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Kokousaika 06.05.2013 16:00 - 17:45

Kokouspaikka Kaupunginhallituksen istuntosali

Läsnä

Jäsenet

Rauhamäki, Tatu puheenjohtaja
poissa: 549 §

Pajamäki, Osku 1. varapuheenjohtaja
Kari, Emma 2. varapuheenjohtaja
Hakola, Juha poissa: 549 §
Halla-aho, Jussi
Karhuvaara, Arja saapui 16:05, poissa: 535 ja 536 §:t
Kousa, Tuuli
Männistö, Lasse
Oskala, Hannu
Perälä, Erkki
Puhakka, Sirpa
Rantala, Marcus
Rissanen, Laura
Bergholm, Jorma varajäsen

poistui 17:40, poissa: 549, 567 - 569 
§:t

Kurttila, Tuomas varajäsen

Muut

Bogomoloff, Harry kaupunginvaltuuston 1. 
varapuheenjohtaja
poistui 16:25, poissa: 541 - 569 §:t

Paavolainen, Sara kaupunginvaltuuston 2. 
varapuheenjohtaja

Pajunen, Jussi kaupunginjohtaja
Sauri, Pekka apulaiskaupunginjohtaja

saapui 16:05, poissa: 535 §
Räty, Laura apulaiskaupunginjohtaja

poistui 17:42, poissa: 569 §
Viljanen, Ritva apulaiskaupunginjohtaja
Korhonen, Tapio rahoitusjohtaja

saapui 16:05, poissa: 535 §
Ratasvuori, Eila hallintojohtaja
Tulensalo, Hannu henkilöstöjohtaja
Sarvilinna, Sami kaupunginlakimies



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 18/2013
Kaupunginhallitus

06.05.2013

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

Waronen, Eero viestintäpäällikkö
Peltonen, Antti vs. päätösvalmisteluyksikön 

päällikkö
poistui 17:07, läsnä: 535 - 554 §:t

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

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

536 Kj/2 Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano

537 Kj/1 V Urheilu- ja ulkoilulaitosrahastolainan myöntäminen Lauttasaaren 
yhteiskoulun liikuntahallihankkeelle

538 Kj/2 V Kj / Valtuutettu Yrjö Hakasen aloite Helsingin irtaantumiseksi 
ydinvoimahankkeista

539 Kj/3 V Ryj / Valtuutettu Johanna Sumuvuoren aloite metron yöliikenteen 
pidentämisestä

540 Kj/4 V Ryj / Valtuutettu Emma Karin aloite maksuttoman joukkoliikenteen 
laajentamisesta lasta kantoliinassa tai rintarepussa kuljettaviin

541 Kj/5 V Kaj / Valtuutettu Kimmo Helistön aloite kaupungin omistamien 
tyhjien tilojen käytöstä

542 Kj/6 V Kaj / Valtuutettu Johanna Sumuvuoren aloite tilojen 
väliaikaiskäytöstä

543 Kj/7 V Kaj / Valtuutettu Eija Loukoilan aloite Vuosaaren sillan 
liikenneturvallisuuden parantamisesta

544 Kj/8 V Stj / Valtuutettu Hanna-Kaisa Siimeksen aloite paperittomien 
siirtolaisten terveyspalvelujen turvaamisesta

545 Kj/9 V Sj / Valtuutettu Sanna Vesikansan aloite muuhun kuin kaupungin 
osoittamaan lähikouluun hakeutumisen kriteereistä

546 Kj/10 V Sj / Valtuutettu Sari Näreen aloite uimapuvuttoman uinnin 
helpottamisesta

547 Kaj/1 V Vartiokylän tonttien 45459/1-3 asemakaavan muuttaminen (nro 
12149, Liikkalantie, Liikkalankuja)

548 Kaj/2 V Länsisataman tontin 20803/1 asemakaavan muuttaminen (nro 
12101; Jätkäsaaren tornihotelli)

549 Kaj/3 V Herttoniemen korttelin 43051 ja tontin 43084/5 osan ym. alueiden 
(Megahertsi) asemakaavan muuttaminen (nro 12089)

550 Stj/1 V Palvelusetelikokeilu

551 Kj/3 Koululainan myöntäminen Lauttasaaren yhteiskoulun 
liikuntahallihankkeelle
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552 Kj/4 Avustuksen myöntäminen kaupunginhallituksen käyttövaroista 
Didrichsenin taidemuseon peruskorjaukseen

553 Kj/5 Lähiöprojektin toimintakertomus 2012

554 Kj/6 Lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseen tarkoitetun määrärahan 
käyttösuunnitelma (TA1 04 02)

555 Kj/7 Helsinki 200 vuotta pääkaupunkina -juhlavuoden 10 miljoonan euron 
erillismääräraha nuorten syrjäytymistä ehkäiseviin toimenpiteisiin

556 Kj/8 Helsingin kaupungin ilmansuojelun toimintaohjelman toteutumisen 
seuranta

557 Kj/9 Lausunto valtiovarainministeriölle metropolialueen esiselvityksestä

558 Kj/10 Valtuutettu Ville Ylikahrin toivomusponsi koskien Talouden ja 
toiminnan seurantaraporttiin lisättäviä keskeisiä ympäristömittareita.

559 Kj/11 Kaupunginvaltuuston 24.4.2013 § 122 tekemän päätöksen 
täytäntöönpano

560 Kj/12 Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

561 Kj/13 Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

562 Ryj/1 Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

563 Kaj/1 Kaarelan eräiden alueiden rakennuskiellon pidentäminen (nro 12194; 
Kuninkaantammi)

564 Kaj/2 Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

565 Stj/1 Valtuutettu Emma Karin toivomusponsi paperittomien siirtolaisten 
terveyspalveluista

566 Stj/2 Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

567 Sj/1 Palkkatuella työllistämiseen käytettävän Helsinki-lisän 
myöntämisperusteiden tarkistaminen

568 Sj/2 Helsingin kaupungin ja Uudenmaan työ- ja elinkeinotoimiston välinen 
yhteistyösopimus vuodelle 2013

569 Sj/3 Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen
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§ 535
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä 
pöytäkirjan tarkastajien valinta 

Päätös

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

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee todeta kokouksen lailliseksi ja 
päätösvaltaiseksi sekä valita jäsenet Oskalan (varalla Tenkula) ja 
Rantalan (varalla Rissanen) tarkastamaan tämän kokouksen 
pöytäkirjan.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen
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§ 536
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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§ 537
V Urheilu- ja ulkoilulaitosrahastolainan myöntäminen Lauttasaaren 
yhteiskoulun liikuntahallihankkeelle

HEL 2013-006001 T 02 05 03 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että 
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee myöntää Lauttasaaren yksityiskoulujen 
kannatusyhdistys ry:n omistukseen perustettavalle 
liikuntahallikiinteistöyhtiölle 2 396 800 euron suuruisen lainan urheilu- 
ja ulkoilulaitosrahaston varoista Lauttasaaren yhteiskoulun yhteyteen 
rakennettavan liikuntahallin rahoittamiseen seuraavin ehdoin:

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

Lainan korko: Lainasta maksettava korko on peruskoron suuruinen.

Lainan vakuus: Lainansaaja panttaa lainan vakuudeksi koulu- ja 
liikuntahallikiinteistöön kiinnitettyjä panttikirjoja tai muun talous- ja 
suunnittelukeskuksen hyväksymän vakuuden.

Lainan erityisehto: Lainaa maksetaan lainansaajalle samassa 
suhteessa kokonaisrahoituksesta kuin kaupungin ulkopuolinen rahoitus 
on toteutunut.

Lisäksi sovelletaan kaupunginhallituksen 10.12.2001 tekemän 
päätöksen mukaisia yleisiä laina- ja panttausehtoja.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

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

eija.venetkoski-kukka(a)hel.fi

Liitteet

1 Kiinteistöosakeyhtiön perustaminen.pdf
2 Liite 1 rahoituslaskelma
3 Liite 2 piirustukset
4 Liite 3 hankesuunnitelma
5 Lauttasaaren yksityiskoulujen kannatusyhdistys ry rahoitushakemus

Otteet
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Ote Otteen liitteet
Hakija Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee esittää kaupunginvaltuustolle, että 
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee myöntää Lauttasaaren yksityiskoulujen 
kannatusyhdistys ry:n omistukseen perustettavalle 
liikuntahallikiinteistöyhtiölle 2 396 800 euron suuruisen lainan urheilu- 
ja ulkoilulaitosrahaston varoista Lauttasaaren yhteiskoulun yhteyteen 
rakennettavan liikuntahallin rahoittamiseen seuraavin ehdoin:

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

Lainan korko: Lainasta maksettava korko on peruskoron suuruinen.

Lainan vakuus: Lainansaaja panttaa lainan vakuudeksi koulu- ja 
liikuntahallikiinteistöön kiinnitettyjä panttikirjoja tai muun talous- ja 
suunnittelukeskuksen hyväksymän vakuuden.

Lainan erityisehto: Lainaa maksetaan lainansaajalle samassa 
suhteessa kokonaisrahoituksesta kuin kaupungin ulkopuolinen rahoitus 
on toteutunut.

Lisäksi sovelletaan kaupunginhallituksen 10.12.2001 tekemän 
päätöksen mukaisia yleisiä laina- ja panttausehtoja.

Tiivistelmä

Lauttasaaren yksityiskoulujen kannatusyhdistys on suunnitellut koulun 
tilojen laajennusta siten, että koko rakennuksen hyötyala on 2 213 m2 
ja uuden kahteen tilaan jaettavan liikuntasalin ala on 1 347 m2 ja 
koulun hallinto- ja kirjastotilojen 271 m2. Laajennusosa palvelee alueen 
koulujen oppilaiden lisäksi asukkaiden ja liikuntaseurojen kasvavia 
tarpeita. Tiloihin on edellä mainittujen lisäksi suunniteltu kuntosali, 
pukuhuoneita, pesutilat, varastotilat, aulatilat sekä 420 katsojan 
katsomo. Lauttasaaren yhteiskoulu on arvioinut laajennusosan 
kokonaiskäytöstä 40 % olevan opetuskäyttöä ja 60 % muuta ilta- ja 
viikonloppukäyttöä. 

Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 5 992 000 euro (alv 0 %) ja se 
on tarkoitus rahoittaa seuraavasti:

Rahoitus euroa
Kaupungin koululaina 2 700 000
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Urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston laina 2 396 800
Eläkeyhtiöiden vaihtovelkakirjalainat 700 000
Käyttäjien vaihtovelkakirjalaina 145 200
Kannatusyhdistyksen omarahoitus 50 000
 5 992 000

Edellä olevassa rahoitussuunnitelmassa mainittu koululainaesitys on 
tämän kaupunginhallituksen esityslistalla erillisenä asiana, koska se on 
kaupunginhallituksen päätettävä asia. 

Esittelijä

Esittelijä pitää lainan myöntämistä Lauttasaaren yksityiskoulujen 
liikuntahallihankkeelle tarpeellisena, koska hanketta ei ilman julkista 
rahoitusta saada toteutettua. Koulun liikuntatilat ovat jo pitkään olleet 
riittämättömät vanhassa rakennuksessa. Lisäksi Lauttasaaressa on 
pula sisäliikuntatiloista eikä liikuntatoimella ole suunnitelmia toteuttaa 
omia tiloja alueelle. 

Esittelijä toteaa lisäksi, että  kyseessä on yksityinen liikuntatilahanke, 
jossa lähes koko rahoitus tulisi kaupungilta. Erillisenä asiana oleva 
koululaina esitetään myönnettäväksi samoin ehdoin kuin rahastolaina, 
koska koko liikuntatilan käyttö on korvauksellista. Muun rahoituksen 
toteutumiseen hankkeelle liittyy epävarmuustekijöitä, kuten 
liikuntalautakunta lausunnossaan toteaa. Sen vuoksi 
päätösehdotukseen on otettu erityisehto lainan ulosmaksamisesta 
samassa suhteessa kaupungin ulkopuolisen rahoituksen 
toteutumisesta. Urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston varoja on käytettävissä 
n. 7 miljoonaa euroa ja lainan korko tällä hetkellä 0,75 %

Mikäli kaupunginvaltuusto myöntää esitetyn lainan, tulee 
kaupunginhallitus toimeenpanopäätöksessään kehottamaan 
hallintokeskuksen oikeuspalveluita laatimaan tarvittavat laina-asiakirjat.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

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

eija.venetkoski-kukka(a)hel.fi

Liitteet

1 Kiinteistöosakeyhtiön perustaminen.pdf
2 Liite 1 rahoituslaskelma
3 Liite 2 piirustukset
4 Liite 3 hankesuunnitelma
5 Lauttasaaren yksityiskoulujen kannatusyhdistys ry rahoitushakemus
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Otteet

Ote Otteen liitteet
Hakija Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Liikuntavirsto
Opetusvirasto
Oikeuspalvelut
Talous- ja suunnittelukeskus
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§ 538
V Kj / Valtuutettu Yrjö Hakasen aloite Helsingin irtaantumiseksi 
ydinvoimahankkeista

HEL 2012-014526 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että 
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Yrjö Hakasen 
aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Matti Malinen, konserniyksikön päällikkö, puhelin: 310 36277

matti.malinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Yrjö Hakasen aloite

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee esittää kaupunginvaltuustolle, että 
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Yrjö Hakasen 
aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

Valtuutettu Yrjö Hakanen ja 34 muuta valtuutettua esittävät 
aloitteessaan, että kaupunginvaltuustolle tuodaan selvitys siitä, onko 
Helsinki Mankala Oy:n tai muuta kautta mukana jonkin uuden 
ydinvoimahankkeen valmistelussa ja esittävät, että kaupunki päättäisi, 
että se ei osallistu uusiin ydinvoimahankkeisiin. 

Kaupunginhallitus viittaa Helsingin Energian johtokunnan lausuntoon ja 
toteaa, että Helsingin Energia on mukana Teollisuuden Voima Oyj:n 
Olkiluoto 3 hankkeessa sekä Olkiluoto 4 hankkeen kilpailu- ja 
suunnitteluvaiheessa. Osallistuminen hankkeisiin perustuu seuraaviin 
kaupunginvaltuuston päätöksiin. 

- kaupunginvaltuusto on 12.11.2003 (§ 243, kaupunginhallituksen 
täytäntöönpanopäätös 17.11.2003 § 1308)  päättänyt Helsingin 
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Energian ja Oy Mankala Ab:n osallistumisesta Teollisuuden Voiman 
Olkiluoto 3 –ydinvoimalaitoshankkeeseen.

- kaupunginvaltuusto on 26.10.2011 (§ 201, kaupunginhallituksen 
täytäntöönpanopäätös 31.10.2011 § 971) päättänyt Helsingin Energian 
ja Oy Mankala Ab:n osallistumisesta Olkiluoto 4 -
ydinvoimalaitoshankkeen kilpailu- ja suunnitteluvaiheeseen. Olkiluoto 4 
–hankkeen osalta tulevat Teollisuuden Voima Oyj:n osakkaat kilpailu- 
ja suunnitteluvaiheen jälkeen erikseen päättämään osallistumisestaan 
itse investointihankkeeseen.

Lisäksi Helsingin kaupunki on Vantaan Energia Oy:n kautta mukana 
Olkiluoto 3 hankkeessa sekä Olkiluoto 4 hankkeen ja Fennovoiman 
Pyhäjoen ydinvoimahankkeen suunnitteluvaiheessa. Vantaan Energia 
Oy päättää myöhemmin erikseen Olkiluoto 4:n ja Fennovoiman 
hankkeen osalta osallistumisesta tse hankkeeseen.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Matti Malinen, konserniyksikön päällikkö, puhelin: 310 36277

matti.malinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Yrjö Hakasen aloite

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 29.04.2013 § 460

Pöydälle 29.04.2013

HEL 2012-014526 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Matti Malinen, konserniyksikön päällikkö, puhelin: 310 36277

matti.malinen(a)hel.fi

Helsingin Energian johtokunta 18.12.2012 § 72
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HEL 2012-014526 T 00 00 03

Päätös

Johtokunta päätti antaa asiasta kaupunginhallitukselle esittelijän 
ehdotuksen mukaisen lausunnon:

Suomi on osana Euroopan Unionia sitoutunut vähentämään 
ilmastonmuutosta voimistavia kasvihuonekaasupäästöjä 20 prosentilla 
vuoteen 2020 mennessä vuoden 1990 tasoon verrattuna.

Energian tuotannosta aiheutuu noin 80 prosenttia Suomen 
kasvihuonekaasupäästöistä. Sähköä voidaan tuottaa ilman 
hiilidioksidipäästöjä mm. ydin-, vesi- ja tuulivoimalla. Myöskään 
bioenergian käyttö ei laskennallisesti lisää ilmakehän 
hiilidioksidimäärää.

Ydinvoima on sähkön saannin varmuuden, pitkän tähtäimen sähkön 
kilpailukykyisten tuotantokustannusten sekä 
kasvihuonekaasupäästöjen rajoittamisen kannalta tarkasteltuna 
varteenotettava sähköntuotantomuoto.

Helsingin kaupunki julkisti tammikuussa 2008 energiapoliittisia 
linjauksia koskevan selonteon. Kasvihuonekaasupäästöjen ja 
uusiutuvan energian kannalta selonteossa linjataan mm. seuraavasti: 
”selvitetään keinoja vähentää 20 prosenttia kasvihuonekaasupäästöjä 
vuoden 1990 tasosta vuoteen 2020 mennessä sekä nostaa uusiutuvan 
energian osuus 20 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä”. 

Helsingin kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 8.12.2010 (§ 271, 
päivitetty 18.1.2012 §10) Helsingin Energian kehitysohjelman kohti 
hiilineutraalia tulevaisuutta. 

Toteuttamalla kehitysohjelmaa Helsingin Energia mm. vähentää 
energiantuotannon hiilidioksidipäästöjä 20 % vuoden 1990 tasosta. 
Pidemmän aikavälin tavoitteena Helsingin Energialla on hiilineutraali 
tuotanto vuoteen 2050 mennessä. Energian toimitusvarmuus pohjautuu 
useisiin tuotantomuotoihin, joihin kuuluvat, uusiutuvat bio-, vesi- ja 
tuulienergia, hiilidioksidivapaa ydinvoima sekä fossiiliset polttoaineet 
maakaasu, kivihiili ja öljy. 

Tavoitteisiin pääsemiseksi Helsingin Energia on Helsingin 
kaupunginvaltuuston päätöksen 18.1.2012 (§10)  mukaisesti 
käynnistänyt kehitysohjelman toteuttamisen.

Helsingin Energia on mukana Teollisuuden Voima Oyj:n Olkiluoto 3 
voimalaitoshankkeessa sekä Olkiluoto 4 hankkeen kilpailu- ja 
suunnitteluvaiheessa. Osallistuminen hankkeisiin perustuu seuraaviin 
kaupunginvaltuuston päätöksiin:
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 Helsingin kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 12.11.2003 (§ 
243, kaupunginhallituksen täytäntöönpanopäätös 17.11.2003 § 
1308)  päättänyt Helsingin Energian ja Oy Mankala Ab:n 
osallistumisesta Teollisuuden Voiman Olkiluoto 3 
–ydinvoimalaitoshankkeeseen. 

 Helsingin kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 26.10.2011 (§ 
201, kaupunginhallituksen täytäntöönpanopäätös 31.10.2011 § 
971) päättänyt Helsingin Energian ja Oy Mankala Ab:n 
osallistumisesta Olkiluoto 4 -ydinvoimalaitoshankkeen kilpailu- ja 
suunnitteluvaiheeseen. Olkiluoto 4 –hankkeen osalta tulevat 
Teollisuuden Voima Oyj:n osakkaat kilpailu- ja 
suunnitteluvaiheen jälkeen erikseen päättämään 
osallistumisestaan itse investointihankkeeseen.

Esittelijä
Toimitusjohtaja
Pekka Manninen

Lisätiedot
Pekka Manninen, Toimitusjohtaja, puhelin: +358 9 617 2000

pekka.manninen(a)helen.fi
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§ 539
V Ryj / Valtuutettu Johanna Sumuvuoren aloite metron yöliikenteen 
pidentämisestä

HEL 2013-000694 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi, 
siten, että yöliikenteen sujuvoittamiseksi kaupungissa on syytä 
käynnistää kokeilu metron ajoaikojen pidentämiselle perjantai- ja 
lauantai-iltaisin lisäpalveluna N-bussilinjojen lisäksi. Kokeilun 
yhteydessä on kiinnitettävä erityistä huomiota metron 
asiakasturvallisuuteen ja viihtyisyyteen. Viikonloppuisin yöaikana 
tapahtuvat asennus- ja testaustyöt on sovitettava metron aikatauluihin.

Käsittely

Palautusehdotus:
Tuuli Kousa: Poistetaan kappaleet 4-10 ja lisätään uusi kohta (4) 
Kaupunginhallitus toteaa, että yöliikenteen sujuvoittamiseksi 
kaupungissa on syytä käynnistää kokeilu metron ajoaikojen 
pidentämiselle perjantai- ja lauantai-iltaisin lisäpalveluna N-bussilinjojen 
lisäksi. Kokeilun yhteydessä on kiinnitettävä erityistä huomiota metron 
asiakasturvallisuuteen ja viihtyisyyteen. Viikonloppuisin yöaikana 
tapahtuvat asennus- ja testaustyöt on sovitettava metron aikatauluihin.

Kannattajat: Lasse Männistö

Äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan

EI-ehdotus: Poistetaan kappaleet 4-10 ja lisätään uusi kohta (4) 
Kaupunginhallitus toteaa, että yöliikenteen sujuvoittamiseksi 
kaupungissa on syytä käynnistää kokeilu metron ajoaikojen 
pidentämiselle perjantai- ja lauantai-iltaisin lisäpalveluna N-bussilinjojen 
lisäksi. Kokeilun yhteydessä on kiinnitettävä erityistä huomiota metron 
asiakasturvallisuuteen ja viihtyisyyteen. Viikonloppuisin yöaikana 
tapahtuvat asennus- ja testaustyöt on sovitettava metron aikatauluihin.

Jaa-äänet: 2
Juha Hakola, Arja Karhuvaara

Ei-äänet: 10
Emma Kari, Tuuli Kousa, Lasse Männistö, Hannu Oskala, Osku 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 18/2013 12 (223)
Kaupunginhallitus

Kj/3
06.05.2013

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

Pajamäki, Erkki Perälä, Sirpa Puhakka, Marcus Rantala, Tatu 
Rauhamäki, Laura Rissanen

Tyhjä: 3
Jorma Bergholm, Jussi Halla-aho, Tuomas Kurttila

Poissa: 0

Äänin 10 - 2 (3 tyhjää) kaupunginhallitus päätti palauttaa asian 
uudelleen valmisteltavaksi.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Johanna Sumuvuoren valtuustoaloite
2 HSL:n lausunto 12.3.2013

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee esittää kaupunginvaltuustolle, että 
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Johanna 
Sumuvuoren aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

Valtuutettu Johanna Sumuvuori ja 55 muuta valtuutettua esittävät 
aloitteessaan, että viikonloppuisin ajettavien metrojen ajoaikoja 
myöhennettäisiin.

Kaupunginvaltuusto on viimeksi 9.5.2012 käsitellyt valtuutettu Tuomo 
Valokaisen aloitetta metroliikenteen jatkamisesta ilta-aikaan. Tuolloin 
kaupunginhallitus totesi seuraavaa:

’ Kaupunginhallitus viittaa saatuihin lausuntoihin ja toteaa, että metron 
liikennöintiajan jatkaminen nykyisestä ei ole taloudellisesti perusteltua. 
Liikennöintiajan jatkaminen olisi kallista erityisesti liityntäbussiliikenteen 
järjestämisestä ja metroasemien aukipitämisestä aiheutuvien 
kustannusten takia.

Suurten tapahtumien yhteydessä sen sijaan on tarkoituksenmukaista 
laajentaa liikennettä liikennöintiaikaa jatkamalla.’
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Khs toteaa, että metroliikenteen jatkamiselle ilta-aikaan ei 
edelleenkään ole taloudellisia eikä toiminnallisia perusteita. Perjantai- 
ja lauantai-iltaisin matkustuskysyntä on muita arki-iltoja suurempaa, 
mutta kuitenkin pienempää kuin päiväliikenteessä. Kustannusten kasvu 
olisi joukkoliikennejärjestelmän palvelutason parantumiseen nähden 
liian suuri. Liikennöinnin lisääminen kahdella tunnilla perjantai- ja 
lauantaiöisin lisäisi kustannuksia Helsingin seudun liikenne -
kuntayhtymän mukaan noin 400 000 eurolla vuodessa. Kustannuksia 
syntyisi mm. vartioinnin, valvomon ja siivouksen lisätöistä sekä 
kuljettajien uusista yövuoroista. Bussien yöliikennettä (N-linjat) 
koskevat sopimukset ovat voimassa, joten metron liikennöintiajan 
pidentäminen toisi päällekkäistä tarjontaa.

Automaattimetron ja Länsimetron käyttöönoton edellyttämät asennus- 
ja testaustyöt sekä rakentamisen aikaiset kuljetukset ajoitetaan 
yöliikennöintiaikojen ulkopuolelle, joten yöliikenteen jatkamista 
koskevaa kokeilua ei ole perusteltua tehdä ennen Länsimetron 
valmistumista. 

Metron liikennöinnin pidentäminen yöaikaan on kyseenalaista myös 
siltä kannalta, mitä Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän 
viimeisimmän asiakastyytyväisyystutkimuksen tulokset matkustajien 
kokemasta turvallisuudentunteesta osoittavat. Matkustajien 
tyytyväisyys metroliikenteeseen on 2012 laskenut, ja erityisesti järjestys 
ja turvallisuus matkalla on metron osalta koettu aikaisempaa 
huonommaksi.

Yöliikennekokeilun aloittamista voitaisiin harkita uudelleen Länsimetron 
aloitettua toimintansa, ja uusien metrolinjojen matkustuskysynnän 
vakiinnuttua.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Johanna Sumuvuoren valtuustoaloite
2 HSL:n lausunto 12.3.2013

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 29.04.2013 § 476

Pöydälle 29.04.2013
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HEL 2013-000694 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) 21.03.2013 § 53

HEL 2013-000694 T 00 00 03

Päätös

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päätti lausua Johanna 
Sumuvuoren ym. valtuustoaloitteesta metron yöliikenteen 
pidentämisestä seuraavaa:

Metron liikennöintiajan jatkaminen ei ole toistaiseksi perusteltua paitsi 
palvelutaso- ja turvallisuusnäkökulmien, myöskään 
joukkoliikennejärjestelmän kustannustehokkuuden kannalta. Mikäli 
metron palveluaikaa kuitenkin halutaan laajentaa, on ensi vaiheessa 
mahdollista vain jatkaa metroliikennettä kaksi tuntia perjantai- ja 
lauantaiöisin, jolloin radalla on töitä tai liikennettä vain satunnaisesti. 

Käsittely

21.03.2013 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Esittelijä täsmensi esitystään poistamalla päätösehdotusosan viimeisen 
virkkeen. 

Esittelijä
toimitusjohtaja
Matti Lahdenranta

Lisätiedot
Tapio Hölttä, metroliikennejohtaja, puhelin: 310 35683

tapio.holtta(a)hel.fi

Kaupunkisuunnittelulautakunta 19.03.2013 § 90

HEL 2013-000694 T 00 00 03

Päätös
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Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti antaa valtuustoaloitteesta 
kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon. 

Lausunto 

Metron yöliikenteen liikennöintiajan laajentamista esitetään aika ajoin 
kaupunginvaltuutettujen, asukkaiden ja eri sidosryhmien taholta. HKL 
tutki metron liikennöintiajan jatkamista vuonna 2009. "Metron 
yöliikenteen laajentamisselvitys" on raportoitu HKL:n julkaisusarjassa 
tunnuksella D: 16/2009.

Selvityksen perusteella metron liikennöintiajan jatkaminen ei ole 
perusteltua palvelutaso- ja turvallisuusnäkökulmien lisäksi 
joukkoliikennejärjestelmän kustannustehokkuuden kannalta. Metron 
jatkettua yöliikennettä ei lisäksi olisi tarkoituksenmukaista aloittaa 
ennen automaattimetron ja Länsimetron käyttöönottoa mm. yöaikana 
tapahtuvien asennus- ja testaustöiden sekä rakentamisen aikaisten 
kuljetusten vuoksi.

Nykytilanteessa N-bussilinjat luovat Helsingin keskustasta Itä-Helsinkiin 
myöhäisillan liikenteessä lähes poikkeuksetta metroa ja liityntälinjaa 
nopeamman yhteyden. Metro on N-linjastoa nopeampi yöaikaan 
ainoastaan aivan metroasemien välittömään läheisyyteen päättyvillä 
matkoilla. Metron liikennöintiajan jatkaminen parantaisi aivan 
metroaseman välittömässä läheisyydessä asuvien palvelutasoa, mutta 
huonontaisi liityntälinjojen varassa olevien palvelutasoa 
nykytilanteeseen verrattuna. Valtaosalla matkoista palvelutaso 
heikkenisi pidentyneiden matka-aikojen seurauksena.

Metron yöliikenteen jatkaminen edellyttäisi merkittävää vartioinnin 
lisäystä asemille ja metrojuniin. Metro koetaan joukkoliikennevälineistä 
turvattomimmaksi, erityisesti öiseen aikaan. Metroa käyttävistä 
matkustajista noin 68 % tuntee toisinaan turvattomuutta, kun 
bussiliikenteessä osuus on 37 %. Turvattomuutta aiheuttava asia 
metrossa on se, että vaunuissa ei ole näkyvissä liikennehenkilökuntaa. 
Metrossa ja metroasemilla tapahtuu häiriöitä eniten viikonloppuiltoina.

Matkustuskysyntä vähenee metroliikenteessä alle päiväliikenteen 
kysynnän klo 19 jälkeen. Perjantai- ja lauantai-illat poikkeavat kuitenkin 
muista arki-illoista. Perjantaisin klo 21.00–23.30 tehdään 60 % muita 
arkipäiviä enemmän matkoja, lauantaisin 35 % enemmän. Tällöinkin 
kysyntä on alle puolet päiväliikenteen tuntien kysynnästä.

Metron liikennöinnin päättymisen jälkeen busseilla hoidettavassa 
liikenteessä pystytään tarjonta mitoittamaan kysynnän mukaan. 
Bussitarjontaa voidaan edelleen optimoida tasapainottamalla perjantai- 
ja lauantaiöiden liikennetarjontaa kysyntää vastaavaksi.



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 18/2013 16 (223)
Kaupunginhallitus

Kj/3
06.05.2013

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

Mikäli metron palveluaikaa haluttaisiin laajentaa, olisi se 
tarkoituksenmukaisinta tehdä aloitteessa esitetysti jatkamalla metron 
liikennöintiaikaa kaksi tuntia perjantai- ja lauantaiöisin lisäpalveluna N-
bussilinjojen lisäksi. Jos metro liikennöisi yöaikaan pidempään, lyhenisi 
metroradan huoltoon ja kunnossapitoon käytettävissä oleva aika. Myös 
vaunujen siivous- ja huoltoajat lyhenisivät, jolloin tarvittavat toimet tulisi 
suorittaa nykyistä suuremmalla henkilöstömäärällä. Metron yöliikenteen 
laajentaminen lisää vuotuisia liikennöintikustannuksia 27 000 - 722 000 
euroa toteutusmallista riippuen.

Kaupunkisuunnittelulautakunta katsoo, että yöliikenteen 
sujuvoittamiseksi kaupungissa on syytä käynnistää kokeilu metron 
ajoaikojen pidentämiselle perjantai- ja lauantai-iltaisin lisäpalveluna N-
bussilinjojen lisäksi. Kokeilun yhteydessä on kiinnitettävä erityistä 
huomiota metron asiakasturvallisuuteen ja viihtyisyyteen. 
Viikonloppuisin yöaikana tapahtuvat asennus- ja testaustyöt on 
sovitettava metron aikatauluihin.

Käsittely

19.03.2013 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Outi Silfverberg: Kappale 8, POISTETAAN lause: Metron 
liikennöintiajan jatkaminen lisäisi kustannuksia noin 400 000 euroa 
vuodessa.
LISÄYS, kappaleen viimeiseksi lauseeksi: Metron yöliikenteen 
laajentaminen lisää vuotuisia liikennöintikustannuksia 27 000 – 722 000 
euroa toteutusmallista riippuen.

POISTETAAN koko kappale 9. 
TILALLE: 
Kaupunkisuunnittelulautakunta katsoo, että yöliikenteen 
sujuvoittamiseksi kaupungissa on syytä käynnistää kokeilu metron 
ajoaikojen pidentämiselle perjantai- ja lauantai-iltaisin lisäpalveluna N-
bussilinjojen lisäksi. Kokeilun yhteydessä on kiinnitettävä erityistä 
huomiota metron asiakasturvallisuuteen ja viihtyisyyteen. 
Viikonloppuisin yöaikana tapahtuvat asennus- ja testaustyöt on 
sovitettava metron aikatauluihin.

Kannattajat: Hennariikka Andersson

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Kappale 8, POISTETAAN lause: Metron liikennöintiajan 
jatkaminen lisäisi kustannuksia noin 400 000 euroa vuodessa.
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LISÄYS, kappaleen viimeiseksi lauseeksi: Metron yöliikenteen 
laajentaminen lisää vuotuisia liikennöintikustannuksia 27 000 – 722 000 
euroa toteutusmallista riippuen. POISTETAAN koko kappale 9. 
TILALLE: 
Kaupunkisuunnittelulautakunta katsoo, että yöliikenteen 
sujuvoittamiseksi kaupungissa on syytä käynnistää kokeilu metron 
ajoaikojen pidentämiselle perjantai- ja lauantai-iltaisin lisäpalveluna N-
bussilinjojen lisäksi. Kokeilun yhteydessä on kiinnitettävä erityistä 
huomiota metron asiakasturvallisuuteen ja viihtyisyyteen. 
Viikonloppuisin yöaikana tapahtuvat asennus- ja testaustyöt on 
sovitettava metron aikatauluihin.

Jaa-äänet: 1
Matti Niiranen

Ei-äänet: 8
Hennariikka Andersson, Eija Loukoila, Jape Lovén, Tom Packalén, 
Elina Palmroth-Leino, Outi Silfverberg, Osmo Soininvaara, Heta 
Välimäki

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Esittelijä
liikennesuunnittelupäällikkö
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot
Markku Granholm, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37121

markku.granholm(a)hel.fi
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§ 540
V Ryj / Valtuutettu Emma Karin aloite maksuttoman joukkoliikenteen 
laajentamisesta lasta kantoliinassa tai rintarepussa kuljettaviin

HEL 2013-001444 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että 
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Emma Karin aloitteen 
loppuun käsitellyksi.

Käsittely

Vastaehdotus:
Emma Kari: Poistetaan viimeinen lause. Tilalle: "Kaupunginhallitus 
kannattaa oikeuden maksuttomaan joukkoliikenteeseen laajentamista 
kaikkiin pientä lasta kantoliinassa tai vastaavassa kuljettaviin."

Kannattajat: Sirpa Puhakka

Äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan

EI-ehdotus: Poistetaan viimeinen lause. Tilalle: "Kaupunginhallitus 
kannattaa oikeuden maksuttomaan joukkoliikenteeseen laajentamista 
kaikkiin pientä lasta kantoliinassa tai vastaavassa kuljettaviin."

Jaa-äänet: 10
Jorma Bergholm, Juha Hakola, Jussi Halla-aho, Arja Karhuvaara, 
Tuomas Kurttila, Lasse Männistö, Osku Pajamäki, Marcus Rantala, 
Tatu Rauhamäki, Laura Rissanen

Ei-äänet: 5
Emma Kari, Tuuli Kousa, Hannu Oskala, Erkki Perälä, Sirpa Puhakka

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Äänin 10 - 5 kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen
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Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Emma Karin aloite
2 HSL:n lausunto 19.3.2013
3 Kaupunginvaltuuston aloitemietintö 5.5.2008 aloite 17

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee esittää kaupunginvaltuustolle, että 
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Emma Karin aloitteen 
loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

Valtuutettu Emma Kari ja seitsemän muuta valtuutettua esittävät 
aloitteessaan, että maksuton joukkoliikenne ulotetaan koskemaan 
kantoliinassa ja rintarepussa lastaan kuljettavia matkustajia.

Kaupunginhallitus toteaa, että samaa asiaa koskevaa aloitetta on 
käsitelty valtuustossa viimeksi toukokuussa 2008. Kaupunki teki 
Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta YTV:lle esityksen 
kantoliinassa ja rintarepussa lastaan kuljettavien matkustajien 
oikeudesta maksuttomaan joukkoliikenteeseen. Asian tuolloiset 
käsittelyvaiheet ilmenevät liitteestä 3. 

Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta YTV päätyi 23.1.2009 
vastauksessaan Helsingin kaupungille kielteiselle kannalle. 

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän hallitus ei ole erikseen 
käsitellyt pientä lasta kantoliinassa tai rintarepussa kuljettavien 
matkustusoikeuksia.

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä hyväksyy toimialueellaan 
noudatettavan taksa- ja lippujärjestelmän ja päättää lippujen hinnoista. 
HSL valmistelee parhaillaan pitkän aikavälin tariffipoliittisia linjauksia, 
joissa tarkastellaan myös oikeutta maksuttomiin matkoihin. Asiasta 
pyydetään kaupunkien lausunnot vuoden 2013 aikana.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi
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Liitteet

1 Valtuutettu Emma Karin aloite
2 HSL:n lausunto 19.3.2013
3 Kaupunginvaltuuston aloitemietintö 5.5.2008 aloite 17

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 29.04.2013 § 477

Pöydälle 29.04.2013

HEL 2013-001444 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi
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§ 541
V Kaj / Valtuutettu Kimmo Helistön aloite kaupungin omistamien 
tyhjien tilojen käytöstä

HEL 2012-013148 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että 
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Kimmo Helistön 
aloitteen loppuun käsitellyksi. 

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

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

suvi.ramo(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Kimmo Helistön aloite 

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee esittää kaupunginvaltuustolle, että 
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Kimmo Helistön 
aloitteen loppuun käsitellyksi. 

Esittelijä

Valtuutettu Kimmo Helistö ja kuusi muuta valtuutettua esittävät 
aloitteessaan, että kaupungin omistamat tyhjät tilat vuokrattaisiin 
tarjousten perusteella epäkaupalliseen ja yleishyödylliseen käyttöön 
määräajaksi. 

Kaupunginhallitus viittaa saatuun lausuntoon ja toteaa, että 
kiinteistöviraston tilakeskuksen hallintaan ja ylläpitovastuulle tulee 
tyhjiä tiloja ja rakennuksia esimerkiksi silloin kun hallintokunnat ja 
liikelaitokset luopuvat kiinteistöistä, joita ne eivät tarvitse 
palvelutuotantonsa tarpeisiin. Sellaisissa kohteissa, joissa 
kaupunginhallituksen 14.10.2002 (1302 §) vahvistamia periaatteita 
(mm. tarjousmenettely ja kilpailuttaminen), kiinteistöjen, 
mainospaikkojen ja vastaavien luovutuksissa kaupungin ulkopuolisille 
ei ole voitu noudattaa, on tiloja vuokrattu muun muassa 
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kulttuuritoimijoiden käyttöön. Tällaisia rakennuksia on esimerkiksi 
Jätkäsaaressa ja Kalasataman vanhoissa teollisuustiloissa. 

Nykyisessä taloudellisessa tilanteessa kaupungin talonrakennusten 
korjaustoimintaan osoittamat korjausvelkaan verrattuna niukat 
määrärahat on välttämätöntä kohdentaa ensisijaisesti kaupungin 
palvelutoiminnan (koulut, päiväkodit, terveysasemat, sairaalat, kirjastot, 
nuorisotilat jne.) käytössä olevien rakennusten ja tilojen korjaamiseen, 
koska tavoitteena on ensisijaisesti hallintokuntien tarpeisiin osoitetun 
rakennusomaisuuden käyttöarvon ja teknisten ominaisuuksien 
säilyttäminen.

Koska kaupunki vastaa omistajana sen hallinnoimien rakennusten ja 
tilojen terveellisyydestä, turvallisuudesta ja käytettävyydestä, tulee 
niiden toteutumisesta varmistua myös ulkopuolisille vuokrattavien 
kohteiden osalta. Muiden kuin hallintokuntien käyttöön tai 
asuinkäyttöön vuokrattavien tilojen korjausvastuusta on mahdollista 
sopia vuokrasopimuksessa. Tilojen vuokraaminen väliaikaiseen 
käyttöön siten, että vuokralainen vastaisi muutos- ja 
korjauskustannuksista ei ole kuitenkaan osoittautunut käytännössä 
aina toimivaksi ratkaisuksi. Mikäli ulkopuolisiin tarpeisiin vuokrattavien 
tilojen muutos- ja korjaustöille on saatavissa kaupungin ulkopuolista 
rahoitusta, on kiinteistövirasto mukana tilojen asiantuntijana ja 
vuokraajana, mikäli tilakeskuksen hallinnoimista tiloista löytyy 
ominaisuuksiltaan ja sijainniltaan ko. tarkoituksiin sopivia tiloja. 

Kaupunginhallitus katsoo, että edellä esitettyjen reunaehtojen niin 
salliessa, on aloitteessa tehty esitys kaupungin omistamien tyhjien 
tilojen antamisesta vuokralle epäkaupalliseen yleishyödylliseen 
käyttöön tai kulttuurikäyttöön tavoitteena kannatettava siihen 
soveltuvissa kohteissa.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

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

suvi.ramo(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Kimmo Helistön aloite 

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 29.04.2013 § 480

Pöydälle 29.04.2013
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HEL 2012-013148 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

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

suvi.ramo(a)hel.fi

Kiinteistölautakunta 29.11.2012 § 604

HEL 2012-013148 T 00 00 03

Päätös

Lautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle valtuutettu Kimmo 
Helistön ja kuuden muun valtuutetun aloitteesta seuraavan lausunnon:

Kiinteistöviraston tilakeskuksen ylläpitovastuulle tulee tyhjiä tiloja ja 
rakennuksia, kun hallintokunnat luopuvat tiloista ja rakennuksista, joita 
ne eivät tarvitse palvelutuotantonsa tarpeisiin, ja myös liikelaitoksilta 
siirtyy niiden toimintaan tarpeettomia rakennuksia tilakeskuksen 
hallintaan ja ylläpitovastuulle. Tyhjillään olevia rakennuksia tulee 
tilakeskuksen hallintaan lisäksi kaupungin maanhankinnan yhteydessä 
ja ulkoisten vuokralaisten luopuessa vuokraamistaan kaupungin 
omistamista tiloista ja rakennuksista.

Kiinteistötoimen hallinnossa on kaupungin omistamaa palvelu- ja 
toimitilaa yhteensä noin 2 544 000 huoneistoneliömetriä, mistä 
kaupungin omien toimintojen käytössä on noin 1 885 000 htm² (74 %), 
ulkopuolisille toimijoille vuokrattua tilaa on noin 472 000 htm² (19 %) ja 
korjattavana tai muuten tyhjillään olevaa tilaa on noin 187 000 htm² (7 
%). Merkittävä osa ulkopuolisille toimijoille vuokratuista tiloista on 
taloudellisesti kannattamattomia, ja kyseisiin tiloihin liittyy myös 
merkittäviä korjausinvestointitarpeita.

Tilakeskus on valmistellut omistajahallinnassaan olevien rakennusten 
ja osaketilojen arvotuksen, jossa rakennukset ja osaketilat jaettiin 
neljään eri luokkaan:

Pidä: 
Kohteet, jotka kaupunki omistaa ja ylläpitää pitkällä tähtäimellä

Kehitä/pidä: 
Kohteet, jotka kaupunki pitää ja kehittää omistuksessaan
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Kehitä/luovu: 
Kohteet, joita kehitetään luopumistarkoituksessa

Luovu: 
Kohteet, joista luovutaan ilman kehittämispanosta.

