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Kokousaika 20.08.2012 16:00 - 17:53

Kokouspaikka Kaupunginhallituksen istuntosali

Läsnä

Jäsenet

Rautava, Risto puheenjohtaja
Bryggare, Arto 1. varapuheenjohtaja
Ylikahri, Ville 2. varapuheenjohtaja
Asko-Seljavaara, Sirpa
Hakola, Juha
Halla-aho, Jussi
Helistö, Kimmo
Ojala, Outi
Oker-Blom, Jan D
Pajamäki, Osku
Rauhamäki, Tatu
Rissanen, Laura
Sumuvuori, Johanna
Holopainen, Mari varajäsen
Kontio, Timo varajäsen

Muut

Krohn, Minerva kaupunginvaltuuston puheenjohtaja
saapui 16:20, poissa: 859 - 863 §:t

Hiltunen, Rakel kaupunginvaltuuston 2. 
varapuheenjohtaja

Pajunen, Jussi kaupunginjohtaja
Sauri, Pekka apulaiskaupunginjohtaja
Penttilä, Hannu apulaiskaupunginjohtaja
Viljanen, Ritva apulaiskaupunginjohtaja
Korhonen, Tapio rahoitusjohtaja
Summanen, Juha osastopäällikkö
Tulensalo, Hannu henkilöstöjohtaja
Sarvilinna, Sami kaupunginlakimies
Waronen, Eero viestintäpäällikkö
Peltonen, Antti vs. päätösvalmisteluyksikön 

päällikkö
poistui 16:12, läsnä: 859 - 864 §:t

Hari, Olli kaupunginsihteeri
Hyttinen, Hannu kaupunginsihteeri
Härmälä, Timo kaupunginsihteeri
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Matikainen, Kristiina kaupunginsihteeri
Mickwitz, Leena kaupunginsihteeri
Rautanen, Marja-Liisa kaupunginsihteeri
Sippola-Alho, Tanja kaupunginsihteeri
Vallittu, Anja kaupunginsihteeri
Saarinen, Erja apulaiskaupunginsihteeri
Villeneuve, Anna vs. hallintosihteeri
Manninen, Asta johtaja

asiantuntija
saapui 16:17, poistui 16:31, läsnä: 
864 §

Saxholm, Tuula talousarviopäällikkö
asiantuntija
saapui 16:17, poistui 16:31, läsnä: 
864 §

Hölttä, Tapio metroliikennejohtaja
asiantuntija
saapui 16:54, poistui 17:16

Judström, Yrjö hallintojohtaja
asiantuntija
saapui 16:54, poistui 17:16

Lahdenranta, Matti toimitusjohtaja
asiantuntija
saapui 16:54, poistui 17:16
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§ Asia

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

860 Kj/2 Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano

861 Kaj/1 V Vuosaaren tontin 54052/3, tontin 54057/4 sekä katu-, puisto- ja 
vesialueiden (Keski-Vuosaari, pohjoinen ostoskeskus) asemakaavan 
muuttaminen (nro 11953)

862 Sj/1 V Nuorisotoimenjohtajan virkaan ottaminen

863 Kj/3 Kaupunginorkesterin konserttimatka syksyllä 2012

864 Kj/4 Vuoden 2013 talousarvion ja taloussuunnitelman 2013-2015 
valmistelutilanne

865 Kj/5 Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

866 Kj/6 Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

867 Ryj/1 Eduskunnan oikeusasiamiehen päätös rakennusviraston 
laiminlyönneistä noudattaa Helsingin hallinto-oikeuden lausuntojen 
määräaikoja

868 Ryj/2 Lausunnon antaminen Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Riihimäen 
Veden ympäristölupahakemuksesta (Riihimäen jätevedenpuhdistamo)

869 Ryj/3 Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

870 Kaj/1 Poikkeamishakemus (Östersundom, Knutersintie 924)

871 Kaj/2 Valtuutettu Pia Pakarisen toivomusponsi: liikkuvaa palvelutyötä 
tekevien yrittäjien pysäköintitunnukset

872 Kaj/3 Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

873 Stj/1 Lausunto Kårkulla samkommun-kuntayhtymän taloussuunnitelmasta 
vuosille 2013-2015

873 Stj/1 Utlåtande om Kårkulla samkommuns ekonomiplan 2013-2015

874 Stj/2 Selvitys ja lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Tapio Leilaksen 
kantelun johdosta

875 Sj/1 Henkilöstöhankinnan periaatteet

876 Sj/2 Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen
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§ 859
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä 
pöytäkirjan tarkastajien valinta 

Päätös

Kaupunginhallitus päätti todeta kokouksen lailliseksi ja 
päätösvaltaiseksi sekä valita jäsenet Helistön (varalla Rissanen) ja 
Sumuvuoren (varalla Pajamäki) tarkastamaan tämän kokouksen 
pöytäkirjan.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee todeta kokouksen lailliseksi ja 
päätösvaltaiseksi sekä valita jäsenet Helistön (varalla Rissanen) ja 
Sumuvuoren (varalla Kantola) tarkastamaan tämän kokouksen 
pöytäkirjan.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen
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§ 860
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
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§ 861
V Vuosaaren tontin 54052/3, tontin 54057/4 sekä katu-, puisto- ja 
vesialueiden (Keski-Vuosaari, pohjoinen ostoskeskus) 
asemakaavan muuttaminen (nro 11953)

HEL 2011-001862 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että 
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee hyväksyä 54. kaupunginosan (Vuosaari, 
Keski-Vuosaari) korttelin nro 54052 tontin nro 3, korttelin nro 54057 
tontin nro 4 sekä katu-, puisto- ja vesialueiden asemakaavan 
muutoksen kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosaston 
21.1.2010 päivätyn ja 12.6.2012 muutetun piirustuksen nro 11953 
mukaisena. Muutoksella muodostuvat uudet korttelit nro 54146 ja 
54147.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä

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

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 11953 kartta, päivätty 21.1.2010, 
muutettu 12.6.2012

2 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 11953 selostus, päivätty 
21.2.2010, muutettu 12.6.2012, päivitetty Kslk:n 12.6.2012 päätöksen 
mukaiseksi

3 Havainnekuva, 12.6.2012
4 Vuorovaikutusraportti 21.1.2010, täydennetty 12.6.2012
5 Osa päätöshistoriaa

Otteet

Ote Otteen liitteet
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskus

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, 
asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen
Esitysteksti
Liite 1
Liite 2
Liite 4
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Liite 5
Helen Sähköverkko Oy
Helsingin seudun liikenne -
kuntayhtymä

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee esittää kaupunginvaltuustolle, että 
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee hyväksyä 54. kaupunginosan (Vuosaari, 
Keski-Vuosaari) korttelin nro 54052 tontin nro 3, korttelin nro 54057 
tontin nro 4 sekä katu-, puisto- ja vesialueiden asemakaavan 
muutoksen kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosaston 
21.1.2010 päivätyn ja 12.6.2012 muutetun piirustuksen nro 11953 
mukaisena. Muutoksella muodostuvat uudet korttelit nro 54146 ja 
54147.

Tiivistelmä

Asemakaavan muutos mahdollistaa ostoskeskuksen alueen 
kehittämisen Keski-Vuosaaren kaupallisten ja julkisten lähipalveluiden 
keskuksena. 

Nykyisen ostoskeskuksen itäpuolelle on mahdollista rakentaa uutta 
liike- ja palvelutilaa. Ostoskeskuksen viereen voidaan rakentaa 
asuinkerrostalo ikääntyneille.

Huonokuntoinen päiväkoti Meritähden rakennus puretaan. Tontti 
muutetaan puistoksi, mikä mahdollistaa asukaspuiston rakentamisen. 
Uusi päiväkotitontti on osoitettu ostoskeskuksen viereen Kivisaarentie 
1:n asemakaavan muutoksessa. Tässä kaavaehdotuksessa on 
osoitettu tontti Kivisaarentie 1:n viereen päiväkodin piha-alueen 
laajentamista varten.

Nykyinen syrjäytyneiden ulkopaikka eli ns. pylvässali sijaitsee uuden 
liikerakennuksen tontilta. Ilveskorvenpuistoon, lähelle Kallvikintien 
reunaa, on osoitettu uusi rakennusala ulkokatosta varten.

Nykyisestä Mustalahdentien itäosasta ja siihen rajautuvasta 
puistoalueesta osa erotetaan pysäköintitonteiksi uusien rakennusten 
autopaikkoja varten. Metron liityntäbussin päätepysäkki siirretään 
ostoskeskuksen yhteyteen. Lähiympäristön viihtyisyyttä, kevyen 
liikenteen yhteyksiä sekä liikkumisympäristön turvallisuutta kehitetään.

Kokonaiskerrosala on 5 250 k-m2. Palvelurakennusten korttelialueen 
kerrosala on yhteensä 2 600 k-m2. Asuinkerrostalotontin (senioritalo) 
kerrosala on yhteensä 2 350 k-m2, josta on asumista palvelevaa liike- 
tai julkista tilaa 250 k-m2. Puistoon on osoitettu kerrosalaa 
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puistorakennusta varten 300 k-m2. Julkisten lähipalveluiden tontille ei 
ole osoitettu kerrosalaa.

Esittelijä

Lähtökohdat

Ympäristöministeriön 8.11.2006 vahvistamassa Uudenmaan 
maakuntakaavassa suunnittelualue on taajamatoimintojen aluetta. 
Asemakaavan muutos on maakuntakaavan mukainen.

Helsingin yleiskaava 2002:ssa alue on merkitty kerrostalovaltaiseksi 
alueeksi ja kaupunkipuistoksi. Alue on kulttuurihistoriallisesti, 
rakennustaiteellisesti ja maisemakulttuurin kannalta merkittävä alue. 
Asemakaavan muutos on yleiskaavan mukainen. 

Alueella on voimassa 1.7.1970 vahvistettu asemakaava nro 6310 ja 
uuden päiväkodin ympäristössä 17.3.2010 vahvistettu asemakaava nro 
11984.

Ostoskeskuksen itäpuolinen rakentamaton tontti 54052/3 on 
yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten 
korttelialuetta, jonka rakennusoikeus on 1 805 k-m2 (tonttitehokkuus e 
= 0,6). Päiväkoti Meritähden muodostamaton, asemakaavan ja 
tonttijaon mukainen tontti 54057/4, on merkitty sosiaalista toimintaa 
palvelevien rakennusten korttelialueeksi. Tontin rakennusoikeus on 1 
770 k-m2 (tonttitehokkuus e = 0,3). Muu osa alueesta on katu-, puisto- 
ja vesialuetta.

Maanomistus

Alue on kaupungin omistuksessa.

Alueen yleiskuvaus ja rakennettu ympäristö

Suunnittelualue sijaitsee Keski-Vuosaaren pohjoisosassa. 
Suunnittelualueeseen kuuluu rakentamaton yleisten rakennusten tontti, 
päiväkoti Meritähden tontti Isonvillasaarentiellä sekä ympäröivät katu- 
ja puistoalueet. Nykyisen ostoskeskuksen tontti kuului ensimmäiseen 
kaavaehdotukseen, mutta on poistettu muutetusta kaavaehdotuksesta.

Ympäristölle ovat ominaisia väljästi rakennetut suuret asuntokorttelit ja 
niiden välissä sijaitsevat laajat vihervyöhykkeet. Vanha ostoskeskus on 
Lauri Silvennoisen suunnittelema, osittain kaksikerroksinen, 
tasakattoinen rakennus vuodelta 1965. Ostoskeskuksen länsipuolella 
Ilveskorven-puisto, Kangaslampi, Mustalahdentietä reunustavat matalat 
lamellitalot sekä Kivisaarentiellä maamerkkinä kohoavat korkeat 
pistetalot muodostavat kaupunkikuvallisen kokonaisuuden, joka 
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edustaa 1960-luvun lähiösuunnittelun periaatteita. Ilveskorvenpuisto on 
kunnostettu vuonna 1998.

Kaupunginmuseon ostoskeskusinventoinnin mukaan 
ostoskeskusrakennus on arkkitehtonisesti korkeatasoinen, historia- ja 
ympäristöarvoiltaan huomattava ostoskeskus. Kaupunginmuseo on 
antanut ennakkolausunnon, jonka mukaan rakennus tulisi suojella 
asemakaavalla. 

Alue liittyy Vuosaaren keskuspuistoon, joka muodostaa 
katkeamattoman puistokäytävän ja kevyen liikenteen reitin etelään 
Vuosaaren metroasemalle ja meren rantaan sekä laajoille 
virkistysalueille pohjoisessa. Keskellä keskuspuistoa sijaitsee päiväkoti 
Meritähti. Mustalahdentien ja Isonvillasaarentien päätteenä olevat 
suuret kääntöpaikat toimivat myös pysäköintialueina. Ostoskeskuksen 
itäpuolinen alue on tilallisesti jäsentymätön ja tunnelmaltaan 
epämääräinen ja takapihamainen. Rakentamattomalla tontilla on 
sijainnut ns. pylväsbaari eli syrjäytyneitä varten lähiöprojektin toimesta 
rakennettu oleskelukatos. Katos on tuhoutunut eikä uutta ole 
toistaiseksi rakennettu.

Palvelut

Ostoskeskuksessa toimii yksi päivittäistavarakauppa, ravintoloita, 
joitakin yrityksiä ja muita palveluja, kuten Vuosaaren lähiöasema. 
Palvelujen tarjonta on vuosien kuluessa yksipuolistunut.

Itä-Helsingin päivittäistavarakaupan verkon kehittämistä koskevassa 
selvityksessä (Ksv 2004) on todettu muun muassa Vuosaaren 
pohjoisen ostoskeskuksen uudistustarpeet ja päivittäistavarakaupan 
tilojen lisätarve. Lähimyymäläverkon kehittäminen Keski-Vuosaaren 
osalta on todettu myös alueelliseksi tavoitteeksi.

Nykyinen päiväkoti Meritähden rakennus on todettu huonokuntoiseksi 
ja se tultaneen purkamaan lähivuosina. Päivähoitopalvelujen 
turvaamiseksi alueelle tarvitaan vähintään vastaavan kokoinen uusi 
päiväkoti. Kivisaarentie 1:n asemakaavan muutoksessa on 
muodostettu päiväkotia varten julkisten lähipalveluiden korttelialue. 
Päiväkodin rakentaminen alkaa kuluvan vuoden aikana.

Liikenne

Mustalahdentie on päättyvä tonttikatu, jonka päässä 
ostoskeskuskortteli sijaitsee, ja joka liittyy idässä alueelliseen 
kokoojakatuun Kallvikintiehen. Mustalahdentien, joka risteää 
kerrostaloalueelle johtavan Neitsytsaarentien kanssa, nopeusrajoitus 
on 40 km/h. Mustalahdentien liikennemäärä oli syksyllä 2011 tehtyjen 
liikennemäärälaskentojen mukaan noin 1 600 ajon/vrk. Kivisaarentien 
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nykyinen arvioitu liikennemäärä on tietokonesimuloinnein tehtyjen 
laskentojen perusteella noin 700 ajon/vrk.

Julkisen liikenteen kannalta sijainti on ongelmallinen: nykyisten 
bussilinjojen 78 ja 90 pysäkit ovat Kallvikintiellä noin 250 metrin päässä 
ostoskeskuksesta. Jouko-kaupunginosalinjoista J90 käy 
ostoskeskuksella saakka ja J96 Isonvillasaarentien kääntöpaikalla. 

Alueen asuntokadut ovat ns. pistokatuja, joten ajoyhteydet alueen 
sisällä ovat suoriin etäisyyksiin nähden suhteellisen pitkät. Tästä 
johtuen alueen kevyen liikenteen reiteillä on esiintynyt jonkin verran 
luvatonta autoliikennettä. 

Mustalahdentien liikennemäärä on nykyisin noin 1 600 ajoneuvoa / vrk 
ja Kivisaarentien liikennemäärä noin 700 ajoneuvoa / vrk.

Kevyen liikenteen kannalta ostoskeskuksen sijainti Vuosaaren 
keskuspuiston reunassa on hyvä. Vuosaaren puistopolku on alueen 
tärkein kevyen liikenteen reitti ja osa Vuosaaren pääreitistöä. 
Poikittainen kevyen liikenteen yhteys Kallvikintieltä Porslahdentien 
suuntaan kulkee suunnittelualueen läpi.

Luonnonympäristö

Puistoalueilla ja rakentamattomilla tonteilla kasvaa lähes 
luonnontilainen, mäntyvaltainen puusto. Kapea keskuspuiston osa 
päiväkotitontin vieressä on nurmetettu. Kangaslammen ympäristö on 
rakennettua puistoaluetta. 

Suojelukohteet

Kaupunginmuseon ostoskeskusinventoinnin mukaan kaava-alueen 
vieressä sijaitseva nykyinen ostoskeskusrakennus on arkkitehtonisesti 
korkeatasoinen, historia- ja ympäristöarvoiltaan huomattava 
ostoskeskus. Kaupunginmuseo on antanut rakennuksesta 
ennakkolausunnon, jonka mukaan rakennus tulisi suojella 
asemakaavalla.

Yhdyskuntatekninen huolto

Alue on yhdyskuntateknisen huollon verkoston piirissä.

Maaperä

Olemassa olevien tietojen mukaan maaperä ostoskeskuksen 
länsipuolella on savea sekä turvealuetta. Savikerroksen yläpuolisen 
turvekerroksen paksuus on yli 3 metriä. Ostoskeskuksen alueella on 
saven lievealue, jossa saven päällä olevan hiekkakerroksen paksuus 
on yli 3 metriä sekä moreenikerroksen yläpuolinen savialue, jossa 
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savikerroksen paksuus on 1–3 metriä. Mustalahdentien ja 
Neitsytsaarentien risteysalueella esiintyy saven yläpuolinen 
hiekkakerros, jossa hiekkakerroksen arvioitu paksuus on 1–3 metriä. 
Muualla maaperä on pääosin kitkamaa- aluetta. Mustalahdentien 
itäpuolella paikoin kallion pinta on lähellä maanpintaa tai osin 
näkyvissä.

Suunnittelualue sijaitsee pohjavesialueella ja osin Hautalan 
vedenottamon kaukosuojavyöhykkeellä (Helsingin pohjavesialueiden 
kuntakansio 23.6.1994).

Ympäristöhäiriöt

Kangaslammen pohjoispuolella, osoitteessa Mustalahdentie 3, on 
aiemmin toiminut huoltoasema, jonka on vuonna 1998 tehdyissä 
tutkimuksissa todettu pilanneen maaperää ainakin huoltoaseman 
tontilla.

Tavoitteet

Kaupungin yleiset tavoitteet

Kaupunkisuunnitteluviraston yleisiä tavoitteita ovat muun muassa:

 kaupunkirakenteen käytön tehostaminen
 lähiöiden parantaminen ja olemassa olevien alueiden 

kehittäminen
 ja täydennysrakentaminen
 rakentamisen ohjaaminen olemassa olevan infrastruktuurin 

ääreen
 paikallis- ja lähipalvelukeskuksia kehittävä kaavoitus.

Helsingin yleiskaava 2002:n mukaan ostoskeskus ja sen ympäristö on 
osa kulttuurihistoriallisesti arvokasta 1960-luvun asuntoaluetta. 
Mahdollisten muutoksien tulee sopeutua alueen alkuperäiseen 
asemakaavalliseen ja arkkitehtoniseen henkeen.

Alueen toimintoja, mitoitusta ja ympäristön laatua koskevat tavoitteet

Palvelukeskuksen kehittäminen

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on turvata toimintaedellytykset 
ostoskeskuksen nykyisille palveluille, kaupungin palveluille ja 
mahdolliselle asukaspuistolle sekä luoda edellytykset palveluiden 
laajentumiselle tulevaisuudessa. Ostoskeskuskorttelin käyttötarkoitus 
määritetään joustavasti niin, että se sallii sekä julkisten että 
kaupallisten palveluiden kehittämismahdollisuudet. Rakennusoikeus 
mitoitetaan palvelutarpeen sekä kaupunkikuvallisten ja 
rakennussuojelullisten lähtökohtien perusteella. Toiminnallisten 
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edellytysten ohella tavoitteena on luoda edellytykset ostoskeskuksen 
lähiympäristön kehittämiselle viihtyisänä asioimis- ja 
oleskeluympäristönä. Tavoitteena on lisäksi parantaa 
joukkoliikenneyhteyksiä ostoskeskukselle. 

Sosiaaliviraston mukaan tulisi varautua palvelujen sijoittamiseen 
alueelle tulevaisuudessa. Sosiaalivirasto on kiinnostunut sijoittamaan 
toimintojaan (lähiöasema, vanhuspalvelut ja työllistämispalvelut) 
laajennettavaan ostoskeskukseen tai kaupungin muiden palvelutilojen 
yhteyteen. Lisäksi sosiaalivirasto selvittää mahdollisuutta perustaa 
alueelle asukaspuisto. Asukaspuiston toiminta-ajatus on tarjota 
toimintamahdollisuuksia perinteistä leikkipuistoa laajemmalle 
käyttäjäkunnalle.

Täydennysrakentaminen

Ostoskeskuksen lähialueella selvitetään mahdollisuuksia 
täydennysrakentamiseen. Tavoitteena on liikuntaesteettömien 
asuntojen rakentaminen kävelyetäisyydelle ostoskeskuksesta. 
Täydennysrakentamiseen osoitettava rakennusoikeus mitoitetaan 
kaupunkikuvallisten lähtökohtien perusteella.

1960-luvun alueen suojelu- ja kehittämistavoitteet

Ostoskeskus ympäristöineen on tärkeä osa Keski-Vuosaaren 1960-
luvun asuntoaluetta. Kaupunkisuunnittelulautakunta on hyväksynyt 
alueelle seuraavat suojelu- ja kehittämistavoitteet:

1. Alueen arvokkaiden ominaispiirteiden tulee olla suunnittelun ja 
toteutuksen lähtökohtana.

2. Kortteleiden tilarakenne sekä rakennukset ja rakennelmat 
säilytetään.

3. Täydennysrakentaminen on mahdollista, mikäli se kyetään 
toteuttamaan siten, että alueen arvokkaat ominaispiirteet 
säilyvät.

4. Piha-alueiden alkuperäiset ominaispiirteet säilytetään. Pihoja ei 
saa aidata. Pysäköintiratkaisuja kehitetään alueen luonteeseen 
sopivalla tavalla.

5. Viheralueet, keskuspuisto ja urheilupuisto säilytetään laajoina 
yhtenäisinä alueina ja niiden alkuperäiset ominaispiirteet 
säilytetään.

6. Metsäluonnon elinvoimaisuus turvataan. Umpeenkasvaneita 
kasvillisuusalueita ja näkymälinjoja avataan. Laaksopuistojen 
asema säilytetään ja palautetaan hoidon avulla.
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7. Kaupunkikuvan kannalta tärkeiden reunavyöhykkeiden asema 
säilytetään. Katualueiden tilarakenne säilytetään alueelle 
ominaisena. Katualueiden reunametsien ja  puistojen 
elinvoimaisuus turvataan hoidon avulla.

Asemakaavan muutoksen sisältö

Yleisperustelu ja -kuvaus

Asemakaavan muutos mahdollistaa ostoskeskuksen alueen 
kehittämisen Keski-Vuosaaren kaupallisten ja julkisten lähipalveluiden 
keskuksena. Nykyisen ostoskeskuksen viereiselle tontille osoitetaan 
kaavassa 2 600 k-m2 kerrosalaa palvelurakennusta varten.

Ostoskeskuksen yhteyteen palveluiden ääreen on suunniteltu 
asuinkerrostalotontti ensisijaisesti vanhusten asuntoja varten.

Metron liityntäbussin päätepysäkki tulee ostoskeskuksen viereen. 
Ostoskeskuksen lisääntyvää pysäköintitarvetta ja senioritalon 
asukaspysäköintiä varten osa katu- ja puistoalueesta muutetaan 
pysäköintitontiksi. Kevyenliikenteen yhteyksiä parannetaan. 

Huonokuntoinen päiväkoti Meritähden rakennus puretaan. Tontti 
muutetaan puistoksi, mikä mahdollistaa asukaspuiston ja sitä 
palvelevan rakennuksen rakentamisen. Vuosaaren keskuspuisto 
avautuu yhtenäiseksi puistoväyläksi. Uusi päiväkotitontti on osoitettu 
ostoskeskuksen viereen Kivisaarentie 1:n asemakaavan muutoksessa. 
Tässä kaavamuutoksessa Kivisaarentie 1:n päiväkotitontin viereen on 
osoitettu tontti päiväkodin piha-alueen laajentamista varten.

Nykyinen syrjäytyneiden ulkopaikka eli ns. pylvässali poistuu uuden 
liikerakennuksen tontilta. Ilveskorvenpuistoon, lähelle Kallvikintien 
reunaa, on varattu uusi rakennusala ulkokatosta varten.

Uudet rakennukset sijoittuvat katu- ja puistokäytävänäkymien päätteiksi 
keskuspuiston taitekohdassa, ja kaupunkikuvallisesti ne muodostavat 
Keski-Vuosaaren avoimesta kaupunkirakenteesta poikkeavan, 
palvelukeskukselle sopivan solmukohdan. Keskeinen kaupunkikuva 
Ilveskorvenpuiston suunnasta lähestyttäessä säilyy arvokkailta 
ominaispiirteiltään nykyisenlaisena.

Mitoitus  

Muutosalueen pinta-ala on 7,03 ha. Alueesta on palvelurakennusten 
korttelialuetta 0,45 ha, asuinrakennusten korttelialuetta 0,13 ha, 
julkisten lähipalveluiden korttelialuetta 0,13 ha, autopaikkojen 
korttelialuetta 0,11 ha, puistoaluetta 4,69 ha, vesialuetta 1,15 ha ja 
katualuetta 0,38 ha.
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Kokonaiskerrosala on 5 250 k-m2. Palvelurakennusten korttelialueen 
kerrosala on yhteensä 2 600 k-m2. Asuinkerrostalotontin kerrosala on 
yhteensä 2 350 k-m2, josta on asumista palvelevaa liike- tai julkista 
tilaa 250 k-m². Puistoon on osoitettu kerrosalaa puistorakennusta 
varten 300 k-m2. Julkisten lähipalveluiden tontille ei ole osoitettu 
kerrosalaa. Uusia asukkaita alueelle tulee kaavan toteutuessa noin 85 
(1 asukas / 40 k-m2).

Palvelurakennusten korttelialue (P)

Nykyisen rakentamattoman yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien 
rakennusten ja laitosten tontin ja katualueiden rajoja ja käyttötarkoitusta 
muutetaan. Uuden tontin 54052/4 rakennusoikeus on 2 600 k-m2. 
Uudisrakennuksen tulee noudattaa viereisen ostoskeskuksen 
räystäslinjoja ja arkkitehtuuriltaan sopeutua sen alkuperäiseen 
arkkitehtuuriin. 

Korttelialueen läpi muodostetaan ajorasite naapuritonttien huoltoajoa 
varten. Tontin autopaikat on osoitettu viereisille LPA-tonteille. Tontille 
on osoitettu kolmella sivulla kevyen liikenteen rasite, joka Vuosaaren 
puistopolkua vasten levenee aukioksi. Aukio tulee rakentaa 
korkeatasoiseksi julkiseksi ulkotilaksi pinnoitusmateriaalein, penkein, 
istutuksin ja valaisimin. Näille tontinosille saa sijoittaa yleisiä teknisen 
huollon verkoston osia.

