kaupan suuryksiköiden osalta on otettava 
huomioon, että ne vaikuttavat yhdyskuntarakenteeseen epäedullisesti 
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ja lisäävät seudullista liikennetarvetta, minkä vuoksi ne tulisi sijoittaa 
ensisijaisesti keskustatoimintojen alueelle.

-  Jälkiteollisessa yhteiskunnassamme logistiikka tulee olemaan yhä 
tärkeämpi työllistäjä. Vuosaaren sataman ja Helsinki-Vantaan 
lentokentän sekä uusien Lahdenväylän kupeeseen sijoittuvien 
logistiikka-alueiden välinen tehokas joukko- ja maaliikenneyhteys on 
varmistettava. Lahdenväylän ja Hämeenlinnanväylän - Porintien 
väliseen tieyhteyteen (Kehä IV) panostaminen on myös tärkeätä. Se 
purkaa Kehä III:n liikennepaineita luoden samalla mahdollisuuksia 
enenevässä määrin siirtää lentorahtitoimintaa ja sitä tukevia 
logistiikkatyöpaikkoja lentokentän pohjoispuolelle. Samalla tieyhteys 
parantaa Keski-Uudenmaan kuntataajamien välisiä yhteyksiä ja 
joukkoliikennemahdollisuuksia.

- Uuteen luonnokseen on syytä koota myös sellainen karttaesitys, 
johon koottaisiin kaikkiin vanhoihin maakuntakaavoihin jäävät 
aluevaraukset yhtenäisin merkinnöin. Tarkasteltavassa luonnoksessa 
vanhat merkinnät on paikoin hyvinkin vaikea havaita, mikä olennaisesti 
vaikeuttaa maakuntakaavan kokonaisvaikutuksen hahmottamista.

Alue- ja yhdyskuntarakenteen eheyttämisestä ja kaupan palveluverkosta

Luonnoksessa on aivan oikein todettu, ettei pääkaupunkiseudulle 
tarvitse erikseen merkitä tiivistettäviä alueita. Kaikkia alueen 
taajamatoimintojen alueitahan on mahdollisuuksien mukaan 
tiivistettävä. Kun tiivistäminen lisää asukasmääriä epätasaisesti, 
nykyisten alakeskusten sijainnit eivät välttämättä ole optimaaliset. 
Maakuntakaavan alakeskusmerkintöjä on siksi pidettävä 
informatiivisina. Ne eivät saa estää kehittyvien tai uusien taajama-
alueella syntyvien keskusten kehittymistä.

Taajamatoimintojen alueelle olisi voitava sijoittaa myös alueellisen 
massatasapainon kannalta tärkeitä väliaikaisia maa/kallioaineksen 
ottopaikkoja, jotka kaivettavien savien täytön ja maastomuovauksen 
jälkeen voidaan käyttää esimerkiksi meluesteenä tai toiminnallisenakin 
virkistysalueena. Helsingin nykytilanne, jossa kaivettavat savet 
joudutaan kuljettamaan 50 - 60 km:n päähän sijoitettavaksi, ei ole 
ekologisesti mielekäs.

Metropolialueen kilpailukyvyn vahvistamisesta ja liikenneyhteyksistä

Maakuntakaavan luonnoksessa on ymmärretty toimivan liikenteen ja 
joukkoliikenteen periaatteellinen tärkeys niin Helsingin seudun 
kilpailukyvyn kuin liikenteen ympäristövaikutusten kannalta. Pisara- ja 
Lento / HEPI-radat sekä metron itä- ja länsijatkeet ovat seudun 
kehitysmahdollisuuksien kannalta välttämättömät.
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Syvällisesti edellä mainittua periaatetta ei kuitenkaan ole luonnoksessa 
ymmärretty. Helsingin seudun tihentäminen ja säteittäisten junaratojen 
lisääminen lisää erittäin voimakkaasti seudun pääosin autoihin 
perustuvaa poikittaisliikennettä. Seudun uudet työpaikka-alueet 
syntyvät enenevässä määrin poikittaisväylien varsille ja alakeskuksiin, 
jolloin vain ne, joiden työpaikat ovat asuinpaikkaan nähden saman 
säteittäisväylän varrella, käyttävät junaa taikka metroa. Muilla 
vaihtoehtona on auto tai matkustaminen vaikkapa Mäntsälästä 
Lassilaan Pasilan kautta. Pahimmillaan joukkoliikenteen käyttäminen 
edellyttää lukuisia juna- ja linja-autovaihtoehtoja, jolloin ainoaksi 
käytännön mahdollisuudeksi jää auton käyttö.

Helsingin seudulle on siksi pikaisesti ryhdyttävä rakentamaan niin 
alakeskuksia kuin suuria asuin-, työpaikka- ja vapaa-ajankeskittymiä 
yhdistävät poikittaiset joukkoliikenneyhteydet. Niillä tulee olla tiheä 
liikennöintiväli ja tehokkaat, helppokäyttöiset vaihtopaikat säteittäisten 
pääväylien risteyskohdissa. Sellaisissa risteyskohdissa, jossa toimii 
kaupallisia keskuksia, liityntäpysäköinti olisi taloudellisesti edullista 
järjestää kauppojen yhteyteen vuorottaispysäköintinä. 
Maakuntakaavaluonnokseen tulee merkitä tarvittavat 
liikenneväylävaraukset. Erityisesti on syytä selvittää pikaraitiotietä 
poikittaisena joukkoliikenneratkaisuna.

Yksi itäisen Helsingin luontevimmista ja sen tulevaisuuden kannalta 
tärkeimmistä risteys/vaihtoasemapaikoista on Kehä III:n ja Itäväylän / 
Uuden Porvoontien risteyksessä. Siinä kohtaisivat Vuosaaren 
satamasta Aviapolikseen kulkeva pikaraitiotie ja Itämetro. Tällaiseen 
luontaiseen solmukohtaan on oltava mahdollisuus tehokkaasti sijoittaa 
tilaa niin työpaikoille, kaupalle kuin asumiselle. Taajama-aluemerkintää 
on siksi risteysalueen osalta laajennettava nykyisestä myös etelään.

Muilta osin lautakunta katsoo, että 

-  yhdyskuntarakennetta hajottava ja alueen asukkaita ja yrityksiä 
tulevaisuudessakin huonosti palveleva HELI-rata on poistettava 
maakuntakaavasta. Lento/HEPI-rata on seudulliselta kannalta selvästi 
HELIä tehokkaampi. Lento/HEPI-radan linjaus Hyrylän ja Keravan 
kautta olisi seudullisen raideliikenteen kannalta edullisin vaihtoehto.

-  Malmin lentokentän aluevaraus on merkittävä maakuntakaavaan. 
Asialla on kiire, koska uuden lentokentän toiminnan aloittaminen vaatii 
suunnittelu- ja toteutusprosesseineen sekä liikenneyhteystarpeineen 
suotuisissakin oloissa 10 - 20 vuotta. Malmin lentokentän 
vuokrasopimus päättyy vuonna 2036. Kuten lausunnon alussa todettiin, 
luonteva paikka uudelle lentokentälle olisi uuden Lento / Pietariradan 
varrella, Sipoon ja Porvoon raja-alueilla. Nopea raideyhteys niin 
Helsinki-Vantaan lentoasemalle kuin Helsingin seudulle, Sipooseen ja 
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Porvooseen loisi hyvät mahdollisuudet aidolle kakkoskentälle ja 
merkittävälle seudulliselle työpaikkakeskittymälle.

Kylien ja muun hajarakentamisen ohjaamisesta

Maakuntakaavan luonnoksen ohjaustavoitteet ovat oikeansuuntaiset 
mutta riittämättömät.

Tehottomasti rakennettavissa olevien pientalotonttien tarjonnan 
lisääminen Helsingin seudun työssäkäyntialueella on varmin tapa 
hajauttaa maakunnan yhdyskuntarakennetta. Tämä näkyy jo nyt 
autoliikenteen kasvuna ja hajarakentamista suosineiden kuntien 
kallistuvana kuntapalvelurakenteena. Uusi tonttitarjonta on 
ensisijaisesti ohjattava taajamiin ja vasta toissijaisesti kehityskelpoisiin, 
elinkelpoisiin kyliin. Muuta kuin maa- ja metsätalouteen liittyvää 
rakentamista on muilta osin syytä rajoittaa.

Käsittely

09.08.2011 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Tuuttila Juhani: Muutan esitystäni seuraavasti: 

Lausuntoehdotuksen kolmannen kappaleen 4. kohdan ensimmäinen 
virke poistetaan ja sen viimeinen virke muutetaan kuulumaan 
seuraavasti: Ilman tehokasta poikittaisjoukkoliikennettä kehäväylät 
eivät kestä täydennysrakentamisen ja uusien säteittäisten 
juna/metroratojen varrelle rakennettaviksi kaavailtujen asuinalueiden 
tuomaa lisääntyvää autoliikennettä.

Lausuntoehdotuksen kolmannen kappaleen 7. kohdasta poistetaan 
sana ”(pikaraitiopohjainen)”.

Lausuntoehdotuksen 10. kappaleen sana ”pikaraitiotieyhteydet” 
korvataan sanalla ”joukkoliikenneyhteydet” ja sen kolme viimeistä 
virkettä muutetaan kuulumaan seuraavasti: 
Maakuntakaavaluonnokseen tulee merkitä tarvittavat 
liikenneväylävaraukset. Erityisesti on syytä selvittää pikaraitiotietä 
poikittaisena joukkoliikenneratkaisuna.

