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Kokousaika 07.11.2011 16:00 - 18:38, keskeytetty 16:49 - 17:01

Kokouspaikka Kaupunginhallituksen istuntosali

Läsnä

Jäsenet

Rautava, Risto kaupunginhallituksen puheenjohtaja
Bryggare, Arto varapuheenjohtaja

Poistui 17:44, poissa: osa 1005 §, 
1006 §

Ylikahri, Ville varapuheenjohtaja
Asko-Seljavaara, Sirpa
Hakola, Juha
Halla-aho, Jussi
Helistö, Kimmo
Kantola, Tarja
Moisio, Elina
Ojala, Outi
Oker-Blom, Jan D.
Pajamäki, Osku
Rauhamäki, Tatu
Rissanen, Laura
Sumuvuori, Johanna

Muut

Krohn, Minerva kaupunginvaltuuston puheenjohtaja
Poistui 16:49, poissa: 1004 - 1006 
§:t

Bogomoloff, Harry kaupunginvaltuuston 1. 
varapuheenjohtaja
Poistui 17:44, poissa: osa 1005 §, 
1006 §

Hiltunen, Rakel kaupunginvaltuuston 2. 
varapuheenjohtaja
Poistui 18:10, poissa: osa 1006 §

Pajunen, Jussi kaupunginjohtaja
Sauri, Pekka apulaiskaupunginjohtaja
Haatainen, Tuula apulaiskaupunginjohtaja

Saapui 16:33, poissa: 981 - 997 §:t
Penttilä, Hannu apulaiskaupunginjohtaja
Korhonen, Tapio rahoitusjohtaja
Ratasvuori, Eila hallintojohtaja
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Tulensalo, Hannu henkilöstöjohtaja
Sarvilinna, Sami kaupunginlakimies
Waronen, Eero viestintäpäällikkö
Teppo, Tiina päätösvalmisteluyksikön päällikkö

Poistui 16:22, poissa: 990 - 1006 §:t
Hari, Olli kaupunginsihteeri
Hyttinen, Hannu kaupunginsihteeri
Matikainen, Kristiina kaupunginsihteeri
Mickwitz, Leena kaupunginsihteeri
Rautanen, Marja-Liisa kaupunginsihteeri
Sippola-Alho, Tanja kaupunginsihteeri
Vallittu, Anja kaupunginsihteeri
Ryöti, Miliza apulaiskaupunginsihteeri
Saarinen, Erja apulaiskaupunginsihteeri
Nyfors, Maria hallintosihteeri
Saarnio, Pekka asiantuntija

Saapui 17:01, poistui 18:33, läsnä: 
osa 1004 §, osa 1005 §, osa 1006 §

Torvalds, Nils asiantuntija
Saapui 17:01, poistui 18:32, läsnä: 
osa 1004 §, osa 1005 §, osa 1006 §

Karvinen, Marko strategiapäällikkö
Saapui 17:01, poistui 18:33, läsnä: 
osa 1004 §, osa 1005 §, osa 1006 §

Saxholm, Tuula talousarviopäällikkö
Saapui 17:01, poistui 18:02, läsnä: 
osa 1004 §, osa 1005 §

Holstila, Terttu erityissuunnittelija
Saapui 17:01, poistui 18:02, läsnä: 
osa 1004 §, osa 1005 §

Kunnas, Veikko vs. kulttuurijohtaja
Saapui 18:04, poistui 18:33, läsnä: 
osa 1006 §

Kajantie, Marianna osastopäällikkö
Saapui 18:04, poistui 18:33, läsnä: 
osa 1006 §
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§ Asia

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

982 Kj/2 Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano

983 Kj/1 V Terveyslautakunnan varajäsenen valinta

984 Kj/2 V Vuoden 2012 tuloveroprosentin määrääminen

985 Kj/3 V Vuoden 2012 kiinteistöveroprosentin määrääminen

986 Ryj/1 V Eron myöntäminen Helsingin kaupungin pelastuslaitoksen 
pelastuskomentaja Kari Lehtokankaalle

987 Kaj/1 V Katajanokan tontin 142/1 (Stora Enso Oyj:n pääkonttorirakennus) 
asemakaavan muuttaminen (nro 12048)

988 Kaj/2 V Hermannin tontin 21018/2 asemakaavan muuttaminen (nro 11975)

989 Kaj/3 V Pikku-Huopalahden toimitilatontin vuokrausperusteet

990 Kj/3 Valtuutettu Mari Holopaisen toivomusponsi: Asukkaiden ja 
asukasjärjestöjen osallistaminen palveluiden käyttäjälähtöisessä 
suunnittelussa

991 Kj/4 Valtuutettu Harry Bogomoloffin toivomusponsi: Vähävaraisten 
perheiden lasten osallistuminen urheilu- ja kulttuuriharrastuksiin 
erillisin panostuksin

992 Kj/5 Määrärahan myöntäminen rakennusvirastolle Kamppi-Töölönlahti -
alueen katujen ja puistojen rakentamiseen

993 Kj/6 Vaalitoimikuntien asettaminen ja vaalitoimikuntien jäsenten 
valitseminen vuoden 2012 presidentinvaalia varten

994 Kj/7 Valtuutettu Nils Torvaldsin toivomusponsi: Toiminnan koordinoinnin ja 
suunnittelun tehostaminen

995 Kj/8 Valtuutettu Tea Vikstedtin toivomusponsi: rakennushankkeiden 
harmaan talouden torjuntaan kiinnitettävä erityistä huomiota ja tilaava 
hallintokunta sitoutettava työmaan valvontaan koko 
rakennushankkeen ajaksi

996 Kj/9 Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

997 Kj/10 Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

998 Ryj/1 Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen
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999 Sj/1 Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

1000 Kaj/1 Tapaninvainion korttelin nro 39049 tontin nro 2 varaaminen Esperi 
Care Oy:lle palvelukodin rakentamista varten

1001 Kaj/2 Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

1002 Stj/1 PosiVire Oy:n osakassopimuksen muuttaminen

1003 Stj/2 Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

1004 Kj/11 Iltakouluasia: Suomen- ja ruotsinkielisten työväenopistojen 
organisointiselvityksen tilanne

1005 Kj/12 Iltakouluasia: Kulttuuritoimen organisaatioselvityksen tilanne

1006 Sj/2 Iltakouluasia: Helsingin kaupungin kulttuuristrategia 2012-2017
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§ 981
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä 
pöytäkirjan tarkastajien valinta 

Päätös

Kaupunginhallitus päätti todeta kokouksen lailliseksi ja 
päätösvaltaiseksi sekä valita jäsenet Oker-Blomin (varalla Halla-aho) ja 
Sumuvuoren (varalla Ojala) tarkastamaan tämän kokouksen 
pöytäkirjan.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee todeta kokouksen lailliseksi ja 
päätösvaltaiseksi sekä valita jäsenet Oker-Blomin (varalla Hakola) ja 
Sumuvuoren (varalla Ojala) tarkastamaan tämän kokouksen 
pöytäkirjan.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen
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§ 982
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 39/2011 3 (107)
Kaupunginhallitus

Kj/1
07.11.2011

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

§ 983
V Terveyslautakunnan varajäsenen valinta

HEL 2011-003550 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että 
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee

1. myöntää Johanna Nuortevalle vapautuksen terveyslautakunnan 
varajäsenen luottamustoimesta

2. valita ____________________ Hannu Tuomisen uudeksi 
henkilökohtaiseksi varajäseneksi terveyslautakuntaan 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 Johanna Nuortevalle vapautuksen terveyslautakunnan 
varajäsenen luottamustoimesta

2. valita ____________________ Hannu Tuomisen uudeksi 
henkilökohtaiseksi varajäseneksi terveyslautakuntaan vuoden 
2012 lopussa päättyväksi toimikaudeksi. 

Samalla kaupunginvaltuusto päättänee tarkastaa pöytäkirjan tämän 
asian osalta heti.
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Esittelijä

Johanna Nuorteva (Vihr.) pyytää 22.9.2011 vapautusta 
terveyslautakunnan varajäsenen luottamustoimesta.

Kaupunginvaltuusto valitsi 14.1.2009 (asia 5) Johanna Nuortevan 
Hannu Tuomisen henkilökohtaiseksi varajäseneksi terveyslautakuntaan 
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

Tiedoksi

Terveyslautakunta
Hallintokeskus
Taloushallintopalvelu
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§ 984
V Vuoden 2012 tuloveroprosentin määrääminen

HEL 2011-007065 T 02 03 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että 
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa: 

Kaupunginvaltuusto päättänee vahvistaa vuoden 2012 
tuloveroprosentiksi 18,5 %.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Ari Hietamäki, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36567

ari.hietamaki(a)hel.fi

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee esittää kaupunginvaltuustolle, että 
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa: 

Kaupunginvaltuusto päättänee vahvistaa vuoden 2012 
tuloveroprosentiksi 18,5 %.

Esittelijä

Khs toteaa, että kuntalain 66 §:n mukaan viimeistään talousarvion 
hyväksymisen yhteydessä valtuuston on päätettävä kunnan 
tuloveroprosentista, kiinteistöveroprosenteista sekä muiden verojen 
perusteista. Verotusmenettelystä annetun lain 91 a §:n mukaan kunnan 
tulee ilmoittaa verohallinnolle tuloveroprosentin suuruus viimeistään 
verovuotta edeltävän vuoden marraskuun 17. päivänä. 
Tuloveroprosentti ilmoitetaan neljännesprosenttiyksikön tarkkuudella.

Elokuussa julkaistussa ennusteessa arvioidaan kunnan tuloveron 
kertymäksi kuluvalta vuodelta 2 238 milj. euroa, joka on 75,2 milj. euroa 
(+ 3,5 %) talousarviossa ennakoitua enemmän. Vuoden 2010 
kunnallisveron tuottoon verrattuna lisäystä on 173,8 milj. euroa (+ 8,4 
%). Tästä + 8,4 %:n vuosittaisesta kasvusta on 5,8 % vuodeksi 2011 
toteutetun yhden prosenttiyksikön kunnallisverotulon noston vaikutusta 
eli ilman veroprosentin noston vaikutusta kunnan tuloveron kasvu olisi 
vuonna 2012 laskennallisesti vain +2,6 %.

Yhteisöveron tuotoksi on ennakoitu elokuun ennusteessa 310 milj. 
euroa eli 50 milj. euroa (+ 19,2 %) talousarviota enemmän. Vuoden 
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2010 yhteisöveron tuottoon verrattuna lisäystä on 52,9 milj. euroa 
(+20,6 %).

Elokuun ennusteessa arvioidaan kiinteistöveron kertymäksi kuluvalta 
vuodelta 189 milj. euroa eli 5 milj. euroa talousarviota vähemmän. 
Vuoden 2010 kiinteistöveron tuottoon verrattuna lisäystä on 4,5 milj. 
euroa (+ 2,4 %).

Kaiken kaikkiaan verotulojen kokonaiskertymän arvioidaan tänä 
vuonna olevan elokuun ennusteen mukaan 2 737,5 milj. euroa ja 
ylittävän talousarvion 120 milj. eurolla (+ 4,6 %).

Yleisen talouskehityksen arvioihin perustuen kunnan tuloveron tuotoksi 
on talousarviossa 2012 arvioitu 2 290,0 milj. euroa 18,5 %:n 
verokannalla. Tämä on + 2,3 % elokuun ennusteessa arvioitua vuoden 
2011 tuloverokertymää enemmän. 

Yhteensä verotulojen kertymäksi vuodelle 2012 ennustetaan 2 754,8 
milj. euroa, joka on + 0,6 % kuluvan vuoden ennustetta enemmän. 
Kokonaisverotulojen ennakoitu matala kasvu johtuu yhteisöveron 
tulokertymän ennustetusta heikkenemisestä vuonna 2012 vuoden 2011 
tasosta valtion talousarvioesitykseen sisältyvän kuntien yhteisöveron 
jako-osuuden alentamisen seurauksena. Matala kokonaisverotulojen 
kasvuvauhti vuonna 2012 luo haasteen kaupungin talouden tasapainon 
säilyttämiselle.

Helsingin kunnan tuloveron tuottoarvio perustuu valtion ja Kuntaliiton 
arvioihin kuntien yhteenlasketusta kuntien tuloveron tuoton kasvusta 
sekä kaupungin vuonna 2011 saamiin verotilityksiin. Tuottoarvion 
pohjana on hallituksen talousarvioehdotuksen yhteydessä esittämät 
suhdannenäkymät vuodelle 2012, jossa Suomen vuoden 2012 BKT:n 
kasvuksi ennakoitiin +1,8 %.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Ari Hietamäki, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36567

ari.hietamaki(a)hel.fi
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§ 985
V Vuoden 2012 kiinteistöveroprosentin määrääminen

HEL 2011-007178 T 02 03 02 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että 
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa: 

Kaupunginvaltuusto päättänee määrätä vuoden 2012 yleiseksi 
kiinteistöveroprosentiksi 0,80, vakituisten asuinrakennusten 
veroprosentiksi 0,32 ja rakentamattomanrakennuspaikan 
veroprosentiksi 1,80.

Samalla kaupunginvaltuusto päättänee, että sellaiseen 
rakentamattomaan yhteen rakennuspaikkaan, joka rajoittuu saman 
omistajan omistamaan rakennuspaikkaan, jolla sijaitsee omistajan 
omassa vakituisessa käytössä oleva asuinrakennus, ei sovelleta edellä 
mainittua korotettua veroprosenttia.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Ari Hietamäki, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36567

ari.hietamaki(a)hel.fi

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee esittää kaupunginvaltuustolle että 
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa: 

Kaupunginvaltuusto päättänee määrätä vuoden 2012 yleiseksi 
kiinteistöveroprosentiksi 0,80, vakituisten asuinrakennusten 
veroprosentiksi 0,32 ja rakentamattomanrakennuspaikan 
veroprosentiksi 1,80.

Samalla kaupunginvaltuusto päättänee, että sellaiseen 
rakentamattomaan yhteen rakennuspaikkaan, joka rajoittuu saman 
omistajan omistamaan rakennuspaikkaan, jolla sijaitsee omistajan 
omassa vakituisessa käytössä oleva asuinrakennus, ei sovelleta edellä 
mainittua korotettua veroprosenttia.

Esittelijä

Khs toteaa, että kiinteistöverolain 11 §:n mukaan kunnanvaltuusto 
määrää kunnan kiinteistöveroprosenttien suuruuden laissa säädettyjen 
vaihteluvälien rajoissa vuosittain etukäteen samalla, kun se vahvistaa 
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varainhoitovuoden tuloveroprosentin. Kiinteistöveroprosentit määrätään 
prosentin sadasosan tarkkuudella.

Jokaisen kunnan on vahvistettava aina yleinen kiinteistöveroprosentti ja 
vakituisten asuinrakennusten veroprosentti. Kunta voi halutessaan 
vahvistaa erillisen veroprosentin myös muille asuinrakennuksille kuin 
vakituisille asunnoille, voimalaitosrakennuksille, yleishyödyllisille 
yhteisöille ja eräin edellytyksin myös rakentamattomalle 
rakennuspaikalle. Viimeksi mainitun osalta eräiden kuntien (Helsingin 
seutu) on KiintVL:n 12 b §:n mukaan määrättävä rakentamattomalle 
rakennuspaikalle erillinen veroprosentti.

Kun kaupungin alueella ei ole muita kuin kaupungin itsensä omistamia 
voimalaitosrakennuksia ja muiden kuin vakituisten asuinrakennusten 
verotusarvo on niin pieni, että erillisen kiinteistöveroprosentin 
määräämisellä ei ole taloudellista merkitystä kaupungille, ja kun Khn 
mielestä sellaisia perusteita, joiden perusteella yleishyödyllisille 
yhteisöille tulisi määrätä poikkeava veroprosentti, ei ole, ei näille 
kiinteistöille olisi voimassa olevan kiinteistöverolain mukaisesti 
tarkoituksenmukaista määrätä erillistä veroprosenttia. Näin ollen 
Kvston tulisi määrätä ainoastaan yleinen kiinteistöveroprosentti, 
vakituisten asuinrakennusten veroprosentti ja rakentamattoman 
rakennuspaikan veroprosentti.

Vuoden 2012 verotuksessa kiinteistöveroveroprosenttien rajat ovat 
seuraavat:

yleinen kiinteistöveroprosentti 0,60–1,35

vakituisten asuinrakennusten veroprosentti 0,32–0,75

muiden asuinrakennusten veroprosentti voidaan määrätä 0,60–1,35 
vaihteluvälin rajoissa enintään 0,60 prosenttiyksikköä korkeammaksi 
kuin pääasiassa vakituiseen asumiseen käytettävien rakennusten 
veroprosentti

rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentti 1,00–3,00, KiintVL:n 
12 b §:ssä mainituissa kunnissa alaraja on valtuuston määräämä 
yleinen veroprosentti +1,00, veroprosentiksi voidaan määrätä kuitenkin 
enintään 3,00 prosenttia

yleishyödyllisen yhteisön veroprosentin alaraja 0,00

voimalaitosten veroprosentin yläraja on 2,85.

Vuoden 2012 talousarvioehdotuksessa on kiinteistöveron tuotoksi 
arvioitu vakituisten asuinrakennusten osalta 34 milj. euroa ja muun 
kiinteistökannan osalta 160 milj. euroa eli yhteensä 194 milj. euroa. 
Lisäystä kuluvan vuoden elokuussa julkaistun ennusteen mukaiseen 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 39/2011 9 (107)
Kaupunginhallitus

Kj/3
07.11.2011

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

arvioituun kiinteistöverokertymään on 2,6 %. Rakentamattomien 
rakennuspaikkojen osuus kokonaiskertymästä on 2,1 milj. euroa.

Arvio perustuu vuoden 2011 kiinteistöveron maksuunpanon 
ennakkotietojen pohjalta laadittuun laskelmaan, jossa 
kiinteistöveroprosentit ovat samat kuin vuonna 2011 eli vakituisten 
asuinrakennusten osalta kiinteistöveroprosenttiin 0,32 %, yleisen 
kiinteistöveroprosentin osalta 0,80 %:iin ja rakentamattomien 
rakennuspaikkojen osalta 1,80 %:iin.

Kunnan tulee ilmoittaa kiinteistöveroprosentit verohallinnolle 
viimeistään marraskuun 17. päivänä.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Ari Hietamäki, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36567

ari.hietamaki(a)hel.fi
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§ 986
V Eron myöntäminen Helsingin kaupungin pelastuslaitoksen 
pelastuskomentaja Kari Lehtokankaalle

Pöydälle 07.11.2011

HEL 2011-006094 T 01 01 04 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot
Erja Saarinen, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 36102

erja.saarinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Pelastuskomentaja Kari Lehtokankaan eroilmoitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Kari Lehtokangas
Pelastuslaitos Muutoksenhakukielto, valmistelu

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee esittää kaupunginvaltuustolle, että 
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee myöntää pelastuskomentaja Kari 
Lehtokankaalle eron Helsingin kaupungin pelastuslaitoksen 
pelastuskomentajan virasta 1.2.2012 lukien.

Esittelijä

Helsingin kaupungin pelastuslaitoksen pelastuskomentaja Kari 
Lehtokangas on ilmoittanut jäävänsä eläkkeelle 1.2.2012.

Kaupunginhallituksen tarkoituksena on, mikäli kaupunginvaltuusto 
hyväksyy päätösehdotuksen, kehottaa Helsingin kaupungin 
pelastuslaitosta julistamaan pelastuskomentajan viran julkisesti 
haettavaksi Helsingin kaupungin pelastustoimen johtosäännössä 
mainituin pätevyysvaatimuksin, Helsingin kaupungin kielitaitosäännön 
mukaisin vaatimuksin sekä virkaan kuuluvin palkkaeduin.
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Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot
Erja Saarinen, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 36102

erja.saarinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Pelastuskomentaja Kari Lehtokankaan eroilmoitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Kari Lehtokangas
Pelastuslaitos Muutoksenhakukielto, valmistelu
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§ 987
V Katajanokan tontin 142/1 (Stora Enso Oyj:n pääkonttorirakennus) 
asemakaavan muuttaminen (nro 12048) 

HEL 2011-000073 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että 
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee hyväksyä 8. kaupunginosan 
(Katajanokka) korttelin nro 142 tontin nro 1 asemakaavan muutoksen 
kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosaston 14.4.2011 päivätyn ja 
13.9.2011 muutetun piirustuksen nro 12048 mukaisena.  

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä

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

tanja.sippola-alho(a)hel.fi
Vartiainen Paula, kaavoitussihteeri, puhelin: 310 36045

paula.vartiainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaavakartta nro 12048
2 Valokuvia
3 Vuorovaikutusraportti
4 Päätöshistoria

Otteet

Ote Otteen liitteet
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskus

Kunnalisvalitus, yleiskaavan, 
asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen 
vahvistaminen
Esitysteksti
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4

Senaatti-kiinteistöt Oy

Päätösehdotus



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 39/2011 13 (107)
Kaupunginhallitus

Kaj/1
07.11.2011

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

Kaupunginhallitus päättänee esittää kaupunginvaltuustolle, että 
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee hyväksyä 8. kaupunginosan 
(Katajanokka) korttelin nro 142 tontin nro 1 asemakaavan muutoksen 
kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosaston 14.4.2011 päivätyn ja 
13.9.2011 muutetun piirustuksen nro 12048 mukaisena.  

Tiivistelmä

Tontin osoite on Kanavaranta 1.

Asemakaavan muutoksessa tontilla sijaitsevan rakennuksen pääkäyttö-
tarkoitukseksi merkitään liike- ja toimistorakennus. Lisäksi 
rakennuksessa sallitaan näyttely- ja ravintolatiloja, julkisen 
palvelutoiminnan tiloja sekä yksi asunto. Rakennus merkitään 
suojelluksi rakennussuojelulain nojalla. Kerrosala säilyy entisellään.

Esittelijä

Lähtökohdat

Alvar Aalto Säätiö esitti kirjeessään kaupunginhallitukselle 12.6.2000, 
että vailla suojelua olevien Alvar Aallon suunnittelemien Helsingissä 
sijaitsevien kohteiden arvo ja merkitys selvitettäisiin ja mahdollinen 
suojelu ja sen tavoitteet määriteltäisiin asemakaavassa. 
Kaupunginhallitus päätti 18.12.2000 asettaa kyseiset kohteet 
rakennuskieltoon.

Alvar Aallon suunnittelemista Helsingin kohteista on tähän mennessä 
suojeltu joko asemakaavalla tai rakennussuojelulailla kaikki paitsi 
Kortvikin vapaa-ajan rakennus ja sauna sekä Kansaneläkelaitoksen 
pääkonttori.

Stora Enso Oyj:n pääkonttorirakennuksen suojelu pyrittiin ensin 
ratkaisemaan asemakaavalla. Kaavaluonnos laadittiin vuonna 2005. 
Tämän jälkeen kuitenkin todettiin, että soveltuvampi suojelun tapa 
pääkonttorirakennuksen kohdalla olisi suojelu erityislailla siitä syystä, 
että rakennuksen arvokkaiden sisätilojen ja erityisesti kiinteän 
sisustuksen suojelu ei riittävässä määrin ole mahdollista maankäyttö- ja 
rakennuslain nojalla. Rakennus on myös rakennussuojelulain 
tarkoittama kohde, jolla on kulttuurihistoriallista merkitystä 
rakennushistorian, rakennustaiteen ja erityisten ympäristöarvojen 
kannalta.  

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti 7.2.2008 esittää 
kaupunginhallitukselle, että se tekisi esityksen Uudenmaan 
ympäristökeskukselle Stora Enso Oyj:n pääkonttorirakennuksen 
suojelemiseksi rakennussuojelulain nojalla.
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Kaupunginhallitus päätti 25.3.2008 esittää Uudenmaan 
ympäristökeskukselle, että Stora Enso Oyj:n pääkonttorirakennus 
suojeltaisiin rakennussuojelulain nojalla. 

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus määräsi 18.2.2010 
Stora Enso Oyj:n pääkonttorirakennuksen suojeltavaksi 
rakennussuojelulain nojalla. 

Ympäristöministeriö vahvisti Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskuksen alistaman suojelupäätöksen 1.6.2010.

Suojelukysymyksen ratkettua asemakaavan muutoksen valmistelua on 
jatkettu suojelupäätöksen pohjalta. 

Kaavoitustilanne

Helsingin yleiskaava 2002:ssa alue on kerrostalovaltaista aluetta, joka 
on varattu asumista ja toimitiloja varten. Alue on yleiskaavassa merkitty 
kulttuurihistoriallisesti, rakennustaiteellisesti tai maisemakulttuurin 
kannalta merkittäväksi alueeksi, jota kehitetään siten, että sen arvot ja 
ominaisuudet säilyvät. 

Tontilla voimassa oleva asemakaava on vahvistettu vuonna 1960. 
Kaavan mukaan alue on liikerakennuksen korttelialuetta (AL). 
Rakennusoikeutta ei ole määritelty. Kaavassa on rakennuksen 
kattolistan korkeutta ja sisäänvedettyä ullakkokerrosta koskeva 
määräys, lisäksi viitataan rakennusjärjestyksen määräyksiin. 

Lähiympäristön kohteista on kaavamääräyksin suojeltu presidentinlinna 
(sr ja sk) ja päävartio (sr ja sk) sekä entinen rahapajan rakennus (sr-1). 
Uspenskin katedraali on suojeltu lailla ortodoksisesta kirkosta (116 §).

Rakennuskiellot

Alueella on voimassa maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 1 momentin 
mukainen rakennuskielto asemakaavan muuttamiseksi. Kielto on voi-
massa 11.10.2012 saakka. 

Maanomistus

Tontti on yksityisomistuksessa.

Alueen yleiskuvaus

Stora Enso Oyj:n pääkonttori liittyy rakennuskannaltaan hyvin 
monipuoliseen ympäristöön. Katajanokan vanha osa on 
valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö 
(Museovirasto, ympäristöministeriö, RKY 2009). Rakennus on suojeltu 
rakennussuojelulain nojalla.
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Pääkonttorirakennuksen lähiympäristössä sijaitsee ortodoksinen 
Uspenskin katedraali ja punatiilisiä entisiä makasiinirakennuksia. 
Pääkonttorirakennuksen kanssa samassa korttelissa sijaitsee entinen 
rahapajarakennus sekä ulkoministeriön kehitysyhteistyötalo. 
Katajanokan sillan länsipuolella pääkonttorirakennuksen naapureina on 
arvokkaita hallintorakennuksia kuten presidentinlinna ja päävartio.

Alvar Aallon suunnittelema vuonna 1961 valmistunut Stora Enso Oyj:n 
pääkonttorirakennus täyttää koko sille varatun tontin. Se on laajalti 
kaupunkikuvassa ja merenrantamaisemassa näkyvä maamerkki ja 
Katajanokan kaupunginosan portti. Rakennus hahmottuu 
Pohjoisesplanadin ja Kauppatorin ympäristön uusrenessanssi- ja 
empiretyylisten rakennusten reunustaman katunäkymän päätteenä. 