Tyhjillään olevat tilat ja rakennukset ovat joko luokassa kehitä / luovu 
tai luokassa luovu. Sellaisia tyhjillään olevia tiloja, joissa ei ole 
meneillään korjaustoimenpiteitä tai niitä ei kehitetä jo sovittuun uuteen 
käyttötarkoitukseen, on noin 100 000 m². Merkittävä osa tyhjillään 
olevista tiloista on ominaisuuksiltaan niin huonossa kunnossa, että niitä 
ei voi ottaa mihinkään käyttöön ilman jonkin asteisia 
korjaustoimenpiteitä. 

Kiinteistötoimen hallinnossa olevan rakennetun omaisuuden 
uudishintainen arvo vuoden 2012 hintatasossa on noin 7,4 miljardia 
euroa ja tekninen arvo on noin 4,7 miljardia euroa. Teknisellä arvolla 
tarkoitetaan sitä arvoa, joka rakennuskannalla on jäljellä käytöstä 
aiheutuvasta kulumisesta ja teknisestä vanhenemisesta aiheutuvan 
arvonalenemisen jälkeen. Teknisen arvon ja uudishintaisen arvon 
suhde eli keskimääräinen kuntoluokka on noin 63 %.

Määritelmällisesti rakennusomaisuuden korjausvelka kuvaa sitä 
rahamäärää, joka rakennusten korjauksista on tingitty verrattuna 
korjaustasoon, jolla rakennukset olisi pidetty kohtuullisessa 
käyttökelpoisessa kunnossa. Korjausvelan laskennassa nykykunnon 
lähtö- ja tavoitetasona käytetään 75 % kuntoluokkaa. Kun rakennuksen 
kuntoluokka menee alle määritellyn tavoitetason (75 %), lasketaan 
kuinka paljon rahaa tekniseen arvoon ja nykykuntoon tulisi lisätä, jotta 
määritelty 75 % tavoitetaso saavutetaan. Tästä nykykunnon ja 
tavoitekunnon erotuksesta voidaan laskea ja määrittää yksittäisten 
rakennusten ja koko rakennusomaisuuden rahamääräinen 
korjausvelka. 

Rakennuskannan korjausvelka on vuonna 2012 noin 1 200 miljoonaa 
euroa, ja vuotuinen käytöstä ja teknisestä vanhenemisesta aiheutuva 
rakennuskannan kuluma on tällä hetkellä noin 190 miljoonaa euroa 
vuodessa. Kuluman vaikutusta rakennuskannan käyttöarvon 
kehitykseen voidaan arvioida vertaamalla vuotuista kulumaa 
korjausinvestointitason suuruuteen. Vuonna 2011 
korjausrakentamiseen käytettiin investointimäärärahaa noin 142 
miljoonaa euroa ja vuoden 2012 talousarviossa on 
korjausrakentamiseen osoitettu noin 114 miljoonaa euroa, mutta ko. 
vuoden 3. ennusteen mukaan korjausrakentamiseen on tarpeen 
kohdistaa noin 136 miljoonaa euroa sen johdosta, että vuoden aikana 
on ilmennyt kiireellisiä vuoden 2012 rakennusohjelmaan kuulumattomia 
korjaustarpeita, joiden suorittaminen on välttämätöntä tilojen 
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käytettävyyden turvaamiseksi.

Kiinteistölautakunta on kokouksessaan 9.8.2012 esittänyt 22 miljoonan 
euron lisämäärärahan myöntämistä tilakeskuksen käyttöön 
talonrakennuksen investointimäärärahaan vuodelle 2012 edellä 
mainittujen kiireellisten vuoden 2012 rakennusohjelmaan 
kuulumattomien rakennushankkeiden toteuttamista varten ja 
kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 7.11.2012 oikeuttanut 
kiinteistölautakunnan ylittämään vuoden 2012 talousarvion kohdan 
8 02 01 Tilakeskuksen uudis- ja lisärakennushankkeet 1 000 000 
eurolla ja kohdan 8 02 02 Tilakeskuksen korjaushankkeet 21 000 000 
eurolla.

Edellä kuvattu kehityssuunta on jatkunut jo pitemmän aikaa, ja 
kyseisen kestämättömän kehityksen suunnan muuttaminen edellyttää 
rakennettujen kiinteistöjen omistajapolitiikan uudelleenarviointia ja 
rakennetun omaisuuden määrän saattamista sellaiselle tasolle, että 
kaupungilla on riittävät taloudelliset edellytykset ja henkilöresurssit 
rakennetun omaisuuden käyttöarvon pitämiseksi kohtuullisella 
toiminnan edellyttämällä tasolla. 

Kaupungin omistaman rakennuskannan jatkuva korjausvelan kasvu 
johtaa kiireellisten, välittömiä toimenpiteitä vaativien korjausten 
merkittävään lisääntymiseen: äkillisistä vikaantumisista aiheutuvat 
vahingot ja niiden kerrannaiskustannukset käyttökielloista, väistötiloista 
ja käyttäjien terveysriskeistä kasvavat ja hankkeiden toteutukset 
siirtyvät. Kiinteistötoimen tavoitteena on hallintokuntien tarpeisiin 
osoitetun rakennusomaisuuden käyttöarvon ja teknisten 
ominaisuuksien säilyttäminen siten, ettei tulevaisuudessa jouduta 
tarpeettomiin lisäinvestointeihin vuosia jatkuneiden ali-investointien 
vuoksi.

Tarkastuslautakunta on arviointikertomuksessaan vuodelta 2010 
todennut, että kaupungin talous on rakenteellisten uudistusten edessä, 
kun tuloutusmahdollisuudet Helsingin Energialta vähenevät ja mikäli 
myös kuntien veropohjaa tullaan kaventamaan. Kaupunginhallitus on 
lausunnossaan tarkastuskertomuksesta todennut, että 
kaupunginvaltuuston hyväksymän strategiaohjelman mukaan 
kaupungin toimintamenot tulee sopeuttaa olemassa oleviin tuloihin. 

Tavoitteena on, että palvelutuotannon menot asiakasta kohden 
nousevat korkeintaan kustannustason nousua vastaavasti, asiakas- ja 
palvelukohtaisia yksikköhintoja pienennetään ja tilakustannusten 
osuutta palvelujen kustannuksista pienennetään. Toimenpiteinä 
toimintamenojen sopeuttamisessa tuloihin ovat muun muassa 
organisaation rakenteelliset uudistukset, henkilöstömäärän 
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sopeuttaminen, toimintojen tarkastelu yli hallintorajojen, toimitilaverkon 
tehostaminen ja sähköisen asioinnin lisääminen.

Kaupungin oman toiminnan tilankäytön tehostamistoimenpiteet eivät 
kuitenkaan alenna kaupungille rakennetuista kiinteistöistä ja 
toimitiloista aiheutuvia kokonaiskustannuksia, mikäli kaupunki ei luovu 
niistä rakennuksista ja osakemuotoisista toimitiloista, joita kaupunki ei 
tarvitse oman palvelutoimintansa tuottamisessa.

Valtuustoaloitteessa tehty esitys kaupungin omistamien tyhjien tilojen 
antamisesta tarjousten perusteella epäkaupalliseen yleishyödylliseen 
tai kulttuurikäyttöön määräajaksi vuokralle on sinänsä tavoitteena 
kannatettava. Ongelmallista on kuitenkin se, että nykyisessä 
taloudellisessa tilanteessa kaupungin talonrakennusten 
korjaustoimintaan osoittamat korjausvelkaan verrattuna niukat 
määrärahat on välttämätöntä kohdentaa kaupungin palvelutoiminnan 
(koulut, päiväkodit, terveysasemat, sairaalat, kirjastot, nuorisotilat jne.) 
käytössä olevien rakennusten ja tilojen korjaamiseen, jotta kaupungin 
palvelujen tuottamiseen tarvittavien tilojen terveellisyys, turvallisuus ja 
käytettävyys voitaisiin turvata. 

Maankäyttö- ja rakennuslaissa edellytetään, että käytössä olevat 
rakennukset ja tilat täyttävät jatkuvasti terveellisyyden, turvallisuuden ja 
käyttökelpoisuuden vaatimukset, ja rakennusten ja tilojen omistaja 
vastaa viime kädessä ko. vaatimusten toteutumisesta. Muiden kuin 
asuinkäyttöön vuokrattavien tilojen korjausvastuusta on mahdollista 
sopia vuokrasopimuksessa, mutta tilojen vuokraaminen väliaikaiseen 
käyttöön siten, että vuokralainen vastaisi muutos- ja 
korjauskustannuksista ei ole osoittautunut käytännössä toimivaksi 
ratkaisuksi. Mikäli ulkopuolisiin tarpeisiin vuokrattavien tilojen muutos- 
ja korjaustöille on saatavissa kaupungin ulkopuolista rahoitusta, niin 
kiinteistövirasto on mukana asiantuntijana ja vuokraajana, mikäli 
tilakeskuksen hallinnoimista tiloista löytyy ominaisuuksiltaan ja 
sijainniltaan ko. tarkoituksiin sopivia tiloja.

Kiinteistölautakunta toteaa lisäksi, että maan, kiinteistöjen ja 
huonetilojen vuokrauksissa kohteiden vuokrat on 1.1.1996 alkaen 
määritelty käyvän arvon perusteella ja kaupungin omistamista kohteista 
peritään käypää alentamatonta vuokraa. Vuokrausten yhteydessä 
annettavien alennusten sijasta toimintojen tukeminen on 1.1.1996 
alkaen järjestetty avustusjärjestelmällä, jota hoitaa se hallintokunta, 
jonka toimialaan tuettava toiminta kuuluu. Avustusten vuosittainen 
myöntäminen perustuu hakemuksiin. Tuen myöntämistä varten 
hallintokunnille osoitetaan vuosittain talousarviossa määräraha. 

Kaupunginhallitus päätti 14.10.2002 (1302 §) vahvistaa kaikkien 
hallintokuntien noudatettavaksi periaatteet kiinteistöjen, 
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mainospaikkojen ja vastaavien luovutuksissa kaupungin ulkopuolisille 
siten, että luovutuksessa sovelletaan tarjousmenettelyä 
(kilpailuttaminen), jos se on mahdollista. Ellei kilpailuttamista voida 
käyttää, varmistutaan käyvästä hinnasta esim. arviointilausunnolla tai 
vertailuhintojen avulla. Jos kyse on hallintokunnan toimialaan liittyvästä 
avustuksen myöntämisen sisältävästä luovutuksesta, on luovutuksessa 
noudatettava etukäteen hyväksyttyjä avustuksen myöntämistä koskevia 
periaatteita. Sellaisissa kohteissa, joissa kaupunginhallituksen 
ohjeistusta ei ole voitu noudattaa, tilakeskus on toiminut juuri aloitteen 
tekijöiden esityksen mukaisesti, ja tiloja on vuokrattu muun muassa 
kulttuuritoimijoiden käyttöön. Tällaisia rakennuksia on esimerkiksi 
Jätkäsaaressa ja Kalasataman vanhoissa teollisuustiloissa. Edellä 
mainituin varauksin kiinteistölautakunta pitää aloitteen tavoitetta sekä 
sen toteuttamista soveltuvissa kohteissa kannatettavana.

Käsittely

29.11.2012 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Arto Hiltunen: Muutan esitystäni seuraavasti:

Lausuntoehdotuksen viimeisen kappaleen loppuun lisätään kaksi uutta 
virkettä.

Esittelijä
tilakeskuksen päällikkö
Arto Hiltunen

Lisätiedot
Martti Siren, kehittämispäällikkö, puhelin: 310 40352

martti.siren(a)hel.fi
Irmeli Grundström, hankepäällikkö, puhelin: 310 42319

irmeli.grundstrom(a)hel.fi
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§ 542
V Kaj / Valtuutettu Johanna Sumuvuoren aloite tilojen 
väliaikaiskäytöstä

HEL 2012-013149 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että 
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Johanna 
Sumuvuoren aloitteen loppuun käsitellyksi.

Käsittely

Vastaehdotus:
Tuuli Kousa: Lisätään kpl (8) Kaupunginhallitus toteaa, että tilakeskus 
tekee suunnitelman välikaikaistilojen tehokkaasta hyödyntämisestä. 
Suunnitelmassa huomioidaan myös vapaista tiloista tiedottaminen.

Kannattajat: Sirpa Puhakka

Äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan

EI-ehdotus: Lisätään kpl (8) Kaupunginhallitus toteaa, että tilakeskus 
tekee suunnitelman välikaikaistilojen tehokkaasta hyödyntämisestä. 
Suunnitelmassa huomioidaan myös vapaista tiloista tiedottaminen.

Jaa-äänet: 10
Jorma Bergholm, Juha Hakola, Jussi Halla-aho, Arja Karhuvaara, 
Tuomas Kurttila, Lasse Männistö, Osku Pajamäki, Marcus Rantala, 
Tatu Rauhamäki, Laura Rissanen

Ei-äänet: 5
Emma Kari, Tuuli Kousa, Hannu Oskala, Erkki Perälä, Sirpa Puhakka

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Äänin 10 - 5 kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen
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Lisätiedot
Suvi Rämö, vs. apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 74325

suvi.ramo(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Johanna Sumuvuoren aloite 

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee esittää kaupunginvaltuustolle, että 
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Johanna 
Sumuvuoren aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

Valtuutettu Johanna Sumuvuori ja 25 muuta valtuutettua esittävät 
aloitteessaan, että kaupunki laatisi suunnitelman tyhjillään olevien 
tilojen väliaikaiskäytön lisäämiseksi ja markkinoimiseksi mahdollisille 
käyttäjille.

Kaupunginhallitus viittaa saatuun lausuntoon ja toteaa, että 
kiinteistöviraston tilakeskuksen hallintaan ja ylläpitovastuulle tulee 
tyhjiä tiloja ja rakennuksia esimerkiksi silloin kun hallintokunnat ja 
liikelaitokset luopuvat kiinteistöistä, joita ne eivät tarvitse 
palvelutuotantonsa tarpeisiin. Sellaisissa kohteissa, joissa 
kaupunginhallituksen 14.10.2002 (1302 §) vahvistamia periaatteita 
(kuten tarjousmenettely ja kilpailuttaminen), kiinteistöjen, 
mainospaikkojen ja vastaavien luovutuksissa kaupungin ulkopuolisille 
ei ole voitu noudattaa, on tiloja vuokrattu muun muassa 
kulttuuritoimijoiden käyttöön. Tällaisia rakennuksia on esimerkiksi 
Jätkäsaaressa ja Kalasataman vanhoissa teollisuustiloissa. 

Nykyisessä taloudellisessa tilanteessa kaupungin talonrakennusten 
korjaustoimintaan osoittamat korjausvelkaan verrattuna niukat 
määrärahat on välttämätöntä kohdentaa ensisijaisesti kaupungin 
palvelutoiminnan (koulut, päiväkodit, terveysasemat, sairaalat, kirjastot, 
nuorisotilat jne.) käytössä olevien rakennusten ja tilojen korjaamiseen, 
koska tavoitteena on ensisijaisesti hallintokuntien tarpeisiin osoitetun 
rakennusomaisuuden käyttöarvon ja teknisten ominaisuuksien 
säilyttäminen.

Koska kaupunki vastaa omistajana sen hallinnoimien rakennusten ja 
tilojen terveellisyydestä, turvallisuudesta ja käytettävyydestä, tulee 
niiden toteutumisesta varmistua myös ulkopuolisille vuokrattavien 
kohteiden osalta. Muiden kuin hallintokuntien käyttöön tai 
asuinkäyttöön vuokrattavien tilojen korjausvastuusta on mahdollista 
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sopia vuokrasopimuksessa. Tilojen vuokraaminen väliaikaiseen 
käyttöön siten, että vuokralainen vastaisi muutos- ja 
korjauskustannuksista ei ole kuitenkaan osoittautunut käytännössä 
aina toimivaksi ratkaisuksi. Mikäli ulkopuolisiin tarpeisiin vuokrattavien 
tilojen muutos- ja korjaustöille on saatavissa kaupungin ulkopuolista 
rahoitusta, on kiinteistövirasto mukana tilojen asiantuntijana ja 
vuokraajana, mikäli tilakeskuksen hallinnoimista tiloista löytyy 
ominaisuuksiltaan ja sijainniltaan ko. tarkoituksiin sopivia tiloja. 

Kaupunginhallitus katsoo, että edellä esitettyjen reunaehtojen niin 
salliessa, on aloitteessa tehty esitys kaupungin omistamien tyhjien 
tilojen antamisesta vuokralle epäkaupalliseen yleishyödylliseen 
käyttöön tai kulttuurikäyttöön on sinänsä tavoitteena kannatettava 
siihen soveltuvissa kohteissa.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

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

suvi.ramo(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Johanna Sumuvuoren aloite 

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 29.04.2013 § 481

Pöydälle 29.04.2013

HEL 2012-013149 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

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

suvi.ramo(a)hel.fi

Kiinteistölautakunta 13.12.2012 § 654

HEL 2012-013149 T 00 00 03
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Päätös

Lautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle valtuutettu Johanna 
Sumuvuoren ja 25 muun valtuutetun aloitteesta seuraavan lausunnon:

Kiinteistöviraston tilakeskuksen ylläpitovastuulle tulee tyhjiä tiloja ja 
rakennuksia, kun hallintokunnat luopuvat tiloista ja rakennuksista, joita 
ne eivät tarvitse palvelutuotantonsa tarpeisiin, ja myös liikelaitoksilta 
siirtyy niiden toimintaan tarpeettomia rakennuksia tilakeskuksen 
hallintaan ja ylläpitovastuulle. Tyhjillään olevia rakennuksia tulee 
tilakeskuksen hallintaan lisäksi kaupungin maanhankinnan yhteydessä 
ja ulkoisten vuokralaisten luopuessa vuokraamistaan kaupungin 
omistamista tiloista ja rakennuksista.

Kiinteistötoimen hallinnossa on kaupungin omistamaa palvelu- ja 
toimitilaa yhteensä noin 2 544 000 huoneistoneliömetriä, josta 
kaupungin omien toimintojen käytössä on noin 1 885 000 htm² (74 %), 
ulkopuolisille toimijoille vuokrattua tilaa on noin 472 000 htm² (19 %) ja 
korjattavana tai muuten tyhjillään olevaa tilaa on noin 187 000 htm² (7 
%). Merkittävä osa ulkopuolisille toimijoille vuokratuista tiloista on 
taloudellisesti kannattamattomia ja kyseisiin tiloihin liittyy myös 
merkittäviä korjausinvestointitarpeita.

Tilakeskus on valmistellut omistajahallinnassaan olevien rakennusten 
ja osaketilojen arvotuksen, jossa rakennukset ja osaketilat jaettiin 
neljään eri luokkaan:

Pidä: Kohteet, jotka kaupunki omistaa ja ylläpitää pitkällä tähtäimellä

Kehitä / pidä: Kohteet, jotka kaupunki pitää ja kehittää omistuksessaan

Kehitä / luovu: Kohteet, joita kehitetään luopumistarkoituksessa

Luovu: Kohteet, joista luovutaan ilman kehittämispanosta

Tyhjillään olevat tilat ja rakennukset ovat joko luokassa kehitä / luovu 
tai luokassa luovu. Sellaisia tyhjillään olevia tiloja, joissa ei ole 
meneillään korjaustoimenpiteitä tai niitä ei kehitetä jo sovittuun uuteen 
käyttötarkoitukseen, on noin 100 000 m². Merkittävä osa tyhjillään 
olevista tiloista on ominaisuuksiltaan niin huonossa kunnossa, että niitä 
ei voi ottaa mihinkään käyttöön ilman jonkin asteisia 
korjaustoimenpiteitä. 

Kiinteistötoimen hallinnossa olevan rakennetun omaisuuden 
uudishintainen arvo vuoden 2012 hintatasossa on noin 7,4 miljardia 
euroa ja tekninen arvo on noin 4,7 miljardia euroa. Teknisellä arvolla 
tarkoitetaan sitä arvoa, joka rakennuskannalla on jäljellä käytöstä 
aiheutuvasta kulumisesta ja teknisestä vanhenemisesta aiheutuvan 
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arvonalenemisen jälkeen. Teknisen arvon ja uudishintaisen arvon 
suhde eli keskimääräinen kuntoluokka on noin 63 %. 

Määritelmällisesti rakennusomaisuuden korjausvelka kuvaa sitä 
rahamäärää, joka rakennusten korjauksista on tingitty verrattuna 
korjaustasoon, jolla rakennukset olisi pidetty kohtuullisessa 
käyttökelpoisessa kunnossa. Korjausvelan laskennassa nykykunnon 
lähtö- ja tavoitetasona käytetään 75 % kuntoluokkaa. Kun rakennuksen 
kuntoluokka menee alle määritellyn tavoitetason (75 %), lasketaan 
kuinka paljon rahaa tekniseen arvoon ja nykykuntoon tulisi lisätä, jotta 
määritelty 75 % tavoitetaso saavutetaan. Tästä nykykunnon ja 
tavoitekunnon erotuksesta voidaan laskea ja määrittää yksittäisten 
rakennusten ja koko rakennusomaisuuden rahamääräinen 
korjausvelka. 

Rakennuskannan korjausvelka on vuonna 2012 noin 1 200 miljoonaa 
euroa ja vuotuinen käytöstä ja teknisestä vanhenemisesta aiheutuva 
rakennuskannan kuluma on tällä hetkellä noin 190 miljoonaa euroa 
vuodessa. Kuluman vaikutusta rakennuskannan käyttöarvon 
kehitykseen voidaan arvioida vertaamalla vuotuista kulumaa 
korjausinvestointitason suuruuteen. Vuonna 2011 
korjausrakentamiseen käytettiin investointimäärärahaa noin 142 
miljoonaa euroa ja vuoden 2012 talousarviossa on 
korjausrakentamiseen osoitettu noin 114 miljoonaa euroa, mutta ko. 
vuoden 4. ennusteen mukaan korjausrakentamiseen on tarpeen 
kohdistaa noin 133 miljoonaa euroa sen johdosta, että vuoden aikana 
on ilmennyt kiireellisiä vuoden 2012 rakennusohjelmaan kuulumattomia 
korjaustarpeita, joiden suorittaminen on välttämätöntä tilojen 
käytettävyyden turvaamiseksi. 

Kiinteistölautakunta on kokouksessaan 9.8.2012 esittänyt 22 miljoonan 
euron lisämäärärahan myöntämistä tilakeskuksen käyttöön 
talonrakennuksen investointimäärärahaan vuodelle 2012 edellä 
mainittujen kiireellisten vuoden 2012 rakennusohjelmaan 
kuulumattomien rakennushankkeiden toteuttamista varten, ja 
kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 7.11.2012 oikeuttanut 
kiinteistölautakunnan ylittämään vuoden 2012 talousarvion kohdan 
8 02 01 Tilakeskuksen uudis- ja lisärakennushankkeet 1 000 000 
eurolla ja kohdan 8 02 02 Tilakeskuksen korjaushankkeet 21 000 000 
eurolla.

Edellä kuvattu kehityssuunta on jatkunut jo pitemmän aikaa ja kyseisen 
kestämättömän kehityksen suunnan muuttaminen edellyttää 
rakennettujen kiinteistöjen omistajapolitiikan uudelleenarviointia ja 
rakennetun omaisuuden määrän saattamista sellaiselle tasolle, että 
kaupungilla on riittävät taloudelliset edellytykset ja henkilöresurssit 
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rakennetun omaisuuden käyttöarvon pitämiseksi kohtuullisella 
toiminnan edellyttämällä tasolla. 

Kaupungin omistaman rakennuskannan jatkuva korjausvelan kasvu 
johtaa kiireellisten, välittömiä toimenpiteitä vaativien korjausten 
merkittävään lisääntymiseen: äkillisistä vikaantumisista aiheutuvat 
vahingot ja niiden kerrannaiskustannukset käyttökielloista, väistötiloista 
ja käyttäjien terveysriskeistä kasvavat ja hankkeiden toteutukset 
siirtyvät. Kiinteistötoimen tavoitteena on hallintokuntien tarpeisiin 
osoitetun rakennusomaisuuden käyttöarvon ja teknisten 
ominaisuuksien säilyttäminen siten, ettei tulevaisuudessa jouduta 
tarpeettomiin lisäinvestointeihin vuosia jatkuneiden ali-investointien 
vuoksi.

Tarkastuslautakunta on arviointikertomuksessaan vuodelta 2010 
todennut, että kaupungin talous on rakenteellisten uudistusten edessä, 
kun tuloutusmahdollisuudet Helsingin Energialta vähenevät ja mikäli 
myös kuntien veropohjaa tullaan kaventamaan. Kaupunginhallitus on 
lausunnossaan tarkastuskertomuksesta todennut, että 
kaupunginvaltuuston hyväksymän strategiaohjelman mukaan 
kaupungin toimintamenot tulee sopeuttaa olemassa oleviin tuloihin. 

Tavoitteena on, että palvelutuotannon menot asiakasta kohden 
nousevat korkeintaan kustannustason nousua vastaavasti, asiakas- ja 
palvelukohtaisia yksikköhintoja pienennetään ja tilakustannusten 
osuutta palvelujen kustannuksista pienennetään. Toimenpiteinä 
toimintamenojen sopeuttamisessa tuloihin ovat muun muassa 
organisaation rakenteelliset uudistukset, henkilöstömäärän 
sopeuttaminen, toimintojen tarkastelu yli hallintorajojen, toimitilaverkon 
tehostaminen ja sähköisen asioinnin lisääminen.

Kaupungin oman toiminnan tilankäytön tehostamistoimenpiteet eivät 
kuitenkaan alenna kaupungille rakennetuista kiinteistöistä ja 
toimitiloista aiheutuvia kokonaiskustannuksia, mikäli kaupunki ei luovu 
niistä rakennuksista ja osakemuotoisista toimitiloista, joita kaupunki ei 
tarvitse oman palvelutoimintansa tuottamisessa.

Valtuustoaloitteessa tehty esitys suunnitelman laatimiseksi kaupungin 
omistamien tyhjillään olevien tilojen väliaikaiskäytön lisäämiseksi ja 
markkinoimiseksi mahdollisille käyttäjille on sinänsä tavoitteena 
kannatettava. Kaupungin omista toiminnoista vapautuneita tiloja, joiden 
ominaisuudet ovat sen mahdollistaneet, on vuokrattu väliaikaisesti 
muun muassa kulttuuritoimijoiden käyttöön Jätkäsaaressa ja 
Kalasatamassa olevista vanhoista teollisuustiloista. Ongelmallista on 
kuitenkin, että nykyisessä taloudellisessa tilanteessa kaupungin 
talonrakennusten korjaustoimintaan osoittamat korjausvelkaan 
verrattuna niukat määrärahat on välttämätöntä kohdentaa kaupungin 
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palvelutoiminnan (koulut, päiväkodit, terveysasemat, sairaalat, kirjastot, 
nuorisotilat jne.) käytössä olevien rakennusten ja tilojen korjaamiseen, 
jotta kaupungin palvelujen tuottamiseen tarvittavien tilojen terveellisyys, 
turvallisuus ja käytettävyys voitaisiin turvata. 

Maankäyttö- ja rakennuslaissa edellytetään, että käytössä olevat 
rakennukset ja tilat täyttävät jatkuvasti terveellisyyden, turvallisuuden ja 
käyttökelpoisuuden vaatimukset, ja rakennusten ja tilojen omistaja 
vastaa viime kädessä ko. vaatimusten toteutumisesta. Muiden kuin 
asuinkäyttöön vuokrattavien tilojen korjausvastuusta on mahdollista 
sopia vuokrasopimuksessa, mutta tilojen vuokraaminen väliaikaiseen 
käyttöön siten, että vuokralainen vastaisi muutos- ja 
korjauskustannuksista ei ole osoittautunut käytännössä toimivaksi 
ratkaisuksi. Mikäli ulkopuolisiin tarpeisiin vuokrattavien tilojen muutos- 
ja korjaustöille on saatavissa kaupungin ulkopuolista rahoitusta, niin 
kiinteistövirasto on mukana asiantuntijana ja vuokraajana, mikäli 
tilakeskuksen hallinnoimista tiloista löytyy ominaisuuksiltaan ja 
sijainniltaan ko. tarkoituksiin sopivia tiloja. Kiinteistöviraston 
Internet–sivulla on linkki Tilojen vuokraus –sivulle, jossa on tietoja 
vapaana olevista tiloista sekä ohjeet ja sähköiset lomakkeet 
vuokratarjouksen jättämistä ja tilantarveilmoituksen tekemistä varten.

Kiinteistölautakunta toteaa lisäksi, että maan, kiinteistöjen ja 
huonetilojen vuokrauksissa kohteiden vuokrat on 1.1.1996 alkaen 
määritelty käyvän arvon perusteella ja kaupungin omistamista kohteista 
peritään käypää alentamatonta vuokraa. Vuokrausten yhteydessä 
annettavien alennusten sijasta toimintojen tukeminen on 1.1.1996 
alkaen järjestetty avustusjärjestelmällä, jota hoitaa se hallintokunta, 
jonka toimialaan tuettava toiminta kuuluu. Avustusten vuosittainen 
myöntäminen perustuu hakemuksiin. Tuen myöntämistä varten 
hallintokunnille osoitetaan vuosittain talousarviossa määräraha.

Kaupunginhallitus päätti 14.10.2002 (1302 §) vahvistaa kaikkien 
hallintokuntien noudatettavaksi periaatteet kiinteistöjen, 
mainospaikkojen ja vastaavien luovutuksissa kaupungin ulkopuolisille 
siten, että luovutuksessa sovelletaan tarjousmenettelyä 
(kilpailuttaminen), jos se on mahdollista. Ellei kilpailuttamista voida 
käyttää, varmistutaan käyvästä hinnasta esim. arviointilausunnolla tai 
vertailuhintojen avulla. Jos kyse on hallintokunnan toimialaan liittyvästä 
avustuksen myöntämisen sisältävästä luovutuksesta, on luovutuksessa 
noudatettava etukäteen hyväksyttyjä avustuksen myöntämistä koskevia 
periaatteita.

Kiinteistölautakunta pitää aloitteen tavoitetta sekä sen toteuttamista 
soveltuvissa kohteissa kannatettavana ja toteaa lisäksi, että mikäli 
tyhjillään olevien tilojen väliaikaiskäyttöä halutaan merkittävästi lisätä, 
tulee varautua investoimaan tilojen käytettävyyteen väliaikaiskäytön 
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mahdollistamiseksi. Tämä puolestaan edellyttää, että 
kaupunginhallituksen ohjetta tilojen luovuttamisesta ulkopuolisten 
toimijoiden väliaikaiskäyttöön tulisi tältä osin tarkentaa.

Käsittely

13.12.2012 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Kirsi Pihlaja: Esitän seuraavan vastaehdotuksen:
Lausuntoehdotuksen viimeisen kappaleen viimeinen virke muutetaan 
kuulumaan seuraavasti: Tämä puolestaan edellyttää, että 
kaupunginhallituksen ohjetta tilojen luovuttamisesta ulkopuolisten 
toimijoiden väliaikaiskäyttöön tulisi tältä osin tarkentaa.

Kannattajat: Anja Malm

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Lausuntoehdotuksen viimeisen kappaleen viimeinen virke 
muutetaan kuulumaan seuraavasti: Tämä puolestaan edellyttää, että 
kaupunginhallituksen ohjetta tilojen luovuttamisesta ulkopuolisten 
toimijoiden väliaikaiskäyttöön tulisi tältä osin tarkentaa.

Jaa-äänet: 3
Heidi Ekholm-Talas, Olli Saarinen, Tuomo Valve

Ei-äänet: 6
Martti Huhtamäki, Jyrki Lohi, Anja Malm, Kirsi Pihlaja, Tuomo 
Rintamäki, Kermen Soitu

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Esittelijä
tilakeskuksen päällikkö
Arto Hiltunen

Lisätiedot
Martti Siren, kehittämispäällikkö, puhelin: 310 40352

martti.siren(a)hel.fi
Irmeli Grundström, hankepäällikkö, puhelin: 310 42319

irmeli.grundstrom(a)hel.fi
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§ 543
V Kaj / Valtuutettu Eija Loukoilan aloite Vuosaaren sillan 
liikenneturvallisuuden parantamisesta

HEL 2012-013140 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että 
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Eija Loukoilan 
aloitteen loppuun käsitellyksi.

Käsittely

Vastaehdotus:
Sirpa Puhakka: Lisätään viimeisen kpl jälkeen:

Kaupunginhallitus toteaa, että Vuotien nopeusrajoitus tulee laskea 
ainakin sillan kohdalla 50 kilometriin tunnissa jo ennen muita 
mahdollisia toimenpiteitä.

Kannattajat: Hannu Oskala

Äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan

EI-ehdotus: Lisätään viimeisen kpl jälkeen: Kaupunginhallitus toteaa, 
että Vuotien nopeusrajoitus tulee laskea ainakin sillan kohdalla 50 
kilometriin tunnissa jo ennen muita mahdollisia toimenpiteitä.

Jaa-äänet: 10
Jorma Bergholm, Juha Hakola, Jussi Halla-aho, Arja Karhuvaara, 
Tuomas Kurttila, Lasse Männistö, Osku Pajamäki, Marcus Rantala, 
Tatu Rauhamäki, Laura Rissanen

Ei-äänet: 5
Emma Kari, Tuuli Kousa, Hannu Oskala, Erkki Perälä, Sirpa Puhakka

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Äänin 10 - 5 kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

Esittelijä
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kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

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

suvi.ramo(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Eija Loukoilan aloite

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee esittää kaupunginvaltuustolle, että 
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Eija Loukoilan 
aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

Valtuutettu Eija Loukoila ja 13 muuta valtuutettua esittävät 
aloitteessaan, että Vuosaaren sillan liikenneturvallisuutta tulisi parantaa 
laskemalla ajonopeudet 50 km/h ja ohjaamalla mopoliikenne 
ajokaistoille.

Kaupunginhallitus viittaa saatuun lausuntoon ja toteaa, että Vuosaaren 
silta on mukana kaupunkisuunnitteluviraston liikennesuunnitteluosaston 
investointiohjelmaehdotuksessa vuosille 2015 ja 2016. Vaihtoehtoiset 
liikennesuunnitelmat laaditaan niin, että investointiohjelmaehdotuksen 
aikataulu on mahdollinen. Alustavasti on pohdittu jalankulkijoiden ja 
pyöräilijöiden turvallisuuden parantamista Vuotien siltaa leventämällä 
tai kokonaan oman sillan rakentamista jalankululle ja pyöräilylle. 
Liikennesuunnitelma edistäisi myös kaupunkisuunnittelulautakunnan 
5.3.2013 hyväksymän pyöräliikenteen laatukäytävien 
verkkosuunnitelman toteuttamista.

Yhä useammassa kaupungissa mopon paikka on ajoradalla pyörätien 
sijaan. Tätä puoltaa mopo-onnettomuuksien määrän väheneminen 
reiteillä, joissa mopoilun sallimista pyöräteillä on vähennetty. 
Helsingissä on periaatteena ohjata mopoilu ajoradalle silloin, kun 
ajoradan nopeusrajoitus on korkeintaan 50 km/h ja liikennemäärät 
mahdollistavat mopoilun. Liikenneturvallisuuden kannalta kriittiset reitit 
käydään läpi tapauskohtaisesti. Meripellontien ja Vuotien osalta sallitut 
moporeitit käydään kokonaisuutena läpi laadittavan 
liikennesuunnitelman yhteydessä.

Syksyllä 2013 käynnistyy koko kaupungin kattavan 
liikenneturvallisuuden kehittämisohjelman laadinta. Ohjelma sisältää 
mahdolliset nopeusrajoitusjärjestelmän tarkistamisperiaatteet. 
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Vuosaaren sillan kohdalla Vuotien ajokaistat ovat kapeita. Ajokaistojen 
kapeus ja autojen nopeus saattavat aiheuttaa turvattomuuden tunnetta 
muille autoilijoille sekä erityisesti pyöräilijöille ja jalankulkijoille. Nämä 
yhdistettynä lisääntyviin liikennemääriin puoltavat Vuotien 
nopeusrajoituksen laskemista ainakin sillan kohdalla 50 km/h jo ennen 
muita mahdollisia toimenpiteitä.

Kaupunginhallitus toteaa vielä, että talousarvion 2013 investointiosassa 
katu- ja väyläinvestointeihin on varattu noin 106 miljoonaa euroa, josta 
siltojen peruskorjaukseen noin 6 miljoonaa euroa. Vuosaaren silta 
ajoittuu suunnitelmakaudelle 2013-2016 siltojen 
peruskorjaushankkeena, jolla ylläpidetään kohteen rakenteellista 
kelpoisuutta. Tämä asettaa omat reunaehtonsa siltaan kohdistuvien 
hankkeiden toteuttamiselle. Investointiohjelmasta päätetään syksyllä 
talousarvion yhteydessä. 

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

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

suvi.ramo(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Eija Loukoilan aloite

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 29.04.2013 § 482

Pöydälle 29.04.2013

HEL 2012-013140 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

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

suvi.ramo(a)hel.fi

Kaupunkisuunnittelulautakunta 12.03.2013 § 80
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HEL 2012-013140 T 00 00 03

Päätös

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle 
esityksen mukaisen lausunnon.

Lausunto

Vuotie on pääkatu, jonka länsiosassa sijaitseva Vuosaaren silta toimii 
sisääntuloväylänä Vuosaareen. Vuosaaren sillan kohdalla 
nopeusrajoitus on 60 km/h. Arkivuorokauden liikennemäärä sillalla on 
noin 28 000 moottoriajoneuvoa, vajaat 2 000 pyöräilijää ja noin 500 
jalankulkijaa. Vuosaaren satamaan suuntautuva raskas liikenne käyttää 
sekä tulo- että poistumistienään pääasiallisesti Kehä III:n 
tunneliyhteyttä. Vuosina 2004 - 2010 Vuosaaren sillan kohdalla 
tapahtui kahdeksan liikenneonnettomuutta, joista yksi johti pyöräilijän 
loukkaantumiseen. Pyöräilijä ajoi tuolloin pyörätien sijasta ajoradalla.

Vuosaaren sillan leveys on vajaat 19 metriä. Autoliikenteelle on kaksi 
kapeaa (leveys 3 metriä) ajokaistaa suuntaansa. Sillan molemmissa 
reunoissa on 3,15 metriä leveä yhdistetty pyörätie ja jalkakäytävä. 
Liikennesuunnitteluosastolla tutkittiin vuonna 2001 vaihtoehtoja 
mopolla ajon sallimiseksi Meripellontiellä ja Vuotiellä. Tuolloin 
kaupunkisuunnittelulautakunta päätti sallia mopolla ajon Vuosaaren 
sillan pohjoisreunassa lähinnä reittien jatkuvuuden takia.

Kaupunginhallitus päätti vuonna 2004 alentaa useiden asuntokatujen ja 
kantakaupungin liikekatujen nopeusrajoituksia liikenneturvallisuuden 
parantamiseksi. Kaupunginhallituksen päättämien periaatteiden 
mukaisesti kaupunkisuunnittelulautakunta päätti vuosina 2005 ja 2009 
edelleen alentaa eräiden katuosuuksien nopeusrajoitusta. Vuotien 
länsipään nopeusrajoituksen alentamisesta 60:stä 50:een kilometriin 
tunnissa keskusteltiin. Nopeusrajoitus jätettiin kuitenkin ennalleen, 
koska kyseisellä osuudella ei ole tasoliittymiä.

Vuosaaren silta on mukana liikennesuunnitteluosaston 
investointiohjelmaehdotuksessa vuosille 2015 ja 2016. 
Liikennesuunnitteluosasto laatii vaihtoehtoiset liikennesuunnitelmat 
niin, että investointiohjelmaehdotuksen aikataulu on mahdollinen. 
Alustavasti on pohdittu jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden turvallisuuden 
parantamista Vuotien siltaa leventämällä tai kokonaan oman sillan 
rakentamista jalankululle ja pyöräilylle. Liikennesuunnitelma edistäisi 
myös lautakunnassa 5.3.2013 hyväksyttyä pyöräliikenteen 
laatukäytävien verkkosuunnitelman toteuttamista.

Yhä useammassa kaupungissa mopon paikka on ajoradalla pyörätien 
sijaan. Tätä puoltaa mopo-onnettomuuksien määrän väheneminen 
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reiteillä, joissa mopoilun sallimista pyöräteillä on vähennetty. 
Helsingissä on periaatteena ohjata mopoilu ajoradalle silloin, kun 
ajoradan nopeusrajoitus on korkeintaan 50 km/h ja liikennemäärät 
mahdollistavat mopoilun. Liikenneturvallisuuden kannalta kriittiset reitit 
käydään läpi tapauskohtaisesti. Meripellontien ja Vuotien osalta sallitut 
moporeitit käydään kokonaisuutena läpi laadittavan 
liikennesuunnitelman yhteydessä.

Syksyllä 2013 käynnistyy koko kaupungin kattavan 
liikenneturvallisuuden kehittämisohjelman laadinta. Ohjelma sisältää 
mahdolliset nopeusrajoitusjärjestelmän tarkistamisperiaatteet.

Vuosaaren sillan kohdalla Vuotien ajokaistat ovat kapeita. Ajokaistojen 
kapeus ja autojen nopeus saattavat aiheuttaa turvattomuuden tunnetta 
muille autoilijoille sekä erityisesti pyöräilijöille ja jalankulkijoille. Nämä 
yhdistettynä lisääntyviin liikennemääriin puoltavat Vuotien 
nopeusrajoituksen laskemista ainakin sillan kohdalla 50 kilometriin 
tunnissa jo ennen muita mahdollisia toimenpiteitä.

Esittelijä
liikennesuunnittelupäällikkö
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot
Inga Valjakka, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37087

inga.valjakka(a)hel.fi
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§ 544
V Stj / Valtuutettu Hanna-Kaisa Siimeksen aloite paperittomien 
siirtolaisten terveyspalvelujen turvaamisesta

HEL 2012-013136 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi, 
siten, että paperittomien terveydenhuollon järjestämiseen ryhdyttäisiin 
välittömästi, viimeistään vuoden 2013 aikana, kaupungin omin 
toimenpitein Global Clinicin työntekijöitä ja sosiaali- ja 
terveysministeriötä konsultoiden.

Käsittely

Palautusehdotus:
Sirpa Puhakka: Lisätään toisen kpl, loppuun: Samalla kaupunginhallitus 
päättää kehottaa sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunnon mukaisesti, 
että paperittomien terveydenhuollon järjestämiseen ryhdyttäisiin 
välittömästi, viimeistään vuoden 2013 aikana, kaupungin omin 
toimenpitein Global Clinicin työntekijöitä ja sosiaali- ja 
terveysministeriötä konsultoiden.

Kannattajat: Emma Kari

Äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan

EI-ehdotus: Lisätään toisen kpl, loppuun: Samalla kaupunginhallitus 
päättää kehottaa sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunnon mukaisesti, 
että paperittomien terveydenhuollon järjestämiseen ryhdyttäisiin 
välittömästi, viimeistään vuoden 2013 aikana, kaupungin omin 
toimenpitein Global Clinicin työntekijöitä ja sosiaali- ja 
terveysministeriötä konsultoiden.

Jaa-äänet: 6
Juha Hakola, Jussi Halla-aho, Arja Karhuvaara, Lasse Männistö, Tatu 
Rauhamäki, Laura Rissanen

Ei-äänet: 9
Jorma Bergholm, Emma Kari, Tuuli Kousa, Tuomas Kurttila, Hannu 
Oskala, Osku Pajamäki, Erkki Perälä, Sirpa Puhakka, Marcus Rantala

Tyhjä: 0
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Poissa: 0

Äänin 9 - 6 kaupunginhallitus päätti palauttaa asian uudelleen 
valmisteltavaksi.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Hanna-Kaisa Siimeksen aloite    

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee esittää kaupunginvaltuustolle, että 
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa: 

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Hanna-Kaisa 
Siimeksen aloitteen loppuun käsitellyksi.   

Esittelijä

Valtuutettu Hanna-Kaisa Siimes ja kuusi muuta valtuutettua esittävät 
aloitteessaan selvityksen ja toimintaohjeiden laatimista paperittomien 
siirtolaisten välttämättömien terveyspalvelujen turvaamisesta.    