Vastaehdotus:
Viskari Tuomas: Esitän seuraavan vastaehdotuksen:  
Lausuntoehdotuksen kolmannen kappaleen 6. kohdan kolme viimeistä 
virkettä muutetaan kuulumaan seuraavasti: Kaupan suuryksiköiden 
osalta on otettava huomioon, että ne vaikuttavat 
yhdyskuntarakenteeseen epäedullisesti ja lisäävät seudullista 
liikennetarvetta, minkä vuoksi ne tulisi sijoittaa ensisijaisesti 
keskustatoimintojen alueelle.  
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Kannattajat: Paalimäki Tuula

Vastaehdotus:
Molander Sole: Esitän seuraavan vastaehdotuksen: 
Lausuntoehdotuksen 12.  kappaleen 1. kohta poistetaan.

Vastaehdotus:
Molander Sole: Esitän seuraavan vastaehdotuksen: 
Lausuntoehdotuksen kolmannen kappaleen 5. kohta poistetaan.  

Kannattajat: Vuorinen Markku

Vastaehdotus:
Molander Sole: Esitän seuraavan vastaehdotuksen: 
Lausuntoehdotuksen kuudes kappale poistetaan.

Kannattajat: Loukoila Eija

Vastaehdotus:
Molander Sole: Esitän seuraavan vastaehdotuksen: 
Lausuntoehdotuksen 12.  kappaleen 2. kohta poistetaan.

Vastaehdotus:
Molander Sole: Esitän seuraavan vastaehdotuksen: 
Lausuntoehdotuksen viides kappale poistetaan.

Kannattajat: Loukoila Eija

1. Äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Lausuntoehdotuksen kolmannen kappaleen 6. kohdan 
kolme viimeistä virkettä muutetaan kuulumaan seuraavasti: Kaupan 
suuryksiköiden osalta on otettava huomioon, että ne vaikuttavat 
yhdyskuntarakenteeseen epäedullisesti ja lisäävät seudullista 
liikennetarvetta, minkä vuoksi ne tulisi sijoittaa ensisijaisesti 
keskustatoimintojen alueelle.  

Jaa-äänet: 3
Nina Suomalainen, Tuomo Valve, Sole Molander

Ei-äänet: 5
Eija Loukoila, Tuomas Viskari, Markku Vuorinen, Tuula Paalimäki, Olli 
Saarinen

Tyhjä-äänet: 0

Poissa-äänet: 1
Kai Kalima
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2. Äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Lausuntoehdotuksen kolmannen kappaleen 5. kohta 
poistetaan.  

Jaa-äänet: 6
Nina Suomalainen, Eija Loukoila, Tuula Paalimäki, Olli Saarinen, 
Tuomo Valve, Tuomas Viskari

Ei-äänet: 2
Sole Molander, Markku Vuorinen

Tyhjä-äänet: 0

Poissa-äänet: 1
Kai Kalima

3. Äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Lausuntoehdotuksen kuudes kappale poistetaan.

Jaa-äänet: 2
Tuomo Valve, Olli Saarinen

Ei-äänet: 6
Tuula Paalimäki, Nina Suomalainen, Tuomas Viskari, Eija Loukoila, 
Markku Vuorinen, Sole Molander

Tyhjä-äänet: 0

Poissa-äänet: 1
Kai Kalima

4. Äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Lausuntoehdotuksen viides kappale poistetaan.

Jaa-äänet: 4
Tuomo Valve, Olli Saarinen, Nina Suomalainen, Markku Vuorinen

Ei-äänet: 4
Tuula Paalimäki, Sole Molander, Tuomas Viskari, Eija Loukoila

Tyhjä-äänet: 0
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Poissa-äänet: 1
Kai Kalima

Lautakunta päätti: Lausuntoehdotuksen viides ja kuudes kappale 
poistetaan sekä kolmannen kappaleen 6. kohdan kolme viimeistä 
virkettä muutetaan kuulumaan seuraavasti: Kaupan suuryksiköiden 
osalta on otettava huomioon, että ne vaikuttavat 
yhdyskuntarakenteeseen epäedullisesti ja lisäävät seudullista 
liikennetarvetta, minkä vuoksi ne tulisi sijoittaa ensisijaisesti 
keskustatoimintojen alueelle.  

Molander Sole: Ilmoitan päätökseen seuraavan sisältöisen eriävän 
mielipiteen: Lausuntoehdotuksen 12.  kappaleen 1. kohta poistetaan.

Molander Sole: Ilmoitan päätökseen seuraavan sisältöisen eriävän 
mielipiteen: Lausuntoehdotuksen 12.  kappaleen 2. kohta poistetaan.

Esittelijä
osastopäällikkö
Juhani Tuuttila

Lisätiedot
Peter Haaparinne, projektipäällikkö, puhelin: 310 31864

peter.haaparinne(a)hel.fi
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§ 772
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen seuraavien 
viranomaisten viikoilla 33, 34 ja 35 tekemiä päätöksiä:

kaupunkisuunnittelulautakunta 16.8. ja 
23.8.2011

kiinteistölautakunta 25.8.2011
asuntotuotantotoimisto  
- toimitusjohtaja 24.8. ja 

29.8.2011

  

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä

Lisätiedot

Ryöti Miliza, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 25407
miliza.ryoti(a)hel.fi

Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36024
tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota käsiteltäväkseen seuraavien 
viranomaisten viikoilla 33, 34 ja 35 tekemiä päätöksiä:

kaupunkisuunnittelulautakunta 16.8. ja 
23.8.2011

kiinteistölautakunta 25.8.2011
asuntotuotantotoimisto  
- toimitusjohtaja 24.8. ja 

29.8.2011

  

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä

Lisätiedot
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Ryöti Miliza, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 25407
miliza.ryoti(a)hel.fi

Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36024
tanja.sippola-alho(a)hel.fi
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§ 773
Selvitys Etelä-Suomen aluehallintovirastolle hoitoon pääsystä 
eräillä terveydenhuollon erikoisaloilla

HEL 2011-000246 T 06 00 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti antaa Etelä-Suomen aluehallintovirastolle 
seuraavan selvityksen hoitoon pääsystä eräillä terveydenhuollon 
erikoisaloilla:

Selvitykset sisätauteja ja fysiatriaa koskeviin aluehallintoviraston kysymyksiin

1. Mikä on hoitoon pääsyn odotusaika sairaaloittain?

Helsingin kaupunginsairaalan sisätautien erikoisalalla toteutui 1.1. – 
30.6.2011 hoitoja 3 053, joista Gentia-tietojärjestelmän mukaan  yli 
kuusi kuukautta jonottaneita oli 34 (1,1 %). Noin 80 prosentissa hoito 
toteutui alle kolmessa kuukaudessa ja huomioon ottaen kohdassa 3 
kuvatut raportointi- ja tilastointivirheet, kukaan ei odottanut hoitoa yli 
kuutta kuukautta. 

Fysiatrian 352 toteutuneesta hoidosta 351 toteutui alle kolmessa 
kuukaudessa eikä kukaan odottanut hoitoa yli kuutta kuukautta. 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen toteamat odotusaikojen ylitykset 
eivät vastaa Helsingin kaupungilla olevia tietoja.

2. Kasautuvatko pitkät odotusajat tiettyihin sairausryhmiin ja jos kasautuvat, mihin 
sairausryhmiin? Missä sairausryhmissä on pisimmät odotusajat?

Manuaalisen seurannan mukaan sisätautialalla pisimmät jonot olivat 
paksusuolen kolonoskopiatutkimukseen, rasitusekg:hen, sydämen 
ultraäänitutkimukseen sekä yleissisätautivastaanotolle, joissa 
odotusajan pituus oli noin 3 kuukautta. Gastroskopia- ja 
diabetespoliklinikkajono oli 2,5 kuukautta. Potilaat pääsevät 
erikoislääkärinvastaanottoa edeltäviin tutkimuksiin, mukaan lukien 
laboratorio- ja röntgentutkimukset, alle 3 kuukaudessa.

3. Mistä pitkä odotusaika johtuu?

Sisätautien lähetemäärät ovat kasvaneet erityisesti gastroenterologian 
ja kardiologian aloilla. Tähystystutkimuksia tehdään nykyisin enemmän 
ja indikaatiot  tutkimuksiin ovat väljentyneet. Aiemmin yleinen 
radiologien tekemä paksusuolen varjoainetutkimus eli kolongrafia on 
jäänyt pois käytöstä ja se on korvattu skopiatutkimuksella 
sisätautipoliklinikoilla. Krooniset sisätautialan sairaudet ovat 
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lisääntyneet ja toisaalta niiden ennuste on parantunut, jolloin 
tutkimuksia ja seurantaa tehdään enemmän ja laajemmin. Viimeisen 
kuuden kuukauden aikana kolonoskopiajono on lyhentynyt  2 kuukautta 
ja muiden osalta jonotilanne on pysynyt suurin piirtein ennallaan ja 
hoitotakuun kannalta tavoitteessa.       

Selvityspyynnössä mainitut ylitykset selittyvät Pegasos-
tietojärjestelmän monimutkaisuudella. Järjestelmä mahdollistaa 
kirjaamisvirheet monissa vaiheissa.   

Terveyskeskuksen tietohallinnossa lääkäri kävi läpi potilaskohtaisesti 
kaikki selvityspyynnössä tarkoitetut 19 fysiatrian potilasta ja ilmeni, että 
17 tapauksessa hoidon aloitusmerkintä puuttui. Kahdessa tapauksessa 
oli kyseessä puhelinkonsultaatio. Myös osalla sisätautien potilaista 
tiedoissa oli kirjaamisvirhe. Näin ollen molemmilla sisätautien ja 
fysiatrian erikoisaloilla hoitoa odottaneita on kirjautunut tai jäänyt 
virheellisesti hoitotakuutilastoihin. Todellisuudessa siis kukaan ei 
odottanut hoitoa yli kuutta kuukautta.