Asuinkerrostalojen korttelialue vanhusten asuntoja varten (AKS)

Mustalahdentien itäosaan puisto- ja katualueelle muodostetaan uusi 
tontti 54052/6, jolle saa rakentaa kuusikerroksisen asuinkerrostalon 
ensisijaisesti vanhusten asuntoja varten. Rakennukseen saa 2 100 
km2 asuntokerrosalan lisäksi rakentaa asukkaita palvelevia julkisia tai 
kaupallisia tiloja enintään 250 k-m2 rakennuksen ensimmäiseen 
kerrokseen. Ullakolle saa rakentaa sauna- ja yhteistiloja 
asuinkerrosalan lisäksi.

Tontin eteläreunaan on suunniteltu kevyen liikenteen rasite, joka liittyy 
naapuritontin aukioksi rakennettavaan alueeseen. Tontin autopaikat ja 
vieraspysäköintipaikat rakennetaan viereisille LPA-tonteille. 
Rakennuksen julkisivut tulee sovittaa alueella vallitsevaan tyyliin ja 
parvekkeet tulee rakentaa julkisivulinjasta sisäänvedettyinä. 
Rakennuksen pääasiallisena julkisivumateriaalina tulee käyttää 
valkoista kiviainesta.  

Autopaikkojen korttelialueet (LPA)

Mustalahdentien loppuosaa reunustava kapea puistoalue sekä osa 
katualueesta muutetaan autopaikkojen korttelialueiksi, joille saa 
sijoittaa palvelurakennusten korttelin sekä senioritalon (AKS) 
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autopaikkoja. Korttelialueet tulee jäsentää puuistutuksin ja ne on 
rakennettava katualueen kanssa yhtenäiseksi kokonaisuudeksi. 
Yhdelle tonteista tulee voida sijoittaa alueellinen kierrätettävien 
jätteiden syväkeräyspiste. 

Yleisten rakennusten korttelialue (YL)

Kaava-alueen viereen Kivisaarentielle on laadittu asemakaavanmuutos 
uutta päiväkotitonttia varten. Päiväkodin kaavamuutosalue on erotettu 
ostoskeskuksen alueen kaavamuutosalueesta aikataulullisista syistä. 
Päiväkotitontin piha-aluetta laajennetaan ostoskeskuksen kaava-
alueelle osoittamalla puistoaluetta yleisten rakennusten tontiksi. 
Muodostuu uusi tontti 54058/4, jolla ei ole rakennusoikeutta. Tontin 
pohjoisosalle on osoitettu kevyen liikenteen rasite ja johtokuja yleisiä 
teknisen huollon verkostoa osia varten.  

Liikenne

Metron liityntäbussin päätepysäkki siirretään Kallvikintien varresta 
Mustalahdentien päätyyn. Mustalahdentien loppupää muutetaan myös 
osittain autopaikkojen korttelialueiksi. Pyöräily- ja jalankulkureitit 
järjestetään kaava-alueella siten, että yhteydet eri kohteisiin säilyvät 
kattavina ja turvallisina.

Nykyinen kevyen liikenteen raitti Puhospolku muuttuu tontinosaksi, jolle 
sijoittuu kevyen liikenteen rasite ja jolle saa rakentaa yleisen teknisen 
huollon verkoston osia. Liikerakennusten huoltoajo on järjestetty 
Mustalahdentieltä tontin 54052/4 kautta kulkevana ajorasitteena, joka 
palvelee niiden lisäksi päiväkodin tonttia. 

Vuosaaren puistopolkua siirretään. Kaava-alueella se muuttuu 
katualueesta puistoalueella sijaitsevaksi jalankululle sekä 
polkupyöräilylle varatuksi alueen osaksi. Isonvillasaarentien nykyisestä 
laajasta kääntöpaikasta osa muuttuu puistoalueeksi. Pienennetylle 
kääntöpaikalle varataan myös kuorma-autopaikkoja asukkaiden 
kuorma-autoja varten.

Palvelut 

Ostoskeskuskorttelin laajentuessa päivittäistavarakaupan tarjonta 
kasvaa: kaava mahdollistaa yhden uuden noin 1 500 k-m² kokoisen 
päivittäistavarakaupan sijoittumisen korttelialueelle. Lisäksi 
ostoskeskusta täydennetään pienliikkeillä ja kaupungin palveluilla (mm. 
sosiaaliviraston lähiöasema).

Alueen vanhenevaa väestöä tukevat vanhusten palvelut paranevat 
palvelurakennuksen ja senioritalon myötä. Puistoksi muutettavalle 
päiväkotitontille voidaan rakentaa asukaspuisto sisätiloineen. 
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Ilveskorvenpuiston luoteisnurkkaan voidaan rakentaa uusi 
syrjäytyneiden oleskelukatos, jonka toimintaa ohjataan lähiöasemalta 
käsin.

Luonnonympäristö

Puistoksi merkityillä alueilla luonnonympäristö säilyy päiväkoti 
Meritähden poistuvaa tonttia lukuun ottamatta nykyisellään. 
Luonnonympäristö nykyisillä rakentamattomilla tonteilla ja niiden 
välisellä puistovyöhykkeellä muuttuu rakennetuksi, kuitenkin niin, että 
osa nykyisestä puustosta uuden päiväkodin tontilla säilyy. 
Mustalahdentien pohjoisreunan kapea, luonnontilainen puistometsä 
rakennetaan osaksi pysäköintitonttia.

Pohjavesi

Rakentaminen ei saa aiheuttaa pohjaveden likaantumista, pinnan  
alenemista tai virtauksen vähenemistä. Rakentamisessa on 
noudatettava rakentamistapaohjetta tärkeälle pohjavesialueelle 
rakentamisesta (rakennusvalvontavirasto 15.6.1999/30.11.2004, 
tarkistettu 10.11.2008).

Yhdyskuntatekninen huolto

Alueella on olemassa oleva yhdyskuntatekninen verkosto.  

Asemakaavan toteuttaminen vaatii johtosiirtoja sekä muutoksia 
olemassa olevaan verkostoon. Tontille 54052/4 on rakennettava 
muuntamotila sähkönjakelua varten. 

Maaperän rakennettavuus ja puhtaus

Olemassa olevien tietojen mukaan alueen maaperä jakaantuu 
kitkamaa- alueeseen ja pehmeikköalueisiin. Rakennukset perustetaan 
kitkamaa- alueella maanvaraisesti, pehmeikköalueella tukipaaluin 
kantavan kerroksen varaan. 

Kangaslammen pohjoispuolella, osoitteessa Mustalammentie 3, on 
aikaisemmin toiminut huoltoasema, joka on aiheuttanut maaperän 
pilaantumista ainakin huoltoasematontin alueella. 
Asemakaavamuutoksen mukaiset uudet rakentamisalueet sijaitsevat yli 
250 metrin etäisyydellä huoltoaseman tontista. Pohjaveden 
päävirtaussuunta on Vartiokylän pohjavesialueella etelään ja kohti 
Vartiokylänlahtea siten, että öljyyhdisteiden kulkeutuminen entisen 
huoltoaseman tontilta kohti rakennettavia alueita on arvioitu 
epätodennäköiseksi. 

Hulevedet
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Kaava-alueella rakennuksiin tulee rakentaa viherkatto ja puhtaat 
kattovedet  imeyttää tonteille.

Asemakaavan muutoksen vaikutukset

Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen ja rakennettuun ympäristöön 

Kaavamuutos täydentää nykyistä yhdyskuntarakennetta luoden 
edellytyksiä nykyisen ostoskeskuksen laajentumiselle ja kehittymiselle 
lähipalvelukeskuksena.

Kaavamuutos mahdollistaa vähittäiskaupan myymäläkeskittymän 
sijoittumisen alueelle. Ostoskeskuksen laajentamisen vaikutuksia 
Vuosaaren paikalliskeskuksen kehittymiselle on arvioitu erillisessä 
selvityksessä "Vuosaaren päivittäistavarakaupan nykytarjonta ja uudet 
hankkeet" (Ksv 2009). Selvityksen mukaan nyt mahdollistettava hanke 
ei yhdessä lähialueelle tulevankaan liikerakennushankkeen kanssa 
muodosta uhkaa läheiselle paikalliskeskukselle tai kauppakeskus 
Columbuksen kehittymiselle. Muutetussa kaavaehdotuksessa 
myymäläkerrosala on 500 km2 pienempi kuin em. selvityksessä, joten 
vaikutukset ovat vähäisemmät eikä niiden katsota olevan 
suuruudeltaan rinnastettavissa laissa tarkoitettuun vähittäiskaupan 
suuryksikköön.

Vaikutukset liikenteen ja teknisen huollon järjestämiseen

Ostoskeskuskorttelin koon ja palveluvalikoiman kasvaminen sekä 
senioritalon rakentaminen lisää henkilöautoliikennettä 
Mustalahdentiellä noin 1 800 ajoneuvoa vuorokaudessa. Toisaalta 
parantuvat lähipalvelut voivat vähentää liikennettä aluekeskukseen. 
Lisäksi kaavaehdotus mahdollistaa metron liityntäbussin pysäkin 
siirtämisen ostoskeskuksen viereen, mikä toteutuessaan parantaa 
joukkoliikenneyhteyttä alueelle.

Vuonna 2010 tehdyn Vuosaaren kuorma-autojen pysäköintiselvityksen 
mukaan ostoskeskuksen lähiympäristössä on muutamia pysäköiviä 
kuorma-autoja. Selvityksen ja asukaspalautteen perusteella 
Isonvillasaarentien kääntöpaikalle varataan muutamia kuorma-
autopaikkoja, jotta vältettäisiin kuorma-autojen pysäköintiongelmat 
jatkossa. 

AKS-tontin toteuttamisen jälkeen ei keskuspuiston laitaa pitkin enää 
voida rakentaa osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa mainittua 
joukkoliikenneyhteyttä ostoskeskuksen ja Pohjois-Vuosaaren välille.

Uudisrakentaminen tukeutuu olemassa oleviin teknisiin verkostoihin, 
joiden johtoja joudutaan vähäisessä määrin siirtämään rakentamisen 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 28/2012 15 (104)
Kaupunginhallitus

Kaj/1
20.08.2012

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

vuoksi. Asemakaavan toteuttaminen edellyttää muuntamotilan 
rakentamista asuin-, liike- ja palvelurakennusten korttelialueelle.

Vaikutukset luontoon ja maisemaan

Nykyiset metsäinen, rakentamaton Y-tontti ja osa puistoaluetta 
rakennetaan. Yhtäältä tämä vähentää paikallisesti osaksi Vuosaaren 
keskuspuista miellettyä metsäluontoa mutta toisaalta keskuspuisto 
levenee nykyisen päiväkotitontin muuttuessa puistoksi. 
Ostoskeskuksen pohjoispuolen pysäköinti- ja katujärjestelyt edellyttävät 
puiden kaatamista nykyisestä kadunreunapuistosta, mitä 
kompensoidaan istutettavilla puuriveillä pysäköintitontilla.

Pohjavesien suojelua ja hulevesien johtamista on käsitelty jo edellä 
omina kohtinaan.

Vaikutukset ihmisten terveyteen, turvallisuuteen, eri väestöryhmien 
toimintamahdollisuuksiin lähiympäristössä, sosiaalisiin oloihin ja kulttuuriin 

Uudet palvelut, esteetön senioritalo ja asukaspuisto parantavat 
asukkaiden ja erityisesti lapsiperheiden ja vanhusten elinoloja ja 
toimintamahdollisuuksia alueella. 

Puistoalue ja ostoskeskus muuttuvat nykyistä turvallisemmiksi 
kaupunkitilan selkeytyessä ja sosiaalisen valvonnan lisääntyessä.

Yhdyskuntataloudelliset vaikutukset

Lisärakentaminen tehostaa olemassa olevan yhdyskuntateknisen 
infrastruktuurin käyttöä. 

Asemakaavan toteuttamisesta aiheutuu kaupungille kustannuksia ilman 
arvonlisäveroa noin 600 000 euroa. Kustannukset jakaantuvat 
seuraavasti: kadut ja yleiset alueet 300 000 euroa, 
sähköverkko 80 000 euroa, vesihuollon johtosiirrot 200 000 euroa ja 
kaukolämmön johtosiirrot 20 000 euroa.

Kustannukset eivät sisällä mahdollista telekaapelin siirtoa 
autopaikkojen korttelialueilla.

Vaikutukset palveluihin ja elinkeinotoimintaan

Kaavan toteuttaminen vaikuttaa myönteisesti alueen kaupallisiin ja 
sosiaalisiin palveluihin. Selvityksen mukaan Vuosaaren 
ostoskeskuksen laajennus parantaa paikallista kaupan tarjontaa ja se 
vastaa alueella olevaan kysyntään. Samoin päivittäistavarakaupan 
kilpailu lisääntyy alueella. Uusi myymälä on kuitenkin samaa 
kokoluokkaa kuin olemassa oleva myymälä ostoskeskuksessa ja sen 
mahdollinen laajennus. Siten kilpailuasetelma on tasapainoinen.
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Ostoskeskuksen laajennuksella ei ole tehdyn selvityksen perusteella 
merkittäviä vaikutuksia aluekeskus Columbuksen palveluihin, koska 
Vuosaaren asukasluku kasvaa lähivuosina eniten Aurinkolahden ja 
Meri-Rastilan alueilla.

Toteutus       

Alueen toteuttaminen edellyttää teknisten verkostojen vähäisiä siirtoja. 

YIT Rakennus Oy on varannut palvelurakennusten tontin.

Kaupungin palvelutilatarpeet voidaan toteuttaa joustavasti siten, että 
tiloja voidaan sijoittaa niin liikerakennusten korttelialueelle, 
Kivisaarentien päiväkotirakennukseen kuin senioritalon 
pohjakerrokseenkin. 

Suunnittelun vaiheet ja vuorovaikutus

Kaavoitustyö on käynnistetty kaupungin aloitteesta. 

Ostoskeskuksen osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan sekä 
suunnitteluperiaatteiden valmisteluun liittyvä vuorovaikutus on 
järjestetty yhdessä Pohjois-Vuosaaren alueen suunnittelun kanssa. 

Virelletulosta ilmoitettiin osallisille kirjeellä, jonka mukana lähetettiin 
osallistumis- ja arviointisuunnitelma (päivätty 18.12.2002). Hanketta 
esiteltiin yleisötilaisuudessa 21.1.2003. Kaavan valmistelusta on 
tiedotettu kaavoituskatsauksessa vuodesta 2003 alkaen.

Päivitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma (päivätty 24.3.2006) 
lähetettiin osallisille maaliskuussa 2006. Sitä sekä palvelutilojen 
sijoittumisvaihtoehtoja esiteltiin yleisötilaisuudessa 5.4.2006. 

Osallistuminen ja vuorovaikutus on järjestetty liitteenä olevan, 
päivitetyn osallistumis- ja arviointisuunnitelman (päivätty 26.2.2009) 
mukaisesti.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, asemakaavan muutosluonnos ja 
selostusluonnos olivat nähtävänä kaupunkisuunnitteluvirastossa 
4.3.–24.3.2009. Luonnosta koskeva kaavapäivystys pidettiin 9.3.2009 
lähiöasemalla.

Kaavaluonnoksen valmisteluun liittyen kaupunkisuunnitteluvirasto on 
järjestänyt yhteistyössä YIT Rakennus Oy:n kanssa kaksi 
sidosryhmätapaamista Vuosaaren lähiöasemalla (23.10.2008 ja 
6.4.2009). Tilaisuuksiin on osallistunut alueen asunto-osakeyhtiöiden, 
Vuosaaren asukasjärjestöjen, Vuosaaren Liikekeskus Oy:n ja 
sosiaaliviraston edustajia.

Viranomaisyhteistyö
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Kaavamuutoksen valmistelun yhteydessä on tehty 
viranomaisyhteistyötä Helsingin kaupungin sosiaaliviraston, 
opetusviraston, kiinteistöviraston, kaupunginmuseon, rakennusviraston, 
liikennelaitos-liikennelaitoksen (HKL) sekä Uudenmaan elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristökeskuksen kanssa. Ennen kaavaluonnoksen 
lautakuntakäsittelyä pyydettiin lausunto kaupunginmuseolta ja 
sosiaalivirastolta.

Viranomaisten kannanotot kohdistuivat nykyisen 
ostoskeskusrakennuksen suojelutarpeeseen, mahdolliseen maaperän 
pilaantuneisuuteen, palvelutilojen riittävyyteen tulevaisuudessa, 
tarkemman liikennesuunnitelman tarpeeseen sekä kaavateknisiin 
yksityiskohtiin. 

Esitetyt mielipiteet

Kaavamuutoksen valmisteluun liittyen saatiin 63 mielipidettä, joista 41 
koski osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa ja suunnitteluperiaatteita, 18 
kaavaluonnosta ja 4 muutettua kaavaehdotusta. Lisäksi suullisia 
mielipiteitä esitettiin keskustelutilaisuudessa ja puhelimitse.

Mielipiteet kohdistuivat alueen kehittämiseen ja palveluihin, nykyisen 
ostoskeskuksen asemaan hankkeessa, liikenteen ja pysäköinnin 
järjestelyihin, 60-luvun alueen arvoihin ja  täydentämisperiaatteisiin, 
päiväkodin muotoon ja sijaintiin, kierrätyspisteen sijaintiin, nuorisotalon 
puutteeseen ja syrjäytyneille suunnitellun katoksen sijaintiin.

Muutetusta kaavaehdotuksesta saadut mielipiteet kohdistuivat 
asukaspuiston toiminnan luonteeseen, kuorma-autojen 
pysäköintipaikkaan, senioritalon korkeuteen ja sijaintiin, 
pysäköintipaikkojen määrään sekä päiväkodin, kierrätyspisteen ja 
syrjäytyneiden katoksen sijaintiin.

Mielipiteet on kaavoitustyössä otettu huomioon siten, että liikenne- ja 
pysäköintiratkaisuja sekä katoksen ja kierrätyspisteen paikkaa on 
tarkistettu.

Vuorovaikutusraportissa esitetään tiivistelmät kaavaluonnosta 
koskevista mielipiteistä ja niiden vastineet laajemmin.

Ehdotuksen nähtävillä olo, lausunnot ja muistutus

Asemakaavan muutosehdotus oli julkisesti nähtävillä 19.2.2010-
22.3.2010. Ehdotuksesta antoivat lausuntonsa Helsingin Energia -
liikelaitos, kaupunginmuseon johtokunta, kiinteistölautakunta, 
pelastuslautakunta, yleisten töiden lautakunta, ympäristökeskus ja 
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Ehdotuksesta 
tehtiin yksi muistutus. 
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Lausunnot

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus toteaa 
liikerakentamisen osalta kyseessä olevan myymäläkeskittymän, jonka 
vaikutukset eivät ole verrattavissa vähittäiskaupan suuryksikön 
vaikutuksiin. Kaavamääräystä kaupan suuryksiköstä ei tarvita.  

Kaavamääräyksissä tulisi suojelusyistä näkyä erikseen kummankin 
tontin päivittäistavarakaupan enimmäiskerrosala. Tilojen sijasta 
määräysten tulisi koskea kerrosalaa. Pienemmistä myymälöistä 
kaavaehdotuksessa käytettyjä termejä tulisi selkeyttää 
ympäristöministeriön oppaan mukaisiksi. Kaavassa tulisi huomioida 
Helsingin kaupungin hulevesistrategian mukaiset toimintaperiaatteet 
kaavamääräyksin ja selostukseen liitettävin selvityksin.

Kaupunginmuseon johtokunta katsoo, että kaavassa on otettu hyvin 
huomioon arvokkaan ostoskeskusrakennuksen suojelutavoitteet. 
Täydennysrakentaminen on sovitettu hyvin alueen väljään 
ympäristöön.

Kiinteistölautakunta näkee ehdotuksen suojelumerkinnän aiheuttavan 
uhan nykyiselle ostoskeskukselle ja sen lähiympäristölle. 
Suojelupyrkimys on vaikeuttanut neuvotteluja Vuosaaren Liikekeskus 
Oy:n ja tontinvaraaja YIT Rakennus Oy:n välillä, eikä yhteisymmärrystä 
yhdessä tapahtuvasta korttelin kehittämisestä ole syntynyt. Suojelu 
saattaa myös estää keskinäisessä kiinteistöyhtiössä vaikeiden 
peruskorjauspäätösten- ja investointien syntymistä ja johtaa 
rakennuksen rappeutumiseen ja lähiympäristön viihtyvyyden 
heikkenemiseen. Tällöin suojelumääräys saattaa johtaa tavoitteiden 
vastaiseen lopputulokseen. 

Yleisten töiden lautakunta toteaa linja-auton päätepysäkin ja 
kääntöpaikan olevan liian pieniä ja liittymäalueen liikennejärjestelyiltään 
sekava. LPA -alueen istutettavien alueiden tulisi olla katualuetta ilman 
istutuksia. Mustalahden aukio tulisi merkitä korttelialueeseen 
kuuluvaksi. Keskeiset kevyen liikenteen reitit tulisi osoittaa yhden 
toimijan vastuulle eikä reittejä tulisi merkitä tonteille rasitteina. 
Rakennusalat tulisi merkitä niin, että rakennukset ja niiden ja pihojen 
huolto ja pelastusreitit mahtuvat tonteille. AKS-korttelialueelle tulisi 
merkitä kaavaan huoltoajoyhteys ja pelastusreitti. Pelastusreittejä ei 
tule järjestää puiston kautta. Kaavasta puuttuu merkintä vesi- ja 
energiahuoltojen johdoille varatusta alueen osasta. 

Pelastuslautakunnalla, ympäristökeskuksella, Helsingin Energia -
liikelaitoksella ja Helen Sähköverkko Oy:llä ei ole huomautettavaa 
kaavaehdotuksesta.

Vastine
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Lausuntojen johdosta kaavamääräyksiä on muutettu muun muassa 
liikerakentamisen ja hulevesien käsittelyn osalta. Alueen 
liikennejärjestelyjä on muutettu ja selkeytetty.

Nykyisen ostoskeskuksen tontti on muistutuksen johdosta poistettu 
kaava-alueesta, minkä johdosta kysymys suojelusta on poistunut tästä 
kaavaehdotuksesta. Liikerakennusten korttelialue, jolle saa sijoittaa 
vähittäiskaupan suuryksikön (KM-1) on muutettu palvelurakennusten 
korttelialueeksi. Pinta-alarajoitukset on muutettu koskemaan 
kerrosaloja. Kaavaehdotukseen on lisätty määräyksiä hulevesien 
käsittelystä.

Linja-auton päätepysäkki kääntöpaikkoineen on siirretty 
Mustalahdentien päähän ja sen kokoa on tarkistettu. Lausunnon 
johdosta aukio ja yleistä jalankulkua ja pyöräilyä varten varattu katu on 
muutettu korttelialueeksi, jolla sijaitsee jalankululle ja pyöräilylle varattu, 
korkeatasoiseksi julkiseksi ulkotilaksi rakennettava alue. Kun vanhan 
ostoskeskuksen tontti on poistettu kaava-alueesta, ei alueen läpi 
meneviä jalankulun ja pyöräilyn yhteyksiä voida enää toteuttaa 
rasitteitta. AKS-korttelialuetta on muutettu niin, että sen sisällä on 
mahdollista järjestää pelastusreitit ja huoltoyhteys. Niiden paikkoja ei 
kuitenkaan ole tarvetta merkitä kaavaan. Kaavaehdotuksen teknisen 
huollon verkostoja koskevia merkintöjä on täydennetty.

Muistutus

Vuosaaren Liikekeskus Oy jätti 21.1.2010 päivätyn kaavaehdotuksen 
johdosta muistutuksen, jossa se katsoo alkuperäisen ostoskeskuksen 
suojelumääräyksen olevan kohtuuton. Suojelumääräyksen ei katsottu 
edistävän kaavan tavoitteita. Kaavaehdotus ei mahdollista turvallisia 
huoltoyhteyksiä eikä katettua huoltoaluetta. Liikekeskuksella ei ole 
syytä eikä tarvetta  kaavaehdotuksessa esitettyihin pysäköinnin 
järjestelyihin, jotka tapahtuvat sen tontilla. Yhtiö esittää lisäalueen 
hankkimista kaupungilta huollon järjestelyjä varten.

Kaavassa esitetylle uudelle liikerakennukselle ei yhtiön mukaan ole 
alueella tarvetta esitetyn suuruisena, koska uutta kaupallista kysyntää 
ei ole syntynyt ns. Mustavuoren ja Niinisaarentien alueen 
täydennysrakentamisen peruuntumisen vuoksi. Liikekeskuksessa on 
nytkin tyhjää liiketilaa.

Vuosaaren Liikekeskus Oy vaatii kaavamuutoksen palauttamista 
uudelleen valmisteltavaksi ja toivoo liikekeskuksen ja kaupungin 
selvittävän yhteistyössä alueen käyttömahdollisuuksia.

Vastine
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Muistutuksen johdosta Vuosaaren Liikekeskus Oy:n tontti on poistettu 
muutetusta kaavaehdotuksesta. Huoltoalue on järjestetty ajorasitteena 
viereiselle tontille.

Muutetun ehdotuksen nähtävillä olo, mielipiteet ja kannanotot

Lausuntojen johdosta muutettu ehdotus on ollut uudelleen nähtävillä 
27.2.2012–19.3.2012. Ehdotuksesta saatiin kuusi kannanottoa ja neljä 
kirjallista mielipidettä. Tämän lisäksi kirjattiin suullisia mielipiteitä. 

Mielipiteet

Mielipiteissä katsotaan kaavan muutosehdotuksen olevan sisällöltään 
oikeansuuntainen ja alueen kehittämistä pidetään kannatettavana. 
Mielipiteissä otetaan kantaa muun muassa toimintojen sijoittamiseen ja 
pysäköinnin järjestämiseen kaava-alueella.

Kannanotot

Pelastuslaitoksella ja ympäristökeskuksella ei ole huomautettavaa 
asemakaavan muutosehdotukseen. Kiinteistöviraston tilakeskuksella, 
nuorisoasiankeskuksella, liikennelaitoksella, opetusvirastolla ja 
sosiaalivirastolla ei ole ollut lausuttavaa muutosehdotuksesta.

Kaupunginmuseo pitää valitettavana, ettei kaavamuutoksella ole 
onnistuttu turvaamaan kulttuurihistoriallisesti arvokkaan 
ostoskeskuksen säilymistä vaan se on jätetty kaava-alueen 
ulkopuolelle. ALY -korttelin uudisrakentamista koskevilla määräyksillä 
pyritään kuitenkin aikaansaamaan kokonaisuus, jossa alkuperäinen 
Lauri Silvennoisen suunnittelema ostoskeskusrakennus on suunnittelun 
lähtökohtana.

