
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/2013
Kaupunginhallitus

18.03.2013

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
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Kokouspaikka Kaupunginhallituksen istuntosali

Läsnä

Jäsenet

Rauhamäki, Tatu puheenjohtaja
Pajamäki, Osku 1. varapuheenjohtaja
Kari, Emma 2. varapuheenjohtaja
Hakola, Juha
Halla-aho, Jussi
Karhuvaara, Arja
Männistö, Lasse
Oskala, Hannu
Perälä, Erkki
Puhakka, Sirpa
Rissanen, Laura
Tenkula, Tarja
Torsti, Pilvi
Hamid, Jasmin varajäsen
Månsson, Björn varajäsen

Muut

Puoskari, Mari kaupunginvaltuuston puheenjohtaja
Bogomoloff, Harry kaupunginvaltuuston 1. 

varapuheenjohtaja
Paavolainen, Sara kaupunginvaltuuston 2. 

varapuheenjohtaja
Pajunen, Jussi kaupunginjohtaja
Sauri, Pekka apulaiskaupunginjohtaja
Penttilä, Hannu apulaiskaupunginjohtaja
Räty, Laura apulaiskaupunginjohtaja

poissa: 300 §
Viljanen, Ritva apulaiskaupunginjohtaja
Korhonen, Tapio rahoitusjohtaja
Pohjaniemi, Marju osastopäällikkö
Ratasvuori, Eila hallintojohtaja
Sarvilinna, Sami kaupunginlakimies
Waronen, Eero viestintäpäällikkö
Peltonen, Antti vs. päätösvalmisteluyksikön 

päällikkö
poistui 16:32, läsnä: 289 - 297 §:t
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Hari, Olli kaupunginsihteeri
saapui 16:36, poissa: 289 - 303 §:t

Hyttinen, Hannu kaupunginsihteeri
Matikainen, Kristiina kaupunginsihteeri
Mickwitz, Leena kaupunginsihteeri
Rautanen, Marja-Liisa kaupunginsihteeri
Sippola-Alho, Tanja kaupunginsihteeri
Saarinen, Erja apulaiskaupunginsihteeri
Rämö, Suvi vs. apulaiskaupunginsihteeri
Villeneuve, Anna ts. hallintosihteeri
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§ Asia

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

290 Kj/2 Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano

291 Kj/1 V Osallistuminen Olkiluoto 3 -ydinvoimalaitoshankkeen 
lisärahoitusjärjestelyyn

292 Kaj/1 V Pitäjänmäen tontin 46053/10 asemakaavan muuttaminen (nro 
12109; Karvaamokuja 1)

293 Kaj/2 V Vuosaaren ala-asteen perusparannuksen hankesuunnitelma

294 Kaj/3 V Haagan korttelien 29101 ja 29102 sekä katu-, puisto-, liikenne- ja 
erityisalueiden asemakaavan muuttaminen (nro 11966; Haagan 
ammattikoulu)

295 Sj/1 V Käräjäoikeuden lautamiesten valinta

296 Kj/3 Lainojen myöntäminen S-Asunnot Oy:lle ja Senioriasumisoikeus Oy:lle

297 Kj/4 Helsinki-mitalin valmistaminen vuonna 2013

298 Kj/5 Eron myöntäminen kaupunginsihteerin virasta eläkkeelle siirtymisen 
vuoksi

299 Kj/6 Pelastuspalveluneuvottelukunnan asettaminen vuosiksi 2013-2014

300 Kj/7 Selitys Korkeimmalle hallinto-oikeudelle Helsingin hallinto-oikeuden 
28.12.12012 antamasta päätöksestä tehdystä valituksesta

301 Kj/8 Kaupunginvaltuuston 13.3.2013 tekemien päätösten täytäntöönpano

302 Kj/9 Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

303 Kj/10 Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

304 Ryj/1 Lausunnon antaminen Etelä-Suomen aluehallintovirastolle 
rakennusviraston ympäristöhakemuksesta (Kivikko)

305 Ryj/2 Valtuutettu Tuomo Valokaisen toivomusponsi: Sadekatosten ja 
roskakorien lisääminen Hermannin Rantatien kahdelle bussipysäkille

306 Ryj/3 Kaupunginhallituksen käsiteltäväksi otettu asia: Metroliikenteen 
turvapalvelujen hankinta

307 Ryj/4 Lausunnon antaminen Liikenneviraston meluntorjunnan 
toimintasuunnitelman luonnoksesta
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308 Ryj/5 Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

309 Kaj/1 Itä-Pakilan ala-aste ja lasten päiväkoti Tammi, perusparannus ja 
laajennus

310 Kaj/2 Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

311 Stj/1 Valtuutettu Julia Virkkusen toivomusponsi leikkipuistojen avoimen 
toiminnan turvaamisesta

312 Stj/2 Valtuutettu Sirkku Ingervon toivomusponsi joustavista rajoista 
erityisesti nuorten päihdepalveluissa

313 Stj/3 Valtuutettu Riitta Skoglundin toivomusponsi päihdetyön 
järjestämisestä

314 Stj/4 Lausunto rajat ylittävän terveydenhuollon potilasdirektiivin 
toimeenpanosta

315 Stj/5 Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

316 Sj/1 Työnantajan edustajan nimeäminen kaupungin henkilöstötoimikuntaan 
toimikaudeksi 2012-2015, 1.4.2013 lukien

317 Sj/2 Tietokeskuksen arkistotoimen päällikön viran täyttäminen

318 Sj/3 Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen
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§ 289
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä 
pöytäkirjan tarkastajien valinta 

Päätös

Kaupunginhallitus päätti todeta kokouksen lailliseksi ja 
päätösvaltaiseksi sekä valita jäsenet Karin (varalla Tenkula) ja 
Karhuvaaran (varalla Männistö) tarkastamaan tämän kokouksen 
pöytäkirjan.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee todeta kokouksen lailliseksi ja 
päätösvaltaiseksi sekä valita jäsenet Karin (varalla Tenkula) ja 
Karhuvaaran (varalla Männistö) tarkastamaan tämän kokouksen 
pöytäkirjan.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen
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§ 290
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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§ 291
V Osallistuminen Olkiluoto 3 -ydinvoimalaitoshankkeen 
lisärahoitusjärjestelyyn

HEL 2013-003011 T 00 01 04 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että 
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee

 hyväksyä, että Oy Mankala Ab antaa Teollisuuden Voima Oyj:lle 
Olkiluoto 3 -ydinvoimalaitosyksikön lisärahoitusjärjestelyn 
toteuttamiseksi osakaslainasitoumuksen Oy Mankala Ab:n 
omistusosuutta vastaavassa suhteessa, enintään 24 500 000 
euroa ja hyväksyy lisärahoitusjärjestelyä koskevan ”Sopimus ja 
Sitoumus” -asiakirjan lisäyksen sekä

 hyväksyä sitovien ilmoitusten antamisen Helsingin kaupungin 
puolesta EPV Energia Oy:lle ja Pohjolan Voima Oy:lle 
Teollisuuden Voima Oyj:n Olkiluoto 3 -ydinvoimalaitosyksikön 
lisärahoitusjärjestelyyn osallistumisesta sekä Helsingin 
kaupungin osuudeksi EPV Energia Oy:n 
osakeannista/osakeanneista enintään 2 600 000 euroa ja 
Pohjolan Voima Oy:n osakeannista/osakeanneista enintään 3 
000 000 euroa.

Käsittely

Vastaehdotus:
Emma Kari: Esitys 1:
Poistetaan ranskalainen viiva, jossa annetaan lupa osallistua EPV 
Energian ja Pohjolan Voiman osakeantiin. Korvataan se seuraavalla 
ranskalaisella viivalla:

Kaupunginhallitus päättänee:

- olla osallistumatta EPV Energia Oy:n ja Pohjolan Voima Oy:n 
osakeanteihin.

Esitys 2:

Lisätään ranskalainen viiva.

Kaupunginhallitus päättänee:
- aloittaa valmistelut Olkiluoto 3:n omistuksista luopumista varten.
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Kannattajat: Hannu Oskala

Äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan

EI-ehdotus: Esitys 1:
Poistetaan ranskalainen viiva, jossa annetaan lupa osallistua EPV 
Energian ja Pohjolan Voiman osakeantiin. Korvataan se seuraavalla 
ranskalaisella viivalla: Kaupunginhallitus päättänee: - olla osallistumatta 
EPV Energia Oy:n ja Pohjolan Voima Oy:n osakeanteihin. 
Esitys 2: Lisätään ranskalainen viiva. Kaupunginhallitus päättänee:
- aloittaa valmistelut Olkiluoto 3:n omistuksista luopumista varten.

Jaa-äänet: 10
Juha Hakola, Jussi Halla-aho, Arja Karhuvaara, Björn Månsson, Lasse 
Männistö, Osku Pajamäki, Tatu Rauhamäki, Laura Rissanen, Tarja 
Tenkula, Pilvi Torsti

Ei-äänet: 5
Jasmin Hamid, Emma Kari, Hannu Oskala, Erkki Perälä, Sirpa 
Puhakka

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Äänin 10 - 5 kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Atte Malmström, konsernilakimies, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi
Matti Malinen, konserniyksikön päällikkö, puhelin: 310 36277

matti.malinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Teollisuuden Voima Oyj osakaskirje 27.02.2013
2 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 17 k., JulkL 24 § 1 mom 20 k.)
3 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 17 k., JulkL 24 § 1 mom 20 k.)
4 Oy Mankala Ab 4.3.2013

Otteet

Ote Otteen liitteet
Helsingin Energia Kunnallisvalitus, valtuusto
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Oy Mankala Ab Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee esittää kaupunginvaltuustolle, että 
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee

 hyväksyä, että Oy Mankala Ab antaa Teollisuuden Voima Oyj:lle 
Olkiluoto 3 -ydinvoimalaitosyksikön lisärahoitusjärjestelyn 
toteuttamiseksi osakaslainasitoumuksen Oy Mankala Ab:n 
omistusosuutta vastaavassa suhteessa, enintään 24 500 000 
euroa ja hyväksyy lisärahoitusjärjestelyä koskevan ”Sopimus ja 
Sitoumus” -asiakirjan lisäyksen sekä

 hyväksyä sitovien ilmoitusten antamisen Helsingin kaupungin 
puolesta EPV Energia Oy:lle ja Pohjolan Voima Oy:lle 
Teollisuuden Voima Oyj:n Olkiluoto 3 -ydinvoimalaitosyksikön 
lisärahoitusjärjestelyyn osallistumisesta sekä Helsingin 
kaupungin osuudeksi EPV Energia Oy:n 
osakeannista/osakeanneista enintään 2 600 000 euroa ja 
Pohjolan Voima Oy:n osakeannista/osakeanneista enintään 3 
000 000 euroa.

Esittelijä

Taustaa

Oy Mankala Ab (Mankala) on Teollisuuden Voima Oyj:n (TVO) 
osakkaana mukana omistusosuuttaan vastaavalla osuudella (8,14 %) 
Olkiluoto 3 (OL3) ydinvoimalaitoshankkeessa. Helsingin Energia / 
Helsingin kaupunki on Pohjolan Voima Oy:n (PVO) ja EPV Energia 
Oy:n (EPV) osakkaana mukana kyseisten yhtiöiden OL3-osakesarjojen 
omistusosuuttaan vastaavalla osuudella OL3-
ydinvoimalaitoshankkeessa (PVO:n kautta n. 0,76 % TVO:n OL3-
hankkeesta ja EPV:n sarjojen kautta yhteensä n. 0,79 % TVO:n OL3-
hankkeesta). 

Osallistumisesta OL3:n teho-osuuden hankintaan ja siihen liittyvistä 
rahoitusjärjestelyistä on tähän mennessä päätetty seuraavasti:

Helsingin kaupunginvaltuusto on 12.11.2003 (243 §) päättänyt:

 hyväksyä Helsingin kaupungin puolesta sitovien ilmoitusten 
antamisen Teollisuuden Voima Oy:lle, Etelä-Pohjanmaan Voima 
Oy:lle (nyk. EPV Energia Oy) ja Pohjolan Voima Oy:lle teho-
osuuksien varaamisesta rakennettavasta uudesta 
ydinvoimalaitosyksiköstä Helsingin Energian tarkemmin 
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määrittelemien, lähtökohtaisesti nykyisiä omistusosuuksia 
vastaavien teho-osuuksien puitteissa, sekä

 hyväksyä Oy Mankala Ab:n enintään 42 miljoonan euron 
osakepääoman korotuksen sekä Helsingin kaupungin osuudeksi 
Etelä-Pohjanmaan Voima Oy:n osakepääoman korotuksesta 
enintään 1 miljoonaa euroa ja Pohjolan Voima Oy:n 
osakepääoman korotuksesta enintään 2 miljoonaa euroa sekä 
kehottaa Helsingin Energiaa omalla tulorahoituksellaan 
kokonaan rahana merkitsemään em. osakepääoman korotukset 
kaupungin puolesta ja nimiin.

Edelleen kaupunginhallitus on toimeenpanopäätöksellään 17.11.2003 
(1308 §) päättänyt muun muassa:

 kehottaa Oy Mankala Ab:n hallitusta toimimaan niin, että yhtiö 
voi antaa Teollisuuden Voima Oy:lle sen pyytämän sitovan 
ilmoituksen teho-osuuden varaamisesta rakennettavasta 
uudesta ydinvoimalaitosyksiköstä Helsingin Energian tarkemmin 
määrittelemän, lähtökohtaisesti nykyistä omistusosuutta 
vastaavan teho-osuuden puitteissa

 kehottaa Helsingin Energiaa kaupungin puolesta antamaan 
Etelä-Pohjanmaan Voima Oy:lle ja Pohjolan Voima Oy:lle niiden 
pyytämät vastaavat sitovat ilmoitukset ja tarkemmin 
määrittelemään kyseiset lähtökohtaisesti nykyisiä 
omistusosuuksia vastaavat teho-osuudet sekä kaupungin 
puolesta sopimaan näiden osakkuusyhtiöihin liittyvät käytännön 
järjestelyt ja allekirjoittamaan tarvittavat sopimukset ja muut 
asiakirjat

 kehottaa Oy Mankala Ab:n hallitusta ryhtymään toimenpiteisiin 
teho-osuuksien hankinnan rahoittamiseksi osaksi yhtiön 
osakepääomaa korottamalla enintään 42 miljoonalla eurolla ja 
muun rahoituksen osalta yhtiön hallituksen päättämällä tavalla ja 
kaupunginkanslian rahatoimiston kanssa sovituin 
rahoitusjärjestelyin

 kehottaa Helsingin Energiaa hoitamaan Oy Mankala Ab:n, Etelä-
Pohjanmaan Voima Oy:n ja Pohjolan Voima Oy:n 
osakepääomien korotuksiin liittyvät muut toimenpiteet, sekä

 kehottaa Helsingin Energiaa ja Oy Mankala Ab:tä muutoinkin 
sopimaan kaupungin puolesta teho-osuuksien merkintään ja 
osakkuuksiin liittyvät käytännön järjestelyt sekä allekirjoittamaan 
järjestelyihin liittyvät asiakirjat silloin, kun ne edellyttävät 
toimimista kaupungin puolesta tytär- ja osakkuusyhtiöissä.
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Mankalan TVO:lle maksamat rahoitusosuudet ja lainasitoumukset

Kaupunginvaltuuston päätökseen perustuen Mankala on yhdessä 
muiden TVO:n B-sarjan (OL3) osakkaiden kanssa 5.12.2003 
allekirjoittanut ”Sopimus ja Sitoumus” -asiakirjan, jonka mukaan 
osakkaat ovat sopineet OL3-laitosyksikön omarahoitusosuuden 
järjestämisestä TVO:n osakepääoman korotuksilla ja osakkaiden 
yhtiölle antamilla lainoilla. Mankala sitoutui omistusosuutensa 
mukaisessa suhteessa OL3-ydinvoimalaitosyksikön rahoittamiseksi 
merkitsemään TVO:n osakepääoman korotuksina yhteensä 58 364 657 
euroa ja antamaan TVO:lle osakaslainaa 14 591 164 euroa. Valtuuston 
päätöksen perusteluissa Mankalan osakasrahoitusosuus TVO:hon 
määritettiin kaikkiaan 73 miljoonaksi euroksi.

Mainittuun sopimukseen ja valtuuston päätökseen perustuen Mankala 
on maksanut osakaslainana TVO:lle 14 591 164 euroa ja TVO:n 
osakepääoman korotuksina yhteensä 58 364 675,44 euroa. Mankalan 
osakepääomaa on korotettu 41 999 872,48 euroa.

Tämän lisäksi Mankala on sitoutunut antamaan TVO:lle OL3-
ydinvoimalaitosyksikön lisärahoitusjärjestelyn toteuttamiseksi 
osakaslainaa Mankalan omistusosuutta vastaavassa suhteessa 24 413 
556 euroa. Mankala on konsernijohdon antaman 
ennakkosuostumuksen (Koja 16.3.2009 § 45) perusteella 
allekirjoittanut ”Sopimus ja Sitoumus” -asiakirjan lisäyksen ja 
osakaslainasopimuksen 30.3.2009. Kyseistä osakaslainaa ei ole vielä 
nostettu. Osakaslainasitoumusten nostoaikaa pidennettiin 22.3.2012 
vuoden 2013 lopusta vuoden 2015 loppuun saakka.

Helsingin Energian PVO:lle ja EPV:lle maksamat rahoitusosuudet

Kaupunginvaltuuston päätökseen 12.11.2003 perustuen Helsingin 
Energia on maksanut PVO:lle osakepääoman korotuksena 1 062 376 
euroa (PVO:n B2-sarja). 

EPV omistaa OL3-projektia A1- ja A3-osakesarjojensa kautta. A1-
sarjassa on suora TVO-omistus ja A3-sarjassa PVO:n kautta tapahtuva 
omistus. Helsingin Energia on maksanut EPV:lle osakepääoman 
korotuksena 414 160 euroa (EPV A3-sarja) sekä 1 411 900 euroa 
(EPV A1-sarja), mikä summa kohdistui sekä OL1 ja OL2 investointeihin 
että myös OL3 investointiin.

TVO:n uusi osakaslainasitoumus sekä lisäys ”Sopimus ja Sitoumus” -asiakirjaan

TVO on toimittanut osakkailleen osakaskirjeen 27.2.2013 koskien OL3-
ydinvoimalaitosyksikön lisäosakaslainasitoumusta (liite 1). 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/2013 8 (154)
Kaupunginhallitus

Kj/1
18.03.2013

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

Kirjeen mukaan OL3-laitosyksikön valmistuminen tulee viivästymään 
TVO:n arvion mukaan edelleen. OL3-laitosyksikön asennustyöt ja 
automaation suunnittelu eivät ole edenneet laitosyksikköä avaimet 
käteen -sopimuksella rakentavan Areva-Siemens -konsortion 
aikataulujen mukaisesti. Laitostoimittajalta ei ole saatu siltä edellytettyä 
kokonaisaikataulun päivitystä. TVO arvioi helmikuussa 2013, että 
kaupallinen sähköntuotannon aloittaminen voi siirtyä vuoteen 2016. 

TVO on sitoutunut OL3-projektin rahoitussopimuksissa siihen, että 
osakkaiden osuus joko osakepääoman tai osakaslainojen muodossa 
on vähintään 25 %. Vuonna 2009 annettu osakaslainojen lisäsitoumus 
300 000 000 euroa (Mankala 24 413 556 euroa) riittää laitostoimittajan 
aiemmin ilmoittamaan kaupallisen käytön aloitusajankohtaan (elokuu 
2014). 

TVO varautuu ylläpitämään OL3-projektilla riittävän 
omavaraisuusasteen sekä selviytymään mahdollisista lisäviiveistä ja 
mahdollisista lisäkustannuksista projektin loppuun saattamiseksi. Tällä 
perusteella TVO:n hallitus esittää kirjeessään 27.2.2013 osakkaille 
300 000 000 euron suuruisen lisäosakaslainasitoumuksen tekemistä.

TVO:n hallitus tulee esittämään ylimääräiselle yhtiökokoukselle 
12.6.2013, että yhtiökokous päättäisi esittää yhtiön osakkaille lisäystä 
”Sopimus ja Sitoumus” -asiakirjaan sekä osakaslainan antamista.

Mankalan osakaslainasitoumus

Mankalan omistusosuutta vastaava osuus TVO:n hallituksen 
esittämästä osakaslainasitoumuksesta on 24 413 556 euroa. Mainitun 
uuden osakaslainasitoumuksen jälkeen Mankalan osakaslaina ja 
osakaslainasitoumukset TVO:n OL3-projektiin liittyen olisivat yhteensä 
63 418 276 euroa. TVO:n OL3-projektiin liittyviin osakeanteihin 
Mankala on osallistunut 58 364 675,44 eurolla.

PVO:n ja EPV:n osakeannit

PVO ja EPV ovat myös toimittaneet 28.2.2013 osakkailleen vastaavat 
osakaskirjeet ja niihin liittyvät sitovat osakaskyselyt (liitteet 2 ja 3).

PVO:n TVO:lle jo vuonna 2009 antaman noin 180 000 000 euron 
lisäosakaslainasitoumuksen sekä TVO:n nyt esittämän uuden 
lisäosakaslainasitoumuksen, josta PVO:n osuus olisi noin 180 000 000 
euroa, PVO on suunnitellut rahoittavansa B2-osakesarjan 230 000 000 
euron suunnatulla osakeannilla. Helsingin Energian omistusosuuden 
(1,27 %) mukainen osuus tästä osakeannista on noin 2 920 000 euroa. 
PVO:n ylimääräinen yhtiökokous päättää 5.6.2013 osakeannista.
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EPV:ssä tarvittava pääomitus tullaan tekemään suunnatulla 
osakeannilla A1- ja A3-osakesarjoihin. EPV:n A1-sarjan pääomitus 
vastaa EPV:n omistusosuuden mukaista TVO:n pääomitustarvetta ja 
A3-sarjan pääomitus vastaa EPV:n omistusosuuden mukaista PVO:n 
pääomitustarvetta. Helsingin Energian osuus A1-sarjan osakeannista 
(9,41 %) on noin 1 860 000 euroa ja A3-sarjan osakeannista (5,54 %) 
noin 670 000 euroa. EPV:n ylimääräinen yhtiökokous 31.5.2013 
päättää osakeanneista. 

Helsingin Energian / Helsingin kaupungin tulee 15.4.2013 mennessä 
toimittaa EPV:lle ja 30.4.2013 mennessä PVO:lle sitova ilmoitus 
osakeanteihin osallistumisesta.

Tarvittava rahoitus

Helsingin Energia huolehtii Oy Mankala Ab:n tarvittavasta 
pääomittamisesta osakaslainan nostoajankohtana.

Helsingin Energia huolehtii PVO:n ja EPV:n osakeantien 
rahoittamisesta tulorahoituksellaan.

Omistajaohjaus

Oy Mankala Ab:n hallitus on 4.3.2013 kokouksessaan päättänyt hakea 
omistajan ennakkosuostumusta TVO:n hallituksen esittämän 
osakaslainasitoumuksen antamiselle sekä ”Sopimus ja sitoumus” -
asiakirjan lisäyksen hyväksymiselle (liite 4). 

Oy Mankala Ab on kaupungin kokonaan omistama tytäryhtiö. 
Kaupunginvaltuuston 16.1.2008 hyväksymien konserniohjeiden 
mukaan tytäryhteisön on ennalta hankittava konsernijohdon suostumus 
mm. merkittävään lainanantoon. 

Mankalan hallituksen tulee päättää esitetyn osakaslainasitoumuksen 
antamisesta ennen TVO:n 12.6.2013 pidettävää ylimääräistä 
yhtiökokousta.

Esittelijä

Esittelijä toteaa, että on Helsingin Energian / Helsingin kaupungin edun 
mukaista osallistua esitettyihin lisärahoitusjärjestelyihin TVO:n 
rahoitusaseman turvaamiseksi ja OL3-hankkeen rahoituskustannusten 
minimoimiseksi.

Helsingin Energian johtokunnalta on pyydetty lausunto Olkiluoto 3 -
ydinvoimalaitoshankkeen lisärahoitusjärjestelyyn osallistumisesta. 
Lausunto on nähtävissä asian päätöshistoriassa.
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PVO:n ja EPV:n salassa pidettävät (JulkL 24 § 1 mom. 17 k ja 20 k) 
osakaskirjeet ovat liitteinä 2-3. Muu asiaan liittyvä salassa pidettävä 
(JulkL 24 § 1 mom. 17 k ja 20 k) tausta-aineisto on valtuutettujen 
nähtävänä tämän asian valmistelijalla talous- ja 
suunnittelukeskuksessa ennen kaupunginhallituksen ja 
kaupunginvaltuuston kokousta ja kaupunginvaltuuston kokouksessa.

EPV:n ja PVO:n ylimääräisiin yhtiökokouksiin liittyvät Helsingin 
kaupungin yhtiökokousedustajaa sekä edustajalle annettavia 
tarpeellisia toimiohjeita koskevat asiat käsitellään kaupungin 
päätöksenteossa erikseen yhtiökokouskutsujen saapumisen jälkeen. 

Kaupunginhallitus toteaa, että mikäli kaupunginvaltuusto hyväksyy sille 
nyt tehdyn esityksen, niin kaupunginhallitus tulee täytäntöönpanon 
yhteydessä

 kehottamaan Oy Mankala Ab:tä antamaan Teollisuuden Voima 
Oyj:lle Olkiluoto 3 -ydinvoimalaitosyksikön 
lisärahoitusjärjestelyyn liittyvän lisäosakaslainasitoumuksen Oy 
Mankala Ab:n omistusosuutta vastaavassa suhteessa, enintään 
24 500 000 euroa sekä hyväksymään lisärahoitusjärjestelyä 
koskevan Sopimus ja Sitoumus -asiakirjan lisäyksen,

 kehottamaan Helsingin Energia -liikelaitosta antamaan Helsingin 
kaupungin puolesta EPV Energia Oy:lle ja Pohjolan Voima 
Oy:lle niiden pyytämät sitovat ilmoitukset Teollisuuden Voima 
Oyj:n Olkiluoto 3 -ydinvoimalaitosyksikön lisärahoitusjärjestelyyn 
osallistumisesta ja merkitsemään EPV Energia Oy:n enintään 2 
600 000 euron suuruiset osakeannit ja Pohjolan Voima Oy:n 
enintään 3 000 000 euron suuruisen osakeannin/osakeannit 
kaupungin puolesta ja nimiin, ja 

 kehottamaan Helsingin Energiaa hoitamaan EPV Energia Oy:n 
ja Pohjolan Voima Oy:n osakepääomien korotuksiin liittyvät 
käytännön toimenpiteet, ja 

 kehottamaan Oy Mankala Ab:n hallitusta ryhtymään tarvittaviin 
toimenpiteisiin lisäosakaslainasitoumuksen mukaisen 
lisäosakaslainan rahoittamiseksi Helsingin kaupungin talous- ja 
suunnittelukeskuksen kanssa sovittavin rahoitusjärjestelyin, 
sekä lisäksi

 kehottamaan Oy Mankala Ab:tä toimimaan Teollisuuden Voima 
Oyj:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa siten, että 
lisärahoitusjärjestely voidaan toteuttaa esitetyllä tavalla, ja 
kehottamaan Helsingin Energiaa ja Oy Mankala Ab:tä 
muutoinkin sopimaan kaupungin puolesta 
lisärahoitusjärjestelyyn liittyvät käytännön järjestelyt sekä 
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allekirjoittamaan järjestelyihin liittyvät asiakirjat silloin, kun ne 
edellyttävät toimimista kaupungin puolesta tytär- ja/tai 
osakkuusyhtiöissä.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Atte Malmström, konsernilakimies, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi
Matti Malinen, konserniyksikön päällikkö, puhelin: 310 36277

matti.malinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Teollisuuden Voima Oyj osakaskirje 27.02.2013
2 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 17 k., JulkL 24 § 1 mom 20 k.)
3 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 17 k., JulkL 24 § 1 mom 20 k.)
4 Oy Mankala Ab 4.3.2013

Otteet

Ote Otteen liitteet
Helsingin Energia Kunnallisvalitus, valtuusto
Oy Mankala Ab Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Talous- ja suunnittelukeskus

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 11.03.2013 § 269

Pöydälle 11.03.2013

HEL 2013-003011 T 00 01 04 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Atte Malmström, konsernilakimies, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi
Matti Malinen, konserniyksikön päällikkö, puhelin: 310 36277

matti.malinen(a)hel.fi
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Helsingin Energian johtokunta 05.03.2013 § 11

HEL 2013-003011 T 00 01 04 00

Päätös

Johtokunta päätti esittää lausuntonaan kaupunginhallitukselle ja 
edelleen kaupunginvaltuustolle, että se 

 kehottaa Oy Mankala Ab:tä antamaan Teollisuuden Voima 
Oyj:lle Olkiluoto 3-ydinvoimalaitosyksikön lisärahoitusjärjestelyn 
toteuttamiseksi osakaslainasitoumuksen Oy Mankala Ab:n 
omistusosuutta vastaavassa suhteessa, enintään 24 500 000 
euroa, edellyttäen, että kaikki Teollisuuden Voima Oyj:n 
osakkaat antavat vastaavan sitoumuksen, ja

 kehottaa Helsingin Energiaa antamaan Helsingin kaupungin 
puolesta EPV Energia Oy:lle ja Pohjolan Voima Oy:lle niiden 
pyytämät sitovat ilmoitukset Teollisuuden Voima Oyj:n Olkiluoto 
3-ydinvoimalaitosyksikön lisärahoitusjärjestelyyn 
osallistumisesta ja merkitsemään omalla tulorahoituksellaan 
EPV Energia Oy:n enintään 2 600 000 euron osakeannit ja 
Pohjolan Voima Oy:n enintään 3 000 000 euron osakeannin 
kaupungin puolesta ja nimiin, ja

 kehottaa Helsingin Energiaa hoitamaan EPV Energia Oy:n ja 
Pohjolan Voima Oy:n osakepääomien korotuksiin liittyvät 
käytännön toimenpiteet, ja

 kehottaa Oy Mankala Ab:n hallitusta ryhtymään tarvittaviin 
toimenpiteisiin lisäosakaslainasitoumuksen mukaisen 
lisäosakaslainan rahoittamiseksi Helsingin kaupungin talous- ja 
suunnittelukeskuksen kanssa sovituin rahoitusjärjestelyin, sekä 
lisäksi

 kehottaa Helsingin Energiaa ja Oy Mankala Ab:tä toimimaan 
edellä mainittujen yhtiöiden ylimääräisissä yhtiökokouksissa 
siten, että lisärahoitusjärjestely voidaan toteuttaa esitetyllä 
tavalla ja muutoinkin sopimaan kaupungin puolesta 
lisärahoitusjärjestelyyn liittyvät käytännön järjestelyt sekä 
allekirjoittamaan järjestelyihin liittyvät asiakirjat silloin, kun ne 
edellyttävät toimimista kaupungin puolesta tytär- ja/tai 
osakkuusyhtiöissä.

Käsittely

05.03.2013 Ehdotuksen mukaan
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Johtokunta kuuli asiantuntijana toimitusjohtaja Pekka Mannista. 

Vastaehdotus:
Piia Häkkinen: Esitän, että lisärahoitukseen osallistuminen hylätään 
taloudellisten epävarmuuksien vuoksi.

Kannattajat: Mikko Koikkalainen

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Esitän, että lisärahoitukseen osallistuminen hylätään 
taloudellisten epävarmuuksien vuoksi.

Jaa-äänet: 5
Anna-Maria Kantola, Pekka Majuri, Pauliina Posti, Lea Saukkonen, 
Päivi Varjoniemi

Ei-äänet: 4
Piia Häkkinen, Mikko Koikkalainen, Teemu Meronen, Maria Vuorelma

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Esittelijä
Johtaja
Kauno Kaija

Lisätiedot
Kauno Kaija, Johtaja, puhelin: +358 9 617 2100

kauno.kaija(a)helen.fi
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§ 292
V Pitäjänmäen tontin 46053/10 asemakaavan muuttaminen (nro 
12109; Karvaamokuja 1)

HEL 2011-005422 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että 
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee hyväksyä 46. kaupunginosan 
(Pitäjänmäki, Pitäjänmäen teollisuusalue) korttelin nro 46053 tontin nro 
10 asemakaavan muutoksen 27.3.2012 päivätyn ja 11.12.2012 
muutetun asemakaavakartan nro 12109 mukaisena ja 
asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä

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

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12109 kartta, päivätty 27.3.2012, 
muutettu 11.12.2012

2 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12109 selostus, päivätty 
27.3.2012, muutettu 11.12.2012

3 Sijaintikartta
4 Havainnekuva 27.3.2012
5 Ilmakuva
6 Osa päätöshistoriaa

Otteet

Ote Otteen liitteet
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskus

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

Helen Sähköverkko Oy
Helsingin seudun 
ympäristöpalvelut-
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kuntayhtymä/Vesihuolto

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee esittää kaupunginvaltuustolle, että 
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee hyväksyä 46. kaupunginosan 
(Pitäjänmäki, Pitäjänmäen teollisuusalue) korttelin nro 46053 tontin nro 
10 asemakaavan muutoksen 27.3.2012 päivätyn ja 11.12.2012 
muutetun asemakaavakartan nro 12109 mukaisena ja 
asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein.

Tiivistelmä

Asemakaavan muutos mahdollistaa 5–7-kerroksisen toimitalon 
rakentamisen nykyisen matalamman teollisuusrakennuksen tilalle. 
Tontin rakennusoikeus nousee noin 4 060 k-m2:llä siten, että tontin 
enimmäiskerrosalaksi tulee 10 900 k-m2. Tavoitteena on yritysalueen 
Vihdintien puoleisen rakennusrintaman kohentaminen 
täydennysrakentamalla. Kun lisäksi tontin käyttötarkoitus muutetaan 
teollisuustontista toimitilarakennusten korttelialueeksi (KTY), tämä 
mahdollistaa suunnitellun rakennuksen joustavamman käytön 
muuttuviin tarpeisiin.

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on mahdollistaa tontin 46053/10 
kehittäminen tehokkaan työpaikkatoiminnan käyttöön. Asemakaavan 
muutoksella halutaan edesauttaa täydennysrakentamista hyvin 
näkyvällä paikalla Pitäjänmäen yritysalueella sekä lisätä 
rakennuskannan käyttövaihtoehtoja. Lisäksi asemakaavan muutoksen 
tavoitteena on luoda edellytykset hyvälle kaupunkikuvalle.

Esittelijä

Tontti sijaitsee Pitäjänmäen yritysalueen itäosassa Vihdintien ja 
Karvaamokujan risteyksessä. Kaupunki omistaa tontin. Tontin 
vuokraaja on Peab Oy.

Kaavoitustyö on tullut vireille Peab Oy:n (tontin 46053/10 haltija) 
hakemuksen johdosta. Tontille on haettu rakennusoikeuden nostamista 
siten, että nykyaikaisten toimistorakennusten sijoittaminen tontille olisi 
mahdollista kaavamuutosvaiheessa laadittavien suunnitelmien 
perusteella.

Helsingin yleiskaava 2002:ssa alue on kerrostalovaltaista aluetta 
(asuminen/toimitilat). Aluetta koskee lisämerkintä, toimitilavaltaisena 
kehitettävä alue. 
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Alueella on voimassa asemakaava vuodelta 2001. Kaavan mukaan 
tontti on teollisuus- ja varastorakennusten korttelialuetta (T). Tontin 
maanpäällinen sallittu kerrosala 6 841 k-m2 vastaa tonttitehokkuutta e 
= 1,58 ja kellarissa sallittu kerrosala 2 012 k-m2 tehokkuuslukua e = 
0,46. Tontin rakennetusta kerrosalasta saa käyttää enintään 45 % 
toimistotiloihin. Tontille saa rakentaa enintään 23 metriä korkean 
rakennuksen. Karvaamokujan varteen on merkitty istutettava puurivi. 
Tontin lounaiskulmassa on muuntamovaraus.

Tontilla on kolmikerroksinen, 1960-luvulla rakennettu 
teollisuusrakennus sekä pieni muuntamorakennus. Viereiset 
rakennukset ovat korkeampia, 5–6-kerroksisia toimisto- ja 
teollisuusrakennuksia. Tontin itäpuolella kulkee vilkasliikenteinen 
Vihdintie. Tontin ja Karvaamokujan eteläpuolella on Vihdintien puolella 
osittain rakentumaton toimistokortteli, ns. "Piimäen kärki". 

Asemakaavan muutoksen sisältö ja tavoitteet

Tontille suunnitellaan uutta 5–7-kerroksista toimitilarakennusta 
täydentämään työpaikka-aluetta Pitäjänmäen yritysalueen itäisellä 
reunalla. Autopaikat sijoitetaan maanalaisiin kellarikerroksiin. Ajoyhteys 
tontille on Karvaamokujalta. Maanpäällistä kerrosalaa nostetaan noin 4 
060 k-m2:llä siten, että tontin enimmäiskerrosalaksi tulee 10 900 k-m2 
toimitilakerrosalaa. Tämä vastaa tonttitehokkuutta e = 2,52.

Teollisuus- ja varastorakennusten (T) tontti muutetaan 
toimitilarakennusten korttelialueeksi (KTY). Tontilla saa rakennukseen 
sijoittaa toimisto-, tutkimus-, näyttely-, koulutus-, ravintola- ja vastaavia 
tiloja, ympäristöhäiriötä aiheuttamattomia teollisuus- ja varastotiloja 
sekä liikuntaa ja vapaa-ajan toimintaa palvelevia tiloja. Lisäksi tontilla 
saa maantasokerrokseen sijoittaa kerrosalaan laskettavaa liiketilaa 
korkeintaan 500 k-m2.

Autojen pysäköintitiloja, väestönsuojia ja teknisiä tiloja saa tontilla 
sijoittaa kolmeen maanalaiseen kellarikerrokseen, pysäköintitiloihin 
johtava ajoramppi maantasokerrokseen sekä teknisiä tiloja ylimpään 
kerrokseen asemakaavassa merkityn kerrosalan estämättä. 

Autopaikkamääräys muutetaan yritysalueen muiden toimitilatonttien 
mukaiseksi: toimitilat vähintään 1 ap/100 k-m2 ja enintään 1 ap/75 k-
m2. Liiketilojen autopaikkamääräys on 1 ap/50 k-m2. 
Polkupyöräpaikkoja tulee sijoittaa tontille vähintään 1 pp/90 k-m2.