4. Mihin toimenpiteisiin odotusaikojen lyhentämiseksi on ryhdytty ja miten 
toimenpiteissä on onnistuttu?

Kaupunginsairaalan tavoitteena on teettää 300 kolonoskopiatutkimusta 
palvelusetelillä. Odotusaikoja pyritään lyhentämään myös tekemällä 
kliinistä lisätyötä arki-iltaisin ja lauantaisin. Kesäkuussa 2011 tilanne 
kolonoskopiajonon suhteen on parantunut. Sähköisten konsultaatioiden 
määrää pyritään lisäämään. Lisäksi syyskuussa 2011 aloitetaan 
sisätautilääkärin jalkautuva vastaanottopilotti kahdella terveysasemalla. 
Lähes kaikilla terveysasemilla jatkuu sisätautilääkärin 
ryhmäkonsultaatiotoiminta.   

Fysiatriassa tehtiin viime vuonna organisaatiomuutos toimipaikkoja 
keskittämällä. Tämän odotetaan tehostavan toimintaa. Lisäksi noin 10 
prosenttia lähetteistä muutetaan konsultaatioiksi ja ohjeistetaan jatko-
hoito. Läheteohjausprosessia tehostetaan yhdessä HYKSin kanssa. 

Kevään 2011 aikana on kiinnitetty erityistä huomiota hoitotakuun 
kirjaamiseen, jotta tilastovirheitä ei syntyisi. Kevään aikana on 
järjestetty kokouksia, joissa on käsitelty kirjaamista ja käyty läpi 
aiemmassa analyysissä todettuja virheitä. Positiivista kehitystä on 
tapahtunut. Esim. joulukuussa 2010 todettiin 168 sisätautipotilasta, 
joiden kohdalla  hoitotakuu oli kirjautunut virheellisesti ylittyneeksi. 
Huhtikuun 2011 analyysissä vastaava määrä oli enää 46 potilasta.     

Tietojärjestelmän toimittajan (Logica) kanssa tehdään jatkokehitystyötä, 
jotta kirjaaminen olisi mahdollisimman yksinkertaista ja virheiden 
mahdollisuus vähenisi. 
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Hoitotakuun toteutumista seurataan jatkuvasti kaupunginsairaalan 
johtoryhmässä ja ajanvarauspoliklinikoiden kehittämistyöryhmässä.

5. Tarjotaanko jonossa oleville potilaille mahdollisuutta saada hoitoa ostopalveluna 
kotimaasta toisesta julkisesta tai yksityisestä terveydenhuollon toimintayksiköstä tai 
ulkomailta?

Koska kuuden kuukauden hoitotakuu ei ylity, ostopalveluja ei käytetä 
lukuun ottamatta kolonoskopiapotilaille tarjottavia palveluseteleitä. 
Pieni osa sisätautialan lähetteistä ohjataan myös työnjakosopimuksen 
mukaan HYKSin sisätautialalle. Myöskään fysiatriassa. ei käytetä 
ostopalveluja.

6. Otetaanko potilaaseen yhteyttä, jos jonotusaika venyy aiemmin ilmoitetusta? 
Miten yhteydenotto tapahtuu?

Hoitotakuupotilaat saavat 21 vuorokauden sisällä ajanvarauskirjeen, 
jossa on poliklinikka-aika tai ns. hoitotakuukirjeen, jossa kerrotaan, 
milloin potilas tulee ajan saamaan. Tässä ilmoitetaan arvio 1 
kuukauden tarkkuudella. Jos potilaan aika siirtyy poliklinikoista 
johtuvista syistä, potilaaseen otetaan yhteyttä uudella 
ajanvarauskirjeellä tai puhelimitse.

Selvitys hammas-, suu- ja leukasairauksia koskeviin kysymyksiin

Selvityspyynnön kohta tarkoittanee Helsingin ja Uudenmaan sairaan-
hoitopiirin suu- ja leukasairauksien klinikan toimintaa, ei Helsingin 
terveyskeskuksen toimintaa.

Selvitykset psykiatriaa koskeviin kysymyksiin

Lähetteiden käsittelyyn liittyvästä Pegasos-järjestelmän 
tietokoneajosta, jonka perusteella Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle 
on raportoitu, tutkittiin järjestyksessä otantana 10 lyhyintä ylitystä 
(käsittelyaika 22 päivää), 10 pisintä ylitystä (käsittelyaika 113 – 1437 
päivää) ja 10 konsultaatiopoliklinikan ylitystä (käsittelyaika 23 – 33 
päivää).

Ensimmäisessä otannassa (lyhyet ylitykset) viisi lähetettä oli käsitelty 
sairauskertomusmerkintöjen mukaan samana päivänä, yksi viikossa, 
kahden paperilähetteen perusteella tehdyt hoitovaraukset olivat 
toteutuneet kaksi päivää lähetteen saapumisesta ja kaksi lähetettä oli 
sisäisiä lähetteitä jo käynnissä olevista hoidoista.  

Toisessa otannassa (pitkät ylitykset) yksi lähete koski poliklinikan 
hoidossa olevaa potilasta, joka oli pitkässä sairaalahoidossa HUSin 
osastolla ja josta tehtiin lähete takaisin poliklinikalle yli kuukautta ennen 
uloskirjausta. Toinen lähete oli osoitettu väärälle resurssille, mutta 
sairauskertomustietojen perusteella se oli kuitenkin käsitelty kahdeksan 
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päivän kuluttua. Yksi sisäinen lähete (ei hoitotakuu) oli osoitettu 
päiväsairaalaan, josta haastattelukutsu oli lähetetty alle kahdessa 
viikossa. Yhden lähetteen käsittely oli tapahtunut samana päivänä. 
Yhden potilaan ensimmäinen konsultaatiokäynti oli tapahtunut 
seuraavana päivänä. Neljä lähetettä oli sisäisiä lähetteitä psykiatriseen 
fysioterapiaan potilaista, jotka olivat jo hoitosuhteessa. Yhden lähetteen 
käsittely oli kestänyt 34 päivää, mutta kyseessä ei ollut 
hoitotakuulähete, vaan se koski psykoterapia-arviointia varten tehtävää 
tutkimusta HUSin syömishäiriöyksikössä tapahtuneen hoidon jälkeen.   

Kolmannessa otannassa (konsultaatiopoliklinikka) yksi potilas siirtyi  
viikon kuluttua  lähetteen kirjoittamisesta pois kaupunginsairaalasta 
yksityiseen hoitokotiin. Potilas oli jo ollut psykiatrisen sairaanhoitajan 
konsultaatiossa aiemmin ja hänelle pyydettiin uutta konsultaatiota. 
Kolmelle potilaalle oli tehty kotikäynti 21 päivän, 22 päivän ja 35 päivän 
kuluttua lähetteen saapumisesta (viimeisin näistä oli käsitelty 13 päivän 
kuluttua lähetteen saapumisesta).  Kuuden potilaan ensimmäinen 
konsultaatiokäynti oli toteutunut alle 21 päivässä lähetteen 
saapumisesta.     

Edellä olevasta ilmenee, että vain yhden 30:stä psykiatriaosastolle 
saapuneesta lähetteestä käsittelyaika ylitti 21 päivää, eikä tässäkään 
ollut kysymys hoitotakuun piiriin kuuluneesta lähetteestä. 

Pegasos-järjestelmästä tuotetut listaukset eivät aina pidä paikkaansa. 
Osa syistä johtuu ohjelmiston ja osa käyttäjien virheistä. Psykiatrian 
poliklinikoilla lähetejärjestelmän käyttäjiä on useita.  Järjestelmän 
käyttäminen on monimutkaista ja itse järjestelmä tuottaa virheellisiä 
päivämääriä tiettyjen toimintojen yhteydessä. 

Psykiatristen lähetteiden käsittelyaikojen pituuksia selittävät mm. 
Pegasos-ohjelman virheet tai käyttäjien toimintatapaan sopimaton 
ohjelmalogiikka. Jos lähete liitetään ajanvaraukseen ilman jonoon 
vientiä, käsittelypäiväksi tulee ko. ajanvarauksen toteutuvan 
vastaanoton päivämäärä. Toiminto on uusi ja erityisesti psykiatriassa 
voi olla vuosia sitten tulleita lähetteitä, joihin on vuonna 2011 
ajanvarauksen yhteydessä liitetty lähete. Ajanvaraajia on ohjeistettu 
olemaan liittämättä lähetettä ajanvaraukseen. 

Jos jo lähetteen käsittelyn yhteydessä annetaan kyseiselle lähetteelle 
välipalaute, kun halutaan välittää lähetteen tekijälle tieto potilaan 
hoitoon ottamisesta, lähetteen käsittelypäiväksi päivittyy käsittelyn 
yhteydessä tehdystä ajanvarauksesta toteutuvan vastaanoton 
päivämäärä. 

Psykiatriassa lähetteitä tulostetaan ja käsitellään paperitulosteen poh-
jalta. Lähetteiden käsittely ei toteudu Pegasoksessa reaaliaikaisena ja 
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ilmeisesti tästä syystä Pegasoksessa lähetteille voi tulla pitkiä 
käsittelyaikoja. 

Näyttää siltä, että käyttäjät tekevät jonoon asettamisen sijasta suoraan 
hoitovarauksia, jolloin lähetteiden käsittelyajankohdat eivät kirjaudu 
oikein. Osa lähetteiden käsittelystä on kirjattu vain 
sairauskertomukseen. Listassa oli myös huomattava määrä sisäisiä 
lähetteitä, mm. 61 fysioterapialähetettä, jotka koskevat jo 
psykiatrisessa hoidossa psykiatriaosastolla olevia potilaita.               

Pegasoksen lähetejärjestelmä sisältää tällä hetkellä runsaasti 
käsittelyvaiheessa olevia lähetteitä. Ne koskevat potilaita, jotka on jo 
otettu psykiatriaosastolle hoitoon. Konsultaatiopoliklinikan lääkäri tulosti 
aiemmin vain paperitulosteen lähetteestä koskematta varsinaiseen 
lähetejärjestelmään ja teki konsultaation. Itse konsultaatiovastaus 
sairauskertomuksessa ei tällöin liittynyt konsultaatiolähetteeseen. 
Todennäköisesti myös seuraavassa järjestelmäajossa on huomattava 
määrä näitä jo hoidettujen potilaiden käsittelemättömiä lähetteitä.