Kiinteistöviraston tonttiosasto toteaa vanhan ostoskeskuksen 
lähiympäristön lisärakentamisen olevan kannatettavaa, mutta esittää 
pohdittavaksi Mustalahdentien itäpään toteuttamista 
kokonaisuudessaan LPA -alueena, jonka eteläosaan tulisi yleiselle 
jalankululle ja polkupyöräilylle varattu alueen osa. Näin alueesta 
saattaisi muodostua visuaalisesti ja toiminnallisesti yhtenäisempi, kun 
sen toteuttaisi ja sitä ylläpitäisi yksi toimija. Esitettyä vaihtoehtoa 
tutkittaessa on selvitettävä kunnallistekniikan toteuttajien kanta 
ratkaisuun. 

Rakennusvirasto pitää aukion ja siihen liittyvien polkujen liittämistä 
tontteihin hyvänä ja perusteltuna. Linja-auton kääntöpaikkaa ja 
pysäkkiä pidetään ahtaana ja toivotaan mitoituksen ja 
pysäköintipaikkamäärän tarkistamista. Kaavaehdotus ottaa hyvin 
huomioon keskuspuiston arvon ja jatkuvuuden. Syrjäytyneitä varten 
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kaavaan merkittyä ohjeellista katosta pidetään ongelmallisena ja 
kehotetaan harkitsemaan merkintää.

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL) muistuttaa, että linjalle 
90 pitää varata vaihtoehtoinen ja riittävä suuri päätepysäkin paikka 
puistoksi kaavoitettavan pysäkin tilalle. Linjalla liikennöidään 
telikalustolla. Pysäkit tulee suunnitella yhteistyössä HSL:n kanssa. HSL 
edellyttää lisäksi suoria, esteettömiä ja turvallisia kävely- ja pyöräily-
yhteyksiä. Joukkoliikennettä koskevat suunnitteluratkaisut tulee laatia 
tiiviissä yhteistyössä HSL:n kanssa.

Vastine

Tonttiosaston esittämästä yhtenäisestä LPA -alueesta on luovuttu  
valmistelutyössä Vuosaaren keskuspuiston laidan 
täydennysrakentamisen mahdollistamiseksi. Katualue on 
tarkoituksenmukaista ulottaa idässä senioritalon tonttiin asti, jotta sen 
pohjoispuolelle voitaisiin jatkossa kaavoittaa kaksi peräkkäistä 
asuintalotonttia. LPA -alueen kautta ei ole mahdollista järjestää 
ajoyhteyttä toisen tontin läpi rasitteena. Myös rakennusviraston aiempi 
lausunto tukee valittua ratkaisua kuin myös yleiselle jalankululle ja 
pyöräilylle varatun alueen osan liittämistä tontteihin. Linja-autopysäkki 
on kaavaehdotuksessa mitoitettu telikalustoa varten. 
Liikennesuunnitelmaa pysäkkeineen on kannanoton jälkeen laadittu 
yhteistyössä HSL:n kanssa.

Muistutusten ja lausuntojen johdosta tehdyt muutokset

Kaupungin hallintokunnilla ja liikelaitoksilla ei ollut huomauttamista 
muutettuun kaavaehdotukseen lukuun ottamatta kiinteistöviraston 
tonttiosaston toivomusta yhtenäisestä autopaikkojen korttelialueesta 
Mustalahdentien päässä ja rakennusviraston ja Helsingin seudun 
liikenne - kuntayhtymän toivomuksia linja-autoreitin ja 
pysäköintipaikkojen mitoituksen riittävyyden tarkistamisesta. Saatujen 
mielipiteiden vuoksi Isonvillasaarentien kääntöpaikkaa on muutetussa 
kaavaehdotuksessa suurennettu kuorma-autojen nykyisten 
pysäköintipaikkojen osittaiseksi säilyttämiseksi.

Asemakaavan muutosehdotusta on tarkistettu lausuntojen ja 
muistutuksen johdosta seuraavasti:

Kaavakartta:

 Tontti 54052/4 on poistettu asemakaavan muutosehdotuksesta 
merkintöineen ja määräyksineen.

 Autopaikkojen korttelialue 54054/3 on jaettu neljään osaan ja 
katualueeksi.
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 Mustalahden aukio ja Mustalahdenpolku on muutettu 
korttelialueiden osiksi.

 Liikerakennusten korttelialue, jolle saa sijoittaa vähittäiskaupan 
suuryksiön (KM-1) on muutettu palvelurakennusten 
korttelialueeksi (P).

 Vanhusten asuntoja varten tarkoitetun asuinrakennusten 
korttelialueen, puistoalueen ja katualueen rajoja on muutettu.

 Rakennusalojen sijainteja korttelialueilla on tarkistettu.

Määräykset ja merkinnät:

 Määräyksistä on poistettu merkintä ehdottomasti käytettävästä 
rakennuksen kerrosluvusta.

 Merkintä rakennusalasta, jolle saa kerrosalan lisäksi rakentaa 
yksikerroksisen rakennuksen osan on poistettu.

 On lisätty merkintä ilmanvaihtokonehuoneiden ja muiden 
laitetilojen rakennusalasta (tek).

 On lisätty merkintä ohjeellisesta kierrätyspisteestä (jä).
 Aukion ja jalankululle ja polkupyöräilylle varatun kadun 

kaavamerkinnät on poistettu.
 Koko kaava-aluetta koskien on lisätty määräys puhtaiden 

kattovesien imeyttämisestä maaperään tontilla.
 Autopaikkojen ja polkupyörien pysäköimispaikkojen 

vähimmäismäärää koskevista määräyksistä on poistettu 
asuntoloita ja ravintolatiloja koskeneet määräykset ja asuntoja 
koskevat määräykset on muutettu muotoon "asunnot 1ap/110k-
m2, kaupungin vuokra-asunnot 1 ap/125 k-m2".

AKS-korttelialuetta koskien
 On lisätty määräys parvekkeiden toteuttamisesta julkisivulinjasta 

sisäänvedettyinä ja poistettu asumista palvelevat tilat kerrosalan 
lisäksi sallivasta määräyksestä rajoitus "enintään 15 % 
asemakaavaan merkitystä kerrosalasta".

 On lisätty määräys vesikattojen toteuttamisesta viherkattoina.

Entistä KM-1-, nykyistä P-korttelialuetta koskien
 On lisätty määräys vesikattojen toteuttamisesta viherkattoina.

Lisäksi kaavaehdotukseen on tehty pieniä teknisluontoisia tarkistuksia.

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

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä

Lisätiedot
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Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36024
tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 11953 kartta, päivätty 21.1.2010, 
muutettu 12.6.2012

2 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 11953 selostus, päivätty 
21.2.2010, muutettu 12.6.2012, päivitetty Kslk:n 12.6.2012 päätöksen 
mukaiseksi

3 Havainnekuva, 12.6.2012
4 Vuorovaikutusraportti 21.1.2010, täydennetty 12.6.2012
5 Osa päätöshistoriaa

Oheismateriaali

1 Ilmakuva

Otteet

Ote Otteen liitteet
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskus

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, 
asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen
Esitysteksti
Liite 1
Liite 2
Liite 4
Liite 5

Helen Sähköverkko Oy
Helsingin seudun liikenne -
kuntayhtymä

Tiedoksi

Kaupunkisuunnittelulautakunta
Kiinteistölautakunta
Rakennuslautakunta
Rakennusvirasto
Kaupunginmuseon johtokunta
Helsingin Energia -liikelaitos
Pelastuslautakunta
Yleisten töiden lautakunta
Ympäristökeskus

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 13.08.2012 § 840
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Pöydälle 13.08.2012

HEL 2011-001862 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

Kaupunkisuunnittelulautakunta 12.06.2012 § 240

HEL 2011-001862 T 10 03 03

Ksv 0592_1, Mustalahdentie 2, karttaruutu L5

Päätös

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti lähettää 21.1.2010 päivätyn ja 
12.6.2012 muutetun 54. kaupunginosan (Vuosaari, Keski-Vuosaari) 
korttelin 54052 tontin 3, korttelin 54057 tontin 4 sekä katu-, puisto-, ja 
vesialueiden asemakaavan muutosehdotuksen (muodostuvat uudet 
korttelit 54146 ja 54147) nro 11953 kaupunginhallitukselle puoltaen sen 
hyväksymistä ja esittää, etteivät tehdyt muistutukset ja annetut 
lausunnot anna aihetta muihin toimenpiteisiin.

Muistutusten ja lausuntojen johdosta tehdyt muutokset

Kaavakartta:

 tontti 54052/4 on poistettu asemakaavan muutosehdotuksesta 
merkintöineen ja määräyksineen.

 autopaikkojen korttelialue 54054/3 on jaettu neljään osaan ja 
katualueeksi.

 Mustalahden aukio ja Mustalahdenpolku on muutettu 
korttelialueiden osiksi.

 liikerakennusten korttelialue, jolle saa sijoittaa vähittäiskaupan 
suuryksiön (KM-1) on muutettu palvelurakennusten 
korttelialueeksi (P).
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 vanhusten asuntoja varten tarkoitetun asuinrakennusten 
korttelialueen, puistoalueen ja katualueen rajoja on muutettu.

 rakennusalojen sijainteja korttelialueilla on tarkistettu.

Määräykset ja merkinnät:

 määräyksistä on poistettu merkintä ehdottomasti käytettävästä 
rakennuksen kerrosluvusta.

 merkintä rakennusalasta, jolle saa kerrosalan lisäksi rakentaa 
yksikerroksisen rakennuksen osan on poistettu.

 on lisätty merkintä ilmanvaihtokonehuoneiden ja muiden 
laitetilojen rakennusalasta (tek).

 on lisätty merkintä ohjeellisesta kierrätyspisteestä (jä).

 aukion ja jalankululle ja polkupyöräilylle varatun kadun 
kaavamerkinnät on poistettu.

 koko kaava-aluetta koskien on lisätty määräys puhtaiden 
kattovesien imeyttämisestä maaperään tontilla.

 autopaikkojen ja polkupyörien pysäköimispaikkojen 
vähimmäismäärää koskevisista määräyksistä on poistettu 
asuntoloita ja ravintolatiloja koskeneet määräykset ja asuntoja 
koskevat määräykset on muutettu muotoon "asunnot 1ap/110k-
m2, kaupungin vuokra-asunnot 1 ap/125 k-m2".

AKS-korttelialuetta koskien

 on lisätty määräys parvekkeiden toteuttamisesta julkisivulinjasta 
sisäänvedettyinä ja poistettu asumista palvelevat tilat kerrosalan 
lisäksi sallivasta määräyksestä rajoitus "enintään 15 % 
asemakaavaan merkitystä kerrosalasta".

 on lisätty määräys vesikattojen toteuttamisesta viherkattoina.

entistä KM-1-, nykyistä P-korttelialuetta koskien

 on lisätty määräys vesikattojen toteuttamisesta viherkattoina.

Lisäksi kaavaehdotukseen on tehty pieniä teknisluontoisia tarkistuksia.

Samalla lautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, ettei kaavan 
muutosehdotusta aseteta uudelleen nähtäville.
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Lisäksi lautakunta päätti antaa vuorovaikutusraportin mukaiset 
vastineet esitettyihin mielipiteisiin ja kannanottoihin.

Päätösjakelu:

- kaupunginhallitus

- hallintokeskus/Kaj:n rooteli  **********

Esittelijä
asemakaavapäällikkö
Olavi Veltheim

Lisätiedot
Antti Varkemaa, arkkitehti, puhelin: 310 37053

antti.varkemaa(a)hel.fi
Marko Härkönen, projektipäällikkö, puhelin: 310 37229

marko.harkonen(a)hel.fi
Anne Karlsson, johtava yleiskaavasuunnittelija, puhelin: 310 37444

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

raisa.kiljunen-siirola(a)hel.fi
Leena Makkonen, arkkitehti, rakennussuojelu, puhelin: 310 37262

leena.makkonen(a)hel.fi
Peik Salonen, insinööri, teknistaloudellinen suunnittelu, puhelin: 310 37248

peik.salonen(a)hel.fi
Inga Valjakka, liikenneinsinööri, puhelin: +358931037087

inga.valjakka(a)hel.fi

Kiinteistövirasto Tonttiosasto 17.4.2012

HEL 2011-001862 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluvirasto on pyytänyt kiinteistöviraston tonttiosastolta 
lausuntoa Pohjois-Vuosaaren vanhan ostoskeskuksen lähiympäristön 
asemakaavamuutosehdotuksesta nro 11953. Lopullinen asemakaava-
muutosehdotus on tarkoitus viedä kaupunkisuunnittelulautakuntaan 
ennen kesää.

Tonttiosasto toteaa, että asemakaavamuutosehdotuksessa nro 11953 
esitetty Pohjois-Vuosaaren vanhan ostokeskuksen lähiympäristön 
lisärakentaminen ja kehittäminen on kannatettavaa. Vanhan 
ostoskeskuksen omistajan kanssa ei ole päästy jo vuosia jatkuneissa 
neuvotteluissa yhteisymmärrykseen vanhan ostokeskuksen ja sen 
lähiympäristön kokonaisvaltaisesta kehittämisestä, joten se on jätetty 
luonnoksen ulkopuolelle. 

Tonttiosasto esittää vielä pohdittavaksi, olisiko tarkoituksenmukaista 
muodostaa yhteinen LPA-alue esitettyjen uudisrakennusten ja vanhan 
ostoskeskuksen tontin eteen, mikä vuokrattaisiin ALY-tontille nro 
54052/3 autopaikka-alueeksi toteutettavaksi, käytettäväksi ja 
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ylläpidettäväksi. Kaavaan ja tämän kanssa tehtävään pitkäaikaiseen 
maanvuokrasopimukseen otettaisiin kuitenkin määräys kaupungin tai 
tämän määräämän oikeudesta käyttää aluetta bussiliikenteen 
päätepysäkkinä ja LPA-alueen eteläreunaan osoitettaisiin yleiselle 
jalankululle ja polkupyöräilylle varattu tonttialueen osa. Tontin nro 
54052/3 vuokralainen olisi velvollinen luovuttamaan AKS-tontille 
autopaikat käyttöön niiden toteutus- ja ylläpitokustannuksia vastaan.  
Tontti nro 54052/3 saisi käyttää koko alueelle toteuttamiaan 
autopaikkoja AKS-tontin valmistumiseen saakka. 

Edellä mainitulla tavalla saattaisi muodostua uudisrakennusten eteen 
visuaalisesti ja toiminnallisesti yhtenäisempi alue verrattuna siihen, että 
se toteutetaan kahden eri hankkeen ja rakennusviraston toimesta 
mahdollisesti useammassa vaiheessa. Lisäksi alueen keskittäminen 
yhdelle todennäköisesti tehostaa alueen ylläpitoa varsinkin talvisin. 
Mikäli tällaista yhtenäistä LPA-aluetta päätetään tutkia, tulisi selvittää 
suotuvatko kunnallistekniikan toteuttajat toteuttamaan po. uudisraken-
nustonteille tarvittavan kunnallistekniikan yhtenäisen LPA-alueen läpi, 
jos niiden pysyvyys taataan maanvuokrasopimuksen ehdolla tai 
erillisellä rasitesopimuksella.

Tonttiosasto ei ole keskustelut yhtenäisestä LPA-alueesta tontin 
varauksensaajan kanssa.

Lisätiedot
Lehtiö Pasi, vs. toimistopäällikkö, puhelin: 310 36448

pasi.lehtio(a)hel.fi

Yksikön päällikkö 14.3.2012

HEL 2011-001862 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluviraston lausuntopyyntö 28.2.2012

Kaupunkisuunnitteluvirasto on pyytänyt kaupunginmuseolta lausuntoa 
korttelia 54052 ja tonttia 54057/4 sekä katu-, puisto- ja vesialueita 
koskevasta muutosehdotuksesta. Kaupunginmuseo on päättänyt antaa 
seuraavan lausunnon. 

Pohjoisen ostoskeskuksen aluetta kehitetään Keski-Vuosaaren 
kaupallisten ja julkisten palveluiden keskuksena. Alueelle haluttaisiin 
rakentaa myös seniori- ja palveluasuntoja. Kaavaehdotusta on 
muutettu ja nykyisen ostoskeskuksen tontti on rajattu kaavamuutoksen 
ulkopuolelle. 

Kaupunginmuseon ostoskeskusinventoinnissa (Helsingin 
kaupunginmuseon tutkimuksia ja raportteja 2/2004) Vuosaaren 
pohjoinen ostoskeskus luokiteltiin kulttuurihistoriallisesti arvokkaaksi 
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rakennukseksi. Sen arkkitehtuuri on harkittua ja viimeisteltyä, rakennus 
on hyvin säilynyt ja sen ympäristöarvo on erittäin merkittävä. 
Ostoskeskus on arkkitehti Lauri Silvennoisen suunnittelema. 
Modernistinen liikerakennus valmistui vuonna 1965. Rakennus liittyy 
olennaisesti Lauri Silvennoisen suunnittelemaan 
asuinkerrostaloalueeseen.

Aiemmassa kaavavaiheessa ostoskeskus kuului mukaan kaava-
alueeseen ja sille esitettiin suojelutavoitteen mukaisesti sr-2 
suojelumääräystä. Ostoskeskuksen omistava Vuosaaren Liikekeskus 
Oy kuitenkin vastusti suojelua, minkä seurauksena nyt esillä olevasta 
asemakaavan muutosehdotuksesta ostoskeskuksen tontti on rajattu 
pois.

Vanhan ostoskeskuksen viereen, sen itäpuolelle, esitetään ALY-
korttelia, asuin-, liike- ja julkisten palveluiden kortteli. Kortteliin voi 
rakentaa kahden kerroksen korkuisen rakennuksen, mutta osa 
pohjoissivua tulee olla yksikerroksinen. Vanhan ostoskeskuksen 
arkkitehtuurin mukaisesti myös uudisrakennusta kiertää katos. 
Määräyksissä todetaan, että räystäslinjan tulee noudattaa vanhan 
ostoskeskuksen räystäslinjoja ja arkkitehtuurin tulee sopeutua 
alkuperäiseen arkkitehtuuriin. Myös ilmanvaihtokonehuoneista 
määrätään, ettei niitä saa sijoittaa toisen kerroksen yläpuolelle.

ALY—korttelin uudisrakentamista koskevilla määräyksillä pyritään 
aikaansaamaan kokonaisuus, jossa alkuperäisen Lauri Silvennoisen 
ostoskeskusrakennuksen on suunnittelun lähtökohtana. 
Kaupunginmuseo pitää kuitenkin erittäin valitettavana, ettei 
kaavamuutoksella ole onnistuttu turvaamaan kulttuurihistoriallisesti 
arvokkaan ostoskeskuksen säilymistä vaan se on jätetty kaava-alueen 
ulkopuolelle. 

Kaupunginmuseolla ei ole muuta huomautettavaa asemakaavan 
muutosehdotuksesta.

Lisätiedot
Saresto Sari, tutkija, puhelin: +358 9 310 36483

sari.saresto(a)hel.fi
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§ 862
V Nuorisotoimenjohtajan virkaan ottaminen

HEL 2012-005580 T 01 01 01 01

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että 
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee ottaa valtiotieteen maisteri Tommi 
Laition nuorisotoimenjohtajan 1.10.2012 avoimeksi tulevaan virkaan 7 
273 euron suuruisen kokonaispalkan mukaan määräytyvin 
palkkaeduin.

Koska Laitio ei ole kaupungin palveluksessa eikä hänen terveydellisiä 
tietojaan ole käytettävissä virkaan otettaessa, on päätös ehdollinen 
siihen asti, kun virkaan ottaminen on vahvistettu hänen 
terveydentilastaan saadun selvityksen perusteella. Selvitys on 
esitettävä kuukauden kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen 
tiedoksisaannista lukien.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Ritva Viljanen

Lisätiedot
Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Liitteet

1 Sanomalehti-ilmoitus 4.4.2012, nuorisotoimenjohtajan viran täyttäminen
2 Nuorisotoimenjohtajan virkaan hakeneet, lyhyt yhteenveto
3 nuorisoltk:n esityslistateksti 14.6.pdf

Otteet

Ote Otteen liitteet
Virkaan otettu
Muut hakijat Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee esittää kaupunginvaltuustolle, että 
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee ottaa valtiotieteen maisteri Tommi 
Laition nuorisotoimenjohtajan 1.10.2012 avoimeksi tulevaan virkaan 7 
273 euron suuruisen kokonaispalkan mukaan määräytyvin 
palkkaeduin.
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Koska Laitio ei ole kaupungin palveluksessa eikä hänen terveydellisiä 
tietojaan ole käytettävissä virkaan otettaessa, on päätös ehdollinen 
siihen asti, kun virkaan ottaminen on vahvistettu hänen 
terveydentilastaan saadun selvityksen perusteella. Selvitys on 
esitettävä kuukauden kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen 
tiedoksisaannista lukien.

Esittelijä

Nuorisotoimen johtosäännön 14 §:n mukaan viraston päällikön valitsee 
kaupunginvaltuusto lautakunnan annettua hakijoista lausuntonsa.

Nuorisotoimenjohtajan virka on ollut julkisesti haettavana 4.-20.4.2012. 
Hakuilmoitus julkaistiin Helsingin Sanomissa, Hufvudstadsbladetissa ja 
Metro-lehdessä 4.4. Lehti-ilmoitusten lisäksi hakuilmoitus oli esillä 
kaupungin eRekry-palvelussa sekä MOL.fi ja Oikotie.fi -palveluissa. 

Hakuilmoituksen mukaan nuorisotoimenjohtaja johtaa ja kehittää 
nuorisoasiainkeskuksen toimintaa sekä huolehtii kaupungin 
strategisten linjausten toteutumisesta. 

Nuorisotoimen johtosäännön 13 §:n mukaan viraston päällikön 
pätevyysvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto, minkä lisäksi 
hänellä tulee olla tuntemusta nuorisotyöstä sekä kokemusta hallinto- ja 
johtamistehtävissä. 

Kaupungin kielitaitosäännön perusteella viraston ja laitoksen päälliköltä 
vaaditaan suomen kielen erinomaista ja ruotsin kielen tyydyttävää 
suullista ja kirjallista taitoa.

Muodollisten kelpoisuusvaatimusten lisäksi ilmoitettiin arvostettavan 
hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, luovaa työotetta ja hyvää 
englannin kielen taitoa. 

Virkaa haki hakuajan kuluessa 33 henkilöä. Kaksi hakijaa on 
peruuttanut hakemuksensa.

Ennen nuorisolautakunnan käsittelyä järjestetyissä haastatteluissa 
hakijoita haastattelivat lautakunnan puheenjohtaja Emma Kari, 
lautakunnan jäsenet Petra Toivonen ja Tuomas Tiihonen, 
nuorisotoimenjohtaja Lauri Siurala, kehittämispäällikkö Pekka 
Sihvonen, henkilöstöjohtaja Hannu Tulensalo sekä kaupunginsihteeri 
Leena Mickwitz. 

Henkilökohtaiseen haastatteluun kutsuttiin 10 henkilöä. Psykologiseen 
henkilöarviointiin osoitettiin neljä hakijaa.

Nuorisolautakunnan listatekstissä todetaan, että virkaa täytettäessä 
tulee  ottaa huomioon perustuslain 125 §:ssä säädetyt yleiset 
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nimitysperusteet julkisiin virkoihin eli taito, kyky ja koeteltu 
kansalaiskunto. Hakijoiden vertailukriteereiden osalta todetaan, että ne 
ovat nuorisotoimen johtosäännön mukaiset kelpoisuusvaatimukset 
sekä muut hakuilmoituksessa mainitut viran menestyksekkään 
hoitamisen kyvyt. Kelpoisuusvaatimuksina ovat (1) ylempi 
korkeakoulututkinto, (2) kokemus hallinto- ja johtamistehtävistä sekä 
(3) tuntemus nuorisotyöstä. Muita työn menestyksekkään hoitamisen 
kykyjä ovat (4) yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot, (5) luova työote ja (6) 
hyvä englannin kielen taito. Luovalla työotteella tarkoitetaan kykyä 
tarkastella yhteiskunnallisia muutoksia laaja-alaisesti ja soveltaa niitä 
osaksi toimialan kehittämistä. Hyvää englannin kielen taitoa pidettiin 
tärkeänä, koska nuorisoasiainkeskuksella on varsin laajaa 
kansainvälistä yhteistyötä.

Nuorisolautakunnan esittelijä esitti, että nuorisolautakunta asettaisi 
lausunnossaan Tommi Laition ensimmäiselle sijalle 
nuorisotoimenjohtajan virkaan. Nuorisolautakunta käsitteli asiaa 
kokouksissaan 31.5.2012 ja 14.6.2012. Lautakunta äänesti asiasta 
päätöshistoriasta ilmenevin tavoin, ja katsoi, että nuorisotoimenjohtajan 
virkaan tulisi valita valtiotieteen maisteri Tapani Tulkki. 

Nuorisolautakunnalle mennyt esityslistateksti on kokonaisuudessaan 
liitteenä.

Khs toteaa, että nuorisotoimenjohtajan viran hoidossa on keskeistä, 
että johtaja pystyy määrätietoisesti kehittämään 
nuorisoasiainkeskuksen toimintaa ja reagoimaan koko ajan 
muutoksessa olevaan nuorisokulttuuriin sen erilaisine osa-alueineen. 
Nuorisotoimenjohtajalla on oltava kykyä ymmärtää moninaistuvan 
yhteiskunnan kehityslinjoja ja vastata siitä, että nuorisotoimen 
toiminnassa ja palvelutarjonnassa otetaan huomioon esimerkiksi 
maahanmuuttajanuoret. Nuorisolle tulee tarjota palveluja sähköisessä 
verkossa, myös sosiaalisessa mediassa. Samalla 
nuorisotoimenjohtajan tehtävänä on johtaa nuorisotointa niin, että 
nuorisotoimi tukee nuorten kasvamista aktiivisiksi kansalaisiksi, heidän 
osallisuuttaan ja omaehtoista toimintaansa. Nuorisotoimen on oltava 
kaupungin johtava asiantuntija nuoriin liittyvissä kysymyksissä.

Khs toteaa edelleen, että nuorisolautakunnan annettua asiasta 
lausuntonsa sivistys- ja henkilöstötointa johtava 
apulaiskaupunginjohtaja (Sj)  kutsui haastatteluun Tommi Laition,  
********** ja Tapani Tulkin. Haastatteluissa oli läsnä myös 
kaupunginsihteeri Leena Mickwitz. 

********** ilmoitti tuossa vaiheessa peruuttavansa hakemuksensa, joten 
seuraavassa on kuvattu haastattelussa olleiden Tapani Tulkin ja 
Tommi Laition koulutus ja työhistoria. Khs toteaa, että 
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nuorisolautakunnan listatekstissä on vastaava kuvaus myös kahden 
muun henkilökohtaiseen arviointiin osoitetun hakijan osalta.

Tapani Tulkki on koulutukseltaan valtiotieteiden maisteri (2008). Hän 
on toiminut Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry:n toiminnanjohtajana 
9.2.2004 alkaen. Sitä ennen hän on toiminut muun muassa Pohjola-
Nordenin Nuorisoliitto ry:n pääsihteerinä 2001 – 2004. 