Kaupunginhallitus viittaa saatuihin lausuntoihin ja katsoo, että 
Suomessa tulisi sosiaali- ja terveysministeriön johdolla laatia yhtenäiset 
kansalliset ohjeet siitä, miten paperittomien hoito tulisi järjestää ja mitä 
tässä yhteydessä tarkoitetaan välttämättömällä hoidolla. 
Nykytilanteessa lainsäädäntö ja kuntien ohjeistukset ovat niukkoja ja 
epämääräisiä, mikä jättää toimintayksikkökohtaisesti hoitavalle 
lääkärille suuren harkintavallan päättää, millaista hoitoa paperittomille 
tarjotaan.       

Kaikilla Suomessa oleskelevilla on oikeus saada kiireellistä hoitoa. 
Terveydenhuoltolain 50 §:n mukaan kiireellisellä hoidolla tarkoitetaan 
äkillisen sairastumisen, vamman, pitkäaikaissairauden vaikeutumisen 
tai toimintakyvyn alenemisen edellyttämää välitöntä arviota ja hoitoa, 
jota ei voida siirtää ilman sairauden pahenemista tai vamman 
vaikeutumista. Tarkempaa määrittelyä, mitkä sairaudet tähän ryhmään 
kuuluvat, ei ole.      

Sosiaali- ja terveystointa johtava apulaiskaupunginjohtaja on 
alustavasti keskustellut aloitteessa esille otetuista terveyspalveluista 
sosiaali- ja terveysministeriön edustajien kanssa. Kaupunginhallitus 
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katsoo, että yhteydenpitoa ministeriöön paperittomien siirtolaisten 
terveyspalveluja koskevien kansallisten ohjeiden laatimiseksi on 
tarpeen pikaisesti jatkaa.    

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Hanna-Kaisa Siimeksen aloite    

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 29.04.2013 § 491

Pöydälle 29.04.2013

HEL 2012-013136 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Talous- ja suunnittelukeskus 11.3.2013

HEL 2012-013136 T 00 00 03

Aloitteessa esitetään, että Helsingin kaupunki tekee selvityksen ja 
toimintaohjeet siitä, miten kaupunki pystyy turvaamaan paperittomille 
siirtolaisille oikeuden välttämättömiin terveyspalveluihin. Selvityksessä 
tulee huomioida erityisesti raskaana olevat naiset ja lapsipotilaat.

Suppeimmin paperittomat voitaisiin määritellä laittomasti Suomessa 
oleskeleviin henkilöihin. Paperittomilla voidaan tarkoittaa myös sellaisia 
Suomessa oleskelevia henkilöitä, joilla ei ole oikeutta käyttää julkisia 
terveyspalveluita asiakasmaksulain mukaisesti. Suurella osalla heistä 
on kuitenkin tarpeellisen hoidon kattava sairauskuluvakuutus (tai ovat 
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muun vastaavan järjestelmän piirissä) jos hakeutuvat Suomessa 
hoitoon.

Toisaalta tilapäisesti Suomessa oleskelevat ulkomaalaiset, työttömät 
tai asunnottomat ulkomaalaiset, henkilöt, joiden perheenjäsenet eivät 
asu Suomessa, henkilöt, jotka asuvat toisessa maassa ja 
työskentelevät toisessa maassa, ulkomaalaiset opiskelijat ja turistit ovat 
sairausvakuutuksen ja kunnallisen terveydenhuollon ulkopuolella, 
mutta silti laillisesti Suomessa. 

Maahanmuuton tulevaisuus 2020 -hankkeessa määritellään Suomeen 
kohdistuvaa muuttoliikettä lähitulevaisuudessa ja linjataan 
maahanmuuttoa, kotoutumistoimia, työmarkkinoita ja korkeakouluja 
koskevia tavoitteita. Hanke on yksi hallitusohjelman kärkihankkeita. 
Maahanmuuton strategia laaditaan hallituksen hyväksyttäväksi keväällä 
2013. Maahanmuuton tulevaisuus 2020- työryhmän ehdotuksessa 
todetaan mm. että selkeillä säännöksillä ja toimivalla 
paluujärjestelmällä on varmistettava se, että Suomeen ei synny ilman 
maassaolo-oikeutta oleskelevien ihmisten joukkoa. 

Jos paperittomilla tarkoitetaan Suomessa oleskelevia henkilöitä, joilla ei 
ole oikeutta käyttää julkisia terveyspalveluita asiakasmaksulain 
mukaisesti, mutta ovat muutoin laillisesti esimerkiksi turisteina maassa, 
on viime vuosina näkyvin paperittomien ryhmä Helsingissä ollut Itä-
Euroopan romanit. Suurin osa Itä-Euroopan romaneista ei kuulu oman 
maansa sairausvakuutusjärjestelmän piirin, eivätkä näin ollen ole 
oikeutettuja Eurooppalaiseen sairaanhoitokorttiin, jonka turvin he 
saisivat oikeuden kiireelliseen hoitoon samalla asiakasmaksulla kuin 
vakituisesti Suomessa asuvat. Edellä mainittuun viitaten, talous- ja 
suunnittelukeskus katsoo, että valtion tulee ryhtyä toimiin 
romanikysymyksen hoitamiseksi EU:ssa ja Euroopan Neuvostossa 
sekä romanikerjäläisten lähtömaissa.

Talous- ja suunnittelukeskus toteaa, että koko Suomeen, ei vain 
Helsinkiin, tulisi sosiaali- ja terveysministeriön johdolla luoda yhtenäiset 
kansalliset ohjeet siitä, miten paperittomien hoito tulisi järjestää ja mitä 
tässä yhteydessä tarkoitetaan välttämättömällä hoidolla. 
Nykytilanteessa lainsäädäntö ja kuntien ohjeistukset ovat niukkoja ja 
epämääräisiä, mikä jättää hoitavalle lääkärille suuren harkintavallan 
päättäessään millaista hoitoa paperittomille tarjotaan. Asiasta on 
alustavasti keskusteltu sosiaali- ja terveysministeriön kanssa.

Lisätiedot
Katja Rimpilä, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36256

katja.rimpila(a)hel.fi

Sosiaali- ja terveyslautakunta 26.02.2013 § 45
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Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle 
seuraavan lausunnon:

"Viimeisten vuosikymmenten aikana ihmisten liikkuvuus on lisääntynyt 
huomattavasti. Eräs liikkuvuuden tuoma haaste on terveyspalveluiden 
saatavuus. Kansallisvaltioiden rajat ylittävän matkustuksen 
seurauksena ei ole aina selvää, miten liikkuvan henkilön tarpeellisten 
terveyspalveluiden saatavuus turvataan. 

Tässä yhteydessä paperittomilla tarkoitetaan Suomessa oleskelevia 
henkilöitä, joilla ei ole oikeutta käyttää julkisia terveyspalveluita 
asiakasmaksulain mukaisesti. Terveyspalveluiden saatavuus on 
ongelma vain pienelle osalle tästä ryhmästä, koska suurella osalla 
heistä on Suomessa annettavan tarpeellisen hoidon kattava 
sairauskuluvakuutus (tai ovat muun vastaavan järjestelmän piirissä). 
Suppeammin paperittomat voitaisiin määritellä laittomasti Suomessa 
oleskeleviin henkilöihin. Terveyspalveluiden saatavuuden ongelma on 
kuitenkin tätä ryhmää laajempi.

Suomessa on kaksi eri terveyspalveluita rahoittavaa julkista 
järjestelmää, joissa on toisistaan poikkeavat säännöt siitä, kuka 
Suomessa oleskeleva henkilö on niiden piirissä ja kuka ei. Nämä ovat 
sairausvakuutus ja kunnallinen terveydenhuolto. Lisäksi EU 
kansalaisten oikeutta terveyspalveluihin Suomessa säätelee EU:n 
lainsäädäntö. Turvapaikanhakijoille taataan terveydenhuolto erillisen 
lain mukaisesti.

Kummankin järjestelmän pääsääntö on se, että henkilö on järjestelmän 
piirissä,  mikäli asuminen Suomessa voidaan katsoa vakinaiseksi. 
Laittomasti maassa oleskelevat ovat näiden järjestelmien ulkopuolella.

On useita erilaisia ihmisryhmiä, jotka ovat näiden järjestelmien 
ulkopuolella mutta silti laillisesti Suomessa. Järjestelmien ulkopuolella 
voivat olla mm. turistit, ulkomaalaiset opiskelijat, muut tilapäisesti 
Suomessa oleskelevat ulkomaalaiset, työttömät tai asunnottomat 
ulkomaalaiset, henkilöt joiden perheenjäsenet eivät asu Suomessa, 
henkilöt jotka asuvat toisessa maassa ja työskentelevät toisessa 
maassa.

Mikäli henkilö ei kuulu suomalaisen sairausvakuutuksen eikä 
kunnallisen terveydenhuollon piirin, hän ei ole kuitenkaan täysin ilman 
terveydenhuoltoa. Kaikilla Suomessa oleskelevilla on oikeus 
kiireelliseen hoitoon. Terveydenhuoltolain 50 § mukaisesti kiireellisellä 
hoidolla tarkoitetaan äkillisen sairastumisen, vamman, 
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pitkäaikaissairauden vaikeutumisen tai toimintakyvyn -alenemisen 
edellyttämää välitöntä arviota ja hoitoa, jota ei voida siirtää ilman 
sairauden pahenemista tai vamman vaikeutumista . Tarkempaa 
määrittelyä siitä,  mitkä sairaudet tähän ryhmään kuuluvat, ei ole. Näin 
ollen hoitavalla lääkärillä on tässä asiassa paljon harkintavaltaa ja eri 
toimintayksiköillä on tästä erilaisia tulkintoja.

Terveydenhuoltolaissa ei siis puhuta välttämättömästä, vaan 
kiireellisestä hoidosta ja nämä käsitteet eivät aina tarkoita samaa. 
Lääketieteellisesti on ongelmallista, että kaikille tarjottava hoito 
määritellään nykyisen kaltaisesti pelkästään kiireellisyyden mukaan 
eikä taudin vakavuusastetta ja tähän liittyvää hoidon välttämättömyyttä 
huomioida. Näin esimerkiksi pienen haavan ompelu tai 
poskiontelotulehdus luokitellaan kiireelliseksi vaivaksi mutta ei 
esimerkiksi  aikuistyypin diabetesta, vaikka se on hoitamattomana 
huomattavasti merkittävämpi uhka potilaan terveydelle. Linjaukset siitä, 
mikä on välttämätöntä hoitoa, puuttuu.

EU-kansalaisia koskevan EY-asetuksen 883/2004 19 artiklan 1 
kohdassa määritellään hoidon laajuus tilapäisen oleskelun aikana: 
toisesta EU/ETA-maasta tai Sveitsistä tulevalla ja hänen 
perheenjäsenillään on oikeus niihin luontoisetuuksiin, jotka tulevat 
lääketieteellisistä syistä välttämättömiksi oleskelun aikana ottaen 
huomioon etuuksien luonne ja oleskelun arvioitu kesto. 
Luontoisetuuksilla tarkoitetaan Suomen lainsäädännön mukaisia 
terveyden- ja sairaanhoitopalveluja. Oleskelulla tarkoitetaan tilapäistä 
oleskelua maassa. Hoito tule antaa, jos se tulee välttämättömäksi 
aiotun oleskelun aikana. Myös maahan tultaessa henkilöllä ollut 
krooninen sairaus tulee hoitaa. Nimenomaan hoidettaviksi ja 
periaatteessa etukäteen hoitolaitokselle ilmoitettaviksi hoidoiksi on 
nimetty munuaisdialyysi ja happiterapia. Luettelo ei ole tyhjentävä. 
Myös seurantakäynnit ja tarkastukset saattavat kuulua annettavaan 
hoitoon, mikäli ne ovat välttämättömiä tehdä aiotun oleskelun aikana. 
Hoidon tulee olla sellaista, että potilas voi jatkaa oleskelua aiotun ajan. 
Joka tapauksessa potilaalle on annettava sellainen hoito, että hän voi 
matkustaa kotimaahansa. Hoidon tarpeellisuus perustuu 
lääketieteelliseen arvioon. Vastaanottotilanteessa menetellään niin kuin 
Suomessa asuvan kohdalla meneteltäisiin hoitoon pääsyä arvioitaessa. 
Em. EY-asetus on huomioitu Helsingin terveyskeskuksen 
pysyväisohjeessa vuodelta 2012.

Suomessa laittomasti maassa oleskelevia on suhteellisen vähän 
verrattuna moniin muihin Euroopan maihin. Tarkkaa tietoa 
lukumäärästä ei ole, mutta lukumääräksi  on arvioitu 2000-3000 ja on 
oletettavissa, että näistä suurin osa oleskelee pääkaupunkiseudulla. 
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Viime vuosina näkyvin paperittomien  ryhmä Helsingissä on ollut Itä-
Euroopan romanit. Suurin osa Itä-Euroopan romaneista ei kuulu oman 
maansa sairausvakuutusjärjestelmän piirin, eivätkä näin ollen ole 
oikeutettuja eurooppalaiseen sairaanhoitokorttiin, jonka turvin he 
saisivat oikeuden kiireelliseen hoitoon samalla asiakasmaksulla kuin 
vakituisesti Suomessa asuvat. 

Keväällä 2011 Helsinkiin perustettiin em. väestöryhmille tarkoitettu 
vapaaehtoistyövoimalla toimiva Global Clinic. Klinikassa saa 
nimettömästi hoitoa yhtenä iltana viikossa. Potilaita on ollut 
pääsääntöisesti 5-10 viikossa. Suurin osa potilaiden vaivoista on ollut 
melko lieviä ja hoitunut oireenmukaisella hoidolla. Muutamalta potilaalla 
on epäilty vakavia sairauksia ja heitä on lähetetty päivystyksellisesti 
jatkotutkimuksiin Helsingin tai HUS:n sairaaloihin. Tuberkuloosiepäilyjä 
varten on sovittu toimivaksi osoittautunut hoitoketju Global Clinicin ja 
Helsingin julkisen terveydenhuollon välille.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan näkemyksen mukaan koko Suomeen, 
ei vain Helsinkiin, tulisi sosiaali- ja terveysministeriön johdolla luoda 
yhtenäiset kansalliset ohjeet siitä, miten paperittomien hoito tulisi 
järjestää ja mitä tässä yhteydessä tarkoitetaan välttämättömällä 
hoidolla. Nykytilanteessa lainsäädäntö ja kuntien ohjeistukset ovat 
niukkoja ja epämääräisiä, mikä jättää hoitavalle lääkärille suuren 
harkintavallan päättäessään millaista hoitoa paperittomille tarjotaan. 
Asiasta on alustavasti keskusteltu sosiaali- ja terveysministeriön 
kanssa.

Sosiaali- ja terveyslautakunta pitää tärkeänä, että paperittomien 
terveydenhuollon järjestämiseen ryhdyttäisiin välittömästi, viimeistään 
vuoden 2013 aikana, kaupungin omin toimenpitein Global Clinicin 
työntekijöitä ja sosiaali- ja terveysministeriötä konsultoiden. 
Terveyspalvelujen järjestämisen lähtökohtana ovat kansainväliset 
ihmisoikeudet, joihin Suomikin on sitoutunut.

Terveysvaikutusten arviointi

Paperittomat henkilöt muodostavat erityisen haavoittuvan 
väestöryhmän, jonka riittävien terveyspalveluiden järjestäminen 
parantaa merkittävästi tämän väestöryhmän terveyttä."

Käsittely

26.02.2013 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Sosiaali- ja terveyslautakunnan edellä oleva päätös syntyi jäljempänä 
ilmenevän äänestyksen jälkeen.
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Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi jäsen Nordströmin esittämän ja 
jäsen Muhammedin kannattaman vastaehdotuksen äänin 7 
(Nordström, Muhammed, Anttila, Kajos, Malinen, Riittinen ja Vuorjoki,) - 
6 (Asko-Seljavaara, Brettschneider, Hursti, Muurinen, Nurmela ja 
Vuorinen), jonka mukaan lausuntoon lisätään seuraava kappale: 
”Sosiaali- ja terveyslautakunta pitää tärkeänä, että paperittomien 
terveydenhuollon järjestämiseen ryhdyttäisiin välittömästi, viimeistään 
vuoden 2013 aikana, kaupungin omin toimenpitein Global Clinicin 
työntekijöitä ja sosiaali- ja terveysministeriötä konsultoiden. 
Terveyspalvelujen järjestämisen lähtökohtana ovat kansainväliset 
ihmisoikeudet, joihin Suomikin on sitoutunut.”

Esittelijä
virastopäällikkö
Matti Toivola

Lisätiedot
Jukka Pellinen, hallintoylilääkäri, puhelin: 310 42305

jukka.pellinen(a)hel.fi
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§ 545
V Sj / Valtuutettu Sanna Vesikansan aloite muuhun kuin kaupungin 
osoittamaan lähikouluun hakeutumisen kriteereistä

HEL 2012-013138 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että 
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Sanna Vesikansan 
aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

hannu.hyttinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Vesikansa Sanna valtuustoaloite Kvsto 26.9.2012 asia 65

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee esittää kaupunginvaltuustolle, että 
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Sanna Vesikansan 
aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

Valtuutettu Sanna ja 15 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, että 
opetuslautakunta muuttaisi oppilaaksioton kriteerejä niin, että 
ensimmäisenä valintakriteerinä on sisaruus.

Kaupunginhallitus viittaa saatuihin lausuntoihin ja toteaa, että 
peruslopetuslain mukaan oppivelvollinen voi pyrkiä oppilaaksi myös 
muuhun kuin kunnan osoittamaan kouluun. Oppilaita otettaessa on 
tällöin sovellettava yhdenvertaisia valintaperusteita. Valintaperusteista 
tulee ilmoittaa etukäteen. Perusopetuslain mukaan oppilaalla on 
kuitenkin aina oikeus käydä kunnan hänelle osoittamaa koulua.

Opetustoimen johtosäännön mukaan opetuslautakunnan 
suomenkielisen jaoston tehtävänä on oman kieliryhmänsä osalta, ellei 
toisin ole määrätty, päättää oppilaaksioton perusteista.
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Suomenkielisten peruskoulujen ns. toissijaisessa oppilaaksiotossa 
noudatetaan opetuslautakunnan suomenkielisen jaoston 13.9.2005 
tekemää päätöstä. Päätöstä ei ole tämän jälkeen muutettu.

Päätöksen mukaan, kun kysymys on Helsingissä asuvasta oppilaasta, 
oppilaalla on ensisijainen oikeus käydä sitä koulua, jonka lautakunnan 
vahvistamalla oppilaaksiottoalueella hän asuu. Toissijaisen 
oppilaaksioton periaatteiden mukaan, jos koulussa on tilaa ensisijaisen 
oppilaaksioton jälkeen, voidaan jäljellä olevat paikat täyttää 
toissijaisessa oppilaaksiotossa yhdenvertaisin valintaperustein.

Opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto on 13.9.2005 päättänyt viisi 
toissijaisen oppilaaksioton kriteeriä. Näistä, kuten 
valtuustoaloitteessakin todetaan, ensimmäisenä valintaperusteena on 
jatkuvuus esi- ja alkuopetuksessa ja toisena valintaperusteena on 
sisaruus.

Edellä todettuja valintaperusteita käytetään siis vain sellaisissa 
tilanteissa, joissa kouluun on perusopetuslain 28 §:n 2 momentin 
mukaisesti pyrkinyt oppilaita ja näitä oppilaita on enemmän kuin 
koulussa on paikkoja niiden oppilaiden jälkeen, joille koulu on 
kaupungin osoittama ns. lähikoulu.

Opetuslautakunnan suomenkielisen jaoston 13.9.2005  päättämät 
suomenkielisten peruskoulujen oppilaaksiottoa koskevat periaatteet 
ovat toimineet hyvin. Sen vuoksi niitä ei ole tarkoituksenmukaista 
muuttaa valtuustoaloitteessa esitetyllä tavalla niin, että ensimmäisenä 
valintaperusteena olisi sisaruus.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

hannu.hyttinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Vesikansa Sanna valtuustoaloite Kvsto 26.9.2012 asia 65

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 29.04.2013 § 508

Pöydälle 29.04.2013

HEL 2012-013138 T 00 00 03

Päätös



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 18/2013 51 (223)
Kaupunginhallitus

Kj/9
06.05.2013

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

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

hannu.hyttinen(a)hel.fi

Opetuslautakunta 05.02.2013 § 6

HEL 2012-013138 T 00 00 03

Päätös

Opetuslautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Peruslopetuslain 28 §:n 2 momentin mukaan oppivelvollinen voi pyrkiä 
oppilaaksi myös muuhun kuin kunnan 6 §:n 2 momentin nojalla 
osoittamaan kouluun. Oppilaita otettaessa on tällöin sovellettava 
yhdenvertaisia valintaperusteita. Valintaperusteista tulee ilmoittaa 
etukäteen. Perusopetuslain 28 §:n 1 momentin mukaan oppilaalla on 
kuitenkin aina oikeus käydä kunnan hänelle osoittamaa koulua.

Opetustoimen johtosäännön 5 §:n 1 momentin 4 kohdan mukaan 
opetuslautakunnan suomenkielisen jaoston tehtävänä on oman 
kieliryhmänsä osalta, ellei toisin ole määrätty, päättää oppilaaksioton 
perusteista.

Suomenkielisten peruskoulujen ns. toissijaisessa oppilaaksiotossa 
noudatetaan opetuslautakunnan suomenkielisen jaoston 13.9.2005 (§ 
102) tekemää päätöstä. Päätöstä ei ole tämän jälkeen muutettu.

Päätöksen mukaan, kun kysymys on Helsingissä asuvasta oppilaasta, 
oppilaalla on ensisijainen oikeus käydä sitä koulua, jonka lautakunnan 
vahvistamalla oppilaaksiottoalueella hän asuu. Toissijaisen 
oppilaaksioton periaatteiden mukaan, jos koulussa on tilaa ensisijaisen 
oppilaaksioton jälkeen, voidaan jäljellä olevat paikat täyttää 
toissijaisessa oppilaaksiotossa yhdenvertaisin valintaperustein.

Opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto on 13.9.2005 (§ 102) 
päättänyt viisi toissijaisen oppilaaksioton kriteeriä. Näistä, kuten 
valtuustoaloitteessakin todetaan, ensimmäisenä valintaperusteena on 
jatkuvuus esi- ja alkuopetuksessa ja toisena valintaperusteena on 
sisaruus.
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Edellä todettuja valintaperusteita käytetään siis vain sellaisissa 
tilanteissa, joissa kouluun on perusopetuslain 28 §:n 2 momentin 
mukaisesti pyrkinyt oppilaita ja näitä oppilaita on enemmän kuin 
koulussa on paikkoja niiden oppilaiden jälkeen, joille koulu on 
kaupungin osoittama ns. lähikoulu.

Opetuslautakunnan suomenkielisen jaoston 13.9.2005 (§ 102) 
päättämät suomenkielisten peruskoulujen oppilaaksiottoa koskevat 
periaatteet ovat toimineet hyvin. Sen vuoksi niitä ei ole 
tarkoituksenmukaista muuttaa valtuustoaloitteessa esitetyllä tavalla 
niin, että ensimmäisenä valintaperusteena olisi sisaruus.

Käsittely

05.02.2013 Ehdotuksen mukaan

Keskustelu.

Hyväksyttiin esittelijän ehdotus.

Esittelijä
opetustoimen johtaja
Rauno Jarnila

Lisätiedot
Anu Kangaste, hallintolakimies, puhelin: 310 87180

anu.kangaste(a)hel.fi
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§ 546
V Sj / Valtuutettu Sari Näreen aloite uimapuvuttoman uinnin 
helpottamisesta

HEL 2012-016365 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että 
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Sari Näreen aloitteen 
loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

hannu.hyttinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Näre Sari valtuustoaloite Kvsto 28.11.2012 asia 53

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee esittää kaupunginvaltuustolle, että 
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Sari Näreen aloitteen 
loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

Valtuutettu Sari Näre ja 15 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan 
uimapuvuttoman uinnin helpottamiseksi, että Yrjönkadun uimahallin 
käyttöä laajennetaan kesään ja yläkerta otetaan asiakaskäyttöön 
viikonloppuisin, ja että uimapuvuttoman uinnin mahdollisuuksia 
parannetaan Seurasaaressa ja että naisille järjestetään kesäisin 
vastaavanlainen mahdollisuus uimapuvuttomaan uintiin kuin miehillä on 
Pihlajasaaressa.

Kaupunginhallitus viittaa saatuun lausuntoon ja toteaa, että 
tämänhetkiset taloudelliset resurssit eivät mahdollista Yrjönkadun 
uimahallin aukioloaikojen laajentamista nykyisestä muita palveluita 
karsimatta. Taloudellisten resurssien lisäksi Yrjönkadun uimahallin 
aukioloaikojen laajentamista vaikeuttavat ammattitaitoisen henkilöstön 
saatavuus kesällä ja tulevan kesän korjaukset. 
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Liikuntalautakunta on päättänyt 15.5.2012 Seurasaaren uimalaa 
koskien, että uimalassa kokeillaan kesällä 2012 yhteiskäyttöä sekä 
uimapuvullista uintia kahtena päivänä (keskiviikko ja sunnuntai) 
viikossa ja viisi päivää viikossa varataan miesten ja naisten erilliseen 
alastonuintiin. Koska kesä 2012 oli kylmä ja sateinen ja uimalan 
käyttäjämäärät jäivät perin pieniksi, joten osittaisen yhteiskäytön 
kokeilua on syytä jatkaa edelleen. Näin annetaan mahdollisimman 
laajalle asiakaskunnalle mahdollisuus käyttää Helsingin ainoaa 
meriuimalaa.

Itäisessä Pihlajasaaressa ylläpidetään edelleen yhteiskäytössä olevaa 
alastonuintialuetta, jossa sekä miehillä että naisilla on päivittäin 
mahdollisuus uimapuvuttomaan uintiin. 

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

hannu.hyttinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Näre Sari valtuustoaloite Kvsto 28.11.2012 asia 53

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 29.04.2013 § 514

Pöydälle 29.04.2013

HEL 2012-016365 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

hannu.hyttinen(a)hel.fi

Liikuntalautakunta 26.03.2013 § 64

HEL 2012-016365 T 00 00 03

Päätös
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Lautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle seuraavanlaisen 
lausunnon otsikossa mainitusta asiasta:

Valtuutettu Sari Näre ja useat muut valtuutetut ovat tehneet 28.11.2012 
valtuustoaloitteen uimapuvuttoman uinnin helpottamiseksi Helsingissä. 
Aloitteessa esitetään seuraavia toimenpiteitä:

-       Yrjönkadun uimahallin käyttöä laajennetaan kesään ja yläkerta 
otetaan asiakaskäyttöön viikonloppuisin
-       uimapuvuttoman uinnin mahdollisuuksia parannetaan 
Seurasaaressa
-       järjestetään naisille kesäisin vastaavanlainen mahdollisuus 
uimapuvuttomaan uintiin kuin miehillä on Pihlajasaaressa

Liikuntavirasto ylläpitää neljää yleisölle avoinna olevaa uimahallia 
(Itäkeskus, Jakomäki, Pirkkola ja Yrjönkatu) sekä Uimastadionin ja 
Kumpulan maauimalaa.

Kesällä 2013 uimahallien kesäseisokit ovat seuraavat:

Itäkeskus 21.6.-11.8.
Jakomäki 3.6. - 1.9.
Pirkkola 1.7. - 11.8.
Yrjönkatu 27.5. - 1.9. (2 krs. suljettu myös toukokuussa)

Samaan aikaan liikuntavirasto kuitenkin avaa maauimalat seuraavasti: 

Uimastadion 6.5-15.9.
Kumpula 27.5. - 25.8.

Tämän hetkiset taloudelliset resurssit eivät mahdollista Yrjönkadun 
uimahallin aukioloaikojen laajentamista nykyisestä muita palveluita 
karsimatta. Vuonna 2012 liikuntalaitososaston menojen 
toteumaprosentti vastaavilla aukioloajoilla oli tasan 100 %. 
Määrärahojen siirto muista laitoksista uimahallien aukioloaikojen 
laajentamiseen vaikeutuu tänä vuonna entisestään sähkön hinnan 
käännyttyä taas nousuun.

Taloudellisten resurssien lisäksi Yrjönkadun uimahallin aukioloaikojen 
laajentamista vaikeuttavat ammattitaitoisen henkilöstön saatavuus 
kesällä ja tulevan kesän korjaukset. Vakinaisen henkilöstön lomat on 
syytä pitää pääosin kesällä, jotta ne eivät toiminnallisesti ja 
taloudellisesti rasita liikaa toimintaa talvikaudella. Tämän lisäksi 
erityisesti osa teknisestä ja kassahenkilökunnasta tarvitaan samaan 
aikaan maauimaloissa riittävän osaamisen varmistamiseksi. 
Maauimaloita ei voida operoida pelkästään kesätyöntekijöiden voimin. 
Tulevana kesänä Yrjönkadun uimahallin 2. kerroksen puukiuas ja sen 
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hormi täytyy uusia, jotta ne voidaan ottaa jälleen käyttöön syyskuun 
alussa. Nämä työt voidaan suorittaa vain laitoksen ollessa suljettuna.           

Liikuntalautakunta on päättänyt 15.5.2012 Seurasaaren uimalaa 
koskien, että uimalassa kokeillaan kesällä 2012 yhteiskäyttöä sekä 
uimapuvullista uintia kahtena päivänä (keskiviikko ja sunnuntai) 
viikossa ja viisi päivää viikossa varataan miesten ja naisten erilliseen 
alastonuintiin. Koska kesä 2012 oli kylmä ja sateinen ja uimalan 
käyttäjämäärät jäivät perin pieniksi, joten osittaisen yhteiskäytön 
kokeilua on syytä jatkaa edelleen. Näin annetaan mahdollisimman 
laajalle asiakaskunnalle mahdollisuus käyttää Helsingin ainoaa 
meriuimalaa.

Itäisessä Pihlajasaaressa ylläpidetään edelleen yhteiskäytössä olevaa 
alastonuintialuetta, jossa sekä miehillä että naisilla on päivittäin 
mahdollisuus uimapuvuttomaan uintiin. 

Esittelijä
liikuntajohtaja
Anssi Rauramo

Lisätiedot
Mia Savolainen, hallintosihteeri, puhelin: 310 87812
Turo Saarinen, osastopäällikkö, puhelin: 310 87801
Petteri Huurre, osastopäällikkö, puhelin: 310 87791
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§ 547
V Vartiokylän tonttien 45459/1-3 asemakaavan muuttaminen (nro 
12149, Liikkalantie, Liikkalankuja)

HEL 2011-004252 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että 
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee hyväksyä 45. kaupunginosan 
(Vartiokylä, Vartioharju) korttelin nro 45459 tonttien nro 1-3 
asemakaavan muutoksen 30.10.2010 päivätyn ja 11.4.2013 muutetun 
asemakaavapiirustuksen nro 12149 mukaisena ja 
asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

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

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12149 kartta, päivätty 
30.10.2012,  muutettu 11.4.2013

2 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12149 selostus, päivätty 
30.10.2012, muutettu 11.4.2013

3 Ilmakuva
4 Havainnekuvat
5 Vuorovaikutusraportti 30.10.2012, muutettu 11.4.2013

Otteet

Ote Otteen liitteet
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskus

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

Helsingin seudun 
ympäristöpalvelut-
kuntayhtymä/Vesihuolto

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, 
asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen 
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hyväksyminen

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee esittää kaupunginvaltuustolle, että 
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee hyväksyä 45. kaupunginosan 
(Vartiokylä, Vartioharju) korttelin nro 45459 tonttien nro 1-3 
asemakaavan muutoksen 30.10.2010 päivätyn ja 11.4.2013 muutetun 
asemakaavapiirustuksen nro 12149 mukaisena ja 
asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein.

Tiivistelmä

Asemakaavan muutosalue sijaitsee Vartioharjussa Itäväylän ja 
Liikkalantien–Liikkalankujan välissä. Ehdotuksessa muutetaan 
voimassa olevan asemakaavan yksi yhdistettyjen liike- ja 
asuntokerrostalojen tontti sekä kaksi teollisuus- ja varastorakennusten 
tonttia asuinkerrostalojen korttelialueeksi.  Kaavaehdotuksen 
rakennusoikeus on
5 000 k-m², kun se voimassa olevassa kaavassa on yhteensä 2 265 k-
m². Enimmäiskerrosluku on vaihdellut voimassa olevassa kaavassa 
yhdestä kolmeen ja ehdotuksessa kolmesta neljään kerrosta. 

Esittelijä

Yleiskaava 2002:ssa alue on kerrostalovaltaista asumisen ja 
toimitilojen aluetta. Voimassa olevassa asemakaavassa vuodelta 1981 
läntisin tontti on yhdistettyjen liike- ja asuntokerrostalojen korttelialuetta 
(ALK). Kerrosluku on enintään kaksi. Muut tontit ovat yhdistettyjen 
teollisuus- ja varastorakennusten korttelialuetta (TTV). Kerrosluku on 
I–III. Kaikkien tonttien rakennusoikeus on yhteensä 2 265 k-m².

Alue on yksityisomistuksessa.

Alue sijaitsee Vartioharjun pientaloalueen länsiosassa ja rajoittuu 
pohjoisessa Itäväylään ja länsipäässään Karhulantiehen, jonka toisella 
puolella on Puotilan ja sen asemanseudun kerrostalokortteleita. 
Alueella on kolme rakennusta, joiden valmistumisvuodet ovat 1940, 
1952 ja 1955 ja joiden yhteenlaskettu kerrosala on 1 878 k-m². 
Korjaamo-, käytettyjen autojen myynti- ja ravintolatoiminnat käyttävät 
tästä noin 70 %, asuminen loput.

Itäväylän liikenne aiheuttaa melu-, pakokaasu- ja hiukkaspäästöjä. 
Tontilla 45459/2 on harjoitettu mm. korjaamotoimintaa. 
Korjaamotoiminta on saattanut aiheuttaa maaperän pilaantumista.

Asemakaavan muutoksen sisältö
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Tavoitteena on alueen muuttaminen tehokkaampaan asumiskäyttöön 
hyvän palvelutason ympäristössä.

Alue on merkitty asuinkerrostalojen korttelialueeksi (AK). Pieni kaista 
nykyistä korttelialuetta on merkitty kaduksi nykytilanteen mukaan. 
Rakennusoikeus on 5 000 k-m², ja kun alueen pinta-ala on 5 631 m², 
tonttitehokkuudeksi muodostuu 0,89. Kerrosluku on neljä, pieneltä osin 
kolme.

Suunniteltu rakennus sijoittuu Itäväylän suuntaisesti nelikerroksisena 
massana ja tämän suhteen kolmena poikittaisena massana, jotka 
alarinteen puolella ovat neljän kerroksen korkuisia ja omakotikorttelien 
puolella mataloituivat kolmeen kerrokseen. Nämä kolme "pihataloa" 
näkyvät Itäväylän suuntaan niin, että niiden välissä on 
lasiparvekekytkös. Kaavassa on määräys perheasuntojen osuudesta.

Autopaikkojen vähimmäisvaatimus on kaupunkisuunnittelulautakunnan 
7.2.2012 hyväksymän laskentaohjeen mukainen ja autopaikat on 
sijoitettu osin ensimmäisen kerroksen/kellaritason autotalleihin, osin 
pihalle tontin pohjoisreunaan. 

Kaavassa määrätään meluselvityksen perusteella rakennuksen 
ulkoseinien ääneneristävyys, ja lisäksi rakennuksen sijoittaminen 
tontille ja Itäväylän meluseinä tontin kohdalla suojaavat tontin ulkotiloja. 
Kaavassa on annettu määräys maaperän pilaantuneisuuden 
selvittämisestä ja pilaantuneen maaperän puhdistamisesta.

Asemakaavan muutoksen toteuttamisen vaikutukset

Kaavan toteuttaminen tuo uusia asuntoja hyvän palvelutason alueelle. 
Kaupunkikuvallisesti kaavan toteuttaminen ulottaa 
kerrostalorakentamisen aikaisempaa idemmäs Itäväylän varressa 
Puotilan asemanseutua ajatellen. Uusi rakentaminen suojaa melulta 
myös ylempänä rinteessä olevia pientaloja.

Kaavan toteuttaminen edellyttää kunnallisteknisten johtojen siirtoa pois 
korttelialueelta. Vesihuollon johtosiirron kustannusarvio on ilman 
arvonlisäveroa noin 50 000 euroa ja tietoliikennejohdon siirron 
kustannukset ilman liikennejärjestelyjä ja päällystetöitä noin 20 000 
euroa. Johtosiirtojen kustannuksista vastaa hankkeeseen ryhtyvä 
täysimääräisinä.

Suunnittelun vaiheet ja vuorovaikutus

Kaavoitustyö on tullut vireille tonttien omistajien hakemuksien johdosta. 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta esitettiin mielipide, jossa viittä 
kerrosta pidettiin liian korkeana rakentamisena ja ehdotettiin, ettei 
suunnittelualueelle kaavoitettaisi yli 3–4-kerroksisia taloja. Mielipide on 
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otettu huomioon niin, että kerroslukua on madallettu ja se on nyt neljä, 
aivan pieneltä osin kolme.

Asemakaavaan on viranomaiskannanottojen johdosta lisätty määräys 
ilman sisäänotosta pihan puolelta tai katolta. Määräys rakennuksia 
yhdistävien parvekkeiden kiinteästä lasituksesta Itäväylän puolella oli jo 
kaavaluonnoksessa.

Asemakaavan muutosehdotus oli julkisesti nähtävillä 30.11.2012 - 
4.1.2013.

Ehdotuksesta ei esitetty muistutuksia. Ehdotuksesta ovat antaneet 
lausuntonsa kiinteistölautakunta, rakennusvirasto, pelastuslautakunta 
ja ympäristölautakunta.

Lausunnoissaan kiinteistölautakunta (10.1.2013) ja rakennusvirasto 
(16.1.2013) puoltavat ehdotusta. Kiinteistölautakunta toteaa lisäksi, että 
tonttien ollessa eri omistajien hallussa ei kaavanmuutoksesta aiheudu 
sellaista merkittävää arvonnousua, että maapoliittisia neuvotteluja olisi 
tarpeen käydä. Asemakaavan toteuttaminen katualueen osalta 
edellyttää aluejärjestelyä kaupungin ja tontin 45459/1 omistajan välillä, 
ja että järjestely tullaan valmistelemaan kaavan saatua lainvoiman. 
Pelastuslautakunta (18.12.2012) toteaa, että asuntojen 
varatiejärjestelyihin on kiinnitettävä erityistä huomiota. 
Ympäristölautakunta (11.12.2012) ehdottaa, että ehdotusta 
tarkistettaisiin siten, että melusuojausvaatimukset myös 
päätyasunnoissa ja niiden parvekkeilla toteutuvat.

Asemakaavapiirustuksen melusuojausmääräystä on tarkistettu. 
Pelastuslautakunnan huomautus asuntojen varatiejärjestelyistä 
saatetaan rakennuttajan tietoon. Varatiejärjestelyt ratkaistaan 
rakennuslupamenettelyn yhteydessä.

Lausunnot on referoitu tarkemmin ja niihin on annettu vastineet liitteenä 
olevassa vuorovaikutusraportissa. 

Asemakaavan muutosehdotukseen tehdyt muutokset 

Ympäristölautakunnan lausunnon johdosta asemakaavan 
muutosehdotukseen on tehty seuraava muutos:

 Kaavakarttaan on lisätty parvekkeiden melusuojausmääräys 
rakennuksen lounais- ja luoteispäihin, asemakaavaselostuksen 
liitteenä olevan meluselvityksen perusteella.

Asemakaavan muutosehdotukseen on lisäksi tehty seuraava tarkistus:

 Asuntotyyppimääräystä perheasuntojen osuudesta on muutettu 
viimeisimpään kaavoissa käytettyyn muotoon.
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Tehdyt muutokset eivät ole olennaisia, joten ehdotusta ei ole tarpeen 
asettaa uudelleen nähtäville.

Päätösesitys 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 12149 kartta, päivätty 
30.10.2012,  muutettu 11.4.2013

2 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12149 selostus, päivätty 
30.10.2012, muutettu 11.4.2013

3 Ilmakuva
4 Havainnekuvat
5 Vuorovaikutusraportti 30.10.2012, muutettu 11.4.2013

Otteet

Ote Otteen liitteet
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskus

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

Helsingin seudun 
ympäristöpalvelut-
kuntayhtymä/Vesihuolto

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, 
asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen

Tiedoksi

Kaupunkisuunnittelulautakunta
Kiinteistölautakunta
Rakennuslautakunta
Pelastuslautakunta
Ympäristölautakunta
Kaupunginmuseo
Helsingin Energia -liikelaitos
Rakennusvirasto
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Päätöshistoria

Kaupunkisuunnitteluvirasto 11.4.2013

HEL 2011-004252 T 10 03 03

Hankenumero 0745_2

45. kaupunginosan (Vartiokylä, Vartioharju) korttelin 45459 tontteja 1-3 
koskevasta asemakaavan muutosehdotuksesta (nro 12149) annetut 
lausunnot.

Kaupunkisuunnittelulautakunta puolsi 30.10.2012 asemakaavan 
muutosehdotuksen hyväksymistä.

Kolme liike- ja asunto- tai teollisuus- ja varastokäytössä olevaa tonttia 
yhdistetään ja muutetaan asuinkerrostalojen korttelialueeksi. Uusi 
rakennusoikeus on 5 000 kerros-m2.

Asemakaavan muutosehdotus oli julkisesti nähtävillä 30.11.2012 - 
4.1.2013. 

Ehdotuksesta ei esitetty muistutuksia. Ehdotuksesta ovat antaneet 
lausuntonsa kiinteistölautakunta, rakennusvirasto, pelastuslautakunta 
ja ympäristölautakunta.

Lausunnoissaan kiinteistölautakunta (10.1.2013) ja rakennusvirasto 
(16.1.2013) puoltavat ehdotusta. Kiinteistölautakunta toteaa lisäksi, että 
asemakaavan toteuttaminen katualueen osalta edellyttää 
aluejärjestelyä kaupungin ja tontin 45459/1 omistajan välillä, ja että 
järjestely tullaan valmistelemaan kaavan saatua lainvoiman. 

Pelastuslautakunta (18.12.2012) toteaa, että asuntojen 
varatiejärjestelyihin on kiinnitettävä erityistä huomiota. 

Ympäristölautakunta (11.12.2012) ehdottaa, että ehdotusta 
tarkistettaisiin siten, että melusuojausvaatimukset myös 
päätyasunnoissa ja niiden parvekkeilla toteutuvat. 

Kaupunkisuunnitteluvirasto toteaa, että kaavakartan 
melusuojausmäärästä on tarkistettu. Pelastuslautakunnan huomautus 
asuntojen varatiejärjestelyistä saatetaan rakennuttajan tietoon. 
Varatiejärjestelyt ratkaistaan rakennuslupamenettelyn yhteydessä.

Lausunnot on referoitu tarkemmin ja niihin on annettu vastineet liitteenä 
olevassa vuorovaikutusraportissa.

Asemakaavan muutosehdotukseen tehdyt muutokset
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Ympäristölautakunnan lausunnon johdosta asemakaavan 
muutosehdotukseen on tehty seuraava muutos:

 kaavakarttaan on lisätty parvekkeiden melusuojausmääräys 
rakennuksen lounais- ja luoteispäihin, asemakaavaselostuksen 
liitteenä olevan meluselvityksen perusteella.

Asemakaavan muutosehdotukseen on lisäksi tehty seuraava tarkistus:

 asuntotyyppimääräystä perheasuntojen osuudesta on muutettu 
viimeisimpään kaavoissa käytettyyn muotoon.

Jatkotoimenpiteet

Kaava-alueeseen ei liity maankäyttösopimusmenettelyä.

Kaupunkisuunnitteluviraston mielestä tehdyt muutokset eivät ole 
olennaisia, joten ehdotusta ei ole tarpeen asettaa uudelleen nähtäville.

Lisätiedot
Kari Piimies, toimistopäällikkö, puhelin: 310 37327

kari.piimies(a)hel.fi

Rakennusvirasto 16.1.2013

HEL 2011-004252 T 10 03 03

Yleistä

Asemakaavan muutosalue sijaitsee Itä-Helsingin Vartioharjussa, 
Itäväylän varrella. Asemakaavan muutosehdotus koskee korttelin 
45459 tontteja 1-3.