Suunnittelun vaiheet ja vuorovaikutus

Osallistuminen ja vuorovaikutus on järjestetty osallistumis- ja 
arviointisuunnitelman mukaisesti. 
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Asemakaavaehdotus on ollut julkisesti nähtävillä 20.4. - 21.5.2012. 
Muistutuksia ei esitetty.

Ehdotuksesta ovat antaneet lausuntonsa Helsingin Energia -liikelaitos 
ja Helsingin Sähköverkko Oy, Helsingin seudun ympäristöpalvelut -
kuntayhtymä, kiinteistövirasto, yleisten töiden lautakunta ja 
ympäristökeskus. 

Kaavamuutoksen valmisteluun liittyen ei ole esitetty mielipiteitä.

Tonttiin kohdistuvaa maanvuokrasopimusta sekä vuokranmäärää 
tullaan tarkistamaan vastaamaan asemakaavan muutoksen mukaista 
rakennusoikeutta ja käyttötarkoitusta kun asemakaavan muutos on 
saanut lainvoiman.

Asemakaavan muutosehdotukseen on Helsingin Energia liikelaitoksen 
ja Helsingin Sähköverkko Oy:n lausuntojen johdosta lisätty tontin 
46053/10 länsireunaan maanalaisen johdon aluevarausmerkintä.

Esitys on kaupunkisuunnittelulautakunnan ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä

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

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12109 kartta, päivätty 27.3.2012, 
muutettu 11.12.2012

2 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12109 selostus, päivätty 
27.3.2012, muutettu 11.12.2012

3 Sijaintikartta
4 Havainnekuva 27.3.2012
5 Ilmakuva
6 Osa päätöshistoriaa

Otteet

Ote Otteen liitteet
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskus

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, 
asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen
Esitysteksti
Liite 1
Liite 2
Liite 6
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Helen Sähköverkko Oy
Helsingin seudun 
ympäristöpalvelut-
kuntayhtymä/Vesihuolto

Tiedoksi

Kaupunkisuunnittelulautakunta
Kiinteistölautakunta
Rakennuslautakunta
Helsingin Energia -liikelaitos
Kiinteistövirasto
Yleisten töiden lautakunta
Ympäristökeskus
Rakennusvalvontavirasto

Päätöshistoria

Kiinteistövirasto 13.6.2012

HEL 2011-005422 T 10 03 03

Kiinteistökartta F5 T2, Karvaamokuja 1 

Pyydettyyn lausuntoon 46. kaupunginosan (Pitäjänmäki) korttelin 
46053 tontin 10 asemakaavan muutosehdotuksesta nro 12109 
kiinteistövirasto toteaa seuraavaa:

Kiinteistövirasto toteaa, että aloitteen teollisuus- ja varastorakennusten 
tontin (T) muuttamisesta toimitilarakennusten tontiksi (KTY) on tehnyt 
tontin vuokralainen Peab Oy. 

Kaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa tontin 46053/10 
kehittäminen tehokkaan työpaikkatoiminnan käyttöön. Asemakaavan 
muutoksella halutaan edesauttaa käyttämättömän rakennusoikeuden 
toteuttamismahdollisuuksia ja lisätä olemassa olevaa rakennusoikeutta. 
KTY-tontin kokonaiskerrosala tulee olemaan 10 900 k-m². 

Kaavamuutos korottaa tontin rakennusoikeutta 4 060 kerrosneliömet-
rillä ja sen käyttötarkoitus muuttuu teollisuus- ja varastokäytöstä 
toimitilarakentamisen tarkoituksiin. 

Kiinteistövirasto toteaa, että tonttiin kohdistuvaa maanvuokrasopimusta 
sekä vuokranmäärää tullaan tarkistamaan vastaamaan asemakaavan 
muutoksen mukaista rakennusoikeutta ja käyttötarkoitusta kun 
asemakaavan muutos on saanut lainvoiman. 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/2013 19 (154)
Kaupunginhallitus

Kaj/1
18.03.2013

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

Kiinteistövirastolla ei ole huomauttamista itse kaavamuutosehdotuk-
seen.

Lisätiedot
Vennonen Henna, tonttiasiamies, puhelin: 310 36464

henna.vennonen(a)hel.fi

Helsingin Energia -liikelaitos 8.6.2012

HEL 2011-005422 T 10 03 03

Helsingin Energian lausunto liitteessä1.

Lisätiedot
Kivirinne Jouni, Yleissuunnitteluinsinööri, puhelin: +358 9 617 2936

jouni.kivirinne(a)helen.fi

Yleisten töiden lautakunta 29.05.2012 § 294

HEL 2011-005422 T 10 03 03

Päätös

Yleisten töiden lautakunta päätti antaa kaupunkisuunnitteluvirastolle 
seuraavan lausunnon:

Yleisten töiden lautakunta puoltaa asemakaavan muutosehdotuksen
hyväksymistä. Asemakaavan muutosehdotuksesta ei aiheudu
kustannuksia rakennusvirastolle.

Esittelijä
kaupunginarkkitehti
Jukka Kauto

Lisätiedot
Jere Saarikko, aluesuunnittelija, puhelin: 310 39857

jere.saarikko(a)hel.fi
Marko Jylhänlehto, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38237

marko.jylhanlehto(a)hel.fi

Ympäristölautakunta 08.05.2012 § 154

HEL 2011-005422 T 10 03 03

Päätös

Ympäristölautakunta päätti, että lausunnon  asiasta antaa 
ympäristökeskus.

Esittelijä
ympäristötutkimuspäällikkö
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Päivi Kippo-Edlund

Lisätiedot
Eeva Pitkänen, ympäristötarkastaja, puhelin: +358 9 310 31517

eeva.pitkanen(a)hel.fi

Kaupunkisuunnittelulautakunta 27.03.2012 § 125

HEL 2011-005422 T 10 03 03

Ksv 0567_2, Karvaamokuja 1, karttaruutu F5/T2

Päätös

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti lähettää 27.3.2012 päivätyn 46. 
kaupunginosan (Pitäjänmäki, Pitäjänmäen teollisuusalue) korttelin 
46053 tontin 10 asemakaavan muutosehdotuksen nro 12109 
kaupunginhallitukselle puoltaen sen hyväksymistä.

Samalla lautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, että 
asemakaavan muutosehdotus asetetaan nähtäville 30 päiväksi 
maankäyttö- ja rakennusasetuksen 27 §:n mukaisesti. 

Lisäksi lautakunta päätti kehottaa kaupunkisuunnitteluvirastoa 
perimään hakijalta Kustannukset-liitteen mukaiset asemakaavan 
laatimis- ja käsittelykustannukset asemakaavan hyväksymisen jälkeen.

Lautakunta päätti hyväksyä esittelijän muuttaman ehdotuksen. Esittelijä 
muutti ehdotustaan seuraavasti:

"Esityslistatekstin kohdan Asemakaavan muutoksen sisältö ja 
perustelut alakohtaan Toimitilarakennusten korttelialue (KTY) viimeisen 
kappaleen toiseksi viimeinen virke muutetaan kuulumaan seuraavasti: 
'Liiketilojen autopaikkamääräys on 1 ap/60 k-m2.' Esityslistatekstissä 
lukee tässä kohdassa 'Liiketilojen autopaikkamääräys on 1 ap/50 k-
m2.'

Vastaava korjaus tehdään asemakaavan muutosehdotuksen 
selostukseen kohdan Asemakaavan muutoksen kuvaus alakohtaan 
Toimitilarakennusten korttelialue (KTY) viimeisen kappaleen toiseksi 
viimeiseen virkkeeseen.

Asemakaavan muutosehdotuksen autopaikkoja ja polkupyöräpaikkoja 
koskevaan määräykseen lisätään liiketiloja koskeva osio. Muutettuna 
määräys on seuraava:

Auto- ja polkupyöräpaikkojen määrät ovat:
- toimitilat     vähintään 1 ap/100 k-m2
                    enintään 1 ap/75 k-m2 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/2013 21 (154)
Kaupunginhallitus

Kaj/1
18.03.2013

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

- liiketilat      1 ap/60 k-m2 
- vähintään 1 pp/90 k-m2."

Päätösjakelu:

- kaupunginhallitus

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

- laskutus, hallintokeskus *********

- laskutus, kaupunkisuunnitteluvirasto *******

Käsittely

27.03.2012 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Esittelijä muutti ehdotustaan seuraavasti:

"Esityslistatekstin kohdan Asemakaavan muutoksen sisältö ja 
perustelut alakohtaan Toimitilarakennusten korttelialue (KTY) viimeisen 
kappaleen toiseksi viimeinen virke muutetaan kuulumaan seuraavasti: 
'Liiketilojen autopaikkamääräys on 1 ap/60 k-m2.' Esityslistatekstissä 
lukee tässä kohdassa 'Liiketilojen autopaikkamääräys on 1 ap/50 k-
m2.'

Vastaava korjaus tehdään asemakaavan muutosehdotuksen 
selostukseen kohdan Asemakaavan muutoksen kuvaus alakohtaan 
Toimitilarakennusten korttelialue (KTY) viimeisen kappaleen toiseksi 
viimeiseen virkkeeseen.

Asemakaavan muutosehdotuksen autopaikkoja ja polkupyöräpaikkoja 
koskevaan määräykseen lisätään liiketiloja koskeva osio. Muutettuna 
määräys on seuraava:

Auto- ja polkupyöräpaikkojen määrät ovat:
- toimitilat     vähintään 1 ap/100 k-m2
                    enintään 1 ap/75 k-m2 
- liiketilat      1 ap/60 k-m2 
- vähintään 1 pp/90 k-m2."

Esittelijä
asemakaavapäällikkö
Olavi Veltheim

Lisätiedot
Siv Nordström, arkkitehti, puhelin: 310 37322

siv.nordstrom(a)hel.fi
Pirjo Koivunen, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37128

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

peik.salonen(a)hel.fi
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§ 293
V Vuosaaren ala-asteen perusparannuksen hankesuunnitelma

HEL 2012-006694 T 10 06 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että se 
päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee hyväksyä 2.5.2012 päivätyn Vuosaaren 
ala-asteen perusparannuksen hankesuunnitelman siten, että hankkeen 
enimmäislaajuus on 6 554 brm² ja rakentamiskustannusten 
enimmäishinta on arvonlisäverottomana 13 630 000 euroa maaliskuun 
2012 kustannustasossa.

Käsittely

Esittelijä muutti esitystään siten, että sen toiseksi viimeinen, sanoin 
"Talous- ja suunnittelukeskus pitää kuitenkin" alkava kappale 
poistetaan.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä

Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Liitteet

1 Vuosaaren ala-asteen peruskorjauksen hankesuunnitelma 2.5.2012 
(tark.305.2012) ja sen liitteeet 1-6 

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että se 
päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee hyväksyä 2.5.2012 päivätyn Vuosaaren 
ala-asteen perusparannuksen hankesuunnitelman siten, että hankkeen 
enimmäislaajuus on 6 554 brm² ja rakentamiskustannusten 
enimmäishinta on arvonlisäverottomana 13 630 000 euroa maaliskuun 
2012 kustannustasossa.

Tiivistelmä

Osoitteessa Punakiventie 4 toimii Vuosaaren ala-asteen koulu, joka on 
valmistunut vuonna 1971. Perusteellista koko rakennuksen 
perusparannusta ei ole tehty. 
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Rakennuksessa on todettu teknisiä korjaustarpeita, jotka edellyttävät 
peruskorjauksen mahdollisimman pikaista toteuttamista, ja myös 
toiminnallisia muutostarpeita, jotka ovat peruskorjauksen yhteydessä 
tehtävissä.

Hankesuunnitelma on liitteenä nro 1. Hankesuunnitelman tekniset 
selostukset on koottu erilliseksi liitteeksi, joka on nähtävänä 
tilakeskuksessa. 

Esittelijä

Yleistä hankkeesta

Rakennuksen mittauksen jälkeen tarkennetut nykytilanteen pinta-alat 
ovat: hyötyala 3 599 hym², huoneistoala sisältäen tekniset tilat 5 518 
htm² ja kokonaislaajuus 6 299,5 brm² sekä lisäksi putkitunneli 279 m².

Korjaussuunnitelmassa huoneistoalaa ovat kasvattaneet tuulikaappien 
rakentaminen ja uuden hissin sisäänkäyntitaso. Bruttoala on kasvanut 
IV-konehuoneiden suurentuessa.

Suunnitelman hyötyala on 3 598,5 hym², huoneistoala teknisine 
tiloineen 5 544 htm²,  vuokranmaksuala 5 086 htm² ja hankkeen 
kokonaislaajuus 6 554 brm² sekä lisäksi putkitunneli 290,5 brm² ja 
jätehuone 29 brm².

Hankkeen tarpeellisuus ja kiireellisyys

Hankkeen lähtökohtana ovat olleet tekniset perusparannustarpeet. 
Tehtyjen tutkimusten perusteella ikkunat ja ovet vaativat uusimista, 
tuulikaapit puuttuvat ja osasta sisäänkäyntejä puuttuvat katokset. LVIS-
tekniikka on suurelta osin alkuperäistä ja kaipaa päivittämistä. 
Yläpohjan lämmöneristys on heikko ja alapohjan alla on 
tuulettamatonta tilaa, jossa on maakellarin haju. Rakennuksen 
paloturvallisuutta tulee parantaa. Rakennus ei ole nykyisellään 
esteetön. Piha on pinnoiltaan ja varustukseltaan vaatimaton ja tarvitsee 
perusparannuksen.

Hammashoitola on muutettu opetustiloiksi vuonna 2006 ja ruokahuollon 
tilat sekä kirjasto-mediateekki on perusparannettu vuonna 2006. 
Oppilas-WC -tilat on kosteusvaurion vuoksi uusittu vuonna 2010.

Nämä tilat jäävät pääosin perusparannuksen ulkopuolelle.

Hankkeen sisältö
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Hankesuunnitelmassa koko rakennus varustetaan nykyaikaisella 
koneellisella tulo- ja poistoilmanvaihdolla, ja sen vesi- ja 
viemäriputkisto-, sähkö- ja atk-järjestelmät uusitaan.

Vesikatto uusitaan kokonaisuudessaan ja eristepaksuutta kasvatetaan.

Alapohjan alusta puhdistetaan, tuuletus järjestetään ja lämmöneristystä 
lisätään. Ulkopuoliset salaojat ja osa sisäpuolisista uusitaan.

Ikkunat vaihdetaan puu-alumiini-ikkunoiksi ja ulko-ovet uusitaan. 

Rakennuksen paloturvallisuutta parannetaan jakamalla se paloalueisiin 
ja osastoimalla porrashuoneita.

Kiinteistöön rakennetaan hissi.

Sisäänkäynteihin rakennetaan tuulikaapit ja katokset.

Opettajien työtiloja lisätään ja WC-tiloja parannetaan. Teknisen työn 
purunpisto uusitaan. Musiikkipainotteisuus huomioiden neljä luokka-
huonetta muutetaan musiikin opetukseen soveltuviksi.

Pihan pintarakenteita, aitoja ja portteja korjataan ja uusitaan sekä 
leikkivälineitä lisätään. Uusi jätesuoja rakennetaan.

Kustannukset ja vaikutus käyttötalouteen

HKR-Rakennuttajan laatiman kustannusennusteen mukaan hankkeen 
rakennuskustannukset ovat 13,63 milj. euroa, alv. 0 %.

Neliökustannukset ovat 2 080 euroa/brm² (6554 brm²).

Kustannukset ovat maaliskuun 2012 hintatasossa.

Vuokravaikutus

Vuosaaren ala-asteen rakennus on opetusvirastolle vuokrakohde, 
jonka kiinteistöviraston tilakeskus toteuttaa. Kiinteistöviraston 
tilakeskuksen vuokra-arvio (alv. 0 %) hankkeesta em. kustannusten 
perusteella on:

pääomavuokra 16,96 euroa/htm²/kk (korko 3 %, kuoletusaika 30 vuotta, 
jäännösarvo 30 %) 

ylläpitovuokra 2,99 euroa/htm²/kk (vuoden 2012 tasossa)

yhteensä 19,95 euroa/htm²/kk. 

Laskennallisesti vuokranmaksupinta-ala on 5 086 m². 

Kuukausivuokra on 101 466 euroa ja vuosivuokra 1 217 592 euroa. 
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Arvioitu väistötilakustannus

Vuosaaren peruskoulun perusparannus toteutetaan ennen tätä 
hanketta, ja sille hankittavia väistötiloja on tarkoitus käyttää myös 
Vuosaaren ala-asteen väliaikaistiloina.

Opetusvirasto maksaa rakennushankkeen ajan nykyistä vuokraa. 
Väistötiloista aiheutuva tämän ylimenevä vuokra on perusparannuksen 
jälkeen 3 573 euroa/kk 10 vuoden ajan.

Hankkeen toteutus ja aikataulu

Hanke on vuosien 2013 - 2017 talonrakennuksen investointiohjelmaan 
vuosina 2014 - 2015 toteutettavana hankkeena. 

Rakentamisen on suunniteltu alkavan kesäkuussa 2014 ja työn 
valmistuvan kesäkuussa 2016. 

Kiinteistöviraston tilakeskus vastaa hankkeen toteuttamisesta sekä 
kiinteistön ylläpidosta ja tilaa rakennuttamistehtävät HKR-
Rakennuttajalta.

Lausunnot

Talous- ja suunnittelukeskus puoltaa lausunnossaan ehdotuksen 
mukaista hanketta. Keskus toteaa, että opetusviraston tulee sisällyttää 
vuotuisten vuokrakustannusten nousu myöhemmin annettavaan 
talousarvioraamiin. Vuotuiset vuokrakustannukset tulevat nousemaan 
615 938 eurosta (10,25 euroa/htm2) 1 217 592 euroon (19,95 
euroa/htm2). 

Myös opetuslautakunta puoltaa ehdotuksen mukaista hanketta, mutta 
esittää, että koulurakennuksen teknisen perusparannuksen ajalta 
aiheutuvista väistötiloihin liittyvistä kustannuksista eli sekä ennen 
korjaustyön aloittamista vallinneen vuokratason ylittävistä väistötilojen 
vuokrista että muuttokustannuksista siirryttäessä väistötiloihin ja 
palattaessa niistä vastaa tilakeskus eikä opetusvirasto.

Talous- ja suunnittelukeskus pitää kuitenkin tarkoituksenmukaisena 
noudattaa sovittua käytäntöä, jonka mukaan opetusvirasto vastaa 
väistötilojen tuomasta lisävuokrasta sekä muuttokustannuksista.

Esittelijä toteaa, että ehdotus on kiinteistölautakunnan esityksen 
mukainen.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä

Lisätiedot
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Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028
timo.harmala(a)hel.fi

Liitteet

1 Vuosaaren ala-asteen peruskorjauksen hankesuunnitelma 2.5.2012 
(tark.305.2012) ja sen liitteeet 1-6 

Tiedoksi; Kunnallisvalitus, valtuusto

Kiinteistölautakunta
Talous- ja suunnittelukeskus
Opetuslautakunta

Päätöshistoria

Talous- ja suunnittelukeskus 4.12.2012

HEL 2012-006694 T 10 06 00

Talous- ja suunnittelukeskus puoltaa Vuosaaren ala-asteen 
peruskorjauksen hankesuunnitelman hyväksymistä niin, että 
rakennuskustannukset ovat enintään 13,63 milj. euroa eli 2 080 
euroa/brm2 (alv=0 %) maaliskuun 2012 hintatasossa (RI=105,7 ja 
THI=155,8). Peruskorjauksen laajuus on 6 554 brm2. Hanke sisältyy 
vuoden 2013 talousarvion investointiohjelmaan vuosiksi 2013–2017. 
Opetusviraston tulee sisällyttää vuotuisten vuokrakustannusten nousu 
myöhemmin annettavaan talousarvioraamiin. Vuotuiset 
vuokrakustannukset tulevat nousemaan 615 938 eurosta (10,25 
euroa/htm2) 1 217 592 euroon (19,95 euroa/htm2). 

Talous- ja suunnittelukeskus toteaa, että koulurakennus on valmistunut 
vuonna 1971.  Rakennukseen on esitetty nyt tehtäväksi ensimmäinen 
perusteellinen peruskorjaus. Taloteknisistä järjestelmistä uusitaan vesi- 
ja viemäriverkosto sekä sähkötekniset järjestelmät. Muita 
merkittävimpiä parannustoimenpiteitä on koneellisen 
ilmanvaihtojärjestelmän uusiminen ja hissin rakentaminen sekä 
ikkunoiden ja yläpohjan uusiminen.

Rakentaminen on ajoitettu vuosille 2014−2016, jonka aikana opetus 
järjestetään lähellä olevissa kuivaviipalerakennuksissa. 

Talous- ja suunnittelukeskus pitää tarkoituksenmukaisena noudattaa 
sovittua käytäntöä, jonka mukaan opetusvirasto vastaa väistötilojen 
tuomasta lisävuokrasta sekä muuttokustannuksista.

Lisätiedot
Anu Turunen, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 25712

anu.turunen(a)hel.fi
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Otto Virenius, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 70869
otto.virenius(a)hel.fi

Opetuslautakunta 19.06.2012 § 122

HEL 2012-006694 T 10 06 00

Päätös

Opetuslautakunta päätti antaa puoltavan lausunnon Vuosaaren ala-
asteen peruskorjauksen 2.5.2012 päivätystä ja 30.5.2012 tarkistetusta 
hankesuunnitelmasta.

Lisäksi lautakunta päätti esittää, että koulurakennuksen teknisen 
perusparannuksen ajalta aiheutuvista väistötiloihin liittyvistä 
kustannuksista eli sekä ennen korjaustyön aloittamista vallinneen 
vuokratason ylittävistä väistötilojen vuokrista että muuttokustannuksista 
siirryttäessä väistötiloihin ja palattaessa niistä vastaa tilakeskus eikä 
opetusvirasto.

Esittelijä
linjanjohtaja
Outi Salo

Lisätiedot
Marketta Savelainen, johtava arkkitehti, puhelin: 310 86363

marketta.savelainen(a)hel.fi

Kiinteistölautakunta 14.06.2012 § 347

HEL 2012-006694 T 10 06 00

Kiinteistökartta L2 R2, Punakiventie 4

Päätös

Lautakunta päätti

-   esittää kaupunginhallitukselle 2.5.2012 päivätyn Vuosaaren ala-
asteen perusparannuksen hankesuunnitelman hyväksymistä siten, että 
hankkeen enimmäislaajuus on 6 554 brm² ja että 
rakentamiskustannusten enimmäishinta on arvonlisäverottomana 
13 630 000 euroa maaliskuun 2012 kustannustasossa.

-  oikeuttaa kiinteistöviraston tilakeskuksen jatkamaan hankkeen 
suunnittelua. 

Päätös tehdään ehdolla, että opetuslautakunta antaa puoltavan 
lausunnon hankesuunnitelmasta.
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Käsittely

14.06.2012 Ehdotuksen mukaan

Markku Metsäranta: Korjaus esityksen perusteluihin:

Esityksen perustelujen kohtaa Hankkeen toteutus ja aikataulu 
muutetaan siten, että rakentaminen alkaa 6/2014 ja työ valmistuu 
6/2016.

Esittelijä
vs. tilakeskuksen päällikkö
Markku Metsäranta

Lisätiedot
Heli Marstio, projektiarkkitehti, puhelin: 310 86353

heli.marstio(a)hel.fi
Irmeli Grundström, hankepäällikkö, puhelin: 310 42319

irmeli.grundstrom(a)hel.fi
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§ 294
V Haagan korttelien 29101 ja 29102 sekä katu-, puisto-, liikenne- ja 
erityisalueiden asemakaavan muuttaminen (nro 11966; Haagan 
ammattikoulu)

HEL 2011-001310 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että 
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee hyväksyä 29. kaupunginosan (Haaga, 
Etelä-Haaga, Pohjois-Haaga) korttelien nro 29101 ja 29102 sekä katu-, 
puisto-, liikenne- ja erityisalueiden asemakaavan muutoksen 22.4.2010 
päivätyn asemakaavapiirustuksen nro 11966 mukaisena ja 
asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä

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

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 11966 kartta, päivätty 22.4.2010
2 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 11966 selostus, päivätty 

22.4.2010, tarkistettu 17.12.2012
3 Ilmakuva
4 Vuorovaikutusraportti 17.12.2012
5 Osa päätöshistoriaa

Otteet

Ote Otteen liitteet
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskus

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

Helsingin seudun 
ympäristöpalvelut-
kuntayhtymä/Vesihuolto
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Helen Sähköverkko Oy

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee esittää kaupunginvaltuustolle, että 
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee hyväksyä 29. kaupunginosan (Haaga, 
Etelä-Haaga, Pohjois-Haaga) korttelien nro 29101 ja 29102 sekä katu-, 
puisto-, liikenne- ja erityisalueiden asemakaavan muutoksen 22.4.2010 
päivätyn asemakaavapiirustuksen nro 11966 mukaisena ja 
asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein.

Tiivistelmä

Asemakaavan muutoksella suojellaan Haagan ammattikoulun (Heltech) 
rakennus ja Huovitien varren asuinkerrostalot. Alueen vanhentuneet 
asemakaavat muutetaan vastaamaan nykyisiä ja tulevia tarpeita.

Esittelijä

Kaava-alue sijaitsee Etelä- ja Pohjois-Haagan saumakohdassa 
Metsäläntien, Ilkantien, Huovitien ja Nuijamiestentien varrella. Alue 
sisältää myös osan Hämeenlinnanväylän liikennealuetta.

Helsingin yleiskaava 2002:ssa alue on kerrostalovaltaista asumisen ja 
toimitilojen aluetta. Hämeenlinnanväylä on merkitty moottorikaduksi, ja 
sen länsipuolinen vyöhyke osittain virkistysalueeksi, jolle saa muun 
muassa rakentaa tarpeellisia yhdyskuntateknisen huollon tiloja ja 
liikenneväyliä. Asemakaavan muutos on yleiskaavan mukainen.

Alueella on voimassa yhteensä 10 asemakaavaa vuosilta 1950–2003. 
Alue on aikoinaan rakennettu näiden asemakaavojen perusteella, 
mutta rakentamattomilta osiltaan asemakaavat ovat nykyisin 
vanhentuneita eivätkä vastaa tulevia tarpeita. Ammattikoulun tontilla on 
voimassa olevan asemakaavan mukaan liittymäkielto 
Nuijamiestentielle, mikä aiheuttaa ongelmia tontin sisäisessä 
liikenteessä. Metsäläntien ja Nuijamiestentien kulman itäpuolinen alue 
on voimassa olevissa asemakaavoissa osoitettu 
käyttövedenottopaikaksi, joka on jo hävinnyt alueelta, sekä 30 metriä 
leveäksi voimajohtoalueeksi.

Ammattikoulun tontti 29102/9, erityis- ja liikennealueet, kadut ja puisto 
ovat Helsingin kaupungin omistuksessa. Asuinkerrostalotontit ovat 
yksityisessä omistuksessa. Toimistotalotontti Nuijamiestentie 3, 
29101/4, on kaupungin omistuksessa ja vuokrattu kiinteistöyhtiölle.

Kaavoitustyö on käynnistetty kaupungin aloitteesta. 
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Asemakaavan muutoksen sisältö ja tavoitteet

Ammattikoulutonttiin yhdistetään rakennuksen ja Metsäläntien välinen 
kapea puistovyöhyke, n. 2 300 m2. Kun tonttitehokkuus on edelleen 
noin e = 0,9, nousee tontin rakennusoikeus 15 258 k-m2:stä 18 400 k-
m2:iin.

Metsäläntien ja Nuijamiestentien kulmaukseen osoitetaan uusi 
opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue (YO) 
ammattikoulun tulevaksi laajennusvaraksi yhdistämällä voimassa 
olevan asemakaavan mukaiset alueelta jo poistuneet käyttöveden 
ottopaikka, voimansiirtoalue sekä ammattikoulun pysäköintitontti, 
toimistotontin Nuijamiestentie 3 (29101/4) eteläosa. Suurin osa 
ammattikoulun pysäköintipaikoista osoitetaan edelleen tälle 
Nuijamiestentien itäpuolella sijaitsevalle korttelialueelle.

Muutosalueen pinta-ala on 10,7 ha. Kaavamuutosalueen 
kokonaiskerrosala on 44 280 k-m2, josta voimassa olevan 
asemakaavan mukaista 30 281 k-m2. Korttelialueen tonttitehokkuus on 
e = 1,20, ja rakennusoikeudeksi muodostuu noin 8 400 k-m2. 

Metsäläntien katutilaa jäsennöidään osoittamalla Ilkantien risteykseen 
katualueen laajennus kiertoliittymää varten. Huovitien puistolle 
annetaan nimi Huovipuisto – Knektparken. Puiston alkuperäistä 
luonnetta korostetaan VP/s-merkinnällä.

Hämeenlinnanväylän viereinen puistonosa muutetaan 
suojaviheralueeksi (EV) ja osalle sitä osoitetaan alueen osa (ea), jota 
voidaan käyttää aidattuna opetusalueena ajoharjoittelua varten. 
Voimajohtoalue siirretään kokonaan Metsäläntien viereen sen 
suuntaisena kulkevaksi.

Asemakaavan muutoksen vaikutukset

Alueen rakennuskannan arvo säilyy ja paranee. Uuden 
opetustilarakennuksen ja ajoharjoittelureitin avulla ammatillisen 
koulutuksen mahdollisuudet alueella paranevat. Kaupunkikuva jäsentyy 
nykyistä paremmin, kun keskeisesti sijaitsevalle rakentamattomalle 
alueelle Hämeenlinnanväylän, Nuijamiestentien ja Metsäläntien 
kulmaan rakennetaan opetustilarakennus.

Kaavan mukaisen lisärakentamisen vaikutus ympäröivän katuverkon 
liikenteeseen on erittäin vähäinen, noin 100 ajoneuvoa vuorokaudessa. 
Liikenteen toimivuus ja turvallisuus paranee Ilkantien ja Metsäläntien 
liittymään rakennettavan kiertoliittymän avulla. Samassa yhteydessä 
Ilkantielle lisätään suojatien keskikoroke, joka parantaa kadun ylityksen 
turvallisuutta. Liittymäkiellon poistaminen ja tonttiliittymän salliminen 
Nuijamiestentien puolelle nykyisen ammattikoulun rakennuksen 
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itäpuolelta helpottaa ammattikoulutontin sisäistä liikennettä, eikä 
häiritse merkittävästi Nuijamiestentien liikennettä.

Rakentamatonta luontoa häviää noin 1,1 ha uuden opetustoimintaa 
palvelevan rakennuksen, sen pysäköintipaikkojen ja ajoharjoittelureitin 
kohdalta. Keskeinen osa YO-korttelialuetta, 1 560 m2, ja 30 m leveä 
vyöhyke Keskuspuistoa vapautuu johtorasitteelta, kun 
voimajohtovaraus siirretään Metsäläntien viereen sen suuntaisena 
kulkevaksi. Siirtotyö on suunniteltu kaavanlaadintavaiheessa 
yhteistyössä Helen Sähköverkko Oy:n ja kaupunkisuunnitteluviraston 
kesken, ja kaavakarttaan on merkitty johdon uusi linjaus. Johdon siirto 
on jo toteutettu. 

Johtosiirtojen kustannukset ovat arviolta noin 521 000 euroa (alv 0 %). 
Arvio ei sisällä rakennuttamiskustannuksia.

Alueelle rakennetaan kaupungin oppilaitos, jonka laajuus on noin 10 
000 br-m2 ja kustannusarvio noin 25 miljoonaa euroa (alv 0 %).

Suunnittelun vaiheet ja vuorovaikutus

Osallistuminen ja vuorovaikutus on järjestetty osallistumis- ja 
arviointisuunnitelman mukaisesti. Osallistumis- ja 
arviointisuunnitelmasta ei ole esitetty mielipiteitä.

Kaavamuutoksen valmistelun yhteydessä on tehty 
viranomaisyhteistyötä kaupunginmuseon, kiinteistöviraston 
tilakeskuksen, rakennusviraston, Helen Sähköverkko Oy:n ja 
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kanssa. 
Opetusvirastolta pyydettiin lausunto koskien ammattikoulun 
laajentamistarpeita. Kannanotot koskivat puiston suojelumerkintää, 
ajoharjoittelureittiä ja ammattiopetuksen tilatarpeita. Kannanotot on 
kaavoitustyössä otettu huomioon

Asemakaavan muutosehdotus on ollut julkisesti nähtävillä 28.5.-
28.6.2010. Muistutuksia ei esitetty. 

Ehdotuksesta ovat antaneet lausuntonsa kiinteistölautakunta, 
ympäristökeskus, yleisten töiden lautakunta, Helsingin seudun 
ympäristöpalvelut (HSY) Vesi, opetuslautakunta, kaupunginmuseon 
johtokunta, Helsingin Energia–liikelaitos ja Helen Sähköverkko Oy sekä 
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY). 
Muistutuksia ei esitetty.

Kiinteistölautakunnalla, ympäristökeskuksella ja kaupunginmuseon 
johtokunnalla ei ole huomautettavaa asemakaavan 
muutosehdotuksesta ja ne puoltavat asemakaavan muutosehdotuksen 
hyväksymistä.
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Lausunnoissa esitettiin suojaviheralueelle osoitetun ajo-opetusreitin 
(ea) poistamista tai ko. alueen kaavamerkinnän muuttamista muuksi 
kuin suojaviheralue (EV) sekä useiden maanalaisten putkien varausten 
laajentamista. Lisäksi katsottiin, ettei modernin arkkitehtuurin 
suojelukohteeseen voi osoittaa lisärakennusoikeutta, sekä pyydettiin 
tarkistamaan yhdyskuntataloudellisia kustannusarvioita. Uudenmaan 
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus piti asemakaavan ratkaisuja 
asiallisina, mutta kiinnitti huomiota selostuksen ja kaavakartan välisiin 
eroavaisuuksiin meluntorjunnan osalta. Lausunnot on referoitu 
tarkemmin ja niihin on annettu vastineet liitteenä olevassa 
vuorovaikutusraportissa. 

Kaupunkisuunnitteluvirasto on 17.12.2012 tehnyt kaavaselostukseen 
seuraavat tarkistukset:

 asemakaavaselostuksen kohta Ympäristöhäiriöt (sivu 12) on 
muutettu lausuntojen johdosta samansisältöiseksi 
asemakaavakartan kanssa ja Yhdyskuntataloudelliset 
vaikutukset (sivu 13) on muutettu lausuntojen mukaiseksi.

Lausuntojen johdosta selostusta on 17.12.2012 tarkistettu 
yhdyskuntataloudellisia kustannuksia ja meluntorjuntaa koskevilta osin. 
Lausunnoissa ei ollut erityistä huomautettavaa eikä asemakaavan 
muutosehdotusta siten ole lausuntojen johdosta tarpeen muuttaa. 

Esittelijä toteaa, että esitys on kaupunkisuunnittelulautakunnan 
ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

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

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 11966 kartta, päivätty 22.4.2010
2 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 11966 selostus, päivätty 

22.4.2010, tarkistettu 17.12.2012
3 Ilmakuva
4 Vuorovaikutusraportti 17.12.2012
5 Osa päätöshistoriaa

Otteet

Ote Otteen liitteet
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskus

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

Helsingin seudun 
ympäristöpalvelut-
kuntayhtymä/Vesihuolto
Helen Sähköverkko Oy

Tiedoksi

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

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 11.03.2013 § 270

Pöydälle 11.03.2013

HEL 2011-001310 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

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

tanja.sippola-alho(a)hel.fi
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§ 295
V Käräjäoikeuden lautamiesten valinta

HEL 2013-003275 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että 
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee

1. myöntää Paula Kuusipalo-Määtälle ja Juha 
Salmiselle vapautuksen käräjäoikeuden lautamiehen tehtävästä

2. valita Jukka Seleniuksen ja Johanna Talvelan uusiksi 
käräjäoikeuden lautamiehiksi vuoden 2016 lopussa päättyväksi 
toimikaudeksi. 

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Ritva Viljanen

Lisätiedot
Anna Villeneuve, ts. hallintosihteeri, puhelin: 09 310 36012

anna.villeneuve(a)hel.fi

Liitteet

1 Paula Kuusipalo-Määtän eronpyyntö
2 Juha Salmisen eronpyyntö

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Kunnallisvalitus, valtuusto
Käräjäoikeus

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee esittää kaupunginvaltuustolle, että 
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee

1. myöntää Paula Kuusipalo-Määtälle ja Juha 
Salmiselle vapautuksen käräjäoikeuden lautamiehen tehtävästä

2. valita Jukka Seleniuksen ja Johanna Talvelan uusiksi 
käräjäoikeuden lautamiehiksi vuoden 2016 lopussa päättyväksi 
toimikaudeksi. 
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Esittelijä

Paula Kuusipalo-Määttä pyytää 1.3.2013 vapautusta käräjäoikeuden 
lautamiehen tehtävästä työesteiden vuoksi.

Juha Salminen pyytää 5.3.2013 vapautusta käräjäoikeuden 
lautamiehen tehtävästä.

Kaupunginvaltuusto valitsi 13.2.2013 (36 §) Paula Kuusipalo-Määtän ja 
Juha Salmisen käräjäoikeuden lautamiehiksi toimikaudeksi 2013 - 
2016. Kaupunginvaltuuston olisi valittava kaksi uutta lautamiestä 
toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Ritva Viljanen

Lisätiedot
Anna Villeneuve, ts. hallintosihteeri, puhelin: 09 310 36012

anna.villeneuve(a)hel.fi

Liitteet

1 Paula Kuusipalo-Määtän eronpyyntö
2 Juha Salmisen eronpyyntö

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Kunnallisvalitus, valtuusto
Käräjäoikeus
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§ 296
Lainojen myöntäminen S-Asunnot Oy:lle ja Senioriasumisoikeus 
Oy:lle

HEL 2012-013652 T 02 05 03 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti myöntää talousarvion kohdalta 9 01 02 04, 
Sosiaalisiin tarkoituksiin myönnettäviä lainoja varten, seuraavat lainat:

Lainansaaja Kohde  Lainan tarkoitus Lainamäärä Eur

S-Asunnot Oy Kalasataman 
Ässäkodit

Ikääntyneiden 
vuokratalon 
omarahoitusosuus

600 000

Senioriasumis
oikeus Oy

Kotikorttelin 
Kalastajankarta
no

Yhteistilan 
(kansalaistoiminnan 
keskuksen) 
osarahoitus

275 000

S-Asunnot Oy Alppikylän 
Ässäkodit

Erityisryhmien 
palveluasuntojen 
omarahoitusosuus

390 000

Yhteensä   1 265 000

Edellä mainittujen lainojen lainaehdot ovat seuraavat:

Laina-aika: Laina maksetaan takaisin tasalyhennyksin 20 vuoden 
kuluessa siten, että ensimmäinen vuosi on lyhennyksistä vapaa.