7. Mikä on erikoisalan keskimääräinen lähetteiden käsittelyaika?

Psykiatriaosaston keskimääräinen lähetteiden käsittelyaika on 1 – 3 
työpäivää. Tämä on mahdollistanut sen, että kiireellistä hoitoa 
tarvitsevat potilaat saavat 90 prosentissa käyntiajan kolmessa päivässä 
lähetteen saapumisesta ja vastaavasti kiireetöntä hoitoa tarvitsevat 
hoitotakuun piirissä olevat potilaat 80 prosentissa kolmen viikon sisällä.

8. Mistä syystä lähetteiden käsittelyyn ottamisen viive on yli kolme viikkoa?

Lähetteiden käsittelyyn ottamisen viive ei ole yli kolme viikkoa. 
Virheellinen tieto johtuu edellä kuvatuista tietoteknisistä ongelmista ja 
ohjelman sisältämistä virheistä sekä vaikeaselkoisen ohjelman käyt-
töön liittyvistä ongelmista.

9. Otetaanko potilaaseen yhteys, jos lähete käsitellään vasta kolmen viikon kuluttua 
sen saapumisesta? Miten yhteydenotto tapahtuu?

Lähetteet käsitellään säädetyssä ajassa.

10. Mihin toimenpiteisiin yksikössänne on ryhdytty lähetteiden käsittelyaikojen 
lyhentämiseksi ja miten toimenpiteissä on onnistuttu?

Psykiatriaosaston omien selvitysten mukaan lähetteiden käsittelyajois-
sa ei ole ollut ongelmia. Jotta lähetejärjestelmästä otetut listaukset ja 
todellisuus vastaisivat toisiaan, lähetteiden käsittelijöille tulee antaa 
käyttökoulutusta ja opastusta järjestelmän aiheuttamien tunnettujen 
virheiden välttämiseen. Listausta vääristävät sisäiset lähetteet tulee 
käsitellä. Samoin järjestelmässä olevat osittain käsitellyt lähetteet 
aiheuttavat jatkossa ongelmia, koska ne purkautuvat vähitellen. 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 30/2011 171 (194)
Kaupunginhallitus

Stj/1
05.09.2011

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

Seuraava listaus sisältänee edelleen runsaasti virheellisiä lähetteiden 
käsittelyaikoja, koska vanhoja lähetteitä on osin purettu viimeisten 
kuukausien aikana.

11. Yhteenveto

Edellä olevan perusteella Helsingin terveyskeskuksen 
erikoissairaanhoidon toiminnassa lakisääteiset aikarajat toteutuvat 
sekä lähetteiden että hoitoon pääsyn osalta.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Laura Räty

Lisätiedot
Marja-liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184
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1 Etelä-Suomen aluehallintoviraston selvityspyyntö 30.6.2011, PU 1508B, 
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2 Terveyskeskuksen lausunto 22.8.2011

Otteet

Ote
Etelä-Suomen 
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Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee antaa Etelä-Suomen aluehallintovirastolle 
seuraavan selvityksen hoitoon pääsystä eräillä terveydenhuollon 
erikoisaloilla:

Selvitykset sisätauteja ja fysiatriaa koskeviin aluehallintoviraston kysymyksiin

1. Mikä on hoitoon pääsyn odotusaika sairaaloittain?

Helsingin kaupunginsairaalan sisätautien erikoisalalla toteutui 1.1. – 
30.6.2011 hoitoja 3 053, joista Gentia-tietojärjestelmän mukaan  yli 
kuusi kuukautta jonottaneita oli 34 (1,1 %). Noin 80 prosentissa hoito 
toteutui alle kolmessa kuukaudessa ja huomioon ottaen kohdassa 3 
kuvatut raportointi- ja tilastointivirheet, kukaan ei odottanut hoitoa yli 
kuutta kuukautta. 

Fysiatrian 352 toteutuneesta hoidosta 351 toteutui alle kolmessa 
kuukaudessa eikä kukaan odottanut hoitoa yli kuutta kuukautta. 
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Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen toteamat odotusaikojen ylitykset 
eivät vastaa Helsingin kaupungilla olevia tietoja.

2. Kasautuvatko pitkät odotusajat tiettyihin sairausryhmiin ja jos kasautuvat, mihin 
sairausryhmiin? Missä sairausryhmissä on pisimmät odotusajat?

Manuaalisen seurannan mukaan sisätautialalla pisimmät jonot olivat 
paksusuolen kolonoskopiatutkimukseen, rasitusekg:hen, sydämen 
ultraäänitutkimukseen sekä yleissisätautivastaanotolle, joissa 
odotusajan pituus oli noin 3 kuukautta. Gastroskopia- ja 
diabetespoliklinikkajono oli 2,5 kuukautta. Potilaat pääsevät 
erikoislääkärinvastaanottoa edeltäviin tutkimuksiin, mukaan lukien 
laboratorio- ja röntgentutkimukset, alle 3 kuukaudessa.

3. Mistä pitkä odotusaika johtuu?

Sisätautien lähetemäärät ovat kasvaneet erityisesti gastroenterologian 
ja kardiologian aloilla. Tähystystutkimuksia tehdään nykyisin enemmän 
ja indikaatiot  tutkimuksiin ovat väljentyneet. Aiemmin yleinen 
radiologien tekemä paksusuolen varjoainetutkimus eli kolongrafia on 
jäänyt pois käytöstä ja se on korvattu skopiatutkimuksella 
sisätautipoliklinikoilla. Krooniset sisätautialan sairaudet ovat 
lisääntyneet ja toisaalta niiden ennuste on parantunut, jolloin 
tutkimuksia ja seurantaa tehdään enemmän ja laajemmin. Viimeisen 
kuuden kuukauden aikana kolonoskopiajono on lyhentynyt  2 kuukautta 
ja muiden osalta jonotilanne on pysynyt suurin piirtein ennallaan ja 
hoitotakuun kannalta tavoitteessa.       

Selvityspyynnössä mainitut ylitykset selittyvät Pegasos-
tietojärjestelmän monimutkaisuudella. Järjestelmä mahdollistaa 
kirjaamisvirheet monissa vaiheissa.   

Terveyskeskuksen tietohallinnossa lääkäri kävi läpi potilaskohtaisesti 
kaikki selvityspyynnössä tarkoitetut 19 fysiatrian potilasta ja ilmeni, että 
17 tapauksessa hoidon aloitusmerkintä puuttui. Kahdessa tapauksessa 
oli kyseessä puhelinkonsultaatio. Myös osalla sisätautien potilaista 
tiedoissa oli kirjaamisvirhe. Näin ollen molemmilla sisätautien ja 
fysiatrian erikoisaloilla hoitoa odottaneita on kirjautunut tai jäänyt 
virheellisesti hoitotakuutilastoihin. Todellisuudessa siis kukaan ei 
odottanut hoitoa yli kuutta kuukautta.

4. Mihin toimenpiteisiin odotusaikojen lyhentämiseksi on ryhdytty ja miten 
toimenpiteissä on onnistuttu?

Kaupunginsairaalan tavoitteena on teettää 300 kolonoskopiatutkimusta 
palvelusetelillä. Odotusaikoja pyritään lyhentämään myös tekemällä 
kliinistä lisätyötä arki-iltaisin ja lauantaisin. Kesäkuussa 2011 tilanne 
kolonoskopiajonon suhteen on parantunut. Sähköisten konsultaatioiden 
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määrää pyritään lisäämään. Lisäksi syyskuussa 2011 aloitetaan 
sisätautilääkärin jalkautuva vastaanottopilotti kahdella terveysasemalla. 
Lähes kaikilla terveysasemilla jatkuu sisätautilääkärin 
ryhmäkonsultaatiotoiminta.   

Fysiatriassa tehtiin viime vuonna organisaatiomuutos toimipaikkoja 
keskittämällä. Tämän odotetaan tehostavan toimintaa. Lisäksi noin 10 
prosenttia lähetteistä muutetaan konsultaatioiksi ja ohjeistetaan jatko-
hoito. Läheteohjausprosessia tehostetaan yhdessä HYKSin kanssa. 

Kevään 2011 aikana on kiinnitetty erityistä huomiota hoitotakuun 
kirjaamiseen, jotta tilastovirheitä ei syntyisi. Kevään aikana on 
järjestetty kokouksia, joissa on käsitelty kirjaamista ja käyty läpi 
aiemmassa analyysissä todettuja virheitä. Positiivista kehitystä on 
tapahtunut. Esim. joulukuussa 2010 todettiin 168 sisätautipotilasta, 
joiden kohdalla  hoitotakuu oli kirjautunut virheellisesti ylittyneeksi. 
Huhtikuun 2011 analyysissä vastaava määrä oli enää 46 potilasta.     

Tietojärjestelmän toimittajan (Logica) kanssa tehdään jatkokehitystyötä, 
jotta kirjaaminen olisi mahdollisimman yksinkertaista ja virheiden 
mahdollisuus vähenisi. 

Hoitotakuun toteutumista seurataan jatkuvasti kaupunginsairaalan 
johtoryhmässä ja ajanvarauspoliklinikoiden kehittämistyöryhmässä.

5. Tarjotaanko jonossa oleville potilaille mahdollisuutta saada hoitoa ostopalveluna 
kotimaasta toisesta julkisesta tai yksityisestä terveydenhuollon toimintayksiköstä tai 
ulkomailta?

Koska kuuden kuukauden hoitotakuu ei ylity, ostopalveluja ei käytetä 
lukuun ottamatta kolonoskopiapotilaille tarjottavia palveluseteleitä. 
Pieni osa sisätautialan lähetteistä ohjataan myös työnjakosopimuksen 
mukaan HYKSin sisätautialalle. Myöskään fysiatriassa. ei käytetä 
ostopalveluja.