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on parantaa tonttien 
käyttömahdollisuuksia rakennusoikeutta nostamalla. Muutoksen myötä 
kolme tonttia yhdistetään yhdeksi kerrostalotontiksi. Tonteilla on tällä 
hetkellä yhteensä kaksi asuinrakennusta liiketiloineen sekä yksi 
varasto- ja kaupparakennus. Rakennukset on rakennettu 1940- ja 
1950- luvuilla. Nykyiset talot puretaan, ja yhdistetylle tontille tulee 
kolme uutta kerrostaloa, joissa on asunnot 120 asukkaalle.

Alueelta on lyhyt kävelymatka Puotilan metroasemalle ja 
Itäkeskukseen. Asemakaavan muutos on Helsingin kaupungin 
strategiaohjelman mukaista kaupunkirakenteen tiivistämistä ja 
eheyttämistä.

Rakennusvirasto puoltaa asemakaavan muutosehdotusta.

28.8.2012 Lausunto annettu
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Esittelijätiedot
kaupunginarkkitehti
Jukka Kauto

Lisätiedot
Nina Mouhu, aluesuunnittelija, puhelin: 310 39838

nina.mouhu(a)hel.fi
Jenna Ikonen, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38939

jenna.i.ikonen(a)hel.fi

Kiinteistölautakunta 10.01.2013 § 9

HEL 2011-004252 T 10 03 03

Kiinteistökartta K5 S3, Liikkalantie 2 ja 4, Liikkalankuja 2 ja 4

Päätös

Lautakunta päätti antaa kaupunkisuunnittelulautakunnalle Vartiokylän 
korttelin nro 45459 tonttien nrot 1-3 asemakaavan muutosehdotuksesta 
nro 12149 seuraavan lausunnon:

Lautakunta toteaa, että kaava-alueen tontit ovat yksityisten 
omistuksessa.

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on muuttaa nykyinen alue 
tehokkaampaan asumiskäyttöön.

Kaavamuutoksessa kolme rakennettua teollisuus-, varasto-, liike- ja/tai 
asuinkäytössä olevaa tonttia 45459/1-3 yhdistetään ja muodostetaan 
uudeksi asuinkerrostalojen korttelialueen (AK) tontiksi 45459/7. Tontin 
rakennusoikeus on yhteensä 5 000 k-m² ja tonttitehokkuus on e=0,89. 
Lisäksi asemakaavan muutoksessa korttelialueen tontista 45459/1 on 
merkitty noin 44 m² katualueeksi. 

Asemakaavan toteuttaminen katualueen osalta edellyttää 
aluejärjestelyä kaupungin ja tontin 45459/1 omistajan välillä. Järjestely 
tullaan valmistelemaan kaavan saatua lainvoiman.

Koska kullakin tontilla on eri omistaja eikä tonttien omistajille koidu 
kaavasta kaupunginhallituksen 9.2.2004 tekemän maapoliittisen 
päätöksen edellyttämää merkittävää hyötyä, maapoliittisia neuvotteluja 
ei ole tarpeen käydä. 

Lautakunnalla ei ole huomauttamista kaavamuutosehdotuksen 
johdosta.

Esittelijä
osastopäällikkö
Juhani Tuuttila
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Lisätiedot
Kirsi Federley, tonttiasiamies, puhelin: 310 36451

kirsi.federley(a)hel.fi

Pelastuslautakunta 18.12.2012 § 161

HEL 2011-004252 T 10 03 03

Päätös

Pelastuslautakunta päätti antaa asiasta seuraavan lausunnon:

Asuntojen varatiejärjestelyihin on kiinnitettävä erityistä huomiota.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian 
valmistelua. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.

Esittelijä
pelastuskomentaja
Simo Wecksten

Lisätiedot
Pulmu Waitinen, palotarkastaja, puhelin

pulmu.waitinen(a)hel.fi

Ympäristölautakunta 11.12.2012 § 356

HEL 2011-004252 T 10 03 03

Päätös

Ympäristölautakunta päätti antaa seuraavan lausunnon. 

Itäväylän meluhaittojen vuoksi rakennusosien välisten parvekkeiden 
väylän puoleiset lasitukset on määrätty toteutettaviksi kiinteinä. 
Parvekkeet avautuvat varsinaisesti suojaisemman sisäpihan puolelle. 
Selostuksesta ei kuitenkaan ilmene, koskeeko suojausvaatimus myös 
päätyjen parvekkeita, jotka ovat melulle alttiina. Meluhaittojen 
torjumiseksi on edelleen annettu määräys, jonka mukaan  asuntojen 
ikkunat eivät saa sijoittua yksinomaan pohjoiseen, Itäväylän suuntaan. 
Itäväylän ja Karhulantien kulmauksessa ulkomelutaso on korkea myös 
päädyssä ja sisäpihan puolellakin, jolloin tavoitteena pidettävää 
asuinhuoneiden avautumista myös hiljaiseen suuntaan ei saavuteta. 
Asemakaavaehdotusta tulisi tarkistaa siten, että 
melusuojausvaatimukset myös päätyasunnoissa ja niiden parvekkeilla 
toteutuvat.

Esittelijä
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ympäristöpäällikkö
Päivi Kippo-Edlund

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

eeva.pitkanen(a)hel.fi

Kaupunkisuunnittelulautakunta 30.10.2012 § 379

HEL 2011-004252 T 10 03 03

Ksv 0745_2, Liikkalantie 2 ja 4 sekä Liikkalankuja 2 ja 4, karttaruutu K5/S3

Päätös

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti:

 lähettää 30.10.2012 päivätyn 45. kaupunginosan (Vartiokylä, 
Vartioharju) korttelin 45459 tonttien 1–3 asemakaavan 
muutosehdotuksen nro 12149 kaupunginhallitukselle puoltaen 
sen hyväksymistä

 antaa vuorovaikutusraportin mukaisen vastineen esitettyyn 
mielipiteeseen.

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

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

Päätösjakelu:

- kaupunginhallitus

- hallintokeskus/Kaj:n rooteli, Vartiainen

- laskutus, hallintokeskus, Maunula

- laskutus, kaupunkisuunnitteluvirasto, Koski

Esittelijä
asemakaava-arkkitehti
Annukka Lindroos

Lisätiedot
Kari Piimies, toimistopäällikkö, puhelin: 310 37327

kari.piimies(a)hel.fi
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Helsingin Energia -liikelaitos 12.9.2012

HEL 2011-004252 T 10 03 03

Helsingin Energian kannanotto on liitteessä 1.

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

jouni.kivirinne(a)helen.fi

Kaupunginmuseo Kulttuuriympäristöyksikkö 22.8.2012

HEL 2011-004252 T 10 03 03

Asemakaavan muutos mahdollistaa nykyisen pientalokorttelin 
muuttamisen asuinkerrostalojen korttelialueeksi. Lähiympäristö 
Liikkalantien eteläpuolella on pientalovaltaista aluetta, Karhulantien ja 
Itäväylä välissä on uudehkoja kerrostaloja. Kaavamuutoksella 
mahdollistetaan vastaava kehitys Liikkalantien ja Itäväylän rajaamassa 
korttelissa.

Kaupunginmuseo pitää valitettavana, ettei kaava-alueella sijaitsevalla 
entisellä pankki- ja liikerakennuksella ole kaavamuutoksessa 
säilymisedellytyksiä. Kaksikerroksisen aikakaudelleen tyypillistä 
pienimittakaavaista liikearkkitehtuuria edustavan rakennuksen 
suunnitteli arkkitehti Niilo Kokko. Rakennuslupa on myönnetty vuonna 
1954. Rakennuksessa sijaitsi alun perin Kansallisosakepankin konttori, 
myymälätiloja ja toinen kerros oli varattu asuntoja varten. Rakennus on 
jäänyt Itäväylältä tarkasteltaessa lähes näkymättömiin meluaidan 
taakse, joten tärkeä osa sen kaupunkikuvallista merkitystä on 
menetetty.

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

sari.saresto(a)hel.fi
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§ 548
V Länsisataman tontin 20803/1 asemakaavan muuttaminen (nro 
12101; Jätkäsaaren tornihotelli)

HEL 2011-005696 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että 
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee hyväksyä 20. kaupunginosan 
(Länsisatama) korttelin nro 20803 tontin nro 1 ja katualueen 
asemakaavan muutoksen 6.3.2012 päivätyn ja 27.11.2012 muutetun 
piirustuksen nro 12101 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta 
ilmenevin perustein.

Käsittely

Hylkäysehdotus:
Osku Pajamäki: Kaupunginhallitus hylkää esityksen.

Kannattajat: Sirpa Puhakka

Äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan

EI-ehdotus: Kaupunginhallitus hylkää esityksen.

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

Ei-äänet: 5
Jorma Bergholm, Tuomas Kurttila, Osku Pajamäki, Sirpa Puhakka, 
Marcus Rantala

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Äänin 10 - 5 kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri
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Lisätiedot
Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36024

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12101 kartta, päivätty 6.3.2012, 
muutettu 20.11.2012

2 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12101 selostus, päivätty 
6.3.2012, muutettu 27.11.2012, päivitetty Kslk:n 27.11.2012 päätöksen 
mukaiseksi

3 Havainnekuva 20.11.2012
4 Näkymä Mechelininkadulta
5 Näkymä Hietalahdenrannasta 
6 Ilmakuva asemakaavan muutosalueesta
7 Vuorovaikutusraportti 6.3.2012, täydennetty 20.11.2011 sekä 

keskustelutilaisuuden 9.1.2012 muistio
8 Osa päätöshistoriaa 

Otteet

Ote Otteen liitteet
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskus

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, 
asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen
Liite 1
Liite 2
Liite 7
Liite 8

Helsingin seudun 
ympäristöpalvelut -kuntayhtymä

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, 
asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen

Helen Sähköverkko Oy Esitysteksti
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, 
asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee esittää kaupunginvaltuustolle, että 
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee hyväksyä 20. kaupunginosan 
(Länsisatama) korttelin nro 20803 tontin nro 1 ja katualueen 
asemakaavan muutoksen 6.3.2012 päivätyn ja 27.11.2012 muutetun 
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piirustuksen nro 12101 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta 
ilmenevin perustein.

Tiivistelmä

Asemakaavan muutos mahdollistaa 33-kerroksisen kongressihotellin 
rakentamisen Jätkäsaareen.  Tavoitteena on, että hotellista tulee yksi 
Jätkäsaaren maamerkeistä ja että rakentaminen edistää 
kaupunkirakenteen hahmotettavuutta ja uuden alueen positiivista 
imagoa. Rakennus olisi valmistuessaan kantakaupungin korkein 
rakennus. Rakennuksen on tarkoitus hahmottua luontevaksi osaksi 
kaupungin uutta korkean rakentamisen kokonaisuutta. Lisäksi korkea 
rakentaminen tukee tehokkuudellaan  Jätkäsaaren tavoitetta olla 
kantakaupungin laajennus. 

Tontin käyttötarkoitus säilyy ennallaan. Muutosalueen tontin pinta-ala 
on 2 984 m2 ja kokonaiskerrosala  26 500 k-m², jossa voimassa olevan 
kaavan sallimaan kerrosalaan on lisäystä
11 700 k-m². Vastaavasti korkein sallittu kerrosluku kasvaa 
kuudestatoista kolmeenkymmeneenkolmeen.

Koska kyseessä on yksittäiselle hankkeelle laadittu asemakaavan 
muutos, kaavassa on toteuttamista koskeva viiden vuoden määräaika. 
Mikäli hanketta ei ole määräajassa toteutettu, rakentaminen edellyttää 
asemakaavan ajanmukaisuuden arviointia. Kaupunginhallitus on 
varannut kyseisen tontin AB Invest AS:lle 21.3.2011 korkeatasoisen 
hotellirakennuksen suunnittelua varten. Voimassa olevassa kaavassa 
rakennus on 16-kerroksinen ja sen kerrosala on 14 800 k-m2. 
Tontinvaraus on rauennut vuoden 2012 lopussa ja yhtiö on hakenut 
17.12.2012 päivätyllä hakemuksella tontin varauksen jatkamista 
vuoden 2013 loppuun. Mikäli valtuusto hyväksyy kaavan, tullaan 
uudessa varauspäätöksessä  asettamaan hankkeen korkealaatuiseen 
toteuttamistapaan liittyvät  ehdot ja jatkosuunnitteluohjeet. 

Talous- ja suunnittelukeskus on laatinut hankkeesta 
kaupunkisuunnittelulautakunnan ehdottaman elinkeino- ja 
työllisyysvaikutuksia koskevan selvityksen. 

Esittelijä

Helsingin yleiskaava 2002:ssa alue on asuin- ja työpaikka-aluetta. 
Yleiskaavassa Jätkäsaari on rajattu suunnittelualueeksi, jossa 
maankäyttömuotojen ja niiden välisten suhteiden sijainti ja rajaukset 
ratkaistaan yksityiskohtaisella kaavoituksella.

Jätkäsaaren alueelle on laadittu osayleiskaava, jonka 
kaupunginvaltuusto hyväksyi 21.6.2006. Osayleiskaavassa tontti on 
lähipalvelu- ja työpaikka-aluetta. Työpaikkarakentamisen tulee olla 
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ympäristövaikutuksiltaan liike-, toimisto- ja näihin verrattavia tiloja. Nyt 
laadittu asemakaavan muutos on osayleiskaavan mukainen. 
Osayleiskaava sai lainvoiman 18.8.2006.

Alueella on voimassa asemakaava nro 11770 (vahvistettu 7.8.2009). 
Kaavan mukaan alue on hotellirakennusten korttelialuetta ja 
Jätkäsaarenlaiturin katualuetta. Hotellin rakennusoikeus on 14 800 k-
m2, ja maksimikorkeus on kuusitoista kerrosta. Alueen läpi kulkee 
tulvareitti. Lisäksi tontilla on vaatimus tontin viereisen rantamuurin 
ankkuroinnin rakenteiden ylläpidosta.

Asemakaavan muutoksen kuvaus

Nykyisen Helsingin kaupunkikuvallinen ominaispiirre perustuu 
kaupungin merelliseen horisontaaliseen siluettiin. Yhtenäisestä 
kaupunkirakenteesta kohoavat maamerkit muodostavat koko 
pääkaupungin ikonisen maiseman. Korkeilla rakennuksilla on 
mahdollisuus luoda uusia kaupunkinäkymiä ja mielenkiintoisia 
kaupunkikuvallisia kontrasteja.

Jätkäsaareen saavutaan kaupunkirakenteellisesta solmukohdasta, 
jossa meri, uusi ja vanha kaupunkirakenne sekä liikenne kohtaavat. 
Tornihotelli muodostaa porttiaiheen ja korostaa Jätkäsaareen 
saapumista. 

Valmistuessaan tornihotelli on Helsingin kantakaupungin korkein 
rakennus. Rakennuksen arkkitehtuurin tulee sopeutua kantakaupungin 
ilmeeseen hahmoltaan ja materiaaleiltaan. Samanaikaisesti tornihotelli 
on alueen identiteettiä muovaava maamerkkirakennus. Arkkitehtuurissa 
tulee korostaa pystysuuntaisia teemoja raskaan vaikutelman 
välttämiseksi.

Voimassa olevassa asemakaavassa on maksimissaan 
kuusitoistakerroksinen hotelli myös alueen pohjoispuolisella 
korttelialueella (20007/16). Tässä korttelissa korkeasta rakentamisesta 
on aikomus luopua ja pidättäytyä kahdeksassa kerroksessa.

Asemakaavaehdotuksen jälkeen tornin sijaintia on siirretty noin kuusi 
metriä etelään. Tällöin voidaan varata riittävästi tilaa 
Tyynenmerenkadun pohjoiseen suuntaavan lisäkaistan rakentamiseen 
sekä myös riittävä etäisyys kaava-alueen pohjoispuolella sijaitseviin 
kaukolämpöputkiin. Kaavaan on myös lisätty kellaritason ajoyhteys 
eteläpuoliseen rakennukseen.

Asemakaavan muutoksen vaikutukset
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Tornihotelli muodostaa päätteen Mechelininkadulle ja Bulevardille. 
Jätkäsaaren tuloristeyksen se merkitsee suuruudellaan. Hietalahden 
avoimen vesialueen reunalle se muodostaa voimakkaan dominantin. 

Mereltä saapuville laivoille se on kuin majakka ja samalla portti 
kaupunkiin. Mereltä katsoen sijainti on Helsingin ulkoisesta 
rantaviivasta tarpeeksi kaukana kaupungin sisällä, jotta se ei riko 
visuaalisesti yhtenäistä rannikkoa. Sen edessä tulevat myös olemaan 
maailman suurimmat risteilijät sekä valtavat satamarakennukset. 

Kaupungin eteläisessä julkisivussa torni on pitkällä kaupungin 
länsireunassa, joten se ei riko vanhan kantakaupungin yhtenäistä 
kaupunkirakennetta eikä merellistä siluettia. Sen sijaan Helsinkiä 
kokonaisuudessa mereltä päin katsoen, korkea rakennus keskustan 
länsipuolella toimii Itä- ja Pohjois-Helsingin tornirakennusten kanssa 
tasapainottavasti, koskematta vanhan keskustan yhdenmukaiseen 
mittakaavaan. 

Lähiympäristön arvokas rakennuskanta on otettu massoittelussa 
huomioon. Tornirakennus on suhteutettu historialliseen 
lähiympäristöönsä niin, että sen matalampi osa liittyy 
Jätkäsaarenlaiturin suojeltujen makasiinien rivistöön.

Asemakaavan muutoksen mukainen toiminta tuottaa liikennettä noin 
650 ajoneuvoa vuorokaudessa, mikä ei merkittävästi vaikuta liikenteen 
sujuvuuteen. Länsiterminaalin liikenne aiheuttaa ajoittain 
ruuhkatilanteita, mikä voi huonontaa hotellin liikenteen sujuvuutta.

Korkeaan rakentamiseen suhtautuminen on selvästi kaksijakoista: 
toiset kokevat sen liian raskaana ja ahdistavana, kun taas toiset 
kokevat sen urbaaniksi ja kaupunkia elävöittäväksi. Objektiivista arviota 
on vaikea määrittää. 

Kaupunkisuunnitteluvirasto on laatinut osana korkean rakentamisen 
raporttia animaation, jossa voi tarkastella vaikutusta suurmaisemaan 
mereltä katsottuna. Virtuaalinen veneretki Helsingin keskustan 
edustalla alkaa Ruoholahdesta ja päättyy Kalasatamaan. Animaatiossa 
näkyvät selvästi niin Jätkäsaareen, Kalasatamaan kuin Keski-
Pasilaankin suunnittelut tornitalot. Animaatiota voi katsella internetissä 
osoitteessa: http://www.hel.fi/hki/Ksv/fi/Uutiset/tornivideo.

Uusi hotelli- ja kongressikeskus tuo lisää alan työpaikkoja Helsinkiin. 
Ala on jo nyt merkittävä työllistäjä Helsingissä. Uusi hotelli mahdollistaa 
majoittumisen matkustajasataman läheisyydessä ja tarjoaa 
kansainvälisesti kilpailukykyisen kongressitilan. Elinkeinovaikutuksia on 
täydennetty kaupunginhallituksen talous- ja suunnittelukeskukselta 
pyytämällä selvityksellä, joka ilmenee päätöshistoriasta.
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Asemakaavan muutos ei muuta yhdyskuntataloudellisia vaikutuksia 
voimassa olevaan asemakaavaan nähden. Alueelle on aikaisemmin 
rakennettu kunnallistekniikka. Pilaantunut maaperä kunnostetaan 
rakentamisen edellyttämässä aikataulussa.

Suunnittelun vaiheet ja vuorovaikutus

Kaavoitustyö on käynnistetty AB Invest AS:n aloitteesta, jolle 
kiinteistölautakunta on varannut voimassa olevan kaavan mukaisen 
tontin suunnittelua varten 31.12.2012 saakka. Kaupunki omistaa 
asemakaava-alueen. Uusi varaushakemus on jätetty ja siinä on 
mahdollista asettaa tarpeellisia jatkosuunnitteluun tai toteuttamiseen 
liittyviä ehtoja, joilla voidaan varmistaa hankkeen korkeatasoinen 
toteutus.

Osallistuminen ja vuorovaikutus on järjestetty osallistumis- ja 
arviointisuunnitelman mukaisesti. Kaavaluonnoksesta jätettiin 25 
kirjallista mielipidettä, jotka on kaavoitustyössä otettu mahdollisuuksien 
mukaan huomioon. Valtaosa mielipiteistä oli kuitenkin hankkeen 
korkeutta vastustavia. 

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti 13.3.2012 puoltaa asemakaavan 
muutosehdotuksen hyväksymistä.

Asemakaavan muutosehdotus oli julkisesti nähtävillä 27.4. - 28.5.2012. 
Ehdotuksesta tehtiin 8 muistutusta, sekä saatiin kaksi kirjettä ja 
hankittiin 10 lausuntoa.

Ehdotuksesta ovat antaneet lausuntonsa Helsingin Energia -liikelaitos 
ja Helsingin Sähköverkko Oy, Helsingin seudun ympäristöpalvelut -
kuntayhtymän (HSY) vesihuolto, Helsingin Satama -liikelaitos, 
kaupunginmuseon johtokunta, kiinteistölautakunta, yleisten töiden 
lautakunta, pelastuslautakunta, ympäristölautakunta sekä Uudenmaan 
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.

Ehdotuksesta pyydettiin lisäksi rakennuslautakunnan sekä talous- ja 
suunnittelukeskuksen lausunnot.

Muistutukset, kirjeet ja lausunnot käsittelivät tornihotellin roolia 
kaupungin silhuetissa, kaupunkikuvallista vaikutusta lähialueilla, 
rakennuksen ulkomuotoa, vaikutusta liikenteeseen, hotellin 
tarpeellisuutta, turvallisuusnäkökohtia, tuulisuutta ja varjoisuutta sekä 
selvitysten ja vaikutusten arvioinnin riittävyyttä. Yhdessä 
muistutuksessa ehdotettiin, että tutkittaisiin mahdollisuuksia hyödyntää 
makasiinin tiloja hotellitoimintaan. Mielipiteet ja muistutukset olivat 
pääosin hankkeeseen kielteisesti suhtautuvia, etenkin sen kerrosluvun 
huomattava nosto koettiin ympäristöönsä sopimattomaksi.
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Tornia koskevassa infotilaisuudessa (9.1.) , joissa oli läsnä lähes 90 
osallistujaa, puheenvuoron käyttäneet asukkaat vastustivat 
yksimielisesti suunnitelmaa. Kaavamuutosehdotus huolestuttaa 
asukkaita ei ainoastaan Jätkäsaaressa vaan myös Lauttasaaressa, 
Ruoholahdessa, Kampissa, Punavuoressa ja Eirassa.  

Muistutuksissa katsottiin lisäksi, että korkean rakentamisen selvitys 
olisi tullut käsitellä kuten yleiskaava, jotta turvataan riittävä 
vuorovaikutus ja vaikuttaminen.

Yhdessä muistutuksessa ja kirjeessä kannatettiin hotellin rakentamista 
kaavaehdotuksessa esitetyn mukaisesti. Tornin katsottiin tuovan 
alueelle vaihtelua ja painoarvoa luoden Jätkäsaarelle oman maamerkin 
ja identiteetin.

Lausunnot käsittelivät tornihotellin asemaa kaupunkirakenteessa ja 
kaupunkikuvassa, rakennuksen massoittelua, julkisivumateriaaleja ja 
vaikutuksia ympäristöön, liikenne- ja pysäköintijärjestelyjä sekä 
ympäristöhäiriöitten, yhdyskuntateknisten rakenteitten ja johtojen sekä 
tulvariskien ja turvallisuuskysymyksien huomioon ottamista.

Kaupunginmuseon johtokunta ei puoltanut asemakaavaehdotusta. 
Museon johtokunta katsoi, että Jätkäsaaren tornihanke on ristiriidassa 
Helsingin merellisen maiseman, kantakaupungin rakentamisen 
mittakaavan ja maamerkkien sekä niihin liittyvien kulttuurihistoriallisten 
arvojen vaalimisen kanssa. Kiinteistölautakunnan mukaan yksittäisen 
näin korkean hankkeen sijoittaminen kantakaupunkiin kiinteästi 
liittyvälle alueelle ei ole perusteltua kaupunkikuvallisista syistä. Hanke 
tulisi toteuttaa nykyisen voimassa olevan asemakaavan ja 
kaupunginhallituksen tontinvarauspäätöksen mukaisesti enintään 16-
kerroksisena.

Uudenmaan ELY-keskus totesi, että korkean ja massiivisen 
rakennuksen sijoittaminen horisontaaliseen, kapeiden kirkontornien ja 
savupiippujen jäsentämään kaupunkikuvaan ja maisemaan on vaikeaa 
ja voi osoittautua mahdottomaksi. Tornihotellin tuulivaikutuksia tulee 
tutkia jatkosuunnittelussa. ELY-keskus katsoi, että vaikutusten arviointi 
on tehtävä jo kaavavaiheessa ja varmistettava, että haittojen 
lieventämiselle tarvittavat toimet on mahdollista toteuttaa.

ELY-keskus huomautti lisäksi, että kaavakartasta ja kaavaselvityksestä 
alinta rakentamiskorkeutta ja tulvariskejä koskevat tiedot ovat 
puutteellisia ja niitä tulee täydentää. Asemakaavasta tulee käydä ilmi, 
mille korkeudelle meriveden pinta voi nousta aiheuttamatta haittaa 
rakenteille. Lisäksi kaavasta tulee näkyä alin rakentamiskorkeus, 
hulevesien käsittelymenetelmille varatut alueet sekä riittävästi alueen 
korkotasoja. Rakentamisesta on pyydettävä kaupunginmuseon 
lausunto.
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Helsingin Energia -liikelaitoksen näkemyksen mukaan noin 720 m 
etäisyydellä sijaitsevan Munkkisaaren huippulämpökeskuksen ja 
mahdollisesti myös kauempana sijaitsevien Salmisaaren 
voimalaitoksen ja Kellosaaren varavoimalaitoksen käyttöhäiriöt voivat 
aiheuttaa ilmanlaadun haittaa hotellirakennuksen ympärillä.

Asemakaavan muutosehdotukseen ja kaavaselostukseen on 
lausuntojen johdosta tehty tarkistuksia. 

Lausuntojen johdosta tehdyt muutokset:

 Tontille 20803/2 on johdettu ajoyhteys kellarikerroksen kautta. 
 Korttelialueen rajaa on muutettu siten, että Tyynenmerenkadulle 

on jatkossa mahdollista rakentaa pohjoisen suuntaan lisäkaista 
ajoneuvoille. Korttelialue pienenee tämän johdosta 331 m2. 

 Kaupunkisuunnittelulautakunta edellyttää, että liikenne-
suunnitelman kaupunkikuvalliset vaikutukset ja vaihtoehtoiset 
toteuttamismahdollisuudet tutkitaan tarkoin. Istutettavan 
katualueen tulee olla yhtenä tilankäytön vaihtoehtona.

 Rakennusaloja on tarkistettu niin, että kaukolämpö- ja 
kaukojäähdytysjohtojen etäisyys rakennusalaan on 
pienimmällään noin 7 metriä. 

 Asemakaavaan on lisätty seuraavat määräykset:

Pilaantuneet maa-alueet on kunnostettava ennen rakentamiseen 
ryhtymistä.

Ulkoilma tulee ottaa rakennuksen osasta, jossa autoliikenne ei 
aiheuta hajuhaittaa.

Uudisrakentaminen tulee toteuttaa siten, että meriveden pinta 
voi nousta tasolle NN +2,75 ilman että se aiheuttaa haittaa 
rakenteille, viihtyvyydelle tai terveydelle.

 Kaavaselostusta on täydennetty ympäristöhäiriöitä ja 
vaikutusten arviointia koskevilta osin. Selostuksen liitteeksi on 
lisätty arvio Munkkisaaren huippulämpökeskuksen savukaasujen 
haitoista Jätkäsaaren tornihotellin alueella. 

Muut muutokset

 Rakennusalaa on siirretty noin kuusi metriä etelään. 
 Lisätty seuraava määräys: Tekniset tilat saa sijoittaa kerroksiin 

kerrosalan lisäksi. 

Vuorovaikutusraportissa esitetään tiivistelmät muistutuksista, kirjeistä ja 
lausunnoista sekä niiden vastineet.
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Esittelijä toteaa, että kaupunkisuunnittelulautakunta esitti (27.11.2012), 
että kaupunginhallitus teettäisi Jätkäsaaren tornihotellista ja tontin 
erilaisista käyttövaihtoehdoista elinkeinovaikutusten arvioinnin. 
Tämänkaltaisten hankkeiden osalta tulisi arvioida ainakin niiden 
vaikutusta työpaikkojen, kaupungin ja valtion verokertymän sekä 
alueen muulle elinkeinotoiminnalle koituvien hyötyjen osalta. Talous- ja 
suunnittelukeskus on laatinut selvityksen, joka ilmenee 
päätöshistoriasta. 

Talous- ja suunnittelukeskus ei ole arvioinut tontin muuttamista 
asumiseen, koska jo osayleiskaavavaiheessa on todettu, että tontin 
sijainti ja mm. liikenteestä aiheutuvat haitat eivät mahdollista sen 
käyttämistä pysyvään asumiseen. Liikenteelliset ja etenkin pysäköintiin 
liittyvät syyt ovat olleet perusteena myös sille ettei liike- tai 
toimistokäyttöä ole pidetty sopivana tälle tontille. Mm. näistä syistä 
tontti on osoitettu jo voimassa olevassa asemakaavassa hotellitontiksi.

Elinkeinovaikutuksista tehty arvio osoittaa, että tontin 
kongressihotellikäytöllä on saatavissa merkittävää taloudellista hyötyä 
kaupungille. Selvityksessä on laskettu tulojen määrää riippuen siitä 
onko hotelli 16- vai 33-kerroksinen.  

Selvityksen mukaan Jätkäsaaren tornihotellilla on merkittävät 
elinkeinovaikutukset. Jo sellaisenaan mahdollisesti 380 huonetta 
käsittävä hotelli toisi uusia työpaikkoja majoitus- ja palvelualoille 
arviolta 100 henkilötyövuoden edestä. 

Hotellin rakentamisen aikaisen työllistämisvaikutuksen arvioidaan 
olevan noin 1500 henkilötyövuotta. 

Tornihotellin sijoittaja on norjalainen. Kysymyksessä olisi siten 
ulkomainen investointi, jonka taloudelliset vaikutukset 
tontinluovutuksen (vuokra- ja mahdolliset myyntitulot), kiinteistöverojen 
sekä yhteisö- ja ansiotuloverojen kautta olisivat huomattavat. 
Maanvuokratuloina hotelli tuottaisi kaupungille noin 800 000- 900 000 
euroa vuodessa ja vaihtoehtoisesti tontin myynti noin 16-18,6 milj. 
euroa kertaluonteisena kauppana. Lisäksi saataisiin tuloa 
kiinteistöveron muodossa ja hotellissa työskentelevien, Helsingissä 
asuvien työntekijöiden verotuloina.  

Jätkäsaaren tornihotelli toisi lisää kaivattua majoituskapasiteettia 
kantakaupunkiin ja parantaisi siten Helsingin kilpailuasemaa kasvavalla 
matkailu- ja erityisesti kongressimatkailualalla. Jo nyt Helsingillä olisi 
mahdollisuus isännöidä suuria, noin 1000 hengen kongresseja 
huomattavasti nykyistä enemmän mm. Messukeskuksessa, mutta 
alalla toimivat yritykset ovat arvioineet majoituksen muodostavan 
tämän toiminnan laajentumiselle selkeän puollonkaulan. Asemakaavan 
salliman pienemmän hotellin tuotot olisivat vuositasolla noin puolet 
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suuremman hotellin tulonmuodostuksesta eikä sellaiselle ole 
toistaiseksi olemassa toteuttajaa. Tarkemmin arvioidut luvut selviävät 
talous- ja suunnittelukeskuksen lausunnosta 28.2.2013.

Esittelijä toteaa lopuksi, että hankkeen luonteesta johtuen se tullee 
toteutumaan nopeasti ja todennäköisesti sen toteuttaa AB Invest AS. 
Mikäli valtuusto hyväksyy asemakaavan muutosehdotuksen, tulevaan 
tontinvaraukseen tullaan sisällyttämään hankkeen korkeatasoisen 
lopputuloksen takaamiseksi tarpeelliset ehdot ja jatkosuunnitteluohjeet.

Esitys on kaupunkisuunnittelulautakunnan ehdotuksen mukainen.

Esittelijä toteaa, että päätös syntyi lautakunnassa äänestyksen jälkeen.

JAA-ehdotus: Asian käsittelyä jatketaan

EI-ehdotus: Asia palautetaan valmisteluun siten, että rakennus on 
korkeintaan 16-kerroksinen.

Jaa-äänet : 5 (Holopainen, Karhuvaara, Männistö, Palmroth-Leino, 
Puura)

Ei-äänet: 3 (Finne-Elonen, Kalenius, Villanen). Tyhjiä: 1 (Soininvaara).

Suoritetussa äänestyksessä lautakunta päätti jatkaa asian käsittelyä 
äänin 5-3, yksi tyhjä.

Muut vastaehdotukset hyväksyttiin yksimielisesti. Tarkemmin 
äänestykset ilmenevät päätöshistoriasta.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

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

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12101 kartta, päivätty 6.3.2012, 
muutettu 20.11.2012

2 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12101 selostus, päivätty 
6.3.2012, muutettu 27.11.2012, päivitetty Kslk:n 27.11.2012 päätöksen 
mukaiseksi

3 Havainnekuva 20.11.2012
4 Näkymä Mechelininkadulta
5 Näkymä Hietalahdenrannasta 
6 Ilmakuva asemakaavan muutosalueesta
7 Vuorovaikutusraportti 6.3.2012, täydennetty 20.11.2011 sekä 

keskustelutilaisuuden 9.1.2012 muistio
8 Osa päätöshistoriaa 
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Otteet

Ote Otteen liitteet
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskus

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, 
asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen
Liite 1
Liite 2
Liite 7
Liite 8

Helsingin seudun 
ympäristöpalvelut -kuntayhtymä

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, 
asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen

Helen Sähköverkko Oy Esitysteksti
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, 
asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen

Tiedoksi

Kaupunkisuunnittelulautakunta
Kiinteistölautakunta
Rakennuslautakunta
Talous- ja suunnittelukeskus
Yleisten töiden lautakunta
Kaupunginmuseon johtokunta
Pelastuslautakunta
Helsingin Energia -liikelaitos
Ympäristölautakunta

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 29.04.2013 § 517

Pöydälle 29.04.2013

HEL 2011-005696 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Esittelijä
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apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä

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

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Talous- ja suunnittelukeskus 28.2.2013

HEL 2011-005696 T 10 03 03

Jätkäsaaren tornihotellin elinkeinovaikutusten arviointi

Selvityksen tausta

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti 27.11.2012 lähettää 
Länsisataman korttelin 20803 tontin 1 ja katualueen asemakaavan 
muutosehdotuksen kaupunginhallitukselle puoltaen sen hyväksymistä. 
Asemakaavan muutos mahdollistaa 33-kerroksisen tornihotellin 
rakentamisen Jätkäsaareen.

Samalla lautakunta esitti, että ”kaupunginhallitus toteuttaa Jätkäsaaren 
tornihotellista ja tontin erilaisista käyttövaihtoehdoista 
elinkeinovaikutusten arvioinnin. Tämänkaltaisten hankkeiden osalta 
tulisi arvioida ainakin niiden vaikutusta työpaikkojen, kaupungin ja 
valtion verokertymän sekä alueen muulle elinkeinotoiminnalle koituvien 
hyötyjen osalta.”

Tontin soveltuvuutta eri käyttötarkoituksiin on tutkittu kaavoituksen 
yhteydessä. Tontti ei sovellu asuin- eikä toimistorakennuksen paikaksi 
mm. siitä syystä, että näiden toimintojen edellyttämiä 
pysäköintipaikkoja ei saada järjestymään. Tontti on siten alkujaankin 
kaavoitettu hotellitoimintaan: tontilla on tällä hetkellä valtuustoon 
vahvistama lainvoimainen asemakaava, jossa on rakennusoikeutta 
noin 14 000 k-m2.

Tässä selvityksessä on näin ollen tarkasteltu tontin elinkeinovaikutuksia 
ainoastaan hotellitoiminnan kannalta. Jätkäsaaren tornihotellilla – oli se 
minkä korkuinen tahansa – on merkittäviä työllistämis-, taloudellisia, 
matkailullisia ja imagovaikutuksia.

Jätkäsaaren tornihotellin työllistämisvaikutukset 

Rakennusteollisuus RT:n teettämän tuoreen tutkimuksen perusteella 
voidaan todeta, että miljoonan euron sijoittaminen talonrakentamiseen 
työllistää 16 henkeä vuodeksi. Tämä jakaantuu seuraavasti: seitsemän 
henkeä työmaalla, kuusi henkeä teollisuudessa ja kolme henkeä 
palveluissa.
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Jos arvioidaan, että po. tornihotellin (26 500 k-m2) rakentaminen 
maksaisi 3500 euroa / k-m2, sen kokonaiskustannus olisi 92,75 
miljoonaa euroa. Rakentamisaikainen työllistämisvaikutus olisi 
näinollen arviolta 92,75 x 16 eli noin 1500 henkilötyövuotta.

Jo sellaisenaan mahdollisesti 33-kerroksinen, 380 huonetta käsittävä 
hotelli toisi uusia työpaikkoja majoitus- ja palvelualoille. Tämän 
tasoisen ja kokoisen hotellin suorien työllisyysvaikutusten voidaan 
arvioida olevan noin 100 henkilötyövuotta. Työllistämisvaikutukset 
riippuvat luonnollisesti paljolti siitä, miten laajat ravintola- ym. palvelut 
hotelliin tulee. Lisäksi kerrannaisvaikutukset olisivat huomattavat.

Jätkäsaaren tornihotellin taloudelliset vaikutukset

Kaupunginhallitus varasi Jätkäsaaren tornihotellin tontin norjalaiselle 
kiinteistösijoitusyhtiölle AB Invest Aps:lle 31.12.2012 saakka. AB Invest 
Aps on toimittanut kiinteistölautakunnalle hakemuksen tontinvarauksen 
jatkamisesta. Hakemusta ei ole vielä käsitelty.

Voidakseen paremmin valvoa hankkeiden toteutumista kaupunki ei 
myy tonttia suoraan, vaan vuokraa tontin toteuttajalle ensin 
pitkäaikaisella maanvuokrasopimuksella. Vuokrasopimukseen voi 
sisältyä osto-optio: vuokralaisella on oikeus ostaa tontti sen jälkeen, 
kun tontille on toteutettu maanvuokrasopimuksessa sovittu rakennus ja 
se on otettu käyttöön.

Kaupunginvaltuuston tulee vahvistaa tontin vuokrausperusteet, jotta 
tontti voidaan vuokrata pitkäaikaisella maanvuokrasopimuksella. 
Elinkeino- hankkeissa vahvistettava vuokraus- ja myyntiperuste 
määräytyy aina tontin markkina-arvon (euro / k-m2) mukaan ja 
perittävä vuosivuokra on tästä viisi prosenttia.

Kaupunginvaltuusto ei ole vielä vahvistanut tornihotellin tontille 
vuokraus- eikä myyntiperusteita. Alustava arvio tontin käyvästä 
hinnasta on 600 – 700 euroa  / k-m2 ottaen huomioon viime vuosina 
keskusta-alueella ja sen ympäristössä vahvistetut hotellitonttien 
vuokrausperusteet. Varauksensaajan kanssa ei vielä ole käyty 
neuvotteluja tontin käyvästä hinnasta eikä siitä ole hankittu ulkopuolista 
arviota.

Tontinluovutuksesta saatavat tulot

Kaupunki saisi tontista vuokratuloja isomman hotellin osalta 795 000 – 
927 000 ja pienemmän hotellin osalta 420 000 – 490 000 euroa 
vuodessa.
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Vastaavasti hotellin valmistumisen ja käyttöönoton jälkeen kaupunki 
saisi tontinmyynnistä isomman hotellin osalta 15,9 – 18,6 ja 
pienemmän hotellin osalta 8,4 – 9,8 miljoonaa euroa.

Kiinteistöverotulot

Kaupunki saa tontista kiinteistöverotuloja eri lailla riippuen siitä, onko 
tontti kaupungin vai yksityisen omistama. Tontin kiinteistövero on 0,8 % 
käyvästä arvosta. Isomman hotellin osalta tämä tarkoittaisi 93 492 – 
109 074 euroa vuodessa, jos tontti myydään. Lisäksi kaupunki saa 
kiinteistöveroa hotellirakennuksesta. 

Seuraavassa taulukossa on kuvattu kaupungin saama 
kiinteistöverotulo eri vaihtoehdoissa käyttäen rakennusoikeuden arvona 
700 euroa / k-m2: 

* Verotusarvon taso on 73,5 % rakennusoikeuden arvosta. 
Rakennuksen arvo on laskettu erikseen jälleenhankinta-arvoilla.

Yhteisö- ja kunnallisverotulot

Helsingin kaupungin saamaa yhteisöveron määrää on vaikea arvioida, 
sillä se riippuu pitkälti hotellitoimintaa pyörittävän yrityksen kotipaikasta, 
mahdollisesta konserni- tai yhtiörakenteesta ja verosuunnittelusta.

Esitetyn 100 henkilötyövuoden merkitystä kunnallisveroon arvioitaessa 
on otettava huomioon, että kaikki hotellin työntekijät eivät välttämättä 
asu Helsingissä. Esimerkiksi vuonna 2009 noin 76 prosenttia Helsingin 
työpaikoista oli helsinkiläisillä. Näin laskettuna hotellin 100 
henkilötyövuodesta kunnallisveroja Helsinkiin maksettaisiin 76 
prosenttia eli 76 henkilötyövuotta. 

Kunnallisveron määrä riippuu luonnollisesti siitä, mikä on ko. 
työntekijöiden kuukausiansio. Majoitus- ja ravitsemusalalla keskipalkka 
vuonna 2011 oli 2017 euroa kuukaudessa. Tämän mukaisesti Helsingin 
saamat laskennalliset kunnallisverotulot 76 hotellialan 
henkilötyövuodesta voisivat olla siten noin 245 000 euroa vuodessa. 
Vastaavasti kaupunki saisi hotellin rakentamisen ajalta 
kunnallisverotuloja, jos rakennuksella olevat työntekijät olisivat 
helsinkiläisiä. Tältä osin verotulojen määrää ei tässä kuitenkaan ole 
arvioitu.
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Jätkäsaaren tornihotellin matkailulliset vaikutukset 

Matkailu on vahvasti kasvava toimiala. Matkailulla on suuri merkitys 
Helsingille ja Helsingin matkailulla puolestaan koko Suomelle. 
Matkailualan tuottama liikevaihto pääkaupunkiseudulla on 6,7 miljardia 
euroa, joka muodostaa 45 % koko toimialan liikevaihdosta Suomessa. 
Vuonna 2011 Helsingin majoitusliikkeissä rekisteröitiin 3,4 miljoonaa 
yöpymistä (54 % ulkomailta, 46 % kotimaasta).  Kasvua oli 
edellisvuoteen 5.5 %. 

Vuonna 2011 työmatkalla olleet ulkomaalaiset käyttivät Helsingissä 
rahaa keskimäärin 410 euroa ja kaikki ulkomaiset matkailijat 
keskimäärin 340 euroa vierailua kohti.

Yöpymisten määrä on ollut Helsingissä nousujohteista vuodesta 2005 
lähtien. Tällä hetkellä huonekäyttöaste on noin 71 %. Kaupungin 
majoitusliikkeissä on noin 8 700 huonetta ja yhteensä noin 16 500 
vuodepaikkaa. 