Lainan korko: Lainasta peritään peruskoron mukainen korko. 

Lainan vakuus: Lainansaaja panttaa lainan vakuudeksi 
lainakohteeseen kiinnitettyjä panttikirjoja ja/tai talous- ja 
suunnittelukeskuksen hyväksymän muun reaalivakuuden.

Lisäksi sovelletaan kaupunginhallituksen 10.12.2001 hyväksymiä muita 
laina- ja panttausehtoja.

Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa oikeuspalveluja tekemään 
lainasopimukset.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Eija Venetkoski-Kukka, lainapäällikkö, puhelin: 310 36329

eija.venetkoski-kukka(a)hel.fi
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Liitteet

1 Lainahakemus
2 Lainahakemuksen liitteet

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hakija Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, 
kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee myöntää talousarvion kohdalta 9 01 02 
04, Sosiaalisiin tarkoituksiin myönnettäviä lainoja varten, seuraavat 
lainat:

Lainansaaja Kohde  Lainan tarkoitus Lainamäärä Eur

S-Asunnot Oy Kalasataman 
Ässäkodit

Ikääntyneiden 
vuokratalon 
omarahoitusosuus

600 000

Senioriasumis
oikeus Oy

Kotikorttelin 
Kalastajankarta
no

Yhteistilan 
(kansalaistoiminnan 
keskuksen) 
osarahoitus

275 000

S-Asunnot Oy Alppikylän 
Ässäkodit

Erityisryhmien 
palveluasuntojen 
omarahoitusosuus

390 000

Yhteensä   1 265 000

Edellä mainittujen lainojen lainaehdot ovat seuraavat:

Laina-aika: Laina maksetaan takaisin tasalyhennyksin 20 vuoden 
kuluessa siten, että ensimmäinen vuosi on lyhennyksistä vapaa.

Lainan korko: Lainasta peritään peruskoron mukainen korko. 

Lainan vakuus: Lainansaaja panttaa lainan vakuudeksi 
lainakohteeseen kiinnitettyjä panttikirjoja ja/tai talous- ja 
suunnittelukeskuksen hyväksymän muun reaalivakuuden.

Lisäksi sovelletaan kaupunginhallituksen 10.12.2001 hyväksymiä muita 
laina- ja panttausehtoja.

Samalla kaupunginhallitus päättänee kehottaa oikeuspalveluja 
tekemään lainasopimukset.

Tiivistelmä
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Sosiaalilautakunnan lausunnon mukaan sosiaaliviraston 
palvelustrategisena tavoitteena on niin sanottujen raskaan  hoivan 
palvelujen vähentäminen ja kevyiden kotona selviytymistä tukevien 
palvelujen lisääminen. Monituottajamallin mukaisesti palveluja voidaan 
tuottaa kaupungin omina tai ostopalveluina, kumppanuussopimuksin tai 
yksityisinä esimerkiksi palvelusetelien avulla.   

Kalasatamaan ei ole suunnitteilla sosiaaliviraston omia 
vanhuspalveluja. Lainahakemuksen kohteena olevat Kalasataman 
Ässäkodit ja Kotikorttelin Kalastajakartano tukevat hyvin alueen 
asukkaiden päivittäistä toimintaa ja selviytymistä.

Alppikylän Ässäkodit-hankkeeseen toteutetaan S-Asunnot Oy:n ja 
Rinnekoti-Säätiön yhteistyönä asuntoja ja toimintakeskus 
kehitysvammaisille sekä asuntoja päihdepalvelujen käyttäjille. Nämä 
vähentävät suunnitellusti laitospaikkoja. 

Esittelijä

Esittelijä pitää sosiaalilautakunnan lausuntoon viitaten 
päätösehdotuksen mukaisten lainojen myöntämistä perusteltuna. 
Sosiaalisiin lainoihin tarkoitettua määrärahaa on varattu talousarviossa 
1 500 000 euroa. Päätösehdotuksen mukainen peruskorko on tällä 
hetkellä 0,75 %. 

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Eija Venetkoski-Kukka, lainapäällikkö, puhelin: 310 36329

eija.venetkoski-kukka(a)hel.fi

Liitteet

1 Lainahakemus
2 Lainahakemuksen liitteet

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hakija Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, 
kaupunginhallitus

Tiedoksi

Sosiaali- ja terveysvirasto
Oikeuspalvelut
Talous- ja suunnittelukeskus
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Päätöshistoria

Sosiaalilautakunta 04.12.2012 § 393

HEL 2012-013652 T 02 05 03 00

Päätös

Sosiaalilautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle S-Asuntojen 
lainahakemuksista seuraavan sisältöisen lausunnon.

Sosiaaliviraston palvelustrategisena tavoitteena on niin sanottujen 
raskaan hoivan palvelujen vähentäminen ja kevyiden kotona 
selviytymistä tukevien palvelujen lisääminen. Monituottajamallin 
mukaisesti sosiaaliviraston järjestämisvastuulla olevia palveluja 
voidaan tuottaa kaupungin omina tai ostopalveluina, 
kumppanuussopimuksin tai yksityisinä esimerkiksi palvelusetelien 
avulla.

Kalasatamaan ei ole suunnitteilla sosiaaliviraston omia 
vanhuspalveluja. S-Asunnot Oy:n lainahakemuksen kohteena olevat 
Kalasataman Ässäkodit ja Kotikorttelin Kalastajakartano tukevat hyvin 
alueen asukkaiden päivittäistä toimintaa ja selviytymistä sekä 
täydentävät alueen muuta palvelutarjontaa. Näin ollen 
sosiaalilautakunta puoltaa esitettyjä lainahakemuksia.

Kalasataman Ässäkodit

Sosiaalilautakunta toteaa, että ikäihmisille tarkoitetuissa 
palveluasumisen yksiköissä ja ikääntyneille tarkoitetuissa toiminta- ja 
yhteistiloissa tulee huomioida sosiaalihuoltolain ja –asetuksen, 
valvontalain ja ikäihmisten palvelutuotannon laatusuositusten mukaiset 
vaatimukset tiloille sekä asukkaiden arkiympäristön esteettömyys. 
Rakennuksen laadun tulee noudattaa vähintään samaa rakentamisen 
ja asumisen tasoa kuin yleensä Helsingissä huomioiden asukkaiden 
erityistarpeet. 

Kotikorttelin Kalastajankartano

Sosiaalisten kontaktien mahdollistaminen ja erilaiset yhteisöllisyyden 
muodot tukevat ikäihmisten kotona asumista ja arjessa selviytymistä. 
Palvelutilat, joissa on mahdollista kokoontua ja olla yhdessä 
vahvistavat ihmisten turvallista arkea ja niiden rakentaminen lähelle 
senioriasuntoja on suotavaa.  

Alppikylän Ässäkodit

Helsingin kaupunki toteuttaa Kehitysvammaisten henkilöiden 
yksilöllisen asumisen hankkeen (ASU) vuosina 2008-2017. Hankkeen 
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tavoitteena on vähentää laitospaikkoja nopeasti, suunnitelmallisesti ja 
hallitusti sekä mahdollistaa muuttaminen lapsuudenkodeista 
tuottamalla kehitysvammaisten henkilöiden tarpeita ja toiveita vastaavia 
asumisratkaisuja ja tarjoamalla yksilöllisiä palveluja ja tukea. Rinnekoti- 
Säätiö on sitoutunut vähentämään laitospaikkoja ja tuottamaan 
vastaavan määrän asumispalveluja helsinkiläisille kehitysvammaisille 
henkilöille Helsinkiin. S-Asunnot yhteistyössä Rinnekoti-Säätiön kanssa 
toteuttaa Alppikylään kehitysvammaisille henkilöille Hevosmies- ja 
Nyyttipuisto -nimiset hankkeet.  Samaan yhteyteen tulee Nyyttipuisto- 
niminen toimintakeskus kehitysvammaisille henkilöille. Nämä hankkeet 
ovat osa ASU–hanketta ja vähentävät suunnitellusti laitospaikkoja. 
Hankkeiden kustannukset sisältyvät vuoden 2013 hyväksyttyyn 
talousarvioon.

Sosiaaliviraston yksi kärkihanke on päihdepalvelujen asiakasläheisten 
palvelujen ja palvelurakenteen kehittäminen. Päihdehuollon 
rakennemuutoksessa hoidon painopiste on avopalveluissa. Asuntojen 
varaaminen päihdehuoltopalvelujen käyttäjille tukee tätä tavoitetta.

Sosiaalilautakunta puoltaa myös Alppikylän Ässäkodit 
–vuokratalohankkeeseen kohdennettua lainahakemusta.

Esittelijä
sosiaalijohtaja
Paavo Voutilainen

Lisätiedot
Elise Färlin, erityissuunnittelija, puhelin: 310 43440

elise.farlin(a)hel.fi
Timo Vierelä, suunnittelija, puhelin: 310 42858

timo.vierela(a)hel.fi
Pirjo Poikonen, kehittämiskonsultti, puhelin: 310 24070

pirjo.poikonen(a)hel.fi
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§ 297
Helsinki-mitalin valmistaminen vuonna 2013

HEL 2013-001850 T 02 08 01 01

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, että puitesopimustoimittaja Sporrong Oy:ltä 
hankitaan vuonna 2013 kultaisia Helsinki-mitaleja noin 520 kpl 
arvioituun arvonlisäverottomaan yhteishintaan 558 812,28 euroa 
(arvonlisäverollisena 692 927,23 euroa, alv 24 %). Vuoden 2013 
hankinnan lopullinen hinta määräytyy hankintasopimuksessa kerrotulla 
tavalla kullan ja dollarin markkina-arvon perusteella. Hankinnan 
arvonlisäveroton osuus maksetaan talousarviokohdalta 1 04 02, 
Käyttövarat Khn käytettäväksi (yritystunnus 1000), projektilta 1 04 02 
00 603.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Leena Mällänen, tietopalveluyksikön päällikkö, puhelin: 310 36059

leena.mallanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Helsinki-mitalin valmistaminen Khs 27.2.2012_207 §.pdf
2 Puitesopimus_Helsinki_mitali_01032012.pdf

Otteet

Ote Otteen liitteet
Sporrong Oy Muutoksenhaku 

hankintapäätökseen,minikilpailutus

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee, että puitesopimustoimittaja Sporrong 
Oy:ltä hankitaan vuonna 2013 kultaisia Helsinki-mitaleja noin 520 kpl 
arvioituun arvonlisäverottomaan yhteishintaan 558 812,28 euroa 
(arvonlisäverollisena 692 927,23 euroa, alv 24 %). Vuoden 2013 
hankinnan lopullinen hinta määräytyy hankintasopimuksessa kerrotulla 
tavalla kullan ja dollarin markkina-arvon perusteella. Hankinnan 
arvonlisäveroton osuus maksetaan talousarviokohdalta 1 04 02, 
Käyttövarat Khn käytettäväksi (yritystunnus 1000), projektilta 1 04 02 
00 603.

Esittelijä
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Kaupunginhallitus päätti 27.2.2012 (207 §), että

 kultaisen Helsinki-mitalien puitesopimustoimittajaksi valitaan 
Sporrong Oy sen 15.12.2011 tekemän tarjouksen mukaisesti

 puitesopimus tehdään määräaikaisena neljäksi vuodeksi niin, 
että sopimuskausi alkaa, kun kaupunki tilaa vuoden 2012 
Helsinki-mitalit

 se tekee vuosittain erillisen päätöksen määrärahan 
myöntämiseksi Helsinki-mitalien hankkimiseen.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Leena Mällänen, tietopalveluyksikön päällikkö, puhelin: 310 36059

leena.mallanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Helsinki-mitalin valmistaminen Khs 27.2.2012_207 §.pdf
2 Puitesopimus_Helsinki_mitali_01032012.pdf

Otteet

Ote Otteen liitteet
Sporrong Oy Muutoksenhakukielto, valmistelu

Tiedoksi

Tiedoksisaajat
Taloushallintopalvelu -liikelaitos
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§ 298
Eron myöntäminen kaupunginsihteerin virasta eläkkeelle 
siirtymisen vuoksi

HEL 2013-002069 T 01 01 04 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti todeta, että kaupunginsihteeri ********** 
virkasuhde päättyy 31.5.2013 hänen siirtyessään eläkkeelle 1.6.2013 
alkaen. 

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Anna Villeneuve, ts. hallintosihteeri, puhelin: 09 310 36012

anna.villeneuve(a)hel.fi

Liitteet

1 Kaupunginsihteerin ilmoitus eläkkeelle siirtymisestä

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee todeta, että kaupunginsihteeri ********** 
virkasuhde päättyy 31.5.2013 hänen siirtyessään eläkkeelle 1.6.2013 
alkaen. 

Esittelijä

Kaupunginsihteeri ********* ilmoittaa kirjeellään 12.2.2013 
kaupunginhallitukselle siirtyvänsä eläkkeelle 1.6.2013 alkaen. 

Kaupunginsihteeri ********* toimii hallintokeskuksen sosiaali- ja 
terveystoimen rootelissa, joka huolehtii osaltaan kaupunginvaltuuston, 
kaupunginhallituksen ja kaupunginjohtajiston päätösvalmistelusta sekä 
avustaa päätösten täytäntöönpanossa. Kyseisen viran 
valmistelutehtäviin kuuluvat sosiaali- ja terveystoimen sekä 
varhaiskasvatustoimen toimialaan kuuluvat asiat.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Anna Villeneuve, ts. hallintosihteeri, puhelin: 09 310 36012

anna.villeneuve(a)hel.fi

Liitteet
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1 Olli Harin ilmoitus eläkkeelle siirtymisestä

Tiedoksi; Oikaisuvaatimusohje (kaupunginhallitus)

Päätöksessä mainittu
Hallintokeskus
Taloushallintopalvelu-liikelaitos
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§ 299
Pelastuspalveluneuvottelukunnan asettaminen vuosiksi 2013-2014

HEL 2013-003150 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti asettaa pelastuspalveluneuvottelukunnan 
vuosiksi 2013-2014.

Pelastuspalveluneuvottelukunnan tehtävänä on ohjata Helsingin 
kaupungin pelastuspalvelun toimeenpano-organisaatioon kuuluvien 
viranomaisten, laitosten ja vapaaehtoisten järjestöjen 
suuronnettomuuksien torjuntaa koskevaa suunnittelua ja 
yhteistoimintaa sekä tarvittaessa avustaa pelastustoimien johtajaa 
toimintatilanteessa.

Samalla kaupunginhallitus päätti nimetä 
pelastuspalveluneuvottelukunnan jäseniksi viranhaltijan aseman 
perusteella

puheenjohtajaksi:

 kaupunginjohtaja

varapuheenjohtajaksi:

 rakennus- ja ympäristötoimen apulaiskaupunginjohtaja

jäseniksi:

 pelastuskomentaja,
 sosiaali- ja terveysviraston virastopäällikkö,
 kaupungininsinööri,
 Helsingin kaupungin rakentamispalvelun (Stara) toimitusjohtaja,
 ympäristökeskuksen ympäristöjohtaja,
 Helsingin kaupungin liikennelaitos -liikelaitoksen (HKL) 

toimitusjohtaja,
 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) toimitusjohtaja,
 Helsingin Satama -liikelaitoksen toimitusjohtaja,
 Helsingin kaupungin Palmia -liikelaitoksen (Palmia) 

toimitusjohtaja,
 Helsingin seudun ympäristöpalveluiden (HSY) toimitusjohtaja,
 Helsingin Energia -liikelaitoksen toimitusjohtaja,
 opetustoimen johtaja,
 Helsingin poliisikomentaja,
 Suomenlahden merivartioston komentaja,
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 Etelä-Suomen sotilasläänin komentaja,
 Kaartin Jääkärirykmentin komentaja,
 Suomenlahden meripuolustusalueen komentaja,
 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) operatiivisen 

tulosyksikön johtaja, sekä
 Suomen Punaisen Ristin Helsingin ja Uudenmaan piirin 

toiminnanjohtaja.

Estyneen sijaisena toimii hänen sijaisensa virassa.

Samalla kaupunginhallitus päätti nimetä neuvottelukunnan pysyviksi 
asiantuntijoiksi hallintokeskuksen hallinto-osaston turvallisuus- ja 
valmiusyksikön yksikön päällikön ja valmiuspäällikön sekä 
pelastuslaitoksen pelastusjohtajan.

Lisäksi kaupunginhallitus päätti oikeuttaa neuvottelukunnan kuulemaan 
asiantuntijoita ja tarvittaessa toimimaan jaostoihin jakaantuneena.

Vielä kaupunginhallitus päätti kehottaa pelastuslaitoksen osoittamaan 
neuvottelukunnalle sihteerin.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Erja Saarinen, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 36102

erja.saarinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Pelastuspalveluneuvottelukunnan esitys
2 Pelastuspalveluneuvottelukunta toimikausi 2011-2012 (Khs 7.3.2011 § 

245)

Otteet

Ote Otteen liitteet
Neuvottelukuntaan valitut Oikaisuvaatimusohje, 

kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee asettaa pelastuspalveluneuvottelukunnan 
vuosiksi 2013-2014.

Pelastuspalveluneuvottelukunnan tehtävänä on ohjata Helsingin 
kaupungin pelastuspalvelun toimeenpano-organisaatioon kuuluvien 
viranomaisten, laitosten ja vapaaehtoisten järjestöjen 
suuronnettomuuksien torjuntaa koskevaa suunnittelua ja 
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yhteistoimintaa sekä tarvittaessa avustaa pelastustoimien johtajaa 
toimintatilanteessa.

Samalla kaupunginhallitus päättänee nimetä 
pelastuspalveluneuvottelukunnan jäseniksi viranhaltijan aseman 
perusteella

puheenjohtajaksi:

 kaupunginjohtaja

varapuheenjohtajaksi:

 rakennus- ja ympäristötoimen apulaiskaupunginjohtaja

jäseniksi:

 pelastuskomentaja,
 sosiaali- ja terveysviraston virastopäällikkö,
 kaupungininsinööri,
 Helsingin kaupungin rakentamispalvelun (Stara) toimitusjohtaja,
 ympäristökeskuksen ympäristöjohtaja,
 Helsingin kaupungin liikennelaitos -liikelaitoksen (HKL) 

toimitusjohtaja,
 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) toimitusjohtaja,
 Helsingin Satama -liikelaitoksen toimitusjohtaja,
 Helsingin kaupungin Palmia -liikelaitoksen (Palmia) 

toimitusjohtaja,
 Helsingin seudun ympäristöpalveluiden (HSY) toimitusjohtaja,
 Helsingin Energia -liikelaitoksen toimitusjohtaja,
 opetustoimen johtaja,
 Helsingin poliisikomentaja,
 Suomenlahden merivartioston komentaja,
 Etelä-Suomen sotilasläänin komentaja,
 Kaartin Jääkärirykmentin komentaja,
 Suomenlahden meripuolustusalueen komentaja,
 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) operatiivisen 

tulosyksikön johtaja, sekä
 Suomen Punaisen Ristin Helsingin ja Uudenmaan piirin 

toiminnanjohtaja.

Estyneen sijaisena toimii hänen sijaisensa virassa.

Samalla kaupunginhallitus päättänee nimetä neuvottelukunnan 
pysyviksi asiantuntijoiksi hallintokeskuksen hallinto-osaston 
turvallisuus- ja valmiusyksikön yksikön päällikön ja valmiuspäällikön 
sekä pelastuslaitoksen pelastusjohtajan.
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Lisäksi kaupunginhallitus päättänee oikeuttaa neuvottelukunnan 
kuulemaan asiantuntijoita ja tarvittaessa toimimaan jaostoihin 
jakaantuneena.

Vielä kaupunginhallitus päättänee kehottaa pelastuslaitoksen 
osoittamaan neuvottelukunnalle sihteerin.

Esittelijä

Pelastuspalveluneuvottelukunta asetettiin ensimmäistä kertaa 
23.3.1981. Sen tehtävänä on ohjata Helsingin kaupungin 
pelastuspalvelun toimeenpano-organisaatioon kuuluvien 
viranomaisten, laitosten ja vapaaehtoisten järjestöjen 
suuronnettomuuksien torjuntaa koskevaa suunnittelua ja 
yhteistoimintaa sekä tarvittaessa avustaa pelastustoimien johtajaa 
toimintatilanteessa.

Viimeisin pelastuspalveluneuvottelukunta asetettiin toimikaudeksi 
2011-2012 (Khs 7.3.2011 § 245).

Pelastuspalveluneuvottelukunnan jäsenet on nimetty virkatehtävittäin.

Pelastuspalveluneuvottelukunta esittää kaupunginhallitukselle, että se 
asettaisi pelastuspalveluneuvottelukunnan vuosiksi 2013-2014.

Päätösehdotuksessa esitetty pelastuspalveluneuvottelukunnan 
kokoonpano perustuu pelastuspalveluneuvottelukunnan esitykseen.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Erja Saarinen, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 36102

erja.saarinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Pelastuspalveluneuvottelukunnan esitys
2 Pelastuspalveluneuvottelukunta toimikausi 2011-2012 (Khs 7.3.2011 § 

245)

Otteet

Ote Otteen liitteet
Neuvottelukuntaan valitut Oikaisuvaatimusohje, 

kaupunginhallitus

Tiedoksi

Pelastuspalveluneuvottelukunta
Pelastuslautakunta
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Pelastuslaitos 
Hallintokeskus, hallinto-osasto
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§ 300
Selitys Korkeimmalle hallinto-oikeudelle Helsingin hallinto-oikeuden 
28.12.12012 antamasta päätöksestä tehdystä valituksesta

HEL 2011-001220 T 01 01 01 01

Päätös

Kaupunginhallitus päätti antaa Korkeimmalle hallinto-oikeudelle 
tehdystä valituksesta, joka koskee Helsingin hallinto-oikeuden 
28.12.2012 antamaa päätöstä, jossa hylättiin ja jätettiin osin tutkimatta 
sosiaali- ja terveystoimen apulaiskaupunginjohtajan virkaan 
ottamisesta tehty valitus, seuraavan selityksen: 

Selityksenään Korkeimmassa hallinto-oikeudessa vireillä olevassa 
kunnallisvalitusasiassa Dnro 0440/3/13 Helsingin kaupunginhallitus 
toteaa seuraavaa:

Vaatimus

Valitus tulee hylätä.

Perustelut

Kaupunginhallitus uudistaa asiassa aiemmin lausutun.

Kaupunginvaltuusto päätti 15.6.2011, 123 §, ottaa lääketieteen 
lisensiaatti Laura Rädyn 16.8.2011 avoimeksi tulevaan sosiaali- ja 
terveystoimen apulaiskaupunginjohtajan virkaan seitsemän vuoden 
määräajaksi. Toimitetussa vaalissa Laura Räty sai 49 ääntä, 
lääketieteen lisensiaatti Minerva Krohn 28 ääntä, minkä lisäksi jätettiin 
viisi tyhjää äänestyslipuketta. Lisäksi kolme äänestyslipuketta hylättiin.

Valituksessa on esitetty vastaavat oikeudelliset väitteet, jollaiset on jo 
ratkaistu Helsingin hallinto-oikeuden 6.4.2006 06/0353/2 ja 
korkeimman hallinto-oikeuden 30.11.2006 T 3271 antamilla päätöksillä. 
Helsingin hallinto-oikeus on 6.4.2006 päätöksessään 06/0353/2 
todennut Helsingin kaupunginjohtajan valinnasta tehdystä valituksesta, 
että valittajat eivät olleet väittäneetkään, etteikö kaupunginjohtajan 
virka olisi ollut kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 4 §:n 1 
momentin mukaisesti julkisesti haettavana. He eivät olleet myöskään 
esittäneet mitään selvitystä siitä, että joku olisi tosiasiassa jättänyt 
hakematta virkaa valituksessa mainittujen kolmen puolueen kesken 
tiedostusvälineissä kerrotulla tavalla tehdyksi väitetyn sopimuksen 
johdosta. Ei ollut ilmennyt, että jonkun viranhakijan hakemusta ei olisi 
otettu valmistelussa huomioon. Sillä perusteella, että asian 
valmistelussa ja sitä käsiteltäessä valituksen mukaan olemassa ollutta 
sopimusta koskevia seikkoja ei ollut nimenomaisesti otettu esiin, 
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päätöksen valmistelua ei ole pidettävä virheellisenä. Kun otettiin 
huomioon täytettävänä olevan viran (kaupunginjohtaja) luonne ja sen 
kelpoisuusvaatimukset, poliittisia näkökohtia sisältävä vaalia edeltävä  
valtuustoryhmien tai niiden edustajien sopimus ei sinänsä edes 
merkitsisi sitä, että valituksessa tarkoitetussa valmistelussa olisi 
toimittu syrjivästi. Korkein hallinto-oikeus on päätöksessään 30.11.2006 
T 3271 lisäksi todennut, että mahdolliset käydyt keskustelut tai 
valtuustoryhmien kesken tehdyt sopimukset eivät sido valtuutettuja 
heidän päättäessään kaupunginjohtajan valinnasta.

Nyt käsiteltävänä olevassa valituksessa on kyse käytännöllisesti 
katsoen samoista oikeuskysymyksistä kuin edellä on kuvattu.

Valittajat väittävät mm., että hallinto-oikeuden päätös on lainvastainen 
eikä se täytä tuomioistuimen päätöksiltä edellytettävää vaatimusta siitä, 
että päätös on perusteltava. 

Kaupunginhallituksen lausunnon antamista koskeva prosessivaatimus:

Valituksessa on väitetty, että kaupunginjohtaja ja kaupunginhallitus 
olisivat asianosaisia ja epäiltynä lain rikkomisesta. Valittajat toteavat, 
että on mahdollista, että kaupungilta ei voida saada sellaista lausuntoa, 
jota voidaan käyttää tuomioistuimen päätöksen perusteena.

Hallintolain 27 §:n 1 momentin mukaan virkamies ei saa osallistua 
asian käsittelyyn eikä olla läsnä sitä käsiteltäessä, jos hän on 
esteellinen. 27 §:n 2 momentin mukaan mitä virkamiehen 
esteellisyydestä säädetään, koskee myös monijäsenisen toimielimen 
jäsentä.

Hallintolain 28 §:n 1 momentin 7 kohdan mukaan virkamies on 
esteellinen, jos luottamus hänen puolueettomuuteensa muusta kuin 
saman momentin 1 – 6 kohdissa mainituista erityisestä syystä 
vaarantuu.

Valittajien irrallista ja asiallisesti perustelemattomaksi jäänyttä 
rikosepäilyä, joka on kohdistettu kaupunginjohtajaan ja 
kaupunginhallituksessa edustettuna oleviin kolmeen puolueeseen, ei 
voida objektiivisesti arvioiden pitää hallintolain 28 §:n 1 momentin 7 
kohdassa tarkoitettuna esteellisyysperusteena. 

Kaupunginhallituksen johtosäännön 8 §:n mukaan kaupunginhallitus 
antaa selityksen kaupunginvaltuuston päätöstä koskevan valituksen 
johdosta, jos kaupunginhallitus katsoo voivansa yhtyä 
kaupunginvaltuuston päätöksen lopputulokseen. Kaupunginhallitus on 
siten oikea viranomainen antamaan selityksen tässä asiassa. 

Virkavaali
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Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 5 §:n mukaan sellaiseen 
virkasuhteeseen, joka on ollut julkisesti haettavana, voidaan ottaa vain 
henkilö, joka on hakenut sitä kirjallisesti ennen hakuajan päättymistä ja 
silloin täyttää kelpoisuusvaatimukset. Kaupunginvaltuusto päätti 
27.4.2011, 78 §, että sosiaali- ja terveystoimen 
apulaiskaupunginjohtajan virkasuhteeseen voidaan virkaa hakeneen 
lisäksi ottaa suostumuksensa nojalla sellainenkin henkilö, joka ei ole 
hakenut virkaa ja jonka kelpoisuudesta on esitetty selvitys.

Virka on ollut haettavana 20.5.2011 päättynein hakuajoin. 
Hakuilmoituksessa on mainittu, että virka täytetään seitsemän vuoden 
määräajaksi ja että sosiaali- ja terveystoimen apulaiskaupunginjohtajan 
pätevyysvaatimuksena on korkeakoulututkinto tai hyvä perehtyneisyys 
kunnallishallintoon. Hakuajan kuluessa jätettiin yksi hakemus.

Kaupunginhallitus toteaa, että sosiaali- ja terveystoimen 
apulaiskaupunginjohtajan virkaa on voinut hakea julkisen 
hakumenettelyn kautta kuka tahansa siitä kiinnostunut, eikä kaupunki 
ole millään tavalla rajoittanut mahdollisuutta hakea virkaa.

Ennen sosiaali- ja terveystoimen apulaiskaupunginjohtajan valintaa 
lehdistössä on ollut kirjoituksia valinnasta.

Perustuslain 12 §:ssä on säädetty sananvapaudesta. Sananvapauteen 
sisältyy oikeus ilmaista, julkistaa ja vastaanottaa tietoja, mielipiteitä ja 
muita viestejä kenenkään ennakolta estämättä. Kaupunki ei puutu 
siihen, mitä lehdistössä kirjoitetaan. Jos joku jättää hakematta avoinna 
olevaa virkaa lehdistössä olleiden kirjoitusten vuoksi, sitä ei ole 
pidettävä kaupungin syyksi luettavana seikkana. Kaupunki voi vain 
aktiivisesti pyrkiä siihen, että tieto siitä, että virka on haettavana, on 
laissa edellytetyin tavoin julkisesti tiedossa. Näin on tässä tapauksessa 
menetelty.

Lääketieteen lisensiaatti Laura Räty oli antanut suostumuksensa tulla 
otetuksi apulaiskaupunginjohtajan virkasuhteeseen ja esittänyt 
selvityksen kelpoisuudestaan. Hänellä on sekä korkeakoulututkinto että 
hyvä perehtyneisyys kunnallishallintoon. Hän täyttää perustuslain 125 
§:n mukaiset yleiset nimitysperusteet.

Täytäntöönpanon kieltäminen

Kaupunginhallitus toteaa, että täytäntöönpanoa ei ole ollut eikä ole 
syytä keskeyttää. Laura Räty on ottanut sosiaali- ja terveystoimen 
apulaiskaupunginjohtajan viran vastaan 16.8.2011.

Hallinto-oikeuden päätöksestä puuttuvat perustelut
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Valittajat väittävät, että hallinto-oikeus olisi jättänyt perustelematta, 
miksi olisi jätetty noudattamatta perustuslain 6 §:n 
yhdenvertaisuussäännöstä ja 125 §:n yleisiä nimitysperusteita, 
kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 12 §:n 1 momentin 
syrjintäkieltoa ja yhdenvertaisuuslain 6 §:n 2 momentin syrjinnän 
määritystä ja 7 §:n 2 momentin syrjinnän oikeutusta. 

Kaupunginhallitus toteaa, että hallinto-oikeuden päätöksessä on 
perusteltu tarkasti kaupunginvaltuuston 15.6.2011, 123 §, tekemän 
päätöksen lainmukaisuus. Päätöksessä on myös selostettu em. 
lainkohdat. 

Kaupunginvaltuuston päätös 15.6.2011, 123 §, ei ole syntynyt 
virheellisessä järjestyksessä, toimivaltaa ei ole ylitetty eikä päätös ole 
lainvastainen.

Hallinto-oikeuden 28.12.2012 antamaa päätöstä ei tule muuttaa.

Käsittely

Esteelliset: Laura Räty

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Hilkka Tapiolinna, kaupunginasiamies, puhelin: 310 36185

hilkka.tapiolinna(a)hel.fi
Sami Sarvilinna, kaupunginlakimies, puhelin: 310 64874

sami.sarvilinna(a)hel.fi

Liitteet

1 KHOn selityspyyntö kunnallisvalitusasiassa Dnro 0440/3/13

Otteet

Ote Otteen liitteet
Oikeuspalveluille Korkeimmalle 
hallinto-oikeudelle toimittamista 
varten

Muutoksenhakukielto, valmistelu

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee antaa Korkeimmalle hallinto-oikeudelle 
tehdystä valituksesta, joka koskee Helsingin hallinto-oikeuden 
28.12.2012 antamaa päätöstä, jossa hylättiin ja jätettiin osin tutkimatta 
sosiaali- ja terveystoimen apulaiskaupunginjohtajan virkaan 
ottamisesta tehty valitus, seuraavan selityksen: 
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Selityksenään Korkeimmassa hallinto-oikeudessa vireillä olevassa 
kunnallisvalitusasiassa Dnro 0440/3/13 Helsingin kaupunginhallitus 
toteaa seuraavaa:

Vaatimus

Valitus tulee hylätä.

Perustelut

Kaupunginhallitus uudistaa asiassa aiemmin lausutun.

Kaupunginvaltuusto päätti 15.6.2011, 123 §, ottaa lääketieteen 
lisensiaatti Laura Rädyn 16.8.2011 avoimeksi tulevaan sosiaali- ja 
terveystoimen apulaiskaupunginjohtajan virkaan seitsemän vuoden 
määräajaksi. Toimitetussa vaalissa Laura Räty sai 49 ääntä, 
lääketieteen lisensiaatti Minerva Krohn 28 ääntä, minkä lisäksi jätettiin 
viisi tyhjää äänestyslipuketta. Lisäksi kolme äänestyslipuketta hylättiin.

Valituksessa on esitetty vastaavat oikeudelliset väitteet, jollaiset on jo 
ratkaistu Helsingin hallinto-oikeuden 6.4.2006 06/0353/2 ja 
korkeimman hallinto-oikeuden 30.11.2006 T 3271 antamilla päätöksillä. 
Helsingin hallinto-oikeus on 6.4.2006 päätöksessään 06/0353/2 
todennut Helsingin kaupunginjohtajan valinnasta tehdystä valituksesta, 
että valittajat eivät olleet väittäneetkään, etteikö kaupunginjohtajan 
virka olisi ollut kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 4 §:n 1 
momentin mukaisesti julkisesti haettavana. He eivät olleet myöskään 
esittäneet mitään selvitystä siitä, että joku olisi tosiasiassa jättänyt 
hakematta virkaa valituksessa mainittujen kolmen puolueen kesken 
tiedostusvälineissä kerrotulla tavalla tehdyksi väitetyn sopimuksen 
johdosta. Ei ollut ilmennyt, että jonkun viranhakijan hakemusta ei olisi 
otettu valmistelussa huomioon. Sillä perusteella, että asian 
valmistelussa ja sitä käsiteltäessä valituksen mukaan olemassa ollutta 
sopimusta koskevia seikkoja ei ollut nimenomaisesti otettu esiin, 
päätöksen valmistelua ei ole pidettävä virheellisenä. Kun otettiin 
huomioon täytettävänä olevan viran (kaupunginjohtaja) luonne ja sen 
kelpoisuusvaatimukset, poliittisia näkökohtia sisältävä vaalia edeltävä  
valtuustoryhmien tai niiden edustajien sopimus ei sinänsä edes 
merkitsisi sitä, että valituksessa tarkoitetussa valmistelussa olisi 
toimittu syrjivästi. Korkein hallinto-oikeus on päätöksessään 30.11.2006 
T 3271 lisäksi todennut, että mahdolliset käydyt keskustelut tai 
valtuustoryhmien kesken tehdyt sopimukset eivät sido valtuutettuja 
heidän päättäessään kaupunginjohtajan valinnasta.

Nyt käsiteltävänä olevassa valituksessa on kyse käytännöllisesti 
katsoen samoista oikeuskysymyksistä kuin edellä on kuvattu.
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Valittajat väittävät mm., että hallinto-oikeuden päätös on lainvastainen 
eikä se täytä tuomioistuimen päätöksiltä edellytettävää vaatimusta siitä, 
että päätös on perusteltava. 

Kaupunginhallituksen lausunnon antamista koskeva prosessivaatimus:

Valituksessa on väitetty, että kaupunginjohtaja ja kaupunginhallitus 
olisivat asianosaisia ja epäiltynä lain rikkomisesta. Valittajat toteavat, 
että on mahdollista, että kaupungilta ei voida saada sellaista lausuntoa, 
jota voidaan käyttää tuomioistuimen päätöksen perusteena.

Hallintolain 27 §:n 1 momentin mukaan virkamies ei saa osallistua 
asian käsittelyyn eikä olla läsnä sitä käsiteltäessä, jos hän on 
esteellinen. 27 §:n 2 momentin mukaan mitä virkamiehen 
esteellisyydestä säädetään, koskee myös monijäsenisen toimielimen 
jäsentä.

Hallintolain 28 §:n 1 momentin 7 kohdan mukaan virkamies on 
esteellinen, jos luottamus hänen puolueettomuuteensa muusta kuin 
saman momentin 1 – 6 kohdissa mainituista erityisestä syystä 
vaarantuu.

Valittajien irrallista ja asiallisesti perustelemattomaksi jäänyttä 
rikosepäilyä, joka on kohdistettu kaupunginjohtajaan ja 
kaupunginhallituksessa edustettuna oleviin kolmeen puolueeseen, ei 
voida objektiivisesti arvioiden pitää hallintolain 28 §:n 1 momentin 7 
kohdassa tarkoitettuna esteellisyysperusteena. 

Kaupunginhallituksen johtosäännön 8 §:n mukaan kaupunginhallitus 
antaa selityksen kaupunginvaltuuston päätöstä koskevan valituksen 
johdosta, jos kaupunginhallitus katsoo voivansa yhtyä 
kaupunginvaltuuston päätöksen lopputulokseen. Kaupunginhallitus on 
siten oikea viranomainen antamaan selityksen tässä asiassa. 

Virkavaali

Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 5 §:n mukaan sellaiseen 
virkasuhteeseen, joka on ollut julkisesti haettavana, voidaan ottaa vain 
henkilö, joka on hakenut sitä kirjallisesti ennen hakuajan päättymistä ja 
silloin täyttää kelpoisuusvaatimukset. Kaupunginvaltuusto päätti 
27.4.2011, 78 §, että sosiaali- ja terveystoimen 
apulaiskaupunginjohtajan virkasuhteeseen voidaan virkaa hakeneen 
lisäksi ottaa suostumuksensa nojalla sellainenkin henkilö, joka ei ole 
hakenut virkaa ja jonka kelpoisuudesta on esitetty selvitys.

Virka on ollut haettavana 20.5.2011 päättynein hakuajoin. 
Hakuilmoituksessa on mainittu, että virka täytetään seitsemän vuoden 
määräajaksi ja että sosiaali- ja terveystoimen apulaiskaupunginjohtajan 
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pätevyysvaatimuksena on korkeakoulututkinto tai hyvä perehtyneisyys 
kunnallishallintoon. Hakuajan kuluessa jätettiin yksi hakemus.