Tulkki täyttää viran koulutusvaatimuksen. Hänen kokemuksensa 
hallinto- ja johtamistehtävistä muodostuu ensisijassa nuorisojärjestön 
(Pääkaupunkiseudun Partiolaiset) johtamisesta. Kyse on kuitenkin 
melko pienestä työyhteisöstä. Nuorisojärjestötyön kautta hänellä on 
riittävästi tuntemusta nuorisotyöstä, joskin vain järjestötoiminnan 
kautta. 

Tommi Laitio on koulutukseltaan valtiotieteiden maisteri (2005). Hän on 
toiminut Demoksen tutkijana ja projektijohtajana toukokuusta 2009 
alkaen. Lisäksi hän on toiminut yrittäjänä Argumentti Comissa 2008 – 
2011 ja European Cultural Foundationissa Amsterdamissa Project 
Leader ja Programme Officer –nimikkeillä 2005 – 2008. Laitio on 
toiminut myös muun muassa Suomen ylioppilaskuntien liiton 
puheenjohtajana 2003 ja Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan 
hallituksen jäsenenä ja puheenjohtajana 2001 – 2002. 

Laitio täyttää viran koulutusvaatimuksen. Hänen kokemuksensa 
hallinto- ja johtamistehtävistä on peräisin järjestötyöstä, kansainvälisten 
projektien johtamisesta, yritystoiminnasta ja tiimien vetämisestä. Vaikka 
kokemus on monipuolista, se on koskenut vain melko pieniä 
työyhteisöjä. Nuorisotyön tuntemus tulee järjestötyöstä, kansainvälisen 
instituution projekteista ja konsulttitehtävistä, kuten viimeksi 
nuorisoasiainkeskuksen osallisuushankkeiden konsultoinnista.

Sj toteaa, että haastattelussa Tommi Laitio pystyi rakentavasti, 
osaavasti ja selkeästi erittelemään nuorisotoimen nykytilaa ja sen 
tulevaisuuden haasteita. Hän myös eritteli erilaisia yhteiskunnallisia 
ilmiöitä laaja-alaisesti ja johdonmukaisesti, tavalla, joka muodostaa 
hyvän pohjan nuorisotoimenjohtajan työlle. Hänen työkokemuksensa 
on monipuolinen, ja sisältää myös kokemusta yrityselämästä, mukaan 
lukien oman yrityksen johtamiskokemusta. 

Kaupunginhallitus viittaa viran kelpoisuusehtoihin, perustuslain 125 §:n 
mukaisiin yleisiin nimitysperusteisiin ja haastatteluissa ilmenneisiin 
seikkoihin. Kaupunginhallituksen arvion mukaan Laition työkokemus on 
Tulkin työkokemusta monipuolisempi ja laaja-alaisempi, ja Laition 
työkokemus antaa hänelle hyvät edellytykset nuorisotoimen edelleen 
kehittämiseen ja johtamiseen. Haastatteluissa korostuivat hänen 
kykynsä innovatiivisuuteen ja kehittämistyöhön, sekä henkilöstön 
motivoimiseen. Myös psykologiset henkilöarvioinnit tukevat Laition 
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valintaa. Kaupunginhallitus katsoo, hakijoiden työkokemuksen, 
koulutuksen sekä haastatteluista ja psykologisista henkilöarvioinneista 
ilmenevien seikkojen perusteella, että valtiotieteen maisteri Tommi 
Laitio on nuorisotoimenjohtajan virkaan parhaiten soveltuva.

Koska esitettävä henkilö ei ole kaupungin palveluksessa, on hänen 
mahdollinen valintansa ehdollinen, kunnes hän esittää asianmukaisen 
selvityksen terveydentilastaan. Mikäli valittavaksi ehdotetaan muuta 
henkilöä, tulisi päätösesitystä muuttaa vastaavasti myös tältä osin.

Kaikki hakuasiakirjat ja muut hakuprosessiin liittyvät asiakirjat ovat 
nähtävillä kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston kokouksissa ja 
tätä ennen valmistelijalla.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Ritva Viljanen

Lisätiedot
Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Liitteet

1 Sanomalehti-ilmoitus 4.4.2012, nuorisotoimenjohtajan viran täyttäminen
2 Nuorisotoimenjohtajan virkaan hakeneet, lyhyt yhteenveto
3 nuorisoltk:n esityslistateksti 14.6.pdf

Otteet

Ote Otteen liitteet
Virkaan otettu
Muut hakijat Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 13.08.2012 § 843

Pöydälle 13.08.2012

HEL 2012-005580 T 01 01 01 01

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Ritva Viljanen

Lisätiedot
Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054
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leena.mickwitz(a)hel.fi

Nuorisolautakunta 14.06.2012 § 75

HEL 2012-005580 T 01 01 01 01

Päätös

Nuorisolautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle lausuntonaan, 
että nuorisoasiainkeskuksen virastopäällikön virkaan valittaisiin 
valtiotieteiden maisteri Tapani Tulkki.

Käsittely

14.06.2012 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Tuomas Tiihonen: Nuorisolautakunta päättää esittää 
kaupunginhallitukselle lausuntonaan, että nuorisoasiainkeskuksen 
virastopäällikön virkaan valittaisiin valtiotieteiden maisteri Tapani 
Tulkki.

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Nuorisolautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle 
lausuntonaan, että nuorisoasiainkeskuksen virastopäällikön virkaan 
valittaisiin valtiotieteiden maisteri Tapani Tulkki.

Jaa-äänet: 4
Riku Ahola, Verna Castrén, Erkki Perälä, Johanna Sandberg

Ei-äänet: 5
Aleksis Mäki, Carita Perry, Tuomas Tiihonen, Petra Toivonen, Malina 
Valtonen

Tyhjä: 0

Poissa: 0

31.05.2012 Pöydälle

Esittelijä
nuorisotoimenjohtaja
Lauri Siurala

Lisätiedot
Lauri Siurala, nuorisotoimenjohtaja, puhelin: 310 89045

lasse.siurala(a)hel.fi
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§ 863
Kaupunginorkesterin konserttimatka syksyllä 2012

HEL 2012-008418 T 01 02 02 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti myöntää kaupunginorkesterin käytettäväksi 
158 240 euroa talousarvion kohdalta 4 19 02 Käyttövarat, Khn 
käytettäväksi elokuussa 2012 Itävallan ja Saksan konserttimatkoja 
varten.

Konserttikiertueet ovat perusteltuja paitsi orkesterin myös kaupungin 
tunnetuksi tekemisessä ja näkyvyyden edistämisessä.

Talousarvion tili 4 19 02 kohdan, sitova toimintakate on -390 000 
euroa. Arvioidut tulot matkoista on 32 000 euroa ja arvioidut menot   
158 240 euroa, joten sitova toimintakate ei ylity esitetyllä päätöksellä

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Tero Niininen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 25915

tero.niininen(a)hel.fi

Liitteet

1 Matkan kustannusarvio ja ohjelma

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee myöntää kaupunginorkesterin 
käytettäväksi 158 240 euroa talousarvion kohdalta 4 19 02 Käyttövarat, 
Khn käytettäväksi elokuussa 2012 Itävallan ja Saksan konserttimatkoja 
varten.

Konserttikiertueet ovat perusteltuja paitsi orkesterin myös kaupungin 
tunnetuksi tekemisessä ja näkyvyyden edistämisessä.

Talousarvion tili 4 19 02 kohdan, sitova toimintakate on -390 000 
euroa. Arvioidut tulot matkoista on 32 000 euroa ja arvioidut menot   
158 240 euroa, joten sitova toimintakate ei ylity esitetyllä päätöksellä

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Tero Niininen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 25915
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tero.niininen(a)hel.fi

Liitteet

1 Matkan kustannusarvio ja ohjelma

Tiedoksi

Kaupunginorkesterin johtokunta
Talous- ja suunnittelukeskus
Taloushallintopalvelut-liikelaitos
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§ 864
Vuoden 2013 talousarvion ja taloussuunnitelman 2013-2015 
valmistelutilanne

Pöydälle 20.08.2012

HEL 2012-010622 T 02 02 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Ari Hietamäki, johtava suunnittelija, puhelin: 310 36567

ari.hietamaki(a)hel.fi

Liitteet

1 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 2_2012.pdf

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee merkitä asian tiedoksi.

Esittelijä

Hyväksyessään vuoden 2013 talousarvioehdotuksen raamin sekä 
talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksen 2013–2015 laatimisohjeet 
26.3.2012 kaupunginhallitus päätti, että talousarvion 2013 
valmistelutilanne tuodaan Khlle tiedoksi elokuussa, jolloin Khlle 
annetaan arvio talouden tilanteen yleisestä kehityksestä, kaupungin 
talouden ja toiminnan seurantaraportti 2/2012 sekä selvitys 
kaupunginhallituksen raamiohjeistuksen toteutumisesta hallintokuntien 
valmistelussa.

Maailmantalouden tilanne

Maailmantalouden sekä Suomen taloustilanteen analyysin taustana 
ovat valtiovarainministeriön kesäkuussa julkaiseman 
suhdannekatsauksen tiedot ja elokuun alussa julkaistu päivitetty arvio 
talousnäkymistä. Lisäksi talousanalyysin taustana ovat heinä-elokuun 
vaihteessa  julkaistut eurooppalaiset sekä kotimaiset tuotannon 
tulevaisuudennäkymiä ennakoivat suhdannebarometrit.

VM:n kesäkuisen ennusteen mukaan maailmantalouden kasvu hidastui 
vuoden 2011 loppupuolella ja kasvun hidas vaihe jatkuu vielä ainakin 
kuluvan vuoden alkupuolen ajan. Maailman ostovoimakorjattu 
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bruttokansantuote kasvaa vuonna 2012 vähän yli 3 prosentin vauhtia 
mutta palaa noin 4 prosentin vauhtiin vuonna 2013. Kasvun painopiste 
on kehittyvissä maissa, kun useissa teollisuusmaissa kasvu hiipuu tai 
kääntyy taantumaan. Kasvun hidastumisen taustalla ovat hallitusten 
tuki- ja elvytystoimien päättyminen, julkisten talouksien 
vakauttamistarpeet sekä yksityisen kysynnän hauraus. Yhdysvaltain 
elpyminen jatkuu hitaasti ja kasvu jää alle 3 prosentin vuosina 
2012–2013. Kasvua hidastavat kotitaloussektorin alentunut varallisuus, 
hitaasti paraneva työllisyys, ulkoinen epätasapaino sekä julkisen 
talouden mittavat sopeuttamistarpeet. Kiinan kasvun arvioidaan 
pysyttelevän 8 prosentin tuntumassa lähivuosina.

Euroalueen velkakriisi on jatkunut jo yli kolme vuotta. Tämänhetkisinä 
riskeinä ovat uusien valtioiden joutuminen tukitoimien piiriin, 
kansainvälisten rahoittajien kielteinen suhtautuminen koko 
euroalueeseen sekä tästä mahdollisesti seuraavat ennakoimattomat 
muutokset korkotasossa. Vuoden ensimmäiseltä puoliskolta 
kertyneiden tilastojen valossa voidaan todeta, että euroalue on 
taantumassa.

Eurooppalaisissa tuotannon suhdannenäkymiä kuvaavissa 
suhdannebarometreissä keväällä 2011 alkanut lasku on jatkunut 
vuoden 2012 alkupuolen lyhyen nousuvaiheen jälkeen.

Luottamuksen heikkeneminen eräiden suurtenkin euromaiden julkisten 
talouksien sekä pankkisektoreiden tilaan on entisestään heikentynyt 
kevään ja kesän kuukausien aikana. Tämä on luonut akuuttia painetta 
eurooppalaiseen rahoitusjärjestelmään ja jopa valuutta-alueen 
kestävyyteen. Se kuinka eurojärjestelmän kriisin ratkaisemisessa 
tullaan onnistumaan ja millaiseksi järjestelmä muotoutuu lähivuosina, 
on vielä epäselvää.

On kuitenkin selvää, että kriisi tulee vaikuttamaan selvästi 
eurooppalaiseen julkisten talouksien rahoitusjärjestelmään sekä 
finanssisektorin valvontaan merkittävästi ja tällä tulee olemaan 
väistämättä seurauksia myös Suomen julkisen talouden 
rahoituskysymyksiin ja siten myös kuntasektorin rahoituksen 
riittävyyteen ja rahoitusmalleihin.

Suomen taloustilanne

VM:n viimeisimmän elokuun alussa esitetyn talousennusteen mukaan 
vuonna 2013 Suomen talouden kasvu jää hyvin matalaksi ollen arviolta 
vain 0-1 prosenttia. Kasvu on miltei kokonaan yksityisen kulutuksen 
varassa. Viennin kasvu jää vaimeaksi johtuen juuri euroalueen heikosta 
talouskehityksestä. Suomen kannalta kuitenkin positiivista on se, että 
meille tärkeiden kauppakumppaneiden, Saksan, Ruotsin ja Venäjän 
talouskehitys on euroaluetta parempaa.
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Kesäkuisessa ennusteessaan VM mainitsee, että talousnäkymiin 
sisältyvät riskit ovat pääosin negatiivisia. Riskit liittyvät ennen kaikkea 
julkisen sektorin velkaantumiseen ja rahoituksen epätasapainoon 
monissa kriisimaissa. Erityisen ongelmallinen on euroalueen tilanne. 
Euroopan talouskasvu on hauraalla pohjalla ja päättämättömyys 
tarvittavista politiikkatoimenpiteistä vain lisää epävarmuutta ja sitä 
kautta mahdollisuus negatiivisen kierteen käynnistymiselle kasvaa. 
Julkisten talouksien ja pankkisektorin samanaikaiset ongelmat ovat 
vaarallinen yhdistelmä. Tällaisessa tilanteessa kansantalouksien kyky 
vastaanottaa uusia shokkeja heikkenee ja reaalitaloudellisen 
aktiviteetin laskiessa velkaantumisen kierrettä on vaikea pysäyttää. 
Suomen talouden kasvu on etenkin tänä vuonna paljolti yksityisen 
kulutuksen ja kotitalouksien luottamuksen varassa. Jos työllisyystilanne 
muodostuu ennustettua heikommaksi, luottamuksen heikkeneminen voi 
näkyä kulutuskysynnän taantumisena. Ainakin osassa kotitalouksia 
myös korkea velkaantuneisuus voi vähentää kulutushaluja etenkin siinä 
tapauksessa, jos kansainvälisiltä rahoitusmarkkinoilta tulee lisää 
huonoja uutisia.

Positiivinen työllisyyskehitys jatkui vielä alkuvuonna, mutta nyt on 
nähtävissä merkkejä työllisyystilanteen heikkenemisestä. Talouskasvun 
hiipuessa työpanoksen kysyntä kääntyy laskuun, mikä näkyy kuluvana 
vuonna suurelta osin tehtyjen työtuntien määrän laskuna. Myös 
työllisten lukumäärä alkaa alentua, mutta vuosikasvu jää tänä vuonna 
vielä aavistuksen positiiviseksi. Ensi vuonna talouskasvun 
käynnistyttyä tehdyt työtunnit lisääntyvät 0,3 % ja vuonna 2014 arviolta 
0,5 %. Työtuntien kasvu on maltillista hitaasti paranevan taloustilanteen 
oloissa, mutta sitä hillitsee lähivuosina myös palvelusektorin 
työpaikkojen osuuden kasvu sekä ikääntyneiden työntekijöiden osa-
aikatyön yleistyminen. Työllisten määrä palaa kasvu-uralle vuonna 
2013, mutta kokonaisuutena työllisyyden vuoden 2013 vuosikasvu jää 
negatiiviseksi. Vuonna 2014 työllisten määrä kasvaa vain hiukan, 0,3 
%, sillä talouden viimeaikaisten rakenteellisten muutosten arvioidaan 
hankaloittavan työvoiman kysynnän ja tarjonnan kohtaamista. Viime 
vuonna 15–64 –vuotias työikäinen väestö supistui ensi kertaa suurten 
ikäluokkien eläkkeelle jäämisen käynnistyttyä, mutta työmarkkinoiden 
osallistumisasteen parannuttua työvoima edelleen kasvoi. Vuodet 
2012–2014 ovat kuitenkin työikäisen väestön nopeimman supistumisen 
aikaa (miltei 20 000 henkilöä vuosittain) ja työvoimakin alkaa näin ollen 
vähitellen pienentyä. Väestörakenteen muutos näkyy erityisesti siinä, 
että työllisyysaste paranee lähivuosina vaikka työllisten määrä kasvaa 
vain heikosti ja ensi vuonna jopa supistuu.

Palkkasumman kasvu hidastuu kuluvana ja ensi vuonna 
suuruusluokaltaan noin 2,5 %:n vuosikasvun tasolle. Samaan aikaan 
kuntien keskimääräisen kustannustason nousun (peruspalvelujen 
hintaindeksi) arvioidaan tuoreimman ennusteen mukaan olevan 
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kuluvana vuonna hieman yli 3 %, vuonna 2013 arviolta 2,3 % ja vuonna 
2014 arviolta 2,7 %. Toisin sanoen kuntien keskeisimpänä 
tulonlähteenä olevan palkkasumman ennakoidaan kasvavan vain 
saman verran kuin kuntien käyttötalouden kustannustason nousua 
kuvaava indeksi kasvaa. Samaan aikaan kuntien saamat 
valtionosuustilitykset tulevat pienenemään vuonna 2013 verrattuna 
kuluvan vuoden tasoon. Tämä tulopohjaan liittyvä ennustenäkymä ei 
anna jakovaraa palvelutason laajennuksille eikä investointitason 
kasvattamiselle.

Valtiontalouden vuosien 2013–2016 kehyspäätöksen vaikutukset ja Suomen julkisen talouden 
tasapaino

Yleisesti ottaen lainarahoituksen saatavuus ja hinta riippuvat 
luottokelpoisuudesta. Suomen julkisen talouden viime vuosien vahva 
asema on ollut myös kunnille hyödyksi. Hallitusohjelmassa tavoite on 
Suomen hyvän luottokelpoisuuden säilyttäminen.

Suomen julkisen sektorin hyvä luottoluokitus ei ole itsestään selvyys 
sillä esimerkiksi kevään aikana keskeinen luottoluokittaja Standard & 
Poor’s arvioi Suomen luottokelpoisuuden kehitysnäkymät negatiivisiksi. 
Luottoluokituksen lasku aiheuttaisi toteutuessaan erityisesti rahoituksen 
hintaan mutta myös saatavuuteen paineita myös kunnissa. On 
kuitenkin todettava, että toistaiseksi kuntien varainhankintaan 
velkakriisi ei ole juurikaan vaikeuttanut, sillä Kuntarahoitus on koettu 
jopa yhdeksi sijoittajien turvasatamista.

On tärkeää, että myös kunnat hoitavat oman osansa Suomen julkisen 
talouden hyvän luottoluokitustilanteen ylläpitämisessä. Siksi myös 
Helsingin kaupungin tulee toteuttaa kaupungin strategiaohjelmassa 
mainittuja taloustavoitteita.

Hallitus vastasi Suomen julkisen talouden kestävyyden takaamisen 
haasteeseen vuoden 2012 talousarviossaan sekä viimeisimmäksi 
vuosia 2013–2016 koskevassa valtiontalouden kehyspäätöksessä. 
Mainituilla toimilla valtio kohentaa rahoitusasemaansa yhteensä noin 
2,7 miljardilla eurolla vuositasolla vuoteen 2015 mennessä. 
Sopeutustoimet kohdistuvat sekä valtion tuloihin että menoihin. 
Veronkorotuksia toteutetaan 1,5 miljardilla eurolla ja menosäästöjä 1,2 
miljardilla eurolla.

Tämän päätöksen mukaisesti valtion budjettitalouden menot kasvavat 
nimellisesti vuosina 2013- 2016 keskimäärin noin 1 % vuosittain. On 
huomionarvoista todeta, että reaalisesti menot alenevat vastaavalla 
ajanjaksolla keskimäärin noin 1 % vuodessa.

Valtiontalouden vuosien 2013–2016 kehyspäätöksen keskeisimmät 
välittömät vaikutukset budjettivalmisteluun Helsingissä:
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 Valtionosuutta pienentää hallituksen päättämä säästö, joka on 
määrältään 125 milj. euroa vuonna 2013 (Helsinki -14 milj. 
euroa), 250 milj. euroa vuonna 2014 (vaikutus Helsinkiin -28 
milj. euroa) ja 500 milj. euroa vuonna 2015 (Helsinki -56 milj. 
euroa). Tämä leikkaus on vuodelle 2012 tehdyn leikkauksen 631 
milj. euron suuruisen leikkauksen päälle (Helsinki noin -70 milj. 
euroa)

 Vuosina 2013 – 2014 ansiotuloveroperusteiden ansiotason tai 
kuluttajahintojen nousua vastaavat tarkistukset jätetään 
tekemättä, minkä arvioidaan lisäävän kunnallisveron tuottoa 
vuonna 2013 noin 104 milj. eurolla (Helsinki +14 milj. euroa) ja 
vuonna 2014 yhteensä 224 milj. eurolla (Helsinki +29 milj. 
euroa). Valtionosuuksiin sisältyvää oletusta veromenetysten 
kompensaatiosta alennetaan veroperusteiden nettomuutosta 
vastaavasti, joten veroperustemuutokset eivät vaikuta kuntien 
tuloihin kokonaisuuden tasolla. Eli käytännössä vos-tilityksiä 
leikataan vastaavasti kuin yllä mainitut verotulolisäykset tuovat 
lisää verotuloja.

 Kuntien yhteisöveron 5 prosenttiyksiköllä korotettua jako-osuutta 
jatketaan vuosina 2014 – 2015, mikä lisää kuntien saamaa 
yhteisöverotuottoa vuoden 2014 tasolla arvioituna noin 270 milj. 
euroa (Helsinki +57 milj. euroa).

 Jäteveron tuotto pyritään ohjaamaan kunnille. Arvioidun 
tulovirran suuruus tulee olemaan varsin rajallinen.

Näin ollen kehyspäätöksen välittömien budjettivaikutusten arvioidaan 
olevan Helsingille neutraalit.

Sen sijaan kuntien vastuulle on ehdotettu mm. hallitusohjelmassa 
sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämiseen liittyviä uusia tehtäviä tai 
olemassa olevien tehtävien laajennuksia. Kehyspäätöksessä päätettiin, 
että kunnan peruspalvelujen valtionosuuteen tullaan kohdentamaan 
vuoden 2015 tasolla 125 milj. euroa. Hallitusohjelman mukaista tasoa 
on tarkennettu alaspäin 20 milj. eurolla osana hallituksen 
säästötoimenpiteitä. Mm. Kuntaliitto on mm. lausunut Eduskunnan 
valtiovarainvaliokunnalle, että esitetyt kohdennussummat tuntuvat 
varsin pieniltä lakiluonnosten sisältöön nähden.

Näin ollen on vaarana, että kunnille annetaan uusia tehtäviä, joiden 
kustannukset nousevat merkittävästi suuremmiksi kuin mitä 
kehyspäätöksen mukaisesti valtio olisi kohdentamassa lisärahoitusta 
näiden tehtävien rahoittamiseksi.

Vaikka valtiontalouden kehyspäätöksessä todetaan kunnan 
peruspalvelujen valtionosuuteen tehdään vuoden 2015 tasolla 125 milj. 
euron lisäys sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämiseen, niin 
päätöksen mukaan kuntien saamat valtionosuustulot eivät tule 
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nousemaan. Sen sijaan valtionosuuksien tilitykset tulevat itse asiassa 
pienenemään vuoteen 2015 mennessä merkittävästi sillä kuten 
kehyspäätöksessä todetaan, niin vuonna 2015 tasolla valtionosuuksia 
leikataan 500 milj. euroa.

Vuosia 2013–2016 koskevassa ”Peruspalveluohjelmassa” todetaan, 
että nykyinen julkisen talouden alijäämä on pitkälti valtion alijäämää ja 
valtiolla on kokonaisvastuu julkisen talouden kestävyydestä. 
Peruspalveluohjelmassa kuitenkin edelleen todetaan, että kunnat ja 
kuntayhtymät ovat kuitenkin kestävyysvajeen umpeen kuromisessa 
keskeisessä asemassa edellä kuvatun väestön vanhenemisen 
aiheuttaman sosiaali- ja terveyspalvelujen kysynnän kasvun myötä.

Kuntapalvelujen menokehityksen hillintä sekä hyvinvointipalvelujen 
tuottavuuden nostaminen, johon pystytään vaikuttamaan erityisesti 
kunnissa tehtävillä ratkaisuilla, on yksi avaintekijöistä niin koko julkisen 
talouden kuin kuntataloudenkin kestävyysongelman ratkaisemisessa.

Helsingin talouden liikkumavara ja kuluvan vuoden talousarvion toteutuminen

Tarkastuslautakunta toteaa viimeisimmässä arviointikertomuksessaan, 
että ”Talouden haasteet ovat niin merkittäviä, että toimintamenojen 
kasvu tulee saada pysähtymään. Tämä voidaan toteuttaa vain 
poliittisella tasolla, arvioimalla uudelleen palvelutuotannon volyymia, 
sisältöä, rakennetta ja tuottamistapoja.”

Vuonna 2011 kaupungin toimintamenojen kasvun hillinnässä 
onnistuttiin sillä kaupungin toimintamenot kasvoivat 2,5 prosenttia. 
Toimintamenokasvu oli vuonna 2009 noin 6,5 prosenttia ja vuonna 
2010 noin 3,8 prosenttia.

Vuonna 2011 verotulojen kasvun ja matalan toimintamenokasvun 
seurauksena kaupungin vuosikate parani edellisestä vuodesta selvästi. 
Vuosikatteen paranemisesta huolimatta kaupunki joutui ottamaan 
lainaa 115 miljoonaa euroa (vuonna 2010 lainanotto oli 281 miljoonaa 
euroa ja vuonna 2009 noin 231 miljoonaa euroa). Tämä pääosin 
peruspalvelutuotannon investointeihin otettu laina osoittaa, että 
vuosikatteen parantumisesta huolimatta kaupungin tulorahoitus ei riitä 
investointien rahoittamiseen. 

Vuodesta 2008 nopeasti kaksinkertaistuneen lainakannan vuoksi 
menokasvun hillitseminen tuottavuuden parantamiseksi on Helsingin 
ykköstavoite talouden tasapainottamiseksi.  

Helsinki rakentaa parhaillaan uusia asuinalueita satamatoiminnoilta 
vapautuneille alueille ja peruskorjaa aiempaa kiinteistökannan 
ikääntyessä enemmän koulu-, päiväkoti-, sairaala- ja muita 
peruspalvelurakennuksia. Kaupungin investointitaso on noussut viime 
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vuosina merkittävästi. Vuonna 2011 emokaupunki investoi lähes 500 
miljoonalla eurolla.  Vuoden 2011 tilinpäätöstietojen mukaan 
palvelutoiminnan investointien tulorahoitusprosentti oli 51 %. 
Laskettaessa liikelaitokset mukaan nousee vastaava luku 85 %:iin.

Kaupungin uusien alueiden ja toisaalta olemassa olevien palvelutilojen 
ylläpitämiseen liittyvät investointihaasteet tulevat jatkumaan koko 2010-
luvun. 

Helsingin Energian kertyneistä pääomista on voitu viime vuosina siirtää 
kaupungin palvelujen rahoittamiseen vuosittain merkittävä summa 
rahaa. Ilman näitä tehtyjä siirtoja kaupungin talous ei olisi hyvinä 
verotulovuosinakaan ollut tasapainossa.