Kilpailuasemamme matkailijoista on heikentynyt, sillä Helsinki on viime 
vuosien aikana jäänyt jälkeen majoituskapasiteetissa verrattuna 
pahimpiin kilpailijoihinsa Itämeren alueella ja Pohjoismaissa kuten alla 
olevista kaavioista käy ilmi. Jätkäsaaren tornihotelli parantaisi osaltaan 
Helsingin kilpailuasemaa matkailussa.
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Lähde: European Cities Tourismin TourMis -tietokanta 

Kongressimatkailun merkitys

Kaupungin strategisena tavoitteena on olla tunnettu kansainvälinen 
kongressi- ja tapahtumakaupunki sekä Pohjoismaiden johtava ja 
Euroopan laadukkain kokouskaupunki. 

Helsingissä järjestetään vuosittain noin 105 kansainvälistä kongressia 
vuodessa ja niihin osallistuu keskimäärin 30 000 henkilöä. Kongressien 
vaikutus työllisyyteen oli suoraan 467 ja välillisesti 696 
henkilötyövuotta**. Kongressien taloudelliset vaikutukset ovat niin ikään 
merkittävät. Kun laskettiin yhteen kansainvälisten kongressien 
järjestämiskulut sekä osallistujien kulutus kongressimatkan aikana ja 
Suomeen kohdistuneet matkakustannukset pääkaupunkiseudun 
kongressien osalta, oli kongressien tulovaikutus pääkaupunkiseudulla 
yhteensä noin 41 miljoonaa euroa vuonna 2010.

Helsingin Messukeskus on yksi Euroopan arvostetuimpia 
kongressikeskuksia. Viime vuosina kiinnostus sitä sekä Helsinkiä 
kohtaan on kansainvälisten kongressien järjestäjien keskuudessa ollut 
huomattava. Etenkin 7000 – 10000 hengen kongressien järjestäjät ovat 
kiinnostuneita Helsingistä nimenomaan Messukeskuksen toimivuuden 
takia. Messukeskuksessa pystyttäisiin isännöimään paljon suurempia 
tapahtumia kuin mitä kaupungin majoituskapasiteetti antaa myöten.

Helsinki on tippunut useiden kongressin järjestäjien ”short-listalta”, 
koska järjestäjällä ei ole ollut varmuutta siitä, että kongressivieraat 
saataisiin majoitetuksi kaupunkiin. Pääkaupunkiseudulta (Espoo, 
Vantaa) löytyy lisämajoituskapasiteettia, mutta usein 
kongressijärjestäjälle on kynnyskysymys, että kaikki osallistujat 
mahtuvat keskustan hotelleihin. Jätkäsaaren tornihotelli toisi osaltaan 
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lisää kaivattua vuodekapasiteettia kantakaupunkiin samalla kun se 
toimisi myös pienempien kokousten ja kongressien 
tapahtumapaikkana.

Tällä hetkellä kuusi kongressijärjestäjää, joiden kongressien 
osallistujamäärä kongressia kohti on 8000 – 10000, epäröi tuloa 
Helsinkiin juuri majoituskapasiteetin rajallisuuden vuoksi. Em. 
kongressien tulovaikutus Helsinkiin olisi reilut 62,3 miljoonaa euroa. 
Kongressien järjestelyaika on useita vuosia. Kongressien peruutukset 
osallistujamäärän kasvaessa yli majoituskapasiteetin saavat näin ollen 
aikaan huomattavan vajeen sekä kongressipaikan että hotellien 
käyttöasteeseen ja tuloihin. 

** Taloustutkimuksen vuonna 2010 Finland Congress Bureau:lle 
teettämä tutkimus

Jätkäsaaren tornihotellin imago- ja muut vaikutukset

Toteutuessaan tornihotellista tulisi yksi Jätkäsaaren maamerkeistä. Se 
toisi entiselle satama-alueelle tunnettuutta ja positiivista imagoa. 
Sijoittuessaan aivan rantaviivan tuntumaan hotelli myös vahvistaisi 
Helsingin imagoa merellisenä kaupunkina. Hotelli tukisi osaltaan 
mahdollisesti myös uusien palveluiden kuten vesiliikennereittien 
syntymistä.

Kuluttajapalvelujen kysyntä kasvaa Jätkäsaaressa vähitellen alueen 
asukasmäärän ja sitä kautta ostovoiman lisääntyessä. Alueelle 
suunniteltuihin kivijalkaliiketiloihin on varsinkin alkuvuosina vaikea 
saada toivotunlaisia, alueen palvelutarjontaa monipuolistavia ja 
katuympäristöä elävöittäviä palveluita. Vaikka hotellin asukkaat 
pääsääntöisesti käyttäisivät hotellin omia palveluita, on silti 
todennäköistä, että osa hotellivieraista asioi myös lähiympäristössä, 
mikäli rakennusten kivijalkatiloihin sijoittuisi hotellin palveluja 
täydentäviä toimintoja.

Yhteenveto

Jätkäsaaren tornihotellilla on merkittävät elinkeinovaikutukset. Jo 
sellaisenaan mahdollisesti 380 huonetta käsittävä hotelli toisi uusia 
työpaikkoja majoitus- ja palvelualoille arviolta 100 henkilötyövuoden 
edestä. Hotellin rakentamisen aikaisen työllistämisvaikutuksen 
arvioidaan olevan 1500 henkilötyövuotta.

Tornihotellin sijoittaja on norjalainen. Kysymyksessä olisi siten 
ulkomainen investointi, jonka taloudelliset vaikutukset 
tontinluovutuksen (vuokra- ja mahdolliset myyntitulot), kiinteistöverojen 
sekä yhteisö- ja ansiotuloverojen kautta olisivat huomattavat.
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Jätkäsaaren tornihotelli toisi lisää kaivattua vuodekapasiteettia 
kantakaupunkiin ja parantaisi siten Helsingin kilpailuasemaa kasvavalla 
matkailualalla. Tornihotellista tulisi todennäköisesti yksi Jätkäsaaren 
maamerkeistä, joka sijoittuessaan rantaviivan tuntumaan vahvistaisi 
myös Helsingin imagoa merellisenä kaupunkina.

Esittelijätiedot
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Minna Maarttola, kehityspäällikkö, puhelin: 36307

minna.maarttola(a)hel.fi

Kaupunkisuunnittelulautakunta 27.11.2012 § 419

HEL 2011-005696 T 10 03 03

Ksv 0846_5, Tyynenmerenkatu 2, karttaruutu G2

Päätös

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti lähettää 6.3.2012 päivätyn ja 
27.11.2012 muutetun 20. kaupunginosan (Länsisatama) korttelin 20803 
tontin 1 ja katualueen asemakaavan muutosehdotuksen nro 12101 
kaupunginhallitukselle puoltaen sen hyväksymistä ja esittää, etteivät 
tehdyt muistutukset, saapuneet kirjeet ja annetut lausunnot anna 
aihetta muihin toimenpiteisiin.

Lautakunta päätti muuttaa asemakaavan muutosehdotusta 
seuraavasti:

Lausuntojen johdosta tehdyt muutokset

 Tontille 20803/2 on johdettu ajoyhteys kellarikerroksen kautta. 

 Korttelialueen rajaa on muutettu siten, että Tyynenmerenkadulle 
on jatkossa mahdollista rakentaa pohjoisen suuntaan lisäkaista 
ajoneuvoille. Korttelialue pienenee tämän johdosta 331 m2. 

Kaupunkisuunnittelulautakunta edellyttää, että 
liikennesuunnitelman kaupunkikuvalliset vaikutukset ja 
vaihtoehtoiset toteuttamismahdollisuudet tutkitaan tarkoin. 
Istutettavan katualueen tulee olla yhtenä tilankäytön 
vaihtoehtona. 

 Rakennusaloja on tarkistettu niin, että kaukolämpö- ja 
kaukojäähdytysjohtojen etäisyys rakennusalaan on 
pienimmällään noin 7 metriä.
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 Asemakaavaan on lisätty seuraavat määräykset:

Pilaantuneet maa-alueet on kunnostettava ennen rakentamiseen 
ryhtymistä.

Ulkoilma tulee ottaa rakennuksen osasta, jossa autoliikenne ei 
aiheuta hajuhaittaa.

Uudisrakentaminen tulee toteuttaa siten, että meriveden pinta 
voi nousta tasolle NN +2,75 ilman että se aiheuttaa haittaa 
rakenteille, viihtyvyydelle tai terveydelle.

 Kaavaselostusta on täydennetty ympäristöhäiriöitä ja 
vaikutusten arviontia koskevilta osin. Selostuksen liitteeksi on 
lisätty arvio Munkkisaaren huippulämpökeskuksen savukaasujen 
haitoista Jätkäsaaren tornihotellin alueella.

Muut muutokset

 Rakennusalaa on siirretty noin kuusi metriä etelään. 

 Lisätty seuraava määräys: Tekniset tilat saa sijoittaa kerroksiin 
kerrosalan lisäksi.

Kaupunkisuunnittelulautakunta esittää, että kaupunginhallitus toteuttaa 
Jätkäsaaren tornihotellista ja tontin erilaisista käyttövaihtoehdoista 
elinkeinovaikutusten arvioinnin. Tämänkaltaisten hankkeiden osalta 
tulisi arvioida ainakin niiden vaikutusta työpaikkojen, kaupungin ja 
valtion verokertymän sekä alueen muulle elinkeinotoiminnalle koituvien 
hyötyjen osalta.

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

Lisäksi lautakunta päätti antaa vuorovaikutusraportin mukaiset 
vastaukset kaupungin perusteltuna kannanottona esitettyihin 
muistutuksiin.

Lautakunta päätti myös antaa vuorovaikutusraportin mukaiset 
vastaukset saapuneisiin kirjeisiin.

Päätösjakelu:

- kaupunginhallitus

- hallintokeskus/Kaj:n rooteli, Suvi Rämö 

Käsittely
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27.11.2012 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Palautusehdotus:
Sampo Villanen: Asia palautetaan valmisteluun siten, että rakennus on 
korkeintaan 16-kerroksinen.

Kannattajat: Laura Finne-Elonen

Vastaehdotus:
Mari Holopainen: Kohdan "Lausuntojen johdosta tehdyt muutokset" 
toiseen alakohtaan "Korttelialueen rajaa on muutettu siten, että 
Tyynenmerenkadulle on jatkossa mahdollista rakentaa pohjoisen 
suuntaan lisäkaista ajoneuvoille. Korttelialue pienenee tämän johdosta 
331 m2." lisätään seuraavaa: "Kaupunkisuunnittelulautakunta 
edellyttää, että liikennesuunnitelman kaupunkikuvalliset vaikutukset ja 
vaihtoehtoiset toteuttamismahdollisuudet tutkitaan tarkoin. Istutettavan 
katualueen tulee olla yhtenä tilankäytön vaihtoehtona." 

Kannattajat: Lasse Männistö

Vastaehdotus:
Laura Finne-Elonen: Ponsiehdotus: Jatkosuunnittelussa otetaan 
mahdolliset tulevaisuuden turvallisuusriskit huomioon, mm. varataan 
tilaa suojavyöhykkeille ja suojatuille sisäänkäynneille.

Varajäsen Finne-Elosen vastaehdotus raukesi kannattamattomana.

Vastaehdotus:
Lasse Männistö: Kaupunkisuunnittelulautakunta esittää, että 
kaupunginhallitus toteuttaa Jätkäsaaren tornihotellista ja tontin 
erilaisista käyttövaihtoehdoista elinkeinovaikutusten arvioinnin. 
Tämänkaltaisten hankkeiden osalta tulisi arvioida ainakin niiden 
vaikutusta työpaikkojen, kaupungin ja valtion verokertymän sekä 
alueen muulle elinkeinotoiminnalle koituvien hyötyjen osalta.

Kannattajat: Osmo Soininvaara

Päätös syntyi äänestyksen jälkeen.

1 äänestys

JAA-ehdotus: Asian käsittelyä jatketaan
EI-ehdotus: Asia palautetaan valmisteluun siten, että rakennus on 
korkeintaan 16-kerroksinen.

Jaa-äänet: 5
Mari Holopainen, Arja Karhuvaara, Lasse Männistö, Elina Palmroth-
Leino, Heli Puura
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Ei-äänet: 3
Laura Finne-Elonen, Saija Kalenius, Sampo Villanen

Tyhjä: 1
Osmo Soininvaara

Suoritetussa äänestyksessä lautakunta päätti jatkaa asian käsittelyä 
äänin 5-3, 1 tyhjä.

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti yksimielisesti ilman äänestystä 
hyväksyä puheenjohtaja Männistön ja jäsen Holopaisen 
vastaehdotukset.

Eriävä mielipide:
Laura Finne-Elonen: Varajäsen Finne-Elonen jätti päätökseen 
pöytäkirjan liitteenä olevan eriävän mielipiteen.

20.11.2012 Pöydälle

13.03.2012 Ehdotuksen mukaan

06.03.2012 Pöydälle

Esittelijä
asemakaavapäällikkö
Olavi Veltheim

Lisätiedot
Matti Kaijansinkko, projektipäällikkö, puhelin: 310 37195

matti.kaijansinkko(a)hel.fi
Anne Karlsson, johtava yleiskaavasuunnittelija, kaupalliset selvitykset, puhelin: 310 
37444

anne.karlsson(a)hel.fi
Anna Nervola, liikenneinsinööri, liikennesuunnittelu, puhelin: 310 37135

anna.nervola(a)hel.fi
Jukka Tarkkala, diplomi-insinööri, teknistaloudellinen suunnittelu, puhelin: 310 37302

jukka.tarkkala(a)hel.fi

Talous- ja suunnittelukeskus Kehittämisosasto 19.10.2012

HEL 2011-005696 T 10 03 03

Talous- ja suunnittelukeskuksen kehittämisosasto ei anna asiasta 
lausuntoa.

Lisätiedot
Merja Lehikoinen, suunnittelusihteeri, puhelin: 310 36121

merja.lehikoinen(a)hel.fi

Kaupunginmuseon johtokunta 29.05.2012 § 55
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HEL 2011-005696 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginmuseon johtokunta päätti antaa Jätkäsaaren asemakaavan 
muutosehdotuksesta seuraavan lausunnon:

Asemakaavan muutos koskee Jätkäsaaren tonttia, jolla on tuore 
asemakaava vuodelta 2009. 

Kaavan mukaan alue on hotellirakennusten korttelialuetta. Hotellin 
maksimikorkeus on voimassa olevan asemakaan mukaan 16 kerrosta. 

Yleiskaava on ohjeena laadittaessa ja muutettaessa asemakaavaa 
(MRL 42 §). Jätkäsaaren osayleiskaavan (2006) selostuksen mukaan 
alueen silhuetti on tarkoitus pitää Helsingille tyypillisenä, melko 
tasakorkeana, noin 5–7 kerroksisena. 

Asemakaavan muutos mahdollistaisi 33-kerroksisen tornihotellin 
rakentamisen. Siitä tulisi Helsingin kantakaupungin korkein rakennus. 
Hotellitorni olisi katuakseleiden päätteenä Mechelininkadulle ja 
Bulevardille. Valtakunnallisesti merkittäviä Rky 2009 kohteita 
asemakaava-alueen välittömässä läheisyydessä ovat Bulevardin 
puistokatu sisältäen Hietalahden torin, Hietaniemen hautausmaa, 
Lapinlahden sairaala-alue ja Salmisaaren teollisuusalue. 
Kaavamuutosalueen välittömässä läheisyydessä sijaitsee suojellut 
sataman makasiinirakennukset, huutokonttori ja Länsisataman 
terminaali. 

Jätkäsaaren kaupunginosasta on tarkoitus tulla urbaani kaupunginosa, 
jossa asuminen, työ, vapaa-aika ja virkistys lomittuvat. Jätkäsaaren 
osayleiskaavan periaatteena on ollut, että alueen julkiset ulkotilat, 
kuten puistot, aukiot ja rannat ovat merkittävä identiteettitekijä uuden 
kaupunginosan suunnittelussa. Korkea tornirakentaminen ei ollut 
osayleiskaavassa alueen identiteetin tekijänä. 

Jo osayleiskaavan mukainen rakentaminen muuttaisi huomattavalla 
tavalla Helsingin silhuettia mereltä katsottuna. Samoin osayleiskaavan 
mukainen muutos olisi ollut näkyvä erityisesti Bulevardin päästä 
katsottuna. Nyt esillä oleva asemakaavan muutos kohdistuu rajulla 
tavalla juuri näihin jo aiemmassa kaavavaiheessa maiseman ja 
näkymien kannalta esiin nostettuihin arvokkaisiin näkymiin ja 
ympäristöihin. 

Tornirakennuksen näkyvyyttä on tutkittu tarkoin ja esitetty 
havainnollisesti. Aineistosta käy ilmi, että Jätkäsaareen ehdotettu torni 
on erittäin näkyvä lähinäkymien lisäksi myös kaukomaisemassa 
mereltä päin kaupungin rantoja kierrettäessä. Tornihotelli vaikutus 
näkyy näin ollen kaupungin eri alueilla, ei pelkästään läntisissä ja 
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eteläisissä kaupunginosissa. Helsingin merellinen maisema on 
luokiteltu kansallismaisemaksi. Vallitsevasta rakentamiskorkeudesta 
huomauttavasti poikkeava tornirakennus veisi huomion ja jättäisi 
alisteiseen asemaan kaupungin historiallisesti ja rakennustaiteellisesti 
arvokkaat ja kaupunkikuvallisesti merkittävät maamerkit, kuten 
keskustan kirkkorakennukset torneineen. Videoanimaatiossa 
tornihotelli näyttäytyy kaupunginmuseon johtokunnan mielestä 
Helsingin melko tasakorkeassa silhuetissa vieraana ja irrallisena, 
kantakaupunkiin kuulumattomana elementtinä. 

Kaupunkisuunnitteluviraston laatiman korkean rakentamisen raporttiin 
liittyvän suosituksen mukaan korkea, yli 16-kerroksinen rakentaminen 
Jätkäsaaressa on mahdollista, mikäli sillä mm. edistetään alueen 
positiivista imagoa, rakentaminen hahmottuu luontevaksi osaksi 
kaupungin uutta korkean rakentamisen kokonaisuutta ja mikäli 
rakentaminen ei kielteisellä tavalla vaikuta Helsingin merellisen 
kansallismaiseman muodostamaan näkymään. Kaupunginmuseon 
johtokunnan näkemyksen mukaan nämä edellytykset eivät täyty 
Jätkäsaaren tornihotellin kohdalla. Alue on vielä kokonaisuudessaan 
keskeneräinen eikä sinne ole vielä muodostunut omaa 
ominaisluonnettaan, joten tornirakentamista ei ole mahdollista museon 
johtokunnan mielestä perustella positiivisen imagon edistämisellä. 
Tornirakentaminen ei niin ikään ole voimassa olevan osayleiskaavan 
hengen mukaista. Torni olisi yksittäinen korkea rakennus eikä ole osa 
laajempaa huolellisesti tutkittua kokonaisuutta, joten sillä ei voi sanoa 
olevan kaupunkikuvaa eheyttäviä ansioita. Erityisesti 
kansallismaiseman kannalta hanke ei täytä suositeltuja korkean 
rakentamisen edellytyksiä, koska rakentamisen vaikutukset olisivat 
kansallismaiseman kannalta kielteisiä. 

Korkea 33-kerroksisinen tornirakennus tulisi muuttamaan Helsingin 
näkymiä ja merellistä maisemaa lopullisesti. Mechelininkadun ja 
Bulevardin päätteenä nouseva tornirakennus alistaisi 
erimittakaavaisuudellaan ja vaikutuksellaan nämä Helsingin 
kulttuuriympäristöt eikä ole sopusoinnussa olemassa olevan 
ympäristön kanssa vaan päinvastoin mitätöi sen.

Helsingin keskustaa on tähän mennessä rakennettu jatkuvuuden ja 
hallitun muutoksen periaatteella ja onnistuttu luomaan elävä ja samalla 
kerroksellinen pääkaupungin keskusta. Mittakaavallisesti yhtenäinen 
Helsingin keskusta yksittäisine arkkitehtonisesti ja kaupunkikuvallisesti 
arvokkaine maamerkkeineen on arvo, jota kaupunginmuseon 
johtokunnan mukaan tulee vaalia. Helsinki erottuu yhä myönteisellä 
tavalla useista Euroopan suurkaupungeista, joihin tornirakentamisen 
muoti on tullut jo aiemmin. Kaupunkimuseon johtokunnan näkemyksen 
mukaan Helsingin merellisen kansallismaiseman ja kantakaupungin 
rakentamisen mittakaava ovat kaupungin tärkeitä kulttuurihistoriallisia 
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ja kaupunkitaiteellisia arvoja. Jätkäsaaren tornihanke on ristiriidassa 
näiden arvojen vaalimisen kanssa. 

Kaupunginmuseon johtokunta ei puolla asemakaavan 
muutosehdotusta.

Esittelijä
yksikön päällikkö
Anne Mäkinen

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

sari.saresto(a)hel.fi

Pelastuslautakunta 29.05.2012 § 87

HEL 2011-005696 T 10 03 03

Päätös

Pelastuslautakunta päätti antaa asiasta seuraavan lausunnon:

Alueen liikennejärjestelyt tulee suunnitella sellaisiksi, etteivät ne haittaa 
viereiseltä pelastusasemalta lähtevien hälytysajoneuvojen kulkua. 

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian 
valmistelua. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91§.

Esittelijä
va pelastuskomentaja
Jorma Lilja

Lisätiedot
Raila Hoivanen, vanhempi palotarkastaja, puhelin: 310 31233

raila.hoivanen(a)hel.fi

Helsingin Energia -liikelaitos 24.5.2012

HEL 2011-005696 T 10 03 03

Helsingin Energian lausunto liitteessä 1.

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

jouni.kivirinne(a)helen.fi

Ympäristölautakunta 22.05.2012 § 181

HEL 2011-005696 T 10 03 03

Päätös
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Ympäristölautakunta päätti antaa seuraavan lausunnon.

Asemakaavaan on tarpeen liittää pilaantuneen maaperän 
kunnostustarvetta ja tuloilmanottoa koskevat määräykset.

Käsittely

22.05.2012 Ehdotuksen mukaan

Vastaehdotus:
Timo Pyhälahti: Lisäys kappaleen (2) jälkeen:

Kaupungin liikenteen aiheuttamiin meluun ja päästöihin ehdotuksen 
mukaisella suurella hotellilla voi olla merkittäviä vaikutuksia suoraan tai 
välillisesti: Millaisia liikenteen kulkumuotovalintoja (henkilöauto, taksi, 
julkinen liikenne) hotellivieraat valitsevat, ja toisaalta millaista 
kuormitusta suuri vierailijamäärä aiheuttaa esim. katuverkolle 
parkkipaikkoja hakiessaan tai ruuhkahuippuina julkiselle liikenteelle. 
Tämän vuoksi on perusteltua harkita eri vaihtoehtoja ja mahdollisuuksia 
myös suurten kongressihotellien sijoittumiselle kaupunkirakenteessa, 
esimerkiksi lähempänä metron asemia tai lähempänä kaupungin 
keskustaa.

Kannattajat: Kati Vierikko

Vastaehdotus:
Lauri Alhojärvi: Lisätään varsinaisen päätösehdotuksen loppuun 
omaksi kappaleekseen:
"Lisäksi ympäristölautakunnan mielestä rakennus tulisi toteuttaa 
enintään 16-kerroksisena." 

Ehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Lisäys kappaleen (2) jälkeen: Kaupungin liikenteen 
aiheuttamiin meluun ja päästöihin ehdotuksen mukaisella suurella 
hotellilla voi olla merkittäviä vaikutuksia suoraan tai välillisesti: Millaisia 
liikenteen kulkumuotovalintoja (henkilöauto, taksi, julkinen liikenne) 
hotellivieraat valitsevat, ja toisaalta millaista kuormitusta suuri 
vierailijamäärä aiheuttaa esim. katuverkolle parkkipaikkoja hakiessaan 
tai ruuhkahuippuina julkiselle liikenteelle. Tämän vuoksi on perusteltua 
harkita eri vaihtoehtoja ja mahdollisuuksia myös suurten 
kongressihotellien sijoittumiselle kaupunkirakenteessa, esimerkiksi 
lähempänä metron asemia tai lähempänä kaupungin keskustaa.

Jaa-äänet: 4
Satu Erra, Timo Korpela, Romeo Pulli, Lea Saukkonen
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Ei-äänet: 3
Lauri Alhojärvi, Timo Pyhälahti, Kati Vierikko

Tyhjä: 0

Poissa: 2
Anne Kettunen, Cata Mansikka-aho

Suoritetussa äänestyksessä esittelijän ehdotus hyväksyttiin äänin 4-3.

08.05.2012 Pöydälle

Esittelijä
ympäristötutkimuspäällikkö
Päivi Kippo-Edlund

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

eeva.pitkanen(a)hel.fi

Helsingin Satama -liikelaitos 22.5.2012

HEL 2011-005696 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluviraston lausunnoilla olevasta otsikossa mainitusta 
asemakaavaehdotuksesta Helsingin Satama toteaa lausuntonaan 
seuraavaa:  

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on 33-kerroksinen 
kongressihotelli,

jossa on noin 350 majoitushuonetta. Hotelli rakennetaan tontille, joka 
on voimassa olevan asema-kaavan (vuodelta 2008) mukaan varattu 
16-kerroksiselle rakennukselle. Kerrosluvun kasvua perustellaan 
kaupunkirakenteen hahmotettavuuden, positiivisen imagon ja 
kantakaupunkirakenteen laajenemisen näkökulmista. Tornihotellin 
mainitaan myös toimivan alueen maamerkkinä. 

Liikenne

Länsiterminaalin kautta kulkee päivittäin noin 15 000 matkustajaa (yli 5 
miljoonaa matkustajaa 
vuodessa) ja Länsiterminaalista ohjautuu päivittäin noin 4000 
ajoneuvoa (henkilöauto- ja raskasta 
liikennettä) Tyynenmerenkadun kautta muualle katuverkkoon, ja 
suuntaus on kasvava; Jätkäsaaren alueen liikennemäärät kasvavat 
alueen rakentumisen ja matkustajaliikenteen kehittymisen myötä 
entisestään, ja jo nykyisellään Tyynenmerenkadun liikenne ruuhkautuu 
laivojen saapumisaikaan. Myös Tyynenmerenkadulle sijoitettavan 
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Jätkäsaaresta ulos johtavan lisäkaistan tilantarve on huomioitava tässä 
yhteydessä. 

Kortteli 20803 sijaitsee Tyynenmerenkadun varressa. Tontin 
pysäköinti-, huolto- ja saattoliikenne hoidetaan Tyynenmerenkadun 
kautta nk. suuntaisliittymänä. Tyynenmerenkatu on paitsi Helsingin 
Sataman Länsiterminaalin johtavan ajoneuvoliikenteen – myös saatto- 
ja huoltoliikenteen - pääreitti, myös raitiovaunuliikenteen 
joukkoliikennereitti.  Suuntaisliittymästä tontille ajettaessa ylitetään ajo-
kaistojen lisäksi joukkoliikennekaistat. Raitiovaunuille varattu tila toimii 
myös palo- ja pelastusreittinä. Tontille ajo on ratkaistava huomioiden 
sekä risteävä liikenne molempiin ajosuuntiin että liikenteen määrä ja 
tonttiliittymän ajojärjestelyt tulee täsmentää koko alueen liikenteen 
sujuvan toimivuuden näkökulmasta. Erityisesti on huomioitava 
joukkoliikenne ja satamasta poistuva henkilöauto- ja raskas liikenne. 
Hotellin saattoliikenteelle on järjestettävä tontilla muusta liikenteestä 
erillään oleva alue. 

Helsingin Satama pitää hyvänä ja toimivana ratkaisuna korttelin 
itäpuolella kulkevan jalankulku- ja pyöräilyreitin säilymistä yleisenä 
yhteytenä. 

Pysäköinti

Korttelin 20803 pysäköinti (75 ap) toteutetaan kellaripysäköintinä. 
Pysäköintilaitoksen kapasiteetin riittävyys tulee tarkastella korttelin ja 
Jätkäsaaren koko alueen toimivuuden näkökulmasta, koska 
kaavamuutos mahdollistaa hotelli-, toimisto-, myymälä-, ravintola- ja 
kokoontumistilojen rakentamisen kortteliin.

Lisätiedot
Lehtonen Satu, suunnittelupäällikkö, puhelin: +358931033527

satu.lehtonen(a)hel.fi

Kiinteistölautakunta 16.05.2012 § 287

HEL 2011-005696 T 10 03 03

Kiinteistökartta G2 S4, Tyynenmerenkatu 2 ja Jätkäsaarenlaituri 3

Päätös

Lautakunta päätti antaa kaupunkisuunnittelulautakunnalle Jätkäsaaren 
tornihotellia koskevasta asemakaavan muutosehdotuksesta nro 12101 
seuraavan lausunnon:

Kaupunginhallitus varasi 21.3.2011, 305 § kiinteistölautakunnan 
esityksestä AB Invest AS:lle Helsingin kaupungin 20. kaupunginosan 
(Länsisatama, Jätkäsaari) korttelissa nro 20803 sijaitsevan hotellitontin 
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20803/1 (noin 3 121 m², Jätkäsaarenlaituri 3, Tyynenmerenkatu 2) 
hakemuksen ja sitä seuranneiden neuvottelujen mukaisesti likimäärin 
voimassa olevan kaavan mukaisen hotellirakennuksen suunnittelua 
varten 31.12.2012 saakka. Tontille saa voimassa olevan asemakaavan 
nro 11770 mukaan toteuttaa 14 800 k-m²:n suuruisen 
kuusitoistakerroksisen hotellirakennuksen. 

Kaupunkisuunnitteluvirasto on kuitenkin varauksensaajan kanssa 
päättänyt suunnitella tontille Suomen korkeimman (33 kerrosta) ja 
Suomen suurimpiin kuuluvan (26 500 k-m²) hotellirakennuksen. 
Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi hankkeen mahdollistavan 
kaavamuutosehdotuksen nro 12101 13.3.2012 äänin 7 - 2.

Kiinteistölautakunta toteaa, että yksittäisen näin korkean rakennuksen 
sijoittaminen kantakaupunkiin kiinteästi liittyvälle alueelle ei ole 
perusteltua kaupunkikuvallisista syistä. Tornihotelli häiritsisi perinteistä 
Helsingin horisonttia sekä mereltä katsottaessa että myös kaupungilta 
erityisesti Bulevardin ja Mechelininkadun suunnista. 
Kiinteistölautakunnan mielestä hanke tulisi toteuttaa nykyisen voimassa 
olevan asemakaavan ja kaupunginhallituksen tontinvarauspäätöksen 
mukaisesti enintään 16-kerroksisena.

Lopuksi kiinteistölautakunta toteaa, että kaupunginhallituksen varaus-
päätöksen ehdon mukaan hotellitontille on suunniteltava ajoluiska niin, 
että naapuritontilla 20803/2 sijaitsevan Sonckin pohjoisen 
makasiinirakennuksen L2 kellarikerrokseen saadaan rasiteajoyhteys. 
Asemakaavaehdotuksessa po. hotellihankkeen oma ajoluiska sen 
maanalaiseen pysäköintikellariin on kuitenkin osoitettu varausehdon 
vastaisesti aivan hotellitontin eteläreunaan niin, että se estää 
kaavaehdotuksesta ilmenevän olemassa olevan makasiinirakennuksen 
kellarikerroksen ajoluiskan käytön. Suojellun ja perusteellista korjausta 
edellyttävän makasiinirakennuksen luovuttaminen saattaa vaarantua, 
mikäli makasiinirakennuksen kellariin ei saada tarvittavaa ajoyhteyttä ja 
rakennuksen asemakaavan mukaiset autopaikat tulee sijoittaa tontin 
ulkopuoliseen ja kustannuksiltaan merkittävästi kalliimpaan 
pysäköintilaitokseen.

Käsittely

16.05.2012 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Jyrki Lohi: Esitän seuraavan vastaehdotuksen:

Lausuntoehdotuksen kolmas kappale muutetaan kuulumaan 
seuraavasti: Kiinteistölautakunta toteaa, että yksittäisen näin korkean 
rakennuksen sijoittaminen kantakaupunkiin kiinteästi liittyvälle alueelle 
ei ole perusteltua kaupunkikuvallisista syistä. Tornihotelli häiritsisi 
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perinteistä Helsingin horisonttia sekä mereltä katsottaessa että myös 
kaupungilta erityisesti Bulevardin ja Mechelininkadun suunnista. 
Kiinteistölautakunnan mielestä hanke tulisi toteuttaa nykyisen voimassa 
olevan asemakaavan ja kaupunginhallituksen tontinvarauspäätöksen 
mukaisesti enintään 16-kerroksisena.

Kannattajat: Anja Malm

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Lausuntoehdotuksen kolmas kappale muutetaan 
kuulumaan seuraavasti: Kiinteistölautakunta toteaa, että yksittäisen 
näin korkean rakennuksen sijoittaminen kantakaupunkiin kiinteästi 
liittyvälle alueelle ei ole perusteltua kaupunkikuvallisista syistä. 
Tornihotelli häiritsisi perinteistä Helsingin horisonttia sekä mereltä 
katsottaessa että myös kaupungilta erityisesti Bulevardin ja 
Mechelininkadun suunnista. Kiinteistölautakunnan mielestä hanke tulisi 
toteuttaa nykyisen voimassa olevan asemakaavan ja 
kaupunginhallituksen tontinvarauspäätöksen mukaisesti enintään 16-
kerroksisena.

Jaa-äänet: 4
Martti Huhtamäki, Kristiina Kannus, Olli Saarinen, Tuomo Valve

Ei-äänet: 5
Jyrki Lohi, Anja Malm, Tuula Paalimäki, Kirsi Pihlaja, Kermen Soitu

Tyhjä: 0

Poissa: 0

03.05.2012 Pöydälle

Esittelijä
osastopäällikkö
Juhani Tuuttila

Lisätiedot
Pasi Lehtiö, kiinteistölakimies, puhelin: 310 36448

pasi.lehtio(a)hel.fi

Yleisten töiden lautakunta 08.05.2012 § 244

HEL 2011-005696 T 10 03 03

Päätös
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Yleisten töiden lautakunta päätti antaa 
kaupunkisuunnittelulautakunnalle seuraavan lausunnon:

Asemakaavan muutos mahdollistaisi 33-kerroksisen kongressihotellin 
rakentamisen Jätkäsaareen. Rakennus olisi valmistuessaan 
kantakaupungin korkein rakennus. Osayleiskaavassa ja nykyisessä 
asemakaavassa rakennuksen korkeus on osoitettu 16 kerroksiseksi.

Tornihotelli kilpailisi Helsingin keskustan  kansallismaiseman ja 
kaupunkikuvan kannalta arvokkaan tuomiokirkon ja Uspenskin 
katedraalin sekä muiden kirkkojen kanssa. Se poikkeaa 
maisemakuvassa selvästi kantakaupungin ilmeestä. Tämä käy hyvin 
ilmi laaditusta havainneanimaatiosta. Torni on sijoitettu näkyvälle 
paikalle. Se näkyy yleiskaavassa matalan rakentamisen 
kantakaupungin alueelle kauas ja on myös katuakseleiden päätteenä.  
Erityisesti torni vaikuttaa haitallisesti kansallismaiseman kohokohtiin 
lähestyttäessä Helsinkiä mereltä alistaen vanhat maamerkit sivurooliin. 
Torni dominoi historiallisen keskustan maisemaa erityisesti 
lähestyttäessä mereltä Länsisatamaa. Kaupunginmuseo on näistä 
syistä lausunnossaan pitänyt tornia sopimattomana Helsingin 
kantakaupunkiin.

Asemakaavaehdotusta laadittaessa ei ole otettu huomioon 
tornirakennuksen vaikutusta maisemakuvan kulttuurihistorialliseen 
arvoon tai kaupunkikuvan hierarkiaan. Kaavaselostuksen vaikutusten 
arviointi on puutteellinen. Siitä puuttuu riittävät kuvaukset 
maisemakuvaan sekä kulttuurihistoriaan kohdistuvista vaikutuksista. 
On erittäin tärkeää, että asia tutkitaan ennen kaavaluonnoksen 
hyväksymistä, koska tornia on ehdotettu aivan kantakaupungin 
arvokkaan historiallisen keskustan reunaan. Yleiskaava ei salli 
historialliseen keskustaan korkeita rakennuksia. Tornin ei tarvitse olla 
33 kerrosta korkea muodostuakseen Jätkäsaaren maamerkiksi. 
Kulttuurihistoriallisten arvojen vaalimisen niin vaatiessa on tornia 
madallettava. 

Kaavamuutosalueen vieressä, Tyynenmerenkadulla, on jo rakennetut 
raitiotiekiskot. Tyynenmerenkadusta on myös tehty katu- ja 
rakennussuunnitelmat, jotka ovat vielä toteuttamatta. Suunnitelmissa 
katualueen alin kohta muodostuu korttelin 20803 kohdalle ja kaavassa 
kortteliin 20803 on merkitty tulvareitti. Uudessa kaavamuutoksessa on 
korttelin maanalaisen tilan ajoyhteys sijoitettu tulvareitin viereen. Tästä 
seuraa hulevesien tulvimista kellaritiloihin. Tulvariskin vuoksi täytyy 
joko maanalaisen ajoyhteyden paikkaa siirtää tai katusuunnitelmia 
muuttaa siten, että mahdolliset tulvavedet saadaan johdettua 
Välimerenkadun ja Jätkäsaarenlaiturin kautta mereen. Muutostöistä 
aiheutuu kustannuksia rakennusvirastolle.



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 18/2013 98 (223)
Kaupunginhallitus

Kaj/2
06.05.2013

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

Torni varjostaa pihoja ja yleisiä alueita ja lisää tuulisuutta, mikä 
vaikuttaa haitallisesti erityisesti Jätkäsaarenlaiturin ja Länsilinkin 
viihtyvyyteen. Kaavamuutoksen selostuksessa on esitetty rakennuksen 
viitesuunnitelmat, jonka mukaan kaava on laadittu. Rakennuksen 
massoittelu on ansiokasta, mutta julkisivujen käsittely ja aukotus ovat 
ympäristöön sopimattomat. Rakennusmassan ulokkeet ja aukotuksen 
vinot osat saattavat joissain tilanteissa kerätä lunta ja jäätä, jotka 
korkealta pudotessa aiheuttavat laajalle alueelle vaaratilanteita 
jalankulkijoille.  

Yleisten töiden lautakunta esittää, että edellä mainitut 
muutosehdotukset otetaan huomioon.

Käsittely

08.05.2012 Ehdotuksen mukaan

Esittelijän muutokset: Lisätään päätösehdotuksen kappaleen 1 loppuun 
seuraava uusi virke: "Osayleiskaavassa ja nykyisessä asemakaavassa 
rakennuksen korkeus on osoitettu 16 kerroksiseksi."

Muutetaan päätösehdotuksen kappaleen 3 ensimmäinen virke 
kuulumaan seuraavasti: "Asemakaavaehdotusta laadittaessa ei ole 
otettu huomioon tornirakennuksen vaikutusta maisemakuvan 
kulttuurihistorialliseen arvoon tai kaupunkikuvan hierarkiaan."

Muutetaan päätösehdotuksen kappaleen 3 toisessa virkkeessä oleva 
sana "harhaanjohtava" sanaksi "puutteellinen."

Muutetaan päätösehdotuksen viimeinen kappale kuulumaan 
seuraavasti: "Yleisten töiden lautakunta esittää, että edellä mainitut 
muutosehdotukset otetaan huomioon."

Esittelijä
kaupunginarkkitehti
Jukka Kauto

Lisätiedot
Anu Kiiskinen, aluesuunnittelija, eteläinen suurpiiri, puhelin: 310 38419

anu.kiiskinen(a)hel.fi
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§ 549
V Herttoniemen korttelin 43051 ja tontin 43084/5 osan ym. alueiden 
(Megahertsi) asemakaavan muuttaminen (nro 12089)

HEL 2011-004118 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että 
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee hyväksyä 43. kaupunginosan 
(Herttoniemi, Herttoniemen teollisuusalue) korttelin nro 43051 ja 
korttelin nro 43084 tontin nro 5 osan sekä katualueen asemakaavan 
muutoksen kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosaston 
13.12.2011 päivätyn ja 28.8.2012 muutetun piirustuksen nro 12089 
mukaisena. 

Käsittely

Esteelliset: Jorma Bergholm, Juha Hakola, Tatu Rauhamäki

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

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

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12089 kartta, päivätty 
13.12.2011, muutettu 21.8.2012

2 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12089 selostus, päivätty 
13.12.2011, muutettu 28.8.2012, päivitetty Kslk:n 28.8.2012 päätöksen 
mukaiseksi

3 Ilmakuva Herttoniemen keskuksesta, nykytilanne
4 Ilmakuva Herttoniemen keskuksesta, viitesuunnitelma
5 Vuorovaikutusraportti 13.12.2011, täydennetty 21.8.2012
6 Osa päätöshistoriaa

Otteet

Ote Otteen liitteet
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskus

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, 
asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen
Esitysteksti
Liite 1
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Liite 2
Liite 5
Liite 6

Helen Sähköverkko Oy
Helsingin seudun 
ympäristöpalvelut -kuntayhtymä
Helsingin seudun liikenne -
kuntayhtymä

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee esittää kaupunginvaltuustolle, että 
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee hyväksyä 43. kaupunginosan 
(Herttoniemi, Herttoniemen teollisuusalue) korttelin nro 43051 ja 
korttelin nro 43084 tontin nro 5 osan sekä katualueen asemakaavan 
muutoksen kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosaston 
13.12.2011 päivätyn ja 28.8.2012 muutetun piirustuksen nro 12089 
mukaisena. 

Tiivistelmä

Kaavanmuutosalue sijaitsee Linnanrakentajantien ja Itäväylän 
kulmauksessa vastapäätä Itäväylän toisella puolella olevaa 
Herttoniemen metroasemaa. Viereisellä liike- ja toimistorakennusten 
korttelialueella sijaitsee Megahertsin kauppakeskuksen rakennus. 

Asemakaavan muutoksessa keskeneräiseksi jäänyt, nk. Megahertsin 
kortteli täydennetään yhtenäiseksi ja toimivaksi liikekeskukseksi, joka 
sisältää pysäköintitilaa korttelin käyttäjille ja liityntäpysäköitsijöille, 
päivittäistavarakaupan tilaa, erikoisliikkeitä, hyvinvointipalveluita ja 
kolme kansitason päältä nousevaa asuintornia. 

Kahdesta korttelialueesta ja Itäväylän yli suunnitelluista kauppasilloista 
muodostuvan kokonaisuuden kokonaisrakennusoikeus 56 800 k-m².  
Siitä 29 500 k-m² on liike- ja palvelutiloja, josta enintään 8 500 k-m² saa 
olla päivittäistavarakaupan tiloja. Asuntokerrosalan määrä on 15 300 k-
m², mistä arvioitu asukasmäärä on noin 400. Asemakaavan 
muutosehdotus mahdollistaa korttelin liittämisen sillalla Itäväylän yli 
uudistettavaan Herttoniemen metroasemaan ja tarvittaessa myös 
Suunnittelijankadun yli tällä hetkellä rakentamattomaan kortteliin 
43086. Korttelialueen sisäiset jalankulkukäytävät yhdistävät vanhan (K-
alue) ja uuden (KLAP-alue) osan toisiinsa muodostaen läpikuljettavan, 
koko korttelin laajuisen liike- ja palvelukeskuksen. Autopaikkoja on 
tarkoitus rakentaa sekä korttelialueiden omaan että liityntäpysäköinnin 
käyttöön niin, että niiden kokonaismääräksi on viitesuunnitelmassa 
arvioitu on 900.
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Kaavamuutosehdotus mahdollistaa korttelin liittämisen sillalla Itäväylän 
yli uudistettavaan Herttoniemen metroasemaan ja tarvittaessa myös 
Suunnittelijankadun yli tällä hetkellä rakentamattomaan kortteliin 
43086. Kaavamuutos mahdollistaa myös Linnanrakentajantielle, 
Operaattorinkadulle ja Suunnittelijankadulle tehtävien uusien liikenne- 
ja katusuunnitelmien toteuttamisen.

Esittelijä

Lähtökohdat

Kaavoitustilanne 

Helsingin yleiskaava 2002:ssa alue on keskustatoimintojen aluetta. 