Kaupunginhallitus toteaa, että sosiaali- ja terveystoimen 
apulaiskaupunginjohtajan virkaa on voinut hakea julkisen 
hakumenettelyn kautta kuka tahansa siitä kiinnostunut, eikä kaupunki 
ole millään tavalla rajoittanut mahdollisuutta hakea virkaa.

Ennen sosiaali- ja terveystoimen apulaiskaupunginjohtajan valintaa 
lehdistössä on ollut kirjoituksia valinnasta.

Perustuslain 12 §:ssä on säädetty sananvapaudesta. Sananvapauteen 
sisältyy oikeus ilmaista, julkistaa ja vastaanottaa tietoja, mielipiteitä ja 
muita viestejä kenenkään ennakolta estämättä. Kaupunki ei puutu 
siihen, mitä lehdistössä kirjoitetaan. Jos joku jättää hakematta avoinna 
olevaa virkaa lehdistössä olleiden kirjoitusten vuoksi, sitä ei ole 
pidettävä kaupungin syyksi luettavana seikkana. Kaupunki voi vain 
aktiivisesti pyrkiä siihen, että tieto siitä, että virka on haettavana, on 
laissa edellytetyin tavoin julkisesti tiedossa. Näin on tässä tapauksessa 
menetelty.

Lääketieteen lisensiaatti Laura Räty oli antanut suostumuksensa tulla 
otetuksi apulaiskaupunginjohtajan virkasuhteeseen ja esittänyt 
selvityksen kelpoisuudestaan. Hänellä on sekä korkeakoulututkinto että 
hyvä perehtyneisyys kunnallishallintoon. Hän täyttää perustuslain 125 
§:n mukaiset yleiset nimitysperusteet.

Täytäntöönpanon kieltäminen

Kaupunginhallitus toteaa, että täytäntöönpanoa ei ole ollut eikä ole 
syytä keskeyttää. Laura Räty on ottanut sosiaali- ja terveystoimen 
apulaiskaupunginjohtajan viran vastaan 16.8.2011.

Hallinto-oikeuden päätöksestä puuttuvat perustelut

Valittajat väittävät, että hallinto-oikeus olisi jättänyt perustelematta, 
miksi olisi jätetty noudattamatta perustuslain 6 §:n 
yhdenvertaisuussäännöstä ja 125 §:n yleisiä nimitysperusteita, 
kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 12 §:n 1 momentin 
syrjintäkieltoa ja yhdenvertaisuuslain 6 §:n 2 momentin syrjinnän 
määritystä ja 7 §:n 2 momentin syrjinnän oikeutusta. 

Kaupunginhallitus toteaa, että hallinto-oikeuden päätöksessä on 
perusteltu tarkasti kaupunginvaltuuston 15.6.2011, 123 §, tekemän 
päätöksen lainmukaisuus. Päätöksessä on myös selostettu em. 
lainkohdat. 
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Kaupunginvaltuuston päätös 15.6.2011, 123 §, ei ole syntynyt 
virheellisessä järjestyksessä, toimivaltaa ei ole ylitetty eikä päätös ole 
lainvastainen.

Hallinto-oikeuden 28.12.2012 antamaa päätöstä ei tule muuttaa.

Esittelijä

Korkein hallinto-oikeus on pyytänyt kaupunginhallitukselta selityksen 
************************************************** tekemästä valituksesta. 
Selitys on annettava 28.3.2013 mennessä. Valitus on tehty Helsingin 
hallinto-oikeuden 28.12.2012 antamasta päätöksestä. Hallinto-oikeus 
hylkäsi ja jätti osin tutkimatta Sainion ja Levän tekemän valituksen, joka 
koski kaupunginvaltuuston 15.6.2011, 123 §, päätöstä ottaa 
lääketieteen lisensiaatti Laura Räty sosiaali- ja terveystoimen 
apulaiskaupunginjohtajan virkaan 16.8.2011 lukien seitsemän vuoden 
määräajaksi.

Asia on valmisteltu hallintokeskuksen oikeuspalveluissa, joten erillistä 
oikeuspalvelujen lausuntoa ei ole annettu.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Hilkka Tapiolinna, kaupunginasiamies, puhelin: 310 36185

hilkka.tapiolinna(a)hel.fi
Sami Sarvilinna, kaupunginlakimies, puhelin: 310 64874

sami.sarvilinna(a)hel.fi

Liitteet

1 KHOn selityspyyntö kunnallisvalitusasiassa Dnro 0440/3/13

Otteet

Ote Otteen liitteet
Oikeuspalveluille Korkeimmalle 
hallinto-oikeudelle toimittamista 
varten

Muutoksenhakukielto, valmistelu

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 04.02.2013 § 155

HEL 2011-001220 T 01 01 01 01

Päätös
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Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi Helsingin hallinto-oikeuden 
28.12.2012 tekemän päätöksen apulaiskaupunginjohtajan virantäyttöä 
koskevassa asiassa.

Käsittely

04.02.2013 Ehdotuksen mukaan

Esteelliset: Laura Räty

29.08.2011 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Antti Peltonen, vs. päätösvalmisteluyksikön päällikkö, puhelin: 310 36018

antti.peltonen(a)hel.fi
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§ 301
Kaupunginvaltuuston 13.3.2013 tekemien päätösten täytäntöönpano

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, että kaupunginvaltuuston 13.2.2013 tekemät 
päätökset saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen mahdollisista 
valituksista huolimatta panna täytäntöön seuraavasti:

Kaupunginjohtajan toimiala

1-2 Ei toimenpidettä.
  
3 Tiedoksi talous- ja suunnittelukeskukselle,   

pelastuslaitokselle, ruotsinkieliselle työväenopistolle, 
kulttuurikeskukselle, nuorisoasiainkeskukselle, 
henkilöstökeskukselle ja kiinteistövirastolle.

  
4 Tiedoksi talous- ja suunnittelukeskukselle, Helsingin 

satamalle, hankintakeskukselle, rakennusvirastolle, 
rakentamispalvelulle, pelastuslaitokselle, Helsingin 
kaupungin liikennelaitokselle, sosiaali- ja 
terveysvirastolle, opetusvirastolle, Helsingin 
taidemuseolle, nuorisoasiankeskukselle, 
liikuntavirastolle, henkilöstökeskukselle, 
kaupunkisuunnitteluvirastolle ja 
asuntotuotantotoimistolle.

  
5 Kaupunginhallitus kehottaa hallintokeskuksen 

oikeuspalveluja tekemään lainasopimuksen.
  
 Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote hakijalle.
  
 Tiedoksi liikuntavirastolle, talous- ja 

suunnittelukeskukselle sekä oikeuspalveluille.
  
9-39 Talousarvioaloitteet kaupunginjohtajan 

valmisteltavaksi.
  
40 Aloite kaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimiala

6 Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan 
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elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, Helen 
Sähköverkko Oy:lle, Helsingin seudun 
ympäristöpalvelut kuntayhtymälle (Vesihuolto) ja 
Venäjän Suomen Suurlähetystölle.

  
 Tiedoksi kaupunkisuunnittelulautakunnalle, 

kiinteistölautakunnalle, rakennuslautakunnalle, 
Helsingin Energia –liikelaitokselle, 
kiinteistövirastolle, pelastuslautakunnalle, 
rakennusvalvontavirastolle, rakennusvirastolle, 
yleisten töiden lautakunnalle.

  
7 Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan 

elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle,  
Helsingin seudun ympäristöpalvelut -
kuntayhtymälle/Vesihuolto sekä Helen Sähköverkko 
Oy:lle.

  
 Tiedoksi Kaupunkisuunnittelulautakunnalle, 

kiinteistölautakunnalle, rakennuslautakunnalle, 
rakennusvirastolle, ympäristökeskukselle, Helsingin 
Energia –liikelaitokselle, pelastuslautakunnalle, 
kiinteistövirastolle sekä sosiaali- ja terveysvirastolle.

  
41-43 Aloitteet kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa 

johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

Sosiaali- ja terveystointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimiala

44 Aloite sosiaali- ja terveystointa johtavan 
apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

  

Sivistys- ja henkilöstötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimiala

8 Tiedoksi opetuslautakunnalle.
  
45-46 Aloitteet sivistys- ja henkilöstötointa johtavan 

apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen
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Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee, että kaupunginvaltuuston 13.2.2013 
tekemät päätökset saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen 
mahdollisista valituksista huolimatta panna täytäntöön seuraavasti:

Kaupunginjohtajan toimiala

1-2 Ei toimenpidettä.
  
3 Tiedoksi talous- ja suunnittelukeskukselle,   

pelastuslaitokselle, ruotsinkieliselle työväenopistolle, 
kulttuurikeskukselle, nuorisoasiainkeskukselle, 
henkilöstökeskukselle ja kiinteistövirastolle.

  
4 Tiedoksi talous- ja suunnittelukeskukselle, Helsingin 

satamalle, hankintakeskukselle, rakennusvirastolle, 
rakentamispalvelulle, pelastuslaitokselle, Helsingin 
kaupungin liikennelaitokselle, sosiaali- ja 
terveysvirastolle, opetusvirastolle, Helsingin 
taidemuseolle, nuorisoasiankeskukselle, 
liikuntavirastolle, henkilöstökeskukselle, 
kaupunkisuunnitteluvirastolle ja 
asuntotuotantotoimistolle.

  
5 Kaupunginhallitus kehottaa hallintokeskuksen 

oikeuspalveluja tekemään lainasopimuksen.
  
 Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote hakijalle.
  
 Tiedoksi liikuntavirastolle, talous- ja 

suunnittelukeskukselle sekä oikeuspalveluille.
  
9-39 Talousarvioaloitteet kaupunginjohtajan 

valmisteltavaksi.
  
40 Aloite kaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimiala

6 Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan 
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, Helen 
Sähköverkko Oy:lle, Helsingin seudun 
ympäristöpalvelut kuntayhtymälle (Vesihuolto) ja 
Venäjän Suomen Suurlähetystölle.
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 Tiedoksi kaupunkisuunnittelulautakunnalle, 

kiinteistölautakunnalle, rakennuslautakunnalle, 
Helsingin Energia –liikelaitokselle, 
kiinteistövirastolle, pelastuslautakunnalle, 
rakennusvalvontavirastolle, rakennusvirastolle, 
yleisten töiden lautakunnalle.

  
7 Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan 

elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle,  
Helsingin seudun ympäristöpalvelut -
kuntayhtymälle/Vesihuolto sekä Helen Sähköverkko 
Oy:lle.

  
 Tiedoksi Kaupunkisuunnittelulautakunnalle, 

kiinteistölautakunnalle, rakennuslautakunnalle, 
rakennusvirastolle, ympäristökeskukselle, Helsingin 
Energia –liikelaitokselle, pelastuslautakunnalle, 
kiinteistövirastolle sekä sosiaali- ja terveysvirastolle.

  
41-43 Aloitteet kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa 

johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

Sosiaali- ja terveystointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimiala

44 Aloite sosiaali- ja terveystointa johtavan 
apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

  

Sivistys- ja henkilöstötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimiala

8 Tiedoksi opetuslautakunnalle.
  
45-46 Aloitteet sivistys- ja henkilöstötointa johtavan 

apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen
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§ 302
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen seuraavien 
viranomaisten viikolla 11 tekemiä päätöksiä:

Khn puheenjohtaja  
konsernijaosto 11.3.2013
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
Antti Peltonen, vs. päätösvalmisteluyksikön päällikkö, puhelin: 310 36018

antti.peltonen(a)hel.fi

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota käsiteltäväkseen seuraavien 
viranomaisten viikolla 11 tekemiä päätöksiä:

Khn puheenjohtaja  
konsernijaosto 11.3.2013
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  
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- aluerakentamispäällikkö  
- sisäisen tarkastuksen päällikkö  
- tietotekniikkapäällikkö  
- elinkeinojohtaja  
- elinkeinopäällikkö  
- matkailupäällikkö  
- tapahtumapäällikkö  
  
Taloushallintopalvelu -liikelaitos  
- toimitusjohtaja  

  

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Antti Peltonen, vs. päätösvalmisteluyksikön päällikkö, puhelin: 310 36018

antti.peltonen(a)hel.fi
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§ 303
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen seuraavien 
viranomaisten viikolla 11 tekemiä päätöksiä:

kaupunginjohtaja  
- johtajiston asiat  
- muut asiat  

  

Esittelijä
vs. kaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot
Antti Peltonen, vs. päätösvalmisteluyksikön päällikkö, puhelin: 310 36018

antti.peltonen(a)hel.fi

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota käsiteltäväkseen seuraavien 
viranomaisten viikolla 11 tekemiä päätöksiä:

kaupunginjohtaja  
- johtajiston asiat  
- muut asiat  

  

Esittelijä
vs. kaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot
Antti Peltonen, vs. päätösvalmisteluyksikön päällikkö, puhelin: 310 36018

antti.peltonen(a)hel.fi
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§ 304
Lausunnon antaminen Etelä-Suomen aluehallintovirastolle 
rakennusviraston ympäristöhakemuksesta (Kivikko)

HEL 2013-000130 T 11 01 00 00

Viite: Dnro ESAVI/324/04.08/2012

Päätös

Kaupunginhallitus päätti antaa Etelä-Suomen aluehallintovirastolle 
seuraavan lausunnon Helsingin kaupungin rakennusviraston 
ympäristönsuojelulain mukaisesta hakemuksesta, joka koskee muun 
muassa maa- ja kiviainesten välivarastointia Kivikossa.

Kaupunginhallitus toteaa, että Helsingin kaupungin 
ympäristölautakunta on 5.3.2013 kaupungin ympäristön- ja 
terveydensuojeluviranomaisena antanut Etelä-Suomen 
aluehallintovirastolle lausunnon rakennusviraston hakemuksesta. 
Kaupunginhallitus viittaa ympäristölautakunnan lausuntoon ja toteaa 
seuraavaa:

Kaupunginhallitus pitää maarakennuskäyttöön kelpaavien maiden 
hyötykäyttöä lähellä niiden syntypaikkaa kannatettavana. 
Hyödyntämällä maarakennuskäyttöön kelpaavia ylijäämäkiviaineksia 
säästetään luonnonvaroja, saavutetaan taloudellisia säästöjä sekä 
vähennetään kuljetusmatkoja ja raskaan liikenteen aiheuttamia haittoja.

Lupahakemuksen mukaan välivarastoinnin ja esikäsittelyn 
merkittävimmäksi ympäristövaikutukseksi arvioidaan mm. massojen 
välivarastoinnista ja esikäsittelystä sekä ajoneuvoliikenteestä aiheutuva 
pöly.  Kaupunginhallitus katsoo, että lupa-alueen läheiset raskaan 
liikenteen ajoväylät ja muu toiminta-alue tulee pitää mahdollisimman 
pölyämättöminä ympäristöhaittojen välttämiseksi.

Lupahakemukseen mukaan esikäsittelyn aiheuttamaa meluhaittaa 
torjutaan melua aiheuttavien toimintojen sijoittelulla siten, että 
meluvaikutus lähimpien häiriintyvien kohteiden suuntaan minimoidaan. 
Lisäksi toimintojen ajoitus suunnitellaan siten, että eniten meluavat 
toiminnot, kuten murskaus tapahtuu arkipäivisin. Kaupunginhallitus 
katsoo, että lupahakemuksen mukaista toimintaa ei tule harjoittaa 
yöaikaan (kello 22-7).

Kaupunginhallitus puoltaa Helsingin kaupungin rakennusviraston maa- 
ja kiviaineksen, mineraalisten purkujätemateriaalien sekä tuhkapitoisen 
maa-aineksen välivarastointia ja esikäsittelyä koskevan 
ympäristölupahakemuksen hyväksymistä, mikäli hakemuksen 
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käsittelyssä otetaan hakemuksessa esitettyjen seikkojen lisäksi 
huomioon edellä ja ympäristölautakunnan lausunnossa esitetyt seikat.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot
Erja Saarinen, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 36102

erja.saarinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Etelä-Suomen AVI:n lausuntopyyntö
2 Etelä-Suomen AVI:n kuulutus
3 Ympäristölupahakemus 
4 Sijaintikartta
5 Ympäristölautakunta 5.3.2013

Otteet

Ote
Etelä-Suomen 
aluehallintovirasto, 
ympäristölupavastuualue

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee antaa Etelä-Suomen aluehallintovirastolle 
seuraavan lausunnon Helsingin kaupungin rakennusviraston 
ympäristönsuojelulain mukaisesta hakemuksesta, joka koskee muun 
muassa maa- ja kiviainesten välivarastointia Kivikossa.

Kaupunginhallitus toteaa, että Helsingin kaupungin 
ympäristölautakunta on 5.3.2013 kaupungin ympäristön- ja 
terveydensuojeluviranomaisena antanut Etelä-Suomen 
aluehallintovirastolle lausunnon rakennusviraston hakemuksesta. 
Kaupunginhallitus viittaa ympäristölautakunnan lausuntoon ja toteaa 
seuraavaa:

Kaupunginhallitus pitää maarakennuskäyttöön kelpaavien maiden 
hyötykäyttöä lähellä niiden syntypaikkaa kannatettavana. 
Hyödyntämällä maarakennuskäyttöön kelpaavia ylijäämäkiviaineksia 
säästetään luonnonvaroja, saavutetaan taloudellisia säästöjä sekä 
vähennetään kuljetusmatkoja ja raskaan liikenteen aiheuttamia haittoja.

Lupahakemuksen mukaan välivarastoinnin ja esikäsittelyn 
merkittävimmäksi ympäristövaikutukseksi arvioidaan mm. massojen 
välivarastoinnista ja esikäsittelystä sekä ajoneuvoliikenteestä aiheutuva 
pöly.  Kaupunginhallitus katsoo, että lupa-alueen läheiset raskaan 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/2013 70 (154)
Kaupunginhallitus

Ryj/1
18.03.2013

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

liikenteen ajoväylät ja muu toiminta-alue tulee pitää mahdollisimman 
pölyämättöminä ympäristöhaittojen välttämiseksi.

Lupahakemukseen mukaan esikäsittelyn aiheuttamaa meluhaittaa 
torjutaan melua aiheuttavien toimintojen sijoittelulla siten, että 
meluvaikutus lähimpien häiriintyvien kohteiden suuntaan minimoidaan. 
Lisäksi toimintojen ajoitus suunnitellaan siten, että eniten meluavat 
toiminnot, kuten murskaus tapahtuu arkipäivisin. Kaupunginhallitus 
katsoo, että lupahakemuksen mukaista toimintaa ei tule harjoittaa 
yöaikaan (kello 22-7).

Kaupunginhallitus puoltaa Helsingin kaupungin rakennusviraston maa- 
ja kiviaineksen, mineraalisten purkujätemateriaalien sekä tuhkapitoisen 
maa-aineksen välivarastointia ja esikäsittelyä koskevan 
ympäristölupahakemuksen hyväksymistä, mikäli hakemuksen 
käsittelyssä otetaan hakemuksessa esitettyjen seikkojen lisäksi 
huomioon edellä ja ympäristölautakunnan lausunnossa esitetyt seikat.

Esittelijä

Etelä-Suomen aluehallintovirasto pyytää Helsingin kaupungin 
lausuntoa Helsingin kaupungin rakennusviraston ympäristönsuojelulain 
mukaisesta hakemuksesta, joka koskee muun muassa maa- ja 
kiviainesten, mineraalisten purkujätemateriaalien ja tuhkapitoisen maa-
aineksen välivarastointia ja esikäsittelyä Kivikossa. Lausunto 
pyydetään toimittamaan aluehallintovirastoon 21.3.2013 mennessä. 

Esittelijä toteaa, että myös ympäristölautakunta on 5.3.2013 kaupungin 
ympäristön- ja terveydensuojeluviranomaisena antanut Etelä-Suomen 
aluehallintovirastolle lausunnon rakennusviraston hakemuksesta.

Hakemuksen tiivistelmä

Rakennusvirasto hakee lupaa kiviainesten, kitka- ja koheesiomaiden, 
humus- ja multamaiden, mineraalisen purkujätemateriaalin (betoni, tiili 
ja asfaltti) ja maasta kaivettujen tuhkakerrosten (lento- ja pohjatuhka) ja 
maa-ainekseen sekoittuneen tuhkan välivarastointi- ja 
esikäsittelyalueelle Helsingin Kivikossa. Toiminnalle ei ole olemassa 
voimassa olevaa ympäristölupaa. Rakennusvirasto anoo lupaa aloittaa 
massojen välivarastointi ja esikäsittely lupapäätöstä noudattaen 
mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.

Helsingin kaupungin alueella maarakentamisessa tullaan pyrkimään 
jatkuvasti mahdollisimman vähäiseen massojen käsittelyyn. Tähän 
päästään hyvällä suunnittelulla ja esim. massojen jalostamisella. 
Kuitenkin rakennettavien alueiden negatiivisesta massakapasiteetista 
johtuen maarakennuskohteisiin joudutaan tuomaan maa- ja kiviainesta 
ulkopuolelta. Toisinaan myös rakennettavan alueen maa-aineksen 
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rakennustekniset vaatimukset edellyttävät luonnon kiviaineksen tai 
maa- ja kiviaineksesta jalostetun materiaalin käyttämistä. Em. seikoista 
johtuen maa- ja kiviaineksen välivarastoinnille tarvitaan lisää 
välivarastointi- ja esikäsittelyalueita.

Lupa-alue sijaitsee Helsingin kaupungin Mellunkylän kaupunginosassa 
Kivikossa kolmella erillisellä määräalalla. Toiminta-alueiden yhteispinta-
ala on noin 12,2 ha. Alue on tällä hetkellä rakentamatonta maa-aluetta 
ja joutomaa-aluetta.

Lähin häiriintyvä kohde (asuinrakennukset) on eteläisen toiminta-
alueen itäpuolella noin 150 metrin etäisyydellä. Murskauslaitos tullaan 
sijoittamaan läntiselle toiminta-alueelle, josta etäisyys lähimpiin 
asuinrakennuksiin on yli 500 metriä.

Kivikon välivarastointi- ja esikäsittelyalueella kivi- ja maa-ainekset sekä 
jätteet valmistellaan uudelleenkäyttöä (maa-ainekset), kierrätystä 
(esikäsittelyssä syntynyt metallijäte, asfalttijäte) tai hyödyntämistä 
(betoni-, tiili-, ja asfalttijäte ja tuhkat) varten. Alueella ei loppukäsitellä 
jätettä. Alueella ei myöskään varastoida tai esikäsitellä pilaantuneita 
maa-aineksia.

Alueille otetaan vastaan kiviaineksia Helsingin alueen 
rakentamiskohteista. Laitoksen toiminta-aika on maanantaista 
perjantaihin kello 7 – 22. Välivarastoitujen massojen enimmäismäärä 
on 400 000 m³. Toiminnalle haetaan lupaa vuoden 2019 loppuun asti.

Välivarastoinnin ja esikäsittelyn merkittävimmäksi 
ympäristövaikutukseksi arvioidaan murskauksesta, seulonnasta ja 
välppäyksestä sekä kuorma-autoliikenteestä syntyvä melu ja massojen 
välivarastoinnista ja esikäsittelystä sekä ajoneuvoliikenteestä aiheutuva 
pöly.  

Haitallisia meluvaikutuksia vähennetään toimintojen sijoittelulla ja 
melua aiheuttavien toimintojen ajoittamisella. Häiriintyvien kohteiden 
suuntaan sijoitetaan välivarastoitavasta aineksesta meluvalli. 
Pölyämistä vähennetään mm. varastokasojen ja esikäsittelytoimintojen 
sijoittelulla, kasojen ja esikäsiteltävien ainesten kastelulla ja 
murskainten koteloinnilla. Toiminta-alueelta Viikinojan kautta 
Vanhankaupunginlahteen kulkeutuvan veden epäpuhtauksia pyritään 
vähentämään jättämällä varastokasojen ja avo-ojan väliin vähintään 35 
metriä leveä suojavyöhyke, johon kasojen suotovedet imeytyvät ennen 
ojaan kulkeutumista.

Ympäristöviranomaisille laaditaan vuosittain raportti, jossa esitetään 
mm. tiedot varastoidusta ja esikäsittelyistä massoista, tarkkailun 
tulokset, arvio haittojen merkityksestä ja ehdotuksen toimenpiteistä, 
joilla haittoja voidaan rajoittaa.
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Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot
Erja Saarinen, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 36102

erja.saarinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Etelä-Suomen AVI:n lausuntopyyntö
2 Etelä-Suomen AVI:n kuulutus
3 Ympäristölupahakemus 
4 Sijaintikartta
5 Ympäristölautakunta 5.3.2013

Otteet

Ote
Etelä-Suomen 
aluehallintovirasto, 
ympäristölupavastuualue

Tiedoksi; Muutoksenhaku: Muutoksenhakukielto, valmistelu 

Ympäristölautakunta
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§ 305
Valtuutettu Tuomo Valokaisen toivomusponsi: Sadekatosten ja 
roskakorien lisääminen Hermannin Rantatien kahdelle 
bussipysäkille

HEL 2012-015147 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi selvityksen 
kaupunginvaltuuston 24.10.2012 hyväksymän toivomusponnen (Tuomo 
Valokainen) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen 
ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Valokainen Tuomo, toivomusponsi, Kvsto 24.10.2012 asia 9
2 Liikennelaitos -liikelaitoksen esityslistateksti 6.2.2013

Otteet

Ote Otteen liitteet
Ponnen tekijä Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, valmistelu
Liite 2

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee merkitä tiedoksi selvityksen 
kaupunginvaltuuston 24.10.2012 hyväksymän toivomusponnen (Tuomo 
Valokainen) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen 
ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

Esittelijä

Käsitellessään 24.10.2012 valtuutettu Tuomo Valokaisen aloitetta 
Hermannin Rantatien pyöräily- ja kävelykadun roska-astioista Kvsto 
hyväksyi samalla seuraavan toivomusponnen:

”Kaupunginvaltuusto edellyttää, että kaupunki selvittää mahdollisuudet 
lisätä Hermannin Rantatielle kahdelle bussipysäkille sadekatoksen ja 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/2013 74 (154)
Kaupunginhallitus

Ryj/2
18.03.2013

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

roskiksen. Nämä ovat tarpeen, sillä pysäkeillä odotellaan busseja 
keskustan suuntaan (Tuomo Valokainen).”

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

Toivomusponnen johdosta on saatu liikennelaitos -liikelaitoksen 
johtokunnan lausunto 6.2.2013. Liikennelaitos -liikelaitoksen asiaa 
koskeva esityslistateksti on liitteenä 2.

Esittelijä viittaa saatuihin lausuntoihin ja toteaa, että liikennelaitos -
liikelaitos on ryhtynyt toimenpiteisiin sadekatosten ja roskakorien 
saamiseksi alueelle.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Valokainen Tuomo, toivomusponsi, Kvsto 24.10.2012 asia 9
2 Liikennelaitos -liikelaitoksen esityslistateksti 6.2.2013

Otteet

Ote Otteen liitteet
Ponnen tekijä Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, valmistelu
Liite 2

Päätöshistoria

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) 06.02.2013 § 15

HEL 2012-015147 T 00 00 03

Päätös

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päätti lausua Tuomo 
Valokaisen aloitteesta lisätä kaksi sadekatosta ja roska-astiat 
Hermannin Rantatielle seuraavaa:

Liikennelaitos -liikelaitos (HKL) on rakennuttanut Hermannin Rantatielle 
syksyllä 2012 yhden sadekatoksen, johon kuuluu roska-astia. HKL 
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rakennuttaa toisen sadekatoksen, johon kuuluu roska-astia 
Haukilahdenkadun kulmauksessa olevalle pysäkille kesällä 2013, 
mikäli saa luvan Asunto Oy Helsingin Henriikalta.

Esittelijä
yksikön johtaja
Juha Saarikoski

Lisätiedot
Mikko Metsola, rata- ja pysäkkisuunnittelija, puhelin: 310 78490

mikko.metsola(a)hel.fi
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§ 306
Kaupunginhallituksen käsiteltäväksi otettu asia: Metroliikenteen 
turvapalvelujen hankinta

Pöydälle 18.03.2013

HEL 2013-000830 T 02 08 02 01

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee oikeuttaa liikennelaitos -liikennelaitoksen 
(HKL) neuvottelemaan ja tekemään Palmia -liikelaitoksen kanssa 
yhteistyösopimuksen open book - periaatteella HKL:n tarvitsemien 
HKL:n kiinteistöjen, metron, juna-asemien, Suomenlinnan liikenteen 
terminaalien sekä raitioliikenteen turvapalveluiden toimittamisesta 
kaudelle 1.11.2013 – 31.10.2017 niin, että ensimmäisen vuoden 
1.11.2013 – 31.10.2014 kokonaiskustannukset (vuoden 2013 
hintataso) ovat enintään 4.225.000 euroa. Laituriovien asennusvaiheen 
ja Länsimetron käyttöönoton edellyttämät palvelutarpeen lisäykset 
tuodaan erikseen johtokunnan päätettäviksi.

Esittelijä

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päätti 7.3.2013 § 36, että 
metroliikenteen turvapalveluiden hankinta kilpailutetaan seuraavasti:

Tarjousvertailu tulee tehdä niin, että hinnan osuus pisteytyksessä on 75 
% ja laadun osuus 25 %. Tarjousten arviointiperusteet ja pisteytyksen 
yksityiskohdat on vielä tarkennettava. Lisäksi hankintaan on lisättävä 
kuvaus sopimuksen aikaisesta laadun seurannasta, kehityksestä ja 
mahdollisista laatukannustimista ja palvelukuvaukset on vielä 
viimeisteltävä ajalle 2013 - 2015.

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunnan esittelijän päätösehdotus 
asiassa oli sama kuin nyt kaupunginhallituksen esityslistalla oleva 
esittelijän päätösehdotus kaupunginhallitukselle.
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Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päätti asiasta äänin 7-2. Asian 
tarkempi käsittely johtokunnassa ilmenee päätöshistoriasta.

Rakennus- ja ympäristötointa johtava apulaiskaupunginjohtaja päätti 
11.3.2013 § 19 ottaa liikennelaitos liikelaitoksen johtokunnan 7.3.2013 
§ 36 tekemän päätöksen metroliikenteen turvapalveluiden hankinnasta 
kaupunginhallituksen käsiteltäväksi. Päätös on liitteenä 1.

Asiassa on kysymys turvapalvelujen hankinnasta metroliikenteen 
vartioinnin nykyisen, 1.11.2008 Securitas Oy:n kanssa solmitun 
sopimuksen päättyessä 31.10.2013. Uusi sopimus on tarkoitus tehdä 
vähintään ajalle 1.11.2013 – 31.10.2017, ja se tulisi kattamaan kaikki 
nykyiset vartiointipalvelut. 

Uuden sopimuksen voimassaoloaikana metroliikenne laajenee 
Länsimetroon 1.1.2016, ja 2016 syksyllä siirrytään 
täysautomaattiajoon. Muutosten johdosta liikennelaitos -liikelaitos on 
pitänyt tarpeellisena muuttaa vartiointikonseptia nykyisestä. Nykyisessä 
vartiointikonseptissa osalla asemista on 
asemavartija/järjestyksenvalvoja ja junissa kiertää lain mukaisia 
järjestyksenvalvontapartioita. Tällä hetkellä Securitas Oy:n 
metrovartiointi työllistää noin 100 henkilötyövuotta.

Uuden sopimuskauden alusta vartioinnin konseptia uudistetaan. 
Uudella turvallisuusvalvontajärjestelyllä pyritään luomaan nykyistä 
enemmän turvallisuudentunnetta metroon. Uudessa sopimuksessa 
asemavartijat ovat edelleen järjestyksenvalvojia, mutta heidän 
profiiliaan muutetaan asiakaspalvelun suuntaan. Junapartioiden 
toiminta säilyy nykyisen kaltaisena, ja he ovat edelleen järjestyslain 
mukaisia järjestyksenvalvojia. Uuden sopimuskauden alkaessa noin 60 
% henkilötyövuosista tehtäisiin asemavalvojatehtävissä ja noin 40 % 
junapartioissa. Palvelun paremman kohdentamisen avulla ostettavan 
palvelutuotannon määrää voidaan supistaa uudessa sopimuksessa 
noin 11 %:lla.

Automaattiajoon siirtyminen 2015 ja Länsimetron liikennöinnin 
alkaminen vuoden 2016 alussa edellyttävät muutoksia vartioinnissa. 
Siirryttäessä automaattiajoon kuljettajan kanssa (RAO) asemavalvojien 
määrää lisätään. Länsimetron liikennöinnin alkaessa sekä 
asemavalvojien että junapartioiden määrä lisääntyy noin 25 
henkilövuodella. Syksystä 2016 alkaen täysautomaattiseen metroon 
siirryttäessä asemavalvojat korvataan junavalvojilla, joiden työpanos on 
noin 100 henkilötyövuotta. Junapartioiden työpanos on noin 50 
henkilötyövuotta.

Junavalvojat tulevat liikennelaitos -liikelaitoksen palvelukseen. 
Automaattiajoon siirryttäessä junavalvojia on tarpeen kouluttaa lisää 
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mm. asemavalvojista. Tämä edellyttää tiivistä yhteistyötä 
turvallisuuspalvelut tuottavan organisaation kanssa.

Vartiointisopimukseen sisältyvä työmäärä vaihtelee sopimuskauden 
aikana, koska eri vaiheiden tarkkoja suoritemääriä ja eri vaiheiden 
kestoja on varsin vaikea ennakoida tarkkaan. HKL on alustavasti 
neuvotellut Palmian kanssa siitä, että koko automatisoinnin 
loppuvaiheen ja Länsimetron käyttöönottovaiheen aikana palvelut 
ostettaisiin kaupungin sisäisenä in-house ostona Palmialta. 
Liikennelaitos -liikelaitos on selvittänyt myös tarjouskilpailun 
järjestämistä, mutta johtokunnan esityslistalla ilmenevän mukaisesti 
suorahankinta Palmialta on katsottu parhaaksi vaihtoehdoksi 
monivaiheisessa muutostilanteessa.

Sopimus olisi voimassa 31.10.2017 saakka. Laituriovien 
asennusvaiheen ja Länsimetron käyttöönoton edellyttämät 
palvelutarpeen lisäykset päätetään erikseen liikennelaitos -
liikelaitoksen johtokunnassa.

Liikennelaitos -liikelaitos maksaa Palmia -liikelaitokselle todellisten 
kustannusten mukaan, kuitenkin niin, että sopimuksen 
kokonaiskustannukset ensimmäisen vuoden (1.11.2013 - 31.10.2014) 
osalta ovat vuoden 2013 hintatasossa 4,225 milj. euroa. Mikäli 
toteutuneet kustannukset alittavat perustilauksen kattohinnan 4,10 milj. 
euroa, jaetaan säästö sopimuspuolten kesken puoliksi.

Asiaa on käsitelty 23.1.2013 johtajistossa ennen asian saattamista 
liikennelaitos -liikelaitoksen johtokuntaan. Kaupunginjohtaja päätti 
johtajistokäsittelyssä 23.1.2013 § 11 kehottaa liikennelaitos -
liikelaitosta jatkamaan Palmia -liikelaitoksen kanssa neuvotteluja 
metroliikenteen vartioinnin hankinnasta

Esittelijä toteaa, että sopimuksen tekeminen kaupungin oman 
palveluntuottajan kanssa on perusteltua kyseisessä muutostilanteessa. 
Palmia -liikelaitoksella on erittäin hyvät edellytykset huolehtia 
joustavasti sopimukseen sisältyvien henkilömuutosten hallinnasta. 
Mikäli turvapalvelut kilpailutettaisiin, olisi tarkoituksenmukainen 
sopimuskausi vain noin kolme vuotta, ja mahdollinen kilpailuttamalla 
saatu hintataso olisi todennäköisesti korkeampi kuin Palmia -
liikelaitoksen kanssa neuvoteltu. 

Esittelijä esittää, että kaupunginhallitus päättäisi metroliikenteen 
turvapalvelujen hankinnasta liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunnan 
esittelijän ehdottaman mukaisesti.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri
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Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan 
päätös 11.3.2013

Tiedoksi; Muutoksenhaku: Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Palmia
HKL

Päätöshistoria

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) 07.03.2013 § 36

HEL 2013-000830 T 02 08 02 01

Päätös

Liikennelaitos –liikelaitoksen johtokunta päätti, että hankinta 
kilpailutetaan seuraavasti: 

Tarjousvertailu tulee tehdä niin, että hinnan osuus pisteytyksessä on 75 
% ja laadun osuus 25 %. Tarjousten arviointiperusteet ja pisteytyksen 
yksityiskohdat on vielä tarkennettava. Lisäksi hankintaan on lisättävä 
kuvaus sopimuksen aikaisesta laadun seurannasta, kehityksestä ja 
mahdollisista laatukannustimista ja palvelukuvaukset on vielä 
viimeisteltävä ajalle 2013 - 2015. 

Käsittely

07.03.2013 Ehdotuksen mukaan

Palautusehdotus:
Lilja Tamminen: Johtokunta päättää palauttaa esityksen valmisteluun 
siten, että esityksessä huomioidaan kaupunginhallituksen linjaus 
kaupungin suorahankintamenettelystä ja kilpailuttamatta jättämisestä, 
joka huomioi EU-direktiivin kuntien kilpailuneutraliteetista. Johtokunta 
pyytää kaupunginhallitukselta lausunnon menettelystä.

Vastaehdotus:
Sakari Oka: Esitän, että hankinta kilpailutetaan esittelijän ehdotuksen 
kohdan (16) mukaisesti.

Kannattajat: Sinikka Vepsä

1 äänestys
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JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Esitän, että hankinta kilpailutetaan esittelijän ehdotuksen 
kohdan (16) mukaisesti.

Jaa-äänet: 2
Otso Kivekäs, Riina Simonen

Ei-äänet: 7
Kari Kälviä, Kimmo Kokkila, Ari Lehtinen, Sakari Oka, Marjaana 
Syrjälä, Lilja Tamminen, Sinikka Vepsä

Tyhjä: 0

Poissa: 0

06.02.2013 Palautettiin

Esittelijä
toimitusjohtaja
Matti Lahdenranta

Lisätiedot
Jyri Kaisla, turvallisuuspäällikkö, puhelin: 310 35405

jyri.kaisla(a)hel.fi

Kaupunginjohtaja/J 23.01.2013 § 11

HEL 2013-000830 T 02 08 02 01

Päätös

Kaupunginjohtaja päätti johtajistokäsittelyssä kehottaa liikennelaitos -
liikelaitosta jatkamaan Palmia -liikelaitoksen kanssa neuvotteluja 
metroliikenteen vartioinnin hankinnasta.