Helsingin Energian kehitysohjelma hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 
tammikuussa 2012. Kehitysohjelman, energiamarkkinoiden 
kilpailutilanteen sekä tulevan yhtiöittämisvelvoitteen vuoksi kaupungin 
talous ei voi tulevina vuosina tukeutua entisessä määrin Helsingin 
Energian ylimääräisiin tuloutuksiin.

Talousarviossa 2012 kaupungin investoinnit ovat edelleen korkealla 
tasolla muun muassa uusien aluerakentamiskohteiden rakentamisen, 
joukkoliikenteeseen liittyvien hankkeiden ja kiinteistöjen 
korjausinvestointien vuoksi. Investointeja on tarkasteltu kriittisesti jo 
parina aiempana vuonna talousarvioiden yhteydessä. Lähivuosien 
investointitason alentaminen on hyvin vaikeata ottaen huomioon 
kaupungin kehitystavoitteet. Ainoana mahdollisuutena on uusien 
alueiden investointitahdin porrastaminen. Tämä tarkastelu tehdään 
talousarviovalmistelun yhteydessä. Tarkastelu on tarpeen kaupungin 
rahoituksellisen tilanteen tasapainottamiseksi.

Kaupungin lainakannan kasvua on hillittävä, jotta vuosittaiset 
lainanhoitokustannukset eivät nousisi liian korkeiksi. Taloudellinen 
epävarmuus voi heikentää lainansaantia kohtuullisin ehdoin. Koska 
investointitaso on edelleen korkea eikä sitä voida alentaa tuntuvasti, 
tulee toimintamenokehityksen pysyä kohtuullisena. Tämä edellyttää 
tuottavuuden parantamista ja priorisointia palvelutuotannossa. 
Erityisesti lisäkustannuksia aiheuttavat palvelujen laajennuksista tulee 
pidättäytyä.

Vuoden 2012 toisen talousarvion toteutumisennusteen mukaan 
kaupungin käyttötalouden tasapaino näyttää toteutuvan hieman 
talousarviossa ennakoitua parempana. Helsingin kaupungin 
käyttömenojen kasvun ennakoidaan kuitenkin toteutuvan selvästi maan 
keskimääräistä korkeampana. Ilman liikelaitoksia tarkasteltuna 
vuosikatteen ennakoidaan toteutuvan viimeisimpien verotulo- ja 
valtionosuustilitysten seurauksena 65 milj. euroa talousarviota 
parempana (edellisessä ennusteessa 55 milj. euroa talousarviota 
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parempana). Poistoista vuosikate kattaa silti vain 42 %. Vuosikate on 
vuoden 2011 tilinpäätökseen nähden 140 milj. euroa heikompi. Koko 
kaupungin tasolla vuosikate kattaa poistot kokonaan, mutta 
investoinneista vain 56 %.

Ennusteen mukaan toimintamenot ilman liikelaitoksia sekä 
nettobudjetoituja sisäisiä palveluntuottajia Staraa ja Tilakeskusta 
tarkasteltuna uhkaavat toteutua 5,9 % vuotta 2011 korkeampina. Luku 
on hieman matalampi edelliseen ennusteeseen verrattuna (jolloin 
ennustettu menokasvutaso oli 6,3 %). Korkeaan menokasvuun ovat 
syynä sosiaaliviraston oman toiminnan, toimeentulotuen, 
terveyskeskustoiminnan, erikoissairaanhoidon (HUS), opetusviraston 
menojen ylityspaineet

Mikäli ennusteen mukaista 5,9 %:n toimintamenokasvua ei kyetä 
sopeuttamaan, vaarantuvat sekä strategiaohjelman mukainen talouden 
tasapainotavoite että tuottavuuden parantamisen tavoite. Helsingin 
ennustettu 5,9 %:n menokasvu on selvästi koko kuntasektorille 
ennustettua korkeampi.

Emokaupungin investointien ennakoidaan toteutuvan samalla tasolla 
kuin viime vuonna. Liikelaitoksissa puolestaan ennustetaan 
investoitavan sekä viime vuotta että talousarviossa suunniteltua 
enemmän. Kaupungin investointien rahoittaminen edellyttää noin 135 
milj. euron nettolainanottoa.

Kaupungin henkilöstömäärä lisääntyi 463 henkilöllä viime vuoden 
kesäkuun lopun tilanteeseen verrattuna. Henkilöstömäärä on kasvanut 
erityisesti sosiaali- ja terveystoimessa. Palkkoja oli maksettu kesäkuun 
loppuun mennessä 4,9 % enemmän kuin vastaavana ajankohtana 
viime vuonna. Palkkasumman kasvua selittää osaltaan tammikuussa 
maksettu raamisopimuksen mukainen 150 euron kertaerä.

Talousarvion valmistelutilanne

Vuoden 2013 raami

Kaupunginhallituksen hyväksymän vuoden 2013 raamin lähtökohtana 
oli toimintamenojen osalta strategiaohjelman mukainen talouden 
tasapainotavoite ja kaupungin tuottavuuden parantamiselle asetettu 
tavoite.

Strategiaohjelman mukaan kaupungin toimintamenojen kasvu ei ylitä 
kustannustason nousua ja väestönkasvua.

 Kustannustason nousu +2,2 % (peruspalvelujen hintaindeksi, 
VM:n kevättalven ennuste vuodelle 2013).
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 Väestönkasvu +0,8 % (Helsingin vuonna 2011 valmistuneen 
väestöennusteen 2012–2050 mukainen ennuste vuodelle 2013).

Tuottavuuden paraneminen edellyttää, että toimintamenojen kasvun on 
oltava kustannustason nousua ja väestönkasvua pienempää. Vuoden 
2011 tilinpäätöstietojen mukaan tässä tavoitteessa on onnistuttu. 
Vuoden 2012 talousarvion taso sen sijaan ylittää strategiaohjelman 
mukaisen toimintamenoille asetetun kasvutavoitteen ja merkitsee 
toteutuessaan tuottavuuden selvää heikentymistä. 

Tarkasteltaessa vuoden 2013 raamia vuoden 2011 tilinpäätökseen 
nähden kaupungin yhteenlasketut toimintamenot kasvavat 6,3 %. 
Vuoden 2012 korkeasta toimintamenojen kasvusta johtuen vuoden 
2013 raami on laadittu siten, että kaupungin yhteenlasketut 
toimintamenot kasvavat raamissa +2,2 %.

Kahdelle vuodelle jaettuna kaupungin toimintamenojen kasvu on 
kohtuullinen ja siinä on otettu huomioon kaupunkitasolla yhteensä noin 
prosenttiyksikön suuruinen tuottavuusoletus.

Hallintokuntien talousarvioesitykset

Hallintokuntien talousarvioesityksiä käsitellään parhaillaan talous- ja 
suunnittelukeskuksessa. Virastokohtaisia talousarvioneuvotteluja 
käydään parhaillaan. Yhteenvetona voidaan todeta, että hallintokunnat 
ovat pääsääntöisesti noudattaneet kaupunginhallituksen antamaa 
raamia.

Koko investointitalouden osalta erityisesti vuosille 2014–2017 esitetyt 
investointisuunnitelmat ovat olleet huomattavasti vuodelle 2013 
esitettyä tasoa sekä myös edellisten vuosien toteutunutta tasoa 
korkeammat. Kyseisten vuosien määrärahoja talousarvioon sisältyvään 
investointiohjelmaan joudutaan todennäköisesti sopeuttamaan sekä 
jaksottamaan uudelleen kaupungin rahoituksellisen tilanteen vuoksi.

Tietotekniikkahankkeiden läpikäynti ja tietotekniikan hankeohjelman 
valmistelu hallintokuntien esitysten pohjalta edellyttää vielä 
jatkovalmistelua. Keskeisten kaupunkiyhteisten järjestelmien 
toteuttamisen turvaaminen edellyttänee keskitetyn tietotekniikan 
investointimäärärahojen tarkistamista raamin tasosta.

Suurin yksittäinen tuloihin vaikuttava raamipoikkeama on vuoden 2013 
valtionosuuksien tuloennusteen aleneminen kevättalvella raamin 
aikaan arvioidusta noin 40 milj. eurolla. Ennusteen alentuminen on 
pääosin seurausta valtiontalouden 2013–2016 kehyspäätökseen 
sisältyvästä valtionosuusleikkauksesta. Toinen valtionosuusennustetta 
pienentävä tekijä on se, että Helsingille negatiivinen verotuloihin 
perustuva valtionosuuden tasauserä nousee ennakoitua suuremmaksi 
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ennen kaikkea Helsingin kohdalla vuonna 2011 toteutuneen hyvän 
yhteisöverokertymän seurauksena.

Uusimmat tiedot keskeisimmistä toimintaympäristön muutoksista

Arvio kustannustason muutoksesta (peruspalvelujen hintaindeksi) on 
hyvin samankaltainen kuin oli ennuste kevättalvella raamin valmistelun 
aikaan. Tuoreimman ennusteen mukaan peruspalvelujen hintaindeksin 
muutoksen arvioidaan olevan kuluvana vuonna hieman yli 3 %, vuonna 
2013 arviolta 2,3 % ja vuonna 2014 arviolta 2,7 %.

Uusi väestöennuste ei muuta merkittävästi arvioita kaupungin 
väestökehityksestä viime vuonna tehtyyn ennusteeseen verrattuna. 
Kaupungin kokonaisväestönkasvu jatkuu hieman viime vuonna tehtyä 
ennustetta korkeampana. Uuden väestöennusteen mukaan väkiluku 
1.1.2013 on 1674 henkilöä enemmän kuin viime vuonna tehdyssä 
ennusteessa. 1.1.2014 väkiluku on 2856 suurempi kuin edellisessä 
ennusteessa. Vuoden 2013 aikana väkiluvun ennustetaan kasvavan 
5921 henkilöllä. Tämä tarkoittaa noin 1,0 %:n vuosikasvua. Edellisessä 
ennusteessa kasvuarvio oli 4739 henkilöä (joka tarkoitti noin 0,8 %:n 
vuosikasvua). Ennusteen muuttumisen vaikutus päivähoitoikäisten 
sekä kouluikäisten määrään on vähäinen. Siten arvioidut vaikutukset 
kaupungin kokonaistaloudelle vuonna 2012 ovat vähäiset. Uusi 
väestöennuste on ollut hallintokuntien käytettävissä kesäkuusta alkaen. 
Väestöennusteen lähtötietoina ovat mm. valtion tilastokeskuksesta 
toukokuussa saatavat edellisen vuoden toteutuneet väestötiedot, 
näkemykset kansallisesta ja Helsingin seudun aluetalouden 
kehityksestä, arvio asuntotuotantoon käytettävissä olevasta 
kaavavarannosta sekä kymmenen tulevan vuoden 
asuntorakentamisennuste.

Johtopäätökset

Yleisessä taloustilanteessa vuoden 2012 alkupuolella ilmenneiden 
lukuisten epävarmuuksien vuoksi kaupungin vuoden 2013 talousarvion 
valmistelua tehdään tilanteessa, jossa talouden tulevien 
kehityskulkujen arvioiminen on erittäin vaikeaa. Tulevaan 
talouskasvuun, julkiseen velkaantumiseen ja rahoitusmarkkinoiden 
toimivuuteen liittyy suuria ja vaikeasti arvioitavia riskejä, jotka 
toteutuessaan heikentävät työllisyyttä, vähentävät verotuloja ja lisäävät 
julkisia menoja. 

Kaupungin lainakannan nopeasti edennyt kasvu ja vuonna 2013 
jatkuva lainanotto muodostavat nyt käytettävissä olevien tietojen 
pohjalta arvioituna aikaisempaan verrattuna merkittävästi suuremman 
riskin. Kaupungin rahoituksellisen aseman turvaamiseksi kaupungin 
tulee pidättäytyä kaikista menokasvua lisäävistä toimenpiteistä.
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Rahoitusjohtaja Tapio Korhonen esittelee kokouksessa taloustilannetta 
ja talousarvion valmistelutilannetta sekä kaupunginhallituksen 
raamiohjeistuksen toteutumista hallintokuntien talousarvioesitysten 
valmistelussa.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Ari Hietamäki, johtava suunnittelija, puhelin: 310 36567

ari.hietamaki(a)hel.fi

Liitteet

1 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 2_2012.pdf

Tiedoksi

Virastot ja liikelaitokset

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 13.08.2012 § 858

Pöydälle 13.08.2012

HEL 2012-010622 T 02 02 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Ari Hietamäki, johtava suunnittelija, puhelin: 310 36567

ari.hietamaki(a)hel.fi
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§ 865
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen seuraavien 
viranomaisten viikolla 33 tekemiä päätöksiä:

Khn puheenjohtaja  
konsernijaosto  
sosiaali- ja terveysjaosto 16.8.2012
tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta  
  
johtokunnat  
- Helsingin Energia  
- Helsingin Satama  
- Taloushallintopalvelu  
  
apulaiskaupunginjohtajat  
- rakennus- ja ympäristötointa johtava  
- kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava  
- sosiaali- ja terveystointa johtava  
- sivistys- ja henkilöstötointa johtava  
  
hallintokeskus  
- hallintojohtaja  
- hallinto-osaston osastopäällikkö  
- kansainvälisen toiminnan päällikkö  
- kaupunginlakimies  
- viestintäpäällikkö  
  
talous- ja suunnittelukeskus  
- rahoitusjohtaja  
- talousarviopäällikkö  
- kehittämispäällikkö  
- aluerakentamispäällikkö  
- sisäisen tarkastuksen päällikkö  
- tietotekniikkapäällikkö  
- elinkeinojohtaja  
- elinkeinopäällikkö  
- matkailupäällikkö  
- tapahtumapäällikkö  
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Taloushallintopalvelu -liikelaitos  
- toimitusjohtaja  

  

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Anja Vallittu, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36046

anja.vallittu(a)hel.fi

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota käsiteltäväkseen seuraavien 
viranomaisten viikolla 33 tekemiä päätöksiä:

Khn puheenjohtaja  
konsernijaosto  
sosiaali- ja terveysjaosto 16.8.2012
tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta  
  
johtokunnat  
- Helsingin Energia  
- Helsingin Satama  
- Taloushallintopalvelu  
  
apulaiskaupunginjohtajat  
- rakennus- ja ympäristötointa johtava  
- kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava  
- sosiaali- ja terveystointa johtava  
- sivistys- ja henkilöstötointa johtava  
  
hallintokeskus  
- hallintojohtaja  
- hallinto-osaston osastopäällikkö  
- kansainvälisen toiminnan päällikkö  
- kaupunginlakimies  
- viestintäpäällikkö  
  
talous- ja suunnittelukeskus  
- rahoitusjohtaja  



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 28/2012 50 (104)
Kaupunginhallitus

Kj/5
20.08.2012

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

- talousarviopäällikkö  
- kehittämispäällikkö  
- aluerakentamispäällikkö  
- sisäisen tarkastuksen päällikkö  
- tietotekniikkapäällikkö  
- elinkeinojohtaja  
- elinkeinopäällikkö  
- matkailupäällikkö  
- tapahtumapäällikkö  
  
Taloushallintopalvelu -liikelaitos  
- toimitusjohtaja  

  

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Anja Vallittu, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36046

anja.vallittu(a)hel.fi
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§ 866
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen seuraavien 
viranomaisten viikolla 33 tekemiä päätöksiä:

kaupunginjohtaja  
- johtajiston asiat  
- muut asiat  

  

Esittelijä
vs. kaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot
Anja Vallittu, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36046

anja.vallittu(a)hel.fi

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota käsiteltäväkseen seuraavien 
viranomaisten viikolla 33 tekemiä päätöksiä:

kaupunginjohtaja  
- johtajiston asiat  
- muut asiat  

  

Esittelijä
vs. kaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot
Anja Vallittu, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36046

anja.vallittu(a)hel.fi
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§ 867
Eduskunnan oikeusasiamiehen päätös rakennusviraston 
laiminlyönneistä noudattaa Helsingin hallinto-oikeuden lausuntojen 
määräaikoja

HEL 2012-006850 T 08 03 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti kehottaa rakennusvirastoa huolehtimaan siitä, 
että palveluosasto varmistaa toimintansa siten, että tuomioistuinten 
lausuntojen antamiselle asetettuja määräaikoja ei vastaisuudessa 
laiminlyödä. 

Lisäksi kaupunginhallitus päätti toimittaa Eduskunnan 
oikeusasiamiehelle rakennusviraston palveluosaston 
pysäköinninvalvonnan toimintatapaa koskevassa asiassa 
rakennusviraston selvityksen sekä ilmoittaa lausuntonaan seuraavaa:

Kaupunginhallitus on pyytänyt rakennusvirastolta selvityksen asiasta.  
Selvitys on liitteenä olevan esitystekstin päätöshistoriaosuudessa. 
Kaupunginhallitus viittaa rakennusviraston selvitykseen ja toteaa, että 
rakennusvirastossa on tällä hetkellä vireillä ainoastaan neljä asiaa, 
joissa ei ole annettu Helsingin hallinto-oikeuden pyytämää lausuntoa. 
Nämäkin asiat selvitetään viipymättä.

Rakennusviraston 2012 käyttöön ottama uusi pysäköinninvalvonnan 
tietojärjestelmä parantaa siirto- ja korvauspäätösten sekä oikaisu- ja 
valitusasioiden käsittelyä. Rakennusvirasto on myös muulla tavoin 
pyrkinyt varmistamaan sen, että määräaikojen noudattaminen 
ajoneuvojen siirrosta ja siirtokustannusten korvaamisesta tehtyjen 
valitusten käsittelyssä onnistuu.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Eduskunnan oikeusasiamiehen päätös 25.4.2012
2 Kaupunginhallituksen päätös19.10.2009

Otteet

Ote Otteen liitteet
Eduskunnan oikeusasiamiehen Esitysteksti
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kanslia

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee kehottaa rakennusvirastoa huolehtimaan 
siitä, että palveluosasto varmistaa toimintansa siten, että 
tuomioistuinten lausuntojen antamiselle asetettuja määräaikoja ei 
vastaisuudessa laiminlyödä. 

Lisäksi kaupunginhallitus päättänee toimittaa Eduskunnan 
oikeusasiamiehelle rakennusviraston palveluosaston 
pysäköinninvalvonnan toimintatapaa koskevassa asiassa 
rakennusviraston selvityksen sekä ilmoittaa lausuntonaan seuraavaa:

Kaupunginhallitus on pyytänyt rakennusvirastolta selvityksen asiasta.  
Selvitys on liitteenä olevan esitystekstin päätöshistoriaosuudessa. 
Kaupunginhallitus viittaa rakennusviraston selvitykseen ja toteaa, että 
rakennusvirastossa on tällä hetkellä vireillä ainoastaan neljä asiaa, 
joissa ei ole annettu Helsingin hallinto-oikeuden pyytämää lausuntoa. 
Nämäkin asiat selvitetään viipymättä.

Rakennusviraston 2012 käyttöön ottama uusi pysäköinninvalvonnan 
tietojärjestelmä parantaa siirto- ja korvauspäätösten sekä oikaisu- ja 
valitusasioiden käsittelyä. Rakennusvirasto on myös muulla tavoin 
pyrkinyt varmistamaan sen, että määräaikojen noudattaminen 
ajoneuvojen siirrosta ja siirtokustannusten korvaamisesta tehtyjen 
valitusten käsittelyssä onnistuu.

Esittelijä

Eduskunnan oikeusasiamies on 25.4.2012 antanut Helsingin 
kaupungin rakennusvirastolle huomautuksen sen katu- ja puisto-
osaston ajoneuvojensiirtoyksikön pitkään jatkuneesta lainvastaisesta 
laiminlyönnistä noudattaa Helsingin hallinto-oikeuden lausunnoille 
asettamia määräaikoja. Oikeusasiamies pyytää samalla Helsingin 
kaupunginhallitusta ilmoittamaan mihin toimenpiteisiin päätös on 
antanut aihetta ja onko siirtoyksikössä ilmoitusajankohtana vielä 
viivästyneitä lausuntoja.

Oikeusasiamiehen päätös saatekirjeineen on liitteenä 1.

Eduskunnan oikeusasiamies on vuonna 2005 antamassaan 
kanteluvastauksessa kiinnittänyt rakennusviraston huomiota siihen, 
että rakennusvirasto järjestää toimintatapansa niin, että hallinto-
oikeuden asettamia määräaikoja noudatetaan. Eduskunnan 
oikeusasiamies pyysi 24.8.2009 uudelleen selvitystä asiasta. 
Määräaikojen noudattamisen jatkotutkimuksen yhteydessä 
rakennusvirasto antoi selvityksen viivästyksistä 30.9.2009. 
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Kaupunginhallitus antoi 19.10.2009 lausuntonsa eduskunnan 
oikeusasiamiehelle. Kaupunginhallitus päätti tuolloin kehottaa 
rakennusvirastoa huolehtimaan siitä, että katu- ja puisto-osaston 
ajoneuvojen siirtoyksikkö noudattaa tuomioistuinten lausuntojen 
antamiselle asetettuja määräaikoja.

Kaupunginhallituksen päätös 30.9.2009 on liitteenä 2.

Eduskunnan oikeusasiamiehen huomautuksen ja pyynnön johdosta on 
rakennusvirastolta pyydetty lausunto asiasta. Lausunto 30.7.2012 on 
päätöshistoriassa.

Esittelijä toteaa, että rakennusviraston laiminlyönti noudattaa 
lausuntojen antamiselle annettuja määräaikoja ajoneuvojen siirrosta ja 
siirtokustannusten korvaamisesta tehdyissä valitusasioissa johtuu 
useista tekijöistä, mm. pysäköinninvalvonnan tietojärjestelmän 
käyttöönoton lykkäytymisestä sekä asiaruuhkista. Rakennusvirasto on 
kuitenkin käynnistänyt toimenpiteitä, joilla jutturuuhkien purkaminen ja 
lausuntoasioiden määräaikojen pitävyyden varmistaminen onnistuu.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Eduskunnan oikeusasiamiehen päätös 25.4.2012
2 Kaupunginhallituksen päätös19.10.2009

Otteet

Ote Otteen liitteet
Eduskunnan oikeusasiamiehen 
kanslia

Esitysteksti

Tiedoksi

Rakennusvirasto

Päätöshistoria

Rakennusvirasto 30.7.2012

HEL 2012-006850 T 08 03 01 00
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Eduskunnan oikeusasiamies on 25.4.2012 antanut Helsingin 
kaupungin rakennusvirastolle huomautuksen sen katu- ja puisto-
osaston ajoneuvojensiirtoyksikön pitkään jatkuneesta lainvastaisesta 
laiminlyönnistä noudattaa Helsingin hallinto-oikeuden lausunnoille 
asettamia määräaikoja.  Oikeusasiamies on pyytänyt Helsingin 
kaupunginhallitusta ilmoittamaan mihin toimenpiteisiin  päätös on 
antanut aihetta ja onko siirtoyksikössä ilmoitusajankohtana vielä 
viivästyneitä lausuntoja.

Viivästyminen lausuntojen antamisessa ja rakennusviraston toimenpiteet asian 
korjaamiseksi

Eduskunnan oikeusasiamies on vuonna 2005 antamassaan 
kanteluvastauksessa kiinnittänyt rakennusviraston huomiota siihen, 
että se järjestää toimintatapansa niin, että hallinto-oikeuden asettamia 
määräaikoja noudatetaan.  Määräaikojen noudattamisen 
jatkotutkimuksen yhteydessä  rakennusvirasto antoi selvityksen  
viivästyksistä 30.9.2009. Kuten selvityksessä todetaan, oli lausuntojen 
laatimiseen kohdennettu  lisäresursseja.  Määräaikaisten resurssien 
lisäksi uuden valmistelijan toistaiseksi voimassaolevalle vakanssille oli 
saatu Helsingin kaupungin johtajiston täyttölupa ja valmistelija aloitti 
tehtävässään 1.1.2010.

Maaliskuun 2010 loppuun mennessä viivästyneet ja uudet vireille 
tulleet lausunnot käsiteltiin niin, että määräaikoja pystyttiin 
noudattamaan.  Valmistelijamme oli aktiivisesti yhteyksissä hallinto-
oikeudessa siirtoasioita käsittelevien osastojen sihteereihin ja pyysi 
tarvittaessa  lisäaikaa lausunnon antamiseen.

Ruuhka pystyttiin purkamaan, vaikka samaan aikaan valmisteltavien 
lausuntojen määrä  kasvoi huomattavasti. Vuonna 2008 oli annettu 202 
lausuntoa ja vuonna 2009  lausuntojen määrä oli 325. Runsaasta 
lumentulosta johtuen  vuonna 2010 ajoneuvoja jouduttiin siirtämään 
aikaisempia vuosia enemmän puhtaanapidon yhteydessä ja sen 
seurauksena valituksenalaisista siirtoasioista annettiin 767 lausuntoa.

Selvityksessä mainittu tietojärjestelmän käyttöönotto viivästyi pääosin 
rakennusvirastosta johtumattomista syistä.  Järjestelmä on ollut 
käytössä kuluvan vuoden alusta ja  tästä sähköisestä asioiden 
toimintajärjestelmästä saatava hyöty helpottaa ja nopeuttaa 1.2.2012  
voimaan tulleen ajoneuvojen siirtolain muutoksen  (1508/2011) 
mukaisten oikaisuvaatimusten käsittelyä.

Talven 2011-2012  asiaruuhka

Puhtaanapitoon liittyvät siirto- ja korvauspäätökset jouduttiin 
tallentamaan yksittäin aikaisemmin käytössä olleeseen 
tietojärjestelmään. Koska työ vei paljon resursseja, kehitettiin kesän 
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2011 aikana prosessia niin, että siirtoasiat pystyttiin tallentamaan 
järjestelmään koneellisesti yhdellä kertaa ja korvauspäätökset 
postitettiin asiakkaille massalähetyksenä.  Syyskuussa yhden viikon 
aikana korvauspäätöksiä lähetettiin lähes 10 000 kpl.  Kun lähes koko 
2011 vuoden päätökset olivat asiakkailla samaan aikaan, oli siitä 
seurauksena, että valituksiakin tehtiin lyhyessä ajassa runsaasti. 
Helsingin hallinto-oikeudelle tiedotettiin puhelimitse odotettavissa 
olevasta jutturuuhkasta ja siitä, että myös lausuntojemme käsittely 
tulee varmasti viivästymään.

Samaan aikaan vuonna 2010 palvelukseen ottamamme valmistelija  
siirtyi  määräaikaisen lakimiehen tehtävään rakennusviraston hallinto-
osastolle ja lausuntoja ryhtyi käytännössä valmistelemaan  asioihin 
aikaisemmin perehtymätön  määräaikainen henkilö.  Sittemmin 
lakimiehen määräaikainen tehtävä hallinto-osastolle on vakinaistunut ja 
olemme rekrytoineet  omaan yksikköömme uuden henkilön  
valmistelijan tehtävään  täyttöluvan mukaisesti kuluvan vuoden loppuun 
saakka. Rekrytointitarpeesta ja henkilövaihdoksista  on väistämättä  
seurannut viivytystä asioiden käsittelyyn.