Alueella voimassa olevat asemakaavat on hyväksytty vuosina 2000 ja 
2001. Kortteli 43051 (Megahertsin kortteli) on liike- ja 
toimistorakennusten korttelialuetta (K). Alueen 
kokonaisrakennusoikeus on 38 000 k-m². Kortteli 43084 on 
toimistorakennusten korttelialuetta (KT), jolle muutosalue ulottuu vain 
vähäisessä määrin.

Maanomistus

Korttelin 43051 tontit ovat yksityisessä omistuksessa. Kortteli 43084 on 
kaupungin omistuksessa.

Asemakaavan muutoksen sisältö

Tavoitteet      

Kaavamuutoksen yleistavoitteena on luoda kaavalliset mahdollisuudet 
Megahertsin korttelin toteuttamiseen uudella konseptilla, joka yhtäältä 
vastaa muuttuneeseen markkinatilanteeseen ja toisaalta mahdollistaa 
Megahertsin rakentamisen toiminnoiltaan monipuoliseksi ja 
erinomaisiin joukkoliikenteen yhteyksiin kytkeytyneeksi yritysalueen 
porttirakennukseksi.

Tavoitteena on myös täydentää olemassa olevaa asutusta lähellä 
palveluja ja hyviä joukkoliikenteen yhteyksiä ja elävöittää alueen 
kaupunkikuvaa. 

Liike-, asuin-, palvelu- ja toimistorakennusten korttelialue (KLAP) 

Korttelialue muodostuu liikekeskuksen Itäväylän puoleisesta 
laajennusosasta. Alueelle on mahdollista rakentaa liike- ja palvelutiloja, 
asuntoja ja liikekerrosten alapuolinen, pääosin maanalainen 
pysäköintilaitos. Korttelin läpi johtavat ja uudisrakennuksen olemassa 
olevaan liikekeskukseen liittävät sisäiset jalankulkukäytävät tulee 
sijoittaa molempiin pääliikekerroksiin.
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Asunnot sijoitetaan as-merkityille rakennusaloille kansitason 
yläpuolelle. Asuinrakennukset ovat 8-, 12- ja 17-kerroksisia. 
Asuinrakennuksille ei saa myöntää rakennuslupaa ennen kuin melulta 
suojaavat palvelurakennukset on toteutettu. Asuntojen piha-alueet 
sijaitsevat pihakannella. Asuntojen keskikoon tulee olla vähintään 55 
huoneistoneliömetriä.

Korttelialueelle saa sijoittaa myös julkista palvelutilaa.

Liike- ja toimistorakennusten korttelialue (K) 

Korttelialue muodostuu olemassa olevasta Megahertsin liike- ja 
palvelurakennuksesta. Asemakaavan muutos mahdollistaa 
rakennuksen laajentamisen nykyisten kerrosten päälle sisäisten 
yhteyksien muodostamiseksi KLAP-korttelialueen liiketiloihin.

Itäväylän ylittävän sillan rakennusala y-1

Liikekeskuksen metrokortteliin yhdistävä silta, jolle saa sijoittaa 2 200 
k-m² liiketiloja. 

Suunnittelijankadun ylittävän sillan rakennusala y-2

Varaus liikekeskuksen rakentamattomaan kortteliin 43084 yhdistävälle 
sillalle, jolle saa sijoittaa 500 k-m² liiketiloja.

Liikenne

Muutosehdotus perustuu kaupunginvaltuuston vuonna 2008 
hyväksymään Itäväylän ja Linnanrakentajantien liittymän 
liikennesuunnitelman. 

Muutosalueen yhteenlaskettu autopaikkatarve on enintään 880 
autopaikkaa. Pysäköintitilat tulee rakentaa liikekerrosten alapuolisille 
kerrostasoille. Kaava-alueelle saa sijoittaa 140 autopaikkaa 
liityntäpysäköintiä varten, joista 80 on vuoroittaiskäytössä liiketilojen 
autopaikkojen kanssa.

Korttelin huoltoliikenne tapahtuu Insinöörinkadun tasossa 
rakennusrungon sisällä sijaitsevan huoltopihan kautta. Ajoyhteys 
pysäköintilaitokseen on Operaattorinkadulta ja Insinöörinkadulta. 
Ajoyhteys pysäköintilaitoksesta on Insinöörinkadulle.

Palvelut        

Kaava-alueen yhteenlaskettu liike- ja palvelutilojen rakennusoikeus on 
41 500 k-m². Uutta liike- ja palvelutilaa on 34 600 k-m². Uudesta 
liiketilan määrästä noin 2 400 k-m² sijoittuu Megahertsin 
kauppakeskuksen laajennusosaan (K-korttelialue), joka liittää 
keskuksen uudet ja vanhat osat toisiinsa. KLAP-korttelialueelle 
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(liikekeskuksen laajennus) voidaan sijoittaa enintään 8 500 k-m² 
päivittäistavarakaupan tiloja, joka viitesuunnittelun perusteella toteutuu 
todennäköisesti yhtenä tai enintään kahtena vähittäiskaupan 
suuryksikkönä. K-korttelialueelle voidaan sijoittaa enintään 2 680 k-m² 
päivittäistavarakaupan tiloja, mikä vastaa rakennuksen ensimmäisessä 
kerroksessa tällä hetkellä sijaitsevan päivittäistavaraliikkeen laajuutta.

Yhdyskuntatekninen huolto

Alueella on olemassa oleva teknisen huollon verkosto. 

Maaperä, sen rakennettavuus ja pilaantuneisuus

Kolmikellarillinen rakentaminen perustettaneen maanvaraisesti. 
Suunnittelijankatu ja sen kuntatekniikka perustetaan osin paaluilla osin 
muilla pohjanvahvistustavoilla.

Pilaantunut maaperä on kunnostettu. Alueen kunnostamisesta 
annetuissa päätöksissä edellytettiin pohjaveden laatua seurattavaksi 
kaivutöiden yhteydessä, koska alueella on aiemmin ollut maanalaisia 
säiliöitä, joista vuotanutta liuotinta saattaa kunnostamisesta huolimatta 
edelleen esiintyä paikoin.  

Ympäristöhäiriöt

Itäväylän ja kaava-aluetta rajaavien muiden katujen liikenteen 
aiheuttama melu ja ilmanlaadun heikkeneminen on otettu huomioon 
alueen suunnittelussa ja rakentamisessa. Asemakaavaa varten on 
tehty meluselvitys.

Meluselvityksen mukaan oleskelupihalla päivän melutasot alittavat 
melun ohjearvot. Kaavassa oleva ajoitusmääräys edellyttää 
oleskelupihoja Itäväylän melulta suojaavan KLAP-korttelin 
palvelurakennusten toteuttamista ennen asuinkerrostaloja.

Muutosehdotuksessa on annettu asuinrakennusten ulkovaipan 
ääneneristävyyttä sekä parvekkeiden lasittamista koskevia määräyksiä, 
joilla melutasot sekä rakennusten sisällä että parvekkeilla saadaan 
hyväksyttävälle tasolle. Parvekelasituksella on mahdollista saavuttaa 
noin 10–15 dB:n ääneneristävyys tieliikennemelua vastaan. 

Metroliikenteen aiheuttama melu on vähäistä verrattuna alueen muihin 
melulähteisiin. Itäväylän varteen suunniteltu korkea meluaita tulee 
lisäksi vähentämään metromelun leviämistä kaava-alueelle.

Itäväylän ja lähimpänä väylää sijaitsevan asuinkerrostalon välinen 45 
metrin suojaetäisyys on ilmanlaadun kannalta riittävä. Kaavassa on 
annettu asuntojen ilmanvaihtoa ja tuloilman ottokohtaa koskeva 
määräys. 
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Asemakaavamuutoksen vaikutukset

Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen ja rakennettuun ympäristöön

Keskittämällä rakentamista paikalliskeskuksen ytimeen ja varaamalla 
asumiselle, vähittäiskaupan suuryksiköille ja muille palveluille tilaa 
julkisen liikenteen solmukohdan äärellä aikaansaadaan tiivistyvää, 
energiatehokasta kaupunkirakennetta ja parannetaan julkisen 
liikenteen hyödyntämismahdollisuuksia.

Katettu jalankulkuyhteys metroaseman ja Megahertsin välillä vähentää 
Itäväylän aiheuttamaa estevaikutusta. Maanpäälliset ja maanalaiset 
varaukset Suunnittelijankadun molemmin puolin olevien korttelien 
yhdistämiseksi luovat pohjan kaavoitustyön jatkamiselle muutosalueen 
pohjoispuolisissa kortteleissa.

Vaikutukset palveluihin

Herttoniemen keskuksen suurimmat päivittäistavarakaupat sijaitsevat 
tällä hetkellä metroaseman yhteydessä (K-Hertta), Herttoniemenrannan 
puolella Linnanrakentajantietä (S-market) ja Linnanrakentajantien 
pohjoispuolella (Lidl ja Megahertsin Valintatalo). Kaavan sallima lisäys 
päivittäistavarakaupan osalta on 8 500 k-m², mikä on merkittävä määrä 
uutta päivittäistavarakaupan alaa. Toteutuessaan tämä todennäköisesti 
keskittää jossain määrin Herttoniemen keskuksen 
päivittäistavarakauppaa Megahertsin kortteliin nykyisestä tilanteesta. 
Asemanseudulle on vireillä kaavamuutos, joka mahdollistaa Hertan 
laajenemisen sekä muun erikoiskaupan ja palvelujen lisääntymisen 
metrokorttelissa. Vaikutukset riippuvat paljolti myös näiden hankkeiden 
ajallisesta toteutumisjärjestyksestä. 

Pitkään keskeneräisenä olleen ja näkyvällä paikalla sijaitsevan 
Megahertsin korttelin täydentämisen välitön vaikutus on lähiympäristön 
esteettisen laadun parantuminen. 

Katualueisiin rajautuva liikekeskus eheyttää miljöötä alueella, jota 
leimaa rakenteen hajanaisuus. 

Itäväylän ylittävä silta ja Megahertsin asuintornit yhdessä 
Hiihtäjänaukion tornitalon kanssa muodostavat porttiaiheen ja 
maamerkin, joka identifioi uuden kaupunginosakeskuksen niin 
asukkaille kuin ohikulkijoille. Keskeneräisen korttelin täydentäminen 
parantaa alueen esteettistä laatua ja lisää viihtyvyyttä.

Suunnittelun vaiheet ja vuorovaikutus

Kaavoitustyö on tullut vireille yksityisten tontinomistajien 
hakemuksesta.  
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Vireilletulosta on ilmoitettu osallisille kaupunkisuunnitteluviraston 
asemakaavaosaston kirjeellä, jonka mukana lähetettiin osallistumis- ja 
arviointisuunnitelma (päivätty 20.4.2009) sekä vuoden 2010 
kaavoituskatsauksessa.  Osallisille lähetettiin asemakaavan 
muutosluonnos (kirje päivätty 15.9.2011).  Muutosluonnos oli 
nähtävänä ja siitä pidettiin yleisötilaisuus 3.10.2011.

Viranomaisyhteistyö

Kaavamuutoksen valmistelun yhteydessä on tehty 
viranomaisyhteistyötä rakennusviraston, kiinteistöviraston, 
rakennusvalvontaviraston, ympäristökeskuksen, pelastuslaitoksen, 
Helsingin Energia -liikelaitoksen, liikennelaitos-liikelaitoksen (HKL), 
Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän ja Uudenmaan 
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kanssa.

Esitetyt mielipiteet

Kaavamuutoksen valmisteluun liittyen asemakaavaosastolle saapui 6 
mielipidekirjettä, joista yksi koski osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa 
ja 5 asemakaavan muutosluonnosta. Lisäksi suullisia mielipiteitä 
esitettiin keskustelutilaisuudessa.

Muutosluonnoksesta saadut mielipiteet kohdistuivat korttelialueiden 
rakennusoikeuden määrään, asemakaavaluonnoksen määräyksiin ja 
merkintöihin, kaavan vaikutukseen korttelin 43084 jatkosuunnitteluun, 
rakennusten korkeuteen, liikennemelun heijastumiseen rakennuksista, 
puistojen ja julkisten aukioiden puutteeseen ja kaupallisen 
rakentamisen määrään ja sen vaikutuksiin lähialueen nykyisiin 
palveluihin.

Mielipiteet on otettu huomioon niin, että rakennusoikeuden määrää on 
tarkistettu kaavaehdotukseen K-korttelialueen osalta ja 
kaavamääräyksiä ja -merkintöjä on tarkennettu mm. rakennusalojen 
rajauksien osalta. Yhdessä Itäväylän toiselle puolelle suunnitellun 19-
kerroksisen tornitalon kanssa Megahertsin asuintornit identifioivat 
itäisen ja läntisen Herttoniemen yhteisen keskuksen asukkaille ja 
ohikulkijoille. Rakennusten ja muiden rakenteiden aiheuttama äänen 
heijastuminen on otettu huomioon melulaskelmissa. Kaupallisen 
rakentamisen vaikutusten arvioinnissa on otettu huomioon koko 
kaakkoisen suurpiirin alueen kysyntä ja pidemmän aikavälin 
kasvupotentiaali.

Liitteenä olevassa vuorovaikutusraportissa esitetään tiivistelmät 
viranomaisten kannanotoista ja mielipiteistä sekä niiden vastineet 
laajemmin.

Ehdotuksen nähtävillä olo, muistutukset ja lausunnot 
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Asemakaavan muutosehdotus on ollut julkisesti nähtävillä 
5.1.–6.2.2012. Ehdotuksesta on tehty 2 muistutusta. Nähtävillä olon 
jälkeen on saapunut yksi kirje.   

Ehdotuksesta ovat antaneet lausuntonsa Helsingin Energia -liikelaitos 
ja Helen Sähköverkko Oy, Helsingin seudun ympäristöpalvelut -
kuntayhtymä, kiinteistölautakunta, yleisten töiden lautakunta, 
pelastuslautakunta, ympäristölautakunta, Helsingin seudun liikenne -
kuntayhtymä sekä Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskus.  

Muistutukset ja kirje

Muistutuksissa esitetään huomautuksia muun muassa asukkaiden 
toiveiden ohittamisesta, liikerakentamisen suuresta määrästä, 
asuintornien korkeudesta, alueen identiteetistä, julkisten ulkotilojen 
puutteesta, ekologiseen rakentamiseen ohjaavien kaavamääräysten 
puutteesta, jalankulkuväylien leveydestä ja liityntäpysäköinnin 
autopaikkojen määrästä. 

Nykyisen Megahertsin kauppakeskuksen omistajaa edustavan Saraco 
Oy:n lähettämässä kirjeessä esitetään, että K-korttelialueelle lisätään 
rakennusoikeutta päivittäistavarakaupan tiloja varten samassa 
suhteessa kuin KLAP-kortteliin on kyseistä oikeutta osoitettu. Kirjeessä 
esitetään myös pohdittavaksi yhden pysäköintitason rakentamisen 
mahdollistamista K-korttelialueella nykyisen pysäköintikellarin 
alapuolelle. 

Kirje on otettu huomioon siten, että K-korttelialueelle sijoitettavien 
päivittäistavarakaupan liiketilojen enimmäismäärä on nostettu 2 140 k-
m²:stä 2 680 k-m²:iin. 540 k-m²:n lisäys päivittäistavarakaupan 
laajuuteen kaava-alueella ei ole vaikutukseltaan merkittävä. Toisen 
kellarikerroksen rakentaminen on mahdollistettu K-korttelialueella.

Lausunnot

Lausunnoissa esitetään kannanottoja johtosiirtojen toteuttamisesta, 
kierrätyspisteen sijoittamisesta kaava-alueelle, voimalinjan siirrosta 
aiheutuvien kustannusten kirjaamisesta kaavatalouteen, 
muuntamoiden sijoituksesta, metroliikenteen meluhaitoista, 
parvekkeiden sijoituksesta ja asuntojen suuntautumisesta melualueelle, 
vaiheittain rakentamisen vaikutuksesta pelastusturvallisuuteen, yleisen 
jalankulun alueiden sijoittumisesta tonttien puolelle, liityntäpysäköinnin 
autopaikkojen määrästä ja metroaseman autopaikkojen sijoittamisesta 
kaava-alueelle. 

Lausunnot on otettu huomioon siten, että muuntamoiden sijoittamista, 
asuinrakennusten julkisivujen ääneneristystä ja maanalaisten 
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verkoston osien siirtämistä koskevia määräyksiä on täydennetty ja 
tarkistettu. Kaava-alueelle sallittavien liityntäpysäköinnin autopaikkojen 
määrä on nostettu 140 autopaikkaan ja metroaseman korttelin 
autopaikkojen sijoittaminen kaava-alueelle on sallittu. Lähimpänä 
Itäväylää sijaitsevien kerrostalojen julkisivujen 
ääneneristävyysmääräyksiä on tiukennettu.

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen lausunto on 
otettu huomioon siten, että kaavaselostusta on täydennetty maaperän 
pilaantuneisuuden ja pohjarakentamisen sekä liikerakentamisen 
yhteisvaikutusten kuvailun osalta. Lisäksi pohjaveden 
pilaantuneisuuden huomioon ottamisesta on annettu kaavamääräys. 

Vuorovaikutusraportissa esitetään tiivistelmät muistutuksista ja 
lausunnoista sekä niiden vastineet laajemmin.

Asemakaavan muutosehdotukseen tehdyt muutokset 

Ehdotusta on muistutusten, kirjeen ja lausuntojen johdosta muutettu 
seuraavasti: 

 KLAP-korttelialueelle sijoitettavia muuntamoita koskeva 
kaavamääräys on tarkistettu muotoon: "Kortteleiden 
sähkönjakelun vaatimat jakelumuuntamot ja/tai 
liittymiskojeistotilat sijoitetaan ensimmäiseen maanpäälliseen 
kerrokseen". 

 Lähimpänä Itäväylää sijaitsevien kerrostalojen Itäväylän ja 
Suunnittelijankadun puoleisten julkisivujen 32 - 33 dB 
ääneneristävyysmääräys on nostettu 33 - 35 desibeliin. 

 Map-pp-aluetta koskevaa määräystä on täydennetty tekstillä: 
"Maanalaisten tilojen toteuttaminen edellyttää alueella 
sijaitsevien vesihuoltoverkoston osien mahdollista siirtämistä, 
joka tulee suunnitella ja toteuttaa hankkeeseen ryhtyvän 
toimesta. Suunnitelmat tulee hyväksyttää HSY:llä." 

 Autopaikkoja koskeva kaavamääräys on tarkistettu muotoon: 
"Tälle asemakaava-alueelle saadaan sijoittaa 140 autopaikkaa 
liityntäpysäköintiä varten. Liityntäpysäköinnin autopaikoista 80 
on vuoroittaiskäytössä liiketilojen autopaikkojen kanssa. 
Liiketilojen ja liityntäpysäköinnin autopaikkoja ei saa nimetä. 
Asemakaava-alueelle saa sijoittaa myös Herttoniemen 
metroaseman korttelin 43148 autopaikkoja. Asemakaava-alueen 
pysäköintitilojen tulee olla yhteiskäytössä tontinrajojen 
estämättä." 
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 K-korttelialueelle sijoitettavien päivittäistavarakaupan liiketilojen 
enimmäismäärä on nostettu 2 140 k-m²:stä 2 680 k-m²:iin.  

 Toisen kellarikerroksen rakentaminen on mahdollistettu K-
korttelialueella tarkistamalla kellarien rakentamista koskeva 
määräys muotoon: "Asemakaavassa merkityn kerrosalan lisäksi 
saa rakentaa K-korttelialueelle tason +6.25 alapuolelle kaksi 
kellarikerrosta autopaikoitusta ja huollon, tekniikan ja 
varastoinnin tiloja varten." 

 Asemakaavaan on lisätty määräys: "Pohjaveden mahdollinen 
pilaantuneisuus on otettava huomioon rakentamisen 
yhteydessä. Haitta-ainepitoisuudet on selvitettävä entisten 
tonttien 12, 13 ja 14 alueella ennen rakentamisen mahdollisesti 
edellyttämän pohjaveden pumppauksen aloittamista. Veden 
johtamisessa viemäriin on noudatettava HSY Veden ohjeita ja 
määräyksiä." 

Muut muutokset

Lisäksi on ehdotukseen tehty seuraavat muutokset:

 Toimistotilojen rakentamisen mahdollistamiseksi KLAP-
korttelialueen määrittely on tarkistettu muotoon "Liike-, asuin-, 
palvelu- ja toimistorakennusten korttelialue" ja palvelutiloille 
varatun rakennusalueen osan (palv) määräys on tarkistettu 
muotoon "Palvelu- ja toimistotiloille varattu rakennusalan osa 
likimääräisen tason +24.0 yläpuolella."

 Huoltoliikenteelle varatun alueen osan (h) määräykseen on 
lisätty vaatimus, jonka mukaan alueelle tai sen läpi saa johtaa 
vain huoltoliikennettä. 

 Lisäksi kaavaan on tehty joitakin teknisluonteisia tarkistuksia ja 
kaavaselostusta on täydennetty. 

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

Esitys on kaupunkisuunnittelulautakunnan ehdotuksen mukainen.

Maankäyttösopimukset

Kaupunginhallitus toteaa lopuksi, että se oikeutti päätöksellään 
6.8.2012 kiinteistölautakunnan tekemään tonttien omistajien kanssa 
päätöksen liitteenä olleet, kaavamuutoksen edellyttämät 
maankäyttösopimukset ja tekemään niihin tarvittaessa vähäisiä 
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muutoksia. Sopimukset on allekirjoitettu ja ovat voimassa ehdolla, että 
asemakaavan muutos saa lainvoiman. 
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28.8.2012 muutetun 43. kaupunginosan (Herttoniemi) korttelin 43051, 
korttelin 43084 osan tonttia 5 ja katualueen asemakaavan 
muutosehdotuksen nro 12089 kaupunginhallitukselle puoltaen sen 
hyväksymistä, ja esittää etteivät tehdyt muistutukset, saatu kirje ja 
annetut lausunnot anna aihetta muihin toimenpiteisiin.

Lautakunta päätti muuttaa asemakaavan muutosehdotusta 
seuraavasti: 

Muistutusten, kirjeen ja lausuntojen johdosta tehdyt muutokset

 KLAP-korttelialueelle sijoitettavia muuntamoita koskeva 
kaavamääräys on tarkistettu muotoon: "Kortteleiden 
sähkönjakelun vaatimat jakelumuuntamot ja/tai 
liittymiskojeistotilat sijoitetaan ensimmäiseen maanpäälliseen 
kerrokseen".
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 Lähimpänä Itäväylää sijaitsevien kerrostalojen Itäväylän ja 
Suunnittelijankadun puoleisten julkisivujen 32 - 33 dB 
ääneneristävyysmääräys on nostettu 33 - 35 desibeliin.

 Map-pp-aluetta koskevaa määräystä on täydennetty tekstillä: 
"Maanalaisten tilojen toteuttaminen edellyttää alueella 
sijaitsevien vesihuoltoverkoston osien mahdollista siirtämistä, 
joka tulee suunnitella ja toteuttaa hankkeeseen ryhtyvän 
toimesta. Suunnitelmat tulee hyväksyttää HSY:llä."

 Autopaikkoja koskeva kaavamääräys on tarkistettu muotoon: 
"Tälle asemakaava-alueelle saadaan sijoittaa 140 autopaikkaa 
liityntäpysäköintiä varten. Liityntäpysäköinnin autopaikoista 80 
on vuoroittaiskäytössä liiketilojen autopaikkojen kanssa. 
Liiketilojen ja liityntäpysäköinnin autopaikkoja ei saa nimetä. 
Asemakaava-alueelle saa sijoittaa myös Herttoniemen 
metroaseman korttelin 43148 autopaikkoja. Asemakaava-alueen 
pysäköintitilojen tulee olla yhteiskäytössä tontinrajojen 
estämättä." 

 K-korttelialueelle sijoitettavien päivittäistavarakaupan liiketilojen 
enimmäismäärä on nostettu 2 140 kerrosalaneliömetristä 2 680 
kerrosalaneliömetriin.

 Toisen kellarikerroksen rakentaminen on mahdollistettu K-
korttelialueella tarkistamalla kellarien rakentamista koskeva 
määräys muotoon: "Asemakaavassa merkityn kerrosalan lisäksi 
saa rakentaa K-korttelialueelle tason +6.25 alapuolelle kaksi 
kellarikerrosta autopaikoitusta ja huollon, tekniikan ja 
varastoinnin tiloja varten." 

 Asemakaavaan on lisätty määräys: "Pohjaveden mahdollinen 
pilaantuneisuus on otettava huomioon rakentamisen 
yhteydessä. Haitta-ainepitoisuudet on selvitettävä entisten 
tonttien 12, 13 ja 14 alueella ennen rakentamisen mahdollisesti 
edellyttämän pohjaveden pumppauksen aloittamista. Veden 
johtamisessa viemäriin on noudatettava HSY Veden ohjeita ja 
määräyksiä." 

Muut muutokset

 Toimistotilojen rakentamisen mahdollistamiseksi KLAP-
korttelialueen määrittely on tarkistettu muotoon "Liike-, asuin-, 
palvelu- ja toimistorakennusten korttelialue" ja palvelutiloille 
varatun rakennusalueen osan (palv) määräys on tarkistettu 
muotoon "Palvelu- ja toimistotiloille varattu rakennusalan osa 
likimääräisen tason +24.0 yläpuolella."
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 Huoltoliikenteelle varatun alueen osan (h) määräykseen on 
lisätty vaatimus, jonka mukaan alueelle tai sen läpi saa johtaa 
vain huoltoliikennettä.

 Lisäksi kaavaan on tehty joitakin teknisluonteisia tarkistuksia ja 
kaavaselostusta on täydennetty.

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

Lisäksi lautakunta päätti antaa kaupunkisuunnittelulautakunnan 
esityksestä ja vuorovaikutusraportista ilmenevät vastaukset kaupungin 
perusteltuna kannanottona tehtyihin muistutuksiin.

Päätöksen jakelu:

 kaupunginhallitus

 hallintokeskus/Kaj:n rooteli

Käsittely

28.08.2012 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Olavi Veltheim: Esittelijä muutti esitystään seuraavasti:

Asemakaavamääräys:
"Asuinrakennuksille ei saa myöntää rakennuslupaa ennen kuin meluta 
suojaavan KLAP-korttelin palvelurakennukset on toteutettu"

muutetaan muotoon:
"Asuinrakennuksille ei saa myöntää käyttöönottolupaa ennen kuin 
melulta suojaavan KLAP-korttelin palvelurakennukset on toteutettu":

Eli sana "rakennuslupaa" muutetaan sanaksi "käyttöönottolupaa".

21.08.2012 Pöydälle

13.12.2011 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
asemakaavapäällikkö
Olavi Veltheim

Lisätiedot
Mikko Näveri, arkkitehti, puhelin: 310 37331

mikko.naveri(a)hel.fi
Katariina Baarman, apulaisosastopäällikkö, liikennesuunnittelu, puhelin: 310 37125

katariina.baarman(a)hel.fi
Heikki Hälvä, liikenneinsinööri, liikenteen ympäristövaikutukset, puhelin: 310 37142
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heikki.halva(a)hel.fi
Anne Karlsson, johtava yleiskaavasuunnittelija, kaupalliset selvitykset, puhelin: 310 
37444

anne.karlsson(a)hel.fi
Jouni Kilpinen, diplomi-insinööri, geotekniikka, puhelin: 310 37251

jouni.kilpinen(a)hel.fi
Kaarina Laakso, diplomi-insinööri, maaperän pilaantuneisuus, puhelin: 310 37250

kaarina.laakso(a)hel.fi
Seija Narvi, insinööri, pelastusturvallisuus, puhelin: 310 37255

seija.narvi(a)hel.fi
Peik Salonen, insinööri, kuntatekniikka, puhelin: 310 37248

peik.salonen(a)hel.fi

Kiinteistölautakunta 04.04.2012 § 202

HEL 2011-004118 T 10 03 03

Kiinteistökartta J4 R2, Linnanrakentajantie ja Insinöörinkatu

Päätös

Lautakunta päätti antaa kaupunkisuunnittelulautakunnalle 
Herttoniemen keskuksen Megahertsin korttelin asemakaavan 
muutosehdotuksesta nro 12089 seuraavan lausunnon:

Aloite ja maanomistus

Lautakunta toteaa, että aloitteen korttelin nro 43051 asemakaavan 
muuttamisesta ovat tehneet tonttien 43051/12, 13 ja 14 omistaja 
Kiinteistö Oy Morando ja tontin 43051/16 omistaja Kiinteistö Oy 
Megahertsi 2 sekä tontin 43051/15 omistaja NPF Megahertsi Oy.

Rakennusosakeyhtiö Hartela omistaa Kiinteistö Oy Morandon 
osakekannan ja YIT Rakennus Oy Kiinteistö Oy Megahertsi 2 
osakekannan. Hartela ja YIT ovat keskenään sopineet 
työyhteenliittymästä, joka suunnittelee ja toteuttaa uuden KLAP-tontille 
rakennettavan liike- ja palvelukeskuksen sekä asuintornit.

Kaupunki omistaa korttelin nro 43084.

Alueen yleiskuvaus

Megahertsin kortteli nro 43051 on tonttia nro 15 lukuun ottamatta 
rakentamaton ja ympäristöltään viimeistelemättömässä kunnossa. 
Tontilla nro 15 sijaitsee vuonna 2003 valmistunut kolmikerroksinen 
kaupparakennus, joka alun perin on suunniteltu osaksi koko korttelin 
kattavaa toimisto- ja liikerakennuskokonaisuutta. 

Kortteli nro 43084 on rakentamaton.
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Kaava-alue on yhdyskuntateknisen verkoston piirissä. Itäväylän 
kohdalla kulkee 110 kV sähkölinja.

Kaavamuutos

Kaavamuutoksen yleistavoitteena on luoda kaavalliset mahdollisuudet 
Megahertsin korttelin nro 43051 toteuttamiselle uudella konseptilla, 
joka vastaa muuttuneeseen markkinatilanteeseen ja mahdollistaa 
korttelin rakentamisen toiminnoiltaan monipuoliseksi ja erinomaisiin 
joukkoliikenneyhteyksiin kytkeytyneeksi yritysalueen 
porttirakennukseksi. Kaavamuutos täydentää myös olemassa olevaa 
asutusta ja elävöittää kaupunkikuvaa. 

Keskeneräiseksi jäänyt Megahertsin kortteli (K) täydennetään 
yhtenäiseksi ja toimivaksi liikekeskukseksi (KLAP), joka sisältää 
paikoitustilaa korttelin käyttäjille ja liityntäpysäköitsijöille, 
päivittäistavarakaupan tilaa, erikoisliikkeitä, hyvinvointipalveluita ja 
kolme kansitason päältä nousevaa asuintornia (as). Kaavamuutos 
mahdollistaa korttelin liittämisen sillalla (y-1) Itäväylän yli 
uudistettavaan Herttoniemen metroasemaan ja tarvittaessa sillalla (y-2) 
Suunnittelijankadun yli kaupungin omistamaan rakentamattomaan 
kortteliin nro 43084. Kaavamuutos mahdollistaa myös 
Linnanrakentajantielle, Operaattorinkadulle ja Suunnittelijankadulle 
tehtävien uusien liikenne- ja katusuunnitelmien toteuttamisen.

Uudelle KLAP-tontille 43051/18 on mahdollista toteuttaa enintään 
29 500 k-m² liike- ja palvelutiloja, joista enintään 8 500 k-m² 
päivittäistavarakaupan tiloja. Asuntokerrosalan määrä saa olla enintään 
15 300 k-m². Autopaikat sijoitetaan maanalaisiin tiloihin tontille 
liikekerrosten alapuolelle ja Suunnittelijankadun alle.

Uudella K-tontilla 43051/15 sijaitsee olemassa oleva Megahertsin 
kauppakeskuksen rakennus. Rakennuksen kerrosala on 6 910 k-m². 
Kaavamuutos mahdollistaa rakennuksen yhdistämisen KLAP-
korttelialueeseen kasvattamalla liike- ja toimistokerrosalan 
enimmäismäärän 9 300 k-m²:iin, josta 2 140 k-m² on 
päivittäistavarakaupan tiloja.   

Maankäyttösopimukset

Kaavamuutos korottaa korttelin nro 43051 tonttien arvoa merkittävästi, 
joten kaupunginhallituksen 9.2.2004 tekemän maapoliittisen päätöksen 
mukaiset neuvottelut tulee käydä Kiinteistö Oy Morandon ja Kiinteistö 
Oy Megahertsi 2:n kanssa yhdessä sekä NPF Megahertsi Oy:n kanssa 
erikseen.

Sopimuksissa tullaan sopimaan kaupungille maksettavan 
maankäyttökorvauksen lisäksi kaavamuutoksen edellyttämistä 
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aluejärjestelyistä sekä tonttien liike-, palvelu- ja asuinkerrosalan 
toteutukseen, liikennejärjestelyihin, Itäväylällä sijaitsevan 110 kV 
voimajohdon siirtoon ja kunnallistekniikkaan liittyvistä asioista. 
Kaavamuutoksen käsittelyä ei tulisi jatkaa ennen kuin tonttien 
omistajien kanssa on tehty sopimukset.

Autopaikkoja koskevat kaavamääräykset

Tontinomistajien mukaan uudelle KLAP-tontille 43051/18 on 
suunnitteilla arviolta 830 autopaikkaa ja osa niistä olisi luovutettavissa 
ulkopuolisille.

Kaavamääräyksiä tulisi siten täydentää niin, että KLAP-tontille 
43051/18 sallittaisiin sijoittaa myös Herttoniemen metroaseman 
kaavamuutoksen nro 12068 mukaisia KA-korttelin nro 43148 
lisärakennusoikeuden edellyttämiä autopaikkoja.

Lautakunnalla ei ole muuta huomauttamista itse 
kaavamuutosehdotuksen johdosta.

Esittelijä
vs. osastopäällikkö
Esko Patrikainen

Lisätiedot
Esko Patrikainen, vs. osastopäällikkö, puhelin: 310 36471

esko.patrikainen(a)hel.fi

Yleisten töiden lautakunta 21.02.2012 § 94

HEL 2011-004118 T 10 03 03

Päätös

Yleisten töiden lautakunta päätti antaa kaupunkisuunnitteluvirastolle 
seuraavan lausunnon:

Insinöörinkadun kevyen liikenteen väylästä puolet on osoitettu 
katualueelle ja puolet tontille. Rakentamis- ja ylläpitovastuiden 
selkiyttämiseksi kevyen liikenteen väylä tulee osoittaa selkeästi joko 
kokonaan katualueelle tai kokonaan tonttiin kuuluvaksi.

Vaikkei kaavamuutosalue suoranaisesti sisällä kustannuksia yleisille 
alueille, tulee ennen korttelin rakentamisen aloitusta rakentaa 
Operaattorinkatu, laskea Itäväylän tasausta, toteuttaa 
Suunnittelijankadun parantaminen siltajärjestelyineen sekä tehdä 
voimalinjan muutostyöt.

Asemakaavamuutoksessa on esitetty Linnanrakentajantien ja 
Operaattorinkadun kulmaan alueen osa yleiselle jalankululle ja 
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sisäänkäynneille. Kyseinen alue voidaan rakentaa vasta kun risteyksen 
lopulliset liikennejärjestelyt toteutetaan. Väliaikaisissa 
liikennejärjestelyissä on huomioitava Itäväylän yli menevä 
jalankulkuliikenne.

Yleisten töiden lautakunta puoltaa asemakaavan muutosehdotuksen 
hyväksymistä edellä esitetyin huomautuksin.

Käsittely

21.02.2012 Ehdotuksen mukaan

Esittelijän muutokset: Lisätään päätösehdotuksen kappaleiden 3 ja 4 
väliin uudeksi kappaleeksi seuraava:

"Asemakaavamuutoksessa on esitetty Linnanrakentajantien ja 
Operaattorinkadun kulmaan alueen osa yleiselle jalankululle ja 
sisäänkäynneille. Kyseinen alue voidaan rakentaa vasta kun risteyksen 
lopulliset liikennejärjestelyt toteutetaan. Väliaikaisissa 
liikennejärjestelyissä on huomioitava Itäväylän yli menevä 
jalankulkuliikenne."

Esittelijä
kaupunginarkkitehti
Jukka Kauto

Lisätiedot
Jukka Kauto, kaupunginarkkitehti, puhelin: 310 38802

jukka.kauto(a)hel.fi
Birgitta Rossing, aluesuunnittelija, puhelin: 310 38640

birgitta.rossing(a)hel.fi
Taru Sihvonen, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38939

taru.sihvonen(a)hel.fi
Eila Suojala, projektinjohtaja, puhelin: 310 39786

eila.suojala(a)hel.fi

Pelastuslautakunta 14.02.2012 § 30

HEL 2011-004118 T 10 03 03

Päätös

Lautakunta päätti antaa asiasta seuraavan lausunnon:

Mikäli rakennuksia tai rakennuksen osia otetaan käyttöön vaiheittain, 
on rakennushankkeeseen ryhtyvän laadittava vaiheistussuunnitelma, 
jossa on huomioitu rakentamisen vaiheistuksen aiheuttamat riskit 
käyttöön otettujen rakennusten käyttäjille sekä varmistettu 
pelastuslaitoksen toimintaedellytykset. Käyttöönotettujen rakennusten 
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osien tulee voida toimia itsenäisinä kokonaisuuksina myös 
paloteknisten ratkaisujen osalta koko alueen rakentamisen aikana.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian 
valmistelua. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §

Esittelijä
va pelastuskomentaja
Jorma Lilja

Lisätiedot
Harri Laakso, vanhempi palotarkastaja, puhelin: 310 31234

harri.laakso(a)hel.fi

Ympäristölautakunta 31.01.2012 § 30

HEL 2011-004118 T 10 03 03

Päätös

Megahertsin korttelialueen kehittäminen ja liittäminen sillalla Itäväylän 
pohjoispuoleiseen metroasemakortteliin täydentää Herttoniemen 
keskuksen joukkoliikenteeseen tukeutuvaa rakennetta ja 
palvelutarjontaa. Asumisen sijoittaminen liikenteen solmukohtiin 
edellyttää sekä melu- että ilmanlaatuolosuhteiden riittävää 
huomioimista suunnittelussa. Itäväylän liikennemäärä on vuoden 2025 
ennusteiden mukaan noin 66 000 ajoneuvoa vuorokaudessa, Myös 
korttelia ympäröivä muu katuverkko lisää alueen päästökuormitusta.

Meluselvityksen mukaan asuinkäyttöön suunniteltujen kerrostalojen 
julkisivuille kohdistuu korkeita melutasoja etenkin Itäväylän ja 
Suunnittelijankadun puolella. Päiväajan keskiäänitasot ovat 
suurimmillaan yli 65 dB ja öisinkin lähes 60 dB. Valtioneuvoston 
päätöksen mukaisten (93/1992) meluohjearvojen alittavia julkisivuja ei 
rakennuksissa ole lainkaan, joten hyvien asumisratkaisujen löytäminen 
on vaikeaa. Asuinrakennusten ulko-oleskelualueet on suunniteltu 
sijoitettavan pihakannelle, jolla suurimmaksi osaksi alitetaan melutason 
ohjearvot. 

Kaavaehdotuksessa on esitetty julkisivujen ääneneristysvaatimukset ja 
parvekkeet on määrätty lasitettaviksi. Näiden lisäksi kaavaan tulisi 
lisätä määräys, jonka mukaan asuntoja ei tule suunnata yksinomaan 
Itäväylälle tai Suunnittelijankadulle päin. Myöskään parvekkeita ei tulisi 
sijoittaa näille sivuille.

Kaavaselostuksessa tai meluselvityksessä ei ole tuotu esiin 
metroliikenteen aiheuttamia meluhaittoja. Vaikka katuliikenteen, etenkin 
Itäväylän aiheuttama melu on alueella selvästi voimakkainta, tulee 
myös metron aiheuttama melu huomioida. Ympäristökeskukseen on 
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tullut valituksia metron aiheuttamasta meluhaitasta Itäväylän 
eteläpuolella sijaitsevista Herttoniemenrannan melko uusista 
kerrostaloista.

Käsittely

31.01.2012 Ehdotuksen mukaan

Vastaehdotus:
Lauri Alhojärvi: Päätösehdotuksen loppuun lisätään erilliseksi 
kappaleeksi:

Ympäristölautakunnan mielestä asuinrakennuksia ei pidä sijoittaa 
alueelle, jolla melutaso ylittää valtioneuvoston asettamat ohjearvot. 

Ehdotus ei saanut kannatusta, joten se raukesi.

Esittelijä
ympäristötutkimuspäällikkö
Päivi Kippo-Edlund

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

eeva.pitkanen(a)hel.fi
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§ 550
V Palvelusetelikokeilu

HEL 2013-001794 T 05 00 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että 
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee merkitä sosiaali- ja terveyslautakunnan 
ja varhaiskasvatuslautakunnan palvelusetelikokeilun väliraportit 
tiedoksi.  

Samalla kaupunginvaltuusto päättänee, että sosiaali- ja 
terveydenhuollon palveluseteli vakinaistetaan yhdeksi ostopalvelujen 
järjestämisen tavaksi 1.1.2014 lukien. Vakinaistetaan palveluseteli 
palvelujen järjestämismuodoksi. Käytön laajentamisesta päätetään 
lautakunnissa. Varmistetaan tasa-arvoiset palvelut kaikissa 
sosioekonomisissa ryhmissä.   

Käsittely

Vastaehdotus:
Osku Pajamäki: Päätösesityksen kohdan kolme lisäys:

Vakinaistetaan palveluseteli palvelujen järjestämismuodoksi. Käytön 
laajentamisesta päätetään lautakunnissa. Varmistetaan tasa-arvoiset 
palvelut kaikissa sosioekonomisissa ryhmissä.

Kannattajat: Lasse Männistö

Kaupunginhallitus hyväksyi jäsen Pajamäen vastaehdotuksen 
yksimielisesti.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Laura Räty

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Palvelusetelikokeilujen väliraportti 2013
2 Sosiaaliviraston palvelusetelikokeilut, väliraportti 2012
3 Terveyskeskuksen palvelusetelikokeilut, väliraportti 2012
4 Kirjallisuuskatsaus 
5 Henkilöstötoimikunnan lausunto - Palveluseteli
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Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee esittää kaupunginvaltuustolle, että 
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee merkitä sosiaali- ja terveyslautakunnan 
ja varhaiskasvatuslautakunnan palvelusetelikokeilun väliraportit 
tiedoksi.  

Samalla kaupunginvaltuusto päättänee, että sosiaali- ja 
terveydenhuollon palveluseteli vakinaistetaan yhdeksi ostopalvelujen 
järjestämisen tavaksi 1.1.2014 lukien.    

Tiivistelmä

Kaupunginvaltuusto päätti 25.8.2010 § 183 palvelusetelikokeilusta 
seuraavasti:  

1 oikeuttaa terveyslautakunnan toteuttamaan 30.6.2012 
mennessä seuraavat palvelusetelikokeilut ja 
päättämään pilotoinnissa tarvittavista toimenpiteistä:

 - ne suun terveydenhuollon palvelut, jotka on tällä 
hetkellä hoidettu maksusitoumuksin

 - kaupunginsairaalan endoskopiatoiminta (= 
tähystystutkimukset)

 - psykiatrian psykoterapiat (yksilö-, perhe-, taide- ja 
ryhmäterapiat)

2 oikeuttaa sosiaalilautakunnan toteuttamaan 30.6.2012 
mennessä seuraavat palvelusetelikokeilut ja 
päättämään pilotoinnissa tarvittavista toimenpiteistä: 

 - lapsiperheiden kotipalvelu
 - vammaisten henkilökohtainen apu
 - sosiaalihuoltolain mukainen palveluasuminen alle 65-

vuotiaille vammaisille henkilöille
 - vammaispalvelulain mukainen palveluasuminen
 - lasten kerhotoiminta (lasten päivähoito)
 - henkilökohtainen budjetointi (vanhusten palvelut)
 - vanhusten päivätoiminta
 - omaishoitajien lomitus
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3 oikeuttaa kaupunginhallituksen osoittamaan vuonna 
2010 käyttövaroihin varatusta 1,0 miljoonan euron 
määrärahasta tarvittavan rahoituksen 
palvelusetelikokeiluja varten.