Päätöksen perustelut

Metroliikenteen vartioinnin nykyinen sopimus on solmittu Securitas 
Oy:n kanssa. Sopimus on voimassa 1.11.2008 - 31.10.2013. 

Nykyisessä vartiointikonseptissa osalla asemista on 
asemavartija/järjestyksenvalvoja ja junissa kiertää lain mukaisia 
järjestyksenvalvontapartioita. Asemavartija opastaa ja avustaa 
matkustajia, toimii ensi vasteena tarkistaen teknillisiä hälytyksiä ja 
tarvittaessa pitää yllä järjestystä. Asemavartija myös varmistaa aseman 
avauksen ja sulkemisen sekä tekee liikennehenkilökunnan pyynnöstä 
junatarkistuksia, esimerkiksi junan tyhjentämisen pääteasemilla. Tällä 
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hetkellä Securitas Oy:n metrovartiointi työllistää noin 100 
henkilötyövuotta.

Uusi sopimus on tarkoitus tehdä vähintään ajalle 1.11.2013 – 
31.10.2017. Uuden sopimuksen voimassaoloaikana liikenne laajenee 
Länsimetroon 1.1.2016 ja vuoden 2016 aikana siirrytään metron 
automaattiajoon. Muutosten johdosta vartiointikonseptia on tarpeen 
muuttaa.

Uuden sopimuskauden alusta vartioinnin konseptia uudistetaan 
lisäämällä henkilökunnan läsnäoloa ja näkyvyyttä. Uudella 
turvallisuusvalvontajärjestelyllä pyritään luomaan nykyistä enemmän 
turvallisuudentunnetta metroon. 

Asemavartijat ovat edelleen järjestyksenvalvojia, mutta heidän 
profiiliaan muutetaan asiakaspalvelun suuntaan. Virkapuku muuttuu 
haalareista asiakaspalveluvirkapuvuksi. Uudella sopimuskaudella noin 
60 % henkilötyövuosista tehtäisiin asemavalvojatehtävissä. Junapartiot 
olisivat edelleen järjestyslain mukaisia järjestyksenvalvojia.

Vuoden 2015 aikana alkava laituriovien asennus metroasemille 
muuttaa nykytilannetta siten, että junat lyhenevät kahden vaunuparin 
mittaiseksi ja vuoroväli lyhenee. Samalla joudutaan kulloinkin työn alla 
olevilla asemilla ajamaan yhdeltä laiturilta molempiin suuntiin, jolloin 
tarvittaneen lisähenkilökuntaa opastamaan matkustajia näillä asemilla. 
Erityisesti tämän vaiheen tarvitsemien lisäresurssien arvioiminen on 
vaikeaa.

Automaattiajoon siirryttäessä asemilla olevaa liikennehenkilökuntaa 
tullaan kutsumaan junavalvojiksi. Halukkaille metrojunan kuljettajille 
osoitetaan mm. liikenteen hoitoon liittyviä tehtäviä metroasemilla. 
Automaattiajossa junissa ei normaalitilanteessa tarvita 
liikennehenkilökuntaa, mutta mahdollisten teknisten häiriöiden tai 
muiden poikkeustilanteiden vuoksi on varauduttava junien käsiajoon tai 
siirtämiseen varikolle. Junavalvojien on siten oltava päteviä 
kuljettamaan tarvittaessa metrojunaa. 

Automaattiajoon siirryttäessä nykyinen kuljettajamäärä ei riitä, vaan 
junavalvojia tulee kouluttaa lisää mm. asemavalvojista. Kaikkien 
junavalvojien on suunniteltu tulevan HKL:n palvelukseen. Länsimetron 
automaattiajovaiheessa junavalvojien työpanos tulee olemaan noin 100 
henkilötyövuotta. 

Tämän lisäksi järjestyksenvalvojastatuksella olevia vartiointiliikkeen 
palveluksessa olevia vartijoita tullaan työllistämään noin 40 
henkilötyövuoden verran.
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Siirryttäessä automaattiajoon asemilla olevien henkilöiden osaamista 
on muutettava selkeästi liikenteen hoidon suuntaan ja heillä tulee olla 
metroliikenteen hoidon ja junan ajon mahdollistava pätevyys. Tästä 
henkilöstöstä suurin osa saataneen HKL:n sisältä. Muutos pienentää 
vartioinnin toimeksiantoon sisältyvän työmäärän järjestyslain mukaista 
järjestyksenvalvontaa hoitaviin liikkuviin junapartioihin, minkä huomioon 
ottaminen voi olla toimittajille vaikeaa toimeksiannon kustannusten 
arvioinnissa.

Edellä mainittujen eri muutosten vuoksi uuteen vartiointisopimukseen 
sisältyvä työmäärä vaihtelee sopimuskauden aikana riippuen siitä, mikä 
automaattimetron toteutusvaihe kulloinkin on menossa. Haluttu 
konseptin muutos edellyttää myös vartioinnin hoitavalta yritykseltä 
osallistumista ja sitoutumista kehitystyöhön sekä tarvittaessa toiminnan 
muuttamista kulloisiakin olosuhteita vastaaviksi. 

Edellä sanotun vuoksi HKL on alustavasti neuvotellut Palmian kanssa 
siitä, että koko automatisoinnin loppuvaiheen ja Länsimetron 
käyttöönottovaiheen aikana palvelut ostettaisiin suorahankintana 
Palmialta. Koska eri vaiheiden tarkkoja suoritemääriä ja eri vaiheiden 
kestoja on varsin vaikea ennakoida tarkkaan, on suorahankinta 
Palmialta perusteltua.

Esittelijä toteaa, että sopimuksen tekeminen kaupungin oman 
palveluntuottajan kanssa on perusteltua kyseisessä muutostilanteessa. 
Palmialla on tarvittava turva-alan asiantuntemus ja toiminnalliset 
edellytykset operatiivisten muutosten edellyttämään joustavaan 
toimintaan.

Toimitusjohtaja Matti Lahdenranta ja toimitusjohtaja Antti Värtelä 
selostavat asiaa.

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi
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§ 307
Lausunnon antaminen Liikenneviraston meluntorjunnan 
toimintasuunnitelman luonnoksesta

HEL 2013-001565 T 11 00 01

Viite: 389/062/2013

Päätös

Kaupunginhallitus päätti antaa Liikennevirastolle seuraavan lausunnon 
Liikenneviraston meluntorjunnan toimintasuunnitelman 2013-2018 
luonnoksesta:

Ympäristömelu on Helsingissä huomattava elinympäristön laatua 
heikentävä tekijä. Merkittävin meluhaittojen aiheuttaja on tieliikenne. 
Uusimman vuonna 2012 valmistuneen meluselvityksen mukaan noin 
40 prosenttia helsinkiläisistä asuu alueilla, joilla tie- ja katuliikenteen 
aiheuttama päiväajan keskiäänitaso ylittää kansallisen ohjearvotason 
55 dB. Rautatiemelulle altistuu hieman yli prosentti helsinkiläisistä. 
Helsingissä tie- ja katuliikenteen melulle altistuvien määrä on sama 
kuin maantiemelulle altistuvien määrä koko Suomessa.

Helsingin seudulla on laadittu vuosien mittaan useita maanteiden, 
rautateiden ja katujen meluntorjuntasuunnitelmia ja -ohjelmia. 
Ensimmäiset tehtiin jo 1990-luvun alussa. Osa niissä esitetyistä 
toimenpiteistä on jo toteutunut, etenkin rautateiden esteiden osalta, 
mutta esim. merkittävä osa maanteiden meluesteistä on vielä 
rakentamatta. Tämä johtuu pääosin siitä, että valtio ei ole esittänyt niille 
rahoitusta.

Melutilanteeltaan huonoimpia paikkoja ovat maantiet sekä vilkkaimmat 
pääkadut, joiden varsilla asukkaat altistuvat voimakkaalle melulle. 
Liikenneviraston toimintasuunnitelmassa tuodaan esiin valtioneuvoston 
vuonna 2006 tekemän periaatepäätöksen mukainen pitkän ajan 
strateginen päämäärä, jolla tähdätään yli 55 dB melulle altistuvien 
määrän vähentämiseen 20 % vuoteen 2020 mennessä. Ensisijaisesti 
on tarkoitus suojata voimakkaalle melulle altistuvia asukkaita 
kohdentamalla meluntorjuntaa sinne, missä huomattava määrä 
asukkaita altistuu yli 65 dB päiväajan tai yli 60 dB yöajan melulle. 

Toimintasuunnitelman luvun 4.2 ”Meluntorjuntatoimet ja -linjaukset” 
mukaan tärkein menetelmä meluhaittojen ennaltaehkäisyyn on 
kaavoitus. Kaavojen avulla voitaisiin rakentamista ohjata niin, ettei 
melusta häiriintyvää maankäyttöä sijoiteta melualueelle. 
Täydennysrakentamista tullaan jatkossa entistä enemmän 
suuntaamaan hyvien joukkoliikenneyhteyksien ääreen alueille, jotka 
käytännössä ovat myös melualueita. Helsingissä osa 
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täydennysrakentamisesta joudutaan usein sijoittamaan maanteiden 
melualueelle, sillä rakentamiskelpoisista alueista on pulaa. Tällöin melu 
otetaan huomioon kaavoituksessa ja muussa suunnittelussa. Tiivis 
täydennysrakentaminen vähentää painetta haja-asutukseen ja tarvetta 
muuttaa asumaan kehyskuntiin, mikä vähentää osaltaan autoliikenteen 
liikennesuoritetta ja sitä kautta melua.

Luvun 4.2.1 ”Meluhaittojen ennaltaehkäisy” mukaan uusien väylien 
rakentamisen ja vanhojen väylien parantamisen yhteydessä suunnittelu 
ja toteutus hoidetaan siten, että meluhaittaa ei aiheuteta eikä altistuvien 
määrä kasva. Kaupunginhallitus toteaa, että samalla tulisi muistaa ja 
huomioida uusien väylien aiheuttamat vaikutukset henkilöautoliikenteen 
määrän kasvuun muualla tieverkossa ja sitä kautta melun 
lisääntymiseen muiden väylien läheisyydessä. Pääkaupunkiseudulla 
tästä ovat esimerkkeinä mm. Tuusulan moottoritie ja Kehä II Espoossa.

Toimintasuunnitelman luvussa 4.2.2 todetaan, että olemassa olevia 
meluhaittoja pystytään lieventämään rakentamalla meluesteitä väylien 
ja melulle herkän maankäytön väliin. Kaupunginhallitus katsoo, että 
uudishankkeiden rakentamisen lisäksi olisi aiheellista parantaa jo 
rakennettuja meluesteitä. Ensimmäiset maanteiden esteet tehtiin 
Helsingissä jo 1970-luvulla, joten ne alkavat olla kunnoltaan 
elinkaarensa loppupuolella. Maanteiden liikennemäärät ovat 
kasvaneet, ja melu lisääntynyt niin paljon, että merkittävä osa 
vanhoista esteistä on jäänyt liian mataliksi.

Luvussa 4.2.2 esitetyt keinot olemassa olevien meluhaittojen 
lieventämiseksi ovat kannatettavia. Vähämeluiset päällysteet, 
maanteiden nopeuksien alentaminen, rajoitusten tehostettu valvonta, 
nastarenkaiden käytön vähentäminen ovat kaikki keinoja, joista 
päättäminen on valtion viranomaisten vastuulla.

Hiljaisia päällysteitä käsittelevässä kappaleessa rajataan niiden käyttö 
korkeintaan 60 km/h väylille. Rengasmelu on kuitenkin henkilöautojen 
tärkein melulähde 50 km/h alkaen ja raskailla ajoneuvoilla 70 km/h 
alkaen, joten mainittu rajaus kaipaisi tarkennusta. 

Raidemelun vähentämiskeinona mainitaan kiskojen hionta, jolla 
voidaan alentaa melutasoa 2-6 dB. Myös tämän keinon käyttö 
Helsingissä ja muissa tiiviisti radan varteen sijoittuvissa ja tiivistyvissä 
väestökeskittymissä tulee junaliikenteen meluhaittojen vähentämiseksi 
ottaa aktiivisesti käyttöön. Nyt ulkomailta vuokrattavan hiontakaluston 
lisäksi tulee hankkia omaa kalustoa, jotta kiskojen tehokas ja jatkuva 
huolto voidaan tarkoituksenmukaisella tavalla hoitaa.

Nopeuden alentamisella on melua alentava vaikutus. 
Toimintasuunnitelman mukaan nopeuden alentamista kannattaa 
harkita erityisesti taajama-alueella. Kaupunginhallitus katsoo, että 
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toimintasuunnitelmassa (esim. luvussa 5.3 ”Lopulliset 
meluntorjuntakohteet”) olisi jo voinut esittää ajonopeuden alentamisen 
käyttämistä joillekin erikseen määritellyille tiealueille. Esimerkiksi 
Helsingin sisääntuloväylien nopeuksien alentaminen vähentäisi melulle 
altistuvia merkittävästi. Keino on edullinen ja nopeasti toteutettava. 

Toimintasuunnitelman luvussa 4.3 ”Rahoitus tulevaisuudessa” 
todetaan, että esitettyjen meluntorjuntatoimien toteuttamiseen tarvittava 
rahoitus on haasteellista löytää ja että tällä hetkellä erillistä rahoitusta 
ei ole tiedossa. Kaupunginhallitus katsoo, että käytännössä tämä 
kyseenalaistaa koko suunnitelman toteuttamisen. Liikennemelu on 
kuitenkin yksi Helsingin seudun suurimmista ympäristöongelmista, 
joten sen torjumiseen tulisi suhtautua vakavasti ja osoittaa riittävästi 
resursseja toimenpiteiden toteuttamiseen. Kaupunginhallitus katsoo, 
että liikenneviraston tulisi varmistaa rahoituksen saaminen ja toteuttaa 
toimintasuunnitelmassa esitetyt torjuntakohteet melun vähentämiseksi. 
Kaupunginhallitus toteaa, että Helsingin kaupunki on omissa 
investointiohjelmissaan vuosittain varautunut maanteiden erillisten 
meluesteiden toteutukseen omalla kustannusosuudellaan.

Toimintasuunnitelman meluntorjuntakohteista on laadittu niihin 
suunniteltua torjuntaa esittelevät hankekortit. Toimintasuunnitelman 
luvussa 5.3 ”Lopulliset meluntorjuntakohteet” esitetyt kiireellisimmät 
meluntorjuntakohteet ovat Helsingin osalta pääosin kunnossa ja 
noudattavat aiemmin tehtyjen ohjelmien priorisointia. Esitetyistä 
torjuntakohteista seitsemän sijaitsee Helsingissä. Niiden toteutuksen 
terveydelliset vaikutukset olisivat merkittäviä jopa tuhansille 
helsinkiläisille. Myös taloudelliset ja maankäytölliset vaikutukset olisivat 
merkittäviä, koska entisiä melualueita vapautuisi rakentamiselle. 
Hankekorteissa esitetyissä suunnitelmissa on jonkin verran korjattavaa 
mm. meluesteiden sijoittamisen ja korkeuksien osalta. Olisikin 
toivottavaa, että hankekortteja tarkistetaan vielä yhteistyössä ELY-
keskuksen ja kuntien asiantuntijoiden kanssa. Joissain hankekorteissa 
ei ole esim. lainkaan otettu huomioon vireillä olevia kaavahankkeita.

Luvun 6 ”Toteutumisen seuranta” mukaan meluntorjunnan 
toimintasuunnitelmien toteutumisen edistymistä arvioidaan joka viides 
vuosi. Kaupunginhallitus katsoo, että meluntorjunnan 
toimintasuunnitelman toteutumista olisi hyvä seurata vuosittain, jolloin 
ohjelman toteutumista voitaisiin arvioida ja ohjata huomattavasti 
paremmin.

Kaupunginhallitus pitää Liikenneviraston toimintasuunnitelman 
melueste-esityksiä perusteltuina ja tarpeellisina ja kiirehtii niiden 
toteutusta. Kaupunginhallitus katsoo, että kohteiden toteutukselle tulee 
varata riittävät määrärahat, jotta viisivuotiskauden toimintaohjelma 
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voidaan suunnitellusti toteuttaa. Myös pääväylien nopeuksien 
alentamista ja nopeusvalvonnan tehostamista tulee kiirehtiä.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
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Ote
Liikennevirasto

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee antaa Liikennevirastolle seuraavan 
lausunnon Liikenneviraston meluntorjunnan toimintasuunnitelman 
2013-2018 luonnoksesta:

Ympäristömelu on Helsingissä huomattava elinympäristön laatua 
heikentävä tekijä. Merkittävin meluhaittojen aiheuttaja on tieliikenne. 
Uusimman vuonna 2012 valmistuneen meluselvityksen mukaan noin 
40 prosenttia helsinkiläisistä asuu alueilla, joilla tie- ja katuliikenteen 
aiheuttama päiväajan keskiäänitaso ylittää kansallisen ohjearvotason 
55 dB. Rautatiemelulle altistuu hieman yli prosentti helsinkiläisistä. 
Helsingissä tie- ja katuliikenteen melulle altistuvien määrä on sama 
kuin maantiemelulle altistuvien määrä koko Suomessa.

Helsingin seudulla on laadittu vuosien mittaan useita maanteiden, 
rautateiden ja katujen meluntorjuntasuunnitelmia ja -ohjelmia. 
Ensimmäiset tehtiin jo 1990-luvun alussa. Osa niissä esitetyistä 
toimenpiteistä on jo toteutunut, etenkin rautateiden esteiden osalta, 
mutta esim. merkittävä osa maanteiden meluesteistä on vielä 
rakentamatta. Tämä johtuu pääosin siitä, että valtio ei ole esittänyt niille 
rahoitusta.

Melutilanteeltaan huonoimpia paikkoja ovat maantiet sekä vilkkaimmat 
pääkadut, joiden varsilla asukkaat altistuvat voimakkaalle melulle. 
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Liikenneviraston toimintasuunnitelmassa tuodaan esiin valtioneuvoston 
vuonna 2006 tekemän periaatepäätöksen mukainen pitkän ajan 
strateginen päämäärä, jolla tähdätään yli 55 dB melulle altistuvien 
määrän vähentämiseen 20 % vuoteen 2020 mennessä. Ensisijaisesti 
on tarkoitus suojata voimakkaalle melulle altistuvia asukkaita 
kohdentamalla meluntorjuntaa sinne, missä huomattava määrä 
asukkaita altistuu yli 65 dB päiväajan tai yli 60 dB yöajan melulle. 

Toimintasuunnitelman luvun 4.2 ”Meluntorjuntatoimet ja -linjaukset” 
mukaan tärkein menetelmä meluhaittojen ennaltaehkäisyyn on 
kaavoitus. Kaavojen avulla voitaisiin rakentamista ohjata niin, ettei 
melusta häiriintyvää maankäyttöä sijoiteta melualueelle. 
Täydennysrakentamista tullaan jatkossa entistä enemmän 
suuntaamaan hyvien joukkoliikenneyhteyksien ääreen alueille, jotka 
käytännössä ovat myös melualueita. Helsingissä osa 
täydennysrakentamisesta joudutaan usein sijoittamaan maanteiden 
melualueelle, sillä rakentamiskelpoisista alueista on pulaa. Tällöin melu 
otetaan huomioon kaavoituksessa ja muussa suunnittelussa. Tiivis 
täydennysrakentaminen vähentää painetta haja-asutukseen ja tarvetta 
muuttaa asumaan kehyskuntiin, mikä vähentää osaltaan autoliikenteen 
liikennesuoritetta ja sitä kautta melua.

Luvun 4.2.1 ”Meluhaittojen ennaltaehkäisy” mukaan uusien väylien 
rakentamisen ja vanhojen väylien parantamisen yhteydessä suunnittelu 
ja toteutus hoidetaan siten, että meluhaittaa ei aiheuteta eikä altistuvien 
määrä kasva. Kaupunginhallitus toteaa, että samalla tulisi muistaa ja 
huomioida uusien väylien aiheuttamat vaikutukset henkilöautoliikenteen 
määrän kasvuun muualla tieverkossa ja sitä kautta melun 
lisääntymiseen muiden väylien läheisyydessä. Pääkaupunkiseudulla 
tästä ovat esimerkkeinä mm. Tuusulan moottoritie ja Kehä II Espoossa.

Toimintasuunnitelman luvussa 4.2.2 todetaan, että olemassa olevia 
meluhaittoja pystytään lieventämään rakentamalla meluesteitä väylien 
ja melulle herkän maankäytön väliin. Kaupunginhallitus katsoo, että 
uudishankkeiden rakentamisen lisäksi olisi aiheellista parantaa jo 
rakennettuja meluesteitä. Ensimmäiset maanteiden esteet tehtiin 
Helsingissä jo 1970-luvulla, joten ne alkavat olla kunnoltaan 
elinkaarensa loppupuolella. Maanteiden liikennemäärät ovat 
kasvaneet, ja melu lisääntynyt niin paljon, että merkittävä osa 
vanhoista esteistä on jäänyt liian mataliksi.

Luvussa 4.2.2 esitetyt keinot olemassa olevien meluhaittojen 
lieventämiseksi ovat kannatettavia. Vähämeluiset päällysteet, 
maanteiden nopeuksien alentaminen, rajoitusten tehostettu valvonta, 
nastarenkaiden käytön vähentäminen ovat kaikki keinoja, joista 
päättäminen on valtion viranomaisten vastuulla.
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Hiljaisia päällysteitä käsittelevässä kappaleessa rajataan niiden käyttö 
korkeintaan 60 km/h väylille. Rengasmelu on kuitenkin henkilöautojen 
tärkein melulähde 50 km/h alkaen ja raskailla ajoneuvoilla 70 km/h 
alkaen, joten mainittu rajaus kaipaisi tarkennusta. 

Raidemelun vähentämiskeinona mainitaan kiskojen hionta, jolla 
voidaan alentaa melutasoa 2-6 dB. Myös tämän keinon käyttö 
Helsingissä ja muissa tiiviisti radan varteen sijoittuvissa ja tiivistyvissä 
väestökeskittymissä tulee junaliikenteen meluhaittojen vähentämiseksi 
ottaa aktiivisesti käyttöön. Nyt ulkomailta vuokrattavan hiontakaluston 
lisäksi tulee hankkia omaa kalustoa, jotta kiskojen tehokas ja jatkuva 
huolto voidaan tarkoituksenmukaisella tavalla hoitaa.

Nopeuden alentamisella on melua alentava vaikutus. 
Toimintasuunnitelman mukaan nopeuden alentamista kannattaa 
harkita erityisesti taajama-alueella. Kaupunginhallitus katsoo, että 
toimintasuunnitelmassa (esim. luvussa 5.3 ”Lopulliset 
meluntorjuntakohteet”) olisi jo voinut esittää ajonopeuden alentamisen 
käyttämistä joillekin erikseen määritellyille tiealueille. Esimerkiksi 
Helsingin sisääntuloväylien nopeuksien alentaminen vähentäisi melulle 
altistuvia merkittävästi. Keino on edullinen ja nopeasti toteutettava. 

Toimintasuunnitelman luvussa 4.3 ”Rahoitus tulevaisuudessa” 
todetaan, että esitettyjen meluntorjuntatoimien toteuttamiseen tarvittava 
rahoitus on haasteellista löytää ja että tällä hetkellä erillistä rahoitusta 
ei ole tiedossa. Kaupunginhallitus katsoo, että käytännössä tämä 
kyseenalaistaa koko suunnitelman toteuttamisen. Liikennemelu on 
kuitenkin yksi Helsingin seudun suurimmista ympäristöongelmista, 
joten sen torjumiseen tulisi suhtautua vakavasti ja osoittaa riittävästi 
resursseja toimenpiteiden toteuttamiseen. Kaupunginhallitus katsoo, 
että liikenneviraston tulisi varmistaa rahoituksen saaminen ja toteuttaa 
toimintasuunnitelmassa esitetyt torjuntakohteet melun vähentämiseksi. 
Kaupunginhallitus toteaa, että Helsingin kaupunki on omissa 
investointiohjelmissaan vuosittain varautunut maanteiden erillisten 
meluesteiden toteutukseen omalla kustannusosuudellaan.

Toimintasuunnitelman meluntorjuntakohteista on laadittu niihin 
suunniteltua torjuntaa esittelevät hankekortit. Toimintasuunnitelman 
luvussa 5.3 ”Lopulliset meluntorjuntakohteet” esitetyt kiireellisimmät 
meluntorjuntakohteet ovat Helsingin osalta pääosin kunnossa ja 
noudattavat aiemmin tehtyjen ohjelmien priorisointia. Esitetyistä 
torjuntakohteista seitsemän sijaitsee Helsingissä. Niiden toteutuksen 
terveydelliset vaikutukset olisivat merkittäviä jopa tuhansille 
helsinkiläisille. Myös taloudelliset ja maankäytölliset vaikutukset olisivat 
merkittäviä, koska entisiä melualueita vapautuisi rakentamiselle. 
Hankekorteissa esitetyissä suunnitelmissa on jonkin verran korjattavaa 
mm. meluesteiden sijoittamisen ja korkeuksien osalta. Olisikin 
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toivottavaa, että hankekortteja tarkistetaan vielä yhteistyössä ELY-
keskuksen ja kuntien asiantuntijoiden kanssa. Joissain hankekorteissa 
ei ole esim. lainkaan otettu huomioon vireillä olevia kaavahankkeita.

Luvun 6 ”Toteutumisen seuranta” mukaan meluntorjunnan 
toimintasuunnitelmien toteutumisen edistymistä arvioidaan joka viides 
vuosi. Kaupunginhallitus katsoo, että meluntorjunnan 
toimintasuunnitelman toteutumista olisi hyvä seurata vuosittain, jolloin 
ohjelman toteutumista voitaisiin arvioida ja ohjata huomattavasti 
paremmin.

Kaupunginhallitus pitää Liikenneviraston toimintasuunnitelman 
melueste-esityksiä perusteltuina ja tarpeellisina ja kiirehtii niiden 
toteutusta. Kaupunginhallitus katsoo, että kohteiden toteutukselle tulee 
varata riittävät määrärahat, jotta viisivuotiskauden toimintaohjelma 
voidaan suunnitellusti toteuttaa. Myös pääväylien nopeuksien 
alentamista ja nopeusvalvonnan tehostamista tulee kiirehtiä.

Esittelijä

Liikennevirasto pyytää Helsingin kaupungilta lausuntoa 
Liikenneviraston meluntorjunnan toimintasuunnitelman 2013-2018 
luonnoksesta 3.3.2013 mennessä.

EU:n ympäristömeludirektiivin ja ympäristönsuojelulain mukaan 
Liikennevirasto on velvollinen 18.7.2013 mennessä laatimaan 
meluntorjunnan toimintasuunnitelman vilkkaimmin liikennöidyiltä 
maanteiltä ja rautateiltä.

Toimintasuunnitelman 2013-2018 luonnos on valmistunut. Siinä 
yksilöidään tärkeimmät toimenpiteitä vaativat kohteet ja niiden 
meluntorjunta, arvioidaan torjunnan vaikutus melulle altistuvien 
henkilöiden määrään ja laaditaan pitkän ajan suunnitelma haittojen 
vähentämiseksi. Toimintasuunnitelma on jatkoa vuonna 2012 
valmistuneille meluselvityksille.

Asiassa on pyydetty lausunnot kaupunkisuunnitteluvirastolta, 
kiinteistövirastolta, rakennusvirastolta ja ympäristökeskukselta. 
Rakennusvirastolla ei ole huomautettavaa. Muut lausunnot ovat liitteinä 
tai luettavissa päätöshistoriasta.

Tiivistelmä

EU:n ympäristömeludirektiivi (2002/49/EY) edellyttää jäsenvaltioitansa 
keräämään, vertailemaan ja välittämään ympäristömelua koskevaa 
tietoa viiden vuoden välein. Suomessa direktiiviä toteutetaan 
ympäristönsuojelulain 25a § ja 25b§ mukaisesti. Säädökset edellyttävät 
tietojen pohjalta tehtäväksi meluntorjunnan toimintasuunnitelman. 
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Ensimmäiset direktiivin edellyttämät meluselvitykset valmistuivat 2007 
ja meluntorjunnan toimintasuunnitelmat 2008. Toisen vaiheen 
meluselvitykset valmistuivat 2012 ja torjuntasuunnitelmat keväällä 
2013.

Liikenneviraston maanteiden ja rautateiden meluntorjunnan 
toimintasuunnitelma on tehty meluselvitysten 2012 pohjalta, 
selvityksien alueita vastaavin rajauksin. Toimintasuunnitelma sisältää 
suunnitelman kiireellisimpien meluntorjuntakohteiden edellyttämistä 
toimenpiteistä, jotka olisi toteutettava seuraavien viiden vuoden aikana. 
Lisäksi esitetään meluhaittojen vähentämistä koskeva vuoteen 2020 
tähtäävä pitkän ajan strategia.

Suunnitelmassa on tarkastettu aluetta, joka kattaa 2080 kilometriä 
maantietä ja 375 kilometriä rautateitä. Tällä alueella Suomessa 
yleisesti käytettävällä laskentatavalla laskettuna altistuu maanteiden ja 
rautateiden läheisyydessä liikenteen yli 55 desibelin päivämelulle 
(LAeq7-22) yhteensä 232 710 asukasta ja yli 50 desibelin yömelulle 
(LAeq22-7) yhteensä 237 490 asukasta. Ympäristömeludirektiivin 
mukaisella laskentatavalla maanteiden ja rautateiden päivä-ilta-
yömelulle (Lden) altistuu 476 180 asukasta ja yömelulle (Lyö) 285 700 
asukasta.

Toimintasuunnitelman kohteiksi valittiin 58 aluetta maanteiden ja 
rautateiden varsilta. Meluhaittojen lieventämiseksi näille on esitetty 
meluesteitä, hiljaisen päällysteen käyttöä, ajoneuvojen nopeuden 
alentamista ja kiskonhiontaa. Näiden toimenpiteiden vaikuttavuus 
selvitettiin vertaamalla melulle altistuvien asukkaiden määrää vuoden 
2012 tilanteessa ja meluntorjuntatoimenpiteiden jälkeen.

Torjuntatoimet esitetään toteutettaviksi seuraavien viiden vuoden 
aikana. Mikäli ne toteutetaan, kansallisen ohjearvon ylittävälle 55 
desibelin päivämelulle altistuvien määrä vähenee 18 870 asukkaalla ja 
50 desibelin ylittävälle yömelulle altistuvien määrä 20 203 asukkaalla. 
Esitettyjen meluntorjuntatoimenpiteiden karkea kustannusarvio on 170 
miljoonaa euroa.

Vaikka toimintasuunnitelman mukaiset meluntorjuntatoimet 
toteutettaisiin, lisääntyvä liikenne sekä asutuksen leviäminen teiden ja 
ratojen varsilla kasvattaa jatkuvasti meluntorjuntatarvetta. Meluhaittoja 
ei voida poistaa pelkästään meluesteitä rakentamalla vaan on etsittävä 
myös muita keinoja. Tällaisia ovat muun muassa nopeuden 
alentaminen, hiljainen päällyste, nastarenkaiden käytön vähentäminen 
sekä melun huomioon ottavat maankäytön suunnitteluratkaisut.

Aiemmat meluntorjuntasuunnitelmat ja toimet



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/2013 91 (154)
Kaupunginhallitus

Ryj/4
18.03.2013

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

Ympäristömeludirektiivin mukaiset meluselvitykset laadittiin 
ensimmäisen kerran vuonna 2007 ja niihin liittyvät meluntorjunnan 
toimintasuunnitelmat valmistuivat vuonna 2008. Näissä ensimmäisen 
vaiheen meluselvityksissä sekä niiden pohjalta tehdyissä 
meluntorjunnan toimintasuunnitelmissa käsitelty alue oli nyt selvitettyä 
aluetta suppeampi. Tuolloin mukana olivat yli 250 000 asukkaan 
väestökeskittymät (Suomessa vain Helsinki), liikennemäärältään yli 6 
000 000 ajoneuvoa vuodessa käsittävät maantiet, yli 60 000 junaa 
vuodessa käsittävät rautatiet sekä yli 50 000 nousua tai laskua 
vuodessa käsittävät lentoasemat (Helsinki-Vantaa).

Ensimmäisessä vaiheessa toimintasuunnitelmat laadittiin erikseen 
maanteille ja rautateille. Silloinen Tiehallinto laati Maanteiden 
meluntorjunnan toimintasuunnitelman 2008-2012 ja Ratahallintokeskus 
laati Meluntorjunnan toimintasuunnitelman rataverkon vilkkaimmin 
liikennöidyille osuuksille. Toimintasuunnitelmissa tunnistettiin 
kiireisimmät meluntorjuntakohteet, joita oli maanteillä 44 kappaletta ja 
rautateillä 10 kappaletta. Lisäksi molemmissa laadittiin pitkän aikavälin 
strategia meluhaittojen vähentämiseksi.

Esittelijä toteaa, että kaupunginhallitus antoi 12.5.2008 § 706 
lausunnon Tiehallinnolle meluntorjunnan 
toimintasuunnitelmaluonnoksesta. Ratahallintokeskukselle 
kaupunginhallitus antoi lausunnon 2.6.2008 § 820.

Helsingin kaupungin meluntorjunnan toimintasuunnitelma

Helsingin kaupungin oma meluselvitys valmistui vuonna 2007. 
Meluntorjunnan toimintasuunnitelma hyväksyttiin ja otettiin käyttöön 
syksyllä 2008. Vuoden 2013 aikana Helsinki laatii oman 
meluntorjunnan toimintasuunnitelman, joka on vuonna 2008 laaditun 
suunnitelman päivitys. Lähiaikoina lausuntokierrokselle lähtevässä 
Helsingin kaupungin meluntorjunnan toimintasuunnitelman 
tarkistuksessa strateginen tavoitteisto on sama kuin Liikenneviraston 
toimintasuunnitelman luonnoksessa. Pitkän ajan strategisessa 
päämäärässä tähdätään yli 55 dB melulle altistuvien määrän 
vähentämiseen 20 % vuoteen 2020 mennessä. Ensisijaisesti on 
tarkoitus suojata voimakkaalle melulle altistuvia asukkaita 
kohdentamalla meluntorjuntaa sinne, missä huomattava määrä 
asukkaita altistuu yli 65 dB päiväajan tai yli 60 dB yöajan melulle. Jo 
rakennetuilla alueilla, joilla melutaso on huomattavan korkea, ainoa 
keino tämän tavoitteen saavuttamiseksi on meluesteiden 
rakentaminen.

Helsingin toimintasuunnitelmaluonnos sisältää esityksen 
katumeluestekohteista ja niiden rahoituksesta seuraavalla 
viisivuotiskaudella. Helsingin edustajat ovat osallistuneet myös 
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Liikenneviraston vastuulla olevien maantiekohteiden priorisointiin. 
Monet kohteista ovat olleet mukana jo liikenne- ja viestintäministeriön 
teemapaketissa vuosille 2008-2012. Useimmat teemapaketin kohteista 
ovat rahoituksen puutteen vuoksi jääneet toteutumatta. Mm. jo vuodelle 
2008 esitetyistä kahdesta kohteesta ainoastaan Munkkivuoren 
meluesteet Turunväylän varrella ovat valmistuneet. Hakuninmaan 
meluesteet Hämeenlinnanväylän varrella odottavat edelleen toteutusta.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot
Erja Saarinen, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 36102

erja.saarinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Liikenneviraston lausuntopyyntö
2 Liikenneviraston meluntorjunnan toimintasuunnitelma 2013-2018. 

Luonnos 31.1.2013
3 Khn lausunto Tiehallinnolle 12.5.2008
4 Khn lausunto Ratahallintokeskukselle 2.6.2008
5 Kaupunkisuunnitteluviraston lausunto 14.2.2013
6 Ympäristökeskuksen lausunto 20.2.2013

Otteet

Ote
Liikennevirasto

Tiedoksi; Muutoksenhaku: Muutoksenhakukielto, valmistelu 

Kaupunkisuunnitteluvirasto
Kiinteistövirasto
Ympäristökeskus

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 11.03.2013 § 277

Pöydälle 11.03.2013

HEL 2013-001565 T 11 00 01

Viite: 389/062/2013

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Esittelijä
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apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot
Erja Saarinen, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 36102

erja.saarinen(a)hel.fi

Kiinteistövirasto 15.2.2013

HEL 2013-001565 T 11 00 01

Hallintokeskus on pyytänyt kiinteistöviraston lausuntoa liikenneviraston 
laatimasta meluntorjunnan toimintasuunnitelmaluonnoksesta 15.2.2013 
mennessä.

Liikenneviraston meluntorjunnan toimintasuunnitelman luonnoksen 
tarkastelun kohteina ovat Suomen vilkkaimmin liikennöidyt maantiet ja 
rautatiet. Kesäkuussa 2013 valmistuvassa suunnitelmassa esitetään 
toimenpidesuunnitelma kiireellisimmille meluntorjuntakohteille sekä 
meluhaittojen vähentämisen pitkän ajan strategia. 

Suunnitelma perustuu vuonna 2012 valmistuneisiin maanteiden ja 
rautateiden EU:n ympäristömeludirektiivin mukaisiin selvityksiin. 58 eri 
kohteen meluhaittoja esitetään lievennettäväksi meluesteillä, hiljaisen 
päällysteen käytöllä, ajoneuvojen nopeuden alentamisella ja kiskojen 
hionnalla. Toimintasuunnitelman torjuntatoimet esitetään toteutettaviksi 
seuraavien viiden vuoden aikana vuoteen 2018 mennessä. Niiden 
toteuttamisen jälkeen kansallisen ohjearvon ylittävälle 55 desibelin 
päivämelulle altistuvien määrää vähenee 18 870 asukkaalla (7 % 
nykyisestä) ja 50 desibelin ylittävälle yömelulle altistuvien määrä 
vähenee 20 203 asukkaalla (8 % nykyisestä). Esitettyjen meluntorjun-
tatoimenpiteiden alustava kustannusarvio on 170 miljoonaa euroa.

Valtioneuvoston vuodelta 2006 olevan periaatepäätöksen mukaan 
meluntorjunnan tavoitteena on melulle altistumisen vähentäminen 
siten, että vuoteen 2020 mennessä päiväajan keskiäänitason yli 55 dB 
melualueilla asuvien määrä on vähintään 20 prosenttia pienempi kuin 
vuonna 2003. Lisäksi tiedetään, että tie- ja katuliikenteen melulle 
altistuvien asukkaiden määrän on arvioitu kasvavan vuoteen 2020 
mennessä noin 27 prosentilla, mikäli uusia meluesteitä tai muita 
meluntorjuntahankkeita ei toteuteta.