Ilmoitus jatkotoimenpiteistä ja viivästyneiden lausuntojen määrä 
ilmoitusajankohtana

Korvauspäätösten massalähetys viime syksynä  oli yksittäinen  
toimenpide ennen uuden toimintajärjestelmän käyttöönottoa. 
Vastaavavasta syystä valitusasioiden ruuhkautumista ei  voi syntyä. 
Uusi järjestelmä on kehitetty nopeuttamaan ja  helpottamaan asioiden 
hallinnointia.

Ajoneuvojen siirtoyksikkö on nykyään osa rakennusviraston 
palveluosaston pysäköinninvalvonnan toimistoa.  Kuuluminen 
yksikköön, jossa  käsitellään samankaltaisia asioita,  mahdollistaa  
prosessien kehittämisen niin, että  useampia henkilöitä on käytettävissä  
myös siirtoasioiden valmisteluun . Toiminta on näin paremmin 
varmistettu jutturuuhkien ja resurssivajausten varalta.

Olemme  purkaneet  vuoden alussa syntyneen  asiaruuhkan. Helsingin 
hallinto-oikeuden 18.7.2012 antaman tiedon mukaan 
rakennusvirastossa on vireillä puhtaanapitoon liittyvissä siirtoasioissa 
neljä asiaa, joihin ei ole vielä annettu pyydettyä lausuntoa. Yhdessä 
määräaikaa lausunnon antamiseen on vielä jäljellä. Asiat selvitetään 
loppuun viipymättä.

Helsingin kaupungin rakennusviraston palveluosaston 
pysäköinninvalvonta ottaa huomautuksen huomioon asiaankuuluvalla 
vakavuudella ja varmistaa toimintansa niin, ettei vastaavia 
laiminlyöntejä enää tapahdu.
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Lisätiedot
Kuoppala Keijo, lakimies, puhelin: 310 38592

keijo.kuoppala(a)hel.fi
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§ 868
Lausunnon antaminen Etelä-Suomen aluehallintovirastolle 
Riihimäen Veden ympäristölupahakemuksesta (Riihimäen 
jätevedenpuhdistamo)

Pöydälle 20.08.2012

HEL 2012-007507 T 11 01 00 00

Etelä-Suomen AVI Dnro ESAVI/239/04.08/2011

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot
Erja Saarinen, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 36102

erja.saarinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Etelä-Suomen AVI:n lausuntopyyntö
2 Riihimäen Veden hakemus jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan 

tarkistamiseksi
3 Puhdistamon saneeraussuunnitelma (yleissuunnitelma)

Otteet

Ote
Etelä-Suomen 
aluehallintovirasto, 
ympäristölupavastuualue

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee antaa Etelä-Suomen aluehallintovirastolle 
seuraavan lausunnon Riihimäen Veden ympäristönsuojelulain 
mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Riihimäen 
jätevedenpuhdistamon ympäristölupapäätöksen lupamääräysten 
tarkistamista (Dnro ESAVI/239/04.08/2011):

Kaupunginhallitus toteaa, että Helsingin kaupungin 
ympäristölautakunta on 26.6.2012 kaupungin 
ympäristönsuojeluviranomaisena antanut Etelä-Suomen 
aluehallintovirastolle lausunnon Riihimäen Veden lupahakemuksesta. 
Kaupunginhallitus viittaa ympäristölautakunnan lausuntoon ja toteaa 
seuraavaa:
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Kaupunginhallitus toteaa, että Helsingin kaupunginvaltuusto hyväksyi 
28.9.2011 toivomusponnen, jonka mukaan Helsingin kaupungin tuli 
aloittaa välittömästi neuvottelut Riihimäen kaupungin ja tarvittaessa 
muiden kuntien kanssa jätevesipäästöjen lopettamiseksi 
Vantaanjokeen. Ponnen johdosta Helsingin edustajat ovat ottaneet 
Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistyksen kautta 
asian esille. Vesiensuojeluyhdistys yhdessä Uudenmaan liiton kanssa 
on järjestänyt kansanedustajille tutustumismatkan Vantaanjoelle 
keväällä 2012. Kansanedustajat vierailivat myös Riihimäen 
puhdistamolla ja esittivät huolensa Vantaanjoen jätevesipäästöistä 
Riihimäen kaupungin edustajille.

Riihimäen jätevedenpuhdistamon suunnitellulla saneerauksella 
pyritään hallitsemaan paremmin puhdistamolle tulevia 
virtaamahuippuja ja pyritään käsittelemään kaikki laitokselle tuleva 
jätevesi ilman ohituksia. Helsingin kaupunki pitää erityisen tärkeänä, 
että puhdistamon kapasiteettia lisätään riittävästi ohitusten 
poistamiseksi.

Kaupunginhallitus katsoo, että laitokselle tulevaa huleveden ja 
sadeveden määrää tulee edelleenkin pyrkiä tehokkaasti vähentämään 
verkostosaneerauksilla. Verkoston ylivuotoihin ja vuotovesiin tulee 
kiinnittää huomiota ja vuotovesiä vähentää. Luvan saajan tulee ryhtyä 
pikaisiin toimenpiteisiin hule- ja sulamisvesien vähentämiseksi 
sekaviemäröintiverkostossa ja lisätä verkoston saneerausta.

Kaupunginhallitus esittää ympäristöluvan lupaehdoksi 
toimenpideohjelman laatimista hule- ja sadevesien vähentämiseksi 
viemäriverkostossa aikatauluineen.

Kaupunginhallitus puoltaa Riihimäen Veden ympäristönsuojelulain 
mukaisen hakemuksen hyväksymistä, mikäli hakemuksen käsittelyssä 
otetaan huomioon hakemuksessa esitettyjen seikkojen lisäksi edellä ja 
ympäristölautakunnan lausunnossa esitetyt näkökohdat.

Esittelijä

Etelä-Suomen aluehallintovirasto pyytää Helsingin kaupungin 
lausuntoa Riihimäen Veden ympäristönsuojelulain mukaisesta 
hakemuksesta, joka koskee Riihimäen jätevedenpuhdistamon 
ympäristölupapäätöksen lupamääräysten tarkistamista. Lausunto 
pyydetään toimittamaan aluehallintovirastoon 4.7.2012 mennessä. 
Lisäaikaa lausunnon antamiseen on saatu 31.8.2012 asti.

Esittelijä toteaa, että myös ympäristölautakunta on 26.6.2012 kunnan 
ympäristönsuojeluviranomaisena antanut Etelä-Suomen 
aluehallintovirastolle lausunnon Riihimäen Veden lupahakemuksesta.
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Hakemuksen pääasiallinen sisältö

Riihimäen jätevedenpuhdistamolla on toistaiseksi voimassa oleva 
Länsi-Suomen ympäristölupaviraston 23.11.2004 myöntämä 
ympäristölupa.  Riihimäen jätevedenpuhdistamolla käsitellään 
Riihimäen lisäksi mm. Lopen ja Hausjärven kuntien 
yhdyskuntajätevesiä sekä useiden teollisuuslaitosten jätevesiä mm. 
Valio Oy:n jätevesiä. Puhdistamo on rinnakkaissaostuksella toimiva 
aktiivilietelaitos, joka on saneerattu vuonna 2001. Puhdistetut jätevedet 
johdetaan puhdistamolta Vantaanjokeen. Puhdistamolla syntyvä liete 
mädätetään, kuivatetaan ja viedään VamBio Oy:n biokaasulaitokselle 
jatkokäsiteltäväksi.

Hakemuksessa Riihimäen jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan 
tarkistamiseksi hakija esittää, että vesistöön johdettavan jäteveden 
pitoisuusarvoja ja käsittelytehon prosentuaalisia arvoja koskevat 
vaatimukset pysyvät ennallaan ja tulevat tarkistettavaksi 31.10.2021 
mennessä.

Ympäristölautakunta 26.6.2012, esitys

Ympäristölautakunnan esityslistalla todetaan mm. seuraavaa:

Puhdistamo on toiminut viime vuosina pääsääntöisesti lupaehtojensa 
mukaisesti. Ongelmia ovat tuottaneet puhdistamolle tulevat sadevedet 
voimakkaitten sateiden aikana sekä lumensulamisvedet keväisin. 
Riihimäellä osa jätevesiverkostosta on sekaviemäriverkostoa, johon 
johdetaan sadevesiä. Runsaat sadevedet tai lumensulamisvedet ovat 
johtaneet ajoittain joka vuosi pumppaamo-, verkosto- ja puhdistamo-
ohituksiin. Jätevesiviemäriverkostoa on saneerattu 2002−2010 noin 14 
km ja hulevesiverkostoa noin 11 km.

Puhdistettujen jätevesien vaikutus näkyy Vantaanjoen veden laadussa 
vesialuetta rehevöittävänä tekijänä sekä hygieenisen laadun 
heikennyksenä Hyvinkäälle asti. Vantaanjoen alajuoksulla veden 
laatuun vaikuttavat useat kuormittajat ja valuma-alueen hajakuormitus, 
joten Riihimäen puhdistamon vaikutusta ei pysty erottamaan muusta 
kuormituksesta. Riihimäen puhdistamon jätevesien vaikutus on näkynyt 
myös kalaston köyhtymisenä puhdistamon alapuolella. Puhdistamon 
kuormitus ei todennäköisesti heikennä Vantaanjoen 
vuollejokisimpukkaa tai sen elinympäristöä. Puhdistamon kuormituksen 
vaikutuksia Vantaanjokeen tarkkaillaan säännöllisesti Vantaanjoen ja 
Helsingin Seudun vesiensuojeluyhdistyksen toimesta ja koordinoimana.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

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

Liitteet

1 Etelä-Suomen AVI:n lausuntopyyntö
2 Riihimäen Veden hakemus jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan 

tarkistamiseksi
3 Puhdistamon saneeraussuunnitelma (yleissuunnitelma)

Otteet

Ote
Etelä-Suomen 
aluehallintovirasto, 
ympäristölupavastuualue

Tiedoksi

Ympäristölautakunta

Päätöshistoria

Ympäristölautakunta 26.06.2012 § 220

HEL 2012-007507 T 11 01 00 00

ESAVI/239/04.08/2011

Päätös

Ympäristölautakunta toteaa, että Riihimäen jätevedenpuhdistamon 
nykyisen ympäristöluvan lupaehdot ovat vesistökuormituksen osalta 
samat kuin Viikinmäen jätevedenpuhdistamon ympäristöluvassa. Näin 
ollen lupamääräykset ovat jo varsin tiukat eikä niiden kiristämisellä 
todennäköisesti olisi merkittävää vaikutusta purkuvesistön tilaan. 
Ympäristölautakunta katsoo, että biologisen hapenkulutuksen, 
kokonaisfosforin ja kokonaistypen vesistökuormitusta ja puhdistustehoa 
koskevat lupamääräykset voidaan pitää nykyisellä tasolla. 

Sen sijaan ongelmia ja lisäkuormitusta Vantaanjokeen on syntynyt 
rankkasateisiin ja lumensulamiseen liittyvien hetkellisten puhdistamolle 
tai pumppaamoille tulevien suurten sade- ja hulevesivirtaamien 
seurauksena. Riihimäellä on lisäksi sekaviemäröintiverkostoa, jonka 
kautta tulee runsaasti sadevesiä ja lumensulamisvesiä puhdistamolle. 
Tällöin jätevettä on jouduttu johtamaan ohi biologisen prosessin tai 
vesistöön suoraan pumppaamoilta tai verkostosta. 

Ympäristölautakunta huomauttaa, että Helsingin kaupunginvaltuusto on 
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hyväksynyt (28.9.2011) ponnen, jossa Helsingin kaupungin tuli aloittaa 
neuvottelut Riihimäen kaupungin ja tarvittaessa muiden kuntien kanssa 
jätevesipäästöjen lopettamiseksi Vantaanjokeen. Ponnen johdosta 
Helsingin edustajat ovat ottaneet Vantaanjoen ja Helsingin seudun 
vesiensuojeluyhdistyksen kautta asian esille. Ympäristökeskus on 
puuttunut jätevesipäästöihin vesiensuojeluyhdistyksen 
vuosikokouksessa Riihimäellä syksyllä 2011. Vesiensuojeluyhdistys 
yhdessä Uudenmaan liiton kanssa on järjestänyt kansanedustajille 
tutustumismatkan Vantaanjoelle keväällä 2012. Kansanedustajat 
vierailivat myös Riihimäen puhdistamolla ja esittivät huolensa 
Vantaanjoen jätevesipäästöistä Riihimäen kaupungin edustajille.
Ympäristölautakunta edelleen toteaa, että laitoksen saneerauksella 
vuosina 2013-14 pyritäänkin hallitsemaan paremmin puhdistamolle 
tulevia virtaamahuippuja ja pyritään käsittelemään kaikki laitokselle 
tuleva jätevesi ilman ohituksia. Laitoksen saneeraus on mittava ja 
oletettavasti sen seurauksena laitosohitukset vähenevät merkittävästi. 
Ympäristölautakunta pitää erityisen tärkeänä, että puhdistamon 
kapasiteettiä lisätään riittävästi ohitusten vähentämiseksi. 
Kapasiteetintarpeen arviossa ei ole tarpeeksi tarkasteltu sade- ja 
hulevesien kertymistä ja vaikutuksia huomioiden ilmastonmuutoksen 
todennäköisesti aiheuttama rankkasateiden määrän kasvu.

Laitokselle tulevaa huleveden ja sadeveden määrää tulee edelleenkin 
pyrkiä tehokkaasti vähentämään verkostosaneerauksilla. Verkoston 
ylivuotoihin ja vuotovesiin tulee kiinnittää huomiota ja vuotovesiä 
vähentää. Luvan saajan tulee ryhtyä toimenpiteisiin hule- ja 
sulamisvesien vähentämiseksi sekaviemäröintiverkostossa ja lisätä 
verkoston saneerausta. Ympäristölautakunta esittää ympäristöluvan 
lupaehdoksi toimenpideohjelman laatimista hule- ja sadevesien 
vähentämiseksi viemäriverkostossa aikatauluineen. Lisäksi 
ympäristölautakunta pitää tärkeänä, että laitoksen lupamääräykset 
tarkistetaan riittävän usein, seuraavan kerran esimerkiksi vuonna 2016.

Käsittely

26.06.2012 Ehdotuksen mukaan äänestyksin

Merkittiin, että esittelijä muutti esitystään siten, että Lausunto-osan 
viimeiseksi virkkeeksi lisätään:
Lisäksi ympäristölautakunta pitää tärkeänä, että laitoksen 
lupamääräykset tarkistetaan riittävän usein, seuraavan kerran 
esimerkiksi vuonna 2016.

Lisäksi merkittiin, että esittelijä otti Timo Pyhälahden vastaehdotuksen 
esittelyynsä eli ennen viimeistä kappaletta lisätään: 
Kapasiteetintarpeen arviossa ei ole tarpeeksi tarkasteltu sade- ja 
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hulevesien kertymistä ja vaikutuksia huomioiden ilmastonmuutoksen 
todennäköisesti aiheuttama rankkasateiden määrän kasvu.

Vastaehdotus:
Timo Pyhälahti: Lisäys viimeisen kappaleen jälkeen omana 
kappaleenaan:

Lautakunta katsoo, että vedenpuhdistuslaitosten mitoituksissa ei voida 
pitää hyväksyttävänä esim. nykyisenkaltaista tilannetta, jossa 
laitosohituksia tapahtuu säännönmukaisesti vuosittain. Mikäli tilanteen 
ei voida viemäröintijärjestelyiden avulla osoittaa korjaantuvan 
ympäristöluvan tarkastelujaksolla, on esitettävä vaihtoehtoisia 
menetelmiä ohitusten välttämiseksi. Tällaisia voivat olla esimerkiksi 
tilapäiset rajoitukset teollisuuden käsiteltäväksi otettaville jätevesille 
ennustetun kapasiteettitarpeen mukaan tai erilaiset säätilan 
ennakointiin perustuvat puhdistusprosessien järjestelyt. Ympäristöluvan 
ehtona esitetään myös tällaisen toteuttamiskelpoisen suunnitelman 
esittämistä aikatauluineen ohitusten merkittäväksi vähentämiseksi, 
mikäli hule- ja sadevesien viemäriverkostosta vähentämisen 
suunnitelman toteuttamisaikataulut ulottuvat yli vuoden 2021.

Kannattajat: Kati Vierikko, Lauri Alhojärvi

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Lisäys viimeisen kappaleen jälkeen omana kappaleenaan: 
Lautakunta katsoo, että vedenpuhdistuslaitosten mitoituksissa ei voida 
pitää hyväksyttävänä esim. nykyisenkaltaista tilannetta, jossa 
laitosohituksia tapahtuu säännönmukaisesti vuosittain. Mikäli tilanteen 
ei voida viemäröintijärjestelyiden avulla osoittaa korjaantuvan 
ympäristöluvan tarkastelujaksolla, on esitettävä vaihtoehtoisia 
menetelmiä ohitusten välttämiseksi. Tällaisia voivat olla esimerkiksi 
tilapäiset rajoitukset teollisuuden käsiteltäväksi otettaville jätevesille 
ennustetun kapasiteettitarpeen mukaan tai erilaiset säätilan 
ennakointiin perustuvat puhdistusprosessien järjestelyt. Ympäristöluvan 
ehtona esitetään myös tällaisen toteuttamiskelpoisen suunnitelman 
esittämistä aikatauluineen ohitusten merkittäväksi vähentämiseksi, 
mikäli hule- ja sadevesien viemäriverkostosta vähentämisen 
suunnitelman toteuttamisaikataulut ulottuvat yli vuoden 2021.

Jaa-äänet: 4
Antero Alku, Timo Korpela, Irma Marttila, Tapani Salonen

Ei-äänet: 3
Lauri Alhojärvi, Timo Pyhälahti, Kati Vierikko

Tyhjä: 0
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Poissa: 1
Cata Mansikka-aho

Todettiin, että äänestyksessä vastaehdotus hylättiin äänin 4-3.

Esittelijä
ympäristöpäällikkö
Pertti Forss

Lisätiedot
Paula Nurmi, ympäristötarkastaja, puhelin: +358 9 310 32005

paula.nurmi(a)hel.fi
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§ 869
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

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

Yleisten töiden lautakunta 14.8.2012

  

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

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

erja.saarinen(a)hel.fi

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten 
viikolla 33 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

Yleisten töiden lautakunta 14.8.2012

  

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

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

erja.saarinen(a)hel.fi
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§ 870
Poikkeamishakemus (Östersundom, Knutersintie 924)

HEL 2011-007911 T 10 04 01

Rakvv 55-3486-11-S

Päätös

Kaupunginhallitus päätti myöntää Helsingin kaupungin 
kiinteistöviraston tilakeskukselle vähäistä suuremman poikkeamisen 
asemakaavassa nro 753013 osoitetusta rakennusoikeudesta 
koulurakennuksen laajentamiseksi. Poikkeamisen myötä tontin 
rakennusoikeus ylittyy 1098 k-m².

Hakija

Helsingin kaupungin kiinteistöviraston tilakeskus (17.10.2011) 

Rakennuspaikka

55. kaupunginosan (Östersundom) korttelin nro 11 tontti nro 1

Hakemus

Hakijan tarkoituksena on Sakarinmäen koulun laajentaminen 
yhtenäiseksi peruskouluksi. Toimenpiteisiin kuuluu laajennusosan, 
huoltorampin ja sadekatoksen rakentaminen. Tontin pohjoisosaan 
sijoittuva laajennusosa on pinta-alaltaan 2 140 k-m². 

Hakija perustelee hakemustaan sillä, että koulun siirryttyä alueliitoksen 
yhteydessä Sipoolta Helsingin kaupungille, syntyi tarve lisätä 
oppilaspaikkamäärää ja laajentaa koulutiloja.

Kaupunkisuunnitteluvirasto on 4.6.2012 antanut hakemuksesta 
puoltavan lausunnon (Liite 5).

Säännökset, joista poiketaan

Haettu toimenpide on vastoin voimassa olevaa asemakaavaa ja siten 
vastoin maankäyttö- ja rakennuslain 58 §:n 1 momenttia.

Osallisten kuuleminen

Rakennuspaikan rajanaapurina pohjoispuolella on rakentamaton maa-
alue, jonka omistaa Helsingin kaupungin kiinteistövirasto. Tontin 
länsipuoleinen Knutersintie ja eteläpuolinen Uusi Porvoontie kuuluvat 
valtion tiealueisiin. Knutersintien länsipuolella olevat maa-alueet ovat 
myös Helsingin kaupungin omistuksessa. Asemakaavan mukaisen 
koulutontin itäpuolinen alue on asemakaavassa kokonaisuudessaan 
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osoitettu lähivirkistysalueeksi (VL), jonka takana on yksityisiä maita. 
Rakennuspaikan pohjoispuolelle on laadittavana olevassa 
yleiskaavaluonnoksessa osoitettu paikka metroasemalle ja 
länsipuolisen Knutersintien toiselle puolelle tehokasta korttelialuetta.

Koska koulurakennuksen ja tontin ainoana tosiasiallisena 
rajanaapurina on Helsingin kaupungin kiinteistövirasto (hakija) ja 
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on ilmaissut 
hyväksyvänsä suunnitelman, ei tarvetta erilliseen ja laajempaan 
naapurien kuulemiseen ole. 

Perustelut

Alueella on voimassa 2004 lainvoiman saanut asemakaava nro 
753013. Asemakaavan mukaan rakennuspaikka kuuluu julkisten 
lähipalvelurakennusten korttelialueeseen (YL).

Nykytilanteessa koulurakennus on käynyt pieneksi ja tontille on 
sijoitettu väliaikaisilla luvilla erillisiä parakkeja opetustiloiksi.

Poikkeaminen koskee koulurakennuksen laajentamista tontilla, joka ei 
ole yleiskaavan laatimista varten asetetussa rakennuskiellossa. 
Sakarinmäen koulutontti jätettiin nimenomaisesti rakennuskieltoalueen 
ulkopuolelle mahdollisten laajennusten tai muiden toimenpiteiden 
varalta.

Haettu toimenpide poikkeaa asemakaavasta seuraavasti: vähäistä 
suurempi poikkeaminen asemakaavan sallimasta rakennusoikeudesta, 
tontin uuden huoltorampin rakentaminen tiealueelle ja uuden 
sadekatoksen rakentaminen rakennusalan ulkopuolelle. Käyttämätöntä 
rakennusoikeutta tontilla on 1 042 k-m². Poikkeamisen jälkeen käytetty 
rakennusoikeus tontilla on 7628 k-m².

Kaupunginhallitus katsoo, että haettu toimenpide on perusteltua 
toteuttaa. Vaikka rakennusoikeus ylittyy vähäistä enemmän, se ei ole 
ristiriidassa alueen ja lähiympäristön kehityksen kannalta. 
Tulevaisuudessa ympäröivä maankäyttö tulee olemaan huomattavan 
tehokasta. Suunnitelman mukainen huoltoramppi sijoittuu osittain 
nykyisen tontin ulkopuoliselle tiealueelle, mutta ei kuitenkaan sen 
rakennetulle osalle. Uuden huoltorampin rakentaminen ei aiheuta 
haittaa nykyisellään eikä tulevaisuudessa, koska Knutersintie tullaan 
muuttamaan kaupungin katualueeksi. Tie rakennetaan käytännössä 
kokonaan uudelleen ja todennäköisimmin siirretään kauemmaksi 
koulurakennuksesta tulevien asemakaavojen myötä. 

Poikkeamisen erityinen syy on alueelle tarpeellisen palvelutason 
parantaminen ja tulevaisuuteen varautuminen. 
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Haettu toimenpide ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan 
toteuttamiselle taikka alueiden käytön muulle järjestämiselle, eikä 
vaikeuta luonnonsuojelun taikka rakennetun ympäristön suojelemista 
koskevien tavoitteiden saavuttamista. Haettu toimenpide ei myöskään 
johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen eikä muutoin aiheuta 
merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia. 

Sovellettavat oikeusohjeet

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

Laki kevennettyjen rakentamis- ja kaavamääräysten kokeilusta 3 §

Rakennusvalvontataksa 2012, 6 § a-kohta

Maksu   

774 euroa

Jatkotoimenpiteet

Ennen mahdolliseen rakennustoimenpiteeseen ryhtymistä on saatava 
rakennuslupa, mikäli sellaista edellytetään. Rakennus- tai muu 
mahdollisesti vaadittava lupa on haettava kahden vuoden kuluessa 
poikkeamispäätöksen antopäivästä lukien. Lupahakemukseen on 
liitettävä tämä päätös lainvoimaisuustodistuksineen.

Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 22.8.2012, jolloin sen 
katsotaan tulleen asianosaisten tietoon.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä

Lisätiedot
Suvi Rämö, hallintosihteeri, puhelin: 310 74325

suvi.ramo(a)hel.fi
Sari-Anna Pennanen, vs. johtava kaupunginasiamies, puhelin: 310 36179

sari-anna.pennanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Ympäristökartta (Östersundomin tontti 11/1)
2 Asemapiirros (Östersundomin tontti 11/1)
3 Asemakaavaote
4 Havainnekuvat
5 Kaupunkisuunnitteluviraston lausunto 4.6.2012

Otteet

Ote Otteen liitteet
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Uudenmaan elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskus

Esitysteksti
Hallintovalitus, 
poikkeamispäätöksen tekeminen
Liite 1
Liite 2

Hakija Hallintovalitus, 
poikkeamispäätöksen tekeminen
Liite 1
Liite 2

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee myöntää Helsingin kaupungin 
kiinteistöviraston tilakeskukselle vähäistä suuremman poikkeamisen 
asemakaavassa nro 753013 osoitetusta rakennusoikeudesta 
koulurakennuksen laajentamiseksi. Poikkeamisen myötä tontin 
rakennusoikeus ylittyy 1098 k-m².

Hakija

Helsingin kaupungin kiinteistöviraston tilakeskus (17.10.2011) 

Rakennuspaikka

55. kaupunginosan (Östersundom) korttelin nro 11 tontti nro 1

Hakemus

Hakijan tarkoituksena on Sakarinmäen koulun laajentaminen 
yhtenäiseksi peruskouluksi. Toimenpiteisiin kuuluu laajennusosan, 
huoltorampin ja sadekatoksen rakentaminen. Tontin pohjoisosaan 
sijoittuva laajennusosa on pinta-alaltaan 2 140 k-m². 

Hakija perustelee hakemustaan sillä, että koulun siirryttyä alueliitoksen 
yhteydessä Sipoolta Helsingin kaupungille, syntyi tarve lisätä 
oppilaspaikkamäärää ja laajentaa koulutiloja.

Kaupunkisuunnitteluvirasto on 4.6.2012 antanut hakemuksesta 
puoltavan lausunnon (Liite 5).

Säännökset, joista poiketaan

Haettu toimenpide on vastoin voimassa olevaa asemakaavaa ja siten 
vastoin maankäyttö- ja rakennuslain 58 §:n 1 momenttia.