Lisäksi kaupunginvaltuusto hyväksyi seuraavat toivomusponnet:

1 Kaupunginvaltuusto edellyttää, että 
täytäntöönpanossa kiinnitetään erityistä huomiota 
palvelusetelikokeilusta tiedottamiseen, jotta käyttäjät 
ja potentiaaliset käyttäjät tuntevat palvelujen sisällön 
ja ehdot. (Sirpa Puhakka)

2 Kaupunginvaltuusto edellyttää, että 
palvelusetelikokeilu ei saa lisätä palvelujen 
tuloperusteista eriytymistä. (Tuomas Rantanen)

Kaupunginhallitus päätti 30.8.2010 § 945 valtuuston päätöksen 
täytäntöönpanosta seuraavasti: 

1 kehottaa terveys- ja sosiaalilautakuntia noudattamaan 
palvelusetelikokeilujen päätöksenteon järjestämisessä 
sekä rekisterin- ja luettelonpidossa sosiaali- ja 
terveydenhuollon palvelusetelistä annettua lakia 
(24.7.2009/569),

2 kehottaa terveys- ja sosiaalilautakuntia pikaisesti 
tekemään yhteisesti valmistellut esitykset 
kaupunginhallituksen käyttövaroihin vuonna 2010 
varatun palvelusetelikokeilumäärärahan käytöstä,

3 kehottaa terveys- ja sosiaalilautakuntia huolehtimaan 
palvelusetelikokeilujen seurannasta ja arvioinnista 
sekä antamaan kaupunginhallitukselle väliraporttinsa 
ja, mikäli kokemukset puoltavat palvelusetelien 
käyttöä, tekemään samalla tarvittavat esityksensä 
palvelusetelijärjestelmän mahdollisesta 
vakiinnuttamisesta johtosääntömuutoksineen 
31.1.2012 mennessä,

4 kehottaa terveyskeskusta ja sosiaalivirastoa 
valmistelemaan palvelusetelikokeilut yhteistyössä ja 
valmistelussa hyödyntämään Suomen itsenäisyyden 
juhlarahaston (Sitra) kuntaohjelman 
palvelusetelihankkeen kanssa tehtävää yhteistyötä 
sekä Sitran kokoamia valtakunnallisia tietoja 
soveltuvin osin,

5 kehottaa terveyskeskusta ja sosiaalivirastoa ottamaan 
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huomioon palvelusetelikokeilujen valmistelussa 
pääkaupunkiseudun muiden kuntien toteuttamat ja 
vireillä olevat palvelusetelihankkeet sekä tekemään 
pääkaupunkiseudulla yhteistyötä erityisesti 
tietojärjestelmäratkaisujen kehittämisessä sekä

6 kehottaa terveyskeskusta ja sosiaalivirastoa 
kiinnittämään erityistä huomiota 
palvelusetelikokeilusta tiedottamiseen, jotta käyttäjät 
ja potentiaaliset käyttäjät tuntevat palvelujen sisällön 
ja ehdot.

Kaupunginvaltuusto päätti 23.5.2012 § 187 väliraporttien perusteella 
palvelusetelikokeilun jatkamisesta 31.12.2013 saakka. 
Täytäntöönpanon yhteydessä kaupunginhallitus päätti 28.5.2012 § 660 
kehottaa em. vastuuvirastoja ja talous- ja suunnittelukeskusta 
valmistelemaan palvelusetelin käyttöä edistävän sähköisen 
tietojärjestelmän kehittämistä. Samalla kaupunginhallitus kehotti 
terveyskeskusta ja sosiaalivirastoa lisäämään palvelusetelikokeilusta 
tiedottamista, jotta henkilökunta, asiakkaat, potilaat ja palveluntuottajat 
tuntevat palvelujen sisällön ja ehdot. Lisäksi palvelusetelitoiminnan 
uudesta arvioinnista ja väliraportoinnin valmistelusta tuli huolehtia 
31.3.2013 mennessä.           

Vuoden 2012 loppuun mennessä terveyskeskuksessa myönnettyihin 
palveluseteleihin on sidottu koko kokeilun aikana 6,7 miljoonaa euroa 
ja sosiaalivirastossa noin 1,9 miljoonaa euroa.   

Palvelusetelikokeilun väliraportointi on esitelty iltakouluasiana 
kaupunginhallitukselle 25.2.2013 § 240.   

Esittelijä

Palvelusetelikokeilun väliraportit

Sosiaali- ja terveyslautakunta toteaa (19.3.2013) mm., että eniten 
palvelusetelin käyttäjiä on tähän saakka ollut lapsiperheiden 
kotipalvelussa, suun terveydenhuollossa ja paksusuolen 
tähystystutkimuksessa. Kaikkien pilottien käyttäjämäärät ilmenevät 
liitteenä olevasta väliraportista (15.2.2013), ks. luku 4, sivu 12. Suurin 
käyttäjämäärä on ollut suun terveydenhuollossa. Vuonna 2012 suun 
terveydenhuollon kaikkiaan noin 464 000 käynnistä 6 % oli 
palvelusetelikäyntejä eli määrällisesti noin 30 000 käyntiä. Suun 
terveydenhuollossa potilaita oli noin 166 000 ja noin 6 % eli 11 000 
käytti palveluseteliä. Asiakastyytyväisyyskyselyjen mukaan asiakkaat ja 
potilaat ovat olleet tyytyväisiä palvelusetelitoimintaan. Palveluseteli on 
ollut nopea ja joustava tapa saada palvelua ja päästä hoitoon tai 
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tutkimukseen. Lautakunta pitää tärkeänä huolehtimista siitä, ettei 
palvelusetelien käyttö johda palvelunsaajien välisen eriarvoisuuden  
kasvuun. Myös hallinnollisia prosesseja ja sähköistä asiointia on 
kehitettävä yksinkertaisemmaksi ja vähemmän aikaa vieväksi.             

Varhaiskasvatuslautakunta (26.3.2013) on todennut mm., että 
palvelusetelillä tuettu kerhotoiminta on tarkoitettu kotihoidossa oleville 
2-5 -vuotiaille lapsille, joista maksetaan kotihoidon tuen sisaruslisää 
sekä yli 3-vuotiaille kotihoidossa oleville lapsille, jotka eivät enää ole 
oikeutettuja kotihoidontukeen. Palvelusetelin suuruus on 100 euroa 
kuukaudessa. Lautakunta katsoo, että varhaiskasvatuksen palveluissa 
voidaan yhtenä muotona tarvittaessa käyttää palveluseteliä, mutta 
käyttöönotto edellyttää aina lautakunnan erillispäätöstä, jossa 
huomioidaan, ettei palvelusetelien käyttö johda palvelunsaajien välisen 
eriarvoisuuden kasvuun. Lautakunta pitää tärkeänä myös kustannusten 
ja hyötyjen tarkkaa arviointia sekä hallinnon kustannusten huomioon 
ottamista kokonaisuudessaan. Lisäksi lautakunta suosittaa 
osallistumista kuntien yhteisen palveluseteli- ja 
ostopalvelutietojärjestelmän kehittämistyöhön.             

Lautakuntien lausunnot sisältyvät päätöshistoriaan. Väliraportit ja 
kirjallisuuskatsaus ovat kokonaisuudessaan liitteinä. 

Palvelusetelitoiminnan jatko 

Sekä sosiaali- ja terveyslautakunta että varhaiskasvatuslautakunta  
katsovat, että palvelusetelitoiminta tulee vakinaistaa yhdeksi palvelujen 
järjestämistavaksi.        

Lautakuntien antamien väliraporttien perusteella kaupunginhallitus 
katsoo, että palvelusetelikokeilut ovat olleet onnistuneita ja lisänneet 
palvelusetelilain tarkoituksen mukaisesti asiakkaan ja potilaan valinnan 
mahdollisuuksia ja siten parantaneet palvelujen saatavuutta. 
Palvelusetelikokeiluun valittiin hyvin erilaisia palveluja ja tuotteita, 
jolloin saatiin vastaavasti monipuolisia kokemuksia palvelusetelin 
käytöstä ja soveltuvuudesta. Palvelusetelilain tavoitteena on lisätä 
asiakkaan valinnan mahdollisuuksia, parantaa palvelujen saatavuutta, 
monipuolistaa palvelutuotantoa sekä edistää kuntien, elinkeinotoimen 
ja yksityisten palveluntuottajien yhteistyötä.             

Palveluseteli sopii hyvin sosiaali- ja terveyspalveluihin. Kokeilusta 
saatujen kokemusten mukaan palvelusetelitoimintaan valittavien 
palvelujen ja tuotteiden tulee olla mahdollisimman selkeitä, hyvin 
määriteltyjä ja tuotteistettuja. Palvelusetelin käyttövolyymin ja 
potentiaalisten palveluntuottajien määrän tulee olla riittävän isoja. 
Palveluseteli sopii palvelun tuottamistavaksi erityisesti silloin, kun 
omassa toiminnassa on jonoja ja on tarve nopeasti lisätä kapasiteettia.      
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Palvelusetelien käytön merkitys ilmenee selvimmin suun 
terveydenhuollossa, jossa palveluseteleitä on annettu kuukausittain 
lähes tuhannelle potilaalle. Palvelusetelien runsas käyttö on johtunut 
siitä, että tarpeen mukainen suun terveydenhuollon hoito on 
järjestettävä kuudessa kuukaudessa. Hoitotakuulainsäädännön 
määräajoissa pysymiseksi tarvitaan suun terveydenhuollossa oman 
toiminnan lisäksi erilaisia ostopalveluja. Suun terveydenhuollon 
palvelusetelitoimintaan on ilmoittautunut palveluntuottajina yli sata 
yksityishammaslääkäriä.          

Kaupunginhallitus katsoo, että palvelusetelitoiminnan hallinnollisia 
prosesseja ja sähköistä asiointia on tarpeen kehittää. Helsinki, Espoo, 
Vantaa, Tampere, Turku, Oulu ja Kouvola ovat yhteistyössä  
konsulttien koordinoimana tuottaneet palveluseteli- ja ostopalvelujen 
tietojärjestelmän määrittelyaineiston. Järjestelmäkokonaisuuden 
kehittämistä on tarpeen jatkaa.      

Kaupunginhallitus katsoo, että onnistuneen kokeilun päätteeksi 
palvelusetelitoiminta tulee vakinaistaa 1.1.2014 lukien ja tehdä 
palvelusetelin käyttöä koskevat muutokset sosiaali- ja terveystoimen ja 
varhaiskasvatustoimen johtosääntöihin. Palveluseteli on yksi kunnan 
käytettävissä olevista palvelujen järjestämistavoista. Palvelusetelin 
vakinaistaminen päätösehdotuksen mukaisesti koskee siten 
palvelusetelin käyttämistä jo ulkoistettujen palvelujen vaihtoehtona, 
niiden sijasta ja rinnalla palvelujen järjestämistapavaihtoehtona. 
Palvelusetelillä voi täydentää muita palvelujen järjestämistapoja, mutta 
palvelusetelin käyttäminen palvelun järjestämistapavaihtoehtona ei 
johda siihen, että omaa toimintaa ulkoistetaan ilman, että 
kaupunginvaltuusto on siitä päättänyt.     

Kaupunginhallituksen tarkoituksena on, mikäli kaupunginvaltuusto 
hyväksyy päätösehdotuksen, päätöksen täytäntöönpanon yhteydessä  

1 kehottaa sosiaali- ja terveyslautalautakuntaa ja 
varhaiskasvatuslautakuntaa, sosiaali- ja terveysvirastoa, 
varhaiskasvatusvirastoa sekä opetusvirastoa (ruotsinkielinen 
päivähoito) ryhtymään kaikkiin tarvittaviin toimenpiteisiin palvelusetelin 
vakinaistamiseksi yhdeksi ostopalvelujen järjestämisen tavaksi 
1.1.2014 lukien sekä tekemään tarvittavat johtosääntömuutosesitykset 
kaupunginhallitukselle 20.6.2013 mennessä sekä    

2 kehottaa sosiaali- ja terveysvirastoa, varhaiskasvatusvirastoa, 
opetusvirastoa (ruotsinkielinen päivähoito) sekä talous- ja 
suunnittelukeskusta valmistelemaan palvelusetelien käyttöä edistävän 
hallinnollisen prosessin ja siihen liittyvän sähköisen palveluseteli- ja 
ostopalvelutietojärjestelmän kehittämistä.      

Henkilöstötoimikunnan lausunto on lisätty liitteeksi 6.5.2013.
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Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Laura Räty

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Palvelusetelikokeilujen väliraportti 2013
2 Sosiaaliviraston palvelusetelikokeilut, väliraportti 2012
3 Terveyskeskuksen palvelusetelikokeilut, väliraportti 2012
4 Kirjallisuuskatsaus 
5 Henkilöstötoimikunnan lausunto - Palveluseteli

Tiedoksi; Muutoksenhaku: Kunnallisvalitus, valtuusto

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Varhaiskasvatuslautakunta
Teknisen palvelun lautakunta
Opetuslautakunta
Sosiaali- ja terveysvirasto
Varhaiskasvatusvirasto
Opetusvirasto
Talous- ja suunnittelukeskus
Oikeuspalvelut

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 29.04.2013 § 520

Pöydälle 29.04.2013

HEL 2013-001794 T 05 00 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

29.04.2013 Pöydälle

Vastaehdotus:
Osku Pajamäki: Päätösehdotus kohta 3) Vakinaistetaan palveluseteli 
palvelujen järjestämismuodoksi. ....1.1. 2014. lukien. Käytön 
laajentamisesta päätetään lauta- ja johtokunnissa. Varmistetaan tasa-
arvoiset palvelut kaikissa sosioekonomisissa ryhmissä.

25.02.2013 Ehdotuksen mukaan
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Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Laura Räty

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Varhaiskasvatuslautakunta 26.03.2013 § 48

Pöydälle 26.2.2013 ja 12.3.2013

HEL 2013-001794 T 05 00 00

Päätös

Varhaiskasvatuslautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle 
palvelusetelikokeilujen väliraportista seuraavansisältöisen lausunnon. 

Varhaiskasvatusviraston palvelusetelikokeilu koskee lasten 
kerhotoimintaa, joka on päivähoitolain mukaista leikkitoimintaa. 
Palvelusetelillä tuettu kerhotoiminta on tarkoitettu kotihoidossa oleville 
2–5-vuotiaille lapsille, joista maksetaan kotihoidon tuen sisaruslisää 
sekä yli 3-vuotiaille kotihoidossa oleville lapsille, jotka eivät enää ole 
oikeutettuja kotihoidontukeen. Palvelusetelin suuruus on 100 euroa 
kuukaudessa. Palvelusetelikerhoihin haetaan päivähoidon 
kerhohakemuksella. Päätös kerhopaikasta toimii palvelusetelinä.

Tuottajille on kerrottu palvelusetelistä tuottajatapaamisissa. Uusille 
palveluntuottajille, jotka avaavat yksityisen päiväkodin Helsingissä, 
kerrotaan kerhotoiminnan järjestämisedellytyksistä.

Yksityinen toimija voi palvelusetelillä järjestää sisällöllisesti ja 
toiminnallisesti monipuolista kerhotoimintaa. Palvelusetelin arvo kattaa 
kerhojen hoito- ja kasvatushenkilöstön henkilöstökulut. Yksityisen 
kerhotoiminnan tuottajiksi voi tulla nykyisiä yksityisen päivähoidon 
tuottajia tai muita toimijoita. Tilanteessa 31.12.2012 tuottajia oli kolme 
ja asiakkaita vajaat kymmenen.  

Varhaiskasvatuslautakunta pitää tärkeänä säilyttää valmius 
palvelusetelin käyttöön varhaiskasvatuksen palveluissa sekä suosittaa 
Helsingin osallistumista kuntien yhteisen palveluseteli- ja
ostopalvelutietojärjestelmän kehittämistyöhön.

Varhaiskasvatuslautakunnan mielestä palveluseteliä voidaan käyttää 
varhaiskasvatuksen palveluissa yhtenä muotona tarvittaessa, mutta 
palvelusetelin käyttöönotto edellyttää aina lautakunnan
erillispäätöstä, jossa huomioidaan, ettei palvelusetelin käyttöönotto 
johda palvelunsaajien välisen eriarvoisuuden kasvuun.
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Lautakunta pitää tärkeänä väliraportin suosituksia kustannusten ja 
hyötyjen tarkasta arvioinnista sekä nykyisen kokeilun päättyessä että 
mahdollisissa uusissa palvelusetelien käyttöönotoissa.
Palveluseteleiden käyttövolyymin tulee olla riittävän iso ja alalla tulee 
olla riittävästi potentiaaleja palveluntuottajia ja setelin käyttäjiä. Myös 
hallinnon kustannukset tulee huomioida
kokonaisuudessaan.

Varhaiskasvatuslautakunta puoltaa palvelusetelin käytön 
vakinaistamista. 

Käsittely

26.03.2013 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Sanna Vesikansa: Esittelijän päätösehdotuksen viidentenä kappaleena 
oleva teksti:

"Varhaiskasvatuslautakunnan näkökulmasta on tärkeää säilyttää 
valmius palvelusetelin käyttöön varhaiskasvatuksen palveluissa. Tämä 
edellyttää mukana oloa sähköisten järjestelmien kehittämisen
seurannassa. Palveluvalikon monimuotoisuuden kehittämiseksi 
voidaan varhaiskasvatuksen palveluissa yhtenä muotona tarvittaessa 
käyttää palveluseteliä."

muutetaan kuulumaan seuraavasti:

"Varhaiskasvatuslautakunta pitää tärkeänä säilyttää valmius 
palvelusetelin käyttöön varhaiskasvatuksen palveluissa sekä suosittaa 
Helsingin osallistumista kuntien yhteisen palveluseteli- ja
ostopalvelutietojärjestelmän kehittämistyöhön.

Varhaiskasvatuslautakunnan mielestä palveluseteliä voidaan käyttää 
varhaiskasvatuksen palveluissa yhtenä muotona tarvittaessa, mutta 
palvelusetelin käyttöönotto edellyttää aina lautakunnan
erillispäätöstä, jossa huomioidaan, ettei palvelusetelin käyttöönotto 
johda palvelunsaajien välisen eriarvoisuuden kasvuun.

Lautakunta pitää tärkeänä väliraportin suosituksia kustannusten ja 
hyötyjen tarkasta arvioinnista sekä nykyisen kokeilun päättyessä että 
mahdollisissa uusissa palvelusetelien käyttöönotoissa.
Palveluseteleiden käyttövolyymin tulee olla riittävän iso ja alalla tulee 
olla riittävästi potentiaaleja palveluntuottajia ja setelin käyttäjiä. Myös 
hallinnon kustannukset tulee huomioida
kokonaisuudessaan."

Kannattaja: Terhi Mäki
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1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus:  Esittelijän päätösehdotuksen viidentenä kappaleena oleva 
teksti:

"Varhaiskasvatuslautakunnan näkökulmasta on tärkeää säilyttää 
valmius palvelusetelin käyttöön varhaiskasvatuksen palveluissa. Tämä 
edellyttää mukana oloa sähköisten järjestelmien kehittämisen
seurannassa. Palveluvalikon monimuotoisuuden kehittämiseksi 
voidaan varhaiskasvatuksen palveluissa yhtenä muotona tarvittaessa 
käyttää palveluseteliä."

muutetaan kuulumaan seuraavasti: 

"Varhaiskasvatuslautakunta pitää tärkeänä säilyttää valmius 
palvelusetelin käyttöön varhaiskasvatuksen palveluissa sekä suosittaa 
Helsingin osallistumista kuntien yhteisen palveluseteli- ja
ostopalvelutietojärjestelmän kehittämistyöhön. 

Varhaiskasvatuslautakunnan mielestä palveluseteliä voidaan käyttää 
varhaiskasvatuksen palveluissa yhtenä muotona tarvittaessa, mutta 
palvelusetelin käyttöönotto edellyttää aina lautakunnan
erillispäätöstä, jossa huomioidaan ettei palvelusetelin käyttöönotto 
johda palvelunsaajien välisen eriarvoisuuden kasvuun. 

Lautakunta pitää tärkeänä väliraportin suosituksia kustannusten ja 
hyötyjen tarkasta arvioinnista sekä nykyisen kokeilun päättyessä että 
mahdollisissa uusissa palvelusetelien käyttöönotoissa.
Palveluseteleiden käyttövolyymin tulee olla riittävän iso ja alalla tulee 
olla riittävästi potentiaaleja palveluntuottajia ja setelin käyttäjiä. Myös 
hallinnon kustannukset tulee huomioida
kokonaisuudessaan."

Jaa-äänet: 0

Ei-äänet: 9
Mukhtar Abib, Mika Ebeling, Veronika Honkasalo, Jani Moliis, Terhi 
Mäki, Aleksi Niskanen, Laura Nurminen, Laura Simik, Sanna 
Vesikansa

Sanna Vesikansan vastaehdotus voitti esittelijän ehdotuksen 
lautakunnan yksimielisin äänin 9-0.

12.03.2013 Pöydälle

26.02.2013 Pöydälle
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Esittelijä
vs. varhaiskasvatusjohtaja
Hannele Lakkavaara

Lisätiedot
Pirjo Verta, varhaiskasvatuksen asiantuntija, puhelin: 310 43206

pirjo.verta(a)hel.fi

Sosiaali- ja terveyslautakunta 19.03.2013 § 59

HEL 2013-001794 T 05 00 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle 
seuraavan lausunnon: 

"Kaupunginvaltuusto päätti 25.8.2010 määräaikaisista sosiaali- ja 
terveydenhuollon palvelusetelikokeiluista ja oikeutti sosiaalilautakunnan 
ja terveyslautakunnan pilotoimaan palvelusetelin käyttöä seuraavissa 
palveluissa:

 niissä suun terveydenhuollon palveluissa, jotka oli aiemmin 
hoidettu maksusitoumuksin

 kaupunginsairaalan endoskopiatutkimuksissa eli 
tähystystutkimuksissa

 psykiatriassa lääkinnällisen kuntoutuksen psykoterapioissa 
(yksilö-, perhe-, taide- ja ryhmäterapiat)

 lapsiperheiden kotipalvelussa
 vammaisten henkilökohtaisessa avussa
 sosiaalihuoltolain mukaisessa palveluasumisessa alle 65-

vuotiaille vammaisille henkilöille
 vammaispalvelulain mukaisessa palveluasumisessa
 lasten kerhotoiminnassa (lasten päivähoito)
 henkilökohtaisessa budjetoinnissa (vanhusten palvelut)
 vanhusten päivätoiminnassa
 omaishoitajien lomituksessa

Samalla kaupunginvaltuusto oikeutti kaupunginhallituksen osoittamaan 
vuonna 2010 käyttövaroihin varatusta 1,0 miljoonan euron 
määrärahasta tarvittavan rahoituksen sosiaaliviraston ja 
terveyskeskuksen palvelusetelikokeiluja varten.

Lisäksi kaupunginvaltuusto hyväksyi seuraavat toivomusponnet:

 Kaupunginvaltuusto edellytti, että täytäntöönpanossa 
kiinnitetään erityistä huomiota palvelusetelikokeilusta 
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tiedottamiseen, jotta käyttäjät ja potentiaaliset käyttäjät tuntevat 
palvelujen sisällön ja ehdot. (Sirpa Puhakka)

 Kaupunginvaltuusto edellyttää, että palvelusetelikokeilu ei saa 
lisätä palvelujen tuloperusteista eriytymistä. (Tuomas Rantanen)

Kaupunginvaltuuston kokouksen 25.8.2010 päätöksen ja 
täytäntöönpanon perusteluissa todettiin mm. että kokeiluvaiheen 
aikana on tarpeen seurata ja arvioida erityisesti 
palvelusetelijärjestelmän toimivuutta, palvelusetelin arvon määrittelyä 
sekä palvelusetelin vaikutuksia asiakkaisiin, markkinoihin sekä sosiaali- 
ja terveydenhuollon kustannuksiin. Oman palvelutuotannon 
tuotteistaminen ja yhteistyö pääkaupunkiseudun muiden kuntien 
kanssa erityisesti tietojärjestelmäratkaisuissa on otettava huomioon.

Päätöksessään kaupunginvaltuusto kehotti terveys- ja 
sosiaalilautakuntia noudattamaan palvelusetelikokeilujen 
päätöksenteon järjestämisessä sekä rekisterin- ja luettelonpidossa 
sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä annettua lakia 
(24.7.2009/569) ja kehotti terveys- ja sosiaalilautakuntia tekemään 
yhteisesti valmistellut esitykset kaupunginhallituksen käyttövaroihin 
vuonna 2010 varatun palvelusetelikokeilumäärärahan käytöstä. Samoin 
kaupunginvaltuusto kehotti terveys- ja sosiaalilautakuntia huolehtimaan 
palvelusetelikokeilujen seurannasta ja arvioinnista sekä antamaan 
kaupunginhallitukselle väliraporttinsa ja, mikäli kokemukset puoltavat 
palvelusetelien käyttöä, tekemään samalla tarvittavat esityksensä 
palvelusetelijärjestelmän mahdollisesta vakiinnuttamisesta 
johtosääntömuutoksineen 31.1.2012 mennessä.

Sosiaalivirasto ja terveyskeskus toimittivat lautakunnille väliraportit 
kokeilusta helmikuussa 2012. Sekä sosiaali- että terveyslautakunta 
esittivät keväällä 2012 palvelusetelikokeilun jatkamista 1.7. - 
31.12.2012 sekä palvelusetelin vakinaistamista yhdeksi palvelujen 
järjestämistavaksi 1.1.2013 lukien tarvittavine 
johtosääntömuutoksineen. 

Lautakuntien väliraporttien perusteella kaupunginvaltuusto päätti 
23.5.2012, että palvelusetelikokeiluja jatketaan 31.12.2013 saakka. 
Kaupunginhallitus päätti täytäntöönpanon yhteydessä kehottaa 
sosiaali- ja terveystointa johtavaa apulaiskaupunginjohtajaa 
huolehtimaan väliraportoinnin valmistelusta 31.3.2013 mennessä.

Palvelusetelikokeilut virastoissa

Sosiaaliviraston palvelusetelikokeilut käynnistyivät loppusyksyn 2010 ja 
kevään 2011 aikana. Kokeiluista lapsiperheiden kotipalvelu ja 
vanhusten päivätoiminta ovat keränneet eniten palvelusetelin käyttäjiä 
ja niistä on eniten kokemuksia. Muissa kokeiluissa käyttäjien määrä on 
jäänyt vain muutamaan asiakkaaseen. Palvelusetelin käyttäjien määrä 
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on kuvattu tarkasti liitteenä olevassa väliraportissa luvussa 4 sivulla 12. 
Vanhusten päivätoiminnan kokeilu ja sen vakiintuminen vaatii kuitenkin 
aikaa ja sen käyttö onkin lisääntymässä. Henkilökohtainen budjetti 
kokeilu on ollut osa Lauttasaaren asiakaskeskeistä palveluverkko – 
hanketta ja sen loppuraportti valmistuu maaliskuun 2013 aikana. Osa 
(10 perhettä) lauttasaarelaisista omaishoidon tukea saavista perheistä 
on kokeillut henkilökohtaista budjettia. Kokeilussa mukana olleiden 
perheiden kokemukset henkilökohtaisen budjetin käytöstä ovat olleet 
myönteisiä. Hankkeen aikana on kuitenkin todettu, että asiakkaan 
kannalta hankkeessa käytetty menettely myöntää eri palveluseteleitä 
eri palveluihin oli hajanainen ja tarvittaisiin joustavampi tapa 
palvelusetelien käyttöön henkilökohtaisen budjetin muodossa. Tätä ei 
kuitenkaan nykyinen palvelusetelilainsäädäntö mahdollista.

Sosiaaliviraston tekemissä asiakastyytyväisyyskyselyissä 
(lapsiperheiden kotipalvelu ja vammaisten henkilökohtainen apu) 
todettiin, että asiakkaat ovat olleet pääosin tyytyväisiä myönnettyihin 
palveluseteleihin. Palveluseteli on ollut nopea ja joustava tapa saada 
palvelua. Käyttäjät pitivät palvelusetelin käyttöä helppona ja he olivat 
saaneet riittävästi tietoa palvelusetelin käytöstä.

Palveluseteli on lisännyt hallinnollista työtä kaikkien kokeilujen osalta ja 
erityisesti siellä missä palvelusetelin käyttäjien ja palveluntuottajien 
määrä on suuri. Sosiaaliviraston kokemusten mukaan eri työvaiheiden 
sähköistäminen helpottaisi monta työvaihetta.

Terveyskeskuksen palvelusetelikokeilut käynnistyivät kesään 
mennessä 2011. Erityisesti suun terveydenhuollossa on ollut erittäin 
paljon palvelusetelin käyttäjiä. Heistä vain pieni osa ei ole ottanut 
vastaan tarjottua palveluseteliä. Suun terveydenhuollossa toteutui 
vuonna 2012 yhteensä noin 464 000 käyntiä ja näistä 6 % (n. 30 000) 
oli palvelusetelikäyntejä. Potilaita suun terveydenhuollossa oli viime 
vuonna noin 166 000 ja heistä 6 % (n. 11 000) käytti palveluseteliä. 
Palveluseteleitä annettiin näin ollen kuukausittain lähes tuhannelle 
potilaalle. Palvelusetelin laaja käyttö on johtunut siitä, että tarpeen 
mukainen suun terveydenhuollon hoito tulee järjestää kuudessa 
kuukaudessa. Hoitotakuulainsäädännön määräajoissa pysymiseksi 
tarvitaan suun terveydenhuollossa oman toiminnan lisäksi erilaisia 
ostopalveluja. Suun terveydenhuollon palvelusetelitoimintaan on 
ilmoittautunut myös paljon palveluntuottajia, tällä hetkellä 138 
yksityishammaslääkäriä. 

Paksusuolen tähystystutkimuksen palvelusetelikokeilussa on ollut myös 
paljon käyttäjiä. Vajaa puolet potilaista, joille tarjottiin palveluseteliä 
tähystystutkimusta varten, ottivat sen vastaan. Vuonna 2012 
palveluseteliä käytti 390 potilasta paksusuolen tähystystutkimukseen. 
Muille tehtiin ao. tutkimus omana toimintana sisätautien poliklinikalla. 
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Lääkinnällisen kuntoutuksen psykoterapioissa palvelusetelin käyttö on 
ollut vähäisempää. Palveluseteli on myönnetty yhteensä 15 potilaalle 
psykoterapiaa varten. Terapiakäyntien määrä on kuitenkin ollut useita 
satoja, koska psykoterapia sisältää terapian yhden tai kahden viikon 
välein vuoden aikana.

Tehdyn asiakastyytyväisyyskyselyn mukaan potilaat ovat olleet erittäin 
tyytyväisiä palvelusetelitoimintaan. Potilailla on ollut mahdollisuus 
päästä nopeasti tutkimukseen/hoitoon ja potilaan asia on edennyt 
riippumatta siitä, onko julkisessa terveydenhuollossa jonoa. Potilas on 
myös itse pystynyt vaikuttamaan siihen, mistä hän tutkimuksen, hoidon 
tai palvelun hankkii. Potilaalle maksettavaksi jäävän 
omavastuuosuuden pienentäminen nousi kyselyssä tärkeimmäksi 
kehittämiskohteeksi.

Palveluntuottajat ovat olleet tyytyväisiä kokeiluun, vaikka etenkin 
alussa ilmoittautumismenettelyä pidettiin hankalana. Henkilökunta on 
pitänyt myönteisenä asiana palvelusetelikokeilussa potilaan valinnan 
vapauden lisääntymistä ja tutkimuksen tai hoidon saamisen nopeutta ja 
joustavuutta. Palvelusetelitoiminta on kuitenkin lisännyt merkittävästi 
henkilökunnan hallinnollista työtä. 

Hallinnollisten prosessien sähköistäminen

Hyväksyessään palvelusetelikokeilut kaupunginvaltuusto kehotti 
virastoja yhdessä talous- ja suunnittelukeskuksen tietotekniikkayksikön 
kanssa valmistelemaan palvelusetelien käyttöä edistävän sähköisen 
tietojärjestelmän kehittämistä. 

Palvelusetelillä järjestettävän palvelun hallinnolliset prosessit ovat 
jotakuinkin samantyyppiset kunnasta tai kaupungista riippumatta.  
Samoin tarpeet rutiininomaisten työvaiheiden automatisoinnille ovat 
kunnille yhteiset.  Espoo, Helsinki, Kouvola, Oulu, Tampere, Turku ja 
Vantaa ovat pyrkineet yhteisen tietojärjestelmän toteuttamiseen. 
Palvelusetelillä järjestettävän palvelun lisäksi on tunnistettu yhteiset ja 
samankaltaiset hallinnolliset prosessit palvelusetelitoiminnan ohella 
myös ostopalveluissa. 

Edellä luetellut seitsemän kaupunkia tuottivat yhteisesti konsulttien 
koordinoimana palveluseteli- ja ostopalvelujen eli PSOP:n 
tietojärjestelmä-määrittelyn, mikä valmistui huhtikuussa 2012. 
Määrittelytyöhön osallistui suuri joukko kaupunkien asiantuntijoita sekä 
toiminnasta että tietohallinnoista. Tietojärjestelmän määrittelyssä 
huomioitiin eri palveluiden erilaiset prosessit ja tarpeet. Tuloksena on 
määrittely, jonka mukaisen järjestelmän käyttö voidaan generoida myös 
uusille, vielä tällä hetkellä palveluseteliä käyttämättömille sektoreille. 
Tietojärjestelmän määrittelyaineisto on kaikkien mukana olleiden 
kaupunkien vapaasti käytettävissä.
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Kuntien yhteisen järjestelmäkokonaisuuden kilpailutuksen, toteutuksen 
ja ylläpidon organisoimiseen ja hallinnointiin haettiin ratkaisua kesän ja 
syksyn 2012 aikana. Helsingissä ja Vantaalla jäätiin kuitenkin vielä 
odottamaan yhteistyön pelisääntöjen selviämistä, yhteistyösopimuksen 
sisällön tarkentumista ja ylläpitovaiheen hallintomallin selkiinnyttämistä.

Tähänastiset kokemukset kertovat setelin käytön johtaneen monessa 
tapauksessa tuloperusteiseen eriytymiseen palvelujen käytössä. Myös 
siksi lautakunta pitää tärkeänä, että käytön laajentaminen harkitaan 
huolellisesti, päätetään tapauskohtaisesti huolehtien samalla, ettei 
palvelusetelien käyttö johda palvelunsaajien välisen eriarvoisuuden 
kasvuun. Lisäksi palvelusetelitoiminnan hallinnollisia prosesseja ja 
sähköistä asiointia on kehitettävä yksinkertaisemmaksi ja nykyistä 
vähemmän aikaa vieväksi. 

Palvelusetelitoiminnan hallinnollisia prosesseja ja sähköistä asiointia 
kehitetään yksinkertaisemmaksi.

Yhteenveto

Sosiaali- ja terveysvirasto toteaa, että palvelusetelikokeilut ovat 
onnistuneet hyvin. Palvelusetelikokeiluun valittiin hyvin erilaisia 
palveluja ja tuotteita sosiaali- ja terveystoimesta, jolloin saatiin hyviä ja 
monipuolisia kokemuksia palvelusetelin käytöstä ja soveltuvuudesta eri 
sosiaali- ja terveyspalveluihin. Palveluseteliä käyttäneet asiakkaat ovat 
olleet pääosin tyytyväisiä. Kaikki, joille on tarjottu palvelusetelin 
käyttöä, eivät ole kuitenkaan palveluseteliä ottaneet, vaan he ovat 
valinneet julkisen sosiaali- ja terveyspalvelun. Pääasiallisena syynä 
palvelusetelin käyttämättä jäätämiseen on ollut omavastuun korkeana 
pidetty hinta ja toisaalta on luotettu julkiseen palveluun ja oltu siihen 
tyytyväisiä.

Palveluseteli on asiakkaalle/potilaalle joustava ja nopea tapa saada 
hoitoa tai palvelua. Asiakas/potilas pystyy myös itse vaikuttamaan 
siihen, mistä hän tutkimuksen, hoidon tai palvelun hankkii.

Palvelusetelitoiminnan on todettu olevan manuaalisesti hoidettuna 
työläs ja hankala. Hallinnollisen työn määrä on lisääntynyt 
palvelusetelikokeilun myötä. Hallinnollisen työn vähentämiseksi on 
tärkeää jatkaa tietojärjestelmän ja palveluseteliprosessien 
sähköistämistä. Tietojärjestelmän suunnitteluun, määrittelytyöhön ja 
prosessien sähköistämiseen sekä palvelusetelikokeiluihin on käytetty 
kaupunginhallituksen virastoille myöntämää 1 milj. euron 
erillismäärärahaa. Siitä on käyttämättä vielä n. 630 000 euroa.

Palveluseteli sopii hyvin sosiaali- ja terveyspalveluihin. Kokeilusta 
saatujen kokemusten mukaan palvelusetelitoimintaan valittavien 
palvelujen / tuotteitten tulee olla mahdollisimman selkeitä, hyvin 
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määriteltyjä ja tuotteistettuja. Palvelusetelin käyttövolyymin tulee olla 
myös riittävän iso (esim. suun terveydenhuolto). Vain muutamaa 
asiakasta/potilasta varten ei kannata järjestää palvelusetelitoimintaa. 
Toimialalla tulee olla myös riittävästi potentiaaleja palveluntuottajia. 

Palvelusetelin arvon määrittämiseen ja sitä kautta omavastuuosuuden 
suuruuteen tulee kiinnittää erityistä huomiota, jotta palvelusetelin 
käyttömahdollisuus on todellinen vaihtoehto kaikille asiakkaille ja 
potilaille. Osalle asiakkaista omavastuuosuus on liian korkea. 
Palvelusetelin käyttö kuitenkin vähentää painetta julkisiin palveluihin 
helpottaen näin kaikkien hoitoon ja palveluun pääsyä. 

Kokeilusta saatujen kokemusten perusteella sosiaali- ja terveysvirasto 
katsoo, että palveluseteli tulee ottaa yhdeksi palvelujen 
järjestämistavaksi sosiaali- ja terveysvirastossa ja että 
palvelusetelitoiminta tulee vakinaistaa. Palvelusetelitoiminnassa 
mukana olevat tuotteet ja palvelut päätetään erikseen. 

Sosiaali- ja terveyslautakunta katsoo, että kaupunginhallitus 
hyväksyessään palvelusetelikokeilujen väliraportin, kehottanee 
lautakuntaa valmistelemaan palvelusetelitoiminnan vakinaistamiseen 
tarvittavat johtosääntömuutokset.

Terveysvaikutusten arviointi

Palvelusetelitoiminta lisää asiakkaan valinnan mahdollisuuksia sosiaali- 
ja terveyspalveluissa. Palveluseteli edesauttaa joustavaa palvelujen 
käyttöä tukien myönteisiä terveysvaikutuksia ja hyvinvointia. 
Palvelusetelitoiminta vilkastuttaa myös yritystoimintaa lisäten 
työpaikkoja sosiaali- ja terveyspalveluissa."

Käsittely

19.03.2013 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Lautakunta päätti hyväksyä lausuntoon äänestysten jälkeen seuraavat 
kaksi lisäystä.

Puheenjohtaja Anttilan vastaehdotus:

1) "Tähänastiset kokemukset kertovat setelin käytön johtaneen 
monessa tapauksessa tuloperusteiseen eriytymiseen palvelujen 
käytössä. Myös siksi lautakunta pitää tärkeänä, että käytön 
laajentaminen harkitaan huolellisesti, päätetään tapauskohtaisesti 
huolehtien samalla, ettei palvelusetelien käyttö johda palvelunsaajien 
välisen eriarvoisuuden kasvuun. Lisäksi palvelusetelitoiminnan 
hallinnollisia prosesseja ja sähköistä asiointia on kehitettävä 
yksinkertaisemmaksi ja nykyistä vähemmän aikaa vieväksi. "
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Jäsen Muurisen vastaehdotus:

2) "Palvelusetelitoiminnan hallinnollisia prosesseja ja sähköistä 
asiointia on kehitetään yksinkertaisemmaksi."

Lautakunta hyväksyi ensimmäisen puheenjohtaja Anttilan esittämän ja 
jäsen Kajanojan kannattaman vastaehdotuksen äänin 9 (Anttila, Hursti, 
Juva, Kajanoja, Malinen, Muhammed, Tasmuth, Tuominen, Vuorjoki) - 
3 (Asko-Seljavaara, Muurinen, Nurmela). Jäsen Brettschneider äänesti 
tyhjää.

Lautakunta hyväksyi toisen jäsen Muurisen esittämän ja jäsen 
Nurmelan kannattaman vastaehdotuksen äänin 7 (Asko-Seljavaara, 
Brettschneider, Juva, Kajanoja, Muurinen, Nurmela, Vuorjoki) - 6 
(Anttila, Hursti, Malinen, Muhammed, Tasmuth, Tuominen)

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Tähänastiset kokemukset kertovat setelin käytön johtaneen 
monessa tapauksessa tuloperusteiseen eriytymiseen palvelujen 
käytössä. Myös siksi lautakunta pitää tärkeänä, että käytön 
laajentaminen harkitaan huolellisesti, päätetään tapauskohtaisesti 
huolehtien samalla, ettei palvelusetelien käyttö johda palvelunsaajien 
välisen eriarvoisuuden kasvuun. Lisäksi palvelusetelitoiminnan 
hallinnollisia prosesseja ja sähköistä asiointia on kehitettävä 
yksinkertaisemmaksi ja nykyistä vähemmän aikaa vieväksi. 

Jaa-äänet: 3
Sirpa Asko-Seljavaara, Seija Muurinen, Tuomas Nurmela

Ei-äänet: 9
Maija Anttila, Rene Hursti, Katriina Juva, Jouko Kajanoja, Jouko 
Malinen, Husein Muhammed, Tiina Tasmuth, Hannu Tuominen, Anna 
Vuorjoki

Tyhjä: 1
Gunvor Brettschneider

Poissa: 0

2 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Palvelusetelitoiminnan hallinnollisia prosesseja ja 
sähköistä asiointia on kehitetään yksinkertaisemmaksi. 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 18/2013 136 (223)
Kaupunginhallitus

Stj/1
06.05.2013

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

Jaa-äänet: 6
Maija Anttila, Rene Hursti, Jouko Malinen, Husein Muhammed, Tiina 
Tasmuth, Hannu Tuominen

Ei-äänet: 7
Sirpa Asko-Seljavaara, Gunvor Brettschneider, Katriina Juva, Jouko 
Kajanoja, Seija Muurinen, Tuomas Nurmela, Anna Vuorjoki

Tyhjä: 0

Poissa: 0

26.02.2013 Pöydälle

Esittelijä
virastopäällikkö
Matti Toivola

Lisätiedot
Annikki Thoden, neuvontapäällikkö, puhelin: 310 42610

annikki.thoden(a)hel.fi
Seija Hiekkanen, johtajahammaslääkäri, puhelin: 310 42247

seija.hiekkanen(a)hel.fi
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§ 551
Koululainan myöntäminen Lauttasaaren yhteiskoulun 
liikuntahallihankkeelle

HEL 2012-004815 T 02 05 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti myöntää Lauttasaaren yksityiskoulujen 
kannatusyhdistys ry:n omistukseen perustettavalle 
liikuntahallikiinteistöyhtiölle 2 700 000 euron suuruisen koululainan 
talousarvion kohdalta 9 01 02 01, Lainojen myöntäminen kouluille, 
Lauttasaaren yhteiskoulun yhteyteen rakennettavan liikuntahallin 
rahoittamiseen seuraavin ehdoin:  

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

Lainan korko: Lainasta maksettava korko on peruskoron suuruinen.  

Lainan vakuus: Lainansaaja panttaa lainan vakuudeksi koulu- ja 
liikuntahallikiinteistöön kiinnitettyjä panttikirjoja tai muun talous- ja 
suunnittelukeskuksen hyväksymän vakuuden. 