Liikenneviraston suunnitelman mukaisesti vuoteen 2018 mennessä yli 
55 desibelin tieliikenteen melulle altistuvien määrä putoaisi vain 
seitsemän prosenttia ja näidenkin rahoitus on erittäin epävarmaa. 
Tämän perusteella näyttää siltä, ettei liikennevirasto edes tavoittele 
valtioneuvoston periaatepäätöksen mukaista tavoitetta. Tavoitteen 
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toteutuminen on kuitenkin tärkeää tiiviisti asutussa Helsingissä sekä 
nykyisten asukkaiden että asuntorakentamisen lisäämisen kannalta.

Esitetyistä torjuntakohteista seitsemän sijaitsee Helsingissä. Niiden 
toteutuksen terveydelliset vaikutukset olisivat merkittäviä jopa 
tuhansille helsinkiläisille. Myös taloudelliset ja maankäytölliset 
vaikutukset olisivat merkittäviä, koska entisiä melualueita vapautuisi 
rakentamiselle. 

Toimintasuunnitelmassa esitetään, että pitkän ajan strategiassa 
meluhaittojen estämisen tärkein menetelmä olisi kaavoitus. Näin ei 
kuitenkaan Helsingissä voi olla, koska alueen rakentamispaineet ovat 
suuret ja pikemminkin entisiä melualueita tulee saada meluntorjunnan 
avulla rakennettavaksi.

Toimintasuunnitelmassa olisi voinut esittää ajonopeuden alentamisen 
käyttämistä joillekin tiealueille. Esimerkiksi Helsingin sisääntuloväylien 
nopeuksien alentaminen vähentäisi melulle altistuvia merkittävästi. 
Keino on edullinen ja nopeasti toteutettava. Myös junaliikenteen 
meluhaittojen vähentämiseksi ratojen hiomiseen käytettävän kaluston 
hankkimista tulisi edistää.

Kiinteistöviraston mielestä liikenneviraston tulisi varmistaa rahoituksen 
saaminen ja toteuttaa toimintasuunnitelmassa esitetyt torjuntakohtei-
den melun vähentäminen. Kohteita tulisi jopa lisätä, jotta meluntorjun-
nan valtakunnalliset tavoitteet voitaisiin saavuttaa. Lisäksi torjuntaoh-
jelman toteutumista tulisi seurata vuosittain eikä viiden vuoden välein. 
Tällöin voitaisiin arvioida ja ohjata ohjelman toteutumista huomattavasti 
paremmin.

Lisätiedot
Katarina Kurenlahti, toimistopäällikkö, puhelin: 310 36415

katarina.kurenlahti(a)hel.fi
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§ 308
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

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

Yleisten töiden lautakunta 12.3.2013

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten 
viikolla 11 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

Yleisten töiden lautakunta 12.3.2013

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi
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§ 309
Itä-Pakilan ala-aste ja lasten päiväkoti Tammi, perusparannus ja 
laajennus

HEL 2012-006107 T 10 06 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä 10.4.2012 päivätyn Itä-Pakilan ala-
asteen ja lasten päiväkoti Tammen perusparannuksen ja laajennuksen 
hankesuunnitelman siten, että hankkeen enimmäislaajuus on 2 342 
brm² ja rakentamiskustannusten enimmäishinta on 
arvonlisäverottomana 6 870 000 euroa helmikuun 2012 
kustannustasossa.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä

Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Liitteet

1 Hankesuunnitelma 10.4.2012

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee hyväksyä 10.4.2012 päivätyn Itä-Pakilan 
ala-asteen ja lasten päiväkoti Tammen perusparannuksen ja 
laajennuksen hankesuunnitelman siten, että hankkeen 
enimmäislaajuus on 2 342 brm² ja rakentamiskustannusten 
enimmäishinta on arvonlisäverottomana 6 870 000 euroa helmikuun 
2012 kustannustasossa.

Tiivistelmä

Osoitteessa Solakalliontie 13 toimii Metsolan ala-asteen koulun Itä-
Pakilan toimipiste sekä päiväkoti Tammi. Rakennus on kunnoltaan 
tyydyttävä ja suurimmalta osin vielä alkuperäisessä asussaan.

Hankesuunnitelma on liitteenä nro 1. Hankesuunnitelman tekniset 
selostukset on koottu erilliseksi liitteeksi, joka on nähtävänä 
tilakeskuksessa. 

Esittelijä

Koulu   
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Metsolan ala-asteen koulu on Itä-Pakilan alueen lähikoulu vuosiluokille 
1 - 6.

Perusparannuksen jälkeen Itä-Pakilan toimipiste toimii lähikouluna 
alueen 1. - 4. vuosiluokkien lapsille. Oppilasmäärä on 
perusparannuksen valmistuessa arviolta 150 oppilasta, joista 90 
päärakennuksessa ja kaksi opetusryhmää viipalekoulurakennuksessa. 

Koulun osalta perusparannushankkeen lähtökohtana ovat talotekniset 
puutteet ja rakenteiden huono kunto.

Päiväkoti 

Päiväkoti Tammi on osa pohjoisen päivähoitoalueen pysyvää 
palveluverkkoa. Pohjoisen suurpiirin lapsimäärän ennustetaan 
kasvavan muutamalla sadalla vuoteen 2018 asti. Laajennuksen avulla 
päiväkodin tilapaikkaluku kasvaa 79:stä 105:een, tilojen toimivuus 
paranee ja toiminta pystytään järjestämään nykymääräysten 
mukaiseksi.

Yleistä hankkeesta

Rakennuksen bruttopinta-ala on 2 342 brm² (sis. päiväkodin 
laajennusosan 166 brm² ja koulun laajennukset 24 brm² sekä teknisten 
tilojen laajennuksen alustatilaan 56 brm²). Kylmää varastotilaa on 
lisäksi 45 brm².

Koulun hyötyala on 722 hym² ja huoneistoala 1 063 htm² (sis. 
laajennusta 18 htm²). Hyötyalaan sisältyy 50 % yhteiskäyttöisistä 
tiloista.

Päiväkodin hyötyala on 808 hym² ja huoneistoala 974 htm² (sis. 
laajennusosan 147 htm²). Hyötyalaan sisältyy 50 % yhteiskäyttöisistä 
tiloista.

Hankkeen tarpeellisuus ja kiireellisyys

Hankkeen lähtökohtana ovat olleet tekniset perusparannustarpeet ja 
sisäilman laatu sekä päiväkodin osalta laajennustarve.

Rakennuksen muuratuissa julkisivuissa on merkittäviä tiiviysongelmia. 

Vesikatto, ikkunat ja ovet ovat huonokuntoiset. Rakennuksen 
ilmanvaihto-, sähkö-, vesijohto-, viemäri- ja salaojajärjestelmät ovat 
pääosin alkuperäiset.

Pihan pinnat ovat kuluneet, valaistus on heikko ja varustus uusimisen 
tarpeessa.
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Rakennus ei ole esteetön.

Hankkeen sisältö

Hankesuunnitelmassa koko rakennus varustetaan koneellisella tulo- ja 
poistoilmanvaihdolla ja sen vesi- ja viemäriputkisto-, sähkö- ja atk-
järjestelmät uusitaan. Julkisivun tiilirakenteet ja lämmöneristeet 
uusitaan lukuun ottamatta jo uusittua länsisivua, ikkunat uusitaan puu-
alumiini-ikkunoiksi. Vesikatto uusitaan kokonaisuudessaan. 
Rakennuksen turvallisuutta sekä energiataloutta parannetaan ja 
kiinteistöön rakennetaan hissi. Päiväkotia laajennetaan niin, että 
saadaan tilat yhdelle uudelle päiväkotiryhmälle. Hankkeessa 
parannetaan keittiön ja ruokailun järjestelyjä sekä henkilökunnan tiloja.

Pihan pintarakenteita korjataan ja uusitaan. Pihan valaistusta 
parannetaan ja leikkivälineet uusitaan.

Tontilla olevista kahdesta viipalekoulurakennuksesta vanhempi 
puretaan työmaan loppuvaiheessa. Uudempi säilyy käytössä 
nykyisellään.

Kustannukset ja vaikutus käyttötalouteen

HKR-Rakennuttajan laatiman kustannusennusteen mukaan hankkeen 
rakennuskustannukset ovat 6,87 milj. euroa, alv. 0 %, josta päiväkodin 
osuus on 3,78 milj. euroa ja koulun 3,09 milj. euroa.

Neliökustannukset koulun osalta ovat 2 500 euroa/brm² (1 234 brm²) ja 
päiväkodin osalta 3 412 euroa/brm² (1 108 brm²) ja keskimäärin 2 932 
euroa/ brm².

Kustannuksiin sisältyvät päiväkodin laajennusosa 166 brm² ja koulun 
laajennukset 24 brm².

Rakentamiskustannukset päiväkodin tilapaikkaa kohden ovat 
kokonaiskustannuksista laskettuna 36 000 euroa 
arvonlisäverottomana.

Kustannukset ovat helmikuun 2012 hintatasossa.

Viipalekoulurakennuksen purkukustannukset eivät kuulu hankkeen 
kustannuksiin.

Vuokravaikutus

Metsolan ala-asteen Itä-Pakilan toimipisteen rakennus on 
opetusvirastolle vuokrakohde, jonka kiinteistöviraston tilakeskus 
toteuttaa. Kiinteistöviraston tilakeskuksen vuokra-arvio (alv. 0 %) 
hankkeesta em. kustannusten perusteella on:
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pääomavuokra 15,38 euroa/htm²/kk (korko 3 %, kuoletusaika 30 vuotta, 
jäännösarvo 30 %) 

ylläpitovuokra 3,72 euroa/htm²/kk (vuoden 2011 tasossa)

yhteensä 19,10 euroa/htm²/kk. 

Laskennallisesti vuokranmaksupinta-ala on 1 063 m². 

Nykyinen koulun vuokra on 156 257,64 euroa/vuosi, kun 
peruskorjauksen jälkeiseksi uudeksi vuosivuokraksi  tulee 243 625 
euroa (20 303 euroa/kk) . 

Päiväkoti Tammen rakennus on sosiaalivirastolle vuokrakohde, jonka 
kiinteistöviraston tilakeskus toteuttaa. Kiinteistöviraston tilakeskuksen 
vuokra-arvio (alv. 0 %) hankkeesta em. kustannusten perusteella on:

pääomavuokra 17,91 euroa/htm²/kk (korko 3 %, kuoletusaika 30 vuotta, 
jäännösarvo 30 %) 

ylläpitovuokra 3,72 euroa/htm²/kk (vuoden 2011 tasossa) eli 

yhteensä 21,63 euroa/htm²/kk. 

Laskennallisesti vuokranmaksupinta-ala on 974 m². 

Kuukausivuokra on 21 068 euroa ja vuosivuokra 252 811 euroa. 
Nykyinen päiväkodin vuokra on 111 210,60 euroa/vuosi. 

Vuokrakustannus on 201 euroa kuukaudessa tilapaikkaa kohti.

Arvioitu väistötilakustannus

Koulun osalta rakennushankkeen ajan peritään nykyistä vuokraa. 
Väistötilat on suunniteltu toteutettavan nykyisiä tiloja huomattavasti 
pienemmillä tiloilla. Toteutuessaan suunnitellusti väistötilat eivät 
aiheuta lisävuokraa. Päiväkodin osalta rakennushankkeen ajan 
peritään nykyistä vuokraa. Väistötiloista aiheutuva lisävuokra on 524 
euroa/kk kymmenen vuoden ajan.

Hankkeen toteutus ja aikataulu

Hanke sisältyy 6,87 milj. euron suuruisena vuoden 2013 talousarvion 
talonrakennushankkeiden rakentamisohjelmaan vuosiksi 2013–2017. 
Rakentamisen suunnitellaan alkavan tammikuussa 2014 ja työn 
valmistuvan kesäkuussa 2015.  

Kiinteistöviraston tilakeskus vastaa hankkeen toteuttamisesta sekä 
kiinteistön ylläpidosta ja tilaa rakennuttamistehtävät HKR-
Rakennuttajalta.
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Lausunnot

Talous- ja suunnittelukeskus puoltaa Itä-Pakilan ala-asteen ja päiväkoti 
Tammen perusparannuksen ja laajennuksen hankesuunnitelman 
hyväksymistä esityksen mukaisena, mutta edellyttää, että vuotuisten 
vuokrakustannusten nousu sisällytetään annettavaan 
talousarvioraamiin.

Tilakeskuksen tulee sisällyttää hankkeen enimmäishinnan mukainen 
jatkorahoitus opetustoimen korjaushankkeisiin vuosien 2014–2015 
talousarvioehdotuksissa.

Opetuslautakunta päätti antaa puoltavan lausunnon 
hankesuunnitelmasta. Lautakunta esittää, että koulurakennuksen 
teknisen perusparannuksen ajalta aiheutuvista väistötiloihin liittyvistä 
kustannuksista eli sekä ennen korjaustyön aloittamista vallinneen 
vuokratason ylittävistä väistötilojen vuokrista että muuttokustannuksista 
siirryttäessä väistötiloihin ja palattaessa niistä vastaa tilakeskus eikä 
opetusvirasto.

Talous- ja suunnittelukeskus toteaa, että rakennushankkeen ajan 
peritään nykyisiä vuokria. Päiväkodille väistötiloista aiheutuva 
lisävuokra on 524 euroa/kk kymmenen vuoden ajan. Koululle ei 
aiheudu lisävuokraa väistötiloista.  Muuttokustannuksiin opetusvirasto 
varaa 20 000 euroa, irtokalustehankintoihin 101 000 euroa ja sekä 
väistöruokailun henkilöstömenoihin 40 000 euroa.

Sosiaalijohtaja päätti sosiaalitoimen osalta puoltaa hankesuunnitelmaa.

Esittelijä toteaa, että ehdotus on kiinteistölautakunnan esityksen 
mukainen.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä

Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Liitteet

1 Hankesuunnitelma 10.4.2012

Tiedoksi

Kiinteistölautakunta
Opetuslautakunta
Talous- ja suunnittelukeskus
Sosiaalivirasto
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Päätöshistoria

Talous- ja suunnittelukeskus Taloussuunnittelu- ja varainhallintaosasto 4.12.2012

HEL 2012-006107 T 10 06 00

Talous- ja suunnittelukeskus puoltaa Itä-Pakilan ala-asteen ja päiväkoti 
Tammen perusparannuksen ja laajennuksen hankesuunnitelman 
hyväksymistä esityksen mukaisena, mutta edellyttää, että vuotuisten 
vuokrakustannusten nousu sisällytetään annettavaan 
talousarvioraamiin.

Peruskorjauksen laajuus on 2 342 brm2. Rakennuskustannukset ovat 
6,87 milj. euroa eli 2 932 euroa/brm2 (alv 0 %) helmikuun 2012 
hintatasossa (RI=104,9 THI=155,8). Tästä päiväkodin veroton osuus 
on 3,78 milj. euroa (1 108 brm2) ja koulun 3,09 milj. euroa (1 234 
brm2). Hanke sisältyy 6,87 milj. euron suuruisena vuoden 2013 
talousarvion talonrakennushankkeiden rakentamisohjelmaan vuosiksi 
2013–2017. Rakentaminen on ajoitettu vuosille 2014–2015. 
Tilakeskuksen tulee sisällyttää hankkeen enimmäishinnan mukainen 
jatkorahoitus opetustoimen korjaushankkeisiin vuosien 2014–2015 
talousarvioehdotuksissa.

Talous- ja suunnittelukeskus toteaa, että koulurakennus on valmistunut 
vuonna 1976. Rakennukseen on esitetty nyt tehtäväksi ensimmäinen 
merkittävä perusparannus. Rakennuksen rakenneosista uusitaan 
julkisivut, sisäänkäynnit, yläpohja, kaikki tilapinnat sekä ikkunat. Lisäksi 
rakennetaan mm. kattoikkunoita sekä hissi. Taloteknisistä järjestelmistä 
uusitaan vesi- ja viemäriverkosto, sekä sähkö- ja teletekniset 
järjestelmät. Rakennus varustetaan koneellisella tulo- ja 
poistoilmanvaihtojärjestelmällä ja osa huoneista läsnäolon mukaan 
automaattisesti säätyvällä ilmanvaihdolla. Päiväkodin kapasiteetti 
kasvaa 79 tilapaikasta 105 tilapaikkaan. Tilojen toimivuus paranee ja 
toiminta pystytään järjestämään nykymääräysten mukaisesti.

Peruskorjauksen aikana koulun väistötilarakennukset (4 x 60 hym2 ja 1 
x 40 hym2) sijoitetaan Metsolan ala-asteen Kartanonmuseontien 
tontille tuleviin viipalerakennuksiin. Päiväkodin väistötilana toimii 
Osmonkallion väistötilapäiväkoti.

Nykyinen koulun vuokra on 156 257,64 euroa/vuosi ja se tulee 
nousemaan. Tuleva koulun vuokra tulee olemaan 19,1 euroa/htm²/kk, 
20 303 euroa/kk ja 243 625 euroa/vuosi. 

Nykyinen päiväkodin vuokra on 111 210,60 euroa/vuosi ja päiväkodin 
arvioitu tuleva vuokra on 21,63 euroa/htm²/kk, 21 068 euroa/kk ja 
252 811 euroa/vuosi. Vuokrakustannus tilapaikkaa kohti on 201 euroa 
kuukaudessa. 
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Rakennushankkeen ajan peritään nykyisiä vuokria. Päiväkodille 
väistötiloista aiheutuva lisävuokra on 524 euroa/kk kymmenen vuoden 
ajan. Koululle ei aiheudu lisävuokraa väistötiloista. Opetusvirasto varaa 
irtokalustehankintoihin 101 000 euroa ja muuttokustannuksiin 20 000 
euroa sekä väistöruokailun henkilöstömenoihin 40 000 euroa.

Lisätiedot
Anu Turunen, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 25712

anu.turunen(a)hel.fi
Otto Virenius, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 70869

otto.virenius(a)hel.fi

Opetuslautakunta 19.06.2012 § 121

HEL 2012-006107 T 10 06 00

Päätös

Opetuslautakunta päätti antaa puoltavan lausunnon Itä-Pakilan ala-
asteen (nykyisin Metsolan ala-asteen Itä-Pakilan toimipisteen) ja 
lastenpäiväkoti Tammen kiinteistön perusparannuksen ja laajennuksen 
10.4.2012 päivätystä hankesuunnitelmasta.

Lisäksi opetuslautakunta päätti, että päiväkodin tilojen yhteydessä 
oleva erillinen entisestä asunnosta muutettu 56 m²:n opetustila voidaan 
liittää perusparannuksen yhteydessä päiväkodin tiloihin. Metsolan ala-
asteen ja Itä-Pakilan ala-asteen yhdistyttyä Metsolan ala-asteen 
kouluksi koulun 3-6 vuosiluokkien opetus on tarkoitus keskittää 
Kartanomuseontielle. Alueella on puutetta koulutiloista ja 
opetuslautakunta on esittänyt laajennusta Kartanomuseontielle 
lausunnossaan 20.3.2012 rakentamisohjelmasta vuosille 2013–2017. 
Itä-Pakilan toimipiste tulee palvelemaan alueen 1-4 vuosiluokkien 
opetusta ja kiinteistön alkuperäiset koulutilat riittävät tulevalle 
oppilasmäärälle. 

Lisäksi lautakunta päätti esittää, että koulurakennuksen 
teknisenperusparannuksen ajalta aiheutuvista väistötiloihin liittyvistä 
kustannuksista eli sekä ennen korjaustyön aloittamista vallinneen 
vuokratason ylittävistä väistötilojen vuokrista että muuttokustannuksista 
siirryttäessä väistötiloihin ja palattaessa niistä vastaa tilakeskus eikä 
opetusvirasto.

Esittelijä
linjanjohtaja
Outi Salo

Lisätiedot
Marketta Savelainen, johtava arkkitehti, puhelin: 310 86363

marketta.savelainen(a)hel.fi
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Kiinteistölautakunta 14.06.2012 § 348

HEL 2012-006107 T 10 06 00

Kiinteistökartta H6 P3, Solakalliontie 13

Päätös

Lautakunta päätti

- esittää kaupunginhallitukselle 10.4.2012 päivätyn Itä-Pakilan ala-
asteen ja lpk Tammen perusparannuksen ja laajennuksen 
hankesuunnitelman hyväksymistä siten, että hankkeen 
enimmäislaajuus on 2 342 brm² ja että rakentamiskustannusten 
enimmäishinta on arvonlisäverottomana 6 870 000 euroa helmikuun 
2012 kustannustasossa.

- oikeuttaa kiinteistöviraston tilakeskuksen jatkamaan hankkeen 
suunnittelua. 

Päätös tehdään ehdolla, että opetuslautakunta antaa puoltavan 
lausunnon hankesuunnitelmasta.

Esittelijä
vs. tilakeskuksen päällikkö
Markku Metsäranta

Lisätiedot
Heli Marstio, projektiarkkitehti, puhelin: 310 86353

heli.marstio(a)hel.fi
Irmeli Grundström, hankepäällikkö, puhelin: 310 42319

irmeli.grundstrom(a)hel.fi

Sosiaalijohtaja 25.05.2012 § 93

HEL 2012-006107 T 10 06 00

Päätös

Sosiaalijohtaja päätti hyväksyä omalta osaltaan päiväkoti Tammen 
perusparannuksen ja laajennuksen 10.4.2012 päivätyn tarveselvityksen 
ja antaa kiinteistölautakunnalle hankesuunnitelmasta puoltavan 
lausunnon

Päätöksen perustelut

Sosiaalilautakunta delegoi 5.4.2011, §131, sosiaalijohtajalle 
tarvepäätöksen tekemisen alle 5 miljoonan hankkeista sekä antamaan 
omalta osaltaan lausunnon hankesuunnitelmasta.
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Päiväkoti Tammen perusparannus ja laajennus sisältyy kaupungin 
valtuuston hyväksymään vuosien 2012-2016 talonrakennushankkeiden 
rakennusohjelmaan vuosien 2013-2014 hankkeena. Tilakeskuksen 
19.4.2012 päivätyssä talonrakennushankkeiden rakentamisohjelmassa 
päiväkoti Tammen perusparannuksen aloitus on kuitenkin suunniteltu 
aloitettavaksi tammikuussa 2014 ja käyttöönotettavaksi kesäkuussa 
2015.

Päiväkoti Tammi sijaitsee samassa rakennuksessa Metsolan ala-
asteen Itä-Pakilan toimipisteen kanssa. Päiväkoti Tammi on Pohjoisella 
päivähoitoalueella, Itä-Pakilan peruspiirissä, osoitteessa Solakalliontie 
13, 00680 Helsinki, kaupunginosa 34, kortteli 34021. Metsolan ala-
asteen Itä-Pakilan toimipisteen ja lasten päiväkoti Tammen tontti 
kuuluu Itä-Pakilan asemakaavan muutosalueeseen no 10625. Alueen 
kaavamuutos on vahvistettu 7.5.1999.

Päiväkoti Tammi on osa pohjoisen päivähoitoalueen pysyvää 
palveluverkkoa. Pohjoisen suurpiirin 1-6 -vuotiaiden lasten määrän 
ennustetaan kasvava noin 220 lapsella vuoteen 2017 asti, jonka 
jälkeen se vähitellen laskee noin sadalla lapsella vuoteen 2021. 
Perusparannuksen ja laajennuksen yhteydessä päiväkodin 
tilapaikkamäärä nostetaan nykyisestä 79:stä 105:een.

Koko rakennuksen bruttopinta-ala on 2342 brm2, sisältäen päiväkodin 
ja koulun laajennusosat 190 brm2 ja teknisten tilojen laajennuksen 
alustilaan 56 brm2. Päiväkodin hyötyala on 808 hym2 ja huoneistoala 
974 htm2, mikä sisältää laajennusosan 147 htm2. Koulun ja päiväkodin 
hyötyaloihin sisältyy 50% yhteiskäyttöisistä tiloista.

Päiväkoti Tammen keskeisin puute on tilojen ahtaus sekä niiden 
hankala käytettävyys ja muunneltavuus. Tilojen perusparannuksessa ja 
laajennuksessa parannetaan päiväkodin toiminnallisuutta ja 
esteettömyyttä tavoitteena turvallinen ja terveellinen 
päiväkotiympäristö.

Toiminnallisuuden paranemiseen vaikuttaa laajennuksen ohella 
erityisesti märkäeteisten rakentaminen ja eteistilojen 
uudelleenjärjestelyt. Pienryhmähuoneet on suunniteltu lasten 
ryhmätilojen läheisyyteen siten, että käytävätiloja saadaan 
aktiivisempaan käyttöön. Pihan muutostöillä parannetaan viihtyisyyttä 
ja luodaan paremmat edellytykset lasten monipuoliselle liikkumiselle ja 
leikkimiselle. 

Terveysvaikutusten näkökulmasta päiväkodin perusparannus tukee 
sekä aikuisten että lasten hyvinvointia. Perusparannuksella on 
huomattava vaikutus alueen lasten terveyteen ja hyvinvointiin, kun 
päiväkodille saadaan turvalliset ja ajanmukaiset tilat.
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Päiväkodin toiminta järjestetään perusparannuksen aikana 
Osmonkalliossa, Myrskyläntie 18, 00650 Helsinki. 

Kustannusarvio päiväkodin osalta on 3,78 miljoonaa euroa (alv 0%), eli 
3 412 euroa/ brm2 helmikuu 2012 hintatasossa, RI 104,9, THI 155,8.

Kiinteistöviraston tilakeskuksen vuokra-arviossa (alv 0%) päiväkodin 
vuokran arvioidaan olevan enintään 21,63 euroa /htm2 /kk, 252 811 
euroa/ vuosi. Vuokra koostuu kiinteistön pääomavuokrasta 17,91 
euroa/ htm2/ kk ja kustannusperusteisesta ylläpitovuokrasta 3,72 
euroa/ htm2/kk. Vuokrakustannus on noin 201 euroa kuukaudessa 
tilapaikkaa kohti.

Hankesuunnittelussa on pyritty käyttökustannusten kannalta edullisiin 
ratkaisuihin, rakenteisiin ja materiaaleihin. Pintamateriaalit, varusteet ja 
kalusteet on kulutusta kestäviä, helposti puhtaana pidettäviä ja 
kunnostettavia sekä käyttökustannuksiltaan edullisia.

Kohteen jatkosuunnittelussa kiinnitetään huomiota kaikkiin mahdollisiin 
ratkaisuihin, joilla kohteen vuokratasoa voidaan alentaa.

Hankkeen rakentamisen on suunniteltu käynnistyvät tammikuussa 
2014 ja hankkeen on arvioitu valmistuvan kesäkuussa 2015.

Lisätiedot
Kurki Riikka, päivähoidon suunnittelija, puhelin: 310 46302

riikka.kurki(a)hel.fi
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§ 310
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen seuraavien 
viranomaisten viikoilla 10 ja 11 tekemiä päätöksiä:

asuntolautakunta 14.3.2013
asuntotuotantotoimikunta 6.3.2013
kaupunkisuunnittelulautakunta 5.3.2013
kiinteistölautakunta 7.3.2013
asuntotuotantotoimisto  
- toimitusjohtaja 7.3., 11.3. ja 13.3.2013

  

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä

Lisätiedot
Suvi Rämö, vs. apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 74325

suvi.ramo(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 10 ja 11 tekemiä päätöksiä:

asuntolautakunta 14.3.2013
asuntotuotantotoimikunta 6.3.2013
kaupunkisuunnittelulautakunta 5.3.2013
kiinteistölautakunta 7.3.2013
asuntotuotantotoimisto  
- toimitusjohtaja 7.3., 11.3. ja 13.3.2013

  

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä

Lisätiedot
Suvi Rämö, vs. apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 74325
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suvi.ramo(a)hel.fi
Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36024

tanja.sippola-alho(a)hel.fi
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§ 311
Valtuutettu Julia Virkkusen toivomusponsi leikkipuistojen avoimen 
toiminnan turvaamisesta

HEL 2012-010163 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi selvityksen 
kaupunginvaltuuston 6.6.2012 hyväksymän toivomusponnen (Julia 
Virkkunen) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen 
ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Laura Räty

Lisätiedot
Olli Hari, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36048

olli.hari(a)hel.fi

Otteet

Ote Otteen liitteet
Ponnen ehdottaja Esitysteksti

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee merkitä tiedoksi selvityksen 
kaupunginvaltuuston 6.6.2012 hyväksymän toivomusponnen (Julia 
Virkkunen) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen 
ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

Esittelijä

Käsitellessään 6.6.2012 varhaiskasvatustoimen organisaation 
perustamista kaupunginvaltuusto hyväksyi samalla seuraavan 
toivomusponnen:

"Päättäessään varhaiskasvatusviraston perustamisesta ja 
hyväksyessään sen johtosäännön valtuusto edellyttää, että selvitetään 
miten leikkipuistojen koululaisille ja pienten lasten perheille suunnattu 
avoin toiminta pystytään turvaamaan nykyisessä laajuudessaan ja 
myös koululaisten loma-aikoina."  (Julia Virkkunen) 

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.
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Esittelijä viittaa varhaiskasvatuslautakunnan lausuntoon, jossa 
todetaan, että Helsingissä on 67 leikkipuistoa eri puolilla kaupunkia. 
Puistot ovat kaupunkilaisten käytössä ympäri vuoden. Toiminta on 
avointa ja maksutonta. Lausunnossa selostetaan myös toiminnan 
laajuutta kuvaavia kävijä- ja toimintatietoja.  

Leikkipuistoissa järjestetään aamupäivisin erilaista pikkulapsiperheille 
suunnattua toimintaa sekä ulkona että sisällä. Aamupäivätoiminta 
sisältää perhekerhoja, vauva-aamuja, taaperoaamuja ja erilaisia 
ryhmätoimintoja, esim. Ilo liikkua -ryhmät. Jokaisessa puistossa 
järjestetään joitakin näistä toiminnoista. Kuluvana vuonna toiminnan 
kehittäminen suuntautuu erityisesti ulkona järjestettävään toimintaan.
Avoimen toiminnan järjestämistä suunnitellaan puistokohtaisesti 
yhteisissä tapaamisissa käyttäjien ja järjestötoimijoiden kanssa ja 
toiminnasta tiedotetaan leikkipuistojen Internet-sivuilla. 

Leikkipuistoyksiköissä tehdään loma-aikojen toiminnasta 
kaupunkitasoinen ja alueellinen suunnitelma. Sillä turvataan tarpeen 
mukainen palvelu myös koulujen loma-aikoina, jolloin 
leikkipuistotoiminnan pääpaino on koululaisten toiminnassa.
Leikkipuistojen loma-aikojen toiminta on suunnattu kaikille, myös 
perusopetuslain mukaisessa iltapäivätoiminnassa oleville helsinkiläisille 
koululaisille. Puistokohtaisesti otetaan huomioon pienalueen 
mahdollisuudet tehdä yhteistyötä järjestöjen kanssa toiminnan 
monipuolistamiseksi.

Vuoden 2013 alussa perustettu varhaiskasvatusvirasto jatkaa aiempaa 
leikkipuistoissa toteutettua toimintaa. Leikkipuistotoiminnasta vastaa 
leikkipuistotoiminnan päällikkö. Johtavat leikkipuisto-ohjaajat kehittävät 
alueidensa toimintaa yhteistyössä leikkipuistojen asiakkaiden, 
henkilökunnan ja järjestöjen kanssa. Lapsia ja vanhempia rohkaistaan 
osallistumaan toiminnan suunnitteluun. Etukäteen suunniteltujen 
toimintojen lisäksi leikkipuisto on avoin toiminta-areena, jonne perheet 
voivat tulla milloin tahansa.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Laura Räty

Lisätiedot
Olli Hari, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36048

olli.hari(a)hel.fi



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/2013 110 (154)
Kaupunginhallitus

Stj/1
18.03.2013

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

Otteet

Ote Otteen liitteet
Ponnen ehdottaja Esitysteksti

Tiedoksi: Muutoksenhakukielto, valmistelu

Kaupunginvaltuusto

Päätöshistoria

Varhaiskasvatuslautakunta 26.02.2013 § 28

12.02.2013 Pöydälle
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§ 312
Valtuutettu Sirkku Ingervon toivomusponsi joustavista rajoista 
erityisesti nuorten päihdepalveluissa

HEL 2012-010158 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi selvityksen 
kaupunginvaltuuston 6.6.2012 hyväksymän toivomusponnen (Sirkku 
Ingervo) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen 
ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Laura Räty

Lisätiedot
Olli Hari, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36048

olli.hari(a)hel.fi

Otteet

Ote Otteen liitteet
Ponnen ehdottaja Esitysteksti

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee merkitä tiedoksi selvityksen 
kaupunginvaltuuston 6.6.2012 hyväksymän toivomusponnen (Sirkku 
Ingervo) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen 
ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

Esittelijä

Käsitellessään 6.6.2012 sosiaali- ja terveystoimen organisaation 
uudistamista kaupunginvaltuusto hyväksyi samalla seuraavan 
toivomusponnen:

"Kaupunginvaltuusto edellyttää, että lasten ja nuorten palveluissa 
pyritään jatkamaan joustavia ikärajoja ja lähetteettömiä matalan 
kynnyksen palveluja erityisesti nuorten päihdepalveluissa ja -hoidossa." 
(Sirkku Ingervo)

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.
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Esittelijä viittaa sosiaali- ja terveyslautakunnan lausuntoon, jossa 
todetaan, että uudessa sosiaali- ja terveysvirastossa mielenterveys- ja 
päihdepalvelut yhdistyvät ensimmäistä kertaa Helsingissä. Terveys- ja 
päihdepalvelujen -osasto huolehtii mielenterveys- ja päihdepalveluista 
lukuun ottamatta alaikäisiä lapsia ja nuoria, joiden palvelut järjestetään 
perhe- ja sosiaalipalvelujen -osastolla. Rakenne mahdollistaa väestöä 
palvelevan, kokonaisvaltaisen, edistävän, ehkäisevän ja korjaavan 
mielenterveys- ja päihdetyön. Lautakunnan lausunnossa selostetaan 
palvelujärjestelmä ja kuvataan toiminnan laajuus.

Sosiaali- ja terveysviraston organisaatiossa päihdepalveluja tarvitsevia 
alaikäisiä asiakkaita ja heidän perheitään palvellaan Helsingin itäisellä 
ja pohjoisella nuorisoasemalla. Asiakkaaksi voivat hakeutua nuoret ja 
heidän perheenjäsenensä, jotka ovat huolissaan omasta tai läheistensä 
päihteiden käytöstä, peliongelmasta tai liiallisesta ajankäytöstä netissä. 
Nuorisoasemilla vastataan lisäksi nuorten mielenterveyspalvelujen 
kehittämisestä yhteistyössä osaston lääkäripalvelujen ja HUS:n 
nuorisopsykiatrian kanssa.

Alaikäisten nuorten asiakkuuteen liittyy usein lastensuojelun asiakkuus. 
Lastensuojeluilmoitusten, kiireellisten sijoitusten ja huostaanottojen 
yksittäisenä merkittävänä taustatekijänä on nuoren päihteidenkäyttö. 
Päihteitä käyttävä nuori kärsii usein käytös- ja mielialahäiriöistä. Osa 
nuorisoasemien ja lastensuojelun asiakasnuorista tarvitsee tutkimusta 
ja avohoitoa nuorten päihdepsykiatrian poliklinikalla (HUS). 

Sosiaali- ja terveyslautakunta toteaa, että varhainen tuki toteutuu 
nuorisoasemilla lähetteettömänä ja nopeana arviointiin pääsynä, 
arvioinnin ja hoidon ammattitaitoisena toteuttamisena sekä 
yhteistyöhakuisuutena nuoren perheen ja muiden viranomaisten 
kanssa. Asiakkaaksi alaikäisenä tulleen hoitoa voidaan tarpeen
mukaan jatkaa itäisellä ja pohjoisella nuorisoasemalla nuoren tultua 
täysi-ikäiseksi. Jatkohoitoon kiinnittymisen turvaamisen keinona 
käytetään esimerkiksi asiakkuuden saattaen vaihtamista.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Laura Räty

Lisätiedot
Olli Hari, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36048

olli.hari(a)hel.fi

Otteet

Ote Otteen liitteet
Ponnen ehdottaja Esitysteksti
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Tiedoksi: Muutoksenhakukielto, valmistelu

Kaupunginvaltuusto

Päätöshistoria

Sosiaali- ja terveyslautakunta 26.02.2013 § 49
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§ 313
Valtuutettu Riitta Skoglundin toivomusponsi päihdetyön 
järjestämisestä

HEL 2012-010149 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi selvityksen 
kaupunginvaltuuston 6.6.2012 hyväksymän toivomusponnen (Riitta 
Skoglund) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen 
ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Laura Räty

Lisätiedot
Olli Hari, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36048

olli.hari(a)hel.fi

Otteet

Ote Otteen liitteet
Ponnen ehdottaja Esitysteksti

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee merkitä tiedoksi selvityksen 
kaupunginvaltuuston 6.6.2012 hyväksymän toivomusponnen (Riitta 
Skoglund) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen 
ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

Esittelijä

Käsitellessään 6.6.2012 sosiaali- ja terveystoimen organisaation 
uudistamista kaupunginvaltuusto hyväksyi samalla seuraavan 
toivomusponnen:

"Kaupunginvaltuusto edellyttää, että sote-uudistuksen 
jatkovalmistelussa selvitetään edellytykset järjestää päihdetyö sekä 
perusterveydenhuollon päihdetyöhön että nykyisten A-klinikoiden ja 
muiden päihdehuollon yksiköiden edustamaan erikoistason 
päihdetyöhön." (Riitta Skoglund) 

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.
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Esittelijä viittaa sosiaali- ja terveyslautakunnan lausuntoon, jossa 
todetaan, että psykiatria- ja päihdepalvelujen järjestämisessä on edetty 
toivomusponnen edellyttämällä tavalla.