Rakennuksen vahva ominaispiirre on sen säännöllinen ruutujulkisivu. 
Kaakon puoleinen julkisivu on poikkeuksellisesti umpinainen, koska 
alun perin varauduttiin rakennuksen laajentamiseen. Korkeimmillaan 
kuusikerroksisen rakennuksen ylimmät kerrokset on terassoitu ja 
kattokerrokseen liittyy oleskelutasanne. Pääasiallinen 
julkisivumateriaali on marmoria. Myös muut julkisivumateriaalit ovat 
arvokkaita: sokkeli on graniittia, julkisivun metalliosat ovat kuparia ja 
messinkiä.

Rakennus on koko olemassaolonsa ajan toiminut Stora Enso Oyj:n, 
entisen Enso Gutzeit Oy:n pääkonttorina. Rakennuksen 
maantasokerroksessa alun perin sijainnut pieni Finnlines-yhtiön 
lipunmyyntikonttori ja laivanvarustamon miehistön tilat on sittemmin 
nekin otettu toimistokäyttöön. Toisessa kerroksessa on edelleen 
asuntona käytetty tila.  

Sisätilat ovat säilyneet erinomaisesti alkuperäisessä tai alkuperäistä 
vastaavassa asussaan. Koko sisustus kalusteineen, joista monet on 
suunniteltu pääkonttorirakennusta varten, muodostaa olennaisen osan 
rakennuksen arkkitehtonisesta ja historiallisesta arvosta. 

Asemakaavan muutoksen sisältö

Tavoitteet

Asemakaavan muutoksessa tontilla sijaitsevan rakennuksen 
käyttötarkoitus määritellään nykyistä tarkemmin. Nykyinen 
käyttötarkoitusmerkintä on AL, liikerakennuksen korttelialue. Rakennus 
merkitään suojelluksi rakennussuojelulain nojalla. Kerrosala säilyy 
entisellään. 

Liike- ja toimistorakennusten korttelialue (K)
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Tontin pääkäyttötarkoitukseksi on merkitty liike- ja toimistorakennusten 
korttelialue. Rakennuksen ensimmäiseen kerrokseen saa sijoittaa 
näyttelytiloja tai julkisen palvelutoiminnan tiloja. Ylimpään kerrokseen 
saa sijoittaa ravintolan. Rakennuksessa saa lisäksi olla yksi 
kiinteistönhoitoa tai muuta kiinteistön toimintaa palveleva asunto. 

Rakennuksen käyttötarkoituksen muutosta suunniteltaessa tulee 
hankkeeseen ryhtyvän teettää asiantuntijan laatima 
käytettävyysselvitys. 

Rakennusala, kerrosala ja kerrosluvut on merkitty olemassa olevan 
tilanteen mukaisiksi. Rakennuksen vesikaton ylimmän kohdan 
korkeusasema on määritelty nykyisen korkeuden mukaan (+27,4). 
Ilmanvaihtokonehuoneen kohdalla korkeusasema saa olla +28,0. 
Tontille saadaan nykytilanteen mukaisesti sijoittaa 48 autopaikkaa. Se 
on viisi paikkaa enemmän kuin voimassa olevassa asemakaavassa. 
Koska kyseessä on suojelukohde, autopaikkamäärä ei noudata 
kantakaupungissa tavallisesti käytössä olevaa mitoitusperiaatetta (1 
autopaikka/350 k-m2).

Tontin pinta-ala on 1 666 m2 ja kerrosala 8 080 m2. 

Suojelukohteet

Ympäristöministeriö vahvisti (1.6.2010) Uudenmaan elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristökeskuksen tekemän suojelupäätöksen 
(18.2.2010), jossa pääkonttorirakennus määrätään suojeltavaksi 
rakennussuojelulain nojalla ja jossa annetaan rakennukselle 
suojelumääräykset. Suojelumääräyksissä edellytetään, että rakennusta 
käytetään, hoidetaan ja korjataan sen rakennustaiteellisen, 
historiallisen ja kaupunkikuvallisen arvon edellyttämällä tavalla. 
Ulkoasun arkkitehtoninen ominaisluonne tulee säilyttää, julkisivun 
päämateriaaliksi määrätään Aallon alkuperäistoteutuksen kaltainen 
marmori. Vesikaton yläpuolisten laitteiden aiheuttamat muutokset tulee 
sovittaa rakennuksen arkkitehtuuriin. Suojelumääräyksissä yksilöidään 
suojeltavat sisätilat, joissa suojelu koskee tilajaon periaatteita, 
rakenteita sekä alkuperäistä kiinteää sisustusta sekä useita 
sisustuksen yksityiskohtia. Koko rakennuksessa ikkunat painikkeineen 
ja yksityiskohtineen tulee säilyttää. 

Asemakaavan muutoksessa rakennus osoitetaan merkinnällä 
rakennussuojelulain nojalla suojeltu rakennus (srs). Korjaus- ja 
muutostöitä koskevat määräykset on annettu suojelupäätöksessä. 
Korjaus- ja muutostöille tulee ennen rakennusluvan myöntämistä saada 
Museoviraston hyväksyntä. Kaavamääräyksissä todetaan, että 
rakennus on osa valtakunnallisesti merkittävää rakennettua 
kulttuuriympäristöä (RKY 2009, Katajanokan vanha osa).
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Asemakaavan muutoksen vaikutukset

Asemakaavan muutos mahdollistaa pääkonttorirakennuksen käytön 
sen alkuperäisessä tarkoituksessa toimistotalona, mutta sallii myös 
tilojen muuttamisen liiketoiminnan tarpeisiin. Käyttötarkoituksen 
muutokset edellyttävät käytettävyysselvitystä ja Museoviraston 
hyväksyntää. Myös muille muutos- ja korjaustöille tulee saada 
Museoviraston hyväksyntä.  Rakennuksen avaaminen laajemmalle 
yleisölle mahdollistuu, mikäli siihen sijoitetaan kaavamuutoksen 
sallimia ravintola- tai näyttelytoimintoja tai julkisen palvelun tiloja. 

Suunnittelun vaiheet ja vuorovaikutus

Vireilletulosta ilmoitettiin osallisille kaupunkisuunnitteluviraston 
asemakaavaosaston kirjeellä (18.3.2005), jonka mukana lähetettiin 
osallistumis- ja arviointisuunnitelma (päivätty 18.3.2005) sekä 
asemakaavan muutosluonnos. 

Osallistuminen ja vuorovaikutus on järjestetty osallistumis- ja 
arviointisuunnitelman mukaisesti. 

Asemakaavan muutosluonnos on ollut nähtävänä kaupunkisuunnittelu-
virastossa 29.3.–15.4.2005 ja viraston internetsivuilla.

Yhtäaikaisesti asemakaavan muutoksen valmistelun kanssa on ollut 
käynnissä rakennuksen korjausta ja sen suojelua koskevia prosesseja.

Rakennuksen omistaja jätti keväällä 2005 rakennusvalvontavirastoon 
poikkeamislupahakemuksen julkisivun alkuperäisen materiaalin, 
marmorin, muuttamiseksi graniitiksi. Omistaja päätti kuitenkin 
myöhemmin luopua suunnitelmasta ja korjata julkisivun käyttäen 
marmoria. 

Docomomo Suomi Finland ry teki keväällä 2005 esityksen Uudenmaan 
ympäristökeskukselle pääkonttorirakennuksen suojelemiseksi 
rakennussuojelulain nojalla. Rakennussuojeluesitys hylättiin, koska 
Helsingin kaupunki oli käynnistänyt asemakaavaprosessin, jonka 
tavoitteena oli rakennuksen mahdollisimman laaja suojelu.

Docomomo Suomi Finland ry, Helsingin kaupunginhallitus ja Stora 
Enso Oyj valittivat hylkäyspäätöksestä. Ympäristöministeriö hylkäsi 
valitukset 2005 ja katsoi, ettei rakennuksen suojeleminen 
rakennussuojelulain nojalla tässä vaiheessa ollut perusteltua, koska 
suojelevan asemakaavan muutoksen laatiminen oli vireillä ja koska 
puutteellisten selvitysten vuoksi rakennuksen sisätilojen suojelun 
tarvetta ja sisältöä ei ollut voitu täsmentää. Tämän jälkeen laadittiin 
Stora Enso Oyj:n teettämä rakennushistoriaselvitys, joka valmistui 
talvella 2007. 
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Docomomo Suomi Finland ry:n valitti ympäristöministeriön hylkäävästä 
päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen alkuvuodesta 2006. 
Tämäkin valitus hylättiin kesällä 2006, sillä rakennuksen arvojen 
säilymisen turvaavan asemakaavan muutoksen tekeillä ollessa ei 
suojelua rakennussuojelulain nojalla tässä vaiheessa pidetty 
perusteltuna.

Keväällä 2005 nähtävillä ollut asemakaavan muutosluonnos sisälsi 
varsin kattavat suojelumääräykset, myös sisätilojen osalta. 
Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen jälkeen kaavamuutoksen 
valmistua jatkettiin samalta pohjalta. Museovirastolta pyydettiin esitys 
suojelumääräyksiksi (20.6.2007). Museoviraston esityksen mukaisista 
suojelumääräyksistä keskusteltiin edelleen rakennuksen omistajan ja 
muiden osallisten kanssa. Myös ympäristöministeriötä pyydettiin 
kommentoimaan Museoviraston esityksen pohjalta laadittuja 
suojelumääräyksiä. Ministeriön mukaan sisätilojen yksityiskohtien 
muuttaminen ei edellytä maankäyttö- ja rakennuslain edellyttämää 
lupaa ja siten niitä koskevien kaavamääräysten toteutumisen valvonta 
on käytännössä lähes mahdotonta. 

Kaupunkisuunnittelulautakunta totesi 7.2.2008, että soveltuvampi 
suojelun tapa pääkonttorirakennuksen kohdalla olisi suojelu erityislailla 
siitä syystä, että rakennuksen arvokkaiden sisätilojen ja erityisesti 
kiinteän sisustuksen suojelu ei riittävässä määrin ole mahdollista 
maankäyttö- ja rakennuslain nojalla. Rakennus on myös 
rakennussuojelulain tarkoittama kohde, jolla on kulttuurihistoriallista 
merkitystä rakennushistorian, rakennustaiteen ja erityisten 
ympäristöarvojen kannalta. Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti 
7.2.2008 esittää kaupunginhallitukselle, että se tekisi esityksen 
Uudenmaan ympäristökeskukselle Stora Enso Oyj:n 
pääkonttorirakennuksen suojelemiseksi rakennussuojelulain nojalla. 
Kaupunginhallitus päätti 25.3.2008 esittää Uudenmaan 
ympäristökeskukselle, että Stora Enso Oyj:n pääkonttorirakennus 
suojeltaisiin rakennussuojelulain nojalla. 

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus määräsi 18.2.2010 
Stora Enso Oyj:n pääkonttorirakennuksen suojeltavaksi 
rakennussuojelulain nojalla. Ympäristöministeriö vahvisti Uudenmaan 
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen suojelupäätöksen 1.6.2010.

Näiden vaiheiden jälkeen, suojelukysymyksen ratkettua, asemakaavan 
muutoksen valmistelua on jatkettu suojelupäätöksen pohjalta. 
Asemakaavan muutosluonnoksessa (2005) olleet suojelumääräykset 
on muutosehdotuksessa korvattu viittauksella suojelupäätökseen. 
Rakennuksen käyttötarkoitusmerkintää ja muita kaavamääräyksiä on 
pohdittu yhdessä rakennuksen omistajan sekä viranomaisten ja muiden 
asiantuntijoiden kanssa. 
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Tehdyt tarkistukset ovat asemakaavan muutoksen alkuperäisten 
tavoitteiden mukaisia, joten tarkistettua luonnosta ei ole asetettu 
mielipiteitä varten nähtäville.

Viranomaisyhteistyö ja esitetyt mielipiteet

Kaavaprosessin eri vaiheissa on tehty viranomaisyhteistyötä 
kaupunginmuseon ja rakennusvalvontaviraston, Uudenmaan elinkeino-
, liikenne- ja ympäristökeskuksen (entinen Uudenmaan 
ympäristökeskus), myöhemmin sekä Museoviraston että 
ympäristöministeriön kanssa. Samoin on tehty yhteistyötä rakennuksen 
omistajan (Kiinteistö Oy Katajanokan Kanavaranta 1 ja 2008 lähtien 
Westinvest First Kanavaranta Oy) sekä muiden osallisten ja 
asiantuntijoiden kanssa. Lisäksi on saatu kommentteja, jotka ovat 
koskeneet rakennuksen suojelua joko asemakaavalla tai 
rakennussuojelulailla, rakennushistoriaselvityksen tarpeellisuutta sekä 
rakennuksen käyttötarkoitusta.

Kaupunkisuunnittelulautakunta on käsitellyt luonnosvaiheen kannanotot 
ja mielipiteet 7.2.2008.

Asemakaavan muutoksen valmistelun jatkotyön yhteydessä saadut 
viranomaisten kannanotot ja mielipiteet koskivat mahdollisen 
käyttötarkoituksen muutoksen vaikutuksia suojeltuun rakennukseen 
sekä käytettävyysselvityksen tarpeellisuutta. Lisäksi esitettiin 
harkittavaksi SRS-merkintää sekä saatiin huomautuksia rakennuksen 
ylimmästä sallitusta korkeusasemasta ja autopaikkamäärästä. 
Kannanotot ja mielipiteet on otettu kaavaehdotuksessa huomioon. 
Rakennuksen pääkäyttötarkoitus on osoitettu siinä harjoitettavan 
toiminnan mukaisesti vastaavasti kuin myös rakennussuojelulain 
nojalla suojellun Finlandia-talon asemakaavassa.

Viranomaisten kannanotot, mielipiteet ja vastineet niihin on selostettu 
yksityiskohtaisemmin vuorovaikutusraportissa. 

Ehdotuksen nähtävillä olo ja lausunnot

Ehdotus on ollut julkisesti nähtävänä 6.5. - 6.6.2001 maankäyttö- ja 
rakennusasetuksessa säädetyllä tavalla. Ehdotusta vastaan ei ole tehty 
muistutuksia. 

Ehdotuksesta ovat antaneet lausuntonsa kiinteistölautakunta, yleisten 
töiden lautakunta, rakennuslautakunta, Helsingin seudun 
ympäristöpalvelut -kuntayhtymä, Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskus (ELY-keskus), pelastuslautakunta, ympäristökeskus, 
kaupunginmuseon johtokunta ja Museovirasto. 
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Kaupunginmuseon johtokunnalla, ympäristökeskuksella ja 
pelastuslaitoksella ei ole huomautettavaa asemakaavan muutoksesta. 

Lausunnoissa puolletaan asemakaavan muutosehdotuksen 
hyväksymistä. Lisäksi lausunnoissa pidetään positiivisena 
asemakaavan muutosehdotuksessa annettua mahdollisuutta muuttaa 
rakennuksen käyttötarkoitusta. Samalla tuodaan esille huoli siitä, ettei 
muutos- ja korjaustöissä heikennettäisi rakennuksen arkkitehtonisia, 
historiallisia ja kaupunkikuvallisia arvoja. ELY-keskus edellyttää, että 
käytettävyysselvityksestä ja käyttötarkoituksen muutoksen 
vaikutuksista suojelutavoitteisiin ja suojelupäätöksen toteutumiseen 
pyydetään Museoviraston lausunto. Museoviraston lausunnossa 
esitetään täsmennystä käyttötarkoitusta koskevaan 
kaavamääräykseen.

Lausunnot ja vastineet niihin on selostettu yksityiskohtaisemmin 
vuorovaikutusraportissa.  

Asemakaavan muutosehdotukseen tehdyt muutokset

Asemakaavan muutosehdotukseen on lausuntojen johdosta tehty 
seuraavat tarkistukset:

 Museoviraston lausunnon johdosta on käyttötarkoitusta 
koskevaa määräystä täsmennetty siten, että rakennuksen 
käyttötarkoituksen muutosta suunniteltaessa tulee hankkeeseen 
ryhtyvän teettää asiantuntijan laatima käytettävyysselvitys siitä, 
miten muutos vaikuttaisi rakennuksen suojeluarvoihin.

 ELY-keskuksen lausunnon johdosta on rakennuksen 
käyttötarkoitusta koskevaan kaavamääräykseen lisätty lause, 
jonka mukaan käytettävyysselvityksestä ja käyttötarkoituksen 
muutoksen vaikutuksista suojelutavoitteisiin ja suojelupäätöksen 
toteutumiseen tulee pyytää Museoviraston lausunto 

Kaavaselostukseen on lisäksi tehty teknisluonteinen kaupunginosan 
nimeä koskeva tarkistus.

Tehdyt muutokset eivät ole olennaisia, joten ehdotusta ei ole tarpeen 
asettaa uudelleen nähtäville.

Asianosaisten kuuleminen

Tehdyistä tarkistuksista on pyydetty tontinomistajan mielipide sekä 
informoitu Museovirastoa ja Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskusta. Asiasta ei ole esitetty huomautuksia.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
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Hannu Penttilä

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

tanja.sippola-alho(a)hel.fi
Vartiainen Paula, kaavoitussihteeri, puhelin: 310 36045

paula.vartiainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaavakartta nro 12048
2 Valokuvia
3 Vuorovaikutusraportti
4 Päätöshistoria

Otteet

Ote Otteen liitteet
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskus

Kunnalisvalitus, yleiskaavan, 
asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen 
vahvistaminen
Esitysteksti
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4

Senaatti-kiinteistöt Oy

Tiedoksi

Kaupunkisuunnittelulautakunta
Kiinteistölautakunta
Rakennuslautakunta
Pelastuslautakunta
Yleisten töiden lautakunta
Kaupunginmuseon johtokunta
Ympäristökeskus
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§ 988
V Hermannin tontin 21018/2 asemakaavan muuttaminen (nro 11975)

Pöydälle 07.11.2011

HEL 2011-001277 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä

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

tanja.sippola-alho(a)hel.fi
Vartiainen Paula, kaavoitussihteeri, puhelin: 310 36045

paula.vartiainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaavakartta nro 11975
2 Havainnekuva
3 Valokuva suojelukohteesta
4 Vuorovaikutusraportti ja asukastilaisuuden muistio
5 Päätöshistoria

Otteet

Ote Otteen liitteet
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskus

Kunnalisvalitus, yleiskaavan, 
asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen 
vahvistaminen
Esitysteksti
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4
Liite 5

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee esittää kaupunginvaltuustolle, että 
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa: 

Kaupunginvaltuusto päättänee hyväksyä 21. kaupunginosan 
(Hermanni) korttelin nro 21018 tontin 2 asemakaavan muutoksen 
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kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosaston 3.3.2011 päivätyn 
piirustuksen nro 11975 mukaisena. 

Tiivistelmä

Tontin osoite on Sörnäistenkatu 17.

Nykyisen päiväkodille varatun yleisten lähipalvelurakennusten (YL) 
tontin kerrosalaa kasvatetaan 460 m2, mikä mahdollistaa aiempiin 
suunnitelmiin verrattuna hiukan suuremman päiväkodin rakentamisen 
tontille. Muutoksen jälkeen tontin kerrosala on 1 000 m2.

Esittelijä

Lähtökohdat

Kaavoitustilanne 

Helsingin yleiskaava 2002:ssa alue on kerrostalovaltaista aluetta, 
asuminen/toimitila. 

Alueella voimassa oleva asemakaava on hyväksytty vuonna 2002. 
Kaavan mukaan alue on julkisten lähipalvelurakennusten korttelialuetta 
(YL). Alueen rakennusoikeus on yhteensä 540 k-m2. 

Maanomistus

Tällä hetkellä tontti on Senaatti-kiinteistöjen omistuksessa, mutta on 
siirtymässä kaupungin omistukseen.

Alueen yleiskuvaus

Etelä-Hermanni on osa Helsingin itäistä kantakaupunkia ja sijaitsee 
Hämeentien, Hermannin rantatien ja Junatien rajaamalla alueella. Se 
koostuu toiminnallisesti eriluonteisista osista ja jäsentyy 
kokonaisuudeksi uuden asuinalueen ja kahden suuren julkisen 
rakennusryhmän kautta. 

Suunnittelualue on Helsingin vankilan itäpuolella, vankila-alueen ja 
Hermannin rantatien välissä. Alueen eteläpuolella on Helsingin 
tukkutori.

Tontti sijoittuu Agroksenmäen länsirinteeseen. Sen länsireunassa on 
jyrkkäpiirteinen kallioleikkaus, maasto nousee pari metriä 
Sörnäistenkadun korosta.  

Suojelukohteet

Tontin korkeimmalla kohdalla sijaitsee huonokuntoinen, sr-2-
merkinnällä suojeltu rakennus, joka on ollut entinen vankilan sikala.
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Yhdyskuntatekninen huolto, maaperä ja ympäristöhäiriöt

Kaava-alue on yhdyskuntateknisen huollon verkoston piirissä. Alueen 
maaperä on suureksi osaksi kallion päällistä täyttömaata, joka on 
tutkimuksissa todettu pilaantuneeksi etupäässä raskasmetalleilla. Suuri 
osa alueesta on kunnostettu vuonna 2007. Pilaantunutta maata on 
etenkin tontin kaakkoiskulmassa ja mahdollisesti sikalarakennuksen 
alla.

Asemakaavan muutoksen sisältö

Asemakaavan muutoksessa yleisten lähipalvelurakennusten (YL) tontin 
rakennusoikeutta kasvatetaan 460 k-m2, mikä mahdollistaa aiempiin 
suunnitelmiin verrattuna hiukan suuremman päiväkodin rakentamisen 
tontille. Asemakaavan muutos pyrkii vastaamaan sosiaaliviraston 
päiväkotipaikkojen rakentamistarpeeseen Etelä-Hermannin alueelle. 
Tonttia pienennetään 89 m2, joka on osoitettu viereisen Agroksenmäen 
puiston osaksi. Puistoalueen laajentaminen mahdollistaa kevyen 
liikenteen reitin toteuttamisen nykyisten maastonmuotojen mukaan 
ilman laajamittaista louhintaa. 

Julkisten lähipalvelurakennusten korttelialue (YL)

Tontille on mahdollisuus rakentaa yksikerroksinen, julkisessa käytössä 
oleva rakennus. Tontilla nykyisin sijaitseva vanha tiilipintainen 
rakennus on suojeltu ja se tulee ottaa osaksi uutta 
rakennuskokonaisuutta. Tontin rakennusoikeus on 1 000 k-m2.

Puisto (VP)

Puistoon on osoitettu kevyen liikenteen reitti, joka yhdistää 
Sörnäistenkadun ja viereiset tontit Agroksenmäen puistoon. 

Liikenne

Alueen liikennejärjestelyt säilyvät ennallaan. Tontin saatto- ja 
huoltoliikenne on Sörnäistenkadun kautta.

Julkisten lähipalvelurakennusten korttelialueella autopaikkamäärä on 1 
autopaikka/320 k-m2 autopaikkamäärien laskentaohjeen mukaisesti.

Nykyisten pysäköinti- ja huoltoajon järjestelyjen muuttaminen edellyttää 
erillisiä neuvotteluja ympäröivien taloyhtiöiden kanssa. 

Suojelukohteet

Vankilan entinen sikala on suojeltu voimassa olevassa asemakaavassa 
merkinnällä sr-2. Rakennusta ei saa purkaa ja siinä tehtävien korjaus- 
tai muutostöiden tulee olla sellaisia, että rakennuksen historiallisesti 
arvokas ja kaupunkikuvan kannalta merkittävä luonne säilyy tai 
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palautuu. Suojelumääräys säilyy asemakaavan muutoksessa 
ennallaan.

Sikalarakennuksesta on laadittu julkisivujen kuntokartoitus ja 
rakenteiden haitta-ainetutkimus. Rakennus on todettu 
huonokuntoiseksi. Rakennuksessa on käytetty terveydelle ja 
ympäristölle haitallisia ja ongelmajätteeksi luokiteltavia materiaaleja. 
Rakennuksen alapohjan maanvaraisen lattian on kuntokartoituksessa 
todettu sisältävän haihtuvia hiilivetyjakeita, jotka voivat aiheuttaa 
haitallisten yhdisteiden kulkeutumisen sisäilmaan sekä hajuhaittoja. 
Rakennuksen käyttöönotto osana päiväkotia edellyttää 
huonokuntoisten rakenteiden purkamista ja säilytettävien rakenteiden 
kunnostamista. 

Rakennuksen mahdollisesti käyttökelpoisia osia ovat tiilirakenteet. 
Tiilirakenteiden säilyttäminen edellyttää kuntotutkimuksen perusteella 
mm. ulkoseinien sisäpuolisten ja kappaholvin yläpuolisten 
rakennekerrosten ja sisäseinien pintojen poistamista sekä 
alapohjarakenteiden uusimista kokonaan. Tiilirakenteet on kuivatettava. 
Rakennuksen ulkoseinien lämpö- ja kosteustekninen toiminta on 
tarkistettava huolella jatkosuunnittelun yhteydessä. Ulkoseinien ja 
yläpohjien mikrobikasvun riski on otettava huomioon korjaus- ja 
rakentamistoimien suunnittelussa. 

Yhdyskuntatekninen huolto

Alue on liitettävissä kunnallisteknisen verkostoon.

Maaperän rakennettavuus ja puhtaus

Saatavilla olevien maaperätietojen mukaan rakennukset perustetaan 
suoraan kalliolle. Kunnallistekniikan rakentamisessa on varauduttava 
kalliopinnan louhintaan. 

Alue on osittain kunnostettu vuonna 2007. Alue on kunnostettava siten, 
että se soveltuu päiväkotikäyttöön. 

Asemakaavan muutoksen vaikutukset

Toteutuessaan asemakaava saattaa loppuun korttelin 21018 
muutoksen vankila-alueesta asuntopainotteiseksi alueeksi ja eheyttää 
kaupunkikuvaa ja nostaa rakennetun ympäristön laatua tältä osin. 
Toteutuessaan päiväkoti parantaa alueellisten lähipalvelujen tarjontaa 
ja vastaa päiväkotipaikkojen tarpeeseen Etelä-Hermannissa.

Päiväkodin rakentamisesta aiheutuu kaupungille uudisrakentamisen 
osalta n. 3 milj. euron kustannukset (alv 0 %) ja säilytettävän 
rakennuksen osalta n. 1 milj. euron kustannukset (alv 0 %).
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Toteutus

Lasten päiväkotihanke Etelä-Hermanni sisältyy kaupunginvaltuuston 
10.11.2010 hyväksymään talonrakennushankkeiden 
rakentamisohjelmaan vuosiksi 2011–2015. Ohjelmassa 
rakentamisvuosiksi on merkitty 2013–2014.

Suunnittelun vaiheet ja vuorovaikutus

Kaavoitustyö on käynnistetty kiinteistöviraston tilakeskuksen 
aloitteesta. 

Vireilletulosta on ilmoitettu osallisille kaupunkisuunnitteluviraston 
asemakaavaosaston kirjeellä, jonka mukana lähetettiin osallistumis- ja 
arviointisuunnitelma (päivätty 1.6.2009). Vireilletulosta ilmoitettiin myös 
vuoden 2010 kaavoituskatsauksessa.

Osallistuminen ja vuorovaikutus on järjestetty osallistumis- ja 
arviointisuunnitelman mukaisesti. 

Asemakaavan muutosluonnos ja selostusluonnos ovat olleet 
nähtävänä kaupunkisuunnitteluvirastossa 8.6.–26.6.2009 ja viraston 
internetsivuilla. Luonnosta koskeva yleisötilaisuus pidettiin 4.1.2011.