Osallisten kuuleminen

Rakennuspaikan rajanaapurina pohjoispuolella on rakentamaton maa-
alue, jonka omistaa Helsingin kaupungin kiinteistövirasto. Tontin 
länsipuoleinen Knutersintie ja eteläpuolinen Uusi Porvoontie kuuluvat 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 28/2012 70 (104)
Kaupunginhallitus

Kaj/1
20.08.2012

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

valtion tiealueisiin. Knutersintien länsipuolella olevat maa-alueet ovat 
myös Helsingin kaupungin omistuksessa. Asemakaavan mukaisen 
koulutontin itäpuolinen alue on asemakaavassa kokonaisuudessaan 
osoitettu lähivirkistysalueeksi (VL), jonka takana on yksityisiä maita. 
Rakennuspaikan pohjoispuolelle on laadittavana olevassa 
yleiskaavaluonnoksessa osoitettu paikka metroasemalle ja 
länsipuolisen Knutersintien toiselle puolelle tehokasta korttelialuetta.

Koska koulurakennuksen ja tontin ainoana tosiasiallisena 
rajanaapurina on Helsingin kaupungin kiinteistövirasto (hakija) ja 
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on ilmaissut 
hyväksyvänsä suunnitelman, ei tarvetta erilliseen ja laajempaan 
naapurien kuulemiseen ole. 

Perustelut

Alueella on voimassa 2004 lainvoiman saanut asemakaava nro 
753013. Asemakaavan mukaan rakennuspaikka kuuluu julkisten 
lähipalvelurakennusten korttelialueeseen (YL).

Nykytilanteessa koulurakennus on käynyt pieneksi ja tontille on 
sijoitettu väliaikaisilla luvilla erillisiä parakkeja opetustiloiksi.

Poikkeaminen koskee koulurakennuksen laajentamista tontilla, joka ei 
ole yleiskaavan laatimista varten asetetussa rakennuskiellossa. 
Sakarinmäen koulutontti jätettiin nimenomaisesti rakennuskieltoalueen 
ulkopuolelle mahdollisten laajennusten tai muiden toimenpiteiden 
varalta.

Haettu toimenpide poikkeaa asemakaavasta seuraavasti: vähäistä 
suurempi poikkeaminen asemakaavan sallimasta rakennusoikeudesta, 
tontin uuden huoltorampin rakentaminen tiealueelle ja uuden 
sadekatoksen rakentaminen rakennusalan ulkopuolelle. Käyttämätöntä 
rakennusoikeutta tontilla on 1 042 k-m². Poikkeamisen jälkeen käytetty 
rakennusoikeus tontilla on 7628 k-m².

Kaupunginhallitus katsoo, että haettu toimenpide on perusteltua 
toteuttaa. Vaikka rakennusoikeus ylittyy vähäistä enemmän, se ei ole 
ristiriidassa alueen ja lähiympäristön kehityksen kannalta. 
Tulevaisuudessa ympäröivä maankäyttö tulee olemaan huomattavan 
tehokasta. Suunnitelman mukainen huoltoramppi sijoittuu osittain 
nykyisen tontin ulkopuoliselle tiealueelle, mutta ei kuitenkaan sen 
rakennetulle osalle. Uuden huoltorampin rakentaminen ei aiheuta 
haittaa nykyisellään eikä tulevaisuudessa, koska Knutersintie tullaan 
muuttamaan kaupungin katualueeksi. Tie rakennetaan käytännössä 
kokonaan uudelleen ja todennäköisimmin siirretään kauemmaksi 
koulurakennuksesta tulevien asemakaavojen myötä. 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 28/2012 71 (104)
Kaupunginhallitus

Kaj/1
20.08.2012

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

Poikkeamisen erityinen syy on alueelle tarpeellisen palvelutason 
parantaminen ja tulevaisuuteen varautuminen. 

Haettu toimenpide ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan 
toteuttamiselle taikka alueiden käytön muulle järjestämiselle, eikä 
vaikeuta luonnonsuojelun taikka rakennetun ympäristön suojelemista 
koskevien tavoitteiden saavuttamista. Haettu toimenpide ei myöskään 
johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen eikä muutoin aiheuta 
merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia. 

Sovellettavat oikeusohjeet

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

Laki kevennettyjen rakentamis- ja kaavamääräysten kokeilusta 3 §

Rakennusvalvontataksa 2012, 6 § a-kohta

Maksu   

774 euroa

Jatkotoimenpiteet

Ennen mahdolliseen rakennustoimenpiteeseen ryhtymistä on saatava 
rakennuslupa, mikäli sellaista edellytetään. Rakennus- tai muu 
mahdollisesti vaadittava lupa on haettava kahden vuoden kuluessa 
poikkeamispäätöksen antopäivästä lukien. Lupahakemukseen on 
liitettävä tämä päätös lainvoimaisuustodistuksineen.

Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 22.8.2012, jolloin sen 
katsotaan tulleen asianosaisten tietoon.

Esittelijä

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

Hakemus koskee muun muassa maankäyttö- ja rakennuslain 171 §:n 2 
momentin 2 kohdan mukaista vähäistä suurempaa poikkeamista 
asemakaavassa osoitetusta rakennusoikeudesta, joten toimivalta 
poikkeamisen ratkaisussa on kaupunginhallituksella.
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Esittelijä puoltaa poikkeamisen myöntämistä.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä

Lisätiedot
Suvi Rämö, hallintosihteeri, puhelin: 310 74325

suvi.ramo(a)hel.fi
Sari-Anna Pennanen, vs. johtava kaupunginasiamies, puhelin: 310 36179

sari-anna.pennanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Ympäristökartta (Östersundomin tontti 11/1)
2 Asemapiirros (Östersundomin tontti 11/1)
3 Asemakaavaote
4 Havainnekuvat
5 Kaupunkisuunnitteluviraston lausunto 4.6.2012

Otteet

Ote Otteen liitteet
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskus

Esitysteksti
Hallintovalitus, 
poikkeamispäätöksen tekeminen
Liite 1
Liite 2

Hakija Hallintovalitus, 
poikkeamispäätöksen tekeminen
Liite 1
Liite 2

Tiedoksi

Kaupunkisuunnitteluvirasto
Rakennusvalvontavirasto
Hallintokeskus, Maunula
Kiinteistövirasto, tilakeskus
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§ 871
Valtuutettu Pia Pakarisen toivomusponsi: liikkuvaa palvelutyötä 
tekevien yrittäjien pysäköintitunnukset

HEL 2011-010861 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi. 

Käsittely

Palautusehdotus:
Tatu Rauhamäki: Palautetaan uudelleen valmisteltavaksi.

Kannattajat: Laura Rissanen

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Palautetaan uudelleen valmisteltavaksi.

Jaa-äänet: 6
Kimmo Helistö, Mari Holopainen, Timo Kontio, Osku Pajamäki, 
Johanna Sumuvuori, Ville Ylikahri

Ei-äänet: 8
Sirpa Asko-Seljavaara, Arto Bryggare, Juha Hakola, Jussi Halla-aho, 
Jan D Oker-Blom, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Laura Rissanen

Tyhjä: 1
Outi Ojala

Poissa: 0

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä

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

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Pia Pakarisen toivomusponsi

Otteet

Ote Otteen liitteet
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Ponnen esittäjä Esitysteksti

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee merkitä tiedoksi selvityksen 
kaupunginvaltuuston 14.12.2011 hyväksymän toivomusponnen (Pia 
Pakarinen) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen 
ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

Esittelijä

Käsitellessään 14.12.2011 asukas- ja yrityspysäköintitunnuksen 
lunastushinnan tarkistamista kaupunginvaltuusto hyväksyi samalla 
seuraavan toivomusponnen:

"Hyväksyessään yrityspysäköintitunnuksen maksuksi kantakaupungin 
alueelle 370 euroa kaupunginvaltuusto edellyttää, että selvitetään 
mahdollisuutta tarjota liikkuvaa palvelutyötä tekeville yrittäjille 
kohtuulliseen hintaan pysäköintitunnusta, joka kattaa kaikki 11 
pysäköintivyöhykettä." (Pia Pakarinen)

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 myös muille valtuutetuille.

Toivomusponnen johdosta on saatu kaupunkisuunnittelulautakunnan ja 
yleisten töiden lautakunnan lausunnot, jotka ilmenevät 
päätöshistoriasta.

Esittelijä viittaa saatuihin lausuntoihin ja toteaa, että 
asukaspysäköintitunnuksia on nykyisin lunastettu noin 24 700 ja 
yrityspysäköintitunnuksia noin 3 300. Asukas- ja 
yrityspysäköintipaikkoja on tällä hetkellä noin 20 300.

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti 17.1.2012 asukas- ja 
yrityspysäköintitunnusten myöntämisperiaatteiden tarkistamisesta ja 
käsitteli samalla ponnen esitystä. Lautakunta totesi, että 
yrityspysäköintitunnuksen lunastusoikeus on kaikilla yrityksillä, jotka 
täyttävät tunnuksen saamiseksi määrätyt ehdot. Tunnus ei kuitenkaan 
takaa pysäköintipaikan saantia. Se antaa vain oikeuden poiketa 
liikennemerkillä määrätyistä, ulkopuolisia koskevista 
pysäköintimaksuista ja rajoituksista omalla vyöhykkeellä kyseisen 
vyöhykkeen tunnuksella varustetuille ajoneuvoille. Vyöhykkeiden raja-
alueilla voidaan mainittu oikeus antaa kummalla tahansa tunnuksella 
varustetulle ajoneuvolle. Yrityksen yhtä toimipistettä kohti myönnetään 
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enintään kolme tunnusta, kukin enintään kolmea ajoneuvoa varten. 
Lautakunta ei pitänyt ponnen esitystä mahdollisena.

Yleisten töiden lautakunta oli asiasta samaa mieltä kuin 
kaupunkisuunnittelulautakunta todeten, että kaikki 11 vyöhykettä 
kattavan yrityspysäköintitunnuksen kehittäminen ei ole 
tarkoituksenmukaista, koska ongelmana kantakaupungissa on 
pysäköintipaikkojen riittämättömyys. Lisäksi yritysten erotteleminen 
liikkuvaa palvelutoimintaa harjoittaviin ja muihin olisi vaikeaa tehdä 
yritysten tasapuolisen kohtelun turvaavalla tavalla. Kehittyvät mobiilit 
maksutavat helpottavat kuitenkin myös työtehtäviin liittyvän 
pysäköinnin maksamista.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä

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

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Pia Pakarisen toivomusponsi

Otteet

Ote Otteen liitteet
Ponnen esittäjä Esitysteksti

Tiedoksi

Muut valtuutetut

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 13.08.2012 § 852

Pöydälle 13.08.2012

HEL 2011-010861 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä

Lisätiedot
Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36024
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tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Kaupunkisuunnittelulautakunta 08.05.2012 § 174

HEL 2011-010861 T 00 00 03

Päätös

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti antaa valtuuston 
toivomusponnesta kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Lausunto

Asukaspysäköintijärjestelmä otettiin pysyvänä käyttöön 
kantakaupungin alueella 1980-luvun alkupuolella. 
Yrityspysäköintijärjestelmä otettiin pysyvänä käyttöön 1990-luvun 
alkupuolella. Asukaspysäköintitunnuksia on nykyisin lunastettu noin 24 
700 ja yrityspysäköintitunnuksia on lunastettu noin 3 300. Asukas- ja 
yrityspysäköintipaikkoja on tällä hetkellä noin 20 300.

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti 17.1.2012 asukas- ja 
yrityspysäköintitunnusten myöntämisperiaatteiden tarkistamisesta. 
Yrityspysäköintitunnuksen lunastusoikeus on kaikilla yrityksillä, jotka 
täyttävät tunnuksen saamiseksi määrätyt ehdot. Tunnus ei takaa 
pysäköintipaikan saantia. Se antaa oikeuden poiketa liikennemerkillä 
määrätyistä ulkopuolisia koskevista pysäköintimaksuista ja rajoituksista 
omalla vyöhykkeellä. Oikeus poiketa pysäköintikiellosta, -rajoituksesta 
tai -maksusta annetaan vain kyseisen vyöhykkeen tunnuksella 
varustetuille ajoneuvoille. Vyöhykkeiden raja-alueilla voidaan mainittu 
oikeus kuitenkin antaa kummalla tahansa tunnuksella varustetulle 
ajoneuvolle. Yrityksen yhtä toimipistettä kohti myönnetään enintään 
kolme tunnusta, kukin enintään kolmea ajoneuvoa varten.

Yrityspysäköintitunnuksen lunastusmaksua määriteltäessä vuonna 
1992 katsottiin, että yrityksillä on tunnuksesta enemmän taloudellista 
hyötyä kuin asukkailla. Hyöty on luonnollisesti suurin 1. 
maksuvyöhykkeellä. Tunnuksen lunastushinta kuitenkin vahvistettiin 
samaksi yrityksen sijaintipaikan maksuvyöhykkeestä riippumatta. Hinta 
määriteltiin yrityksen kannalta edulliseksi. Yrityspysäköintitunnuksen 
lunastusmaksu oli 1992–2001 1 500 markkaa. 1.1.2002 alkaen 
lunastusmaksuksi päätettiin 360 € vuodessa. Lunastusmaksun 
korotuksen yhteydessä otettiin huomioon myös se, että 
lunastusmaksuista jouduttiin jatkossa maksamaan arvonlisäveroa. 
Kaupunginvaltuusto päätti yrityspysäköintitunnuksen lunastusmaksuksi 
1.1.2012 alkaen 370 €.

Kaupunkisuunnittelulautakunnassa käsiteltiin 17.1.2012 
valtuustoaloitetta, jossa esitettiin erityispysäköintiluvan kehittämistä 
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työtehtävien pysäköinnin sujuvoittamiseksi.  Tällöin lautakunta katsoi, 
ettei erityispysäköintiluvan kehittäminen työtehtävien pysäköinnin 
sujuvoittamiseksi ole tarkoituksenmukaista, koska pysäköinnin 
keskeisimpänä ongelmana on pysäköintipaikkojen riittämättömyys. On 
johdonmukaista ja selkeää, että kaikki maksavat pysäköinnistä 
tavanomaiseen tapaan. Mobiileilla maksutavoilla voi helpottaa 
pysäköinnin maksamista, mikäli maksun sujuvuus koetaan ongelmaksi.

Yrittäjien, virastojen ja laitosten työntekijöiden asettaminen eriarvoiseen 
asemaan ei ole tarkoituksenmukaista. Liikkuvaa palvelutyötä tekevien 
yritysten jakaminen tärkeisiin ja vähemmän tärkeisiin ammattiryhmiin 
olisi myös vaikeaa. Tarvittaessa yrittäjällä on mahdollisuus hankkia 
jokaista yrityksen toimipistettä kohti yrityspysäköintitunnus tai helpottaa 
pysäköintiä hankkimalla Comet-maksulaite tai rekisteröityä pysäköinnin 
maksamiseen matkapuhelimella.

Päätöksen jakelu: 

 kaupunginhallitus

Esittelijä
liikennesuunnittelupäällikkö
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot
Jari Tikkanen, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37089

jari.tikkanen(a)hel.fi

Yleisten töiden lautakunta 24.04.2012 § 215

HEL 2011-010861 T 00 00 03

Päätös

Yleisten töiden lautakunta päätti antaa asiasta seuraavan lausunnon 
kaupunginhallitukselle:

Kaupunginhallitus vahvisti yrityspysäköintitunnuksen 
myöntämisperiaatteet 25.11.1996 ja kaupunkisuunnittelulautakunta 
tarkisti ne viimeksi 17.1.2012. Yrityspysäköintitunnus myönnetään 
tietyllä alueella toimivalle yritykselle ja yhtä toimipaikkaa (vyöhykkeet A-
K) varten enintään kolme tunnusta. Kaupunginvaltuusto päätti 
14.12.2011 § 253, että yrityspysäköintitunnuksen lunastusmaksu on 
370 euroa. 

Yrityspysäköintitunnuksen myöntämisessä pitää kaikkia yrittäjiä 
kohdella tasapuolisesti. Sellaisten myöntämisperusteiden luominen, 
jossa tietyille ammattiryhmille myönnettäisiin kaikki vyöhykkeet kattava 
yrityspysäköintitunnus, on vaikeaa. Muut yritystunnuksen haltijat, jotka 
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eivät mahdollisesti saa tällaista tunnusta, joutuvat eriarvoiseen 
asemaan. Lisäksi ongelmaksi tulisi tunnuksen hinnan määrittely.

Kaikki 11 vyöhykettä kattavan yrityspysäköintitunnuksen kehittäminen 
ei ole tarkoituksenmukaista, koska ongelmana kantakaupungissa on 
pysäköintipaikkojen riittämättömyys. Kehittyvät mobiilit maksutavat 
helpottavat kuitenkin myös työtehtäviin liittyvän pysäköinnin 
maksamista.

Esittelijä
va. osastopäällikkö
Pekka Henttonen

Lisätiedot
Keijo Kuoppala, lakimies, puhelin: 310 38592

keijo.kuoppala(a)hel.fi
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§ 872
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen seuraavien 
viranomaisten viikoilla 32 ja 33 tekemiä päätöksiä:

asuntolautakunta 16.8.2012
kaupunkisuunnittelulautakunta 14.8.2012
kiinteistölautakunta 9.8.2012
asuntotuotantotoimisto  
- toimitusjohtaja 13.8. ja 

14.8.2012

  

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä

Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi
Miliza Ryöti, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 25407

miliza.ryoti(a)hel.fi
Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36024

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota käsiteltäväkseen seuraavien 
viranomaisten viikoilla 32 ja 33 tekemiä päätöksiä:

asuntolautakunta 16.8.2012
kaupunkisuunnittelulautakunta 14.8.2012
kiinteistölautakunta 9.8.2012
asuntotuotantotoimisto  
- toimitusjohtaja 13.8. ja 

14.8.2012

  

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä
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Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi
Miliza Ryöti, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 25407

miliza.ryoti(a)hel.fi
Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36024

tanja.sippola-alho(a)hel.fi
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§ 873
Lausunto Kårkulla samkommun-kuntayhtymän 
taloussuunnitelmasta vuosille 2013-2015

HEL 2012-008260 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallitus päätti antaa Kårkulla samkommun-kuntayhtymälle 
seuraavan lausunnon:

Helsingin kaupunki edellyttää, että kuntayhtymä tekee  tiivistä 
yhteistyötä jäsenkuntien kanssa taloudellisen kehityksen ja eri 
palvelumuotojen laajennus- ja muutostarpeiden selvittämiseksi. 

Kustannustason nousu on arvioitu Helsingin kaupungin vuoden 2013 
talousarvioehdotuksen laatimisohjeissa pienemmäksi kuin Kårkullan 
taloussuunnitelmassa on esitetty.

Kaupunginhallitus toteaa, että lopulliset hoitopäivähinnat ja
käyttöpäivien määrät määräytyvät sosiaaliviraston ja Kårkullan välisissä 
neuvotteluissa kaupungin vuoden 2013 talousarviossa vahvistettujen 
määrärahojen puitteissa. 

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Laura Räty

Lisätiedot
Olli Hari, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36048

olli.hari(a)hel.fi

Liitteet

1 Kårkulla samkommunin lausuntopyyntö
2 Sosiaaliviraston lausunto 10.7.2012

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee antaa Kårkulla samkommun-
kuntayhtymälle seuraavan lausunnon:

Helsingin kaupunki edellyttää, että kuntayhtymä tekee  tiivistä 
yhteistyötä jäsenkuntien kanssa taloudellisen kehityksen ja eri 
palvelumuotojen laajennus- ja muutostarpeiden selvittämiseksi. 

Kustannustason nousu on arvioitu Helsingin kaupungin vuoden 2013 
talousarvioehdotuksen laatimisohjeissa pienemmäksi kuin Kårkullan 
taloussuunnitelmassa on esitetty.
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Kaupunginhallitus toteaa, että lopulliset hoitopäivähinnat ja
käyttöpäivien määrät määräytyvät sosiaaliviraston ja Kårkullan välisissä 
neuvotteluissa kaupungin vuoden 2013 talousarviossa vahvistettujen 
määrärahojen puitteissa. 

Esittelijä

Kårkulla samkommun pyytää, että jäsenkunnat antaisivat lausuntonsa 
20.8.2012 mennessä. 

Päätösehdotus perustuu sosiaaliviraston lausuntoon.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Laura Räty

Lisätiedot
Olli Hari, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36048

olli.hari(a)hel.fi

Liitteet

1 Kårkulla samkommunin lausuntopyyntö
2 Sosiaaliviraston lausunto 10.7.2012
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§ 873
Utlåtande om Kårkulla samkommuns ekonomiplan 2013-2015

HEL 2012-008260 T 00 01 06

Beslut

Stadsstyrelsen beslutade ge Kårkulla samkommun följande utlåtande:

Helsingfors stad utgår från att samkommunen samarbetar intensivt 
med medlemskommunerna i syfte att utreda den ekonomiska 
utvecklingen och behoven av att utvidga och ändra de olika 
serviceformerna.

Kostnadsnivåns stegring har i Helsingfors stads anvisningar för 
utarbetande av budgeten för år 2013 beräknats vara mindre än den 
som anges i Kårkullas ekonomiplan.

Stadsstyrelsen konstaterar att de slutliga priserna per vårddag och 
antalet vårddagar bestäms vid underhandlingar mellan socialverket och 
Kårkulla inom ramen för de anslag som fastställs i stadens budget för 
år 2013.

Föredragande
biträdande stadsdirektör
Laura Räty

Upplysningar
Olli Hari, stadssekreterare, telefon: 310 36048

olli.hari(a)hel.fi

Bilagor

1 Kårkulla samkommuns begäran om utlåtande
2 Sosiaaliviraston lausunto 10.7.2012

Beslutsförslag

Stadsstyrelsen beslutar ge Kårkulla samkommun följande utlåtande:

Helsingfors stad utgår från att samkommunen samarbetar intensivt 
med medlemskommunerna i syfte att utreda den ekonomiska 
utvecklingen och behoven av att utvidga och ändra de olika 
serviceformerna.

Kostnadsnivåns stegring har i Helsingfors stads anvisningar för 
utarbetande av budgeten för år 2013 beräknats vara mindre än den 
som anges i Kårkullas ekonomiplan.

Stadsstyrelsen konstaterar att de slutliga priserna per vårddag och 
antalet vårddagar bestäms vid underhandlingar mellan socialverket och 
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Kårkulla inom ramen för de anslag som fastställs i stadens budget för 
år 2013.

Föredraganden

Kårkulla samkommun ber att medlemskommunerna ska avge sitt 
utlåtande senast 20.8.2012.

Beslutsförslaget baserar sig på socialverkets utlåtande.

Föredragande
biträdande stadsdirektör
Laura Räty

Upplysningar
Olli Hari, stadssekreterare, telefon: 310 36048

olli.hari(a)hel.fi

Bilagor

1 Kårkulla samkommuns begäran om utlåtande
2 Sosiaaliviraston lausunto 10.7.2012
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§ 874
Selvitys ja lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Tapio 
Leilaksen kantelun johdosta

HEL 2012-007510 T 03 01 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti antaa eduskunnan oikeusasiamiehelle 
seuraavan selvityksen ja lausunnon:

Tapio Leilas katsoo kantelussaan, että kantelun liitteenä oleva 
Helsingin sosiaaliviraston pysyväisohje palveluasumisesta asiakkailta 
perittävistä maksuista on lainvastainen siltä osin kuin siinä todetaan, 
että maksua määrättäessä tuloista voidaan vähentää enintään 30 
euroa kuukaudessa. Tapio Leilas toteaa, että edunvalvojan palkkio, 
joka määräytyy oikeusministeriön 14.12.2001 antaman edunvalvojan 
palkkion määräytymisen perusteita koskevan ohjeen mukaisesti, ja 
jonka kohtuullisuutta maistraatti valvoo, on usein suurempi kuin 
pysyväisohjeen perusteella tulojen vähennyksenä huomioon otettava 
30 euroa kuukaudessa. Lisäksi hän viittaa korkeimman hallinto-
oikeuden vuosikirjaratkaisuun (2008:85), jonka mukaan edunvalvojan 
palkkio oli toimeentulotukilain 7 c §:n 1 momentin 3 kohdassa 
tarkoitettu henkilön erityisistä tarpeista ja olosuhteista aiheutuva meno, 
joka tuli ottaa huomioon määriteltäessä hänen tarvettaan täydentävään 
toimeentulotukeen. 

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 1 §:n 
mukaan kunnallisista sosiaali- ja terveyspalveluista voidaan periä 
maksu palvelun käyttäjältä, jollei lailla toisin säädetä. Maksu voidaan 
periä henkilön maksukyvyn mukaan. Asiakasmaksulaissa tai 
samannimisessä asetuksessa ei ole edellä sanottua tarkemmin 
säädetty siitä, miten asumispalvelusta perittävä maksu määräytyy. 
Määrättäessä palveluasumisesta perittävää maksua Helsingin 
sosiaalivirastossa noudatetaan soveltuvin osin pitkäaikaisesta 
laitoshoidosta perittävää maksua koskevia asiakasmaksulain 
säännöksiä. Tämä koskee esimerkiksi kotiin jäävän puolison elatuksen 
turvaamista (7 c §:n 2 momentti) ja tulojen huomioon ottamista (10 b 
§:n 1 ja 2 momentti) sekä tuloja, joita maksua määrättäessä ei oteta 
huomioon (10 b §:n 3 momentti). Asiakasmaksulain 10 c §:n 1 
momentissa on tyhjentävä luettelo tuloista tehtävistä vähennyksistä 
määrättäessä pitkäaikaisen laitoshoidon maksua. Nämä ovat hoidossa 
olevan suoritettavaksi vahvistetut elatusavut ja muut hänen 
tosiasiallisista perhesuhteistaan aiheutuvat vastaavat kustannukset 
sekä kiinteistön luovutuksen yhteydessä pidätetty rahana maksettava 
etuus. 
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Edunvalvojan palkkion huomioon ottamisesta tulojen vähennyksenä on 
kaksi Helsingin hallinto-oikeuden päätöstä. Molemmissa oli kysymys 
pitkäaikaisen laitoshoidon maksua määrättäessä nettotuloista 
vähennetystä edunvalvojan palkkiosta 25 euroa kuukaudessa. 
Päätöksillä on merkitystä myös arvioitaessa palveluasumisesta 
perittävän maksun määräytymisen perusteita ja niiden lain 
mukaisuutta. Valituksissa vaadittiin, että tuloista on vähennettävä 
edunvalvojan oikeusministeriön palkkio-ohjeen mukainen palkkio 
kokonaan. Hallinto-oikeus hylkäsi valitukset perustellen päätöstään 
muun muassa sillä, että asiakasmaksulain 10 c  §:ssä, ja 31.3.2003 
saakka pitkäaikaisen laitoshoidon maksua koskeneessa 
samansisältöisessä asiakasmaksuasetuksen 30 §:ssä, ei ole mainittu 
vähennyksenä edunvalvojan palkkiota, joten osa edunvalvojan 
palkkiosta oli voitu jättää huomioon ottamatta 
vähennyksenä(3.10.2003; dnro 03/0875/6 ja 16.8.2004; Dnro 
04/0668/6). Hallinto-oikeuden maksua koskevaan päätökseen ei 
asiakasmaksulain 15 §:n 4 momentin johdosta saa hakea muutosta 
valittamalla.    