6. Otetaanko potilaaseen yhteyttä, jos jonotusaika venyy aiemmin ilmoitetusta? 
Miten yhteydenotto tapahtuu?

Hoitotakuupotilaat saavat 21 vuorokauden sisällä ajanvarauskirjeen, 
jossa on poliklinikka-aika tai ns. hoitotakuukirjeen, jossa kerrotaan, 
milloin potilas tulee ajan saamaan. Tässä ilmoitetaan arvio 1 
kuukauden tarkkuudella. Jos potilaan aika siirtyy poliklinikoista 
johtuvista syistä, potilaaseen otetaan yhteyttä uudella 
ajanvarauskirjeellä tai puhelimitse.

Selvitys hammas-, suu- ja leukasairauksia koskeviin kysymyksiin
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Selvityspyynnön kohta tarkoittanee Helsingin ja Uudenmaan sairaan-
hoitopiirin suu- ja leukasairauksien klinikan toimintaa, ei Helsingin 
terveyskeskuksen toimintaa.

Selvitykset psykiatriaa koskeviin kysymyksiin

Lähetteiden käsittelyyn liittyvästä Pegasos-järjestelmän 
tietokoneajosta, jonka perusteella Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle 
on raportoitu, tutkittiin järjestyksessä otantana 10 lyhyintä ylitystä 
(käsittelyaika 22 päivää), 10 pisintä ylitystä (käsittelyaika 113 – 1437 
päivää) ja 10 konsultaatiopoliklinikan ylitystä (käsittelyaika 23 – 33 
päivää).

Ensimmäisessä otannassa (lyhyet ylitykset) viisi lähetettä oli käsitelty 
sairauskertomusmerkintöjen mukaan samana päivänä, yksi viikossa, 
kahden paperilähetteen perusteella tehdyt hoitovaraukset olivat 
toteutuneet kaksi päivää lähetteen saapumisesta ja kaksi lähetettä oli 
sisäisiä lähetteitä jo käynnissä olevista hoidoista.  

Toisessa otannassa (pitkät ylitykset) yksi lähete koski poliklinikan 
hoidossa olevaa potilasta, joka oli pitkässä sairaalahoidossa HUSin 
osastolla ja josta tehtiin lähete takaisin poliklinikalle yli kuukautta ennen 
uloskirjausta. Toinen lähete oli osoitettu väärälle resurssille, mutta 
sairauskertomustietojen perusteella se oli kuitenkin käsitelty kahdeksan 
päivän kuluttua. Yksi sisäinen lähete (ei hoitotakuu) oli osoitettu 
päiväsairaalaan, josta haastattelukutsu oli lähetetty alle kahdessa 
viikossa. Yhden lähetteen käsittely oli tapahtunut samana päivänä. 
Yhden potilaan ensimmäinen konsultaatiokäynti oli tapahtunut 
seuraavana päivänä. Neljä lähetettä oli sisäisiä lähetteitä psykiatriseen 
fysioterapiaan potilaista, jotka olivat jo hoitosuhteessa. Yhden lähetteen 
käsittely oli kestänyt 34 päivää, mutta kyseessä ei ollut 
hoitotakuulähete, vaan se koski psykoterapia-arviointia varten tehtävää 
tutkimusta HUSin syömishäiriöyksikössä tapahtuneen hoidon jälkeen.   

Kolmannessa otannassa (konsultaatiopoliklinikka) yksi potilas siirtyi  
viikon kuluttua  lähetteen kirjoittamisesta pois kaupunginsairaalasta 
yksityiseen hoitokotiin. Potilas oli jo ollut psykiatrisen sairaanhoitajan 
konsultaatiossa aiemmin ja hänelle pyydettiin uutta konsultaatiota. 
Kolmelle potilaalle oli tehty kotikäynti 21 päivän, 22 päivän ja 35 päivän 
kuluttua lähetteen saapumisesta (viimeisin näistä oli käsitelty 13 päivän 
kuluttua lähetteen saapumisesta).  Kuuden potilaan ensimmäinen 
konsultaatiokäynti oli toteutunut alle 21 päivässä lähetteen 
saapumisesta.     

Edellä olevasta ilmenee, että vain yhden 30:stä psykiatriaosastolle 
saapuneesta lähetteestä käsittelyaika ylitti 21 päivää, eikä tässäkään 
ollut kysymys hoitotakuun piiriin kuuluneesta lähetteestä. 
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Pegasos-järjestelmästä tuotetut listaukset eivät aina pidä paikkaansa. 
Osa syistä johtuu ohjelmiston ja osa käyttäjien virheistä. Psykiatrian 
poliklinikoilla lähetejärjestelmän käyttäjiä on useita.  Järjestelmän 
käyttäminen on monimutkaista ja itse järjestelmä tuottaa virheellisiä 
päivämääriä tiettyjen toimintojen yhteydessä. 

Psykiatristen lähetteiden käsittelyaikojen pituuksia selittävät mm. 
Pegasos-ohjelman virheet tai käyttäjien toimintatapaan sopimaton 
ohjelmalogiikka. Jos lähete liitetään ajanvaraukseen ilman jonoon 
vientiä, käsittelypäiväksi tulee ko. ajanvarauksen toteutuvan 
vastaanoton päivämäärä. Toiminto on uusi ja erityisesti psykiatriassa 
voi olla vuosia sitten tulleita lähetteitä, joihin on vuonna 2011 
ajanvarauksen yhteydessä liitetty lähete. Ajanvaraajia on ohjeistettu 
olemaan liittämättä lähetettä ajanvaraukseen. 

Jos jo lähetteen käsittelyn yhteydessä annetaan kyseiselle lähetteelle 
välipalaute, kun halutaan välittää lähetteen tekijälle tieto potilaan 
hoitoon ottamisesta, lähetteen käsittelypäiväksi päivittyy käsittelyn 
yhteydessä tehdystä ajanvarauksesta toteutuvan vastaanoton 
päivämäärä. 

Psykiatriassa lähetteitä tulostetaan ja käsitellään paperitulosteen poh-
jalta. Lähetteiden käsittely ei toteudu Pegasoksessa reaaliaikaisena ja 
ilmeisesti tästä syystä Pegasoksessa lähetteille voi tulla pitkiä 
käsittelyaikoja. 

Näyttää siltä, että käyttäjät tekevät jonoon asettamisen sijasta suoraan 
hoitovarauksia, jolloin lähetteiden käsittelyajankohdat eivät kirjaudu 
oikein. Osa lähetteiden käsittelystä on kirjattu vain 
sairauskertomukseen. Listassa oli myös huomattava määrä sisäisiä 
lähetteitä, mm. 61 fysioterapialähetettä, jotka koskevat jo 
psykiatrisessa hoidossa psykiatriaosastolla olevia potilaita.               

Pegasoksen lähetejärjestelmä sisältää tällä hetkellä runsaasti 
käsittelyvaiheessa olevia lähetteitä. Ne koskevat potilaita, jotka on jo 
otettu psykiatriaosastolle hoitoon. Konsultaatiopoliklinikan lääkäri tulosti 
aiemmin vain paperitulosteen lähetteestä koskematta varsinaiseen 
lähetejärjestelmään ja teki konsultaation. Itse konsultaatiovastaus 
sairauskertomuksessa ei tällöin liittynyt konsultaatiolähetteeseen. 
Todennäköisesti myös seuraavassa järjestelmäajossa on huomattava 
määrä näitä jo hoidettujen potilaiden käsittelemättömiä lähetteitä.

7. Mikä on erikoisalan keskimääräinen lähetteiden käsittelyaika?

Psykiatriaosaston keskimääräinen lähetteiden käsittelyaika on 1 – 3 
työpäivää. Tämä on mahdollistanut sen, että kiireellistä hoitoa 
tarvitsevat potilaat saavat 90 prosentissa käyntiajan kolmessa päivässä 
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lähetteen saapumisesta ja vastaavasti kiireetöntä hoitoa tarvitsevat 
hoitotakuun piirissä olevat potilaat 80 prosentissa kolmen viikon sisällä.

8. Mistä syystä lähetteiden käsittelyyn ottamisen viive on yli kolme viikkoa?

Lähetteiden käsittelyyn ottamisen viive ei ole yli kolme viikkoa. 
Virheellinen tieto johtuu edellä kuvatuista tietoteknisistä ongelmista ja 
ohjelman sisältämistä virheistä sekä vaikeaselkoisen ohjelman käyt-
töön liittyvistä ongelmista.

9. Otetaanko potilaaseen yhteys, jos lähete käsitellään vasta kolmen viikon kuluttua 
sen saapumisesta? Miten yhteydenotto tapahtuu?

Lähetteet käsitellään säädetyssä ajassa.

10. Mihin toimenpiteisiin yksikössänne on ryhdytty lähetteiden käsittelyaikojen 
lyhentämiseksi ja miten toimenpiteissä on onnistuttu?

Psykiatriaosaston omien selvitysten mukaan lähetteiden käsittelyajois-
sa ei ole ollut ongelmia. Jotta lähetejärjestelmästä otetut listaukset ja 
todellisuus vastaisivat toisiaan, lähetteiden käsittelijöille tulee antaa 
käyttökoulutusta ja opastusta järjestelmän aiheuttamien tunnettujen 
virheiden välttämiseen. Listausta vääristävät sisäiset lähetteet tulee 
käsitellä. Samoin järjestelmässä olevat osittain käsitellyt lähetteet 
aiheuttavat jatkossa ongelmia, koska ne purkautuvat vähitellen. 
Seuraava listaus sisältänee edelleen runsaasti virheellisiä lähetteiden 
käsittelyaikoja, koska vanhoja lähetteitä on osin purettu viimeisten 
kuukausien aikana.

11. Yhteenveto

Edellä olevan perusteella Helsingin terveyskeskuksen 
erikoissairaanhoidon toiminnassa lakisääteiset aikarajat toteutuvat 
sekä lähetteiden että hoitoon pääsyn osalta.