Viranomaisyhteistyö

Kaavamuutoksen valmistelun yhteydessä on tehty viranomaistyötä 
kaupunginmuseon, sosiaaliviraston, rakennusviraston katu- ja puisto-
osaston sekä kiinteistöviraston kanssa.

Sosiaalivirastolla ei ollut huomautettavaa asemakaavan 
muutosluonnoksesta.  

Kaupunginmuseon kannanotto kohdistui etupäässä vanhan 
rakennuksen suojeluun sekä uudisrakennuksen toteuttamistapaan ja 
se on uudisrakennuksen osalta otettu huomioon kaavaehdotusta 
valmisteltaessa.

Esitetyt mielipiteet

Kaavamuutoksen valmisteluun liittyen asemakaavaosastolle saapui 
seitsemän mielipidekirjettä, jotka koskivat asemakaavan 
muutosluonnosta. Lisäksi suullisia mielipiteitä esitettiin 
keskustelutilaisuudessa ja puhelimitse. 

Mielipiteet kohdistuivat liikennejärjestelyihin, uudisrakentamisen 
korkeuteen ja sijoittumiseen tontilla sekä entisen sikalarakennuksen 
suojelukysymyksiin.

Mielipiteet on kaavoitustyössä otettu huomioon.
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Liitteenä olevassa vuorovaikutusraportissa esitetään tiivistelmät 
viranomaisten kannanotoista ja mielipiteistä sekä niiden vastineet 
laajemmin. Vuorovaikutusraportin liitteenä on muistio 
keskustelutilaisuudesta.

Nähtävillä olo, muistutus ja lausunnot sekä lisäykset selostukseen

Ehdotus on ollut julkisesti nähtävänä 8.4.–9.5.2011 maankäyttö- ja 
rakennusasetuksessa säädetyllä tavalla. Ehdotusta vastaan on tehty 
yksi muistutus. 

Ehdotuksesta ovat antaneet lausuntonsa sosiaalivirasto, pelastuslaitos, 
kiinteistövirasto, ympäristökeskus, kaupunginmuseo, Helsingin seudun 
ympäristöpalvelut -kuntayhtymä, rakennusvirasto, Helsingin Energia -
liikelaitos ja Helen Sähköverkko Oy.

Muistutus

Muistutus kohdistuu päiväkodin uudisosan sijoittumiseen tontilla sekä 
tontin puustoon. Päiväkodin uudisosaa ei saisi sijoittaa kiinni tontin 
pohjoisrajaan ja rakennuksen tulisi olla matalampi, eikä puita saisi 
kaataa, jotta tontin puistomainen ilme ja viereisen asuintalon näkymät 
säilyisivät.

Muistutuksessa asemakaavan muutosehdotusta puolletaan edellyttäen, 
että uudisrakentaminen sijoitetaan tontin eteläreunalle.

Muistutuksessa esitettyä ratkaisua on selvitetty kaavan valmistelun 
alkuvaiheessa. Päiväkodin uudisosan sijoittuminen tontin 
pohjoisreunalle ottaa huomioon päiväkodin suunnittelulle asetetut tiukat 
reunaehdot ja on myös kaupunkirakenteellisesti onnistunut ratkaisu. 
Tontti on muilta osin merkitty asemakaavakartassa kokonaan 
istutettavaksi alueeksi. 

Lausunnot

Pelastuslaitoksella, kiinteistövirastolla, ympäristökeskuksella, Helsingin 
Energia -liikelaitoksella ja Helen Sähköverkko Oy:llä ei ole 
muutosehdotukseen huomautettavaa.

Sosiaalivirasto toteaa, että päiväkotihanke sisältyy 
kaupunginvaltuuston hyväksymään talonrakennushankkeiden 
rakentamisohjelmaan vuosiksi 2011–2015.

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä toteaa, että aluetta 
palvelevat yleiset vesijohdot ja viemärit on rakennettu valmiiksi.

Kaupunginmuseo korostaa, että suojellun rakennuksen 
kaupunkikuvallinen arvo tulee säilyttää.
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Rakennusvirasto katsoo, että asemakaavan muutoshakemusta ei tule 
hyväksyä ennen kuin tarpeelliset tutkimukset ja selvitykset vankilan 
sikalan osalta on tehty. Lisäksi päiväkodin saattoliikennettä tulee vielä 
tarkastella toimivuuden ja turvallisuuden kannalta.

Lausunnot on otettu huomioon siten, että selostukseen on lisätty 
luettelo asemakaavan valmistelun yhteydessä tehdyistä selvityksistä 
sekä tutkitut vaihtoehdot. 

Muistutus ja lausunnot eivät anna aihetta muuttaa asemakaavan 
muutosehdotusta. 

Muistutus, lausunnot ja vastineet niihin on selostettu 
yksityiskohtaisemmin vuorovaikutusraportissa. 

Saapunut kirje

Helsingin Sininen Kuu / Sörnäistenkatu 19:n taloyhtiön hallitus on 
lähettänyt Khlle kirjeen 7.11.2011 ja viitannut aiemmin esittämäänsä 
muistutukseen. Khs pitää kaupunkisuunnittelulautakunnan vastausta 
asiassa perusteltuna.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä

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

tanja.sippola-alho(a)hel.fi
Vartiainen Paula, kaavoitussihteeri, puhelin: 310 36045

paula.vartiainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaavakartta nro 11975
2 Havainnekuva
3 Valokuva suojelukohteesta
4 Vuorovaikutusraportti ja asukastilaisuuden muistio
5 Päätöshistoria

Otteet

Ote Otteen liitteet
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskus

Kunnalisvalitus, yleiskaavan, 
asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen 
vahvistaminen
Esitysteksti
Liite 1
Liite 2
Liite 3



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 39/2011 29 (107)
Kaupunginhallitus

Kaj/2
07.11.2011

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

Liite 4
Liite 5

Tiedoksi

Kaupunkisuunnittelulautakunta
Kiinteistölautakunta
Rakennuslautakunta
Sosiaalivirasto
Kiinteistövirasto
Kaupunginmuseo
Rakennusvirasto
Pelastuslaitos
Ympäristökeskus

Päätöshistoria

Kaupunkisuunnittelulautakunta 06.09.2011 § 285

HEL 2011-001277 T 10 03 03

Ksv 1061_2, Sörnäistenkatu 17, karttaruutu H4

Päätös

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti lähettää 3.3.2011 päivätyn 21. 
kaupunginosan (Hermanni) korttelin 21018 tonttia 2 koskevan 
asemakaavan muutosehdotuksen nro 11975 kaupunginhallitukselle 
puoltaen sen hyväksymistä, ja esittää etteivät tehty muistutus ja 
annetut lausunnot anna aihetta muihin toimenpiteisiin.

Samalla lautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, ettei kaavan 
muutosehdotusta aseteta uudelleen nähtäville.

Lisäksi lautakunta päätti antaa kaupunkisuunnittelulautakunnan 
esityksestä ja vuorovaikutusraportista ilmenevät vastaukset kaupungin 
perusteltuna kannanottona tehtyyn muistutukseen.

Merkittiin, että lautakunta muutti asioiden käsittelyjärjestystä niin, että 
yleissuunnitteluosaston asiat 1 ja 2 käsiteltiin asemakaavaosaston 
asioiden 1 ja 2 jälkeen.

Päätöksen jakelu 

 kaupunginhallitus
 hallintokeskus (Kaj-rooteli/Vartiainen)

Esittelijä
asemakaavapäällikkö
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Olavi Veltheim

Lisätiedot
Salla Hoppu, arkkitehti, puhelin: 310 37240

salla.hoppu(a)hel.fi
Iivonen Johanna, liikenneinsinööri, liikennesuunnittelu, puhelin: 310 37137

johanna.iivonen(a)hel.fi
Laakso Kaarina, diplomi-insinööri, teknistaloudellinen suunnittelu, puhelin: 310 37250

kaarina.laakso(a)hel.fi
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§ 989
V Pikku-Huopalahden toimitilatontin vuokrausperusteet 

HEL 2011-002480 T 10 01 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se päättäisi 
seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee, että kiinteistölautakunta oikeutettaisiin 
vuokraamaan lautakunnan määräämälle Helsingin kaupungin 16. 
kaupunginosan (Ruskeasuo) korttelin nro 16707 tontin nro 7 (os. Hilda 
Flodinin aukio 2, pinta-ala 309 m²) lautakunnan määräämästä 
ajankohdasta alkaen 31.12.2070 saakka seuraavin ehdoin:

1. Tontin vuosivuokra määrätään pitäen perusteena virallisen 
elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 
vastaavaa 30 euron suuruista kerrosneliömetrihintaa 
toimitilakerrosalan osalta ja 40 euron suuruista 
kerrosneliömetrihintaa asuinkerrosalan osalta.

2. Muutoin noudatetaan toimitilatonttien vuokrasopimuslomakkeen 
ehtoja. 

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä

Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Liitteet

1 Sijaintikartta
2 Ote asemakaavasta
3 Kiinteistölautakunnan päätös 3.5.2011
4 Kiinteistölautakunnan muistio 3.5.2011

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee esittää kaupunginvaltuustolle, että se 
päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee, että kiinteistölautakunta oikeutettaisiin 
vuokraamaan lautakunnan määräämälle Helsingin kaupungin 16. 
kaupunginosan (Ruskeasuo) korttelin nro 16707 tontin nro 7 (os. Hilda 
Flodinin aukio 2, pinta-ala 309 m²) lautakunnan määräämästä 
ajankohdasta alkaen 31.12.2070 saakka seuraavin ehdoin:
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1. Tontin vuosivuokra määrätään pitäen perusteena virallisen 
elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 
vastaavaa 30 euron suuruista kerrosneliömetrihintaa 
toimitilakerrosalan osalta ja 40 euron suuruista 
kerrosneliömetrihintaa asuinkerrosalan osalta.

2. Muutoin noudatetaan toimitilatonttien vuokrasopimuslomakkeen 
ehtoja. 

Tiivistelmä

Pikku-Huopalahden viimeiselle rakentamattomalle toimitilatontille 
16707/7, rakennusoikeus 600 k-m², esitetään tontin 
vuokrausperusteiden vahvistamista. Vuokra-ajaksi esitetään 60 vuotta,  
asuintilojen osalta nykyhintaa 722 euroa/k-m² ja toimitilojen osalta 
nykyhintaa 541 euroa/k-m². Vuokra määräytyisi 5 %:n mukaan.  

Samalla kaupunginhallitus toteaa tarkoituksenaan olevan varata tontti 
FSR Consulting Oy:lle ja  ********** toimisto-, opetus- ja näyttelytilojen 
sekä asuintilojen suunnittelua varten.

Esittelijä

Taustaa

 Pikku-Huopalahti on valmiiksi rakennettu lukuun ottamatta tonttia 
16707/7. Tontti on aikanaan erotettu asemakaavan muutoksella 
asuinkorttelista 16707 ja tontille on keskitetty korttelin 
toimitilarakennusoikeus. Tontti on ollut yli kymmenen vuotta vapaiden 
toimitilatonttien listalla kaupungin Internet-sivuilla ja tontista on 
neuvoteltu eri tilantarvitsijoiden kanssa, mutta yritykset eivät ole 
johtaneet myönteiseen lopputulokseen.

Asemakaava ja tonttitiedot

Tontti 16707/7 kuuluu voimassa olevan kaupunginvaltuuston 13.3.1996 
hyväksymän ja 3.5.1996 lainvoiman saaneen asemakaavan nro 10332 
mukaan liike- ja toimistorakennusten, yleisten rakennusten ja 
ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomien teollisuusrakennusten 
korttelialueeseen (KYT). Tontille rakennettavaan rakennukseen saa 
merkityn rakennusoikeuden lisäksi sijoittaa ullakolle saunatiloja 
aputiloineen. 

Tontin pinta-ala on 309 m² ja rakennusoikeus 600 k-m², mikä vastaa 
tonttitehokkuuslukua e=1,94. 

Tontin autopaikat on mahdollista sijoittaa joko tontille tai Tilkankadun 
Pysäköinti Oy:n pysäköintilaitokseen, josta on sovittava erikseen 
pysäköintiyhtiön kanssa. 
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Kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosaston mukaan tontille 
rakennettavaan toimitilarakennukseen voidaan sijoittaa asumista 
edellyttäen, että pääasiallinen toteutus on toimitilarakentamista. 
Rakentamiselle on haettava kuitenkin poikkeamislupa. 

Vuokra-aika ja vuokrausperusteet 

Tontti nro 16707/7 voitaisiin vuokrata toimitila- ja asuntotarkoituksiin 60 
vuoden pituisella maanvuokrasopimuksella. 

Vuokranmääräytymisperusteena voitaisiin käyttää toimitilojen osalta 
elinkustannusindeksiin sidottua pääoma-arvoa 30 euroa/k-m² (ind. 
100), mikä tällä hetkellä vastaa nykyarvoa 541 euroa/k-m² (ind. 1804). 
Asuintilojen osalta vuokra tulisi määritellä pääoma-arvon 40 euroa/k-m² 
(ind. 100) mukaan, mikä vastaa nykyarvoa 722 euroa/k-m².

Tontin varaaminen 

FSR Consulting Oy ja  ********** ovat toimittaneet 21.4.2010 päivätyn 
hakemuksen, jolla he pyytävät, että heille vuokrattaisiin tontti 16707/7. 

FSR Consulting Oy on vuonna 2007 perustettu rakennus- ja 
kiinteistöalalle suunnattu liikkeenjohdon konsultointiyritys. Yrityksen 
liikevaihto vuonna 2010 oli 0,3 miljoonaa euroa ja se työllistää kolme 
henkilöä. 

Argentiinasta Suomeen asettuneen taiteilija ********** toiminimellä 
harjoittaman yrityksen toimialana on taiteilijan taideteosten myynti, 
markkinointi ja näyttelyjen järjestäminen. Toiminimi harjoittaa myös 
kansainvälisiä taidealan opetus-, konsultointi- ja luennointitilaisuuksia. 

Hakijat rakentaisivat tontille toimisto-, näyttely- ja koulutustiloja sekä 
asuintilaa. Asuintilojen osuus jäisi kuitenkin alle puoleksi tontin 
rakennusoikeudesta. 

Tontin varaaminen on perusteltua, koska esitetty hanke sopii Pikku-
Huopalahteen ja näin alue saataisiin valmiiksi. 

Varausehdot

Kaupunginhallitus toteaa, että sen tarkoituksena on valtuuston 
päätöksen täytäntöönpanon yhteydessä tehdä seuraava päätös:

Kaupunginhallitus päättää varata Helsingin kaupungin 16. 
kaupunginosan (Ruskeasuo) korttelin nro  16707 tontin nro 7 (os. Hilda 
Flodinin aukio 2, pinta-ala 309 m²) FSR Consulting Oy:lle ja  ********** 
toimitilarakennuksen suunnittelua varten 31.12.2011 saakka ja muuten 
seuraavin ehdoin:

1
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Varauksensaajien on laadittava suunnitelmat tontin rakentamiseksi 
yhteistyössä kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosaston ja 
kiinteistöviraston tonttiosaston kanssa sekä esitettävä ennen 
maanvuokrasopimuksen tekemistä selvitys hankkeen toteutuksesta ja 
rahoituksesta.

2

Kaupunki ei vastaa siitä vahingosta, mikä varauksensaajille saattaa 
aiheutua siksi, että tonttia koskevaa pitkäaikaista 
maanvuokrasopimusta ei aikanaan voida solmia. 

Kaupunginhallitus toteaa vielä, että ehdotus on kiinteistölautakunnan 
esityksen mukainen.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä

Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Liitteet

1 Sijaintikartta
2 Ote asemakaavasta
3 Kiinteistölautakunnan päätös 3.5.2011
4 Kiinteistölautakunnan muistio 3.5.2011

Tiedoksi

kiinteistölautakunta
Varauksensaajat
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§ 990
Valtuutettu Mari Holopaisen toivomusponsi: Asukkaiden ja 
asukasjärjestöjen osallistaminen palveluiden käyttäjälähtöisessä 
suunnittelussa

HEL 2011-002406 T 00 01 01

Päätös

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi selvityksen 
kaupunginvaltuuston 10.11.2010 hyväksymän toivomusponnen (Mari 
Holopainen) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen 
ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Marko Karvinen, strategiapäällikkö, puhelin: 310 36257

marko.karvinen(a)hel.fi

Otteet

Ote Otteen liitteet
Ponnen ehdottaja Esitysteksti

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee merkitä tiedoksi selvityksen 
kaupunginvaltuuston 10.11.2010 hyväksymän toivomusponnen (Mari 
Holopainen) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen 
ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

Esittelijä

Käsitellessään 10.11.2010 ehdotusta talousarvioksi vuodeksi 2011 ja 
taloussuunnitelmaehdotusta vuosille 2011-2013 Kvsto hyväksyi 
samalla seuraavan toivomusponnen:

”Kaupunginvaltuusto edellyttää, että Helsingin palveluiden 
tuottavuushankkeessa osallistetaan myös asukkaita ja asukasjärjestöjä 
palveluiden käyttäjälähtöisen suunnittelun toteutumiseksi. Suunnitelma 
asukkaiden osallistamisesta tuodaan valtuustolle tiedoksi palveluiden 
tuottavuusohjelman käsittelyn yhteydessä.” (Mari Holopainen, 44-0).

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 tiedoksi myös muille valtuutetuille.
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Esittelijä toteaa, että kaupunginvaltuuston 10.11.2010 hyväksymään 
vuoden 2011 talousarvioon sisältyy, että vuoden 2011 alussa 
käynnistetään tuottavuutta ja työhyvinvointia lisäävä ohjelma. Ohjelman 
tavoitteena on parantaa tuottavuutta ja taloudellisuutta. Ohjelma 
koostuu eri hallintokuntien toiminnan tehostamiseen ja työhyvinvointiin 
tähtäävistä hankkeista ja se koskee kaikkia hallintokuntia. Ohjelman 
onnistunut toteuttaminen edellyttää henkilöstön ja henkilöstöjärjestöjen 
tiivistä osallistumista alusta alkaen. Tavoitteena on, että vuonna 2012 
palvelut tuotetaan nykyistä edullisemmin asukasta kohden laskettuna.

Kaupunginhallitus kehotti 15.11.2010 talous- ja suunnittelukeskusta 
antamaan hallintokunnille ohjeet tuottavuutta ja työhyvinvointia lisäävän 
ohjelman valmistelusta. Lisäksi Khs kehotti kaikkia hallintokuntia 
valmistautumaan tekemään esitykset tuottavuutta parantavista 
konkreettisista toimenpiteistä 1.5.2011 mennessä talous- ja 
suunnittelukeskuksen antamien ohjeiden mukaisesti.

Talous- ja suunnittelukeskus antoi virastojen ja liikelaitosten päälliköille 
24.1.2011 ohjeet tuottavuus- ja työhyvinvointitoimenpiteiden esitysten 
laatimisesta. Ohjeisiin sisältyi kohta, jossa pyydettiin esittämään 
suunnitelmat asukkaiden, asukasjärjestöjen ja kumppaneiden 
osallistamiseksi palvelun suunnitteluun tuottavuuden lisäämiseksi. 
Tuottavuustoimenpiteiden valmistelu liittyi kiinteästi virastojen ja 
liikelaitosten vuosittaisen toiminnan ja talouden suunnitteluun. Näin 
ollen asukkaiden osallistamista on tarkoituksenmukaista tarkastella 
kuhunkin palveluun liittyen. Asukkaiden, asukasjärjestöjen ja 
kumppaneiden osallistamista on siksi tarkoituksenmukaista toteuttaa 
osana palvelutoiminnan pitkäjänteistä kehittämistä.

Esittelijä toteaa, että talous- ja suunnittelukeskuksessa tehdyn 
valmistelun perusteella virastojen ja liikelaitosten toukokuussa 
toimitetut esitykset tuottavuus- ja työhyvinvointitoimenpiteistä sisältyvät 
pääosin samansisältöisinä lauta- ja johtokunnissa käsiteltyihin vuoden 
2012 talousarvioesityksiin. Tämä informaatio annettiin Khlle 15.8.2011 
käsiteltäessä iltakoulussa vuoden 2012 talousarvion ja 
taloussuunnitelman 2012-2014 valmistelutilannetta. Näin ollen 
tuottavuusohjelma tulee valtuuston käsiteltäväksi osana talousarvion 
2012 käsittelyä.

Keskeisenä toimenpiteenä vuorovaikutuksen kehittämiseksi 
kaupunginhallitus on asettanut Demokratiaryhmän kokoamaan yhteen 
demokratiahankkeita ja siten vahvistamaan kaupunkilaisten 
vaikutusmahdollisuuksia. Ryhmä kokoaa kaupungin hallinnon monet 
demokratiaa edistävät toimenpiteet yhtenäiseksi 
kansanvaltahankkeeksi. Ryhmä on määräaikainen, se toimii huhtikuun 
2011 alusta lokakuun loppuun. Demokratiaryhmän työn tulokset tullaan 
saattamaan kaupunginhallituksen käsittelyyn
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Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Marko Karvinen, strategiapäällikkö, puhelin: 310 36257

marko.karvinen(a)hel.fi

Otteet

Ote Otteen liitteet
Ponnen ehdottaja Esitysteksti

Tiedoksi

Kaupunginvaltuusto
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§ 991
Valtuutettu Harry Bogomoloffin toivomusponsi: Vähävaraisten 
perheiden lasten osallistuminen urheilu- ja kulttuuriharrastuksiin 
erillisin panostuksin

HEL 2011-007030 T 12 01 08

Päätös

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi selvityksen 
kaupunginvaltuuston 10.11.2010 hyväksymän toivomusponnen (Harry 
Bogomoloff) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen 
ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Tero Niininen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 25915

tero.niininen(a)hel.fi

Otteet

Ote Otteen liitteet
ponnen ehdottaja Esitysteksti

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee merkitä tiedoksi selvityksen 
kaupunginvaltuuston 10.11.2010 hyväksymän toivomusponnen (Harry 
Bogomoloff ) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen 
ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

Esittelijä

Käsitellessään 10.11.2010 ehdotusta talousarvioksi vuodeksi 2011 ja  
taloussuunnitelmaehdotusta vuosille 2011-2013 Kvsto hyväksyi 
samalla seuraavan toivomusponnen:

”Kaupunginvaltuusto edellyttää, että vähävaraisten perheiden lasten 
osallistumista urheilu- ja kulttuuriharrastuksiin tuetaan tarvittaessa 
erillisin panostuksin.” (Harry Bogomoloff , 75-0)

Kvston työjärjestyksen 24 §:n mukaan Khn on toimitettava ponnen 
ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä 
toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä.

Esittelijä toteaa, että Helsingin kaupungin strategiaohjelman 2009-2012  
mukaisesti kaupunkilaisten liikuntaa pyritään lisäämään tuottamalla 
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palveluja erilaisille asiakasryhmille ja sen lisäksi aktivoidaan että 
tuetaan liikuntapalveluluiden tuottajia, liikuntaseuroja ja liikuntalaitoksia. 
Liikuntatoimen investoinnit suunnataan alueellisesti tasapainoisesti 
kaupunginosien väestön tarpeiden perusteella.

Syrjäytymistä ehkäistään tukemalla liikuntaseurojen nuorisotyötä ja 
järjestämällä mm. lähiöliikuntaa ja näin lisätään samalla koululiikuntaa 
ja välituntien hyötyliikuntaa. Liikuntavirasto jakaa taloudellista tukea 
liikuntaseuroille ja painottaa avustuskriteereissään nuorisotoimintaa, 
jolla halutaan ennaltaehkäistä syrjäytymistä.

Lasten ja nuorten hyvinvointiohjelman (LASU) hankkeilla täydennetään 
lisäksi liikuntaseurojen liikuntatarjontaa ja iltapäivä- ja 
kerhotoiminnassa on huomioitu liikunnan merkitys lasten ja nuorten 
aktivoinnissa. Liikuntavirasto on kehittänyt yhdessä urheiluseurojen ja 
opetusviraston kanssa iltapäivisin harrasteliikuntamahdollisuuksia, 
joissa liikutaan lasten ideoita ja toiveita kuunnellen.

Kaupungin tarjoamat liikuntapalvelut ovat lisäksi tällä hetkellä joko 
maksuttomia tai voimakkaasti subventoituja. Nuorten terveyttä, 
toimintakykyä ja hyvinvointia kehitetään jatkuvasti yhteistyössä 
kaupungin eri hallintokuntien, liikuntaseurojen ja järjestöjen kanssa.

Lasten ja nuorten kulttuuripalvelujen tuottamisessa on lähtökohtana se, 
että alueellinen sijainti tai perheen taloudellinen tilanne ei ole este. 
Kulttuuri kouluihin on kaupunkitasoinen yhteistyöhanke, jonka 
tavoitteena on säännöllisten ja helposti lähestyttävien toimintatapojen 
kehittäminen koulujen ja taidelaitosten kanssa.  Kulttuuri kouluihin -
hanke vahvistaa taidekasvatuksen asemaa osana helsinkiläisten 
koulujen opetusta. Se kuuluu Lasten ja nuorten 
hyvinvointisuunnitelman kärkihankkeisiin.

Kaupungin kirjastot tarjoavat esteettömän pääsyn kulttuurin ja tiedon 
lähteille. Kirjaston palveluita tarjotaan asukkaiden osallisuutta 
vahvistaen huomioiden erityisesti nuoret, ikääntyvät ja 
maahanmuuttajataustaiset.

Helsingin kaupunginmuseon toimipisteisiin on erikoisnäyttelyjä lukuun 
ottamatta ilmainen sisäänpääsy. Pääsymaksuttomuus mahdollistaa 
kirjastojen tapaan kaikille kynnyksettömän pääsyn yhteisen kulttuurin 
äärelle. 

Esittelijä toteaa vielä lopuksi, että kaupungin hallintokunnista nuorten 
kulttuuriin keskittyy nuorisoasiainkeskus. Nuorilla on mahdollisuuksia 
eri kulttuuri- ja taiteenlajien pitkäkestoiseen tavoitteelliseen 
harrastamiseen nuorisotaloissa ja nuorisoasiankeskuksen 
erityistoimipaikoissa.  Myös muilla kaupungin hallintokunnilla on 
nuorisokulttuuriin liittyviä toimintoja esimerkiksi kulttuurikeskuksen 
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nuorille suunnatut koulujen ja oppilaitosten opetusohjelman mukaiset 
kulttuurikurssit, jotka lisäävät elämyksellistä oppimista ja taiteen 
tuntemusta. Kulttuurikursseilla käsitellään mm. ajankohtaisia 
yhteiskunnallisia teemoja taiteen ja tieteen keinoin.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Tero Niininen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 25915

tero.niininen(a)hel.fi

Otteet

Ote Otteen liitteet
ponnen ehdottaja Esitysteksti

Tiedoksi

kaupunginvaltuusto
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§ 992
Määrärahan myöntäminen rakennusvirastolle Kamppi-Töölönlahti -
alueen katujen ja puistojen rakentamiseen 

HEL 2011-003495 T 02 02 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti myöntää rakennusvirastolle vuoden 2011 
talousarvion alakohdasta 8 03 12 Kadut, liikenneväylät ja radat, 
Kamppi-Töölönlahti alue, Kamppi-Töölönlahti -alueen kadut

 5 380 000 euroa Kamppi-Töölönlahti -alueen 
katujen rakentamiseen.