Siitä seikasta, että korkein hallinto-oikeus on katsonut edunvalvojan 
palkkion voivan olla henkilön erityisistä tarpeista ja olosuhteista 
aiheutuva täydentävään toimeentulotukeen oikeuttava meno, ei seuraa 
palkkion huomioiminen vähennyksenä palveluasumisen maksua 
määrättäessä. Kantelussa viitattua normikollisiota ei ole. Tältä osin 
voidaan todeta, että toimeentulotuki on sosiaalihuoltoon kuuluva 
viimesijainen etuus, jota sääntelee paitsi laki toimeentulotuesta, myös 
perustuslain 19 §:n 1 momentin säännös, joka oikeuttaa jokaisen 
välttämättömään toimeentuloon ja huolenpitoon, jos hän ei kykene 
hankkimaan ihmisarvoisen elämän edellyttämää turvaa. 
Toimeentulotukilain 7 c §:n 1 momentin 3 kohta on avoin säännös, joka 
oikeuttaa ja velvoittaa ottamaan huomioon henkilön ja perheen erilaiset 
elämäntilanteet sekä niistä johtuvat erityiset tarpeet määrittämättä 
tarkemmin, mitä nämä voivat olla. Asiakasmaksulaki lähtee 
suhteellisen kaavamaisesti siitä, että pitkäaikaisessa laitoshoidossa 
otetaan huomioon henkilön jatkuvat nettotulot ja luetellaan tulot, joita ei 
oteta huomioon sekä menot, jotka tuloista vähennetään. Palvelusta 
määrätyn maksun kohtuullistaminen on säännelty asiakasmaksulain 11 
§:ssä, jonka 1 momentti velvoittaa alentamaan tai jättämään perimättä 
maksun, jos periminen vaarantaa henkilön tai perheen toimeentulon 
edellytyksiä tai lakisääteisen elatusvelvollisuuden toteuttamista.    

Edellä sanotun perusteella kaupunginhallitus katsoo, että Tapio 
Leilaksen kantelun ei tulisi antaa aihetta enempiin toimenpiteisiin.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Laura Räty
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Lisätiedot
Olli Hari, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36048

olli.hari(a)hel.fi

Liitteet

1 Eduskunnan oikeusasiamiehen selvitys- ja lausuntopyyntö
2 Sosiaaliviraston lausunto 19.7.2012

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee antaa eduskunnan oikeusasiamiehelle 
seuraavan selvityksen ja lausunnon:

Tapio Leilas katsoo kantelussaan, että kantelun liitteenä oleva 
Helsingin sosiaaliviraston pysyväisohje palveluasumisesta asiakkailta 
perittävistä maksuista on lainvastainen siltä osin kuin siinä todetaan, 
että maksua määrättäessä tuloista voidaan vähentää enintään 30 
euroa kuukaudessa. Tapio Leilas toteaa, että edunvalvojan palkkio, 
joka määräytyy oikeusministeriön 14.12.2001 antaman edunvalvojan 
palkkion määräytymisen perusteita koskevan ohjeen mukaisesti, ja 
jonka kohtuullisuutta maistraatti valvoo, on usein suurempi kuin 
pysyväisohjeen perusteella tulojen vähennyksenä huomioon otettava 
30 euroa kuukaudessa. Lisäksi hän viittaa korkeimman hallinto-
oikeuden vuosikirjaratkaisuun (2008:85), jonka mukaan edunvalvojan 
palkkio oli toimeentulotukilain 7 c §:n 1 momentin 3 kohdassa 
tarkoitettu henkilön erityisistä tarpeista ja olosuhteista aiheutuva meno, 
joka tuli ottaa huomioon määriteltäessä hänen tarvettaan täydentävään 
toimeentulotukeen. 

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 1 §:n 
mukaan kunnallisista sosiaali- ja terveyspalveluista voidaan periä 
maksu palvelun käyttäjältä, jollei lailla toisin säädetä. Maksu voidaan 
periä henkilön maksukyvyn mukaan. Asiakasmaksulaissa tai 
samannimisessä asetuksessa ei ole edellä sanottua tarkemmin 
säädetty siitä, miten asumispalvelusta perittävä maksu määräytyy. 
Määrättäessä palveluasumisesta perittävää maksua Helsingin 
sosiaalivirastossa noudatetaan soveltuvin osin pitkäaikaisesta 
laitoshoidosta perittävää maksua koskevia asiakasmaksulain 
säännöksiä. Tämä koskee esimerkiksi kotiin jäävän puolison elatuksen 
turvaamista (7 c §:n 2 momentti) ja tulojen huomioon ottamista (10 b 
§:n 1 ja 2 momentti) sekä tuloja, joita maksua määrättäessä ei oteta 
huomioon (10 b §:n 3 momentti). Asiakasmaksulain 10 c §:n 1 
momentissa on tyhjentävä luettelo tuloista tehtävistä vähennyksistä 
määrättäessä pitkäaikaisen laitoshoidon maksua. Nämä ovat hoidossa 
olevan suoritettavaksi vahvistetut elatusavut ja muut hänen 
tosiasiallisista perhesuhteistaan aiheutuvat vastaavat kustannukset 
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sekä kiinteistön luovutuksen yhteydessä pidätetty rahana maksettava 
etuus. 

Edunvalvojan palkkion huomioon ottamisesta tulojen vähennyksenä on 
kaksi Helsingin hallinto-oikeuden päätöstä. Molemmissa oli kysymys 
pitkäaikaisen laitoshoidon maksua määrättäessä nettotuloista 
vähennetystä edunvalvojan palkkiosta 25 euroa kuukaudessa. 
Päätöksillä on merkitystä myös arvioitaessa palveluasumisesta 
perittävän maksun määräytymisen perusteita ja niiden lain 
mukaisuutta. Valituksissa vaadittiin, että tuloista on vähennettävä 
edunvalvojan oikeusministeriön palkkio-ohjeen mukainen palkkio 
kokonaan. Hallinto-oikeus hylkäsi valitukset perustellen päätöstään 
muun muassa sillä, että asiakasmaksulain 10 c  §:ssä, ja 31.3.2003 
saakka pitkäaikaisen laitoshoidon maksua koskeneessa 
samansisältöisessä asiakasmaksuasetuksen 30 §:ssä, ei ole mainittu 
vähennyksenä edunvalvojan palkkiota, joten osa edunvalvojan 
palkkiosta oli voitu jättää huomioon ottamatta 
vähennyksenä(3.10.2003; dnro 03/0875/6 ja 16.8.2004; Dnro 
04/0668/6). Hallinto-oikeuden maksua koskevaan päätökseen ei 
asiakasmaksulain 15 §:n 4 momentin johdosta saa hakea muutosta 
valittamalla.    

Siitä seikasta, että korkein hallinto-oikeus on katsonut edunvalvojan 
palkkion voivan olla henkilön erityisistä tarpeista ja olosuhteista 
aiheutuva täydentävään toimeentulotukeen oikeuttava meno, ei seuraa 
palkkion huomioiminen vähennyksenä palveluasumisen maksua 
määrättäessä. Kantelussa viitattua normikollisiota ei ole. Tältä osin 
voidaan todeta, että toimeentulotuki on sosiaalihuoltoon kuuluva 
viimesijainen etuus, jota sääntelee paitsi laki toimeentulotuesta, myös 
perustuslain 19 §:n 1 momentin säännös, joka oikeuttaa jokaisen 
välttämättömään toimeentuloon ja huolenpitoon, jos hän ei kykene 
hankkimaan ihmisarvoisen elämän edellyttämää turvaa. 
Toimeentulotukilain 7 c §:n 1 momentin 3 kohta on avoin säännös, joka 
oikeuttaa ja velvoittaa ottamaan huomioon henkilön ja perheen erilaiset 
elämäntilanteet sekä niistä johtuvat erityiset tarpeet määrittämättä 
tarkemmin, mitä nämä voivat olla. Asiakasmaksulaki lähtee 
suhteellisen kaavamaisesti siitä, että pitkäaikaisessa laitoshoidossa 
otetaan huomioon henkilön jatkuvat nettotulot ja luetellaan tulot, joita ei 
oteta huomioon sekä menot, jotka tuloista vähennetään. Palvelusta 
määrätyn maksun kohtuullistaminen on säännelty asiakasmaksulain 11 
§:ssä, jonka 1 momentti velvoittaa alentamaan tai jättämään perimättä 
maksun, jos periminen vaarantaa henkilön tai perheen toimeentulon 
edellytyksiä tai lakisääteisen elatusvelvollisuuden toteuttamista.    

Edellä sanotun perusteella kaupunginhallitus katsoo, että Tapio 
Leilaksen kantelun ei tulisi antaa aihetta enempiin toimenpiteisiin.
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Esittelijä

Selvitys- ja lausuntopyynnössä asetettua määräaikaa on jatkettu 
31.8.2012 asti. 

Päätösesitys on sosiaaliviraston lausunnon mukainen. 

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Laura Räty

Lisätiedot
Olli Hari, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36048

olli.hari(a)hel.fi

Liitteet

1 Eduskunnan oikeusasiamiehen selvitys- ja lausuntopyyntö
2 Sosiaaliviraston lausunto 19.7.2012
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§ 875
Henkilöstöhankinnan periaatteet

HEL 2012-000203 T 01 00 00 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä esityslistan liitteenä 1 olevat 
henkilöstöhankinnan periaatteet siten, että ne ovat voimassa enintään 
31.12.2021 saakka. 

Samalla kaupunginhallitus päätti kumota 20.10.2008 pöytäkirjan 1230 
§:n kohdalla hyväksymänsä henkilöstöhankinnan periaatteet.

Lisäksi kaupunginhallitus päätti oikeuttaa henkilöstökeskuksen jatkossa 
vastaamaan periaatteiden päivittämisestä, uusimisesta ja 
hyväksymisestä. 

Käsittely

Vastaehdotus:
Jussi Halla-aho: Kaupunginhallitus päättää hyväksyä esityslistan 
liitteenä 1 olevat henkilöstöhallinnan periaatteet siten muutettuna, että 
tekstin sivulta 1 poistetaan sen 5. kappale 
("Yhdenvertaisuusperiaatteen noudattaminen...") , sekä siten, että 
ilmaisu "laaja-alainen tasa-arvo" korvataan kaikkialla ilmaisulla 
"mahdollisuuksien tasa-arvo".

Perustelut:

1. Syy siihen, että esimerkiksi eräät maahanmuuttajaryhmät ovat 
aliedustettuina niin julkisen kuin yksityisenkin sektorin töissä, ei ole 
syrjintä, vaan se, että monet työllistymistä haittaavat ominaisuudet, 
kuten koulutuksen tai kielitaidon puute, ovat näissä ryhmissä 
tavallisempia kuin väestössä keskimäärin. Ratkaisu aliedustukseen ei 
ole näihin ryhmiin kuuluvien suosiminen rekrytoinnissa vaan 
työllistymisen esteenä oleviin ominaisuuksiin puuttuminen.

2. Se, että jokin ryhmä on aliedustettuna kaupungin henkilöstössä ei 
ole itsessään ongelma, jota pitäisi yrittää korjata keinolla millä hyvänsä. 
Keskeistä on, että jokaisella ihmisellä, hänen taustastaan riippumatta, 
on yhtäläiset mahdollisuudet työllistyä yhtäläisillä ehdoilla. 
Mahdollisuus työllistyä taustastaan riippumatta ei ole sama asia kuin 
etuoikeus työllistyä taustastaan johtuen.

3. ”Aliedustettuihin” ryhmiin kuuluvien suosiminen rekrytoinnissa 
edellyttää, että työnhakijat kategorisoidaan ryhmiin ja että ryhmät 
rajataan ja määritellään. Ensinmainittu toimenpide on jyrkässä 
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ristiriidassa sen periaatteen kanssa, että jokaista ihmistä pitää kohdella 
yksilönä, ei jonkin sellaisen ryhmän edustajana, johon kuulumiseen hän 
itse ei voi vaikuttaa.

Huomattakoon, että ”Rasismin ja etnisen syrjinnän ehkäiseminen 
Helsingin kaupungin toiminnassa” –ohjeistus määrittelee rasismin 
ideologiaksi, ” jonka mukaan ihmiset muodostavat rodun ja/tai kulttuurin 
perusteella jaoteltavia erilaisia ryhmiä”. On hyvin erikoista, että 
kaupunki rikkoo omia periaatteitaan harjoittamalla rekrytointipolitiikkaa, 
joka edellyttää ihmisten luokittelua rodun ja/tai kulttuurin perusteella. 

Ryhmien rajaaminen ja määrittely taas on käytännössä vaikeaa ellei 
mahdotonta. Ovatko ”maahanmuuttajat” yksi ryhmä? Jos jokin 
maahanmuuttajaryhmä on itsessään yliedustettuna (tai riittävästi 
edustettuna) kaupungin henkilöstössä, onko tähän ryhmään kuuluvaa 
kuitenkin suosittava ohi suomalaisen hakijan siksi, että hän on 
maahanmuuttaja ja maahanmuuttajat kokonaisuudessaan ovat 
aliedustettuina? Entä onko vaikkapa nepalilaista työnhakijaa suosittava 
ohi somalialaisen työnhakijan sillä perusteella, että nepalilaisia on 
suhteessa lukumääräänsä vähemmän kaupungin palveluksessa kuin 
somalialaisia?

Ovatko vasenkätiset ja punavihervärisokeat ”ryhmiä”, joiden 
mahdollista aliedustusta on tarkkailtava ja pyrittävä korjaamaan? 
Ovatko homoseksuaalit tai uskonnolliset vähemmistöt tällaisia ”ryhmiä”, 
ja jos ovat, miten kaupunki aikoo pysyä selvillä työntekijöidensä 
seksuaalisesta tai uskonnollisesta orientoitumisesta?

Miten toimitaan, jos työnhakija kuuluu kahteen relevanttiin ”ryhmään”, 
joista toinen on yli- ja toinen aliedustettuna kaupungin henkilöstössä?

4. Kahden tai useamman työnhakijan ”ansiokkuutta” on usein vaikea 
verrata yksiselitteisesti ja täsmällisesti. Jos kahdesta tasavertaisesta 
hakijasta on suosittava aliedustettuun ryhmään kuuluvaa, ratkaisun 
tekijään kohdistuu helposti, syrjintäsyytösten pelossa, paineita valita 
aliedustettuun ryhmään kuuluva myös silloin, kun tämä on 
tosiasiallisesti vähemmän ansioitunut, mikäli muodolliset 
pätevyysvaatimukset täyttyvät kummankin hakijan kohdalla.

5. Yhdenvertaisuuslain 7 § sallii yhdenvertaisuusperiaatteesta 
poikkeavat erityistoimenpiteet vain, jos niiden tavoitteena on saman 
lain 6 §:ssä määritellystä syrjinnästä aiheutuvien haittojen 
ehkäiseminen tai lievittäminen. Koska ”Henkilöstöhallinnan 
periaatteissa” suosimisen perusteena ei ole syrjintä vaan ryhmän 
suhteellinen aliedustus, nykyinen muotoilu rikkoo yhdenvertaisuuslakia.

Paitsi että työn kannalta epäolennaisiin taustatekijöihin liittyvä 
suosiminen ja syrjintä on perustuslain hengen vastaista, se on omiaan 
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loukkaamaan ihmisten oikeustajua ja huonontamaan etnisten ryhmien 
välisiä suhteita.

"Laaja-alaisen tasa-arvon" käsitteestä on syytä luopua, koska sitä 
voidaan helposti käyttää kaunistelevana nimityksenä tosiasiallisesti 
epätasa-arvoisille käytännöille. Sen sijaan rekrytoinnissa on syytä 
kiinnittää huomiota syrjimättömyyteen ja siihen, että jokaisella yksilöllä 
on yhtäläiset mahdollisuudet hakea kaupungin työpaikkoja ja tulla 
valituksi niihin.

Jussi Halla-ahon vastaehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.

Jussi Halla-aho jätti päätökseen vastaehdotuksensa mukaisen eriävän 
mielipiteen.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Ritva Viljanen

Lisätiedot
Milma Arola, rekrytointikonsultti, puhelin: 310 64705

milma.arola(a)hel.fi
Leena Lähdesmäki-Koistinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 43961

leena.lahdesmaki-koistinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Henkilöstöhankinnan periaatteet 13.8.2012.pdf
2 Henkilöstöhankinnan periaatteet 13.10.2008.pdf

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee hyväksyä esityslistan liitteenä 1 olevat 
henkilöstöhankinnan periaatteet siten, että ne ovat voimassa enintään 
31.12.2021 saakka. 

Samalla kaupunginhallitus päättänee kumota 20.10.2008 pöytäkirjan 
1230 §:n kohdalla hyväksymänsä henkilöstöhankinnan periaatteet.

Lisäksi kaupunginhallitus päättänee oikeuttaa henkilöstökeskuksen 
jatkossa vastaamaan periaatteiden päivittämisestä, uusimisesta ja 
hyväksymisestä. 

Esittelijä

Kaupunginhallinnossa on noudatettu yhteisiä henkilöstöhankinnan 
periaatteita, jotka laadittiin ensimmäistä kertaa vuonna 1999. 
Periaatteet päivitettiin vuonna 2008. Henkilöstökeskuksessa on laadittu 
uudet korvaavat periaatteet vuonna 2012 ja ne on käsitelty 
henkilöstöjärjestöjen puheenjohtajien kanssa helmikuussa 2012. 
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Ohjeet korvaavat myös henkilöstökeskuksen 2010 antaman ohjeen 
sisäisestä ilmoittautumismenettelystä. 

Virastojen ja liikelaitosten tulee käsitellä periaatteet 
yhteistoimintaperiaatteiden mukaisesti. 

Uudistetuissa periaatteissa on huomioitu lainsäädännössä tapahtuneet 
muutokset sekä käsitelty aiempaa tarkemmin rekrytointiprosessin eri 
vaiheet. Periaatteita on täsmennetty etenkin hakumenettelyyn, 
hakuaikoihin, hakemusten vastaanottamiseen ja hakijoiden 
tiedottamiseen liittyen. Lisäksi periaatteisiin on lisätty hakemusten 
julkisuutta ja arkistointia koskevat linjaukset.  

Hakuilmoituksiin ehdotetaan lisättäväksi maininta "Helsingin kaupunki 
toimii työnantajana yhdenvertaisuutta ja laaja-alaista tasa-arvoa 
edistäen". Tämä korvaisi käytössä olevan maininnan "Helsingin 
kaupunki toimii Savuton työpaikka -periaatteen mukaisesti".

Helsingin kaupungin henkilöstöhankinnassa noudatetaan 
yhdenvertaisuusperiaatetta. Kahdesta ansiokkuudeltaan tasaveroisesta 
hakijasta tehtävään valitaan aliedustettuun ryhmään kuuluva. 

Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain mukaisesti virkasuhteessa 
käytetään julkista hakumenettelyä tietyin poikkeuksin.  Työsuhteisissa 
tehtävissä ensisijaisena menettelynä on sisäinen 
ilmoittautumismenettely, jolloin voidaan hyödyntää kaupungilla jo 
olemassa olevaa osaamista ja edistää pysyvyyttä ja urakehitystä 
kaupungin sisällä. Perustellusta syistä tehtävä voidaan täyttää ilman 
ulkoista ja sisäistä ilmoittautumismenettelyä, jos tehtävään on tiedossa 
kelpoisuusehdot täyttävä ja soveltuva henkilö, esimerkiksi tehtävää 
määräaikaisena hoitanut, kaupungille aiemmin hakenut tai avoimen 
hakemuksen jättänyt henkilö.  

Yli kahden vuoden määräaikaiset viranhoidot ehdotetaan pantavaksi 
julkisesti haettaviksi.

Helsingin kaupungin sähköinen rekrytointijärjestelmä on kaupungin 
virallinen ilmoitusväline ja ensisijainen hakemusten jättämiseen 
tarkoitettu kanava.  Määräaikaisilla ja osa-aikaisilla työntekijöillä sekä 
vuokratyöntekijöillä tulee olla samanlaiset mahdollisuudet hakea 
hakuun laitettuja paikkoja kuin vakinaisella henkilöstöllä. 
Vuokratyöntekijöille tulee tiedottaa vapautuvista paikoista samoin 
menettelyin kuin kaupungin omille työntekijöille tiedotetaan. 

Hakuaika virkojen osalta vähintään 14 päivää ja enintään 30 
kalenteripäivää. Samaa periaatetta suositellaan myös työsuhteisiin. 
Hakijoille varataan mahdollisuus kysyä tehtävästä hakuaikana ja 
rekrytointiprosessin etenemisestä tiedotetaan aktiivisesti hakijoita. 
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Osa hakijoista kutsutaan haastatteluun hakemusten perusteella. 
Haastattelussa saa kysyä vain välittömästi työtehtävän hoitamisen 
kannalta tarpeellisia tietoja.  

Ennen palvelukseen ottamista varmistetaan, että hakija täyttää 
tehtävän kelpoisuusvaatimukset. Haastatteluvaiheessa tarkistetaan 
hakijan alkuperäiset tutkinto-, työ- ja muut todistukset, joilla 
kelpoisuusehtojen täyttymistä ja soveltuvuutta arvioidaan. 

Ulkomailla tutkinnon suorittaneet henkilöt tarvitsevat asianomaisen 
viranomaisen hyväksynnän tutkinnon tunnustamisesta täyttääkseen 
kelpoisuusvaatimukset.

Valintapäätöksen tulee olla perusteltu ja se tehdään viipymättä.  

Palveluksesta eroavien osaamisen siirtämiseksi voidaan 
avaintehtävissä palkata uusi henkilö työskentelemään samanaikaisesti 
tehtävän aikaisemman hoitajan kanssa.

Ylimmän johdon sekä vaativien esimies- ja asiantuntijatehtävien 
rekrytoinnissa voidaan käyttää sellaisen henkilöstövalintoja ja 
soveltuvuusarviointeja tekevän yrityksen palvelua, joiden kanssa 
kaupunki on tehnyt sopimuksen. 

Virastojen ja liikelaitosten päälliköiden palvelukseen ottamiseen 
osallistuu aina Helsingin kaupungin henkilöstöjohtaja tai hänen 
määräämänsä henkilö.

Esitys henkilöstöhankinnan periaatteiksi on esityslistan liitteenä 1. 
Kaupunginhallituksen vuonna 2008 hyväksymät henkilöstöhankinnan 
periaatteet ovat liitteenä 2.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Ritva Viljanen

Lisätiedot
Milma Arola, rekrytointikonsultti, puhelin: 310 64705

milma.arola(a)hel.fi
Leena Lähdesmäki-Koistinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 43961

leena.lahdesmaki-koistinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Henkilöstöhankinnan periaatteet 13.8.2012.pdf
2 Henkilöstöhankinnan periaatteet 13.10.2008.pdf

Tiedoksi

Henkilöstökeskus
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Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 13.08.2012 § 856

Pöydälle 13.08.2012

HEL 2012-000203 T 01 00 00 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Ritva Viljanen

Lisätiedot
Milma Arola, rekrytointikonsultti, puhelin: 310 64705

milma.arola(a)hel.fi
Leena Lähdesmäki-Koistinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 43961

leena.lahdesmaki-koistinen(a)hel.fi
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§ 876
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

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

eläintarhan johtokunta  
henkilöstökassatoimikunta  
kaupunginmuseon johtokunta  
kaupunginorkesterin johtokunta  
kulttuuri- ja kirjastolautakunta  
liikuntalautakunta  
nuorisolautakunta  
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
Ritva Viljanen

Lisätiedot
Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

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

hannu.hyttinen(a)hel.fi

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten 
viikolla 33 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

eläintarhan johtokunta  
henkilöstökassatoimikunta  
kaupunginmuseon johtokunta  
kaupunginorkesterin johtokunta  
kulttuuri- ja kirjastolautakunta  
liikuntalautakunta  
nuorisolautakunta  
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
Ritva Viljanen

Lisätiedot
Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

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

hannu.hyttinen(a)hel.fi
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Kaupunginhallitus

Risto Rautava
puheenjohtaja

Anna Villeneuve
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Kimmo Helistö Johanna Sumuvuori

Laura Rissanen Osku Pajamäki

Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Helsingin kaupungin 
kirjaamossa (Pohjoisesplanadi 11-13) 28.08.2012 ja asianosaista 
koskeva päätös on lähetetty seuraavana arkityöpäivänä pöytäkirjan 
nähtävänäpitämisestä.

Anna Villeneuve
vs. hallintosihteeri
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 859, 861, 862, 864 - 869, 871 - 876 §:t

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 § 

2
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 860 §

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §

3
OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Pöytäkirjan 863 §

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. 
Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, 
velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa 
(asianosainen)

 kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen 
tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon 
määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan 
päättymistä.
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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 (Yleishallinto, Energia ja Satama)

 (09) 310 13701 (Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi)

 (09) 310 13702 (Rakennus- ja ympäristötoimi)

 (09) 310 13703 (Sivistys- ja henkilöstötoimi)

 (09) 310 13704 (Sosiaali- ja terveystoimi)

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

4
VALITUSOSOITUS

Pöytäkirjan 870 §

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus

Poikkeamispäätöksen tekemistä koskevassa asiassa saa hakea 
muutosta valituksella

 se, jonka oikeuteen, etuun tai velvollisuuteen, päätös 
välittömästi vaikuttaa

 viereisen tai vastapäätä olevan alueen omistaja ja haltija
 sellaisen kiinteistön omistaja ja haltija, jonka rakentamiseen tai 

muuhun käyttämiseen päätös voi olennaisesti vaikuttaa
 se, jonka asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin hanke 

saattaa huomattavasti vaikuttaa
 kunta ja naapurikunta, jonka maankäytön suunnitteluun päätös 

vaikuttaa
 toimialueellaan sellainen rekisteröity yhdistys, jonka 

tarkoituksena on luonnon- tai ympäristönsuojelun tai 
kulttuuriarvojen suojelun edistäminen taikka elinympäristön 
laatuun muutoin vaikuttaminen

 Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
 muu viranomainen toimialaansa kuuluvissa asioissa.

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan 
viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen ja muun valittamaan oikeutetun katsotaan saaneen 
päätöksestä tiedon, kun päätös on julkipanon jälkeen annettu.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen 
päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai 
juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä 
arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 28/2012 103 (104)
Kaupunginhallitus

20.08.2012

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

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite: helsinki.hao@oikeus.fi
Postiosoite: Radanrakentajantie 5
 00520 HELSINKI
Faksinumero: 029 56 42079
Käyntiosoite: Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero: 029 56 42000

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää 
vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

 päätös, johon haetaan muutosta
 miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia 

siihen vaaditaan tehtäväksi
 perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan 
puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos 
valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava 
myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, johon 
asiaa koskevat ilmoituksen valittajalle voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. 
Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, 
jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai 
eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä

 päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai 
jäljennöksenä

 todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu 
selvitys valitusajan alkamisesta

 asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin 
toimitettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeus perii muutoksenhakuasian käsittelystä 90 euron 
oikeudenkäyntimaksun.
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Pöytäkirja

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

Sähköpostiosoite: helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite: PL 10
 00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero: 09 655 783
Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11–13
Puhelinnumero: 09 310 13701

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.