Tiivistelmä

Etelä-Suomen aluehallintovirasto pyytää (30.6.2011) Khlta 26.8.2011 
mennessä selvitystä hoitoon pääsystä fysiatrian ja sisätautien, 
hammas-, suu- ja leukasairauksien  sekä psykiatrian erikoisaloilla.  

Selvityksen antamiseen on saatu lisäaikaa 15.9.2011 saakka. 

Aluehallintoviraston selvityspyyntö on esityslistan liitteenä. 

Aluehallintoviraston pyynnön mukaan selvitys tulee antaa ainakin 
seuraavista seikoista fysiatrian ja sisätautien erikoisalalta:

1 Mikä on hoitoon pääsyn odotusaika kunnittain ja sairaaloittain?
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2 Kasautuvatko pitkät odotusajat tiettyihin sairausryhmiin ja jos 
kasautuvat, mihin sairausryhmiin? Missä sairausryhmissä on pisimmät 
odotusajat?  

3 Mistä pitkä odotusaika johtuu?

4 Mihin toimenpiteisiin odotusaikojen lyhentämiseksi on ryhdytty ja 
miten toimenpiteissä on onnistuttu?

5 Tarjotaanko jonossa oleville potilaille mahdollisuutta saada hoitoa 
ostopalveluna kotimaasta toisesta julkisesta tai yksityisestä 
terveydenhuollon toimintayksiköstä tai ulkomailta?

6 Otetaanko potilaaseen yhteyttä, jos jonotusaika venyy aiemmin 
ilmoitetusta? Mi-ten yhteydenotto tapahtuu?

Hammas-, suu- ja leukasairauksien sekä psykiatrian erikoisaloilta 
aluehallintovirasto pyytää selvitystä seuraavista seikoista:

7 Mikä on erikoisalan keskimääräinen lähetteiden käsittelyaika?

8 Mistä syystä lähetteiden käsittelyyn ottamisen viive on yli kolme 
viikkoa?

9 Otetaanko potilaaseen yhteys, jos lähete käsitellään vasta kolmen 
viikon kuluttua sen saapumisesta? Miten yhteydenotto tapahtuu? 

10 Mihin toimenpiteisiin on ryhdytty lähetteiden käsittelyaikojen 
lyhentämiseksi ja miten toimenpiteissä on onnistuttu? 

11 Lähetteen käsittelyaika on vain yksi indikaattori arvioitaessa hoidon 
tarpeen ar-vioinnin toteutumista. Kaupunginhallitusta pyydetään lisäksi 
arvioimaan sitä, miten hoidon tarpeen arviointi toteutuu edellä 
tarkemmin yksilöidyillä erikoisaloilla?

Terveydenhuoltolain (1326/2010) 52 §:n 3 momentin mukaan hoidon 
tarpeen arvioinnin perusteella lääketieteellisesti, 
hammaslääketieteellisesti tai terveystieteellisesti tarpeelliseksi todettu 
hoito on järjestettävä ja aloitettava hoidon edellyttämä kiireellisyys 
huomioon ottaen kohtuullisessa ajassa, kuitenkin kuuden kuukauden 
kuluessa siitä, kun hoidon tarve on todettu. Lasten ja nuorten 
mielenterveyspalveluissa tehdyn hoidon tarpeen arvioinnin perusteella 
tarpeelliseksi todettu hoito on järjestettävä saman lain 53 §:n 2 
momentin mukaan alle 23-vuotiaille hoidon edellyttämä kiireellisyys 
huomioon ottaen kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun hoidon tarve 
on todettu, jolleivät lääketieteelliset, hoidolliset tai muut vastaavat 
seikat muuta edellytä.
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Lisäksi mainitun lainkohdan mukaan hoidon tarpeen arviointi on 
aloitettava kolmen viikon kuluessa lähetteen saapumisesta. 

Vastaavat säännökset ovat sisältyneet 30.4.2011 saakka 
erikoissairaanhoitolain 31 §:n 3 momenttiin. 

Lisäksi terveydenhuoltolain (52 § 2 mom. ja 53 § 1 mom.) mukaan 
hoidon tarpeen arvioinnin edellyttäessä erikoislääkärin arviointia tai 
erityisiä kuvantamis-  tai laboratoriotutkimuksia, arviointi ja tarvittavat  
tutkimukset on toteutettava kolmen kuukauden kuluessa  - lasten ja 
nuorten mielenterveyspalveluissa kuuden viikon kuluessa  - siitä, kun 
lähete on saapunut sairaanhoitopiirin sairaalaan tai muuhun 
erikoissairaanhoitoa toteuttavaan toimintayksikköön.   

Aluehallintovirastojen ja sosiaali- ja terveysalan lupa- ja 
valvontaviraston (Valviran) tehtävänä on huolehtia muun muassa 
erikoissairaanhoidon toiminnan ohjauksesta ja valvonnasta siten kuin 
erikoissairaanhoitolaissa (1062/1989) säädetään.  
Valvontaviranomaisilla on oikeus saada tehtäviensä suorittamista 
varten tarpeelliset tiedot ja selvitykset maksutta. Terveyden ja 
hyvinvoinnin laitos julkaisee hoitoon pääsyn toteutumista koskevat 
seurantatiedot.

Aluehallintovirastojen ja Valviran yhteisen hoidon saatavuutta koskevan 
valvontasuunnitelman 2009 – 2011 mukaan valvontaviranomaiset 
selvittävät hoidon järjestämistä muun muassa sellaisissa 
perusterveydenhuollon erikoissairaanhoidon yksiköissä, joissa 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen selvityksen mukaan on 
erikoisaloja, joissa yli kuusi kuukautta  –  tai lasten ja nuorten 
mielenterveyspalveluissa yli kolme kuukautta -  hoitoa odottaneita 
potilaita on yli 10 % jonossa olevista ja lukumääräisesti yli 10 potilasta.

Khlta selvitystä pyydetään seuraavista Terveyden ja hyvinvoinnin 
laitoksen viimeisimmässä selvityksessä (huhtikuu  2011) mainituista 
erikoisaloista, joilla  on edellä todettua enemmän yli kuusi kuukautta 
hoi-toa odottaneita potilaita:

 fysiatria 100 %, 19 potilasta
 sisätaudit 24,9 %, 46 potilasta

Aluehallintovirastojen ja Valviran yhteisen hoidon saatavuutta koskevan 
valvontasuunnitelman 2009 – 2011 mukaan aluehallintovirastot 
selvittävät hoidon tarpeen arvioinnin järjestämistä erityisesti niissä 
perusterveydenhuollon erikoissairaanhoidon yksiköissä, joissa 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen selvityksen mukaan on 
erikoisaloja, joissa yli 5 % lähetteistä käsitellään vasta kolmen viikon 
jälkeen niiden saapumisesta.
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Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen viimeisimmässä selvityksessä 
(huhtikuu 2011) seuraavilla erikoisaloilla yli 5 % lähetteistä käsitellään 
vasta kolmen viikon jälkeen:

 hammas-, suu- ja leukasairaudet 6,9 %
 psykiatria 15,4 %

Esittelijä

Esittelijä toteaa, että aluehallintovirastolle annettava selvitys on 
valmisteltu terveyskeskuksessa. Päätösehdotus perustuu 
terveyskeskuksen (22.8.2011) antamaan lausuntoon.       

Esittelijä toteaa lisäksi, että Khs päätti 4.4.2011 (§ 356)  antaa Etelä 
–Suomen aluehallintovirastolle  pyydetyn selvityksen hoitoon pääsystä 
eräillä terveydenhuollon erikoisaloilla.  Aluehallintovirasto ilmoitti 
18.5.2011 antamassaan ja Khn 13.6.2011( § 612)  tiedoksi 
merkitsemässä valvontapäätöksessä  PU 1425A , että 
erikoissairaanhoidon toiminta toteutuu hoitoon pääsyä koskevien 
säännösten mukaisena eikä asia siten anna aluehallintovirastolle 
aihetta enempään.

Nyt käsiteltävänä oleva selvityspyyntö on aluehallintoviraston ja Valvi-
ran valvontasuunnitelmaan kuuluva jatkokysely.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Laura Räty

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Etelä-Suomen aluehallintoviraston selvityspyyntö 30.6.2011, PU 1508B, 
ESAVI/3911/05.07.05/2011

2 Terveyskeskuksen lausunto 22.8.2011

Otteet

Ote
Etelä-Suomen 
aluehallintovirasto
Terveyskeskus
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Ärendet bör behandlas 5.9.2011

§ 774
Utlåtande om Kårkulla samkommuns ekonomiplan 2012–2014

HEL 2011-000364 T 05 03 03

Beslut

Stadsstyrelsen beslutade ge Kårkulla samkommun följande utlåtande:

Kårkulla samkommun producerar största delen av socialverkets 
tjänster för svenskspråkiga klienter inom omsorgen om 
utvecklingsstörda. Socialverkets svenska socialservice sköter en del av 
socialarbetet och hänvisningen och samordnar tjänsterna. Kårkulla 
beräknas år 2012 ha ca 130 klienter från Helsingfors.

För att den ekonomiska utvecklingen och behoven att bygga ut och 
ändra de olika serviceformerna ska utredas kräver stadsstyrelsen nära 
samarbete mellan samkommunen och dess medlemskommuner. 
Servicebehovet, servicens omfattning och kostnadsfaktorerna blir då 
bättre beaktade i det kommunala beslutsfattandet. 

I anvisningarna för utarbetandet av Helsingfors stads budget för år 
2012 har kostnadsnivåns stegring beräknats vara mindre än det som 
Kårkulla anger. De slutliga priserna per vårddag och antalet vårddagar 
bestäms vid underhandlingar mellan socialverket och samkommunen 
inom de ramar som fastställs i stadens budget för år 2012.