Edelleen kaupunginhallitus päätti myöntää rakennusvirastolle vuoden 
2011 talousarvion alakohdasta 8 06 11, Puistorakentaminen, Kamppi-
Töölönlahti -alueen puistot

 2 010 000 euroa Kamppi-Töölönlahti -alueen 
puistojen rakentamiseen.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Rakennusviraston esitys 5.5.2011

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee myöntää rakennusvirastolle vuoden 2011 
talousarvion alakohdasta 8 03 12 Kadut, liikenneväylät ja radat, 
Kamppi-Töölönlahti alue, Kamppi-Töölönlahti -alueen kadut

 5 380 000 euroa Kamppi-Töölönlahti -alueen 
katujen rakentamiseen.

Edelleen kaupunginhallitus päättänee myöntää rakennusvirastolle 
vuoden 2011 talousarvion alakohdasta 8 06 11, Puistorakentaminen, 
Kamppi-Töölönlahti -alueen puistot
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 2 010 000 euroa Kamppi-Töölönlahti -alueen 
puistojen rakentamiseen.

Esittelijä

Kamppi-Töölönlahti –alueella on tehty kunnallisteknisiä rakennustöitä 
1990-luvun puolivälistä alkaen. Vuosittain (vuosina 2004-2010) katujen 
rakentamiseen on käytetty keskimäärin 5 milj. euroa ja puistojen 
rakentamiseen hieman alle 1 milj. euroa. Malminrinteen katuihin on 
käytetty 0,6 milj. euroa, Leppäsuon katuihin 5,7 milj. euroa, 
Musiikkitalon valmistuvan ympäristön parannuksiin 2,6 milj. euroa. 
Jalankululle ja pyöräilylle tarkoitetun Baana -hankkeen suunnitteluun ja 
rakentamiseen on suunniteltu käytettävän yhteensä 3,5 milj.euroa, 
joista on käytetty 0,6 milj. euroa.

Rakennusviraston vuoden 2011 katujen toteutusohjelmaan sisältyvät 
Kampin liikennejärjestelytöiden ja raitiotielinjan rakentamiseen liittyvien 
katutöiden jatkaminen Malminrinteellä, Leppäsuon alueen katujen 
rakentamistöiden jatkaminen, Musiikkitalon ympäristön katualueiden 
sekä pyörätie Baanan suunnittelun ja rakentamisen jatkaminen. 

Rakennusviraston vuoden 2011 puistojen toteutusohjelmaan sisältyvät 
Töölönlahden puistoalueiden suunnittelun jatkaminen ja Töölönlahden 
puiston eteläosan väliaikainen toteutus osana Musiikkitalon ympäristön 
viimeistelyä sekä Kiasman puiston rakentaminen. 

Rakennusvirasto esittää, että kaupunginhallitus myöntää vuodelle 2011 
viraston käyttöön Kamppi - Töölönlahti -alueen katujen rakentamiseen 
5,38 milj. euroa ja puistojen rakentamiseen 2,01 milj. euroa. 
Rakennusvirasto on tarkentanut aikaisempaa 5.5.2011 päivättyä 
esitystään siten, ettei Musiikkitalon väliaikaisen pysäköintialueen 
rakentamiseen ja Hakasalmen huvilan piha-alueen kunnostamiseen 
tarkoitettu yhteensä 0,76 milj. euron määrärahatarve enää sisälly 
siihen. 

Vuoden 2012 talousarvioehdotuksessa suunnitelmakaudelle 2012-
2014 ajoittuvaan katujen rakentamiseen arvioidaan tarvittavan 
5 milj. euroa ja puistojen rakentamiseen 4 milj. euroa. 
Suunnitelmakauden jälkeisille vuosille ohjelmoitujen katuhankkeiden 
kustannukset ovat 13 milj. euroa ja puistojen 19 milj. euroa.

Esittelijä toteaa, että Kamppi - Töölönlahti -alueen katujen 
rakentamiseen tarvittava 5,38 milj. euron määräraha voidaan myöntää 
vuoden 2011 talousarvion alakohdasta 8 03 12 Kadut, liikenneväylät ja 
radat, Kamppi-Töölönlahti alue, Kamppi-Töölönlahti –alueen kadut ja 
puistojen rakentamiseen tarvittava 2,01 milj. euron määräraha 
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talousarvion alakohdasta 8 06 11, Puistorakentaminen, Kamppi-
Töölönlahti -alueen puistot.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Rakennusviraston esitys 5.5.2011

Tiedoksi

Rakennusvirasto
Talous-ja suunnittelukeskus
Taloushallintopalvelut -liikelaitos
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§ 993
Vaalitoimikuntien asettaminen ja vaalitoimikuntien jäsenten 
valitseminen vuoden 2012 presidentinvaalia varten

HEL 2011-007098 T 00 00 01

Päätös

Kaupunginhallitus päätti

1. asettaa 26 vaalitoimikuntaa vuoden 2012 presidentinvaalin 
yhteydessä laitoksissa järjestettävää ennakkoäänestystä ja 
kotiäänestystä varten ja

2. valita jäsenet ja varajäsenet samoin kuin puheenjohtajat ja 
varapuheenjohtajat edellä mainittuihin vaalitoimikuntiin 
esityslistan liitteen mukaisesti.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Veera Reuna, keskusvaalilautakunnan sihteeri, puhelin: 310 64572

veera.reuna(a)hel.fi
Linden Timo, kaupunginasiamies, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1 Yhdistelmä vaalitoimikuntaan valittavista

Otteet

Ote Otteen liitteet
Keskusvaalilautakunta Esitysteksti

Liite 1

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee

1. asettaa 26 vaalitoimikuntaa vuoden 2012 presidentinvaalin 
yhteydessä laitoksissa järjestettävää ennakkoäänestystä ja 
kotiäänestystä varten ja

2. valita jäsenet ja varajäsenet samoin kuin puheenjohtajat ja 
varapuheenjohtajat edellä mainittuihin vaalitoimikuntiin 
esityslistan liitteen mukaisesti.
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Esittelijä

Presidentinvaali toimitetaan 22.1.2012. Presidentinvaali on tarvittaessa 
kaksivaiheinen. Ensimmäisen vaalin ennakkoäänestys alkaa 
keskiviikkona 11.1.2012 ja päättyy tiistaina 17.1.2012. Jos kukaan 
ehdokkaista ei ole saanut ensimmäisessä vaalissa yli puolia annetuista 
äänistä, järjestetään toinen vaali kahden eniten ääniä saaneen 
ehdokkaan välillä. Toisen vaalin ennakkoäänestys alkaa keskiviikkona 
25.1.2012 ja päättyy tiistaina 31.1.2012. 

Kaupunginhallituksen on vaalilain 15 §:n mukaan hyvissä ajoin ennen 
vaaleja asetettava laitoksien ja kotiäänestyksen ennakkoäänestystä 
varten yksi tai useampi vaalitoimikunta, johon kuuluu kolme jäsentä ja 
tarpeellinen määrä varajäseniä, kuitenkin vähintään kolme.

Äänioikeutettu, joka on hoidettavana sairaalassa, ympärivuorokautista 
hoitoa antavassa tai muussa kunnanhallituksen 
ennakkoäänestyspaikaksi määräämässä sosiaalihuollon 
toimintayksikössä taikka joka on otettu rangaistuslaitokseen, saa 
äänestää ennakolta laissa tarkemmin säädetyllä tavalla 
(laitosäänestys).

Lisäksi äänioikeutettu, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin 
rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- tai ennakkoäänestyspaikkaan 
ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotona. Tällöin 
on kyseessä kotiäänestys.

Laitoksissa ennakkoäänestys tapahtuu vähintään yhtenä ja enintään 
kahtena päivänä. Kotiäänestys tulee toimittaa kello 9-20 välisenä 
aikana. 

Vaalitoimikuntien jäsenten ja varajäsenten tulee eduskuntavaaleissa 
mahdollisuuksien mukaan edustaa vaalipiirissä edellisissä eduskunta-
vaaleissa ehdokkaita asettaneita puoluerekisteriin merkittyjä puolueita. 
Vaalikelpoinen toimikuntaan on jokainen, jonka kotikunta on Helsinki ja 
jolla on äänioikeus vaaleissa. 

Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain mukaan 
kunnallisessa toimielimessä tulee olla sekä naisia että miehiä 
kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu. 

Liitteenä oleva ehdotus vaalitoimikuntiin kuuluvista laitoksista on 
laadittu mm. sosiaaliviraston, terveysviraston sekä Helsingin ja 
Uudenmaan sairaanhoitopiirin antamien tietojen perusteella. 
Vaalitoimikuntia ehdotetaan asetettavaksi 26, joista neljä on tarkoitettu 
huolehtimaan yksinomaan kotiäänestyksen toimittamisesta. 
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Keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja voi tarvittaessa määrätä 
muidenkin toimikuntien jäseniä ja varajäseniä kyseiseen tehtävään.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Veera Reuna, keskusvaalilautakunnan sihteeri, puhelin: 310 64572

veera.reuna(a)hel.fi
Linden Timo, kaupunginasiamies, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1 Yhdistelmä vaalitoimikuntaan valittavista

Otteet

Ote Otteen liitteet
Keskusvaalilautakunta Esitysteksti

Liite 1
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§ 994
Valtuutettu Nils Torvaldsin toivomusponsi: Toiminnan 
koordinoinnin ja suunnittelun tehostaminen 

Pöydälle 31.10.2011

HEL 2011-001687 T 00 01 01

Päätös

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi selvityksen 
kaupunginvaltuuston 10.11.2010 hyväksymän toivomusponnen (Nils 
Torvalds) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen 
ponnen ehdottajille sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

Käsittely

Vastaehdotus:
Oker-Blom Jan D: Viitaten Demokratia-ryhmän loppuraporttiin, kohta 7 
ehdotetaan lisättäväksi yksi kohta perusteluihin: 

(15) Huomioidaan myös Demokratia-ryhmän työ ja ns. 
demokratiatilojen käytön tarve ja siihen liittyvät kustannukset muiden 
selvitysten yhteydessä.

Vastaehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Terttu Holstila, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36357

terttu.holstila(a)hel.fi

Otteet

Ote Otteen liitteet
Ponnen ehdottaja Esitysteksti

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee merkitä tiedoksi selvityksen 
kaupunginvaltuuston 10.11.2010 hyväksymän toivomusponnen (Nils 
Torvalds) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen 
ponnen ehdottajille sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

Esittelijä
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Käsitellessään 10.11.2010 ehdotusta talousarvioksi vuodeksi 2011 ja 
taloussuunnitelmaehdotusta vuosille 2011-2013 kaupunginvaltuusto 
hyväksyi samalla seuraavan toivomusponnen:   

 ”Kaupunginvaltuusto edellyttää, että kaupunginhallitus 
organisaatioselvityksen yhteydessä myös selvittää miten toiminnan 
koordinointia ja suunnittelua voidaan tehostaa siten, että eri virastojen 
yhteiskäytössä oleviin korttelitaloihin, kulttuuritaloihin ja kouluihin 
nimetään talosta vastaava henkilö.” (Nils Torvalds 83-0)

Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 24 §:n mukaan 
kaupunginhallituksen on toimitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen 
selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään 
vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä. Selvitys on toimitettava 
erikseen tiedoksi myös muille valtuutetuille.  

Esittelijä toteaa, että kaupungin virastot ovat tehneet pitkäjänteistä 
ylihallintokuntaista yhteistyötä kaupungin palveluverkon ja tilankäytön 
tehostamiseksi esimerkiksi kaavoituksen yhteydessä. Vuosina 2008-
2009 tehtiin opetustoimen tilankäyttöön painottunut poikkihallinnollinen 
palvelutilaverkon uudistamisprojekti, jonka yhtenä tavoitteena oli tilojen 
yhteiskäytön parantaminen.

Tilakeskus on parhaillaan muuttamassa organisaatiotaan niin, että yksi 
tilakeskuksen toiminnallinen yksikkö vastaisi kiinteistökehityksestä sekä 
alueellisesta tarvekartoitustyöstä. Tässä työssä ylihallintokuntaisella 
tilojen yhteiskäytöllä on keskeinen osa.

Sosiaalivirastoon on perustettu 1.1.2011 aluetyön yksikkö, joka 
koordinoi kaupungin hallussa olevien kumppanuustalojen, 
lähiöasemien ja asukastalojen käyttöä.

Kulttuuritaloissa koordinoiva yksikkö on talon suurin hallintokunta. 
Koulujen tiloista vastaa päiväaikaan koulun rehtori ja iltakäyttöä varten 
opetusvirastossa on tilavarausjärjestelmä. Koulujen iltakäytöstä 
tilavarausten pohjalta päättää opetusviraston tilapäällikkö.   

Kaupunginvaltuuston 10.11.2010 hyväksymään vuoden 2011 
talousarvioon sisältyi valmisteille olevan kulttuuristrategian yhteydessä 
selvitettävä koko kaupungin kulttuuritoimen organisointi sekä sosiaali- 
ja terveystoimesta tehtävä kokonaisselvitys.

Kaupunginhallitus kehotti 15.11.2010 kokouksessaan talous- ja 
suunnittelukeskusta huolehtimaan, että koko kaupungin kulttuuritoimen 
organisointia kokevat selvitykset sisällytetään valmisteilla olevaan 
kulttuuristrategiaan sekä kilpailuttamaan ja hankkimaan ulkopuolisen 
asiantuntijan tekemään kokonaisselvitys sosiaali- ja terveystoimesta 
1.5.2011 mennessä.
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Sosiaali- ja terveystoimen kokonaisselvityksen kohteina olivat 
sosiaalitoimen ja terveystoimen yhteiset prosessit, lasten päivähoidon 
hallinnollinen asema ja eräiden tukipalvelujen tuottamisen siirtäminen 
sosiaalitoimen ja terveystoimen ulkopuolelle. Selvityksen laajuuden 
vuoksi siinä ei ehditty paneutua kuin kaikkein keskeisimpiin asioihin. 
Yksityiskohtaisemmat asiat kuten virastojen yhteiskäytössä olevien 
tilojen koordinointi ja suunnittelu jää myöhemmin selvitettäväksi.

Talous- ja suunnittelukeskuksessa tehtyä kaupungin kulttuuritoimen 
organisointia koskevan selvityksen tilannetta käsitellään 
kaupunginhallituksen iltakoulussa 7.11.2011. 

Suurissa organisaatioselvityksissä on yleensä kaksi vaihetta, jossa 
ensimmäisessä päätetään organisaatiomuutoksesta ja toisessa 
vaiheessa suunnitellaan tarkemmin yksityiskohdat mm. tilojen käyttö ja 
käytön tehostaminen.  

Esittelijä toteaa, että virastojen yhteiskäytössä olevien korttelitalojen, 
kulttuuritalojen ja koulujen käytön koordinointia on viime vuosina 
kehitetty ja siihen kiinnitetään huomiota myös vireillään olevissa 
organisaatioselvityksissä.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Terttu Holstila, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36357

terttu.holstila(a)hel.fi

Otteet

Ote Otteen liitteet
Ponnen ehdottaja Esitysteksti

Tiedoksi

Kaupunginvaltuusto
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§ 995
Valtuutettu Tea Vikstedtin toivomusponsi: rakennushankkeiden 
harmaan talouden torjuntaan kiinnitettävä erityistä huomiota ja 
tilaava hallintokunta sitoutettava työmaan valvontaan koko 
rakennushankkeen ajaksi

Pöydälle 31.10.2011

HEL 2011-001858 T 02 02 01

Päätös

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi selvityksen 
kaupunginvaltuuston 10.11.2010 hyväksymän toivomusponnen (Tea 
Vikstedt) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen 
ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

Otteet

Ote Otteen liitteet
Ponnen ehdottaja Esitysteksti

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee merkitä tiedoksi selvityksen 
kaupunginvaltuuston 10.11.2010 hyväksymän toivomusponnen (Tea 
Vikstedt) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen 
ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

Esittelijä

Käsitellessään 10.11.2010 ehdotusta talousarvioksi vuodeksi 2011 ja 
taloussuunnitelmaehdotusta vuosille 2011–2013 Kvsto hyväksyi 
samalla seuraavan toivomusponnen:

”Kaupunginvaltuusto edellyttää, että rakennushankkeissa kiinnitetään 
erityistä huomiota harmaan talouden torjuntaan ja myös tilaava 
hallintokunta sitoutetaan työmaan valvontaan koko rakennushankkeen 
ajaksi.” (Tea Vikstedt, äänin 82-0)

Kvston työjärjestyksen 24 §:n mukaan Khn on toimitettava ponnen 
ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä 
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toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä. 
Selvitys on toimitettava erikseen tiedoksi myös muille valtuutetuille.

Esittelijä toteaa, että hankintalaki edellyttää pääsääntöisesti 
hankintojen kilpailuttamista. EU:n alueella julkiselta hankintayksiköltä 
edellytetty vapaa ja ketään syrjimätön kilpailu johtaa siihen, että 
halvempien kustannusten maista tulee tuotteita ja työvoimaa Suomeen. 
Palvelu- ja suunnitteluhankinnat kilpailutetaan hinta- ja laatukilpailuna, 
koska ko. yritysten ammattitaitoa ja muita laadullisia ominaisuuksia 
voidaan kohtuudella arvioida.

Kiinteistöviraston tilakeskus tilaa rakennuttamista ja valvontaa osaksi 
HKR-Rakennuttajalta ja ulkopuolisilta rakennuttajakonsulteilta 
Rakentamispalvelu Stara on myös merkittävä yhteistyötaho 
toimiessaan urakoitsijana ja käyttäessään aliurakointia. 

Tilakeskus edellyttää tarjouskilpailuissa ja myöhemmin 
sopimusvaiheessa urakoitsijoilta tilaajavastuulain mukaiset selvitykset. 
Tilakeskuksen puitesopimusasiakirjoissa ja urakkaohjelmissa on kirjattu 
työvoimaa koskevia vaatimuksia. Näitä vaatimuksia noudatetaan ja 
valvotaan.

Ennen päätöksentekoa urakoitsijan on toimitettava tilaajavastuulain 
mukaisesti selvitykset lakisääteisten työnantajavelvoitteiden 
hoitamisesta ja rekisteri-ilmoitukset rakennuttajalle. Ulkomaisen 
sopimuspuolen on annettava tilaajalle edellä tarkoitettuja selvityksiä ja 
todistuksia vastaavat tiedot sijoittumismaan lainsäädännön mukaisella 
rekisteriotteella tai vastaavalla todistuksella tai muulla yleisesti 
hyväksytyllä tavalla. Urakoitsijan tulee varmistautua ja varmistaa, että 
jokaisella työmaalla toimivalla työlupavelvollisella työntekijällä on 
voimassa oleva työntekijän oleskelulupa. 

Urakoitsija on velvollinen pitämään ajantasaluetteloa kaikista niistä 
henkilöistä, joilla on voimassa oleva kulkulupa työmaalla ja jokaisella 
työmaalla työskentelevällä on oltava yksilöivä kuvallinen tunniste. 
Verorekisteriä koskevan lain tultua voimaan, tulee kortissa olla myös 
työntekijän veronumero.

Rakennuttajaan sopimussuhteessa olevan urakoitsijan aliurakoitsijalla 
on oikeus antaa urakka edelleen aliurakkana. Urakan ketjuttaminen 
tätä pidemmälle ei ole mahdollista ilman erityisen perusteltua syytä ja 
siihen on saatava rakennuttajan (kaupungin) kirjallinen suostumus. 
Tilaaja ilmoittaa veroviranomaisille tiedot sovituista urakoista.

Tilaavana hallintokuntana tilakeskus käyttää valtioneuvoston asetuksen 
edellyttämällä tavalla työturvallisuuskoordinaattoria valtaosassa 
kohteissaan. Turvallisuuskoordinaattorin tehtäviin kuuluu huolehtia 
asetuksessa mainituista rakennuttajan turvallisuutta ja terveyttä 
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koskevista toimenpiteistä. Harmaan talouden torjunnan kannalta 
tehtäviin kuuluu mm. esittää ohjeet henkilötunnisteen käyttöön ja 
kulkulupien hyväksyntään. Tilakeskus on sisällyttänyt tehtäviin lisäksi 
henkilörekisteritarkastuksia ja valvontaa, jolla varmistetaan 
tilaajavastuulain noudattaminen.

Esittelijä toteaa, että tilakeskus on panostanut harmaan talouden 
torjuntaan viemällä tilaajavastuulain vaatimukset yksityiskohtaisesti 
sovelluttuna mm. puitesopimusasiakirjoihin ja urakkaohjelmiin. Lisäksi 
tilakeskus täydentää normaalia rakennuttajatehtäviin sisältyvää 
työmaavalvontaa työturvallisuuskoordinaattorin tekemällä 
valvontatyöllä.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

Otteet

Ote Otteen liitteet
Ponnen ehdottaja Esitysteksti

Tiedoksi

Kaupunginvaltuusto
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§ 996
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen seuraavien 
viranomaisten viikolla 44 tekemiä päätöksiä:

Khn puheenjohtaja  
konsernijaosto  
tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta  
  
johtokunnat  
- Helsingin Energia  
- Helsingin Satama  
- Taloushallintopalvelu  
  
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 44 tekemiä päätöksiä:

Khn puheenjohtaja  
konsernijaosto  
tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta  
  
johtokunnat  
- Helsingin Energia  
- Helsingin Satama  
- Taloushallintopalvelu  
  
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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§ 997
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen seuraavien 
viranomaisten viikolla 44 tekemiä päätöksiä:

kaupunginjohtaja  
- johtajiston asiat  
- muut asiat  

  

Esittelijä
vs. kaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36046

anja.vallittu(a)hel.fi

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota käsiteltäväkseen seuraavien 
viranomaisten viikolla 44 tekemiä päätöksiä:

kaupunginjohtaja  
- johtajiston asiat  
- muut asiat  

  

Esittelijä
vs. kaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36046

anja.vallittu(a)hel.fi
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§ 998
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikoilla 
43 ja 44 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

Liikennelaitos-liikelaitoksen johtokunta 3.11.2011
Pelastuslautakunta 1.11.2011
Yleisten töiden lautakunta 1.11.2011
Ympäristölautakunta 25.10.2011

  

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

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

erja.saarinen(a)hel.fi

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten 
viikoilla 43 ja 44 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

Liikennelaitos-liikelaitoksen johtokunta 3.11.2011
Pelastuslautakunta 1.11.2011
Yleisten töiden lautakunta 1.11.2011
Ympäristölautakunta 25.10.2011

  

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

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

erja.saarinen(a)hel.fi
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§ 999
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikoilla 
43 ja 44 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

eläintarhan johtokunta  
henkilöstökassatoimikunta  
kaupunginmuseon johtokunta 25.10.2011
kaupunginorkesterin johtokunta  
kulttuuri- ja kirjastolautakunta  
liikuntalautakunta  
nuorisolautakunta 3.11.2011
opetuslautakunta  
opetuslautakunnan ruotsinkielinen jaosto  
opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto  
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
Tuula Haatainen

Lisätiedot
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi
Hyttinen Hannu, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

hannu.hyttinen(a)hel.fi

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten 
viikoilla 43 ja 44 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

eläintarhan johtokunta  
henkilöstökassatoimikunta  
kaupunginmuseon johtokunta 25.10.2011
kaupunginorkesterin johtokunta  
kulttuuri- ja kirjastolautakunta  
liikuntalautakunta  
nuorisolautakunta 3.11.2011
opetuslautakunta  
opetuslautakunnan ruotsinkielinen jaosto  
opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto  
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  
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- apulaisrehtori  
- aluerehtori  
taidemuseon johtaja  
tietokeskus:  
- johtaja  
- tutkimuspäällikkö  
- tietohuoltopäällikkö  
- kehittämispäällikkö  
työterveysjohtaja  
Henkilöstön kehittämispalvelut  
- toimitusjohtaja  

  

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Tuula Haatainen

Lisätiedot
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi
Hyttinen Hannu, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

hannu.hyttinen(a)hel.fi
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§ 1000
Tapaninvainion korttelin nro 39049 tontin nro 2 varaaminen Esperi 
Care Oy:lle palvelukodin rakentamista varten

HEL 2011-001100 T 10 01 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti varata 39. kaupunginosan (Tapaninvainion) 
korttelin nro 39049 tontin nro 2 Esperi Care Oy:lle valtion tukemien 
erityisryhmille tarkoitettujen vuokra-asuntojen eli palvelukodin 
rakennuttamista varten 31.12.2012 saakka seuraavin 
kiinteistölautakunnan päättämin ehdoin:

1

Varauksen saajan tulee saada sosiaaliviraston puolto tontin 
varaamiselle hakijalle esitettyyn tarkoitukseen ja hankkeen 
suunnitelmalle ennen pitkäaikaisen vuokrasopimuksen solmimista ja 
rakentamisen aloittamista.

2

Hankkeeseen tulee sisällyttää sosiaaliviraston mahdollisesti tarvitsemat 
lastensuojelun noin 600 k-m2:n suuruiset tilat.

3

Kohteesta tulee järjestää arkkitehtuurikutsukilpailu yhteistyössä 
kaupungin kanssa.

4

Varauksen saajan tulee noudattaa liitteenä nro 7 olevaa 
kiinteistöviraston tonttiosaston 26.1.2011 päivättyä toimintaohjetta 
kaivutöistä ja puiden kaatamisesta.

5

Varausalueelle toteutettavan rakennuksen suunnittelussa ja 
rakentamisessa tulee kiinnittää erityistä huomiota energiatehokkuutta 
parantaviin ratkaisuihin ja rakennuksen tulee täyttää A-
energiatehokkuusluokalle asetetut vaatimukset ellei kiinteistölautakunta 
erittäin painavasta varauksensaajasta riippumattomasta syystä toisin 
päätä. 

Varauksensaaja on velvollinen viimeistään hakiessaan varausalueen 
pitkäaikaista vuokraamista esittämään kiinteistöviraston tonttiosastolle 
energiatodistuksesta annetun lain (487/2007) mukaisen varausalueelle 
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rakennettavaa rakennusta koskevan energiatodistuksen ja 
rakennusvalvontaviraston lomakkeista löytyvällä (www.rakvv.hel.fi) 
laskentatyökalulla laaditun energiaselvityksen tai muun rakennuksen 
energiatehokkuutta osoittavan kiinteistöviraston tontti-osaston 
hyväksymän selvityksen. 

Kaupungilla on oikeus seuraamuksitta pidättäytyä varausalueen 
luovuttamisesta, mikäli varauksensaajan hanke ei täytä edellä 
mainittua energiavaatimusta eikä kiinteistölautakunta myönnä 
vaatimuksesta poikkeusta.