Helsingissä on valtakunnallisen mielenterveys- ja päihdesuunnitelman 
Mieli 2009 mukaisesti vahvistettu perusterveydenhuollossa tehtävää 
päihdetyötä jo ennen sosiaali- ja terveystoimen organisaatiomuutosta. 
Terveysasemilla toimii nykyisin 13 päihdetyöntekijää. Terveysasemilla 
voi myös saada päihdevierotushoitoa. Terveysasemien henkilökuntaa 
on koulutettu päihdeongelmien tunnistamiseen ja hoidon tarpeen 
arviointiin samalla, kun koulutukseen on kuulunut päihdetyössä
keskeisen motivoivan haastattelumenetelmän ja ns. MINI-intervention 
käyttö. Perusterveydenhuollon päihdetyön kautta on mahdollista 
tavoittaa henkilöitä ennen kuin heidän päihteiden käyttönsä on 
aiheuttanut tunnistettavia psyykkisiä tai fyysisiä haittoja tai edennyt 
päihderiippuvuudeksi. Terveysasemilla tarjottavissa palveluissa on 
myös mahdollista kiinnittää huomiota potilaiden muihin sairauksiin ja
niiden hoitoon. Terveysasemalla käymiseen ei liity pelkoa 
päihdeongelmaiseksi leimautumisesta.

Sosiaali- ja terveystoimen organisaatiouudistuksen yhteydessä 
perustettujen psykiatria- ja päihdekeskusten integroitua toimintaa 
ollaan parhaillaan rakentamassa. A-klinikkatoiminta ja muu päihdetyön 
avohoito sisältyy nykyisin psykiatria- ja päihdekeskusten toimintaan. 
Vastaanottotyön ohessa keskusten päihdetyön asiantuntijoilla on 
tärkeä rooli terveysasemien ja päivystysyksiköiden 
päihdetyöntekijöiden työnohjaajina. Psykiatrian ja päihdepalvelujen 
erityispalvelut –yksikössä tuotetaan täydentäviä palveluja kuten 
päihdevierotushoitoa ja kuntoutuspalveluja.

Päihdeongelmaiset helsinkiläiset voivat edelleenkin hakeutua suoraan 
psykiatria- ja päihdekeskuksiin. Työmalleja koostetaan tavoitteiden 
mukaisesti tehostamaan samanaikaisista mielenterveys- ja 
päihdeongelmista kärsivien henkilöiden hoitoa. Täydennyskoulutuksen 
kautta tapahtuva päihdetyön osaamisen tukeminen ja yhtenäisten 
hoitokäytäntöjen luominen sisältyvät vuoden 2013 
toimintasuunnitelmaan. Psykiatria- ja päihdepalvelujen henkilöstön 
sisäisen työkierron kautta on mahdollista tukea hoidontarvearvioinnin ja 
hoidon osaamisen laajenemista.

Organisaatiouudistuksen myötä terveysasemilla työskentelevät 
psykiatriset sairaanhoitajat ja päihdetyöntekijät siirtyivät hallinnollisesti 
psykiatria- ja päihdepalvelujen toimintayksikköön, jolloin myös heidän 
ammatillinen täydennyskoulutuksensa integroituu muun mielenterveys- 
ja päihdetyön henkilökunnan koulutukseen.
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Aiemmin päihdehuollon keskeiseksi asiakasryhmäksi on mielletty
sosiaalisesti vaikeassa asemassa olevat, pitkälle alkoholisoituneet ja
päihderiippuvaiset henkilöt. Nykykäsityksen mukaan huomiota tulee
kiinnittää myös suureen joukkoon alkoholin riskikuluttajia, ns. ”tavallisiin
ihmisiin”, joiden päihteiden käyttö voi lisääntyessään aiheuttaa
merkittäviä terveydellisiä, sosiaalisia ja taloudellisia haittoja. Näin ollen
päihdetyön palvelujenkin tulee laajentua perinteisen A-
klinikkatoiminnan ulkopuolelle.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Laura Räty

Lisätiedot
Olli Hari, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36048

olli.hari(a)hel.fi

Otteet

Ote Otteen liitteet
Ponnen ehdottaja Esitysteksti

Tiedoksi; Muutoksenhakukielto, valmistelu

Kaupunginvaltuusto

Päätöshistoria

Sosiaali- ja terveyslautakunta 26.02.2013 § 50
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§ 314
Lausunto rajat ylittävän terveydenhuollon potilasdirektiivin 
toimeenpanosta

HEL 2013-002388 T 03 00 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti antaa sosiaali- ja terveysministeriölle 
seuraavan lausunnon rajat ylittävän terveydenhuollon potilasdirektiivin 
toimenpanosta:   

Vastaus lausuntopyynnössä esitettyihin kysymyksiin ja kannanotto direktiivin toimeenpanossa 
valittavasta korvausmallista 

Helsinki pitää direktiivin tavoitteita potilaiden vapaasta liikkuvuudesta 
EU-maiden välillä sekä potilaiden valinnanvapauden lisääntymisestä 
yleisellä tasolla kannatettavina. Kaupunki näkee, että potilasdirektiivien 
tavoitteiden toteuttaminen tulee pidemmällä aikavälillä väistämättä 
johtamaan Suomessa terveydenhuollon rahoitus- ja järjestämismallin 
uudistumiseen kohti kasvavaa potilaslähtöisyyttä ja kuntalaisten 
valinnanvapauden lisääntymistä. Tässä uudistustyössä tulee 
valinnanvapauden ohella rahoitusjärjestelmän selkeyttä ja 
yksikanavaisuutta pitää erittäin tärkeänä tavoitteena.

1)  Kuntatalouden vaikeasta tilanteesta johtuen kaupunginhallitus 
kannattaa tässä vaiheessa lainsäädännön valmistelua mallin 2 
mukaisesti, jossa sairausvakuutuskorvausta voi hakea koko EU:n 
alueella annetusta hoidosta.  Malli mahdollistaisi nykytilanteen 
jatkumisen ainakin muutaman vuoden ajan ja antaisi siten aikaa 
julkisen talouden sopeuttamiselle sekä rajat ylittävän terveydenhuollon 
vaikutuksiin että kansalliseen terveydenhuollon palvelurakenteen 
uudistukseen. Sairausvakuutuskorvauksiin perustuvan mallin vaikutus 
julkisen talouden menojen kasvuun olisi maltillinen. 

2)  Kaupunginhallitus pitää tarkoituksenmukaisena, että 
Kansaneläkelaitos hoitaisi jatkossakin ulkomailla annetusta hoidosta 
tehtyjen korvaushakemusten käsittelyn. 

3)  Suomessa ei tulisi ottaa käyttöön ennakkolupajärjestelmää 
puhtaassa sairasvakuutusmallissa, sillä ennakkoluvalla ei ole 
vaikutusta korvaukseen. 

4)  Ulkomailta julkiseen terveydenhuoltoon hakeutuvien potilaiden 
vastaanottoa tulisi rajoittaa direktiivin sallimalla tavalla. Vastaanottavan 
kunnan, sote-alueen tai sairaanhoitopiirin tulisi voida päättää 
rajoittamisesta oman tuotantokapasiteettinsa sallimissa puitteissa.  
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Suomen monikanavaisen rahoitusmallin muuttaminen terveydenhuollon 
palvelurakenteiden uudistamisen yhteydessä siten, että 
Kansaneläkelaitoksen sairausvakuutuskorvaukset suunnattaisiin 
suoraan kunnille, on kannatettavaa. Yksikanavaisesta 
rahoitusjärjestelmästä on todettava, että se vähentäisi osaoptimoinnin 
mahdollisuutta ja toisi kaiken terveydenhuollon rahoituksen 
järjestämisvastuussa olevalle taholle. Kunnan järjestämisvastuulla 
ulkomailla hoidettujen potilaiden hoidon rahoitus tulisi kanavoida 
kunnan kautta. Tämä malli mahdollistaisi terveydenhuoltojärjestelmän 
kehittämisen kokonaisuutena. Potilasdirektiivin toimeenpanosta 
kunnille aiheutuvat kustannukset pitää ottaa huomioon kuntien 
valtionosuusuudistusta valmisteltaessa. Lisäksi pitää aloittaa 
lainsäädäntömuutos monikanavarahoituksen purkamiseksi 
terveydenhuollon rahoituksen selkiyttämiseksi.    

Kannanotot muihin arviomuistiossa oleviin ehdotuksiin 

Ehdotus Kansaneläkelaitoksen yhteyteen perustettavasta kansallisesta 
yhteyspisteestä, jonka toimintamenoista valtio vastaisi, on 
kannatettava. Viestinnän, tiedonkeruun ja tietojen vaihdon 
keskittäminen yhteen paikkaan on kustannustehokkain ja laadukkain 
tapa toteuttaa direktiivin velvoite yhteyspisteen perustamisesta. 
Kansaneläkelaitoksella on jo kokemusta EU-asetuksen mukaisesta 
Suomen terveydenhuollon palveluista tiedottamisesta. 

Suomalaisen terveydenhuollon palveluvalikoiman (ns. palvelukori) 
määrittelemiseksi sosiaali- ja terveysministeriössä tehty työ on erittäin 
tärkeää ja tulee hyödyttämään kuntia myös maan sisällä tapahtuvan 
potilaiden ja palvelujen liikkuvuuden lisääntyessä. Tällä hetkellä 
palveluvalikoimassa on pientä vaihtelua alueittain ja kuntien välillä on 
epäselvyyttä annetun hoidon keskinäisen laskutuksen perusteista, mikä 
tulee korostumaan, kun potilaiden liikkuvuus lisääntyy 
terveydenhuoltolain mukaisesti vuonna 2014. Kaupunginhallitus 
kannattaa ehdotusta palveluvalikoimaa määrittelevän toimielimen 
perustamisesta Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen yhteyteen ja sen 
toimintamenojen korvaamista valtion varoista. 

Perustelut

Direktiivin tarkoituksena on selkeyttää potilaiden oikeuksia tilanteissa, 
joissa nämä hakeutuvat hoitoon toiseen EU-valtioon. Direktiivi tukee 
terveydenhuoltopalvelujen tarjoamisen vapautta EU:n sisämarkkinoilla. 
Se myös edistää potilaiden vapaata liikkuvuutta ja valinnanvapautta 
vahvistamalla potilaille oikeuden saada aiheutuneista kustannuksista 
jälkikäteen korvaus samoin perustein, kuin jos kustannus olisi 
aiheutunut potilaalle kotivaltiossa. 
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Ulkomailla annetun hoidon kustannukset tulevat lisääntymään 
liikkuvuuden lisääntymisen myötä. Äkillisen ulkomailla sairastumisen ja 
asumisen vuoksi ulkomailla annetun hoidon kustannusten korvaaminen 
valtion varoista EU-asetuksen (883/04) perusteella jatkuu edelleen EU-
direktiivin toimeenpanon jälkeen ja myös näiden kustannusten 
ennakoidaan kasvavan.

EU-direktiivin perusteella korvattavia kustannuksia ja niiden vuotuista 
kasvua on vaikea ennakoida. Kustannusten määrä tulee riippumaan 
myös sovellettavasta korvausmallista. 

Direktiivin sovittaminen suomalaiseen terveydenhuollon 
monikanavaiseen rahoitusjärjestelmään on osoittautunut erittäin 
hankalaksi. Keskeinen kysymys on, korvaako kotikunta joko suoraan 
tai sairaanhoitopiirin kautta potilaalle toisessa EU-valtiossa annetun 
hoidon kustannukset niiden todellisten kustannusten suuruisena, jotka 
aiheutuisivat potilaan kotikunnan julkiselle terveydenhuollolle 
vastaavan hoidon järjestämisestä vai saako potilas korvauksen 
sairausvakuutuslain perusteella valtiolta tai sairausvakuutusrahastosta.

Potilasdirektiivin mukaan potilaan tulee saada ulkomailla annetun 
hoidon hoitokustannuksista vastaavasti korvaus, kuin jos hoito olisi 
annettu Suomessa.  Arviomuistiossa on kuvattu neljä erilaista 
korvausmallia, joilla on erilainen vaikutus siihen, minkä tahon 
kustannukseksi potilaalle maksetut korvaukset lopulta jäisivät. 
Vaihtoehdot ovat sairausvakuutusrahasto, potilaan kotikunta tai valtio. 

Kaikissa ehdotetuissa malleissa valtio vastaisi rajat ylittävän 
terveydenhuollon kustannuksista, kun niitä maksetaan valtioiden välillä. 
Lisäksi valtio vastaisi nykyistä laajemmin potilaalle hoidosta 
aiheutuneista kustannuksista, jos potilaalla ei ole Suomessa kotikuntaa 
sekä edelleen Suomessa julkisessa terveydenhuollossa aiheutuvista 
kustannuksista, kun hoito annetaan EU-asetuksen 883/04, 
sosiaaliturvasopimusten tai maahanmuuttodirektiivien perusteella 
ulkomailta Suomeen tulleelle henkilölle, jolla ei ole Suomessa 
kotikuntaa. Valtion lisääntyneet kustannukset vähennettäisiin osittain 
kunnille maksettavista valtionosuuksista. 

Arviomuistiossa kuvatut vaihtoehtoiset korvausmallit ja niiden vaikutus Helsingille aiheutuviin 
kustannuksiin

Malli 1. Omavastuuosuusmalli

Kotikunta korvaisi potilaan omavastuun eli julkisen terveydenhuollon 
asiakasmaksun ylittävät kustannukset siihen määrään asti, mitkä 
kustannukset vastaavasta julkisessa terveydenhuollossa annetusta 
hoidosta aiheutuisivat kotikunnalle. Malli täyttäisi direktiivin vaatimukset 
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ja lisäisi potilaiden valinnanvapautta, mutta lisäisi kuntien menoja 
eniten.

Arviomuistion mukaan kuntien menot kasvaisivat vuosittain ja olisivat 
vuonna 2017 noin 120 milj. euroa. Todennäköisesti Helsingin menot 
kasvaisivat väestöosuutta enemmän, koska helsinkiläisten 
mahdollisuudet ja halu hakeutua ulkomaille hoitoon olisivat keskivertoa 
suuremmat. 

Tässä mallissa Kelan sairausvakuutusmenot vähenisivät, koska potilas 
saisi ulkomailla annetusta hoidosta omavastuumallin mukaisen 
korvauksen kotikunnalta, mutta Suomessa yksityissektorilla annetusta 
hoidosta edelleen vain sairausvakuutuskorvauksen. 

Malli 2. Sairausvakuutusmalli

Potilaalle toisessa EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä syntyneet 
kustannukset korvattaisiin pääsääntöisesti sairausvakuutuslain 
perusteella sairaanhoitovakuutuksesta. Tämä malli ei muuttaisi 
ulkomailla syntyneiden kustannusten korvaamisen nykytilaa, joten sen 
vaikutus Helsingin kaupungille aiheutuviin kustannuksiin olisi edullisin. 
Ongelmana on, että malli ei vastaisi EU-direktiivin ja EU-
tuomioistuimen tulkintakäytäntöjä potilaan oikeuksien ja palvelujen 
vapaan tarjonnan toteuttamisesta. On mahdollista, että Suomi 
velvoitettaisiin muuttamaan rajoittavaa korvauskäytäntöään potilaan 
edun mukaiseksi. Mallin valitseminen antaisi kuitenkin muutaman 
vuoden lisäaikaa sopeutua tuleviin kasvaviin kustannuksiin. 

Malli 3. Hoitosuhteeseen sidottu sekamalli 

Tässä mallissa potilaalle korvattaisiin ulkomailla annetusta hoidosta 
aiheutuneet kustannukset, kuten omavastuumallissa 1, jos potilaalla 
olisi hoitosuhde julkiseen terveydenhuoltoon Suomessa. Hoitosuhde 
tarkoittaisi, että a) terveyskeskuksen potilaalle olisi laadittu 
terveydenhuoltolain 47 §:n mukainen hoitosuunnitelma, b) potilaalle 
olisi tehty lain 51 §:n mukaisesti kunnallisen terveydenhuollon 
toimintayksikössä terveydenhuollon ammattilaisen tekemä hoidon 
tarpeen arviointi tai c) potilas olisi saanut terveydenhuoltolain 52 §:n 
mukaisen lähetteen erikoissairaanhoitoon.  Lisäksi potilaalla olisi 
oikeus saada ulkomailla myös äkillisen hoidontarpeen vuoksi 
maksetuista kustannuksista omavastuumallin mukainen korvaus. 

Tämän mallin mukainen kuntien vuosittaisten kustannusten arvioitu 
kasvu olisi vuonna 2017 noin 72 milj. euroa.   

Korvausmallin vaikutus julkisen terveydenhuollon kustannuksiin on 
pienempi kuin puhtaassa omavastuumallissa. Potilaiden 
korvaushakemusten käsittely lisää kuitenkin hallinnollista työtä sekä 
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Kansaneläkelaitoksessa että erityisesti kunnissa ja 
sairaanhoitopiireissä, koska jokaisen korvaushakemuksen osalta tulee 
selvittää ja todentaa, onko potilaalla ollut hoitosuhde julkiseen 
terveydenhuoltoon. Hoidon tarpeen arvioimiseksi tehdyt yhteydenotot 
ja vastaanottokäynnit hoitosuunnitelmien ja lähetteiden laatimiseksi 
lisääntyisivät nykyisestä. 

Malli 4. Direktiivin ennakkolupaan sidottu sekamalli

Jos potilaalle olisi myönnetty direktiivin mukainen ennakkolupa 
Suomesta, toisessa EU-maassa syntyneet kustannukset korvattaisiin 
omavastuumallin 1 mukaisesti.  Jos potilas hakeutuisi ulkomaille ilman 
ennakkolupaa, kustannukset korvattaisiin sairausvakuutuslain 
perusteella sairausvakuutuskorvauksena. 

Direktiivissä ennakkoluvan käyttö on rajattu tarkoin määriteltyihin 
tilanteisiin ja korvausmallilla ei arvioida olevan merkittäviä vaikutuksia 
ulkomailla annetun hoidon määrään ja kuntien korvausmenoihin.  
Ulkomailla ilman ennakkolupaa äkillisen hoidon tarpeen vuoksi annetun 
hoidon korvaukset lisäisivät kuntien kustannuksia samalla tavoin, kuin 
hoitosuhteeseen sidotussa sekamallissa eli noin 6,7 milj.  euroa 
vuonna 2017. Lisäksi ennakkolupien hallinnoinnista aiheutuu 
kustannuksia kotikunnalle tai sairaanhoitopiirille siitä riippuen, missä 
ennakkolupahakemukset käsiteltäisiin.

Korvausmalli kohtelisi yhdenvertaisesti Suomessa toimivia yksityisen 
terveydenhuollon palveluntuottajia ja ulkomailla toimivia 
palveluntuottajia, koska molempien antamasta hoidosta maksettaisiin 
sairausvakuutuslain mukainen korvaus.

Käsittely

Vastaehdotus:
Hannu Oskala: Lisätään lausunnon viidennen kappaleen loppuun:

Potilasdirektiivin toimeenpanosta kunnille aiheutuvat kustannukset 
pitää ottaa huomioon kuntien valtionosuusuudistusta valmisteltaessa. 
Lisäksi pitää aloittaa lainsäädäntömuutos monikanavarahoituksen 
purkamiseksi terveydenhuollon rahoituksen selkiyttämiseksi.

Kannattajat: Lasse Männistö

Esittelijä muutti ehdotustaan jäsen Oskalan vastaehdotuksen 
mukaisesti.
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Vastaehdotus:
Lasse Männistö: Muutetaan lausunnon kolmas kappale kuulumaan 
seuraavasti:

3) Suomessa ei tulisi ottaa käyttöön ennakkolupajärjestelmää 
puhtaassa sairasvakuutusmallissa, sillä ennakkoluvalla ei ole 
vaikutusta korvaukseen. 

Kannattajat: Hannu Oskala

Vastaehdotus:
Lasse Männistö: Lisätään lausunnon alkuun uusi kappale:

Helsinki pitää direktiivin tavoitteita potilaiden vapaasta liikkuvuudesta 
EU-maiden välillä sekä potilaiden valinnanvapauden lisääntymisestä 
yleisellä tasolla kannatettavina. Kaupunki näkee, että potilasdirektiivien 
tavoitteiden toteuttaminen tulee pidemmällä aikavälillä väistämättä 
johtamaan Suomessa terveydenhuollon rahoitus- ja järjestämismallin 
uudistumiseen kohti kasvavaa potilaslähtöisyyttä ja kuntalaisten 
valinnanvapauden lisääntymistä. Tässä uudistustyössä tulee 
valinnanvapauden ohella rahoitusjärjestelmän selkeyttä ja 
yksikanavaisuutta pitää erittäin tärkeänä tavoitteena.

Kannattajat: Hannu Oskala

1. äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan

EI-ehdotus: Muutetaan lausunnon kolmas kappale kuulumaan 
seuraavasti: 3) Suomessa ei tulisi ottaa käyttöön 
ennakkolupajärjestelmää puhtaassa sairasvakuutusmallissa, sillä 
ennakkoluvalla ei ole vaikutusta korvaukseen. 

Jaa-äänet: 4
Osku Pajamäki, Sirpa Puhakka, Tarja Tenkula, Pilvi Torsti

Ei-äänet: 10
Juha Hakola, Jussi Halla-aho, Jasmin Hamid, Arja Karhuvaara, Emma 
Kari, Lasse Männistö, Hannu Oskala, Erkki Perälä, Tatu Rauhamäki, 
Laura Rissanen

Tyhjä: 1
Björn Månsson

Poissa: 0
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Äänin 10 - 4 (1 tyhjä) jäsen Männistön vastaehdotus voitti esittelijän 
ehdotuksen.

2. äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan

EI-ehdotus: Lisätään lausunnon alkuun uusi kappale: Helsinki pitää 
direktiivin tavoitteita potilaiden vapaasta liikkuvuudesta EU-maiden 
välillä sekä potilaiden valinnanvapauden lisääntymisestä yleisellä 
tasolla kannatettavina. Kaupunki näkee, että potilasdirektiivien 
tavoitteiden toteuttaminen tulee pidemmällä aikavälillä väistämättä 
johtamaan Suomessa terveydenhuollon rahoitus- ja järjestämismallin 
uudistumiseen kohti kasvavaa potilaslähtöisyyttä ja kuntalaisten 
valinnanvapauden lisääntymistä. Tässä uudistustyössä tulee 
valinnanvapauden ohella rahoitusjärjestelmän selkeyttä ja 
yksikanavaisuutta pitää erittäin tärkeänä tavoitteena.

Jaa-äänet: 4
Osku Pajamäki, Sirpa Puhakka, Tarja Tenkula, Pilvi Torsti

Ei-äänet: 10
Juha Hakola, Jussi Halla-aho, Jasmin Hamid, Arja Karhuvaara, Emma 
Kari, Björn Månsson, Lasse Männistö, Hannu Oskala, Tatu Rauhamäki, 
Laura Rissanen

Tyhjä: 1
Erkki Perälä

Poissa: 0

Äänin 10 - 4 (1 tyhjä) jäsen Männistön vastaehdotus voitti esittelijän 
ehdotuksen.

Kahden suoritetun äänestyksen perusteella kaupunginhallitus hyväksyi 
jäsen Männistön vastaehdotusten mukaisesti muutetun ehdotuksen.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Laura Räty

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet
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1 Sosiaali- ja terveysministeriön lausuntopyyntö 14.2.2013
2 Sosiaali- ja terveysministeriön arviomuistio rajat ylittävästä 

terveydenhuollosta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Sosiaali- ja terveysministeriö Muutoksenhakukielto, valmistelu

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee antaa sosiaali- ja terveysministeriölle 
seuraavan lausunnon rajat ylittävän terveydenhuollon potilasdirektiivin 
toimenpanosta:   

Vastaus lausuntopyynnössä esitettyihin kysymyksiin ja kannanotto direktiivin toimeenpanossa 
valittavasta korvausmallista 

1)  Kuntatalouden vaikeasta tilanteesta johtuen kaupunginhallitus 
kannattaa tässä vaiheessa lainsäädännön valmistelua mallin 2 
mukaisesti, jossa sairausvakuutuskorvausta voi hakea koko EU:n 
alueella annetusta hoidosta.  Malli mahdollistaisi nykytilanteen 
jatkumisen ainakin muutaman vuoden ajan ja antaisi siten aikaa 
julkisen talouden sopeuttamiselle sekä rajat ylittävän terveydenhuollon 
vaikutuksiin että kansalliseen terveydenhuollon palvelurakenteen 
uudistukseen. Sairausvakuutuskorvauksiin perustuvan mallin vaikutus 
julkisen talouden menojen kasvuun olisi maltillinen. 

2)  Kaupunginhallitus pitää tarkoituksenmukaisena, että 
Kansaneläkelaitos hoitaisi jatkossakin ulkomailla annetusta hoidosta 
tehtyjen korvaushakemusten käsittelyn. 

3)  Suomessa tulisi ottaa käyttöön ennakkolupajärjestelmä kaikissa 
direktiivin sallimissa tilanteissa. Hakemus ennakkoluvasta tulisi tehdä 
sairaanhoitopiirille, joka tarvittaessa konsultoisi potilaan kotikuntaa. 

4)  Ulkomailta julkiseen terveydenhuoltoon hakeutuvien potilaiden 
vastaanottoa tulisi rajoittaa direktiivin sallimalla tavalla. Vastaanottavan 
kunnan, sote-alueen tai sairaanhoitopiirin tulisi voida päättää 
rajoittamisesta oman tuotantokapasiteettinsa sallimissa puitteissa.  

Suomen monikanavaisen rahoitusmallin muuttaminen terveydenhuollon 
palvelurakenteiden uudistamisen yhteydessä siten, että 
Kansaneläkelaitoksen sairausvakuutuskorvaukset suunnattaisiin 
suoraan kunnille, on kannatettavaa. Yksikanavaisesta 
rahoitusjärjestelmästä on todettava, että se vähentäisi osaoptimoinnin 
mahdollisuutta ja toisi kaiken terveydenhuollon rahoituksen 
järjestämisvastuussa olevalle taholle. Kunnan järjestämisvastuulla 
ulkomailla hoidettujen potilaiden hoidon rahoitus tulisi kanavoida 
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kunnan kautta. Tämä malli mahdollistaisi terveydenhuoltojärjestelmän 
kehittämisen kokonaisuutena.           

Kannanotot muihin arviomuistiossa oleviin ehdotuksiin 

Ehdotus Kansaneläkelaitoksen yhteyteen perustettavasta kansallisesta 
yhteyspisteestä, jonka toimintamenoista valtio vastaisi, on 
kannatettava. Viestinnän, tiedonkeruun ja tietojen vaihdon 
keskittäminen yhteen paikkaan on kustannustehokkain ja laadukkain 
tapa toteuttaa direktiivin velvoite yhteyspisteen perustamisesta. 
Kansaneläkelaitoksella on jo kokemusta EU-asetuksen mukaisesta 
Suomen terveydenhuollon palveluista tiedottamisesta. 

Suomalaisen terveydenhuollon palveluvalikoiman (ns. palvelukori) 
määrittelemiseksi sosiaali- ja terveysministeriössä tehty työ on erittäin 
tärkeää ja tulee hyödyttämään kuntia myös maan sisällä tapahtuvan 
potilaiden ja palvelujen liikkuvuuden lisääntyessä. Tällä hetkellä 
palveluvalikoimassa on pientä vaihtelua alueittain ja kuntien välillä on 
epäselvyyttä annetun hoidon keskinäisen laskutuksen perusteista, mikä 
tulee korostumaan, kun potilaiden liikkuvuus lisääntyy 
terveydenhuoltolain mukaisesti vuonna 2014. Kaupunginhallitus 
kannattaa ehdotusta palveluvalikoimaa määrittelevän toimielimen 
perustamisesta Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen yhteyteen ja sen 
toimintamenojen korvaamista valtion varoista. 

Perustelut

Direktiivin tarkoituksena on selkeyttää potilaiden oikeuksia tilanteissa, 
joissa nämä hakeutuvat hoitoon toiseen EU-valtioon. Direktiivi tukee 
terveydenhuoltopalvelujen tarjoamisen vapautta EU:n sisämarkkinoilla. 
Se myös edistää potilaiden vapaata liikkuvuutta ja valinnanvapautta 
vahvistamalla potilaille oikeuden saada aiheutuneista kustannuksista 
jälkikäteen korvaus samoin perustein, kuin jos kustannus olisi 
aiheutunut potilaalle kotivaltiossa. 

Ulkomailla annetun hoidon kustannukset tulevat lisääntymään 
liikkuvuuden lisääntymisen myötä. Äkillisen ulkomailla sairastumisen ja 
asumisen vuoksi ulkomailla annetun hoidon kustannusten korvaaminen 
valtion varoista EU-asetuksen (883/04) perusteella jatkuu edelleen EU-
direktiivin toimeenpanon jälkeen ja myös näiden kustannusten 
ennakoidaan kasvavan.

EU-direktiivin perusteella korvattavia kustannuksia ja niiden vuotuista 
kasvua on vaikea ennakoida. Kustannusten määrä tulee riippumaan 
myös sovellettavasta korvausmallista. 

Direktiivin sovittaminen suomalaiseen terveydenhuollon 
monikanavaiseen rahoitusjärjestelmään on osoittautunut erittäin 
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hankalaksi. Keskeinen kysymys on, korvaako kotikunta joko suoraan 
tai sairaanhoitopiirin kautta potilaalle toisessa EU-valtiossa annetun 
hoidon kustannukset niiden todellisten kustannusten suuruisena, jotka 
aiheutuisivat potilaan kotikunnan julkiselle terveydenhuollolle 
vastaavan hoidon järjestämisestä vai saako potilas korvauksen 
sairausvakuutuslain perusteella valtiolta tai sairausvakuutusrahastosta.

Potilasdirektiivin mukaan potilaan tulee saada ulkomailla annetun 
hoidon hoitokustannuksista vastaavasti korvaus, kuin jos hoito olisi 
annettu Suomessa.  Arviomuistiossa on kuvattu neljä erilaista 
korvausmallia, joilla on erilainen vaikutus siihen, minkä tahon 
kustannukseksi potilaalle maksetut korvaukset lopulta jäisivät. 
Vaihtoehdot ovat sairausvakuutusrahasto, potilaan kotikunta tai valtio. 

Kaikissa ehdotetuissa malleissa valtio vastaisi rajat ylittävän 
terveydenhuollon kustannuksista, kun niitä maksetaan valtioiden välillä. 
Lisäksi valtio vastaisi nykyistä laajemmin potilaalle hoidosta 
aiheutuneista kustannuksista, jos potilaalla ei ole Suomessa kotikuntaa 
sekä edelleen Suomessa julkisessa terveydenhuollossa aiheutuvista 
kustannuksista, kun hoito annetaan EU-asetuksen 883/04, 
sosiaaliturvasopimusten tai maahanmuuttodirektiivien perusteella 
ulkomailta Suomeen tulleelle henkilölle, jolla ei ole Suomessa 
kotikuntaa. Valtion lisääntyneet kustannukset vähennettäisiin osittain 
kunnille maksettavista valtionosuuksista. 

Arviomuistiossa kuvatut vaihtoehtoiset korvausmallit ja niiden vaikutus Helsingille aiheutuviin 
kustannuksiin

Malli 1. Omavastuuosuusmalli

Kotikunta korvaisi potilaan omavastuun eli julkisen terveydenhuollon 
asiakasmaksun ylittävät kustannukset siihen määrään asti, mitkä 
kustannukset vastaavasta julkisessa terveydenhuollossa annetusta 
hoidosta aiheutuisivat kotikunnalle. Malli täyttäisi direktiivin vaatimukset 
ja lisäisi potilaiden valinnanvapautta, mutta lisäisi kuntien menoja 
eniten.

Arviomuistion mukaan kuntien menot kasvaisivat vuosittain ja olisivat 
vuonna 2017 noin 120 milj. euroa. Todennäköisesti Helsingin menot 
kasvaisivat väestöosuutta enemmän, koska helsinkiläisten 
mahdollisuudet ja halu hakeutua ulkomaille hoitoon olisivat keskivertoa 
suuremmat. 

Tässä mallissa Kelan sairausvakuutusmenot vähenisivät, koska potilas 
saisi ulkomailla annetusta hoidosta omavastuumallin mukaisen 
korvauksen kotikunnalta, mutta Suomessa yksityissektorilla annetusta 
hoidosta edelleen vain sairausvakuutuskorvauksen. 
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Malli 2. Sairausvakuutusmalli

Potilaalle toisessa EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä syntyneet 
kustannukset korvattaisiin pääsääntöisesti sairausvakuutuslain 
perusteella sairaanhoitovakuutuksesta. Tämä malli ei muuttaisi 
ulkomailla syntyneiden kustannusten korvaamisen nykytilaa, joten sen 
vaikutus Helsingin kaupungille aiheutuviin kustannuksiin olisi edullisin. 
Ongelmana on, että malli ei vastaisi EU-direktiivin ja EU-
tuomioistuimen tulkintakäytäntöjä potilaan oikeuksien ja palvelujen 
vapaan tarjonnan toteuttamisesta. On mahdollista, että Suomi 
velvoitettaisiin muuttamaan rajoittavaa korvauskäytäntöään potilaan 
edun mukaiseksi. Mallin valitseminen antaisi kuitenkin muutaman 
vuoden lisäaikaa sopeutua tuleviin kasvaviin kustannuksiin. 

Malli 3. Hoitosuhteeseen sidottu sekamalli 

Tässä mallissa potilaalle korvattaisiin ulkomailla annetusta hoidosta 
aiheutuneet kustannukset, kuten omavastuumallissa 1, jos potilaalla 
olisi hoitosuhde julkiseen terveydenhuoltoon Suomessa. Hoitosuhde 
tarkoittaisi, että a) terveyskeskuksen potilaalle olisi laadittu 
terveydenhuoltolain 47 §:n mukainen hoitosuunnitelma, b) potilaalle 
olisi tehty lain 51 §:n mukaisesti kunnallisen terveydenhuollon 
toimintayksikössä terveydenhuollon ammattilaisen tekemä hoidon 
tarpeen arviointi tai c) potilas olisi saanut terveydenhuoltolain 52 §:n 
mukaisen lähetteen erikoissairaanhoitoon.  Lisäksi potilaalla olisi 
oikeus saada ulkomailla myös äkillisen hoidontarpeen vuoksi 
maksetuista kustannuksista omavastuumallin mukainen korvaus. 

Tämän mallin mukainen kuntien vuosittaisten kustannusten arvioitu 
kasvu olisi vuonna 2017 noin 72 milj. euroa.   

Korvausmallin vaikutus julkisen terveydenhuollon kustannuksiin on 
pienempi kuin puhtaassa omavastuumallissa. Potilaiden 
korvaushakemusten käsittely lisää kuitenkin hallinnollista työtä sekä 
Kansaneläkelaitoksessa että erityisesti kunnissa ja 
sairaanhoitopiireissä, koska jokaisen korvaushakemuksen osalta tulee 
selvittää ja todentaa, onko potilaalla ollut hoitosuhde julkiseen 
terveydenhuoltoon. Hoidon tarpeen arvioimiseksi tehdyt yhteydenotot 
ja vastaanottokäynnit hoitosuunnitelmien ja lähetteiden laatimiseksi 
lisääntyisivät nykyisestä. 

Malli 4. Direktiivin ennakkolupaan sidottu sekamalli

Jos potilaalle olisi myönnetty direktiivin mukainen ennakkolupa 
Suomesta, toisessa EU-maassa syntyneet kustannukset korvattaisiin 
omavastuumallin 1 mukaisesti.  Jos potilas hakeutuisi ulkomaille ilman 
ennakkolupaa, kustannukset korvattaisiin sairausvakuutuslain 
perusteella sairausvakuutuskorvauksena. 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/2013 128 (154)
Kaupunginhallitus

Stj/4
18.03.2013

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

Direktiivissä ennakkoluvan käyttö on rajattu tarkoin määriteltyihin 
tilanteisiin ja korvausmallilla ei arvioida olevan merkittäviä vaikutuksia 
ulkomailla annetun hoidon määrään ja kuntien korvausmenoihin.  
Ulkomailla ilman ennakkolupaa äkillisen hoidon tarpeen vuoksi annetun 
hoidon korvaukset lisäisivät kuntien kustannuksia samalla tavoin, kuin 
hoitosuhteeseen sidotussa sekamallissa eli noin 6,7 milj.  euroa 
vuonna 2017. Lisäksi ennakkolupien hallinnoinnista aiheutuu 
kustannuksia kotikunnalle tai sairaanhoitopiirille siitä riippuen, missä 
ennakkolupahakemukset käsiteltäisiin.

Korvausmalli kohtelisi yhdenvertaisesti Suomessa toimivia yksityisen 
terveydenhuollon palveluntuottajia ja ulkomailla toimivia 
palveluntuottajia, koska molempien antamasta hoidosta maksettaisiin 
sairausvakuutuslain mukainen korvaus.

Tiivistelmä

Suomen on kansallisesti saatettava täytäntöön Euroopan parlamentin 
ja neuvoston direktiivi 2011/24/EU potilaiden oikeuksien soveltamisesta 
rajat ylittävässä terveydenhuollossa. EU:n jäsenvaltioissa direktiivi 
tulee osaksi kansallista lainsäädäntöä viimeistään 25.10.2013.    

Sosiaali- ja terveysministeriölle annettavassa lausunnossa otetaan 
kantaa malleihin, joiden mukaisesti potilaalle korvattaisiin ulkomailla 
aiheutuneita sairaanhoitokustannuksia. 

Esittelijä

Sosiaali- ja terveysministeriössä valmistellaan Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin(2011/24/EU, potilasdirektiivi) täytäntöönpanoa ja 
hallituksen esitystä laiksi rajat ylittävästä terveydenhuollosta. 
Eurooppalaisten sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittaminen ja 
uuden kansallisen lainsäädännön valmistelu potilaan oikeuksien 
toteuttamiseksi on vaikeaa, koska EU-lainsäädännössä sosiaaliturva 
perustuu työnteon vakuuttamiseen ja Suomen 
sosiaaliturvalainsäädäntö puolestaan maassa asumiseen.     

Valmistelutyö on selkiinnyttänyt kansallista keskustelua 
terveyspalvelujen järjestämis- ja kustannusvastuusta sekä palvelujen 
tuottamistavoista. Tässä yhteydessä on noussut esille myös kysymys 
Suomen monikanavaisesta rahoitusmallista ja valtion, kuntien, 
sairaanhoitopiirien sekä Kansaneläkelaitoksen välisestä työnjaosta ja 
vastuista.     

Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää 15.3.2013 mennessä mm. 
Helsingin kaupungin lausuntoa ministeriön vuonna 2011 asettaman 
rajat ylittävän terveydenhuollon ohjausryhmän ja sen alatyöryhmien 
keskustelujen perusteella valmistellusta arviomuistiosta. Ministeriö 
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pyytää, että annettavissa lausunnoissa otettaisiin kantaa ehdotuksiin ja 
niiden arvioituihin vaikutuksiin. Neljä korvausmallia on kuvattu 
arviomuistion luvussa 5. Lisäksi ministeriö pyytää lausunnonantajien 
näkemyksiä seuraaviin direktiivin toimeenpanon kannalta keskeisiin 
kysymyksiin:      

1. Mikä korvausmalli olisi parhaiten soveltuva direktiivin tavoitteet ja 
kansallinen järjestelmä huomioiden?

2. Minkä tahon tulisi vastata potilaan korvaushakemuksen 
käsittelystä?

3. Tulisiko Suomessa ottaa käyttöön hoitoon hakeutumisen 
ennakkolupajärjestelmä ja missä direktiivin sallimissa 
tilanteissa? Missä potilas hakisi ennakkolupaa ja mikä taho 
antaisi potilaalle luvasta päätöksen?

4. Tulisiko ulkomailta hoitoon hakeutuvien potilaiden vastaanottoa 
julkiseen terveydenhuoltoon voida rajoittaa direktiivin sallimalla 
tavalla? Missä tilanteessa rajoittaminen olisi perusteltua ja mikä 
taho rajoittamisesta päättäisi?   

Lausunnon antamiseen on saatu lisäaikaa 19.3.2013 saakka. 
Päätösehdotuksen mukainen lausunto on valmisteltu yhteistyössä 
sosiaali- ja terveysviraston sekä talous- ja suunnittelukeskuksen 
kanssa. Sosiaali- ja terveysministeriön lausuntopyyntö ja arviomuistio 
ovat liitteinä.  

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Laura Räty

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Sosiaali- ja terveysministeriön lausuntopyyntö 14.2.2013
2 Sosiaali- ja terveysministeriön arviomuistio rajat ylittävästä 

terveydenhuollosta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Sosiaali- ja terveysministeriö Muutoksenhakukielto, valmistelu

Tiedoksi

Sosiaali- ja terveysvirasto
Talous- ja suunnittelukeskus
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Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 11.03.2013 § 286

Pöydälle 11.03.2013

HEL 2013-002388 T 03 00 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Laura Räty

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Sosiaali- ja terveysvirasto 27.2.2013

HEL 2013-002388 T 03 00 00

Yleistä arviomuistiosta ja sen ehdotuksista Helsingin kaupungin kannalta

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) valmistelee Euroopan parlamentin 
ja neuvoston direktiivin (2011/24/EU, potilasdirektiivi) täytäntöönpanoa 
ja hallituksen esitystä laiksi rajat ylittävästä terveydenhuollosta. 
Eurooppalaisten sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittaminen ja 
uuden kansallisen lainsäädännön valmistelu potilaan oikeuksien 
toteuttamiseksi on vaikeaa, koska EU-lainsäädännössä sosiaaliturva 
perustuu työnteon vakuuttamiseen ja Suomen 
sosiaaliturvalainsäädäntö puolestaan maassa asumiseen. 

Valmistelutyö on selkiinnyttänyt kansallista keskustelua 
terveyspalvelujen järjestämis- ja kustannusvastuusta sekä palvelujen 
tuottamistavoista. Tässä yhteydessä on noussut esille myös kysymys 
Suomen monikanavaisesta rahoitusmallista ja valtion, kuntien, 
sairaanhoitopiirien sekä Kansaneläkelaitoksen välisestä työnjaosta ja 
vastuista. 

Suomen monikanavaisen rahoitusmallin muuttaminen terveydenhuollon 
palvelurakenteiden uudistamisen yhteydessä siten, että 
Kansaneläkelaitoksen sairausvakuutuskorvaukset suunnattaisiin 
suoraan kunnille, on kannatettavaa. Sen sijaan puuttuminen 
työterveyshuollon järjestämistapaan ja rahoitukseen ei ole 
tarkoituksenmukaista tässä vaiheessa. 
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STM:n rajat ylittävän terveydenhuollon ohjausryhmässä on 
käsiteltävänä neljä erilaista mallia, joiden mukaisesti potilaalle 
korvattaisiin ulkomailla aiheutuneita sairaanhoitokustannuksia. Mallit on 
kuvattu lausunnolle lähetetyssä arviomuistiossa.

Vastauksena lausuntopyynnössä esitettyihin kysymyksiin ja kannanottona direktiivin 
toimeenpanossa valittavaksi korvausmalliksi sosiaali- ja terveysvirasto esittää seuraavaa

1)  Kuntatalouden vaikeasta tilanteesta johtuen virasto kannattaa tässä 
vaiheessa lainsäädännön valmistelua mallin 2. mukaisesti, jossa 
sairausvakuutuskorvausta voi hakea koko EU:n alueella annetusta 
hoidosta.  Malli mahdollistaisi nykytilanteen jatkumisen ainakin 
muutaman vuoden ajan ja antaisi siten aikaa julkisen talouden 
sopeuttamiselle sekä rajat ylittävän terveydenhuollon vaikutuksiin että 
kansalliseen terveydenhuollon palvelurakenteen uudistukseen. 
Sairausvakuutuskorvauksiin perustuvan mallin vaikutus julkisen 
talouden menojen kasvuun olisi maltillinen. 

2)  Virasto pitää tarkoituksenmukaisena, että Kansaneläkelaitos hoitaisi 
jatkossakin ulkomailla annetusta hoidosta tehtyjen korvaushakemusten 
käsittelyn. 

3)  Suomessa tulisi ottaa käyttöön ennakkolupajärjestelmä kaikissa 
direktiivin sallimissa tilanteissa. Hakemus ennakkoluvasta tulisi tehdä 
sairaanhoitopiirille, joka tarvittaessa konsultoisi potilaan kotikuntaa. 

4)  Ulkomailta julkiseen terveydenhuoltoon hakeutuvien potilaiden 
vastaanottoa tulisi rajoittaa direktiivin sallimalla tavalla. Vastaanottavan 
kunnan, sote-alueen tai sairaanhoitopiirin tulisi voida päättää 
rajoittamisesta oman tuotantokapasiteettinsa sallimissa puitteissa.  

Kannanotot muihin arviomuistiossa tehtyihin ehdotuksiin 

Ehdotus Kansaneläkelaitoksen yhteyteen perustettavasta kansallisesta 
yhteyspisteestä, jonka toimintamenoista valtio vastaisi, on 
kannatettava. Viestinnän, tiedonkeruun ja tietojen vaihdon 
keskittäminen yhteen paikkaan on kustannustehokkain ja laadukkain 
tapa toteuttaa direktiivin velvoite yhteyspisteen perustamisesta. 
Kansaneläkelaitoksella on jo kokemusta EU-asetuksen mukaisesta 
Suomen terveydenhuollon palveluista tiedottamisesta. 

Suomalaisen terveydenhuollon palveluvalikoiman (ns. palvelukori) 
määrittelemiseksi STM:ssä tehty työ on erittäin tärkeää ja tulee 
hyödyttämään kuntia myös maan sisällä tapahtuvan potilaiden ja 
palveluiden liikkuvuuden lisääntyessä. Tällä hetkellä 
palveluvalikoimassa on pientä vaihtelua alueittain ja kuntien välillä on 
epäselvyyttä annetun hoidon keskinäisen laskutuksen perusteista, mikä 
tulee korostumaan, kun potilaiden liikkuvuus lisääntyy 
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terveydenhuoltolain mukaisesti vuonna 2014. Virasto kannattaa 
ehdotusta palveluvalikoimaa määrittelevän toimielimen perustamisesta 
Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen yhteyteen ja sen toimintamenojen 
korvaamista valtion varoista. 

Lausunnon perustelut

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) on lähettänyt laajalla jakelulla 
lausuntopyynnön arviomuistiosta, joka koskee Rajat ylittävän 
terveydenhuollon EU-direktiivin toimeenpanoa Suomen 
lainsäädännössä. STM pyytää, että lausunnossa otettaisiin kantaa 
muistiossa kuvattuihin vaihtoehtoisiin ehdotuksiin, niiden 
kustannusvaikutuksiin ja hallinnollisiin ratkaisuihin sekä direktiivin 
toimeenpanotapaa koskeviin keskeisiin kysymyksiin.

Direktiivin tarkoituksena on selkiyttää potilaiden oikeuksia tilanteissa, 
joissa nämä hakeutuvat hoitoon toiseen EU-valtioon. Direktiivi tukee 
terveydenhuoltopalvelujen tarjoamisen vapautta EU:n sisämarkkinoilla. 
Se myös edistää potilaiden vapaata liikkuvuutta ja valinnanvapautta 
vahvistamalla potilaille oikeuden saada aiheutuneista kustannuksista 
jälkikäteen korvaus samoin perustein, kuin jos kustannus olisi 
aiheutunut potilaalle kotivaltiossa. 

Ulkomailla annetun hoidon kustannukset tulevat lisääntymään 
liikkuvuuden lisääntymisen myötä. Äkillisen ulkomailla sairastumisen ja 
asumisen vuoksi ulkomailla annetun hoidon kustannusten korvaaminen 
valtion varoista EU-asetuksen (883/04) perusteella jatkuu edelleen EU-
direktiivin toimeenpanon jälkeen ja myös näiden kustannusten 
ennakoidaan kasvavan.

EU direktiivin perusteella korvattavia kustannuksia ja niiden vuotuista 
kasvua on vaikea ennakoida. Kustannusten määrä tulee riippumaan 
myös sovellettavasta korvausmallista. 

Direktiivin sovittaminen suomalaiseen terveydenhuollon 
monikanavaiseen rahoitusjärjestelmään on osoittautunut erittäin 
hankalaksi. Keskeinen kysymys on, korvaako kotikunta joko suoraan 
tai sairaanhoitopiirin kautta potilaalle toisessa EU-valtiossa annetun 
hoidon kustannukset niiden todellisten kustannusten suuruisena, jotka 
aiheutuisivat potilaan kotikunnan julkiselle terveydenhuollolle 
vastaavan hoidon järjestämisestä vai saako potilas korvauksen 
sairausvakuutuslain perusteella valtiolta tai sairausvakuutusrahastosta.

Potilasdirektiivin mukaan potilaan tulee saada ulkomailla annetun 
hoidon hoitokustannuksista vastaava korvaus, kuin jos hoito olisi 
annettu Suomessa.  Arviomuistiossa on kuvattu neljä erilaista 
korvausmallia, joilla on erilainen vaikutus siihen, kenen kustannukseksi 
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potilaalle maksetut korvaukset lopulta jäisivät. Vaihtoehdot ovat 
sairausvakuutusrahasto, potilaan kotikunta tai valtio. 

Kaikissa ehdotetuissa malleissa valtio vastaisi rajat ylittävän 
terveydenhuollon kustannuksista, kun niitä maksetaan valtioiden välillä. 
Lisäksi valtio vastaisi nykyistä laajemmin potilaalle hoidosta 
aiheutuneista kustannuksista, jos potilaalla ei ole Suomessa kotikuntaa 
sekä edelleen Suomessa julkisessa terveydenhuollossa aiheutuvista 
kustannuksista, kun hoito annetaan EU-asetuksen 883/04, 
sosiaaliturvasopimusten tai maahanmuuttodirektiivien perusteella 
ulkomailta Suomeen tulleelle henkilölle, jolla ei ole Suomessa 
kotikuntaa. Valtion lisääntyneet kustannukset vähennettäisiin osittain 
kunnille maksettavista valtionosuuksista. 

Arviomuistiossa kuvatut vaihtoehtoiset korvausmallit ja niiden vaikutus Helsingille aiheutuviin 
kustannuksiin

Malli 1. Omavastuuosuusmalli

Kotikunta korvaisi potilaan omavastuun eli julkisen terveydenhuollon 
asiakasmaksun ylittävät kustannukset siihen määrään asti, mitkä 
kustannukset vastaavasta julkisessa terveydenhuollossa annetusta 
hoidosta aiheutuisivat kotikunnalle. Malli täyttäisi direktiivin vaatimukset 
ja lisäisi potilaiden valinnanvapautta, mutta lisäisi kuntien menoja 
eniten.

Arviomuistion mukaan kuntien menot kasvaisivat vuosittain ollen 
vuonna 2017 noin 120 milj. euroa. Todennäköisesti Helsingin menot 
kasvaisivat väestöosuutta enemmän, koska helsinkiläisten 
mahdollisuudet ja halu hakeutua ulkomaille hoitoon olisivat 
keskivertosuomalaista suuremmat. 

Tässä mallissa Kelan sairausvakuutusmenot vähenisivät, koska potilas 
saisi ulkomailla annetusta hoidosta omavastuumallin mukaisen 
korvauksen kotikunnalta, mutta Suomessa yksityissektorilla annetusta 
hoidosta edelleen vain sairausvakuutuskorvauksen. 

Malli 2. Sairausvakuutusmalli

Potilaalle toisessa EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä syntyneet 
kustannukset korvattaisiin pääsääntöisesti sairausvakuutuslain 
perusteella sairaanhoitovakuutuksesta. Tämä malli ei muuttaisi 
ulkomailla syntyneiden kustannusten korvaamisen nykytilaa, joten sen 
vaikutus Helsingin kaupungille aiheutuviin kustannuksiin olisi edullisin. 
Ongelmana on, että malli ei vastaisi EU-direktiivin ja EU-
tuomioistuimen tulkintakäytäntöjä potilaan oikeuksien ja palvelujen 
vapaan tarjonnan toteuttamisesta. On mahdollista, että Suomi 
velvoitettaisiin muuttamaan rajoittavaa korvauskäytäntöään potilaan 
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edun mukaiseksi. Mallin valitseminen antaisi kuitenkin muutaman 
vuoden lisäaikaa sopeutua tuleviin kasvaviin kustannuksiin. 

Malli 3. Hoitosuhteeseen sidottu sekamalli 

Tässä mallissa potilaalle korvattaisiin ulkomailla annetusta hoidosta 
aiheutuneet kustannukset, kuten omavastuumallissa 1., jos potilaalla 
olisi hoitosuhde julkiseen terveydenhuoltoon Suomessa. Hoitosuhde 
tarkoittaisi, että a) terveyskeskuksen potilaalle olisi laadittu 
terveydenhuoltolain 47§ mukainen hoitosuunnitelma, b) potilaalle olisi 
tehty lain 51§ mukaisesti kunnallisen terveydenhuollon 
toimintayksikössä terveydenhuollon ammattilaisen tekemä hoidon 
tarpeen arviointi tai c) potilas olisi saanut terveydenhuoltolain 52§ 
mukaisen lähetteen erikoissairaanhoitoon.  Lisäksi potilaalla olisi 
oikeus saada ulkomailla myös äkillisen hoidontarpeen vuoksi 
maksetuista kustannuksista omavastuumallin mukainen korvaus. 

Tämän mallin mukainen kuntien vuosittaisten kustannusten arvioitu 
kasvu olisi vuonna 2017 noin 72 milj. euroa.   

Korvausmallin vaikutus julkisen terveydenhuollon kustannuksiin on 
pienempi, kuin puhtaassa omavastuumallissa. Potilaiden 
korvaushakemusten käsittely lisää kuitenkin hallinnollista työtä sekä 
Kansaneläkelaitoksessa että erityisesti kunnissa ja 
sairaanhoitopiireissä, koska jokaisen korvaushakemuksen osalta tulee 
selvittää ja todentaa, onko potilaalla ollut hoitosuhde julkiseen 
terveydenhuoltoon. Hoidon tarpeen arvioimiseksi tehdyt yhteydenotot 
ja vastaanottokäynnit hoitosuunnitelmien ja lähetteiden laatimiseksi 
lisääntyisivät nykyisestä. 

Malli 4. Direktiivin ennakkolupaan sidottu sekamalli

Jos potilaalle olisi myönnetty direktiivin mukainen ennakkolupa 
Suomesta, toisessa EU-maassa syntyneet kustannukset korvattaisiin 
omavastuumallin 1. mukaisesti.  Jos potilas hakeutuisi ulkomaille ilman 
ennakkolupaa, kustannukset korvattaisiin sairausvakuutuslain 
perusteella sairausvakuutuskorvauksena. 

Direktiivissä ennakkoluvan käyttö on rajattu tarkoin määriteltyihin 
tilanteisiin ja korvausmallilla ei arvioida olevan merkittäviä vaikutuksia 
ulkomailla annetun hoidon määrään ja kuntien korvausmenoihin.  
Ulkomailla ilman ennakkolupaa äkillisen hoidon tarpeen vuoksi annetun 
hoidon korvaukset lisäisivät kuntien kustannuksia samalla tavoin, kuin 
hoitosuhteeseen sidotussa sekamallissa eli noin 6.7 milj.  euroa 
vuonna 2017. Lisäksi ennakkolupien hallinnoinnista aiheutuu 
kustannuksia kotikunnalle tai sairaanhoitopiirille siitä riippuen, missä 
ennakkolupahakemukset käsiteltäisiin.
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Korvausmalli kohtelisi yhdenvertaisesti Suomessa toimivia yksityisen 
terveydenhuollon palveluntuottajia ja ulkomailla toimivia 
palveluntuottajia, koska molempien antamasta hoidosta maksettaisiin 
sairausvakuutuslain mukainen korvaus.

Lisätiedot
Helena Calonius, hallintopäällikkö, puhelin: 310 42692
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§ 315
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

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

Varhaiskasvatuslautakunta 12.3.2013

  

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Laura Räty

Lisätiedot
Olli Hari, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36048

olli.hari(a)hel.fi

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten 
viikolla 11 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

Varhaiskasvatuslautakunta 12.3.2013

  

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Laura Räty

Lisätiedot
Olli Hari, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36048

olli.hari(a)hel.fi
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§ 316
Työnantajan edustajan nimeäminen kaupungin 
henkilöstötoimikuntaan toimikaudeksi 2012-2015, 1.4.2013 lukien

HEL 2012-007074 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti nimetä kaupungin henkilöstötoimikuntaan 
aikuispalvelujohtaja Helinä Hulkkosen tilalle varsinaiseksi jäseneksi 
osastopäällikkö Tiina Mäen 1.4.2013 lukien.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Ritva Viljanen

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

sari.kuutamo(a)hel.fi

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee nimetä kaupungin henkilöstötoimikuntaan 
aikuispalvelujohtaja Helinä Hulkkosen tilalle varsinaiseksi jäseneksi 
osastopäällikkö Tiina Mäen 1.4.2013 lukien.

Esittelijä

Aikuispalvelujohtaja Helinä Hulkkosen jäädessä eläkkeelle valittaneen 
hänen tilalleen työantajan edustajaksi osastopäällikkö Tiina Mäki 
toimikaudeksi 2012-2015.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Ritva Viljanen

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

sari.kuutamo(a)hel.fi

Tiedoksi: Muutoksenhaku: oikaisuvaatimus, kaupunginhallitus

Ao. henkilölle
Henkilöstötoimikunta

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 17.09.2012 § 1043

HEL 2012-007074 T 00 00 02
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Päätös

Kaupunginhallitus päätti nimetä kaupungin henkilöstötoimikuntaan 
nuorisotoimenjohtaja Lasse Siuralan tilalle toimitusjohtaja Timo 
Martiskaisen ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen 
virastopäällikkö Jaakko Staufferin vuosiksi 2012–2015 1.10.2012 
lukien.

21.05.2012 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Ritva Viljanen

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

sari.kuutamo(a)hel.fi
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§ 317
Tietokeskuksen arkistotoimen päällikön viran täyttäminen

HEL 2012-014037 T 01 01 01 01

Päätös

Kaupunginhallitus päätti ottaa filosofian tohtori Jussi Jääskeläisen 
tietokeskuksen arkistotoimen päällikön virkaan 4 942,62 euron 
kokonaiskuukausipalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin.

Samalla kaupunginhallitus päätti todeta, että jos virkaan otetaan 
henkilö, joka ei ole kaupungin palveluksessa eikä terveydellisiä tietoja 
ole käytettävissä virkaan otettaessa, niin päätös on ehdollinen, kunnes 
virkaan ottaminen on vahvistettu henkilön terveydentilasta 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 Tietokeskuksen esitys arkistotoimen päällikön viran täyttämisestä
2 Yhteenveto hakijoista

Otteet

Ote Otteen liitteet
Virkaa hakeneet Oikaisuvaatimusohje, 

kaupunginhallitus
Esitysteksti

Virkaan otettu Esitysteksti

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee ottaa filosofian tohtori Jussi Jääskeläisen 
tietokeskuksen arkistotoimen päällikön virkaan 4 942,62 euron 
kokonaiskuukausipalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin.

Samalla kaupunginhallitus päättänee todeta, että jos virkaan otetaan 
henkilö, joka ei ole kaupungin palveluksessa eikä terveydellisiä tietoja 
ole käytettävissä virkaan otettaessa, niin päätös on ehdollinen, kunnes 
virkaan ottaminen on vahvistettu henkilön terveydentilasta saadun 
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selvityksen perusteella. Selvitys on esitettävä kuukauden kuluessa 
virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien.

Esittelijä

Esittelijä toteaa tietokeskuksen tehneen esityksen arkistotoimen 
päällikön viran täyttämisestä. Virantäytön kuvaus ja hakijoiden esittely 
perustuvat tietokeskuksen esitykseen.  

Arkistotoimen päällikön virka on ollut julkisesti haettavana kaupungin 
virallisissa ilmoituslehdissä ja kaupungin sähköisillä ilmoitussivuilla 
ajalla 14.10.2012–5.11.2012.  Hakuilmoitus julkaistiin Helsingin 
Sanomissa ja  Hufvudstadsbladetissa 14.10.2012 sekä  Metro-
lehdessä 17.10. 2012. Lehti-ilmoitusten lisäksi hakuilmoitus oli esillä 
kaupungin eRekry-palvelussa sekä MOL.fi ja Oikotie.fi –palveluissa.

Arkistotoimen päällikön virkaan haki 5.11.2012 klo 14.00 mennessä 
päättyneen hakuajan kuluessa 33 henkilöä. Hakija AL peruutti 
hakemuksensa 4.2.2013. Hakijoista laadittu yhdistelmä on liitteenä. 
Yhdistelmän tiedot perustuvat hakijan hakemuksessaan antamiin 
tietoihin. Hakijoista kolme on Helsingin kaupungin palveluksessa. 

Arkistotoimen päällikkö johtaa Helsingin kaupungin arkistotointa 
arkistolain tarkoittamalla tavalla, johtaa osastopäällikkönä 
kaupunginarkiston toimintaa ja vastaa siitä, että hyväksytyt tavoitteet 
saavutetaan. Arkistotoimen päällikkö on myös tietokeskuksen 
johtoryhmän jäsen. Kaupunginarkisto on yksi Suomen suurimmista 
julkisista arkistoista. Keskusarkistona kaupunginarkisto ottaa vastaan, 
ylläpitää ja huoltaa kaupungin julkisen toiminnan tuloksena syntyneen 
pitkäaikaisesti säilytettävän asiakirja-aineiston sekä hoitaa siihen 
liittyvän tieto- ja tutkijapalvelun. Kaupunginarkisto tukee ja antaa 
palveluja kaupungin virastoille ja laitoksille sekä osallistuu 
asiakirjahallinnon ja sähköisen arkistoinnin kehittämishankkeisiin. 
Lisäksi kaupunginarkisto vastaa Helsingin kaupungin 
Historiatoimikunnan valmistelu- ja sihteeritehtävistä. 

Tietokeskuksen johtosäännön mukaan arkistotoimen päällikön 
kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto sekä 
kokemusta hallinto- ja johtamistehtävissä. Kielitaitovaatimuksena on 
suomen kielen erinomainen ja ruotsin kielen tyydyttävä suullinen ja 
kirjallinen taito. 

Muodollisten kelpoisuusvaatimusten lisäksi viran hakuilmoituksessa 
kiinnitettiin huomiota arkistoalan tuntemukseen ja kokemukseen 
arkistoalan johtamis- ja kehittämistehtävistä, yhteistyö- ja 
vuorovaikutustaitoihin, sekä kykyyn johtaa ja kehittää toimintaa 
asiakaslähtöisesti yhteistyössä henkilöstön ja kaupunkiorganisaation 
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arkistonmuodostajien sekä sidosryhmien kanssa. Vielä todettiin, että 
hyvä englanninkielen hallinta ja muu kielitaito ovat eduksi. 

Muodolliset vaatimukset täyttäviä hakijoita oli 15. Virkaa täytettäessä 
tulee erityisten kelpoisuusehtojen lisäksi ottaa huomioon perustuslain 
125 §:ssä säädetyt yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin eli taito, 
kyky ja koeteltu kansalaiskunto. 

Hakemusten perusteella henkilökohtaiseen haastatteluun kutsuttiin 
seitsemän henkilöä. Tietokeskus käytti haastatteluprosessissa ja 
haastattelujen suorittamisessa Psycon Oy:n palveluja.  

Ensimmäisen haastattelun suorittivat vs. kehittämispäällikkö Merja 
Koski ja vs. arkistotoimen päällikkö Eeva-Kaisa Peuranen 
tietokeskuksesta. Haastattelutilanteisiin osallistui Psycon Oy:n 
konsultti. 

Kaikilla seitsemällä haastatelluilla (ensimmäinen haastattelu) on 
arkistotoimen alalta ja asiakirjahallinnosta monivuotista työkokemusta, 
mutta heidän kokemuksensa hallinto- ja johtamistehtävistä vaihtelee. 
Haastateltujen tämänhetkinen asema ja vastuu organisaatiossaan 
vaihtelevat. Kuudella haastatellulla on ylempänä korkeakoulututkintona 
filosofian tai valtiotieteiden maisterin tutkinto, yhdellä filosofian tohtorin 
tutkinto. Kaikilla haastatelluilla on sähköisen asiakirjahallinnon 
kokemusta. Kielitaitovaatimukset täyttyvät. 

Tarkasteltaessa seitsemän haastatellun kokemusta sekä hallinto- ja 
johtamistehtävistä että hakuilmoituksessa kuvattuja arkistoimen 
päällikön viran menestyksellisessä hoitamisessa korostuvia taitoja, 
kokemuksia sekä hakijoiden selvityksiä koulutuksestaan, 
työkokemuksestaan ja muista ansioistaan, hakijat FT Jussi 
Jääskeläinen, FK MM ***************** ja AL nousivat muiden edelle. 
Tämä on haastattelijoiden yksimielinen arvio. Hakijat Jussi 
Jääskeläinen, MM

**************

ja hakemuksensa myöhemmin peruuttanut AL kutsuttiin toiseen 
haastatteluun, jonka suorittivat tietokeskuksen johtaja Asta Manninen ja 
vs. kehittämispäällikkö Merja Koski. Haastattelutilanteisiin osallistui 
Psycon Oy:n konsultti. Toisen haastattelun perusteella 
henkilöarviointiin kutsuttiin hakijat Jussi Jääskeläinen, MM 

**************

ja AL. Arvioinnin suoritti Psycon Oy. 

Hakija MM toimii tällä hetkellä Kansallisarkistossa tietopalveluyksikön 
johtajana asiantuntijatehtävissä avustaen vastuualueen johtajaa.
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Hakija MM on suorittanut filosofian kandidaatin tutkinnon Jyväskylän 
yliopistossa vuonna 1984 pääaineenaan Suomen historia sekä 
sivuaineina yleinen historia, filosofia, taloushistoria, yhteiskuntatiede, 
tilastotiede ja kasvatustiede. Hän on suorittanut tietojenkäsittelyn 
approbaturin vuonna 1997 ja ylemmän arkistotutkinnon 
Valtionarkistossa vuonna 1988. Lisäksi MM on suorittanut Joko-
koulutuksen vuonna 2005 ja First Certificate in English grade B 
englannin kielen kypsyyskokeen vuonna 1989.

Hakija MM on toiminut Kansallisarkistossa vuodesta 1985 erilaisissa 
tehtävissä. Tietopalveluyksikön johtajan työssä alaisten määrä on ollut 
27-40 vuosina 2007 ja 2008, jolloin Sota-arkisto yhdistettiin 
Kansallisarkistoon.  Vuonna 2010 MM:llä oli yhdeksän alaista, mutta 
vuodesta 2012 hänen roolinsa muuttui asiantuntijajohtajaksi ilman 
alaisia. Pääpaino hänen työssään on ollut osallistua erilaisiin 
sähköisten palveluiden kehittämistöihin sekä Arkistolaitoksen että 
valtakunnallisella tasolla. MM on ollut kehittämässä tietopalveluja 
verkkopalveluiden suuntaan.  MM toimi viiden hengen 
tietotekniikkayksikön johtajana vuosina 1998-2006. MM on toiminut 
arkistoyhdistyksen puheenjohtajana vuosina 1997-2006.  

Hakija Jussi Jääskeläinen toimii tällä hetkellä Vaasan maakunta-
arkiston ylitarkastajana ja on ollut vuodesta 2003 lähtien myös johtajan 
sijaisena.  Hakija JJ  on suorittanut filosofian tohtorin tutkinnon Åbo 
Akademissa (Nordisk historia, digitaalinen väitöskirja ” Paikallisyhteisö 
resurssina ja tuhojen kohteena. Venäjän armeijan logististen 
ratkaisujen seurauksena Suomen sodassa 1808-1809”).  Filosofian 
lisensiaatin tutkinnon hakija JJ suoritti vuonna 2007 Åbo Akademissa. 
Filosofian maisteriksi hän valmistui vuonna 2000 Turun yliopistosta 
humanistisesta tiedekunnasta pääaineenaan Suomen historia sekä 
sivuaineenaan poliittinen historia ja valtio-oppi.  Hakija JJ on suorittanut 
ylemmän arkistotutkinnon Kansallisarkistossa vuonna 2001.  Hän on 
suorittanut johtamisen erikoisammattitutkinnon vuonna 2006 ja 
asiakirjahallinnan koulutusohjelman Turun yliopiston 
täydennyskoulutuskeskuksessa 27.1.1997- 30.1.1998 välisenä aikana. 
Hakija JJ on suorittanut yleisten kielitutkintojen ruotsin kielen ylimmän 
tason testin vuonna 2004 Turun ammattikorkeakoulussa. 

Jääskeläinen on työskennellyt arkistolaitoksen palveluksessa vuodesta 
1983 lähtien. Hän toimi Turun maakunta-arkistossa erilaisissa 
tehtävissä mm. tutkijana ja apulaistarkastajana vuosina 1983–2002. 
Vuodesta 2002 lähtien hän on työskennellyt ylitarkastajana ja johtajan 
sijaisena Vaasan maakunta-arkistossa. Määräaikaisena Vaasan 
maakunta-arkiston johtajana hän on toiminut noin 11 kuukautta vuosina 
2003–2011. Vaasan maakunta-arkiston ylitarkastajana Jääskeläinen on 
toiminut eri vastuualueiden esimiehenä vastaten asiakirjahallinnon 
ohjaukseen, tietopalveluun sekä arkistojen säilyttämiseen ja 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/2013 143 (154)
Kaupunginhallitus

Sj/2
18.03.2013

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

käytettävyyden edistämiseen liittyvien tehtävien johtamisesta ja 
hoidosta.  Ylitarkastajana hänen alaistensa määrä on ollut 
suurimmillaan 11 ja tällä hetkellä on 5 alaista. Esimiestehtävien lisäksi 
Jääskeläisen työtehtäviä ovat olleet viranomaisten ohjaus, koulutus, 
tutkintosuoritukset, asiakirjahallinnon tarkastukset ja arkistolaitoksen 
seulontapäätösten valmistelu. Historiantutkijana Jääskeläinen on 
esitellyt tutkimustuloksiaan pohjoismaisten tutkijoiden 
tutkijatapaamisissa. Hän toimii myös Vaasan maakunta-arkiston 
työsuojelupäällikkönä. 

Esittelijä katsoo tietokeskuksen esitykseen viitaten, että parhaat 
edellytykset viran menestykselliseen hoitamiseen on työkokemuksensa 
ja haastattelussa ilmenneiden seikkojen nojalla filosofian tohtori Jussi 
Jääskeläiselle. Hänellä on kokemusta ja näyttöä arkistotoimen eri osa-
alueista, eri vastuualueiden esimiestehtävistä ja maakunta-arkiston 
johtamisesta. Jääskeläisen vahvuutena ovat myös arkistoalan ja 
historiatutkimuksen verkostot.  

Myös Psycon Oy:n tekemän henkilöarvioinnin tulokset tukevat esitystä.

Hakemusasiakirjat  ja muu aineisto ovat kokonaisuudessaan nähtävillä 
kokouksessa ja sitä ennen asian valmistelijalla.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Ritva Viljanen

Lisätiedot
Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Liitteet

1 Tietokeskuksen esitys arkistotoimen päällikön viran täyttämisestä
2 Yhteenveto hakijoista

Otteet

Ote Otteen liitteet
Virkaa hakeneet Oikaisuvaatimusohje, 

kaupunginhallitus
Esitysteksti

Virkaan otettu Esitysteksti
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§ 318
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

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

eläintarhan johtokunta  
henkilöstökassatoimikunta  
kaupunginmuseon johtokunta  
kaupunginorkesterin johtokunta  
kulttuuri- ja kirjastolautakunta 12.3.2013
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

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten 
viikolla 11 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

eläintarhan johtokunta  
henkilöstökassatoimikunta  
kaupunginmuseon johtokunta  
kaupunginorkesterin johtokunta  
kulttuuri- ja kirjastolautakunta 12.3.2013
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  
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- 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
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Kaupunginhallitus

Tatu Rauhamäki
puheenjohtaja

Anna Villeneuve
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Emma Kari Arja Karhuvaara

Tarja Tenkula Lasse Männistö

Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Helsingin kaupungin 
kirjaamossa (Pohjoisesplanadi 11-13) 26.03.2013 ja asianosaista 
koskeva päätös on lähetetty seuraavana arkityöpäivänä pöytäkirjan 
nähtävänäpitämisestä.

Anna Villeneuve
ts. hallintosihteeri
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 289, 291 - 295, 300, 302 - 308, 310 - 315 ja 318 §:t

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 § 

2
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 290 ja 301 §:t

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §

3
OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Pöytäkirjan 296, 298, 299, 309, 316 ja 317 §:t

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

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

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

 kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen 
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
Pöytäkirjan 297 §

Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen 
muutosta joko tekemällä hankintaoikaisuvaatimuksen tai pyytämällä 
markkinaoikeudelta käsittelylupaa valituksen tekemiseksi taikka 
tekemällä molemmat. 

1 OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Oikaisuvaatimusaika

Asianosaisen on esitettävä vaatimus 14 päivän kuluessa siitä, kun 
asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta 
ratkaisusta.

Muutoksenhaku markkinaoikeuteen ei estä vaatimasta 
hankintaoikaisua.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan 
hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan 
vastaanottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin 
sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän 
vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi tavallisena kirjeenä, ehdokkaan tai 
tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä 
päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä 
tiedoksiannon tapahtuneen myöhemmin.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. 
Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon 
viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon 
aukioloajan päättymistä.

Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, 
vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa 
oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolta hankintaoikaisua vaaditaan, on Helsingin 
kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:helsinki.kirjaamo@hel.fi
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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 8.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Hankintaoikaisuvaatimus pannaan vireille kirjallisesti ilmoittamalla

 hankintayksikön päätös tai muu ratkaisu, johon 
hankintaoikaisuvaatimus kohdistuu

 miten päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi
 millä perusteella päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan 

oikaistavaksi.

Sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava oikaisua vaativan nimi sekä 
tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Jos oikaisua vaativan 
puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos 
oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, 
oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi sekä tarvittavat 
yhteystiedot.

Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin muutoksenhakija 
haluaa vedota vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin 
toimitettu viranomaiselle.

Pöytäkirja

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

2 VALITUSOSOITUS MARKKINAOIKEUDELLE

Puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan ei saa hakea valittamalla 
muutosta, jollei markkinaoikeus myönnä käsittelylupaa.
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Lupa on myönnettävä, jos

 asian käsittely on lain soveltamisen kannalta muissa 
samankaltaisissa asioissa tärkeää

 siihen on painava, hankintayksikön menettelyyn liittyvä syy.

Käsittelylupahakemus ja valitus toimitetaan markkinaoikeudelle 
yhdessä.

Muutoksenhakuaika

Käsittelylupahakemus ja valitus on tehtävä 14 päivän kuluessa 
päätöksen tiedoksisaannista.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan 
hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan 
vastaanottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin 
sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän 
vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi tavallisena kirjeenä, ehdokkaan tai 
tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä 
päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä 
tiedoksiannon tapahtuneen myöhemmin.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta muutoksenhakuaikaan. 
Käsittelylupahakemus ja valitus on toimitettava 
muutoksenhakuviranomaiselle viimeistään muutoksenhakuajan 
viimeisenä päivänä ennen muutoksenhakuviranomaisen aukioloajan 
päättymistä.

Jos muutoksenhakuajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, 
itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, 
saa käsittelylupahakemuksen ja valituksen tehdä ensimmäisenä 
arkipäivänä sen jälkeen.

Muutoksenhakuviranomainen

Käsittelylupahakemus ja valitus tehdään markkinaoikeudelle. 
Markkinaoikeuden asiointiosoitteet ovat seuraavat:

Postiosoite: Radanrakentajantie 5
 00520 HELSINKI
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksinumero: 029 56 43314
Käyntiosoite: Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero: 029 56 43300
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Muutoksenhakuasiakirjan muoto ja sisältö

Muutoksenhakuasiakirja, joka sisältää käsittelylupahakemuksen ja 
valituksen, on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää 
vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Käsittelylupahakemuksessa on ilmoitettava

 päätös, johon haetaan muutosta
 peruste, jolla käsittelylupaa haetaan
 syyt, joiden nojalla hakija katsoo, että käsittelyluvan 

myöntämiselle on olemassa edellä mainittu peruste.

Valituksessa on ilmoitettava

 miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia 
siihen vaaditaan tehtäväksi

 perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Muutoksenhakuasiakirjassa on ilmoitettava muutoksenhakijan nimi ja 
kotikunta. Jos muutoksenhakijan puhevaltaa käyttää hänen laillinen 
edustajansa tai asiamiehensä tai jos muutoksenhakuasiakirjan laatijana 
on joku muu henkilö, asiakirjassa on ilmoitettava myös tämän nimi ja 
kotikunta.

Muutoksenhakuasiakirjassa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja 
puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa.

Muutoksenhakijan, 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.

Muutoksenhakuasiakirjaan on liitettävä

 päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai 
jäljennöksenä

 todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu 
selvitys muutoksenhakuajan alkamisen ajankohdasta

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

Oikeudenkäyntimaksu

Markkinaoikeus perii asian käsittelystä maksua 226 euroa. Mikäli 
markkinaoikeus ei myönnä asiassa käsittelylupaa, markkinaoikeus perii 
asian käsittelystä maksua 113 euroa.

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