Föredragande
biträdande stadsdirektör
Laura Räty

Upplysningar
Olli Hari, stadssekreterare, Telefon: 310 36048

olli.hari(a)hel.fi

Bilagor

1 Kårkulla samkommuns begäran om utlåtande

Utdrag

Utdrag
Kårkulla samkommun
sosiaalilautakunta

Beslutsförslag

Stadsstyrelsen beslutar ge Kårkulla samkommun följande utlåtande:
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Kårkulla samkommun producerar största delen av socialverkets 
tjänster för svenskspråkiga klienter inom omsorgen om 
utvecklingsstörda. Socialverkets svenska socialservice sköter en del av 
socialarbetet och hänvisningen och samordnar tjänsterna. Kårkulla 
beräknas år 2012 ha ca 130 klienter från Helsingfors.

För att den ekonomiska utvecklingen och behoven att bygga ut och 
ändra de olika serviceformerna ska utredas kräver stadsstyrelsen nära 
samarbete mellan samkommunen och dess medlemskommuner. 
Servicebehovet, servicens omfattning och kostnadsfaktorerna blir då 
bättre beaktade i det kommunala beslutsfattandet. 

I anvisningarna för utarbetandet av Helsingfors stads budget för år 
2012 har kostnadsnivåns stegring beräknats vara mindre än det som 
Kårkulla anger. De slutliga priserna per vårddag och antalet vårddagar 
bestäms vid underhandlingar mellan socialverket och samkommunen 
inom de ramar som fastställs i stadens budget för år 2012.

Föredragande

Kårkulla samkommun begär (23.5.2011) utlåtanden från 
medlemskommunerna om samkommunens förslag till ekonomiplan 
2012–2014. Den utsatta tiden för utlåtandet har förlängts till 9.9.2011.

Begäran om utlåtande och förslaget till ekonomiplan 2012–2014 utgör 
bilaga 1.

Beslutsförslaget baserar sig på socialnämndens utlåtande, som ingår i 
beslutshistorien.

Föredragande
biträdande stadsdirektör
Laura Räty

Upplysningar
Olli Hari, stadssekreterare, Telefon: 310 36048

olli.hari(a)hel.fi

Bilagor

1 Kårkulla samkommuns begäran om utlåtande

Utdrag

Utdrag
Kårkulla samkommun
sosiaalilautakunta

Beslutshistoria
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Sosiaalilautakunta 16.08.2011 § 312

HEL 2011-000364 T 05 03 03

Päätös

Sosiaalilautakunta päätti antaa asiasta kaupunginhallitukselle 
seuraavan sisältöisen lausunnon:

Lausunto Kårkullan kuntayhtymän taloussuunnitelmasta vuosille 2012 - 
2014 perustuu kuntayhtymän perussopimuksessa (15 §) määriteltyyn 
menettelyyn.

Kårkullan kuntayhtymä tuottaa suurimman osan sosiaaliviraston 
ruotsinkielisille kehitysvammahuollon asiakkaille järjestetyistä 
palveluista. Ruotsinkieliset sosiaalipalvelut hoitavat osan sosiaalityöstä 
ja ohjauksesta ja koordinoivat Helsingin ruotsinkielisten palveluja. 
Yksikön työntekijät osallistuvat asiakkaiden erityishuolto-ohjelmien 
laatimiseen ja hyväksyvät ne omalta osaltaan ennen niiden esittämistä 
Kårkullan kuntayhtymän johtoryhmän päätettäviksi. 

Helsingissä on noin 130 ruotsinkielistä henkilöä, joilla on voimassa 
oleva erityishuolto-ohjelma. Heistä noin 60 % asuu Helsingissä ja loput 
muissa kunnissa Kårkullan palvelujen piirissä.

Taloussuunnitelmassa esiintyvät luvut ovat ohjeellisia. Suunnitelmassa 
on huomioitu tällä hetkellä tiedossa olevat kuluvan vuoden aikana 
tapahtuvat muutokset, mutta yhdenkin asiakkaan tilanteen 
ennakoimaton muutos voi aiheuttaa muutoksen myös suunnitelmaan. 
Muutoksista käydään vuoden aikana neuvotteluja Kårkullan edustajien 
ja ruotsinkielisen sosiaalipalveluyksikön välillä. Kårkullan johdon 
linjauksena on ollut suunnitella toiminta mahdollisimman 
kustannusneutraalisti. Kårkullan vuoden 2012 hintoihin ehdottama 
keskimääräinen korotus on 2,9 %. 

Kårkullan palveluissa arvioidaan vuonna 2012 olevan noin 130 
helsinkiläistä kehitysvammaista asiakasta.

Pöytäkirjan tämän asian liitteessä nro 2 on tiedot Helsingin 
käyttöpäivistä vuodelta 2010 ja arviot vuoden 2011 ja vuoden 2012 
käyttöpäivistä sekä tiedot kustannuksista vuodelta 2010 ja arviot 
vuoden 2011 ja vuoden 2012 osalta.

Lopullisia kustannuksia vuodelle 2011 sekä vuodelle 2012 on vaikea 
arvioida koska sekä asumisessa että päivätoiminnassa on käytössä 
kolme eri maksuluokkaa, jotka määräytyvät asiakkaiden tarvitsemien 
palvelujen perusteella ja saattavat vaihdella kesken vuotta.
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Kårkullan kuntayhtymä on raportoinut kuluvan vuoden toukokuun 
toteutuman eri palvelumuodoittain. Tämän pohjalta tehty arvio 
Helsingin kaupungin ostamien palvelujen kustannuksiksi vuodelle 2011 
on    4 831 800 euroa. Vähennystä tilinpäätökseen 2010 on noin 1,2 %.

Kårkullan kuntayhtymän vuodelle 2012 ehdottaman taloussuunnitelman 
mukainen Helsingin kaupungin asiakaspalveluostojen kustannusarvio 
on 5 052 417 euroa (ei sisällä päihdehuoltoa, josta käydään 
erillisneuvottelut). 

Sosiaalilautakunta edellyttää tiivistä yhteistyötä jäsenkuntien kanssa 
taloudellisen kehityksen ja eri palvelumuotojen laajennus- ja 
muutostarpeiden selvittämiseksi. Palvelujen tarpeellisuus, laajuus ja 
kustannustekijät saadaan silloin entistä paremmin huomioonotetuiksi 
kunnallisessa päätöksenteossa. 

Helsingin kaupungin vuoden 2012 talousarvioehdotuksen 
laatimisohjeissa palvelujen ostojen kustannustason nousun on arvioitu 
olevan Kårkullan esittämää korotusta pienempi.

Sosiaalilautakunta toteaa, että lopulliset hoitopäivähinnat ja 
käyttöpäivien määrät määräytyvät sosiaaliviraston ja Kårkullan 
kuntayhtymän välisissä neuvotteluissa noudattaen sosiaalilautakunnan 
vuodelle 2012 asettamia määrärahalinjauksia.

Pöytäkirjanote kaupunginhallitukselle.

Esittelijä
sosiaalijohtaja
Paavo Voutilainen

Lisätiedot
Ulla Liljelund, ruotsinkielisten sosiaalipalvelujen päällikkö, puhelin: 310 44201

ulla.liljelund(a)hel.fi
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Asia tulisi käsitellä 5.9.2011

§ 774
Lausunto Kårkulla samkommun-kuntayhtymän 
taloussuunnitelmasta vuosille 2012-2014

HEL 2011-000364 T 05 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti antaa Kårkulla samkommun-nimiselle 
kuntayhtymälle seuraavan lausunnon:

Kårkullan kuntayhtymä tuottaa suurimman osan sosiaaliviraston 
ruotsinkielisille kehitysvammahuollon asiakkaille järjestetyistä 
palveluista. Sosiaaliviraston ruotsinkieliset sosiaalipalvelut-niminen 
yksikkö hoitaa osan sosiaalityöstä ja ohjauksesta sekä koordinoi 
palveluja. Helsinkiläisiä Kårkullan asiakkaita arvioidaan vuonna 2012 
olevan noin 130. 

Kaupunginhallitus edellyttää tiivistä yhteistyötä kuntayhtymän ja sen 
jäsenkuntien välillä taloudellisen kehityksen ja eri palvelumuotojen 
laajennus- ja muutostarpeiden selvittämiseksi. Palvelujen tarpeellisuus, 
laajuus ja kustannustekijät saadaan silloin entistä paremmin huomioon 
otetuiksi kunnallisessa päätöksenteossa. 

Helsingin kaupungin vuoden 2012 talousarvioehdotuksen 
laatimisohjeissa kustannustason nousu on arvioitu Kårkullan esittämää 
korotusta pienemmäksi. Lopulliset hoitopäivähinnat ja käyttöpäivät 
määräytyvät sosiaaliviraston ja kuntayhtymän välisissä neuvotteluissa 
kaupungin vuoden 2012 talousarvion asettamissa puitteissa.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Laura Räty

Lisätiedot
Olli Hari, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36048

olli.hari(a)hel.fi

Liitteet

1 Kårkulla samkommun-kuntayhtymän lausuntopyyntö

Otteet

Ote
Kårkulla samkommun
sosiaalilautakunta
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Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee antaa Kårkulla samkommun-nimiselle 
kuntayhtymälle seuraavan lausunnon:

Kårkullan kuntayhtymä tuottaa suurimman osan sosiaaliviraston 
ruotsinkielisille kehitysvammahuollon asiakkaille järjestetyistä 
palveluista. Sosiaaliviraston ruotsinkieliset sosiaalipalvelut-niminen 
yksikkö hoitaa osan sosiaalityöstä ja ohjauksesta sekä koordinoi 
palveluja. Helsinkiläisiä Kårkullan asiakkaita arvioidaan vuonna 2012 
olevan noin 130. 