6

Varauksensaajan tulee tiedottaa hankkeesta tontin naapureille sekä 
kaupunginosayhdistyksille.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä

Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Liitteet

1 Esperi Care Oy:n kirje 6.5.2011
2 Sosiaaliviraston lausunto 21.4.2011 
3 Kiinteistölautakunnan esitys 31.5.2011 
4 Sijaintikartta
5 Kartta tontista
6 Kiinteistölautakunnan muistio 31.5.2011 
7 Tonttiosaston toimintaohje

Otteet

Ote Otteen liitteet
Varauksensaaja Liite 7

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee varata 39. kaupunginosan 
(Tapaninvainion) korttelin nro 39049 tontti nro 2 varattaisiin Esperi Care 
Oy:lle valtion tukemien erityisryhmille tarkoitettujen vuokra-asuntojen eli 
palvelukodin rakennuttamista varten 31.12.2012 saakka seuraavin 
kiinteistölautakunnan päättämin ehdoin:

1

Varauksen saajan tulee saada sosiaaliviraston puolto tontin 
varaamiselle hakijalle esitettyyn tarkoitukseen ja hankkeen 
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suunnitelmalle ennen pitkäaikaisen vuokrasopimuksen solmimista ja 
rakentamisen aloittamista.

2

Hankkeeseen tulee sisällyttää sosiaaliviraston mahdollisesti tarvitsemat 
lastensuojelun noin 600 k-m2:n suuruiset tilat.

3

Kohteesta tulee järjestää arkkitehtuurikutsukilpailu yhteistyössä 
kaupungin kanssa.

4

Varauksen saajan tulee noudattaa liitteenä nro 7 olevaa 
kiinteistöviraston tonttiosaston 26.1.2011 päivättyä toimintaohjetta 
kaivutöistä ja puiden kaatamisesta.

5

Varausalueelle toteutettavan rakennuksen suunnittelussa ja 
rakentamisessa tulee kiinnittää erityistä huomiota energiatehokkuutta 
parantaviin ratkaisuihin ja rakennuksen tulee täyttää A-
energiatehokkuusluokalle asetetut vaatimukset ellei kiinteistölautakunta 
erittäin painavasta varauksensaajasta riippumattomasta syystä toisin 
päätä. 

Varauksensaaja on velvollinen viimeistään hakiessaan varausalueen 
pitkäaikaista vuokraamista esittämään kiinteistöviraston tonttiosastolle 
energiatodistuksesta annetun lain (487/2007) mukaisen varausalueelle 
rakennettavaa rakennusta koskevan energiatodistuksen ja 
rakennusvalvontaviraston lomakkeista löytyvällä (www.rakvv.hel.fi) 
laskentatyökalulla laaditun energiaselvityksen tai muun rakennuksen 
energiatehokkuutta osoittavan kiinteistöviraston tontti-osaston 
hyväksymän selvityksen. 

Kaupungilla on oikeus seuraamuksitta pidättäytyä varausalueen 
luovuttamisesta, mikäli varauksensaajan hanke ei täytä edellä 
mainittua energiavaatimusta eikä kiinteistölautakunta myönnä 
vaatimuksesta poikkeusta.

6

Varauksensaajan tulee tiedottaa hankkeesta tontin naapureille sekä 
kaupunginosayhdistyksille.

Tiivistelmä
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Esperi Care Oy on hakenut Tapaninvainion yleisten rakennusten tonttia 
39049/2 mielenterveyskuntoutujien 60-paikkaista hoitokotia varten. 
Sosiaalivirasto ilmoittaa lausunnossaan, että hakijan kanssa on 
solmittu puitesopimus vuosille 2010 - 2013 sekä puoltaa tontin 
käyttötarkoituksen muuttamista eritysryhmien, 
mielenterveyskuntoutujien, asuttamiseksi. Aiemmin sosiaalivirasto on 
esittänyt tontille toteutettavan hankkeen yhteyteen lastensuojelun 
ryhmäkotia, mikä on syytä ottaa huomioon hankkeen suunnittelussa 
siten, että hankkeen sisältö käydään vielä tarkemmin läpi 
sosiaaliviraston kanssa ennen suunnittelun käynnistämistä.

Esittelijä

Hakemus Esperi Care Oy on lähettänyt kaupungille kirjeen, jossa 
esitetään tontin nro 39049/2 varaamista palvelukodin rakennuttamista 
varten.

Tontille hakijalla on tarkoitus rakennuttaa 60 asunnon palvelukoti ja 
muuta asumista tukevaa tilaa. Kohde tulisi erityisryhmien käyttöön. 
Hakija olisi valmis aloittamaan suunnittelun välittömästi ja rakentamisen 
syksyllä 2011. Hankkeelle on tarkoitus hakea ARA:n korkotukilainaa ja 
mahdollisesti myös investointiavustusta. Investointiavustuksen 
saaminen ei ole hankkeen käynnistämisen edellytyksenä.

Sosiaaliviraston lausunto

Sosiaalivirasto on antanut hankkeesta 21.4.2011 lausunnon. 
Lausunnossa todetaan, että Esperi Care Oy on osallistunut vuonna 
2010 mielenterveyskuntoutujien asumispalvelujen kilpailuttamiseen. 
Hakija menestyi kilpailussa, ja sosiaalivirasto solmi palvelutuottajan 
kanssa puitesopimuksen vuosille 2010 - 2013. Hakijalla ei kuitenkaan 
ole toimintaan tarvittavia tiloja Helsingissä, jossa tilojen kilpailutuksen 
mukaan tulee sijaita. Lausunnossaan sosiaalivirasto puoltaa tontin 
käyttämistä eritysryhmien, mielenterveyskuntoutujien, asuttamiseksi.

Käyttötarkoituksen muutostarve

Tontti 39049/2 on asemakaavan mukaan yleisten rakennusten tontti, 
jonka käyttötarkoitus soveltuu esitettyyn tarkoitukseen eikä mitään 
muutosta tarvittane. Tosin alueen asemakaava on jo 50-luvulta. 
Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan asemakaavan ajanmukaisuus 
tulee tarkistaa kolmentoista vuoden kuluessa asemakaavan 
lainvoimaisuudesta. Tässä tapauksessa lienee mahdollista suunnitella 
hanke ja hakea sille rakennuslupaa nykyisen asemakaavan 
perusteella, kunhan ympäristö otetaan riittävästi huomioon.

Kun tontti oli aiemmin varattuna, oli varauksen ehtona 
arkkitehtuurikutsukilpailun järjestäminen kohteesta. Myös tässä 
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varauksessa voisi olla sama ehto. Kilpailun ohjelmassa voitaisiin 
varmistaa hankkeen sopiminen ympäristöön vaikka voimassa oleva 
asemakaava on varsin väljä. Ohjelmassa voitaisiin myös harkita 
puurakentamisen painottamista.

Tiedot tontista 

Tontin 39049/2 pinta-ala on 6 804 m² ja rakennusoikeus 5 103 k-m². 
Tämä vastaa tonttitehokkuutta e=0,75, kun se naapurustossa on 
e=0,25. Asemakaavamerkintä on yleisten rakennusten korttelialue. 

Tontin varaamisen aiemmat vaiheet

Tontilta on muutama vuosi sitten purettu lasten päiväkoti. Tämän 
jälkeen tontti on kiinnostanut monia hakijoita. Tontin muuttamista 
asuntokortteliksi on pidetty vaihtoehtona, ellei yleisten rakennusten 
tontille ole käyttöä.

Tontti oli aiemmin varattuna 2005 – 2010 Koillis-Helsingin lähimmäistyö 
Milja ry:lle ja YH-Suomi Oy:lle (myöhemmin Avara Oy), ikääntyville 
tarkoitettujen Hitas-omistus-asuntojen rakennuttamista varten. 
Varausehtojen mukaan hankkeeseen tuli sisällyttää sosiaaliviraston 
lastensuojelun ryhmäkoti ja toimitiloja noin 600 k-m². Hankkeen 
katsottiin edellyttävän asemakaavan muuttamista, koska se sisälsi 
varsin normaalia omistusasumista. Kohteesta tuli järjestää 
arkkitehtuurikutsukilpailu, jonka tuloksen mukaan asemakaavan 
muutos piti laatia. Varaajat eivät saaneet aikaan arkkitehtuurikilpailua, 
ja varaus raukesi varausajan päättyessä sekä Avara Oy:n lopetettua 
rakennuttamisen.

Tonttiin on kohdistunut jatkuvasti tiedusteluita ja hakemuksia, jotka 
koskivat vanhusten palveluasuntojen rakennuttamista tontille. 
Sosiaaliviraston mukaan tontti ei kuitenkaan ole sopiva tähän 
tarkoitukseen eivät vanhusten asunnot tällä alueella tarpeen, koska 
alueella on valmiina ja vireillä muita vanhuksille tarkoitettuja hankkeita.

Lastensuojelun tilatarpeet

Sosiaaliviraston lastensuojelu on jo pitkään hakenut uusia tiloja 
perhekotia ja alueellisia toimitiloja varten. Tontti on kuitenkin 
tarpeettoman suuri yksin tähän tarkoitukseen. Sosiaalivirasto on lisäksi 
halunnut toteuttaa noin 600 k-m²:n suuruisen hankkeensa 
vuokratiloihin, joten tontille olisi tarvittu sen pääosan toteuttaja. 
Varausehdoissa on edelleen syytä varautua tähän mahdollisuuteen.

Tiedottaminen   

Hankkeesta on tarpeen tiedottaa. Varauksensaajan tulee 
varausehtojen mukaan tiedottaa hankkeesta ympäristön asukkaille ja 
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asukasjärjestöille heti varauspäätöksen jälkeen. Tonttiosasto lähettää 
samoin asiasta kirjeen alueen asukasyhdistyksille.

Lopuksi

Esittelijä toteaa vielä, että uudelleen varaaminen esitettyyn 
käyttötarkoitukseen on perusteltua, jotta käyttämätön tontti saadaan 
toteutettua ja samalla saadaan erityisryhmille palveluja. 
Sosiaaliviraston tarpeet tulee tarkentaa ja täydentää ennen hankkeen 
suunnittelun käynnistämistä.

Ehdotus on kiinteistölautakunnan esityksen mukainen.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä

Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Liitteet

1 Esperi Care Oy:n kirje 6.5.2011
2 Sosiaaliviraston lausunto 21.4.2011 
3 Kiinteistölautakunnan esitys 31.5.2011 
4 Sijaintikartta
5 Kartta tontista
6 Kiinteistölautakunnan muistio 31.5.2011 
7 Tonttiosaston toimintaohje

Otteet

Ote Otteen liitteet
Varauksensaaja Liite 7

Tiedoksi

Kiinteistölautakunta
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§ 1001
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen seuraavien 
viranomaisten viikolla 44 tekemiä päätöksiä:

asuntotuotantotoimikunta  
 - toimitusjohtaja 31.10. ja 

3.11.2011

  

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä

Lisätiedot
Ryöti Miliza, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 25407

miliza.ryoti(a)hel.fi

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota käsiteltäväkseen seuraavien 
viranomaisten viikolla 44 tekemiä päätöksiä:

asuntotuotantotoimikunta  
 - toimitusjohtaja 31.10. ja 

3.11.2011

  

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä

Lisätiedot
Ryöti Miliza, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 25407

miliza.ryoti(a)hel.fi
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§ 1002
PosiVire Oy:n osakassopimuksen muuttaminen

HEL 2011-006873 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä osaltaan PosiVire Oy:n 
osakassopimuksen muutoksen.

Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa hallintokeskuksen 
oikeuspalveluja kaupungin puolesta allekirjoittamaan liitteenä olevan 
osakassopimuksen sekä oikeuttaa oikeuspalvelut tekemään 
osakassopimukseen tarvittavia teknisluonteisia muutoksia.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Tuula Haatainen

Lisätiedot
Pia Halinen, controller, puhelin: 310 25718

pia.halinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Posivire Oy osakassopimus muutetuin tiedoin

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asianosaiset Esitysteksti

Liite 1

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee hyväksyä osaltaan PosiVire Oy:n 
osakassopimuksen muutoksen.

Samalla kaupunginhallitus päättänee kehottaa hallintokeskuksen 
oikeuspalveluja kaupungin puolesta allekirjoittamaan liitteenä olevan 
osakassopimuksen sekä oikeuttaa oikeuspalvelut tekemään 
osakassopimukseen tarvittavia teknisluonteisia muutoksia.

Esittelijä

PosiVire Oy on Helsingin kaupungin, Helsingin ja Uudenmaan 
sairaanhoitopiirin kuntayhtymän (HUS) ja Kiinteistö Oy Kaapelitalon 
(Kaapelitalo) omistama sosiaalinen yritys. Helsingin kaupunki omistaa 
yhtiön osakekannasta 65,5 %.
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Yhtiö toimii tukemalla heikossa työmarkkina-asemassa olevien 
pitkäaikaistyöttömien ja osatyökykyisten työllistymistä tarjoamalla heille 
työntekomahdollisuuksia osakkaiden omissa toimintayksiköissä. Yhtiön 
työntekijöistä kolmannes on maahanmuuttajia. 

PosiVire Oy:n toiminta on ollut voitollista vuosina 2009-2010, joten 
yhtiö on maksanut tuloksestaan veroa. Yhtiön toiminnan tarkoitus 
huomioon ottaen on perusteltua hakea verottajalta 
ennakkotietohakemuksella yhtiölle yleishyödyllisen yhteisön statusta. 

Yleishyödyllisen yhteisön statuksen saamiseksi PosiVire Oy:n 
osakassopimusta on tarve täsmentää siten, että osakassopimuksesta 
käy nykyistä selkeämmin ilmi yhtiön toiminnan yleishyödyllinen luonne. 
PosiVire Oy:n muut osakkaat ovat ilmaisseet alustavan hyväksyntänsä 
osakassopimuksen muutokselle.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Tuula Haatainen

Lisätiedot
Pia Halinen, controller, puhelin: 310 25718

pia.halinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Posivire Oy osakassopimus muutetuin tiedoin

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asianosaiset Esitysteksti

Liite 1
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§ 1003
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikoilla 
43 ja 44 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

Sosiaalilautakunta 1.11.2011
- Lapsi- ja perhejaosto 27.10.2011

  

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Tuula Haatainen

Lisätiedot
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36048

olli.hari(a)hel.fi

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten 
viikoilla 43 ja 44 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

Sosiaalilautakunta 1.11.2011
- Lapsi- ja perhejaosto 27.10.2011

  

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Tuula Haatainen

Lisätiedot
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36048

olli.hari(a)hel.fi
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§ 1004
Iltakouluasia: Suomen- ja ruotsinkielisten työväenopistojen 
organisointiselvityksen tilanne

Pöydälle 07.11.2011

HEL 2011-006817 T 00 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti käsitellä kaupunginjohtajan asiat 11 ja 12 sekä 
sivistys- ja henkilöstötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan asian 2 
esityslistan viimeisinä asioina.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Terttu Holstila, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36357

terttu.holstila(a)hel.fi

Liitteet

1 Työväenopistojen organisointi raportti 13.4.2011.pdf
2 Suomenkielinen ja ruotsinkielinen työväenopisto.pdf
3 Työväenopistot ja opetusvirasto.pdf
4 Kaikki pääkaupunkiseudun kansalaisopistot.pdf

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee merkitä tiedoksi selvityksen suomen- ja 
ruotsinkielisten työväenopistojen organisaatioiden 
uudistamismahdollisuuksista sekä Helsingin että pääkaupunkiseudun 
tasolla.

Esittelijä

Kaupunginhallitus päätti 15.11.2010 kaupunginvaltuustossa hyväksytyn 
vuoden 2011 talousarvion täytäntöönpanopäätöksessä kehottaa talous- 
ja suunnittelukeskusta selvittämään suomen- ja ruotsinkielisten 
työväenopistojen organisaatioiden uudistamismahdollisuudet sekä 
Helsingin että pääkaupunkiseudun tasolla.  

Talous- ja suunnittelukeskus on selvittänyt suomen- ja ruotsinkielisten 
työväenopistojen organisaatioiden uudistamismahdollisuuksia sekä 
Helsingin että pääkaupunkiseudun tasolla. 
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Selvityksessä tarkasteltiin viittä eri vaihtoehtoa: suomenkielisen 
työväenopiston ja ruotsinkielisen työväenopiston yhdistäminen, 
työväenopistojen ja opetusviraston yhdistäminen, pääkaupunkiseudun 
koko kansalaisopistotoiminnan yhdistäminen, pääkaupunkiseudun 
ruotsinkielisen kansalaisopistotoiminnan yhdistäminen sekä Vantaa ja 
Helsingin ruotsinkielisen kansalaistoiminnan yhdistäminen.

Näiden vaihtoehtojen lisäksi selvitettiin yhteistyössä suomenkielisen 
työväenopiston ja sen johtokunnan kanssa suomenkielisen 
työväenopiston sisäisen organisoinnin kehittämistä.

Johtopäätöksenä on, että suomenkielistä työväenopistoa ja 
ruotsinkielistä työväenopistoa ei yhdistetä eikä niitä liitetä 
opetusvirastoon.  Pääkaupunkiseudulla kansalaisopistojen 
yhdistäminen toisi synergiaetuja, mutta nykyisessä tilanteessa ei 
pääkaupunkiseudun kansalaisopistojen yhdistämisen tarkempaa 
selvittämistä esitetä. Suomenkielisen työväenopiston johtokunnan 
toimesta jatketaan suomenkielisen työväenopiston organisaation 
kehittämistä siten, että alueopistot lakkautetaan ja muodostetaan uudet 
osastot siten, että osastojen määrä vähenee ja hallintoa keskitetään 
yhteen osastoon.

Kaupunginhallituksen kokouksessa asiantuntijana on läsnä 
talousarviopäällikkö Tuula Saxholm.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Terttu Holstila, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36357

terttu.holstila(a)hel.fi

Liitteet

1 Työväenopistojen organisointi raportti 13.4.2011.pdf
2 Suomenkielinen ja ruotsinkielinen työväenopisto.pdf
3 Työväenopistot ja opetusvirasto.pdf
4 Kaikki pääkaupunkiseudun kansalaisopistot.pdf
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§ 1005
Iltakouluasia: Kulttuuritoimen organisaatioselvityksen tilanne

Pöydälle 07.11.2011

HEL 2011-006819 T 00 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Terttu Holstila, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36357

terttu.holstila(a)hel.fi

Liitteet

1 Kulttuuritoimen organisoinnista 24.10.2011.pdf
2 Kulttuuritoimi suurimmissa kaupungeissa 6 10 2011.pdf

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee merkitä tiedoksi selvityksen 
kulttuuritoimen organisaatioselvityksen tilanteesta sekä kehottaa 
kulttuuri- ja kirjastolautakuntaa, Helsingin taidemuseon johtokuntaa, 
kaupunginmuseon johtokuntaa ja kaupunginorkesterin johtokuntaa 
valmistelemaan ehdotuksen mukaiset johtosääntömuutokset 30.4.2012 
mennessä.

Esittelijä

Kaupunginhallitus päätti 15.11.2010 kaupunginvaltuustossa hyväksytyn 
vuoden 2011 talousarvion täytäntöönpanopäätöksessä kehottaa talous- 
ja suunnittelukeskusta huolehtimaan, että koko kaupungin 
kulttuuritoimen organisointia koskevat selvitykset sisällytetään 
valmisteilla olevaan kulttuuristrategiaan.

Talous- ja suunnittelukeskus on selvittänyt kulttuuritoimen organisointia 
yhteistyössä kulttuuritoimen virastojen kanssa.

Suomenkielisestä työväenopistosta ja ruotsinkielisestä 
työväenopistosta tehtiin omaa selvitystä ja niiden tuote kansalaisopisto-
opetus poikkeaa jonkin verran keskeisten kulttuurivirastojen tuotteista. 
Siksi selvitys rajattiin koskemaan kaupunginkirjastoa, kulttuurikeskusta, 
taidemuseota, kaupunginmuseota ja kaupunginorkesteria.
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Kulttuuritoimen kokonaisuuden ohjauksen tehostamiseksi ja 
kattavamman näkemyksen saamiseksi selvityksessä ehdotetaan 
kulttuuri- ja kirjastolautakunnan, taidemuseon johtokunnan, 
kaupunginmuseon johtokunnan sekä kaupunginorkesterin johtokunnan 
yhdistämistä. Uuden laajan lautakunnan alaiset virastot säilyisivät 
kuitenkin erillisinä virastoina. Joitain tukipalveluja ehdotetaan 
keskitettäviksi.   

Yhdistetyn kulttuurilautakunnan ehdotetaan aloittavan toimintansa 
seuraavan valtuustokauden alusta vuonna 2013.

Kaupunginhallituksen kokouksessa asiantuntijana on läsnä 
talousarviopäällikkö Tuula Saxholm.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Terttu Holstila, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36357

terttu.holstila(a)hel.fi

Liitteet

1 Kulttuuritoimen organisoinnista 24.10.2011.pdf
2 Kulttuuritoimi suurimmissa kaupungeissa 6 10 2011.pdf
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§ 1006
Iltakouluasia: Helsingin kaupungin kulttuuristrategia 2012-2017

HEL 2011-000969 T 00 01 01

Päätös

Kaupunginhallitus päätti merkitä kulttuuristrategian 2012 - 2017 
valmistelun tiedoksi.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Tuula Haatainen

Lisätiedot
Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

hannu.hyttinen(a)hel.fi

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee merkitä kulttuuristrategian 2012 - 2017 
valmistelun tiedoksi.

Esittelijä

Taustaa 

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 29.4.2009 kaupungin yhteisen 
strategiaohjelman vuosiksi 2009–2012. Samassa yhteydessä valtuusto 
päätti, että kulttuurikeskus valmistelee erillisen kulttuuristrategian 
valtuuston käsiteltäväksi vuonna 2011. Kulttuuristrategian tavoitteena 
on linjata kaupungin kulttuuripoliittinen suunta ja keskeiset 
kehittämistavoitteet vuosille 2012–2017  sekä keinoja niiden 
toteuttamiseksi. 

Kulttuuripolitiikan tavoitteet

Helsinkiläisen kulttuuripolitiikan tavoitteet ovat pitkälle yhteneväiset 
liikunta- ja nuoriso-politiikan tavoitteiden kanssa. Yhteisiin tavoitteisiin 
kuuluu helsinkiläisten elämänlaadun ja toimintakykyisyyden 
parantaminen. Tavoitteena on myös yhteisöllisyyden ja henkisen 
hyvinvoinnin edistäminen, syrjäytymiskehityksen ehkäisy ja 
monikulttuurisen kaupungin kehitys. Kulttuurinen moninaisuus auttaa 
kulttuurin perustan vahvistamista ja uudistumista.

Kulttuuripalveluilla tavoitellaan yhteiskunnallista vaikuttavuutta. 
Kulttuurilla on merkittävä rooli, kun luodaan ihmisiä, yrityksiä ja 
investointeja houkuttelevaa kansainvälistä toimintaympäristöä. 
Monipuolinen ja elämyksellinen kulttuuritarjonta edistää alueen 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 39/2011 76 (107)
Kaupunginhallitus

Sj/2
07.11.2011

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

asukkaiden hyvinvointia. Kulttuuritarjonta ja -palvelut vaikuttavat myös 
kaupungin profiiliin, kilpailukykyyn ja vetovoimaisuuteen. 

Kulttuuristrategian toteuttaminen

Kulttuuristrategia muodostaa raamin ja ohjaa muutosta ja koko 
kaupungin kulttuuritoiminnan ja siihen liittyvien toimien suuntaa 
ajanjaksolla 2012–2017. 

Kulttuuristrategiassa päätetään yhteisistä toimintalinjauksista. 
Yksittäisistä toimenpiteistä päätetään vakiintuneen 
talousarviovalmistelun mukaisesti.  

Strategia-asiakirjaan sisältyvät keskeiset toimenpide-ehdotukset on 
koottu neljän strategisen kokonaisuuden alle. Nämä neljä 
kokonaisuutta ovat

Hyvinvointia kulttuuripalveluista

Monien kulttuurien Helsinki

Ympäristö ja kaupunkirakenne

Kulttuuri - kaupungin vetovoima.

Kaupunginhallituksen kokouksessa asiantuntijoina ovat läsnä vs. 
kulttuurijohtaja Veikko Kunnas ja osastopäällikkö Marianna Kajantie.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Tuula Haatainen

Lisätiedot
Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

hannu.hyttinen(a)hel.fi

Päätöshistoria

Rahoitusjohtaja 25.10.2011

HEL 2011-000969 T 00 01 01

Talous- ja suunnittelukeskuksen lausunto perustuu hallintokeskuksen 
kulttuuri- ja kirjastolautakunnan muunneltuun esitykseen.  Ehdotuksen 
lähtökohtana on näkemys, jonka mukaan kulttuuri, taide ja luovuus ovat 
yhteiskuntaa muuttava ja uudistava voima. Talous- ja 
suunnittelukeskus yhtyy esityksen kulttuuripoliittisiin periaatteisiin, 
mutta toteaa, että suunnitelma edellyttää huomattavaa lisärahoitusta.  
Ehdotus ei ole aivan yhdensuuntainen kaupungin strategiaohjelman 
2009–2012 taloudellisuutta ja tuottavuutta koskevien periaatteiden 
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kanssa. Strategiaohjelman mukaan palvelutoiminnassa tulee keskittyä 
ydintehtävään ja tuottaa laadukkaat palvelut mahdollisimman 
kustannustehokkaasti. Talouden tasapainosta tulee huolehtia toimintoja 
uudelleen organisoimalla, uutta teknologiaa hyödyntämällä ja 
toimintaprosesseja parantamalla ja –menetelmiä sekä tilojen käyttöä 
tehostamalla.

Suunnitelman periaatteena on, että kulttuuri lisää hyvinvointia ihmisen 
koko elinkaaren ajan ja kulttuuri on saavutettavissa kaupungin eri 
osissa eri väestöryhmille. Ehdotuksen esitetyt toimenpide-ehdotukset 
edellyttäisivät arviolta huomattavaa lisämäärärahan kohdentamista 
iltapäivä- ja loma-ajan kulttuuritoimintaan ja lasten kulttuuripalveluihin 
osana päivähoitopalvelua, taiteen perusopetuksen alojen yhtenäiseen 
kohteluun ja kulttuuriseen vanhustyöhön. Talous- ja suunnittelukeskus 
haluaa tuoda kuitenkin esille, että Helsinki tarjoaa jo nyt 
monimuotoisen, innovatiivisen elinikäistä oppimista tukevan kulttuurin 
toimintaympäristön, joka yhdistää opetuksen, kulttuurin, liikunnan ja 
vapaan sivistystyön palvelut.

Moninaisen kulttuurin saavutettavuus on kaikkien oikeus. 
Vähemmistöjen ja eri kieliryhmien tarpeet tulee huomioida. Kaupungin 
tuottamien kulttuuripalveluiden rinnalle ja tueksi tulee hakea 
yhteistyömahdollisuuksia kolmannelta sektorilta – Helsingin taidekenttä 
on suurelta osin yhdistys- ja säätiöpohjaista.  Kulttuuripalveluiden 
tuottamisessa tulisi painotusta siirtää avustusjärjestelmän 
kehittämiseen, koska tämä on kustannustehokkain tapa tuottaa 
kulttuuripalveluja ja estää päällekkäisten rakenteiden syntyminen. 
Tämä ei tarkoita välttämättä avustusmäärärahojen lisäämistä, vaan 
niiden uudelleen kohdentamista. Talous- ja suunnittelukeskus haluaa 
vielä tuoda esille, että suunnitelman keskeisimpien toimenpide-
ehdotuksien lisäkustannusvaikutukset olisivat noin 1,0 milj. euroa 
Helsingin kaupungin käyttötaloudessa.

Talous- ja suunnittelukeskus pitää tärkeänä sitä, että kaupunkitila on 
elinvoimainen. Toimipisteverkon hallintaa tulee kehittää ja tasata 
palveluverkkojen vaihtelut hallintokuntien välillä. Samalla talous- ja 
suunnittelukeskus toteaa, että suunnitelman ympäristö ja 
kaupunkirakennetta koskevat keskeisimmät toimenpide-ehdotukset 
uusien asuinalueiden kulttuuripalveluihin, taiteen prosenttiperiaatteen 
laajentamiseen kaupunkirakentamisessa, suojeltujen rakennusten 
kulttuurikäyttöön, uusiin rakennushankkeisiin ja vapaan kaupunkitilan 
käyttöön edellyttämät lisämäärärahat tulisi aina tuoda 
kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle erikseen päätettäväksi.

Kulttuurin merkitys Helsingin vetovoimaisuuden parantamiseksi 
sisältyvät pääosin vuoden 2012 talousarvioon. Toimenpiteet 
toteutetaan etupäässä hallintokuntien taloudellisien raamien puitteissa. 
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Talous- ja suunnittelukeskus yhtyy siihen, mikäli Guggenheim-museo-
hanke toteutuisi, se vahvistaisi Helsingin kansainvälistä näkyvyyttä ja 
matkailullista vetovoimaa, mutta edellyttäisi lisäpanostuksen 
kohdentamista investointi- ja käyttötaloudenmäärärahoihin vuosina 
2012-2017. 

Talous- ja suunnittelukeskus toteaa lopuksi, että 
kulttuuristrategiaehdotuksen toimenpiteet tulisi aloittaa talousarvion 
puitteissa suunnitelmakaudella. Lisäksi yksityisen sektorin 
rahoitusosuutta tulisi kaikin mahdollisien keinoin lisätä. 
Kaupunginhallituksen 29.11.2010 hyväksymän talousarvion 
noudattamisohjeiden mukaan vuoden 2011 alussa on käynnistetty 
tuottavuutta ja työhyvinvointia lisäävä ohjelma. Ohjelman tarkoituksena 
on parantaa tuottavuutta ja taloudellisuutta ja tuottaa palvelut vuonna 
2012 nykyistä edullisemmin asukasta kohden laskettuna.

Lisätiedot
Niininen Tero, erityissuunnittelija, puhelin: 310 25915

tero.niininen(a)hel.fi

Kaupunginorkesterin johtokunta 11.10.2011 § 27

HEL 2011-000969 T 00 01 01

Päätös

Kaupunginorkesterin johtokunta päätti esittää lausuntonaan seuraavaa:

Kulttuuristrategiaehdotuksen tavoitteidenasettelussa on ansiokkaasti 
huomioitu sekä kuntalaisten hyvinvointia edistävät kulttuuripalvelut että 
Helsingin kaupungin haasteet metropolialueemme profiloimiseksi 
kilpailukykyiseksi ja vetovoimaiseksi talouskeskukseksi.

Strategiaan kirjattu julkisesti rahoitettujen kulttuurilaitosten 
yhteiskuntavastuun ja niiden yhteiskunnallisen vaikuttavuuden 
näkeminen tärkeänä sosiaalisena voimavarana tuo kulttuuripalveluille 
niiden ansaitseman aseman kaupungin monipuolisen kehittämisen 
keskeisinä toimijoina.

Kulttuurin tarjoamia mahdollisuuksia lisätä hyvinvointia ihmisen koko 
elinkaaren ajan tulee hyödyntää kuntalaisten eriarvoisuuden ja 
syrjäytymisen ehkäisemiseksi. Strategiassa esitellyissä toimenpide-
ehdotuksissa korostuu myönteisesti yhteistyön keskeinen merkitys 
julkisen ja kolmannen sektorin toimijoiden ryhtyessä rakentamaan 
uudentyyppisiä kulttuuripalveluja taidekentän kanssa sosiaalitoimen, 
terveydenhuollon ja koulutoimen verkostoja unohtamatta.
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Strategiaehdotuksen liiteosa on vaikuttava tietopaketti Helsingin 
kulttuuritoimijoista, joista monet nauttivat kansainvälistä arvostusta. 
Helsingissä onkin jo pitkään nähty kulttuuri ja luovat alat yhtenä 
kehittyvän kaupungin kulmakivistä. Tällä hetkellä tuloksista nauttivat 
kymmenettuhannet kaupunkilaiset. Uuden strategian terveiden 
linjausten viitoittamana kulttuurikuluttajiemme joukko noussee 
lähivuosina kuusinumeroisiin lukuihin.

Pöytäkirjanote kaupunginhallitukselle

Esittelijä
Intendentti
Elina Siltanen

Lisätiedot
Marianna Kankare-Loikkanen, Viestintäpäällikkö, puhelin: 358931022703

marianna.kankare-loikkanen(a)hel.fi

Suomenkielisen työväenopiston jk 11.10.2011 § 77

HEL 2011-000969 T 00 01 01

Päätös

Hallintokeskus on pyytänyt johtokunnalta lausuntoa kulttuuri- ja 
kirjastolautakunnan 17.5.2011 hyväksymästä ehdotuksesta Helsingin 
kaupungin kulttuuristrategiaksi (Khs 2011-1031/450). Lausunto 
pyydetään antamaan 23.9.2011 mennessä.

Johtokunta päätti antaa seuraavan lausunnon:

Helsingin kulttuurikeskus on valmistellut strategia-asiakirjaa 
kaupunginvaltuuston strategiaohjelma 2009-2012 mukaisesti. 
Valmistelu on tehty kiinteässä yhteistyössä eri hallintokuntien ja 
toimijoiden kanssa. Työväenopisto on osallistunut aktiivisesti 
valmistelutyöhön.

Strategia jakautuu strategiaosaan ja liiteosaan. Strategiaosassa 
esitetään tiivistetysti Helsingin kulttuurin ja luovien alojen 
toimintalinjaukset. Liiteosa kertoo käytännön läheisemmin eri alojen 
toimijoista ja toiminnasta sekä tulevaisuuden käytännön toimista ja 
linjauksista. Strategiaosa on helppolukuinen ja ytimekäs. Liiteosa 
kuvailee toimintaa käytännössä.

Työväenopiston tiivis mukanaolo strategian laadinnassa näkyy 
teksteissä, ja työväenopisto on tyytyväinen oman, lähinnä aikuisten 
kulttuuristen koulutuspalvelujen esittämiseen. Opiston merkitys 
kulttuurin alan yleisö- ja itsetekemisen kouluttajana tulee esille. 
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Strategian päälinjauksiin työväenopisto haluaa antaa seuraavat 
kommentit:

1. Hyvinvointia kulttuuripalveluista

- aikuisten kulttuuritarjonta ei nouse tekstissä esille 
erityisenä linjauksena. Sitä ei kuitenkaan saa unohtaa erilaisten 
kohderyhmien ja erityisryhmien rinnalla. Yhteiskunnallisen koheesion ja 
vuorovaikutuksen vuoksi on tärkeää nähdä myös ns. tavalliset ihmiset 
kulttuurin kentässä. 

- Konkreettisina esityksinä strategiaosan sivulle 9: ”Suurin 
osa aikuisille suunnatuista kulttuuripalveluista toteutuu suomen- ja 
ruotsinkielisten työväenopistojen kurssitarjonnan (lisäysehdotus)  ja 
helsinkiläisten…”

2. Monien kulttuurien Helsinki

- työväenopiston johtokunta ehdottaa keskeisten 
toimenpide-ehdotusten uudelleenjärjestämistä priorisointijärjestykseen 
seuraavasti: 1. sama, 2. aiempi no 5, 3.pysyy samana, 4. aiempi no 2, 
5. aiempi numero 4 ja 6 pysyy samana. Näin mm. alueellisen ja 
omaehtoisen kulttuurityön merkitys korostuisi.

3. Ympäristö ja kaupunkirakenne

- kokonaisuudessaan hyvä ja tärkeä linjaus.

4. Kulttuuri – kaupungin vetovoima

- työväenopisto on mukana monissa kulttuuritapahtumissa 
järjestämällä teemoista kursseja ja tuottaen tietoa ihmisille sekä 
mahdollisuuksia itseilmaisuun eri tavoin.

Lisäksi työväenopisto ehdottaa uutta väliotsikkoa liiteosaan: 3.2.1 
Aikusiten taiteen perusopetus, jolloin siitä koottaisiin perustiedot yhteen 
vastaavasti kuin lasten ja nuorten taiteen perusopetuksesta. 

Lisätiedot 

Taina Törmä

Raija Lampila

Liitteet 

Helsingin kaupungin kulttuuristrategiaehdotus ja liiteosa

Kulttuuri- ja kirjastolautakunnan pöytäkirjanote 

06.09.2011 Pöydälle
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Esittelijä
johtava rehtori
Taina Törmä

Lisätiedot
Taina Törmä, johtava rehtori, puhelin: 310 88501

taina.torma(a)hel.fi
Raija Lampila, musiikin johtava opettaja, puhelin: 310 88594

raija.lampila(a)hel.fi

Opetuslautakunta 20.09.2011 § 197

HEL 2011-000969 T 00 01 01

Päätös

Opetuslautakunta päätti antaa seuraavan lausunnon:

Kaupunginvaltuusto päätti strategiaohjelmansa 2009-2012 yhteydessä, 
että valtuustolle tehdään erillinen kulttuuristrategia v. 2011. Helsingissä 
on aiemmin valmisteltu kulttuurisuunnitelmat v. 1991-1999 sekä 2001-
2010. Tämä asiakirja korvaa nämä strategiat.

Kulttuuristrategiaehdotuksessa on esitetty kulttuurin visio. Visiossa 
todetaan, että Helsinki on monimuotoinen ja omaleimainen taiteen, 
luovuuden ja kulttuurin keskus sekä kansainvälisesti kiinnostava 
kulttuurin edelläkävijä Itämeren alueella. Kulttuuripolitiikan toteutumista 
ohjaavat arvot ovat kaupungin arvot (asukaslähtöisyys, ekologisuus, 
oikeudenmukaisuus, taloudellisuus, turvallisuus ja yrittäjämielisyys), 
joiden lisäksi arvona on myös luovuus. 

Kulttuuristrategiaehdotuksen mukaan kulttuuri kuuluu peruspalveluihin. 
Se on myös osa kansalaisyhteiskuntaa ja vahvistaa yhteisöllisyyttä ja 
terveyttä. Kulttuuritoiminnassa tulee edistää kestävän kehityksen 
periaatteen toteutumista. Kulttuuri luo myös taloudellista kasvua.

Strategiaehdotuksen toimenpiteet rajautuvat ensisijaisesti 
sivistystoimen alaan. Ytimessä ovat taide- ja kulttuuripalveluja tuottavat 
organisaatiot kaupungissa. Opetuslautakunnan lausunnossa 
tarkastellaan strategiaehdotusta lähinnä opetustoimen näkökulmasta.

Keskeisinä osioina strategiaehdotuksessa ovat kulttuuri hyvinvoinnin 
lähteenä, monien kulttuurien Helsinki, kulttuurin merkitys ympäristössä 
ja kaupunkirakenteessa sekä kulttuuri kaupungin vetovoimana. 

Hyvinvointia kulttuuripalveluista -osiossa on lueteltu useita 
opetustoimea koskevia toimenpiteitä, kuten 7-12-vuotiaiden 
mahdollisuuksien lisääminen kouluajalla kulttuuri- ja liikuntatoimintaan 
maksuttoman julkisen liikenteen avulla sekä Kulttuuria kouluihin -
ohjelma, jonka tavoitteena on säännöllisten ja helposti lähestyttävien 
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toimintatapojen kehittäminen koulujen ja taidelaitosten välille. 
Opetusvirasto on ollut mukana tekemässä tätä ohjelmaa, jonka 
keskeisenä tavoitteena on monipuolistaa koulujen kulttuurikasvatusta. 
Kulttuuria kouluihin -ohjelma valmistuu syksyllä 2011 ja se jaetaan 
kaikkiin kouluihin. Lisäksi koulun opetushenkilöstölle tullaan 
järjestämään koulutusta, jotta ohjelma saadaan eläväksi koulujen 
arjessa. 

Opetuslautakunta on 23.3.2010 (§ 58) ja 14.12.2010 (§ 332) päättänyt 
koulu- ja oppilaitostilojen maksuttomasta iltapäiväkäytöstä koulu- ja 
oppilaitostyöpäivinä kello 17.00 saakka. Tämän tarkoituksena on tarjota 
lapsille ja nuorille nykyistä enemmän harraste- ja kerhomahdollisuuksia 
omalla asuinalueellaan sekä lisätä koulurakennuksen käyttöastetta. 
Myös alueiden lasten, nuorten ja aikuisten toiminnalle on avattu vuoden 
alusta lukien koulujen ovet toiminnan järjestäjien käyttöön iltapäivisin 
maksutta. 

Strategiaehdotuksessa on nuoret ja opetustoimen järjestämä toisen 
asteen koulutus otettu huomioon melko vähäisesti, vaikka toisen 
asteen opiskelijat ovat yli 16-vuotiaina ikävaiheessa, jossa kulttuuriin 
perehtymisen syventäminen, sen kuluttaminen ja sitä tuottaminen ovat 
otollisia opiskelun kohteita. 

Helsingin kaupungin opetustoimi tuottaa myös kulttuurialan 
ammattilaisia. Ammatillisissa oppilaitoksissa on perustutkintoja, joiden 
suorittaminen tähtää suoraan kulttuurialan ammatteihin, esimerkkeinä 
valokuvaajan perustutkinto ja audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto. 
Ammatillisissa oppilaitoksissa opiskelijan tulee ymmärtää taiteen ja 
kulttuurin merkitys omassa elämässään ja osata hyödyntää niiden 
ilmenemismuotoja monikulttuurisessa yhteisössä. 

Opiskelijoiden osallistuminen taide- ja kulttuuritapahtumiin ylläpitää ja 
kehittää koulukulttuurin esteettisiä elementtejä. Opiskelijat oppivat 
ilmaisemaan ajatuksia, kokemuksia ja tunteita useiden taideaineiden 
avulla. Elinikäisen oppimisen avaintaitoja taiteeseen ja kulttuuriin 
liittyen ovat estetiikka, viestintä ja mediaosaaminen sekä aktiivinen 
kansalaisuus ja eri kulttuurit. 

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt luvat erityistehtävälukioille, 
joissa opetetaan painotetusti mm. ilmaisutaitoa, kuvataidetta, musiikkia, 
urheilua ja mediaa. 

Sekä lukioiden että ammatillisten oppilaitosten opetussuunnitelmissa ja 
tutkintojen perusteissa on tavoitteita, jotka edellyttävät opetusta taide- 
ja kulttuurialaan liittyvistä aihepiireistä. Lukion opetussuunnitelmassa 
on useita oppiaineita, jotka ovat joko suoraan taide- ja 
kulttuurikasvatusta (esimerkiksi musiikki ja kuvataide) tai sisältävät 
suuressa määrin taide- ja kulttuuriaineksia (esimerkiksi historia ja 
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uskonto). Tavoitteena on taide- ja kulttuuriasioiden tuottaminen, 
nauttiminen ja omaksuminen. Lukioiden opetussuunnitelma sisältää 
sellaisia aihekokonaisuuksia kuin esimerkiksi kulttuuri-identiteetti ja 
kulttuurien tuntemus sekä viestintä- ja mediaosaaminen. 

Monien kulttuurien Helsinki -osiossa ei ole mainittu suoranaisesti 
opetustoimen toimialaan kuuluvia toimenpiteitä. Kulttuuri voi toimia 
myös syrjäytyneisyyttä helpottavana ja erilaisuutta tulkitsevana sekä 
hyvinvointia ja terveyttä lisäävänä vaikuttajana kuten Uudenmaan liiton 
kulttuuristrategiassa 2015 todetaan. 

Myös metropolialueen kilpailukykystrategiassa Menestyvä metropoli 
2009 tuodaan esiin rakentamisen merkitys (mm. Jätkäsaaren, 
Kalasataman, Kruunuvuorenrannan ja Östersundomin 
rantarakentaminen).  Helsingin kaupungin elinkeinostrategiassa 
Yritysmyönteiseksi kumppaniksi vuodelta 2007 puolestaan todetaan 
mm., että kiinnostava ja rohkea arkkitehtuuri sekä kaupungin 
elävöittäminen lisäävät luovien alojen vetovoimaisuutta. Helsingin 
kaupungin rakennusvalvontaviraston v. 2010 julkaisemassa Helsingin 
arkkitehtuuripoliittisessa ohjelmassa Apoli korostetaan elämyksellisesti 
laadukkaan rakentamisen edistämistä myös kaupungin rakennusten 
kyseessä ollessa.  

Lautakunta toteaa, että Helsingin kaupungin koulurakennukset ovat 
lähtökohtaisesti arkkitehtoonisesti korkeatasoisia, kansainvälisesti 
arvostettuja rakennuksia, joista osa on myös palkittuja. Lisäksi 
lautakunta pitää kulttuurin kannalta hyvänä, jos jatketaan edelleen 
käytäntöä, jossa koulujen investointimäärärahoista käytetään prosentti 
taidehankintoihin.   

Kulttuuri - kaupungin vetovoima -osiossa todetaan mm., että kaikki 
hallintokunnat osallistuvat maailman designpääkaupunkihanke 2012-
hankkeeseen. Opetustoimi osallistuu omalta osaltaan tämän vuoden 
toteuttamiseen. 

Myös keväällä 2012 järjestettävässä Pamaus-kokousten (ent. 
ylipormestarin kokoukset) teemana tulee olemaan kulttuurikasvatus. 
Koulujen oppilaskuntien esitykset tulevat sisältämään 
kulttuurikasvatuksen edistämiseen liittyviä hankkeita. Lisäksi 
oppilaskuntien tekemässä julkilausumassa pyydetään ottamaan 
kantaa, millainen lasten ja nuorten kulttuurikaupunki Helsinki on ja 
miten nuoret voivat olla itse aktiivisia kulttuurin kehittäjinä ja tuottajina. 

Helsinki 200 vuotta pääkaupunkina 2012 -juhlavuoden teemat 
nostetaan esiin sivistystoimen laajana yhteistyönä. Myös esim. 
Uudenmaan liiton kulttuuristrategiassa 2015 tuodaan esiin kulttuurin 
merkitys alueen kilpailukyvyn ja houkuttelevuuden kannalta. 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 39/2011 84 (107)
Kaupunginhallitus

Sj/2
07.11.2011

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

Helsingin tapahtumallisuutta kehitetään erillisen tapahtumastrategian 
linjausten mukaisesti. Metropolialueen kilpailukykystrategian 
Menestyvä metropoli mukaan pääkaupunkiseudun kaupungit sopivat 
vuosittain yhteistyöstä kulttuuri- ja muiden tapahtumien järjestämisestä. 
Elinkeinostrategiassa Yritysmyönteiseksi kumppaniksi (vuodelta 2007) 
on jo aiemmin esitetty ajatus Helsingistä tapahtumien kaupunkina.

Lautakunta toteaa strategiaehdotuksesta kokonaisuudessaan, että 
strategiaehdotus olisi selkeämpi, jos siinä olisi määritelty kulttuurin 
käsite tarkemmin. Nyt opetustoimen roolin hahmottaminen Helsingin 
kulttuuritoiminnassa on paikoin hankalaa ja tämä rooli on saattanut 
tästä syystä jäädä ehdotuksessa tarpeettomankin vähäiseksi. 
Ehdotuksen s. 7, jossa kerrotaan kulttuuristrategian rajauksista, ei 
mainita kouluja ja oppilaitoksia lainkaan taide- ja kulttuuripalvelujen 
tuottajina kaupunkikonsernissa. Lautakunta katsoo, että myös 
Helsingin kaupungin opetusviraston alaisilla kouluilla ja oppilaitoksilla 
on tärkeä merkitys taiteen ja kulttuurin osaamisen edistäjinä. Koulut ja 
oppilaitokset voivat omassa perustoiminnassaan yhtäältä edistää 
taiteen ja kulttuurin osaamista ja toisaalta vaikuttaa näiden palvelujen 
käyttötottumuksiin järjestämällä oppilaille ja opiskelijoille 
mahdollisuuksia näiden palvelujen käyttöön.  Erityisesti toisen asteen 
koulutuksen merkitys kulttuurin edistäjinä on jäänyt ohueksi.  

Lisäksi lautakunta toteaa, että ehdotukselle olisi ollut eduksi, jos siinä 
olisi todettu systemaattisesti toimenpide-ehdotusten yhteydet muihin 
asiaan liittyviin strategioihin kuten Uudenmaan liiton kulttuuristrategiaan 
2015, metropolialueen kilpailukykystrategiaan vuodelta 2009 sekä 
Helsingin kaupungin elinkeinostrategiaan vuodelta 2007. Ehdotuksesta 
puuttuu nyt esim. pääkaupunkiseudun kuntien yhteistyön tarkastelu 
kulttuuritoiminnassa, jota näkökulmaa metropolialueen 
kilpailukykystrategiassa painotetaan, samoin kuin sen tarkastelu, mikä 
merkitys strategiaehdotuksen mukaisilla toimenpiteillä on Uudenmaan 
maakunnalle.  

Esityksellä on merkittäviä terveysvaikutuksia, koska kulttuuri vaikuttaa 
hyvinvoinnin kautta myös terveyteen. Ehdotukselle olisi ollut eduksi, jos 
siinä olisi arvioitu toimenpiteiden taloudelliset vaikutukset.

Esittelijä
vs. opetustoimen johtaja
Outi Salo

Lisätiedot
Leena Oulasvirta, laatupäällikkö, puhelin: 310 80563

leena.oulasvirta(a)hel.fi

Liikuntalautakunta 13.09.2011 § 174
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Päätös

Liikuntalautakunta päätti antaa Helsingin kaupungin kulttuuristrategia 
2012-2017 ehdotuksesta seuraavan lausunnon:

Osana Helsingin kaupungin strategiaohjelmaa vuosille 2009–2012 
kaupunginvaltuusto päätti, että kaupunki tekee erillisen 
kulttuuristrategian valtuuston käsiteltäväksi vuonna 2011. 

Tässä lausunnossa otetaan kantaa ensisijaisesti niihin kannanottoihin 
ja toimenpide-ehdotuksiin, jotka sivuavat tai liittyvät liikuntatoimen 
toimialaan. Kulttuuristrategia luonnoksessa on 57 toimenpide-
ehdotusta ja muutama niistä sivuaa liikunnan toimialaa.

Liikuntavirasto pitää ehdotusta Helsingin kaupungin kulttuuristrategiaksi 
2012 – 2017 hyvin ja kattavasti laadittuna sekä painopisteitä hyvin 
valittuina. Käsiteltävä kulttuurin kenttä on laaja kirjallisuudesta aina 
sirkustaiteeseen asti. Liikunta on sisällytetty kulttuurikäsitteen alle. 
Luonnoksessa todetaan, että liikuntatoimi on käynnistänyt oman 
strategiatyön, jossa tullaan esittämään liikuntatoimen omia 
kehittämislinjauksia.

Kulttuuritoiminnalla ja liikuntatoiminnalla on paljon yhteistä. Molemmat 
ovat osa kansalaisyhteiskuntaa, jossa helsinkiläiset ovat itse keskeisiä 
toimijoita ja kaupungin roolina on luoda puitteita, aktivoida ja tukea tätä 
toimintaa sekä täydentää palvelutarjonnassa olevia puutteita. 
Kulttuuripalvelujen kuten muidenkin kunnallisten palveluiden 
tuottamistavat ja rahoitustavat ovat muutoksessa. Yhä tärkeämpää on 
kunnallisen, vapaaehtoistoiminnan ja yksityisen sektorin toimijoiden 
yhteistyö. 

Kaupungin virastojen on sopeutettava lähivuosina toimintansa 
supistuviin taloudellisiin resursseihin. Tämä asettaa haasteita sille 
kuinka kulttuuristrategiassa asetetut tavoitteet ja toimenpiteet voidaan 
toteuttaa. Resurssien supistuessa myös kulttuuripalveluja tarkastellaan 
kriittisesti.

Kulttuuristrategian toimenpide-ehdotukset 

Erityisen kannatettavia ovat lapsia ja nuoria koskevat toimenpide-
ehdotukset, joissa esitetään yhteistoimintaa opetustoimen kanssa ja 
esitetään kehittämistoimenpiteitä koulujen iltapäivätoimintaan ja 
opetustoimen koulujen tilojen tehokkaaseen käyttöön.

Luonnoksessa esitetyt kasvavan ikääntyvän väestön hyvinvointia ja 
toimintakykyä edistävät toimenpide-ehdotukset ovat kannatettavia.
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Kulttuurin avustustoiminnan toimenpide-ehdotukset, joissa esitetään 
määrärahojen lisäysesitykset voi olla vaikea toteuttaa lähivuosina 
kaupungin kiristyvässä taloudellisessa tilanteessa.

Toimenpide-ehdotus, jossa esitetään uusien asuinalueiden palveluiden 
tuottamista kolmannen sektorin kautta edellyttää, että alueilla on tiloja 
näiden järjestöjen käyttöön. Uusien asuinalueiden palvelujen 
toteuttaminen nykyisillä resursseilla ei ole mahdollista ja se vaatii usein 
lisäresursseja.

Kulttuurikäytössä olevista vanhoista suojelluista rakennuksista 
todetaan, että kulttuurihistoriallisesti merkittävien rakennusten pääoma-
vuokralle voidaan olla asettamatta tuottotavoitetta (ns. 0-salkku). Näin 
tulisi myös toimia, koska suojeltujen rakennuksien käyttötarkoitusta on 
vaikea muuttaa ja vanhat rakennukset edellyttävät jatkuvaa 
kunnossapitoa. Lähivuosien aikana tulee käynnistää mm. 
liikuntatoimen hallinnoimien olympiarakennusten peruskorjaus. Niiden 
edellinen peruskorjaus toteutettiin 1990-luvulla.

Toimenpide-ehdotus Jätkäsaaren sataman entisen 
varastorakennuksen eli Bunkkerin tilojen käyttö opetus-, kulttuuri-, 
nuoriso ja liikuntatoimen tarpeisiin on kannatettava ehdotus. Bunkkeriin 
on esitetty opetusviraston koulutiloja, kirjastoa, nuorisotiloja, 
palloiluhallia ja uimahallia.

Helsingin kehittämistä tapahtumakaupunkina kaupungin 
tapahtumastrategian mukaisesti ja lupakäytäntöjen yksinkertaistaminen 
on kannatettava ehdotus.

Strategian liiteosassa kerrotaan, että vuosien 2001-2010 
kulttuurisuunnitelmien toimenpiteitä jäi toteutumatta, koska siinä ei 
asetettu selvää vastuu- ja seurantajärjestelmää ehdotusten 
toimeenpanosta ja rahoituksesta. Siksi valmisteilla olevan 
kulttuuristrategian vastuu- ja seurantajärjestelmää tulee tarkentaa.

Esittelijä
liikuntajohtaja
Anssi Rauramo

Lisätiedot
Pekka Jyrkiäinen, suunnittelija, puhelin: 310 87438

Yleisten töiden lautakunta 13.09.2011 § 475

HEL 2011-000969 T 00 01 01

Asia palautettu 30.8.2011

Päätös
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Yleisten töiden lautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle 
seuraavan lausunnon:

Yleisten töiden lautakunta suhtautuu positiivisesti kaupungin uuteen 
kulttuuristrategiaan vuosiksi 2012-2017 ja on osaltaan edesauttamassa 
strategian tavoitteiden saavuttamista myös rakennusviraston toimesta.