Kaupunginhallitus edellyttää tiivistä yhteistyötä kuntayhtymän ja sen 
jäsenkuntien välillä taloudellisen kehityksen ja eri palvelumuotojen 
laajennus- ja muutostarpeiden selvittämiseksi. Palvelujen tarpeellisuus, 
laajuus ja kustannustekijät saadaan silloin entistä paremmin huomioon 
otetuiksi kunnallisessa päätöksenteossa. 

Helsingin kaupungin vuoden 2012 talousarvioehdotuksen 
laatimisohjeissa kustannustason nousu on arvioitu Kårkullan esittämää 
korotusta pienemmäksi. Lopulliset hoitopäivähinnat ja käyttöpäivät 
määräytyvät sosiaaliviraston ja kuntayhtymän välisissä neuvotteluissa 
kaupungin vuoden 2012 talousarvion asettamissa puitteissa.

Esittelijä

Kårkulla samkommun-niminen kuntayhtymä pyytää (23.5.2011) 
jäsenkunnilta lausuntoja kuntayhtymän taloussuunnitelmaehdotuksesta 
vuosille 2012-2014. Lausunnolle asetettua määräaikaa on jatkettu, uusi 
määräaika on 9.9.2011.

Lausuntopyyntö ja taloussuunnitelmaehdotus vuosille 2012-2014 ovat 
liitteenä 1.

Päätösehdotus perustuu sosiaalilautakunnan lausuntoon. Lautakunnan 
lausunto sisältyy päätöshistoriaan. 

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Laura Räty

Lisätiedot
Olli Hari, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36048

olli.hari(a)hel.fi

Liitteet

1 Kårkulla samkommun-kuntayhtymän lausuntopyyntö

Otteet
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Ote
Kårkulla samkommun
sosiaalilautakunta

Päätöshistoria

Sosiaalilautakunta 16.08.2011 § 312

HEL 2011-000364 T 05 03 03

Päätös

Sosiaalilautakunta päätti antaa asiasta kaupunginhallitukselle 
seuraavan sisältöisen lausunnon:

Lausunto Kårkullan kuntayhtymän taloussuunnitelmasta vuosille 2012 - 
2014 perustuu kuntayhtymän perussopimuksessa (15 §) määriteltyyn 
menettelyyn.

Kårkullan kuntayhtymä tuottaa suurimman osan sosiaaliviraston 
ruotsinkielisille kehitysvammahuollon asiakkaille järjestetyistä 
palveluista. Ruotsinkieliset sosiaalipalvelut hoitavat osan sosiaalityöstä 
ja ohjauksesta ja koordinoivat Helsingin ruotsinkielisten palveluja. 
Yksikön työntekijät osallistuvat asiakkaiden erityishuolto-ohjelmien 
laatimiseen ja hyväksyvät ne omalta osaltaan ennen niiden esittämistä 
Kårkullan kuntayhtymän johtoryhmän päätettäviksi. 

Helsingissä on noin 130 ruotsinkielistä henkilöä, joilla on voimassa 
oleva erityishuolto-ohjelma. Heistä noin 60 % asuu Helsingissä ja loput 
muissa kunnissa Kårkullan palvelujen piirissä.

Taloussuunnitelmassa esiintyvät luvut ovat ohjeellisia. Suunnitelmassa 
on huomioitu tällä hetkellä tiedossa olevat kuluvan vuoden aikana 
tapahtuvat muutokset, mutta yhdenkin asiakkaan tilanteen 
ennakoimaton muutos voi aiheuttaa muutoksen myös suunnitelmaan. 
Muutoksista käydään vuoden aikana neuvotteluja Kårkullan edustajien 
ja ruotsinkielisen sosiaalipalveluyksikön välillä. Kårkullan johdon 
linjauksena on ollut suunnitella toiminta mahdollisimman 
kustannusneutraalisti. Kårkullan vuoden 2012 hintoihin ehdottama 
keskimääräinen korotus on 2,9 %. 

Kårkullan palveluissa arvioidaan vuonna 2012 olevan noin 130 
helsinkiläistä kehitysvammaista asiakasta.

Pöytäkirjan tämän asian liitteessä nro 2 on tiedot Helsingin 
käyttöpäivistä vuodelta 2010 ja arviot vuoden 2011 ja vuoden 2012 
käyttöpäivistä sekä tiedot kustannuksista vuodelta 2010 ja arviot 
vuoden 2011 ja vuoden 2012 osalta.
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Lopullisia kustannuksia vuodelle 2011 sekä vuodelle 2012 on vaikea 
arvioida koska sekä asumisessa että päivätoiminnassa on käytössä 
kolme eri maksuluokkaa, jotka määräytyvät asiakkaiden tarvitsemien 
palvelujen perusteella ja saattavat vaihdella kesken vuotta.

Kårkullan kuntayhtymä on raportoinut kuluvan vuoden toukokuun 
toteutuman eri palvelumuodoittain. Tämän pohjalta tehty arvio 
Helsingin kaupungin ostamien palvelujen kustannuksiksi vuodelle 2011 
on    4 831 800 euroa. Vähennystä tilinpäätökseen 2010 on noin 1,2 %.

Kårkullan kuntayhtymän vuodelle 2012 ehdottaman taloussuunnitelman 
mukainen Helsingin kaupungin asiakaspalveluostojen kustannusarvio 
on 5 052 417 euroa (ei sisällä päihdehuoltoa, josta käydään 
erillisneuvottelut). 

Sosiaalilautakunta edellyttää tiivistä yhteistyötä jäsenkuntien kanssa 
taloudellisen kehityksen ja eri palvelumuotojen laajennus- ja 
muutostarpeiden selvittämiseksi. Palvelujen tarpeellisuus, laajuus ja 
kustannustekijät saadaan silloin entistä paremmin huomioonotetuiksi 
kunnallisessa päätöksenteossa. 

Helsingin kaupungin vuoden 2012 talousarvioehdotuksen 
laatimisohjeissa palvelujen ostojen kustannustason nousun on arvioitu 
olevan Kårkullan esittämää korotusta pienempi.

Sosiaalilautakunta toteaa, että lopulliset hoitopäivähinnat ja 
käyttöpäivien määrät määräytyvät sosiaaliviraston ja Kårkullan 
kuntayhtymän välisissä neuvotteluissa noudattaen sosiaalilautakunnan 
vuodelle 2012 asettamia määrärahalinjauksia.

Pöytäkirjanote kaupunginhallitukselle.

Esittelijä
sosiaalijohtaja
Paavo Voutilainen

Lisätiedot
Ulla Liljelund, ruotsinkielisten sosiaalipalvelujen päällikkö, puhelin: 310 44201

ulla.liljelund(a)hel.fi
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§ 775
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 
35 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

Sosiaalilautakunta 30.8.2011

  

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Laura Räty

Lisätiedot
Olli Hari, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36048

olli.hari(a)hel.fi

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten 
viikolla 35 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

Sosiaalilautakunta 30.8.2011

  

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Laura Räty

Lisätiedot
Olli Hari, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36048

olli.hari(a)hel.fi
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§ 776
Iltakouluasia: Seutuyhteisö ja hallitusohjelma

HEL 2011-003397 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti merkitä saadun informaation tiedoksi.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Anja Vallittu, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36046

anja.vallittu(a)hel.fi

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee merkitä saadun informaation tiedoksi.

Esittelijä

Kokouksessa kuullaan kaupunginjohtajan selostus seutuyhteistyöstä ja 
hallitusohjelmasta.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Anja Vallittu, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36046

anja.vallittu(a)hel.fi
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Kaupunginhallitus

Risto Rautava
puheenjohtaja

Jenni Lähdesmäki
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Elina Moisio Kaupunginhallitus 12.9.2011 (§ 
771)

Juha Hakola Arto Bryggare

Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Helsingin kaupungin 
kirjaamossa (Pohjoisesplanadi 11-13) 13.09.2011 ja asianosaista 
koskeva päätös on lähetetty seuraavana arkityöpäivänä pöytäkirjan 
nähtävänäpitämisestä.
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 741, 743-757, 759-765, 768, 770-776 §:t

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 § 

2
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 742 §

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §

3
OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. 
Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, 
velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa 
(asianosainen)

 kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen 
tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon 
määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan 
päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta 
näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan 
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jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on 
asetettu yleisesti nähtäväksi.

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

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin 
kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite: helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite PL 10
 00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero: (09) 655 783
Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero: (09) 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00. 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja 
täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

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

tekemään vaatimuksen
 oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot

Pöytäkirja

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

4
VALITUSOSOITUS

Hallintovalitus, etuosto-oikeuden käyttäminen
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Pöytäkirjan 769 §

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus

Kunnan päätökseen käyttää etuosto-oikeutta myytyyn kiinteistöön saa 
hakea muutosta valituksella ostaja ja myyjä.

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen todisteellisesta 
tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan 
viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, 
jona päätös on luovutettu asianosaiselle tai hänen lailliselle 
edustajalleen. Postitse saantitodistusta vastaan lähetetystä asiakirjasta 
katsotaan asianosaisen saaneen tiedon saantitodistuksen ilmoittamana 
aikana.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen 
päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai 
juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä 
arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite: helsinki.hao@oikeus.fi
Postiosoite: PL 120
 00521 HELSINKI
Faksinumero: 010 36 42079
Käyntiosoite: Ratapihantie 9
Puhelinnumero: 010 36 42000

  

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää 
vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava
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 päätös, johon haetaan muutosta
 miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutosta 

siihen vaaditaan tehtäväksi
 perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan 
puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos 
valituksen laatijana on muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös 
tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postinumero ja puhelinnumero, 
joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. 
Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos 
asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai 
eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä

 päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai 
jäljennöksenä

 todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu 
selvitys valitusajan alkamisesta

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

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeus perii muutoksenhakuasian käsittelystä 90 euron 
oikeudenkäyntimaksun.

Pöytäkirja

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

Sähköpostiosoite: helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite: PL 10
 00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero: 09 655 783
Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11–13
Puhelinnumero: 09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.