Kulttuuristrategian toimenpiteet on rajattu ensisijaisesti kaupungin 
sivistystoimialaan.  Rakennusviraston rooli strategian toimeenpanossa 
on erityisesti lasten ja nuorten omaehtoisen liikuntakulttuurin 
mahdollistajana, katu- ja ympäristötaiteen hankkijana, kaupunkilaisten 
omaehtoisen kaupunkitilan luovan käytön edistäjänä ja kaupungin 
tapahtumastrategian toimeenpanon osallisena. Rakennusviraston 
viheralueohjelma, joka valmistuu vuoden 2011 loppuun mennessä, 
tukee osaltaan kulttuuristrategian tavoitteita.

30.08.2011 Palautettiin

23.08.2011 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
osastopäällikkö
Osmo Torvinen

Lisätiedot
Pia Rantanen, suunnitteluvastaava, puhelin: 310 38812

pia.rantanen(a)hel.fi

Terveyslautakunta 13.09.2011 § 245

HEL 2011-000969 T 00 01 01

Päätös

Terveyslautakunta päätti antaa ehdotuksesta seuraavan esittelijän 
ehdotuksen mukaisen lausunnon:

Kulttuuri voidaan määritellä eri yhteyksissä eri tavoin. Ehdotuksessa 
Helsingin kaupungin kulttuuristrategiaksi 2010 – 2017 kulttuurin käsite 
nähdään laajana, hyvän ja arvokkaan elämän edellytysten 
vahvistajana. Ehdotus on monipuolinen ja monitasoinen ja siinä 
korostetaan erityisesti lapsia, nuoria ja vanhuksia kulttuuripalvelujen 
kohderyhminä. Terveyslautakunta pitää ehdotuksen laaja-alaisuutta ja 
korostuksia kannatettavina.

Kulttuuristrategian valmistelussa on kuultu lukuisia eri alojen 
asiantuntijoita. Kuultuihin tahoihin ei sisälly terveydenhuollon 
asiantuntijoita, vaikka strategiassa erityisesti korostetaan kulttuurin 
terveyttä edistäviä vaikutuksia. 
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Esitetyt kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopolitiikan yhteiset tavoitteet ovat 
yhdensuuntaisia terveystoimen tavoitteiden kanssa varsinkin siltä osin, 
kun ne koskevat elämänlaatua, osallisuutta, yhteisöllisyyttä, henkistä 
hyvinvointia, syrjäytymisen ehkäisyä, monikulttuurisuuden edistämistä, 
terveyttä, toimintakykyä ja työssä jaksamista. Kaupungin 
kulttuuripoliittiset periaatteet liittyvät myös terveyden edistämiseen ja 
tämän lisäksi peruspalveluihin, kansalaisyhteiskuntaan, kestävään 
kehitykseen, yhteisöllisyyteen ja taloudelliseen kasvuun. 
Terveyslautakunta toteaa, että on hyvä että sivistystoimen ja 
terveystoimen yhteistyön kehittäminen ja vahvistaminen nousee 
strategiassa yhdeksi merkittäväksi tulevaisuuden haasteeksi.

Terveyslautakunta tähdentää, että kulttuuripalvelujen myönteiset 
terveysvaikutukset eivät kuitenkaan ole itsestään selviä. Musiikki- ja 
urheilutapahtumissa, jopa teattereissa saattaa melun taso nousta 
vaarallisen korkeaksi.  Kaikenikäisten, mutta erityisesti lasten ja 
nuorten kuulon vaurioituminen on estettävä vähentämällä dB-tasoa ja 
tarjoamalla käyttöön kuulosuojaimia. Joissakin kulttuuritilaisuuksissa, 
festivaaleilla ja urheilutapahtumissa voi alkoholilla olla ylikorostunut 
rooli, koska sen mainostusta, myyntiä ja käyttöä on runsaasti samoin 
kuin mahdollisuuksia tupakointiin. Näiden aiheuttamien terveysuhkien 
ja -haittojen vuoksi strategiaan tulee liittää Helsingin kaupungin 
Vastuullisen alkoholinkäytön toimenpideohjelman ja Savuton Helsinki -
ohjelman linjauksia. Erityisesti lasten ja nuorten suojeleminen 
alkoholilta ja tupakalta olisi näin mahdollista nykyistä paremmin. 
Periaatteena tulee olla, että kaupunki pyrkii terveyttä edistäviin 
ratkaisuihin omissa kulttuuri- ja liikuntapalveluissaan sekä yhteistyössä 
muiden kanssa järjestettävissä projekteissa samoin kun myöntäessään 
lupia ulkopuolisten tahojen tilaisuuksiin. Alkoholin myynnin ja 
mainonnan tulee merkittävästi vähentyä nykyisestä tasosta erilaisissa 
tilaisuuksissa, julkaisuissa ja sponsoroinneissa.   

Kulttuuristrategian toimenpiteiden kerrotaan rajautuvan ensisijaisesti 
kaupungin sivistystoimialan taide- ja kulttuuripalveluihin. Näitä tuottavat 
kulttuurikeskus, kirjasto, taidemuseo, museo, orkesteri suomenkielinen 
työväenopisto, Arbis sekä liikuntavirasto ja nuorisoasiainkeskus. 
Lisäksi otetaan huomioon kulttuurialan tytäryhteisöt ja kaupungin muu 
taide- ja kulttuurikenttä. 

Terveyslautakunta pitää strategian rajaamista välttämättömänä, koska 
kyseessä on hyvin laaja ilmiö. Yllä mainitusta rajauksesta huolimatta 
strategia kuitenkin sisältää toimenpide-ehdotuksia, jotka ulottuvat 
esimerkiksi sosiaali- ja terveystoimeen, opetustoimeen, rakentamiseen, 
tilahallintoon, kaupunkisuunnitteluun ja työllistämiseen. Rajausten 
muotoilua olisi tästä syystä tarpeen selkeyttää. Näin voitaisiin lisätä eri 
tahojen sitoutumista toimenpide-ehdotusten toteuttamiseen.
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Terveyslautakunta pitää valittuja strategisia linjauksia onnistuneina. Ne 
ovat: 1) Hyvinvointia kulttuuripalveluista, 2) Monien kulttuurien Helsinki, 
3) Ympäristö ja kaupunkirakenne, 4) Kulttuuri – kaupungin vetovoima. 
Strategiset linjaukset ja toimenpiteet kuvataan omassa pääluvussaan. 
Sen otsikko puuttuu sisällysluettelosta kun taas linjauskohtaiset neljä 
alalukua näkyvät siellä. Pääotsikon ja alaotsikoiden selkeyttäminen 
lienee tässä kohtaa tarpeen. 

Terveyspalveluja koskevia toimenpide-ehdotuksia on kaksi, joista 
toinen koskee kulttuurisen vanhustyön vahvistamista ja toinen 
taiteilijoiden työllistämistä hoitolaitoksiin. Näistä terveyskeskuksella on 
myönteisiä aikaisempia kokemuksia ja uusia mahdollisuuksia on syytä 
selvittää. Muiden toimenpide-ehdotusten osalta terveyslautakunta 
viittaa muihin pyydettyihin lausuntoihin.

Terveyskeskuksessa toteutetaan jatkuvasti erilaisia kulttuuriprojekteja 
esimerkiksi tarjoten kuvataiteilijoille näyttelytiloja sairaaloissa ja muissa 
tiloissa sekä työllistäen taiteilijoita projekteihin. Vuodeosastoilla kiertää 
myös eri tahojen musiikkiryhmiä potilaiden virkistykseksi. 
Terveyslautakunnan mielestä terveydenhuollossa olisi syytä innovoida 
myös uusia kulttuurisia avauksia. Tällainen voisi olla esimerkiksi 
”kulttuuriseteli”, jolla potilaan hoitoon sisällytettäisiin kannustamista 
kulttuuripalvelujen käyttöön osana oman terveyden edistämistä.

Esitetyt toimenpide-ehdotukset ovat monipuolisia ja niitä on runsaasti. 
Terveyslautakunta kuitenkin ehdottaa seuraavia lisäyksiä: 1) 
Kulttuuritilojen esteettömyyden varmistaminen, jotta eri tavalla 
vammaiset sekä ikääntyneet voisivat käyttää yleisiä kulttuuripalveluja 
yhä paremmin (kohtaan Hyvinvointia kulttuuripalveluista), 2) 
Virtuaalisen kulttuuritarjonnan lisääminen, jotta palvelut eivät olisi 
sidottu aikaan ja paikkaan (kohtaan Monien kulttuurien Helsinki), 3) 
Kaupungin henkilöstön tukeminen kulttuuripalvelujen käyttöön, jolla 
voitaisiin tukea työssä jaksamista (kohtaan Kulttuuri – kaupungin 
vetovoima).

Lopuksi terveyslautakunta toteaa, että korkean iän saavuttaneista 
henkilöstä käytetään strategian liitteessä useita eri termejä: vanhus, 
seniori, ikäihminen ja ikääntynyt. Luettavuutta parantaisi, jos kyseisestä 
ryhmästä käytettäisiin aina samaa sanaa.

Terveysvaikutusten arviointi

Tutkimusten mukaan kulttuuritoiminnalla ja taiteella voi olla myönteisiä 
vaikutuksia ihmisen hyvinvointiin ja terveyteen. Vaikutukset ovat 
erilaisia eri elämänvaiheissa ja -tilanteissa. Virkistyksen lisäksi eri 
kulttuurimuodot voivat tukea esimerkiksi terveydeltään heikentynyttä 
henkilöä kosketuksen säilyttämisessä itseen, toisiin ja ympäristöön. 
Kulttuurin myönteisiä terveysvaikutuksia voivat uhata tai heikentää 
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esimerkiksi tilaisuudessa tapahtuva tupakointi ja alkoholinkäyttö. 
Samoin liian voimakas äänentoisto voi aiheuttaa välittömiä fyysisiä 
vaurioita. Onnistuneessa kulttuuristrategiassa pystytään 
maksimoimaan kulttuurin myönteiset terveysvaikutukset ja 
minimoimaan mahdolliset uhat ja haitat.

Käsittely

13.09.2011 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Esittelijä muutti kokouksessa esitystään seuraavasti: 

Lausuntoehdotuksen 4. kappaleen toiseksi lauseeksi lisätään seuraava 
teksti: "Musiikki- ja urheilutapahtumissa, jopa teatterissa, saattaa melun 
taso nousta vaarallisen korkeaksi. Kaikenikäisten, mutta erityisesti 
lasten ja nuorten kuulon vaurioituminen on estettävä vähentämällä dB 
tasoa ja tarjoamalla käyttöön kuulosuojaimia."

Terveysvaikutusten arviointikohdan 4. lause korvataan seuraavilla 
kahdella lauseella: 
"Kulttuurin myönteisiä terveysvaikutuksia voivat uhata tai heikentää 
esimerkiksi tilaisuudessa tapahtuva tupakointi ja alkoholinkäyttö. 
Samoin liian voimakas äänentoisto voi aiheuttaa välittömiä fyysisiä 
vaurioita."

23.08.2011 Pöydälle

Esittelijä
toimitusjohtaja
Matti Toivola

Lisätiedot
Hanna-Leena Nuutinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 42662

hanna-leena.nuutinen(a)hel.fi

Kaupunkisuunnittelulautakunta 06.09.2011 § 287

HEL 2011-000969 T 00 01 01

Päätös

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle 
seuraavan lausunnon:

Lausunto

Kulttuurin näkökulma on kiinteä osa kaupunkisuunnittelua. 
Monipuolisen kulttuuritoiminnan mahdollistaminen on jatkuvana 
tavoitteena. Kulttuurilla on keskeinen asema kaupunkirakenteen 
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kehittämisvalinnoissa ja kulttuuri on tärkeä tekijä kaupungin vetovoiman 
lisäämisessä. 

Kaupunkisuunnitteluvirasto edistää osaltaan strategian ympäristö- ja 
kaupunkirakenne -osiossa esitettyjä toimenpide-ehdotuksia. 
Kaupunkisuunnittelulautakunta pitää kannatettavana ehdotusta, että 
mm. uusiin kaupunginosiin: Hernesaareen, Jätkäsaareen, 
Kalasatamaan, Östersundomiin ja Kruunuvuorenrantaan 
mahdollistetaan keskeisten kulttuuritoimintojen sijoittuminen. 
Kulttuuritoiminnot monipuolistavat alueiden palveluita ja tuovat kävijöitä 
kaupunginosien ulkopuolelta. Parhaimmillaan luodaan edellytyksiä 
synnyttää kaupunginosille omaleimaiset identiteetit. 

Muuttuvien alueiden rakentamisen aikaista väliaikaiskäyttöä suositaan. 
Tapahtumat ja väliaikaistoiminnot tekevät alueita tunnetuksi ennen 
niiden rakentumista ja pitävät alueet elävinä myös rakentumisen eri 
vaiheissa. Esimerkkeinä ovat Kalasataman ja Länsisataman viime 
vuosien konsertit ja festivaalit. Kaupunkisuunnitteluvirasto on osaltaan 
vahvistanut ja tukenut mm. Suvilahdessa ja Jätkäsaaressa 
järjestettävien konserttien järjestelyjä. Erityisen merkittäväksi nousseen 
vuosittaisen Flow-festivaalin järjestäminen Suvilahdessa on 
muodostunut jo perinteeksi. Tavoitteena on, että tämäntyyppisten 
vuosittaisten tapahtumien järjestäminen olisi mahdollista myös 
tulevaisuudessa. 

Kaupunkisuunnitteluvirasto on teettänyt Suvilahden rakennusten 
suojelu- ja kehittämisperiaatteista selvityksen, jonka on tarkoitus toimia 
ohjeena alueen tulevien muutosten suunnittelussa. Kalasataman 
alueella on käynnissä ympäristötaiteellinen yhteistyöhanke, jonka 
tavoitteena on tukea väliaikaisen tilanteen kaupunkikuvallista ja 
kaupunkirakenteellista hallintaa. Hernesaaressa vastaavasti on 
käynnissä risteilymatkailun kehittämishanke, joilla Hernesaarta on 
tarkoitus kehittää risteilymatkustajien ja kaupunkilaisten vapaa-aika- ja 
matkailukäyttöön. Lisäksi Hernesaaressa on käynnissä 
kulttuurikäyttöselvitys koskien ns. Fordin taloa. Samassa yhteydessä 
arvioidaan myös Tanssin talon sijoittumisedellytyksiä.

Kulttuurisesti intensiivinen toiminta muodostaa lähtökohtia uudelle 
yritystoiminnalle. On puhuttu symbolitaloudesta ja kulttuurisesti 
intensiivisistä palveluista. Kulttuuri- ja taidealat sijoittuvat mielellään 
"rosoisiin" ja muuntelukelpoisiin tiloihin. Tästä esimerkkeinä ovat 
Suvilahden ja vanhempana esimerkkinä Kaapelitehtaan luovien alojen 
keskittymät sekä kantakaupungin lukuisat luovien alojen pienyritykset. 
Näiden toimintojen tilatarpeet varmistetaan. Mikäli potentiaalia on, 
voidaan maankäyttöratkaisujen tukemana tarkoituksellisesti kehittää 
kulttuurisesti intensiivisiä ympäristöjä, uusimpana esimerkkinä ns. 
Telakkarannan alue. 
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Kulttuuri ja siihen liittyvät toiminnot ovat perinteisesti olleet 
keskustahakuista toimintaa. Ydinkeskustassa kulttuuritoimintojen 
kehittäminen on painottunut kaupunkilaisten olohuone -tyyppisiä 
ratkaisuihin, jossa tavoitteena on yhdistää kaupunkilaisten ajanviettoon 
liittyviä palveluita (esim. kahvilat, oleskelu) ydintoimintoon (esim. 
museo, kirjasto). Tällaiset toiminnot lisäävät kulttuurin kiinnostavuutta 
sekä asukkaiden että matkailijoiden silmissä. Esimerkiksi matkailu ja 
museotoiminta saattavat molemmat hyötyä siitä, että toiminnot ovat 
toistensa läheisyydessä, jolloin useampi toiminto on kerralla 
saavutettavissa vähällä vaivalla. 

Kulttuuristrategian mukaisesti Guggenheim-museon sijoittumiselle 
Helsinkiin luodaan edellytykset. Keskeistä on varmistaa museon hyvä 
saavutettavuus koko kaupunkiseudulta. Myös keskustakirjaston 
toteuttamiseen esimerkiksi Töölönlahdelle varaudutaan.

Ydinkeskustan kehittämisen ohella halutaan aiempaa 
johdonmukaisemmin vahvistaa kulttuuritoimijoiden toimintaedellytyksiä 
koko kaupungissa ja tukea kaupunginosien paikallista tavoitetta 
kohottaa rooliaan. Kulttuuritapahtumat ovat tärkeä osa mm. 
Lähiöprojektin toimintaa tulevalla toimintakaudella. Erityistä huomiota 
kiinnitetään yhteistyömallien kehittämiseen, kolmannen sektorin 
sitouttamiseen ja uusien, kaupunginosien imagoa ja tunnettavuutta 
nostavien tapahtumien järjestämiseen. Pitkän aikavälin tavoitteena on 
kehittää esikaupunkialueiden alakeskuksia, solmukohtia tarjonnaltaan 
nykyistä monipuolisemmiksi alueiksi. Näin tuetaan parhaiten 
saavutettavien paikkojen hyödyntämistä verkostokaupunki-ajatuksen 
mukaisesti. Täydennysrakennettaessa kaupunkia on mahdollista 
toteuttaa alueille kaupunkitaidetta tai julkista taidetta, millä vaikutetaan 
osaltaan kaupunginosien elinympäristön laatuun. 

Kaupunkisuunnitteluvirasto edistää osaltaan World Design Capital 
2012 toimenpiteitä ja hankkeita. Kärkihankkeena on Unioninkadun 
akselin roolin kohottaminen ja siihen liittyvät toimenpiteet, joita 
edistetään yhdessä muiden hallintokuntien kanssa. Tavoitteena on 
nostaa esiin tämä historiallisesti merkittävä kaupunkiakseli 
korostamalla sen kulttuurista merkitystä osana kaupunkilaisten yhteistä 
kokemusta.

Käsittely

06.09.2011 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Merkittiin, että esittelijä muutti päätösehdotuksen lausunnon toisen 
kappaleen toisen virkkeen kuulumaan seuraavasti: 
Kaupunkisuunnittelulautakunta pitää kannatettavana ehdotusta, että 
mm. uusiin kaupunginosiin: Hernesaareen, Jätkäsaareen, 
Kalasatamaan, Östersundomiin ja Kruunuvuorenrantaan 
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mahdollistetaan keskeisten kulttuuritoimintojen sijoittuminen.  

Virke kuului aiemmin: Kaupunkisuunnittelulautakunta pitää 
kannatettavana ehdotusta, että uusiin kaupunginosiin: Hernesaareen, 
Jätkäsaareen, Kalasatamaan sekä Östersundomiin mahdollistetaan 
keskeisten kulttuuritoimintojen sijoittuminen.

Esittelijä
yleiskaavapäällikkö
Markku Lahti

Lisätiedot
Rikhard Manninen, toimistopäällikkö, puhelin: 310 37160

rikhard.manninen(a)hel.fi

Nuorisolautakunta 01.09.2011 § 71

HEL 2011-000969 T 00 01 01

Päätös

Lautakunta päätti antaa ehdotuksesta kaupunginhallitukselle 
seuraavan sisältöisen lausunnon:

Helsingin kulttuuristrategia on osa valtuuston linjaamaa 
strategiaohjelmaa vuosille 2009–2012. Kulttuuristrategian valmistelusta 
on vastannut kulttuurikeskus muiden hallintokuntien sekä 
kulttuuritoimijoiden osallistuessa strategian valmisteluun. 
Kulttuurikeskus pyysi hallintokunnilta näkemyksiä strategian sisällöstä 
ja nuorisoasiainkeskus vastasi esittämällä näkemyksiään nuorten 
kulttuurikäsityksistä, kulttuuriharrastuksista ja toimintaympäristön 
muutoksista. Kulttuuristrategian valmistelun eri vaiheissa virasto teki 
runsaasti teksti- ja toimenpide-ehdotuksia sekä laskelmia 
kustannusvaikutuksista kulttuurikeskuksen käyttöön.

Strategian valmistelussa nuorisoasiainkeskus korosti toisaalta 
kulttuurin merkitystä nuorten kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin ja kasvun 
mahdollistajana, toisaalta nuorten merkitystä kulttuurin uudistajina, 
etenkin jatkuvassa liikkeessä olevan kaupunkikulttuurin ja -tilan 
muokkaajina. Nuorten nähtiin toimivan sekä kulttuurin kuluttajina että 
sen synnyttäjinä. Sisällöllisinä teemoina korostettiin mm. 
populaarikulttuurin, verkkomaailman sekä kulttuurikeskuksen ja muiden 
hallintokuntien yhteistyön merkitystä. Muina teemoina nousivat esiin 
osallisuus, valtakunnallisuus, alueellisuus ja perhenäkökulma. Erityistä 
huolta kannettiin kansalaisyhteiskunnan näkökulman jäämisestä 
syrjään strategian valmistelussa.

Nyt käsittelyssä olevassa strategiaehdotuksessa ”kulttuurin käsite 
nähdään laajan, hyvän ja arvokkaan elämän edellytysten vahvistajana”. 
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Nuorisoasiainkeskuksen mukaan tuo yleisnäkemys sekä strategian 
kaupunkilaisten roolia korostava ote ovat oikean suuntaiset. 
Kaupunkilaiset nähdään kulttuurisina toimijoina, jotka osallistuvat 
kulttuurielämään kulttuurin synnyttäjinä ja käyttäjinä. Strategiassa 
korostetaan alueellisen kulttuuritoiminnan merkitystä sekä erilaisten 
tilojen, mm. koulujen, saamista kulttuurin käyttöön. Kulttuurin 
merkitystä alueiden eriarvoistumiskehityksen ehkäisijänä voisi korostaa 
vieläkin enemmän. 

Kaikkien kulttuuripalvelujen kehittämisessä on syytä korostaa 
kaupunkilaisten aktiivisen osallistumisen ja vaikuttamisen merkitystä. 
Strategiassa erikseen mainittujen monikulttuuristen ja uusien 
asuinalueiden kulttuuripalvelujen kehittämisessä olisi syytä vahvistaa 
eri toimijoiden osallistumista tilojen ja alueiden suunnitteluun.

Monimuotoisen Helsingin rakentamisessa ja kotouttamisen 
edistämisessä kaupungin hallintokuntien tehtävänä on tukea ja avustaa 
maahanmuuttajataustaisten järjestöjen ja ryhmien kulttuurista toimintaa 
sekä luoda edellytyksiä kantaväestön ja uussuomalaisten 
kohtaamiselle. Tarvittaessa kaupunki käyttää myönteisen 
erityiskohtelun periaatetta tukeakseen monimuotoisen ja suvaitsevan 
Helsingin rakentamista.

Nuorisoasiainkeskuksen mielestä kynnystä taiteen perusopetuksen, 
jossa alueellinen eriarvoistuminen näkyy selvästi, ja muun kulttuurisen 
nuorisotyön välillä tulisi madaltaa. Kulttuurin vaikutus nuorten 
hyvinvointiin ja nuorten kulttuuriset tarpeet otetaan huomioon strategian 
eri osioissa, myös lasten- ja nuortenkulttuuriin erikoistuneen luvun 
ulkopuolella. Nuorten kannalta tärkeä kaupunkitilan uudenlainen käyttö 
nähdään vahvana osana tulevaisuuden Helsinkiä ja katu- ja 
ympäristötaide osana kaupunkikuvaa. Strategiassa mm. ehdotetaan 
tyhjänä olevien tilojen ja välitilassa olevien rakennusalueiden joustavaa 
käyttöä kaupunkilaisten omaehtoisen toiminnan areenoina. Luvalliset 
graffitit nähdään osana kaupunkitaidetta ja strategiassa nostetaan esiin 
muitakin nuorisokulttuureita, kuten skeittaus ja parkour. Kulttuurinen 
nuorisotyö nähdään eri taiteenlajien kokeilun tai pitkäkestoisen 
harrastamisen mahdollistajana ja kulttuurin keinoin vaikuttamisena. 
Strategiassa korostetaan alueellisten nuorisotalojen, toimintakeskusten 
ja erityistoimipaikkojen merkitystä helsinkiläisten nuorten elämässä. 

Strategian osiossa Ruotsinkielinen Helsinki voitaisiin mainita 
nuoriasiainkeskuksen ruotsinkielinen toiminta työväenopiston ja 
opetusviraston rinnalla. Ruotsinkielisellä nuorisotyöyksiköllä 
(Helsingfors svenska ungdomsarbetsenhet) on vilkasta, 
verkostoitunutta ja nuorien osallistumista tukevaa kulttuurista 
nuorisotyötä.
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Nuorisoasiainkeskuksen näkemyksen mukaan kulttuuristrategia 
vahvistaa nuorten hyvinvoinnin edellytyksiä Helsingissä ja 
parhaimmillaan vaikuttaa myönteisesti myös helsinkiläiseen 
nuorisotyöhön ja nuorten toimintaan. Nuorisoasiainkeskus kannattaa 
vahvasti sitä, että lapset ja nuoret voivat osallistua ja vaikuttaa omien 
fyysisten ympäristöjensä suunnitteluun. Vapaan kaupunkitilan luovaa 
käyttöä mm. kaupunkiviljelyssä, erilaisissa tapahtumissa sekä katu- ja 
ympäristötaiteessa toteuttavat hankkeet ovat erittäin kannatettavia. 
Nuorisoasiainkeskuksen asiakaskuvakyselyssä elokuvat ovat 
ensimmäisenä nuorten suosikkilistalla. Myös tanssin harrastaminen on 
lisääntynyt ja monipuolistunut eri toimipaikoissa. Strategiassa elokuvien 
ja tanssin laajentaminen on hyvin esillä ja näin vastaa nuorten 
toiveisiin. 

Kulttuuristrategiassa painotetaan kulttuurin yhteiskunnallista 
vaikuttavuutta. Helsinki noudattaa kulttuuripalveluja kehittäessään 
kulttuuripoliittisia periaatteita, joiden mukaan kulttuuri kuuluu 
peruspalveluihin, on osa kansalaisyhteiskuntaa ja kestävää kehitystä 
sekä vahvistaa yhteisöllisyyttä, edistää terveyttä ja luo taloudellista 
kasvua. Näistä kuudesta periaatteesta nuorisoasiainkeskus näkee 
kulttuurin taloudellisen merkityksen laajemmin kuin vain taloudellisen 
kasvun luojana ja korostaa ensisijaisesti kulttuuriin liittyvää taloudellista 
liikkumavaraa sekä sen tarjoamia toimintamahdollisuuksia pienyrittäjille 
ja kulttuurin eri toimijoille. Strategian tulisi valmistaa tietä 
yhteiskunnallisille yrityksille ja osuuskuntamuotoisille hankkeille, jotka 
monimuotoistavat kulttuurin kenttää ja synnyttävät työmahdollisuuksia 
kulttuurin tekijöille ja taiteilijoille.

Kulttuuristrategiassa nousevat vahvasti esiin erilaiset kumppanuudet, 
monikulttuurisuus, liikunta, terveys, digitaalinen maailma ja 
kansainvälisyys. Nuorisoasiainkeskus tukee vahvasti olemassa olevin 
kumppanuuksien ja hallintokuntien yhteistyön tiivistämistä ja 
vahvistamista. Uusien kumppanuuksien ja luovien konseptien 
rakentaminen on haaste kaupungin hallintokunnille. Monipuolisia 
kumppanuuksia tulee edelleen vahvistaa ennakkoluulottomasti. 
Erilaiset järjestöt ja toimintaryhmät ovat tärkeitä kaupungin kulttuurisen 
elinvoimaisuuden kehittämisessä. Mm. kirjastot, työväenopisto, 
museot, teatterit, orkesterit, koulut, liikunta ja nuorisotyö voivat 
parhaimmillaan rakentaa siltoja yli erilaisten rajojen. 

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman (Lasu) hengessä 
yhteisstrategioiden toteuttamista olisi syytä korostaa entistä 
vahvemmin. Nuorilla tulisi olla mahdollisuus kulttuuriharrastusten 
kokeiluihin ja pitkäkestoiseen harrastustoimintaan omalla 
asuinalueellaan nuorisotalojen lisäksi kouluissa ja alueen muissa 
yhteistiloissa (esim. asukastilat ja taloyhtiöiden kerhohuoneet). 
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Erilaisille järjestöille ja yhteisöille tulisi luoda mahdollisuuksia erityisesti 
varhaisnuorten harrastustoiminnan toteuttamiseen.

Erityistä huomioitavaa

• Strategiaehdotuksessa painotetaan toimenpiteiden rajaamista 
ensisijaisesti kaupungin sivistystoimialaan ja sen tulevaisuuteen. 
Kulttuuri ja sivistys eivät kuitenkaan jalkaudu ilman vahvaa yhteistyötä 
myös sivistystoimialan ulkopuolelle jäävien keskeisten toimijoiden 
kanssa. Esim. avoimen ja vapaan kaupunkitilan ennakkoluulottomassa 
käytössä monet toimijat, kuten kaupunkisuunnittelu, tilakeskus, 
rakennusvirasto ja tapahtumayksikkö ovat myös tärkeitä 
yhteistyökumppaneita. 

• Strategiassa mainitaan kulttuurikeskuksen avustusmäärärahojen 
kasvattamisen tarve. Kulttuurisia avustuksia jaetaan kuitenkin myös 
muissa hallintokunnissa ja näissä on siihen tarvittavaa kulttuurista 
osaamista. Nuorisoasiankeskus toivookin, että kaupungin kulttuurisia 
avustuksia käsitellään kokonaisuutena, käytäntöjä yhtenäistetään ja 
kulttuurikeskuksen ja muiden hallintokuntien yhteistoimintaa lisätään 
avustusten koordinoinnissa. Nuorisoasiankeskus tukee useita satoja 
nuorten järjestöjä ja toimintaryhmiä. Mm. Sponssi mahdollistaa nuorten 
kulttuuriryhmien ja omaehtoisen toiminnan tukemisen joustavasti. 
Avustuksia tulisi lisätä kulttuuristrategian hengen mukaisesti 
kaupunkilaisten, myös nuorten oman kulttuuritoiminnan toteuttamiseen.

• Strategian liiteosassa tuodaan esiin, että aikaisempien 
kulttuurisuunnitelmien toimenpiteitä jäi toteutumatta, koska siinä ei 
asetettu selvää vastuu- ja seurantajärjestelmää ehdotusten 
toimeenpanosta ja rahoituksesta. Nyt käsittelyssä olevassa 
kulttuuristrategiassa ei vastuu- ja seurantajärjestelmiä aseteta aina 
selkeästi. Ehdotamme, että toimenpide-ehdotusten toteuttajatahot 
nimetään.

Kulttuuristrategia on ansiokas kokonaisuus ja siihen on koottu 
kattavasti tietoa Helsingin kulttuurielämästä, mutta sen 
kokonaisrakennetta voisi selkeyttää huomattavasti. Strategia ja sen 
liiteosa menevät päällekkäin ja aiheuttavat sekavuutta, jolloin strategian 
ja sen liiteosan käyttötarkoitukset jäävät epäselviksi.

Lopuksi nuorisoasiainkeskus haluaa painottaa, että kulttuuristrategian 
tulee ensisijaisesti ohjata monipuolisen ja monimuotoisen 
kaupunkikulttuurin rakentamista, jossa kuntalaisilla, myös nuorilla on 
keskeinen rooli. Kaupungin tulee rakentaa ennakkoluulottomasti 
kumppanuuksia, edistää kulttuuripoliittisten periaatteiden toteutumista 
käytännössä, suunnata avustusmäärärahoja myös nuorten järjestöille 
ja ryhmille sekä vahvistaa kaupungin monikulttuurista ilmapiiriä.
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Käsittely

01.09.2011 Ehdotuksen mukaan

Vastaehdotus:
Perälä Erkki: Poistetaan lausunnon kohta 16: "Strategian mukaan 
Helsinkiin tullaan rakentamaan uusia monumentaalisia kulttuuriseen 
toimintaan tarkoitettuja rakennuksia, kuten tanssin talo, 
keskustakirjasto ja Guggenheim-museo. Nämä ovat toki tärkeitä, mutta 
nuorisoasiainkeskusta arveluttaa, onko kaikkien rakentaminen 
taloudellisesti järkevää ja mahdollista toteuttaa kulttuuristrategian 
aikavälillä 2012–2017?"

Kannattajat: Tiihonen Tuomas

Vastaehdotus:
Perälä Erkki: Lisätään ennen lausunnon kohtaa 8 kappale: 
"Nuorisoasiainkeskuksen mielestä kynnystä taiteen perusopetuksen, 
jossa alueellinen eriarvoistuminen näkyy selvästi, ja muun kulttuurisen 
nuorisotyön välillä tulisi madaltaa."

Kannattajat: Tiihonen Tuomas

Esittelijä
osastopäällikkö
Leena Ruotsalainen

Lisätiedot
Leena Ruotsalainen, osastopäällikkö, puhelin: 89120

leena.ruotsalainen(a)hel.fi
Laurio-Mäkinen Ulla, toimistopäällikkö, puhelin: 310 70137

ulla.laurio-makinen(a)hel.fi

Sosiaalilautakunta 30.08.2011 § 332

HEL 2011-000969 T 00 01 01

Päätös

Sosiaalilautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle kulttuuri- ja 
kirjastolautakunnan 17.5.2011 hyväksymästä ehdotuksesta Helsingin 
kaupungin kulttuuristrategiaksi 2012 – 2017 seuraavan sisältöisen 
lausunnon:

Yleistä

Lausunnolla olevassa Helsingin kulttuuristrategiassa 2012–2017 
kulttuurin käsite nähdään laajana ja kulttuurille osoitetaan tehtävä 
hyvän ja arvokkaan elämän edellytysten vahvistajana. 
Sosiaalilautakunta pitää hyvinä kohdissa ”Kulttuuripolitiikan tavoitteet” 
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ja ”Helsingin kulttuuripoliittiset periaatteet” esitettyjä periaatteita ja 
yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoitteita, jotka pyrkivät 
parantamaan helsinkiläisten hyvinvointia, toimintakykyä sekä 
osallisuutta kulttuurin ja liikunnan keinoin. Kulttuuri- ja liikuntapalvelut 
nähdään osana kaupungin peruspalveluja. Kulttuuripolitiikan 
näkökulmaa tarvitaan myös kaupungin elinkeinopolitiikan, 
sosiaalipolitiikan, opetuksen, ympäristöpolitiikan ja 
kaupunkisuunnittelun alueilla. Asukkaiden omaehtoisen 
kulttuuritoiminnan edistämiseen tulisi etsiä uusia toimintatapoja 
hallintokuntien, järjestöjen ja asukkaiden yhteistyönä.

Kohtaa ”Kulttuuristrategian rajaukset” tulee tarkentaa. Ehdotuksessa 
todetaan, että kulttuuristrategian toimenpiteet rajautuvat ensisijaisesti 
kaupungin sivistystoimialaan ja sen tulevaisuuteen. Toisaalta siinä 
todetaan, että kulttuuripalveluilla on yhteys kaupungin muiden 
toimialojen palveluketjuihin sekä strategisiin linjauksiin ja 
metropolialueen kehittämiseen. Myös esitetyt toimenpiteet kohdistuvat 
osittain muiden hallintokuntien toimintaan. Sosiaalilautakunnan 
näkemyksen mukaan tulee selkeämmin ilmaista, että kyseessä on 
kaupungin yhteinen kulttuuristrategia. Jatkotyönä on hyvä laatia 
konkreettinen toimenpideohjelma tärkeimmille kärkihankkeille.

Hyvinvointia kulttuuripalveluista

”Hyvinvointia kulttuuripalveluista” on sosiaalitoimen näkökulmasta 
kulttuuristrategian tärkein kokonaisuus, johon sisältyviä linjauksia 
sosiaalilautakunta pitää pääosin hyvinä. Palvelujen tarkastelu 
elinkaarinäkökulmasta luo hyvän lähtökohdan toimenpiteille, koska 
myös sosiaalipalvelut on organisoitu elinkaariajattelun mukaisesti. 
Yhteistyön lisääminen hallintokuntien ja kolmannen sektorin kesken 
sekä kansalaisyhteiskunnan vahvistaminen vastaavat ja tukevat 
sosiaalitoimen palvelustrategisia linjauksia. Kulttuurisen sosiaalityön 
merkitys perinteisen sosiaalityön rinnalla avaa ovia uusille sosiaalityön 
innovaatioille.

Sosiaalilautakunta pitää hyvänä toimenpiteitä alle kouluikäisten lasten 
lähikulttuuripalvelujen lisäämiseksi ja taidekasvatuksen aseman 
vahvistamiseksi. Varhaiskasvatuksella on ainutlaatuinen rooli kulttuurin 
ja erityisesti lastenkulttuurin kantajana, välittäjänä ja luovana 
uudistajana. 

Sosiaalilautakunta pitää hyvänä toimenpiteitä, joilla lisätään 
kouluikäisten ja nuorten mahdollisuuksia maksuttomiin tai hyvin 
edullisiin kulttuuriharrastuksiin. Lastensuojelun kannalta merkittävimpiä 
ovat sellaiset toimintatavat, joilla tavoitetaan syrjäytymisvaarassa 
olevat lapset ja nuoret. Tällaisesta toiminnasta on hyvä esimerkki 
Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman (LASU) kärkihankkeisiin 
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kuuluva Kulttuuria kouluihin -hanke. Koulujen kautta kulttuuritoiminta 
tavoittaa jokaisen perheen sosio-ekonomisesta tilanteesta huolimatta. 
Myös koulupäivän jälkeen järjestettävän harrastetoiminnan 
kehittäminen sekä maksuton liikkuminen koulupäivän aikana ovat 
kannatettavia toimenpide-ehdotuksia. 

Aikuisväestön kannalta merkittävimpiä toimenpiteitä ovat kulttuurin 
avulla tapahtuva yhteisöllisyyden vahvistaminen ja syrjäytymisen 
ehkäisy. Sosiaalitoimen monet asiakasryhmät ovat vaarassa syrjäytyä 
kulttuuritarjonnasta joko taloudelliseen tilanteeseen tai 
elämäntilanteeseen liittyvien rajoitusten takia. Ehdotuksessa ei 
erityisryhmien, kuten vammaisten henkilöiden tai päihdekuntoutujien 
tarpeita ole nostettu esiin muuten kuin toteamalle, että kulttuuripalvelut 
tulee tuottaa esteettömyyden periaatetta noudattaen. 

Sosiaalilautakunnan näkemyksen mukaan kulttuuristrategian kohtaan 
”Hyvinvointia kulttuuripalveluista” tuleekin lisätä toimenpide, joka 
sisältää kulttuuri- ja liikuntapalvelujen kehittämisen aikuisille 
suunnatuissa sosiaalipalveluissa. Tämä edistäisi kaikkien oikeutta 
taidekokemuksiin.

Sosiaalilautakunta pitää hyvänä ehdotusta yhteistyön lisäämisestä 
kulttuurisen vanhustyön kentällä toimivien tahojen välillä. Helsingissä 
kaupungin eri virastot, taiteilijat, taidelaitokset ja -koulut, vapaan 
sivistystyön toimijat, kolmannen sektorin järjestöt ja organisaatiot, 
seurakunnat sekä vapaaehtoiset edistävät toiminnallaan eri tavoin 
ikäihmisten hyvinvointia. 

Sosiaalilautakunta pitää hyvänä ehdotusta taiteilijoiden työllistämisestä 
hyvinvointipalveluissa. Tällöin on kuitenkin selkeästi määriteltävä ero 
taiteen ja terapian välillä. Sosiaalitoimen ostopalvelutuottajien piirissä, 
esimerkiksi Diakonissalaitoksella on jo pitkään käytetty taidetta osana 
toimintaa ja kehitetty siihen liittyvää teoreettista ajattelua. Ehdotukseen 
tulisi lisätä myös muiden kulttuurialan ammattiryhmien työllistäminen, 
esimerkkinä kulttuurialan ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneet 
henkilöt. Lisäksi taiteilijoita tulisi työllistää kaikkiin sosiaalipalveluihin, ei 
vain hoivakoteihin ja päiväkoteihin.

Monien kulttuurien Helsinki

Kulttuuristrategian kohtaan ”Monien kulttuurien Helsinki” sisältyvät 
asukastoimintaa, kieliryhmiä ja monikulttuurisuutta koskevat linjaukset 
ovat sosiaalitoimen näkökulmasta keskeisiä. Sosiaalilautakunta pitää 
hyvänä toimenpiteitä, joilla vahvistetaan kulttuuristen vähemmistöjen 
mahdollisuuksia harjoittaa omaa kulttuuriaan ja edistetään yhteisten 
kulttuurihankkeiden syntymistä kaupungin eri alueilla. 
Sosiaalilautakunta pitää hyvänä myös kulttuuristrategian linjausta, 
jonka mukaan nykyisen kaltaisia, kaupungin yksinomaisella vastuulla 
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olevia alueellisia kulttuuritaloja ei enää suunnitella, vaan niiden 
vastapainoksi tuetaan muita toimijoita ja lisätään mm. 
järjestöavustuksia. Sosiaalilautakunta pitää myös tärkeänä, että 
kulttuurisetelien käyttöönottoa  kokeillaan vapaaehtoistoiminnan 
tukemiseksi.

Maksuton tai edullinen kulttuuritarjonta on merkittävää monelle 
helsinkiläiselle, koska noin 10 % asukkaista joutuu turvautumaan 
toimeentulotukeen. Sosiaalilautakunta pitää hyvänä, että 
kulttuuristrategiassa korostetaan riittävän kattavan kirjastoverkon 
tarvetta, koska kirjastot mahdollistavat paikallistason yhteistyön 
edistämisen. Lisäksi on ilahduttavaa, että kirjastot nähdään myös 
asukkaiden sosiaalisen kohtaamisen areenoina. Sen sijaan 
kulttuuristrategiassa ei ole otettu kantaa siihen, tulisiko kirjastojen 
sijoittelulla pyrkiä tukemaan erityisesti niitä asuinalueita, joissa asuu 
enemmän syrjäytymisvaarassa olevia palvelun käyttäjiä.

Käsittely

30.08.2011 Ehdotuksen mukaan

Merkittiin, että esittelijä lisäsi päätösehdotuksensa Hyvinvointia 
kulttuuripalveluista -nimisen luvun ensimmäisen kappaleen loppuun 
seuraavan tekstin: Kulttuurisen sosiaalityön merkitys perinteisen 
sosiaalityön rinnalla avaa ovia uusille sosiaalityön innovaatioille.

Päätös syntyi kahden äänestyksen jälkeen.

1. Vastaehdotus:
Ingervo Sirkku: Esitän, että esittelijän päätösehdotuksen Monien 
kulttuurien Helsinki -nimisen luvun ensimmäisen kappaleen loppuun 
lisätään seuraava virke: 

Sosiaalilautakunta pitää myös tärkeänä, että kulttuurisetelien 
käyttöönottoa  kokeillaan vapaaehtoistoiminnan tukemiseksi.

Kannattajat: Vesikansa Sanna

2. Vastaehdotus:
Ingervo Sirkku: Esitän, että esittelijän päätösehdotuksen Hyvinvointia 
kulttuuripalveluista -nimisen luvun kolmannen kappaleen ensimmäinen 
virke muutetaan kuulumaan seuraavasti:  

Sosiaalilautakunta pitää hyvänä toimenpiteitä, joilla lisätään 
kouluikäisten ja nuorten mahdollisuuksia maksuttomiin tai hyvin 
edullisiin kulttuuriharrastuksiin.

Kannattajat: Vesikansa Sanna
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1. Äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Esitän, että esittelijän päätösehdotuksen Monien 
kulttuurien Helsinki -nimisen luvun ensimmäisen kappaleen loppuun 
lisätään seuraava virke: Sosiaalilautakunta pitää myös tärkeänä, että 
kulttuurisetelien käyttöönottoa kokeillaan vapaaehtoistoiminnan 
tukemiseksi.

Jaa-äänet: 0

Ei-äänet: 5
Gunvor Brettschneider, Andreas Helminen, Jouko Kajanoja, Sanna 
Vesikansa, Sirkku Ingervo

Tyhjä-äänet: 5
Terhi Mäki, Tuomas Nurmela, Sara Paavolainen, Tuula Kuusinen, Olli 
Valtonen

Poissa-äänet: 1
Mikko Virkamäki

Suoritetussa äänestyksessä Sirkku Ingervon vastaehdotus voitti 
esittelijän ehdotuksen äänin 5 - 0, 5 tyhjää, 1 poissa.

2. Äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Esitän, että esittelijän päätösehdotuksen Hyvinvointia 
kulttuuripalveluista -nimisen luvun kolmannen kappaleen ensimmäinen 
virke muutetaan kuulumaan seuraavasti: Sosiaalilautakunta pitää 
hyvänä toimenpiteitä, joilla lisätään kouluikäisten ja nuorten 
mahdollisuuksia maksuttomiin tai hyvin edullisiin kulttuuriharrastuksiin.

Jaa-äänet: 1
Olli Valtonen

Ei-äänet: 5
Gunvor Brettschneider, Andreas Helminen, Jouko Kajanoja, Sanna 
Vesikansa, Sirkku Ingervo

Tyhjä-äänet: 4
Terhi Mäki, Tuomas Nurmela, Sara Paavolainen, Tuula Kuusinen

Poissa-äänet: 1
Mikko Virkamäki

Suoritetussa äänestyksessä Sirkku Ingervon vastaehdotus voitti 
esittelijän ehdotuksen äänin 5 - 1, 4 tyhjää, 1 poissa.
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Esittelijä
sosiaalijohtaja
Paavo Voutilainen

Lisätiedot
Tuula Vesanen, strategiapäällikkö, puhelin: 310 43377

tuula.vesanen(a)hel.fi

Kaupunginmuseon johtokunta 30.08.2011 § 65

HEL 2011-000969 T 00 01 01

Päätös

Kaupunginmuseon johtokunta päätti antaa ehdotuksesta Helsingin 
kaupungin kulttuuristrategiaksi 2012-17 seuraavan lausunnon:

Johtokunta toteaa, että laadittu kulttuuristrategia antaa varsin hyvän 
kuvan kaupungin monipuolisesta ja merkitykseltään erittäin painavasta 
kulttuurin kentästä. On kiitettävää, että valtuuston hyväksymässä 
strategiaohjelmassa on haluttu painottaa erityisen kulttuuristrategian 
laatimista. On tärkeää, että kulttuurin merkitys yhtenä kaupungin 
menestystekijöistä on huomattu ja että kulttuuripalveluiden 
kehittymisedellytykset turvataan myös taloudellisesti tiukkoina aikoina. 

Kaupunginmuseo on ollut mukana strategian valmistellussa yhtenä 
kuultuna toimijana. Osa museon esittämistä muutosehdotuksista ja 
strategian täydennyksistä onkin kiitettävästi otettu huomioon, mutta 
ilmeisesti strategian rakenteesta johtuen liiteosassa kulttuuritoimijoiden 
kenttää ja kulttuurin monimuotoisuutta kuvaavassa luvussa 4 ei 
valitettavasti ole otettu mukaan pääkaupunkiseudun erittäin 
merkittävää museokenttää.

Johtokunta esittääkin, että strategian lukuun 4 Monimuotoinen Helsinki 
liitetään alla oleva tai sitä vastaava tiivis kuvaus otsikolla ”Museoiden 
Helsinki”: 

Helsinki on Suomen museopääkaupunki. Kansalliset 
muistiorganisaatiot ovat keskittyneet Helsinkiin ja kaikki valtakunnalliset 
museot (Kansallismuseo, Luonnontieteellinen keskusmuseo sekä 
Valtion taidemuseon kohteet Ateneum, Kiasma ja Sinebrychoff) 
sijaitsevat kaupungissa. Suomen 17 valtakunnallisesta erikoismuseosta 
seitsemän sijaitsee Helsingissä: Designmuseo, Suomen 
rakennustaiteen museo, Suomen valokuvataiteen museo, Suomen 
Urheilumuseo, Tekniikanmuseo, Teatterimuseo ja Sotamuseo. Lisäksi 
maailmanperintökohde Suomenlinnan alueella toimivat museot 
muodostavat oman kokonaisuutensa. Kaupungin omilla Helsingin 
kaupunginmuseolla ja Helsingin taidemuseolla on useita toimipisteitä 
eri puolilla kaupunkia. Lisäksi Helsingin museokenttää rikastuttavat 
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lukuisat erikoismuseot sekä paikallisten yhteisöjen perustamat, pienet 
museot, joista monia ylläpidetään sivutoimisesti tai täysin 
vapaaehtoisin voimin. 

Kaikkiaan Suomen noin 1000 museokohteesta Helsingissä sijaitsee 
reilut 70. Näistä kaksi kolmasosaa on päätoimisesti hoidettuja. 
Yhdessä pääkaupunkiseudun muiden merkittävien museokohteiden, 
kuten Espoon museokeskus WeeGeen kanssa museot monipuolistavat 
kaupungin kulttuuritarjontaa ja lisäävät sen vetovoimaa.

Korkeatasoiset, ammatillisesti hoidetut 100-vuotias Helsingin 
kaupunginmuseo ja 1970-luvulla perustettu Helsingin taidemuseo 
kuuluvat omien museosektoriensa kärkiryhmään Suomessa ja ovat 
kansainvälisesti arvostettuja toimijoita. Kaupunginmuseo tallentaa, 
vaalii ja jakaa tietoa sekä tuo eri tavoin esille Helsingin kaupungin 
henkistä ja aineellista kulttuuriperintöä sekä kulttuuriympäristöä. 
Taidemuseo vastaa kaupungin kuvataidepolitiikasta ja 
taidemuseotoiminnasta. Molemmilla museoilla on myös museolakiin ja 
-asetukseen perustuvia alueellisia tehtäviä: kaupunginmuseo toimii 
Keski-Uudenmaan maakuntamuseona ja taidemuseo Uudenmaan 
aluetaidemuseona. Tehtävänä on mm. tukea alueen museotoimintaa 
tarjoamalla asiantuntija-apua ja ohjausta pienille museoille. 

Museokäynnit helsinkiläisissä päätoimisesti hoidetuissa museoissa 
muodostavat merkittävän osan kaikista Suomen museokäynneistä. 
Niissä oli vuonna 2009 lähes 2 miljoonaa kävijää (koko Suomessa 
hieman yli 5 miljoonaa käyntiä). 25,4 % käynneistä tehtiin 
valtakunnallisiin museoihin: Luonnontieteelliseen keskusmuseoon, 
Suomen kansallismuseoon ja Valtion taidemuseoon. Eniten käyntejä oli 
Valtion taidemuseoon, kaikkiaan 584 979, joista Ateneumin 380 308 
kävijää muodostavat suurimman osan. Suomen kansallismuseon 
kaikkien museoiden kävijämäärä oli 538 940. Luonnontieteellisessä 
keskusmuseossa vieraili 165 147 kävijää. 

Helsingin kaupunginmuseon toimipisteissä vieraili ennätykselliset 171 
351 kävijää vuonna 2009. Taidemuseossa oli 120 666 kävijää. 
Molemmat kaupungin omista museoista kuuluvat maamme 
suosituimpiin museoihin.

15 kävijämääriltään suosituinta museota pääkaupunkiseudulla: 

 
 

Kävijät yht.2009

Ateneumin taidemuseo, Helsinki 380 308 
Nykytaiteen museo Kiasma, Helsinki 173 984 
Helsingin kaupunginmuseo 171 351 
Luonnontieteellinen museo 159 773 
Helsingin kaupungin taidemuseo 120 666 
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Kansallismuseo, Helsinki 97 454 
EMMA, Espoon modernin taiteen museo 73 200 
Designmuseo, Helsinki 71 396 
Suomen Kellomuseo, Espoo 57 653 
Espoon kaupunginmuseo yht. 53 346 
Leikkilinna - Suomen lelumuseo, Espoo 50 000 
Päivälehden museo, Helsinki 45 000 
Helinä Rautavaaran museo, Espoo 37 363 
Postimuseo 35 282 
Seurasaaren ulkomuseo, Helsinki 34 278 
Lähde: Suomen museotilasto 2009 ja Helsingin kaupunginmuseo. 

  

Helsinkiläiset museot ovat kehittyneet ja kehittyvät edelleen omaa 
perustehtäväänsä korkeatasoisesti hoitaviksi, monipuolisiksi 
kulttuuritapahtumapaikoiksi ja kansalaisten olohuoneiksi. Ne 
heijastavat toiminnassaan yleisestikin museoiden kulttuuriroolin ja 
palvelutehtävän muutosta ottaessaan kulttuurin kuluttajien moninaiset 
tarpeet ja odotukset huomioon toiminnassaan.

Kaupunginmuseon johtokunta yhtyy strategian tavoitteisiin ja 
toimenpide-ehdotuksiin, eikä sillä ole edellä mainitun liiteosan 
lisäysesityksen lisäksi muuta huomautettavaa ehdotukseen kaupungin 
kulttuuristrategiaksi 2012-2017.

Esittelijä
museonjohtaja
Tiina Merisalo

Lisätiedot
Tiina Merisalo, museonjohtaja, puhelin: +358 9 310 36485

tiina.merisalo(a)hel.fi
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Kaupunginhallitus

Risto Rautava
puheenjohtaja

Maria Nyfors
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Jan D. Oker-Blom Johanna Sumuvuori

Jussi Halla-aho Outi Ojala

Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Helsingin kaupungin 
kirjaamossa (Pohjoisesplanadi 11-13) 15.11.2011 ja asianosaista 
koskeva päätös on lähetetty seuraavana arkityöpäivänä pöytäkirjan 
nähtävänäpitämisestä.

Maria Nyfors
hallintosihteeri
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 981, 983 - 991, 994 - 1001 ja 1003 - 1006 §:t

Päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian 
valmistelua.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 § 

2
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 982 §

Päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian 
täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §

3
OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Pöytäkirjan 992, 993 ja 1002 §:t

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.
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Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta 
näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan 
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.