Lainan erityisehto: Lainaa maksetaan lainansaajalle samassa 
suhteessa kokonaisrahoituksesta kuin kaupungin ulkopuolinen rahoitus 
on toteutunut.  

Lisäksi sovelletaan kaupunginhallituksen 10.12.2001 tekemän 
päätöksen mukaisia yleisiä laina- ja panttausehtoja. 

Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa hallintokeskuksen 
oikeuspalveluita laatimaan tarvittavat laina-asiakirjat.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

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

eija.venetkoski-kukka(a)hel.fi

Liitteet

1 Lauttasaaren yksityiskoulujen kannatusyhdistys ry rahoitushakemus
2 Rahoituslaskelma
3 Piirustukset
4 Hankesuunnitelma
5 Kiinteistöosakeyhtiön perustaminen
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Otteet

Ote Otteen liitteet
Hakija Oikaisuvaatimusohje, 

kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee myöntää Lauttasaaren yksityiskoulujen 
kannatusyhdistys ry:n omistukseen perustettavalle 
liikuntahallikiinteistöyhtiölle 2 700 000 euron suuruisen koululainan 
talousarvion kohdalta 9 01 02 01, Lainojen myöntäminen kouluille, 
Lauttasaaren yhteiskoulun yhteyteen rakennettavan liikuntahallin 
rahoittamiseen seuraavin ehdoin:  

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

Lainan korko: Lainasta maksettava korko on peruskoron suuruinen.  

Lainan vakuus: Lainansaaja panttaa lainan vakuudeksi koulu- ja 
liikuntahallikiinteistöön kiinnitettyjä panttikirjoja tai muun talous- ja 
suunnittelukeskuksen hyväksymän vakuuden. 

Lainan erityisehto: Lainaa maksetaan lainansaajalle samassa 
suhteessa kokonaisrahoituksesta kuin kaupungin ulkopuolinen rahoitus 
on toteutunut.  

Lisäksi sovelletaan kaupunginhallituksen 10.12.2001 tekemän 
päätöksen mukaisia yleisiä laina- ja panttausehtoja. 

Samalla kaupunginhallitus päättänee kehottaa hallintokeskuksen 
oikeuspalveluita laatimaan tarvittavat laina-asiakirjat.

Tiivistelmä

Lauttasaaren yksityiskoulujen kannatusyhdistys on suunnitellut koulun 
tilojen laajennusta siten, että koko rakennuksen hyötyala on 2 213 m2 
ja uuden kahteen tilaan jaettavan liikuntasalin ala on 1 347 m2 ja 
koulun hallinto- ja kirjastotilojen 271 m2. Laajennusosa palvelee alueen 
koulujen oppilaiden lisäksi asukkaiden ja liikuntaseurojen kasvavia 
tarpeita. Tiloihin on edellä mainittujen lisäksi suunniteltu kuntosali, 
pukuhuoneita, pesutilat, varastotilat, aulatilat sekä 420 katsojan 
katsomo. Lauttasaaren yhteiskoulu on arvioinut laajennusosan 
kokonaiskäytöstä 40 % olevan opetuskäyttöä ja 60 % muuta ilta- ja 
viikonloppukäyttöä.   
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Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 5 992 000 euro (alv 0 %) ja se 
on tarkoitus rahoittaa seuraavasti:  

Rahoitus euroa
Koululaina 2 700 000
Urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston 
laina

2 396 800

Eläkeyhtiöiden vaihtovelkakirjalainat 700 000
Käyttäjien vaihtovelkakirjalaina 145 200
Kannatusyhdistyksen omarahoitus 50 000
 5 992 000

Edellä olevassa rahoitussuunnitelmassa mainitusta urheilu- ja 
ulkoilulaitoslainasta on esitys tämän kaupunginhallituksen listalla 
erillisenä asiana, koska se on kaupunginvaltuuston päätettävä asia.

Esittelijä

Esittelijä pitää opetuslautakunnan lausuntoon viitaten koululainan 
myöntämistä Lauttasaaren yksityiskoulujen liikuntahallihankkeelle 
tarpeellisena, koska hanketta ei ilman julkista rahoitusta saada 
toteutettua. Koulun liikuntatilat ovat jo pitkään olleet riittämättömät 
vanhassa rakennuksessa. Lisäksi Lauttasaaressa on pula 
sisäliikuntatiloista eikä liikuntatoimella ole suunnitelmia toteuttaa omia 
tiloja alueelle.   

Esittelijä toteaa lisäksi, että  kyseessä on yksityinen liikuntatilahanke, 
jossa lähes koko rahoitus tulisi kaupungilta. Koululaina esitetään 
myönnettäväksi samoin ehdoin kuin urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston 
laina, koska koko liikuntatilan käyttö on korvauksellista. Muun 
rahoituksen toteutumiseen hankkeelle liittyy epävarmuustekijöitä, kuten 
liikuntalautakunta lausunnossaan toteaa. Sen vuoksi 
päätösehdotukseen on otettu erityisehto lainan ulosmaksamisesta 
samassa suhteessa kaupungin ulkopuolisen rahoituksen 
toteutumisesta. Lainojen myöntämiseen kouluille on käytettävissä 4,2 
miljoonaa euroa ja lainan korko tällä hetkellä 0,75 %. 

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

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

eija.venetkoski-kukka(a)hel.fi

Liitteet

1 Lauttasaaren yksityiskoulujen kannatusyhdistys ry rahoitushakemus
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2 Rahoituslaskelma
3 Piirustukset
4 Hankesuunnitelma
5 Kiinteistöosakeyhtiön perustaminen

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hakija Oikaisuvaatimusohje, 

kaupunginhallitus

Tiedoksi

Opetusvirasto
Liikuntavirasto
Oikeuspalvelut
Talous- ja suunnittelukeskus

Päätöshistoria

Liikuntalautakunta 26.03.2013 § 63

HEL 2012-004815 T 02 05 02

Päätös

Lauttasaaren yhteiskoulu on valmistunut vuonna 1967. Koulussa on 
yksi liikuntasali (17 x 38 m), joka on jaettavissa kolmeen eri osaan. 
Niistä jokainen osa yksinään on liian ahdas yhdelle liikuntaryhmälle ja 
tilat ovat jo peruskorjauksen tarpeessa. Koulun tiloissa on myös 
uimahalli. 

Asukasmäärältään kasvavan Lauttasaaren alueen muu 
sisäliikuntatilojen tarjonta on kohtuullisen vähäistä. Liikuntatoimella ei 
ole suunnitelmia toteuttaa uusia omia sisäliikuntatiloja alueelle.

Lauttasaaren yksityiskoulujen kannatusyhdistys ry on suunnitellut 
koulun tilojen laajennusta. Koko rakennuksen hyötyala on 2 213 m2. 
Uuden kahteen tilaan jaettavan liikuntasalin ala on 1 347 m2 ja koulun 
hallinto- ja kirjastotilojen 271 m2. Laajennusosa palvelee alueen 
koulujen oppilaiden lisäksi asukkaiden ja liikuntaseurojen kasvavia 
tarpeita. Tiloihin on edellä mainittujen lisäksi suunniteltu kuntosali, 
pukuhuoneita, pesutilat, varastotilat, aulatilat sekä 420 katsojan 
katsomo. Lauttasaaren yhteiskoulu on arvioinut laajennusosan 
kokonaiskäytöstä 40 % olevan opetuskäyttöä ja 60 % muuta ilta- ja 
viikonloppukäyttöä.

Lauttasaaren yhteiskoulun laajennuksen toteuttamiseksi perustetaan 
erillinen kiinteistöosakeyhtiö, jonka omistaa koulun kannatusyhdistys. 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 18/2013 141 (223)
Kaupunginhallitus

Kj/3
06.05.2013

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

Tontilla on voimassa oleva asemakaava, mikä mahdollistaa 
laajennuksen toteuttamisen. Laajennusosan rakentaminen on tarkoitus 
tapahtua vuosina 2013 - 2014.

Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 5 992 000 euroa (alv 0 %), ja se 
on tarkoitus rahoittaa seuraavasti:

Koululaina                                    2 700 000 euroa
Urheilu- ja ulkoilulaitosrahastolaina 2 396 800 euroa
Eläkeyhtiöiden vaihtovelkakirjalainat  700 000 euroa
Käyttäjien vaihtovelkakirjalaina         145 200 euroa
Kannatusyhdistys                               50 000 euroa

Opetuslautakunta on antanut oman lausuntonsa hankkeen 
koululainaosuudesta 28.8.2012.

Liikuntavirasto on pitänyt Lauttasaaren alueen sisäliikuntapalveluiden 
tarjonnan kehittämisen kannalta sekä taloudellisesti että toiminnallisesti 
ensisijaisena jonkin nykyisen liikuntatilan laajentamista. Tästä johtuen 
liikuntavirasto on suhtautunut periaatteessa myönteisesti Lauttasaaren 
yhteiskoulun laajennussuunnitelmiin. Liikuntahallin suunnittelu palloilun 
ylimpien sarjatasojen pelipaikkana (salibandy, koripallo, käsipallo, 
lentopallo ja futsal) on omalta osaltaan kasvattanut tilojen ja katsomon 
kokoa.

Helsingin kaupungin urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston sääntöjen mukaan 
sen varoja voidaan käyttää urheilu- ja ulkoilulaitoksia palvelevien 
laitosten rakennustöiden rahoittamiseen. Lauttasaaren yksityiskoulujen 
kannatusyhdistys ry:n laajennushanke on urheilu- ja 
ulkoilulaitosrahaston sääntöjen ehdon mukainen. Aikaisemmissa 
rahaston lainapäätöksissä on lainaa myönnetty enintään 40 % 
hankkeen arvonlisäverottomasta hinnasta. Hakemus täyttää myös 
tämän ehdon.

Lauttasaaren yhteiskoulun laajennushankkeen loppurahoitus on 
kuitenkin vielä jossain määrin avoinna. Vaihtovelkakirjalainoista on 
käyty vasta alustavia keskusteluja, eikä niiden merkitsemisestä 
suunnitellulla tavalla ole tällä hetkellä varmuutta. Koulun 
kannatusyhdistyksen mahdollisuudet hankkia ulkopuolista 
lisärahoitusta -esimerkiksi tilanteessa, jossa rakentamiskustannukset 
nousevat suunnitellusta - ovat rajalliset. Lisäksi vaihtovelkakirjalainojen 
lunastussitoumukseen voi sisältyä ylläpitäjän kannalta taloudellisia 
riskejä. Hanke sisältää rahoituksellisia riskejä.

Käsittely

26.03.2013 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan
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Esittelijä muutti esitystään lisäten päätösehdotuksen viimeisen 
kappaleen viimeiseksi virkkeeksi: "Hanke sisältää rahoituksellisia 
riskejä."

Seppo Lampela saapui klo 16:11 tämän asian käsittelyn aikana.

Esittelijä
liikuntajohtaja
Anssi Rauramo

Lisätiedot
Mia Savolainen, hallintosihteeri, puhelin: 310 87812

Opetuslautakunta 28.08.2012 § 146

HEL 2012-004815 T 02 05 02

Päätös

Opetuslautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Lauttasaaren yhteiskoulun ylläpitäjä Lauttasaaren yksityiskoulujen 
kannatusyhdistys ry esittää, että Helsingin kaupunki suhtautuu 
myötämielisesti Lauttasaaren yhteiskoulun liikuntatilojen 
laajennushankkeeseen ja myöntää hankkeelle rahoituksen jakautuen 
vuosille 2013 ja 2014. Laajennushankkeessa on otettu huomioon myös 
omana erillisenä kokonaisuutena hallinto- ja neuvottelutilat, jotka 
liittyvät vanhan osan uudelleen järjestettäviin opettajienhuone- ja 
työtiloihin. Hankkeen arvioidut perustamiskustannukset ovat yhteensä 
6 milj. euroa, josta koululainana on tarkoitus rahoittaa 2 700 000 euroa. 
Uuden tilan käytöstä arvioidaan opetuskäytön osuuden olevan noin 40 
%.

Hakiessaan koululainaa Helsingin kaupungilta Lauttasaaren 
yhteiskoulu on toiminut yksityiskoulusopimuksen 6 kohdassa sovitulla 
tavalla. Sopimus ei kaupunkia kuitenkaan velvoita lainaa antamaan. 
Nykyisessä sopimuksessa ei ole myöskään sovittu lainan 
korottomuudesta. Sopimuksen 6 kohdan mukaan koulu tarvitsee myös 
muista rahoituslähteistä otettaviin pitkäaikaisiin lainoihin kaupungin 
luvan ja lyhytaikaisia luottoja saa olla enintään viisi prosenttia kunkin 
kalenterivuoden talousarvion loppusummasta.

Valtakunnallisessa rahoitusjärjestelmässä rakennusten 
kunnossapitotyöt ja alle 400 000 euron suuruiset perustamishankkeet 
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luetaan käyttökustannuksiksi ja niiden rahoitus sisältyy Lauttasaaren 
yhteiskoulun saamiin valtionosuuksiin ja kotikuntakorvauksiin. 
Lauttasaaren yhteiskoulun liikuntatilojen perustamishanke ylittää edellä 
mainitun 400 000 euron raja-arvon eikä perustamishankkeesta 
aiheutuvia kustannuksia ole tarkoitettu sisällytettäväksi myöskään 
yksityiskoulusopimuksen perusteella maksettavien kaupungin 
korvausten perusteena oleviin tilakustannuksiin. Näin ollen tältä osin 
kaupungin koululainan myöntäminen hankkeeseen on perusteltua.

Lauttasaaren yhteiskoulun liikuntatilojen laajennushankkeella on 
tarkoitus lainahakemuksen mukaan palvella Lauttasaaren yhteiskoulun 
yläastetta ja lukiota sekä kaupungin peruskoulun ala-astetta ja 
Lauttasaaren asukkaiden liikuntatarpeita. Hankesuunnitelmassa 
todetaan Lauttasaaren koulujen liikuntatilojen olleen jo pitkään 
riittämättömät vanhojen koulurakennusten tilojen pienuuden ja tilojen 
määrän vuoksi. Helsingin kaupungin tietokeskuksen Helsingin ja 
Helsingin seudun väestöennusteen mukaan vuosina 2011 – 2021 
kasvaa Lauttasaaren asukasluku 3 329 asukkaalla sekä 6–18-
vuotiaiden asukkaiden määrä 706 lapsella ja nuorella. Koululainan 
myöntäminen Lauttasaaren yhteiskoulun ylläpitäjälle liikuntatilojen 
perustamishankkeeseen on opetuslautakunnan mielestä toiminnallisen 
tarpeen kannalta arvioituna tarkoituksenmukaista erityisesti 
Lauttasaaren asukkaiden liikuntamahdollisuuksien järjestämiseksi. 
Yksinomaan koulujen tarpeella ei 2 484 hyötym2:n suuruista 
laajennushanketta voida perustella. Sitä voidaan kuitenkin pitää myös 
varautumisena valtioneuvoston 28.6.2012 päättämään perusopetuksen 
tuntijaon uudistamista koskevaan esitykseen, jossa liikunnan 
tuntimääriä lisätään. Koululainojen myöntämisen edellytyksenä myös 
on, että kiinnitysvakuudet ovat riittävät.

Helsingin kaupungin vuoden 2012 talousarviossa ja 
taloussuunnitelmassa on talousarviotilille 9010201 lainojen 
myöntämiseen kouluille varattu vuosille 2012 – 2014 vuosittain 4 204 
000 euron suuruinen määräraha. Opetuslautakunta toteaa määrärahaa 
olevan taloussuunnitelmassa vuosina 2013 ja 2014 riittävästi anotun 2 
700 000 euron suuruisen koululainan myöntämiseksi, koska yksityisten 
koulujen saama julkinen rahoitus on kasvanut merkittävästi ja 
vähentänyt yleisesti niiden lainarahoituksen tarvetta. 

Opetuslautakunnan lausunto koskee vain anottua koululainaa eikä 
lausunnossa ole käsitelty hankkeen suunniteltua rahoitusta muulta 
osin. Muina rahoituslähteinä lainahakemuksessa mainitaan 
liikuntavirasto 2 400 000 euron liikuntarahastolainana, Uudenmaan 
ELY-keskus 800 000 euron rahoituksena sekä 900 000 euroa 
Lauttasaaren yhteiskoulun ylläpitäjän ja urheiluseurojen yhdessä eri 
tahoilta hankkimana.
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Oppilaiden ja muiden asukkaiden liikuntamahdollisuuksien lisäämisellä 
voidaan arvioida olevan myönteisiä terveysvaikutuksia.

Käsittely

28.08.2012 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Keskustelu.

Jäsen Nordman ehdotti puheenjohtaja Pakarisen kannattamana, että 
esityslistalla 8:nneksi merkitty kappale ("Lauttasaaren yhteiskoulun 
liikuntatilojen…") poistetaan lausunnosta.

Äänestys

JAA-ehdotus: Esittelijän ehdotuksen mukaan
EI-ehdotus: Jäsen Nordmanin ehdotus, että 8. kappale poistetaan 
lausunnosta.

Jaa-äänet: 3
Jäsenet Aaltio, Björnberg-Enckell, Nokela

Ei-äänet: 6
Jäsenet Gorschkow-Salonranta, Kouvo, Leoni, Nordman, Virkkunen, 
puheenjohtaja Pakarinen

Tyhjä: 1
Jäsen Rydman

Poissa: 1 jäsen

Hyväksyttiin jäsen Nordmanin ehdotus äänin 6-3.

Hyväksyttiin esittelijän muutettu ehdotus.

Esittelijä
opetustoimen johtaja
Rauno Jarnila

Lisätiedot
Keijo Lax, taloussuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 86339

keijo.lax(a)hel.fi
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§ 552
Avustuksen myöntäminen kaupunginhallituksen käyttövaroista 
Didrichsenin taidemuseon peruskorjaukseen

HEL 2013-004967 T 02 05 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti myöntää vuoden 2013 talousarvion kohdasta 1 
04 02 Käyttövarat, Khn käytettäväksi (projektirakenneosa 1040200649) 

 1 300 000 euroa talous- ja suunnittelukeskukselle käytettäväksi 
Marie-Louise ja Gunnar Didrichsenin taidesäätiön 
ylläpitämän Didrichsenin taidemuseon peruskorjaukseen siten, 
että avustus myönnetään rakennustöiden edistymisen mukaan. 
Päätöksen edellytyksenä on, että valtio tukee hanketta 
vastaavalla määrällä. 

Samalla kaupunginhallitus päätti, että peruskorjaushankkeen 
tukemisen edellytyksenä on, että museokiinteistö ja siihen liittyvät 
mahdolliset laajennukset säilytetään säätiön ilmoituksen mukaisesti 
taidemuseokäytössä.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Atte Malmström, konsernilakimies, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

Liitteet

1 Didrichsenin taidemuseon peruskorjauksen hankesuunnitelma.pdf
2 Didrichsenin taidemuseon peruskorjauksen avustushakemus.pdf
3 Didrichsenin taidesäätiön säännöt

Otteet

Ote Otteen liitteet
Marie-Louise ja Gunnar 
Didrichsenin taidesäätiö

Oikaisuvaatimusohje, 
kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee myöntää vuoden 2013 talousarvion 
kohdasta 1 04 02 Käyttövarat, Khn käytettäväksi (projektirakenneosa 
1040200649) 
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 1 300 000 euroa talous- ja suunnittelukeskukselle käytettäväksi 
Marie-Louise ja Gunnar Didrichsenin taidesäätiön 
ylläpitämän Didrichsenin taidemuseon peruskorjaukseen siten, 
että avustus myönnetään rakennustöiden edistymisen mukaan. 
Päätöksen edellytyksenä on, että valtio tukee hanketta 
vastaavalla määrällä. 

Samalla kaupunginhallitus päättänee, että peruskorjaushankkeen 
tukemisen edellytyksenä on, että museokiinteistö ja siihen liittyvät 
mahdolliset laajennukset säilytetään säätiön ilmoituksen mukaisesti 
taidemuseokäytössä.

Esittelijä

Didrichsenin taidemuseo sijaitsee Helsingin Kuusisaaressa osoitteessa 
Kuusilahdenkuja 1. Nykyisen rakennuksen pinta-ala on 850 hum2. 
Säätiön teettämässä hankesuunnitelmassa museorakennukseen 
esitetään tehtäväksi peruskorjaus sekä yhteensä noin 100 m2 
laajennus.  Korjauksen tavoite on modernisoida rakennus museaalisen 
korrektisti uusimalla mm. talotekniikka ja museotekniset järjestelmät 
sekä muokata ulkoalueet tonttia hyödyntäväksi veistospuistoksi. 
Hankkeen on suunniteltu käynnistyvän toukokuussa 2013 ja 
valmistuvan syyskuussa 2014. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 
3 835 000 euroa (alv 0 %), josta noin 2/3 on suunniteltu rahoitettavaksi 
valtiolta ja kaupungilta anottavilla avustuksilla. Loppurahoitukseen 
säätiö käyttää omia varoja, lainoja sekä muuta varainhankintaa. 

Opetus- ja kulttuuriministeriöltä (OKM) saadun tiedon mukaan OKM 
osallistuu Didrichsenin museokiinteistön peruskorjaukseen yhteensä 
1 300 000 eurolla, josta vuonna 2013 myönnetty osuus on 
1 170 000 euroa. 

Esittelijä toteaa, että vastaavanlaissa valtakunnallisesti ja kaupungille 
tärkeissä kulttuurihankkeissa kaupungin avustuksen myöntämisen 
edellytyksenä on ollut, että valtio osallistuu hankkeeseen yhtä suurella 
summalla. Avustukseen tarvittava 1 300 000 euron määräraha tulisi 
myöntää vuoden 2013 talousarvion kohdasta 1 04 02 Käyttövarat, Khn 
käytettäväksi talous- ja suunnittelukeskukselle, joka maksaa avustukset 
säätiölle rakennustöiden edistymisen mukaan. 

Avustuksen myöntämisen yhteydessä tulee varmistaa, että 
museokiinteistöä käytetään jatkossakin taidemuseotoimintaan. Säätiön 
tarkoituksena on sääntöjensä mukaan edistää taidetta ja sen 
tunnettuutta. Tätä tarkoitustaan säätiö toteuttaa muun muassa 
ylläpitämällä museotoimintaa ja luovuttamalla säätiön omistaman 
kiinteistön museo- tai muuhun kulttuuritoimintaan tai toimintaan, jonka 
tarkoituksena on hankkia varoja säätiölle.
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Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Atte Malmström, konsernilakimies, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

Liitteet

1 Didrichsenin taidemuseon peruskorjauksen hankesuunnitelma.pdf
2 Didrichsenin taidemuseon peruskorjauksen avustushakemus.pdf
3 Didrichsenin taidesäätiön säännöt

Otteet

Ote Otteen liitteet
Marie-Louise ja Gunnar 
Didrichsenin taidesäätiö

Oikaisuvaatimusohje, 
kaupunginhallitus

Tiedoksi

Taloushallintopalvelu -liikelaitos
Talous- ja suunnittelukeskus
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§ 553
Lähiöprojektin toimintakertomus 2012

HEL 2013-004638 T 00 01 01

Päätös

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi lähiöprojektin 
toimintakertomuksen 2012.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Riikka Henriksson, suunnittelija, puhelin: 310 25543

riikka.henriksson(a)hel.fi
Tero Santaoja, projektipäällikkö, puhelin: 310 37155

tero.santaoja(a)hel.fi

Liitteet

1 Lähiöprojektin saatekirje ja  toimintakertomus 2012

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee merkitä tiedoksi lähiöprojektin 
toimintakertomuksen 2012.

Esittelijä

Lähiöprojekti on lähettänyt (13.3.2013) kaupunginhallitukselle 
toimintakertomuksensa vuodelta 2012 todeten, että 
perustamispäätöksessään 2.1.1996 kaupunginhallitus antoi projektin 
tehtäväksi raportoida vuosittain toiminnastaan kaupunginhallitukselle 
esitettävällä toimintakertomuksella. Esityslistan liitteenä (liite 1) 
olevassa toimintakertomuksessa on kerrottu uuden toimintakauden 
2012–2015 tavoitteiden mukaisista toimenpiteistä sekä esitelty 
keskeisiä hankkeita vuodelta 2012. 

Kaupunginhallitus hyväksyi 2.4.2012 lähiöprojektin 
projektisuunnitelman kaudelle 2012–2015. Projektikauden tunnuksena 
on ”Sivistys on siistiä”. Toimintakauden päätavoitteena ovat 
verkostoituvan esikaupungin ja viihtyisän ympäristön tukeminen, 
kokemisen, oppimisen ja hyvän kaupunkielämän edistäminen sekä 
esikaupunkien tunnettavuuden ja imagon vahvistaminen tuomalla 
julkisuuteen positiivisia ja todenmukaisia uutisia esikaupungeista.
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Päätöksessään (2.4.2012) kaupunginhallitus päätti lisäksi kehottaa 
hallintokuntia ottamaan vuosien 2012–2015 toiminnassa huomioon 
lähiöprojektin tavoitteet ja kehittämisteemat sekä jatkamaan ja 
tehostamaan hallintokuntien välistä yhteistyötä.

Vuonna 2012 lähiöprojektissa keskityttiin toimenpiteiden 
organisoimiseen ja jalkauttamiseen, hallintokuntien välisen yhteistyön 
vahvistamiseen sekä seurannan selkiyttämiseen ja alueelliseen 
kohdentamiseen. Toiminta perustui sekä toimenpiteiden suoraan 
toimeenpanoon että laajempien kehittämishankkeiden käynnistämiseen 
ja rahoittamiseen. Lähiöprojektin toiminta-alue, esikaupunkivyöhyke, 
mahdollisti toimintakauden teemojen ja hankkeiden kohdistamisen 
joustavasti sen sijaan, että olisi keskitytty vain yhden tai muutaman 
alueen kehittämiseen. Hankkeiden tarkoituksenmukaisuus ja 
vaikuttavuus varmistetaan kohdistamalle ne alueille, jotka tarvitsevat 
erityistä kehittämistä. Uusien toimintamallien siirtymistä hallintokuntien 
normaaliksi toiminnaksi tuetaan. 

Lähiöprojektin hankkeiden resursointi tapahtui pääosin hallintokuntien 
talousarvioiden ja henkilöstön puitteissa. Lähiöprojektin oma 
toimintaraha, 653 000 € vuonna 2012, on ollut keskeinen tuki 
käynnistettäessä usean hallintokunnan yhteisiä pilottihankkeita, koska 
hankkeisiin ei ole usein pystytty erikseen varautumaan hallintokuntien 
omissa budjeteissa. Toimintarahaa on ohjattu myös erilaisiin 
asukastapahtumiin ja alueellisiin, asukaslähtöisiin 
kehittämishankkeisiin. Toimintakertomuksessa on esitetty 
toimintarahan käyttöä alueellisesti. Seuraamalla toimintarahan käyttöä 
aluetasoisesti parantuvat toiminnan tarkoituksenmukaisuus, 
kustannustehokkuus ja vaikuttavuus. 

Vuonna 2012 tavoitteena olivat erilaiset asuinalueiden fyysiseen ja 
toiminnalliseen kehittämiseen sekä segregaation ehkäisyyn keskittyvät 
toimenpiteet ja laajemmat hankekokonaisuudet. Uusien hankkeiden 
pääpainona oli erityisesti kulttuuri- ja musiikkikasvatuksen keinoin tehty 
lasten ja nuorten syrjäytymistä ehkäisevä työ. Esimerkkihankkeita ovat 
nuorten harrastus- ja toimintahanke Pulssi, Maunulan työllistävä 
multimediahanke OMG sekä päiväkotien ja kirjastojen yhteistyönä 
toteutettu lasten ja perheiden osallisuutta tukeva Sadut ja tarinat -
hanke. Hyvän kaupunkielämän tukemista tehtiin erityisesti alueellista 
asukastoimintaa vahvistamalla, esimerkiksi Roihuvuoren monen polven 
kasvutila -hankkeessa. Hankkeissa pilotoidaan lähiöprojektin kauden 
tavoitteiden mukaisesti toimintamallia alueellisen verkoston ja 
osallistumisen rakentumiseksi ja vahvistumiseksi. 

Fyysisen ja toiminnallisen ympäristön kehittämisessä painotettiin 
vuonna 2012 lähiverkostojen ja -ympäristöjen parantamista. Julkisen 
kaupunkiympäristön parantamisessa keskityttiin tärkeisiin raitteihin, 
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kuten Malmin Pekanraitin yleissuunnitelman laatimiseen sekä 
Tapulikaupungin torikokonaisuuksiin. Täydennysrakentamisen 
kehittämisessä painopisteenä olivat keskeiset asemakeskukset ja 
kaupunginosapuistokokonaisuudet. Korjausrakentamisen 
kehittämiseksi valmistuivat vuonna 2012 Pohjois-Haagan 
korjaustapaohjeet ja Konalan ohjeiden laadinta käynnistyi. Vuonna 
2012 elinkeinojen markkinointihanketta MetroHelsinkiä jatkettiin, 
pääpainona oli Mellunkylän alueen laajentuminen osaksi kokonaisuutta 
sekä julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin välinen tiivis yhteistyö. 
Alueellisen elinkeinotoiminnan kehittämistä tehtiin myös Malmilla. 

World Design Capital Helsinki 2012 vuosi toi runsaasti viestinnällistä ja 
toiminnallista yhteistyötä esikaupunkien kehittämiseksi. Lähiöprojekti oli 
aktiivisesti mukana hankkeiden toteuttamisessa.

Lähiöprojektin uusi toimintakausi on vuonna 2012 käynnistynyt 
vilkkaasti. Toimenpiteillä ja hankkeilla on tuettu esikaupunkialueiden 
elinvoimaisuutta. Toimiva hallintokuntien välinen yhteistyö on ollut 
olennaista tavoitteiden toteutumisessa. Toimintakaudelle 2012–2015 
laajentunut johtoryhmä, kattaa entistä laajemmin projektin toiminnan 
kannalta keskeiset hallintokunnat. Keskeinen yhteistyömuoto ovat 
olleet myös erilaiset ohjaus- ja työryhmät, joiden kautta keskustelu ja 
hankkeiden tarkempi seuranta on toteutettu.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Riikka Henriksson, suunnittelija, puhelin: 310 25543

riikka.henriksson(a)hel.fi
Tero Santaoja, projektipäällikkö, puhelin: 310 37155

tero.santaoja(a)hel.fi

Liitteet

1 Lähiöprojektin saatekirje ja  toimintakertomus 2012

Tiedoksi

Lautakunnat ja johtokunnat
Virastot ja liikelaitokset
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§ 554
Lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseen tarkoitetun 
määrärahan käyttösuunnitelma (TA1 04 02)

HEL 2013-000667 T 02 02 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa opetusviraston, 
nuorisoasiankeskuksen, kulttuurikeskuksen ja sosiaali- ja 
terveysviraston käyttämään vuoden 2013 talousarviokohdalle 1 04 02, 
Käyttövarat, Khn käytettäväksi, jäljelle jääneestä 822 500 euron 
määrärahasta 818 400 euroa seuraavasti lasten ja nuorten 
hyvinvointitavoitteiden toteutumisen edistämiseksi vuonna 2013.

Opetusviraston käyttöön 386 600 euroa

Nuorisotoimen käyttöön 100 200 euroa

Kulttuurikeskuksen käyttöön 271 600 euroa

Sosiaali- ja terveysviraston käyttöön 60 000 euroa

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Katja Rimpilä, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36256

katja.rimpila(a)hel.fi

Liitteet

1 Käyttösuunnitelma_kevät_13

Otteet

Ote Otteen liitteet
Talpa Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, 
kaupunginhallitus
Liite 1

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee oikeuttaa opetusviraston, 
nuorisoasiankeskuksen, kulttuurikeskuksen ja sosiaali- ja 
terveysviraston käyttämään vuoden 2013 talousarviokohdalle 1 04 02, 
Käyttövarat, Khn käytettäväksi, jäljelle jääneestä 822 500 euron 
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määrärahasta 818 400 euroa seuraavasti lasten ja nuorten 
hyvinvointitavoitteiden toteutumisen edistämiseksi vuonna 2013.

Opetusviraston käyttöön 386 600 euroa

Nuorisotoimen käyttöön 100 200 euroa

Kulttuurikeskuksen käyttöön 271 600 euroa

Sosiaali- ja terveysviraston käyttöön 60 000 euroa

Esittelijä

Kaupunginhallitus päätti 4.2.2013 oikeuttaa sosiaali- ja terveysviraston, 
opetusviraston, kulttuurikeskuksen, nuorisoasiainkeskuksen ja 
liikuntaviraston käyttämään vuoden 2013 talousarviokohdalle 1 04 02, 
Käyttövarat, Khn käytettäväksi, 6 000 000 euron määrärahasta                  
5 177 500 euroa seuraavasti lasten ja nuorten hyvinvointitavoitteiden 
toteutumisen edistämiseksi vuonna 2013. Käyttämättä jääneen 
määrärahan osalta sovittiin, että käyttösuunnitelma tuodaan Khs:een 
erikseen. Määrärahaa jäi käyttämättä 822 500 euroa.

Helmikuun määrärahapäätöksensä yhteydessä Khs päätti, että Lasu-
rahoista tuodaan selvitys maaliskuun loppuun mennessä. Helmikuun 
päätöksen jälkeen jäljelle jääneiden määrärahojen 822 500 
kohdennuksessa on huomioitu vuoden 2014 talousarvion 
raamivalmistelu ja siihen liittyvät Khn kannanotot. Lasten ja nuorten 
hyvinvointiin liittyviä tavoitteita on valmisteltu osana valtuustokauden 
2013- 2016 strategiaohjelmaa. Strategiaohjelma hyväksyttiin             
24.4. 2013 valtuustossa. Strategiaohjelman lapsia ja nuoria koskevat 
tavoitteet on esitetty kohdassa 1 Hyvinvoiva helsinkiläinen.  
Strategiaohjelman tavoitteet ja strategiaohjelman hyväksymisen 
yhteydessä tehdyt ponnet on osaltaan huomioitu näissä määrärahojen 
kohdennuksissa. Tätä käyttösuunnitelmaa on valmisteltu yhtä aikaisesti 
ja kohdennuksissa on myös huomioitu Helsinki 200 vuotta 
pääkaupunkina -juhlavuoden 10 miljoonan erillismäärärahan 
kohdennukset. 

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Katja Rimpilä, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36256

katja.rimpila(a)hel.fi

Liitteet

1 Käyttösuunnitelma_kevät_13
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Otteet

Ote Otteen liitteet
Talpa Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, 
kaupunginhallitus
Liite 1

Tiedoksi

Opev
Nk
Kulke
Sote

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 04.02.2013 § 152

HEL 2013-000667 T 02 02 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa sosiaali- ja terveysviraston, 
varhaiskasvatusviraston opetusviraston, kulttuurikeskuksen, 
nuorisoasiainkeskuksen ja liikuntaviraston käyttämään vuoden 2013 
talousarviokohdalle 1 04 02, Käyttövarat, Khn käytettäväksi, 6 000 000 
euron määrärahasta 5 177 500 euroa seuraavasti lasten ja nuorten 
hyvinvointitavoitteiden toteutumisen edistämiseksi vuonna 2013. 

Lasten ja nuorten terveen ja turvallisen kasvun mahdollisuuksien 
parantumisen edistämiseksi 3 132 500 euroa seuraavasti:

sosiaali- ja terveysviraston käyttöön 3 002 500 euroa

opetusviraston käyttöön 130 000 euroa

Lasten ja nuorten osallisuuden ja yhteisöllisyyden vahvistumiseksi sekä 
koulutus- ja työllistymispolun turvaamiseksi, positiiviseen 
diskriminaatioon ja syrjäytymisen ehkäisemiseen 2 045 000 euroa 
seuraavasti:

sosiaali- ja terveysviraston käyttöön 230 000 euroa

opetusviraston käyttöön 435 000 euroa

nuorisotoimen käyttöön 820 000 euroa

liikuntaviraston käyttöön 410 000 euroa



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 18/2013 154 (223)
Kaupunginhallitus

Kj/6
06.05.2013

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

kulttuurikeskuksen käyttöön 150 000 euroa

Määrärahaa jää 822 500 euroa. 

Lasten ja nuorten hyvinvointiin liittyviä tavoitteita on valmisteltu osana 
valtuustokauden 2013-2016 strategiaohjelmaa. Strategiaohjelma tulee 
päätöksentekoon myöhemmin kevätkaudella.

Lasu-rahoista tuodaan selvitys kaupunginhallitukselle maaliskuun 
loppuun mennessä.

Käsittely

04.02.2013 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Esittelijä muutti ehdotustaan siten, että sen loppuun lisätään: Lasu-
rahoista tuodaan selvitys kaupunginhallitukselle maaliskuun loppuun 
mennessä.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Katja Rimpilä, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36256

katja.rimpila(a)hel.fi
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§ 555
Helsinki 200 vuotta pääkaupunkina -juhlavuoden 10 miljoonan 
euron erillismääräraha nuorten syrjäytymistä ehkäiseviin 
toimenpiteisiin

Pöydälle 06.05.2013

HEL 2012-005157 T 00 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Tero Niininen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 25915

tero.niininen(a)hel.fi
Tuula Saxholm, talousarviopäällikkö, puhelin: 310 36250

tuula.saxholm(a)hel.fi

Otteet

Ote Otteen liitteet
Liikuntavirasto Oikaisuvaatimusohje, 

kaupunginhallitus
Tietokeskus Oikaisuvaatimusohje, 

kaupunginhallitus
Nuorisoasiainkeskus Oikaisuvaatimusohje, 

kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee Helsinki 200 vuotta pääkaupunkina -
juhlavuoden 10 miljoonan euron erillismäärärahan jäljellä olevasta 
1,085 miljoonan euron määrästä nuorten osallisuuden ja 
yhteisöllisyyden vahvistamiseksi sekä koulutus- ja työllistämispolun  
turvaamiseksi ja syrjäytymisen ehkäisemiseksi seuraavasti yhteensä 
1,042 miljoonaa euroa:

1. liikuntavirastolle nuorten yhteiskuntatakuun työ- ja toimintakykyä 
tukevien palveluiden järjestämiseen sekä koulutusta ja 
työllistämistä edistäviin toimenpiteisiin 1,0 miljoonaa euroa

2. tietokeskukselle lasten ja nuorten hyvinvointi-
indikaattoritietokannan perustamiseen  42 000 euroa
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Hankkeista raportoidaan kaupunginhallitukselle vuosittain helmikuun 
loppuun mennessä.

Esittelijä

Helsinki 200 vuotta pääkaupunkina -juhlavuoden 10 miljoonan euron 
jäljellä olevan erillismäärärahan käyttösuunnitelmaa nuorten 
syrjäytymistä ehkäiseviin toimenpiteisiin on valmisteltu keväällä 2013 
osana valtuustokauden 2013-2016 strategiohjelmaa. Strategiaohjelma 
hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 24.4.2013. Juhlavuoden jäljellä 
olevan erillismäärärahan käyttösuunnitelmaa on valmisteltu rinnakkain 
lasten ja nuorten edistämiseen tarkoitetun määrärahan kanssa keväällä 
2013 ja erillismäärärahan kohdentamisessa on lisäksi huomioitu lasten 
ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseen tarkoitetun määrärahan 
kohdennukset.

Kaupunginjohtaja arvioi, että nuorten yhteiskuntatakuu toteutuu 
parhaiten liikuntaviraston työ- ja toimintakykyä tukevien palveluiden 
järjestämisen sekä koulutusta ja työllistämistä edistävien 
toimenpiteiden ja tietokeskuksen lasten ja nuorten hyvinvointi-
indikaattoritietokannan perustamisen kautta. Henkilöstökeskuksen 
koordinoimaa nykyistä toimivaa RESPA-toimintamallia tukee 
liikuntaviraston esitetty erillishanke vahvasti. Kaupunginjohtaja toteaa 
lisäksi, että henkilöstökeskus varaa vuosittain talousarviossaan jo 
rahoituksen nuorten palkkaamiseen kesätöihin ja henkilöstökeskuksen 
koordinoima RESPA-toimintamalli työttömien 17-29 vuotiaiden nuorten 
yhteiskuntakuun toteuttamiseksi kaupungin ja TE-hallinnon yhteistyönä 
mahdollistaa vielä lisämäärärahan kohdentamisen koululaisten ja 
opiskelijoiden työllistämiseen kesäisin. Näin nuorisoasiankeskuksen 
esitys lisäkesätyöpaikkojen luomiseksi kahdeksi viikoksi peruskoulun 
päättäneille nuorille on nähty jo olemassa olevien toimivien 
toimintamallien kanssa pitkälti samansisältöiseksi.

Liikuntaviraston toimenpiteet nuorten yhteiskuntatakuun toteuttamiseksi 
keskittyy työ- ja toimintakykyä tukevien palveluiden järjestämiseen sekä 
koulutusta ja työllistymistä edistäviin toimenpiteisiin erityisesti liikunta-
alaa hyödyntäen. Liikuntaviraston aikaisemmat hankkeet ovat 
mahdollistaneet mm. nuorten työllistämisen liikuntaseurojen ohjaajiksi 
sekä liikunta-alan oppisopimuskoulutuksen järjestämisen yhteistyössä 
liikuntaseurojen kanssa. Työ- ja toimintakykyä tukevien palveluiden 
järjestämisessä hyödynnetään jo olemassa olevien hankkeiden 
synnyttämiä toimivia malleja, (esim. Stadin kundi kondikseen  - hyvät 
käytännöt) sekä hallintokuntien rajat ylittävää palveluketjumallia 
esimerkkinä, puolustusvoimien kanssa toteutettava Aikalisä-hanke. 
Toimintakykyä tukevan mielekkään vapaa-ajan ja arkirytmin 
edistämisessä käytetään hyväksi vapaamuotoisia pelivuorokäytäntöjä 
sekä muita nuorille suunnattuja harrasteliikunnan palveluita (esim. 
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FunAction). Kohderyhmänä näissä toiminnoissa on nuorten 
yhteiskuntatakuun mukaisesti työttömät helsinkiläiset nuoret mukaan 
lukien maahanmuuttajataustaiset nuoret. 

Liikuntaviraston liikunnanohjausosasto koordinoi hanketta. Toiminnan 
kehittämisestä ja koordinaatiosta vastaamaan palkataan 
liikunnanohjausosastolle yksi työntekijä hankerahalla. Hanke on 
kolmevuotinen ajoittuen vuosille 2013-2016. Hanke toimii tiiviissä 
yhteistyössä kaupungin työllisyyshoidon kanssa, erityisesti 
henkilöstökeskuksen RESPA-hankkeen ja tulevaisuustiskin kanssa 
sekä sosiaali- ja terveysviraston työllistymisen tuki – yksikön kanssa. 
Tärkeitä yhteistyökumppaneita toiminnan järjestämisessä ovat myös 
liikuntajärjestöt. 

Nuoret ja nuorten toimintamahdollisuuksien edistäminen on yksi 
tulevan strategiakauden painopistealueita. Nuorisolain mukaan kunnan 
tulee tehdä nuorten hyvinvointiselvitys, jota tietokeskuksen lasten ja 
nuorten hyvinvointi-indikaattoritietokannan perustaminen tukee 
vahvasti. Hanke mahdollistaa joustavan nuorten hyvinvointiselvityksen 
tuottamisen ja palvelee useita hallintokuntia ja koko kaupunkia. Selvitys 
vastaa tietokeskuksen julkaisemaa "Nuoret alueittain" -julkaisua, mutta 
on tietosisällöltään laajempi. Hankkeen tavoitteena on uuden 
tietotuotteen ja -palvelun tarjoamat perustiedot helsinkiläisistä nuorista, 
lapsista ja heidän hyvinvoinnistaan. Tietotuote on jatkuvapäivitteinen ja 
sisältää aina tuoreimman saatavilla olevan tiedon. Tietotuote sisältää 
vuorovaikutteisia toimintoja niin, että käyttäjällä on mahdollista rajata 
aineistoa ja muokata tietojen esitystapaa. Tietotuotteen tietosisältöä on 
mahdollista laajentaa, mikäli uutta tietoaineistoa on saatavilla. 

Hankkeen toteuttaminen vaatii määrittely- ja suunnittelutyötä sekä 
tietokannan ja sen päälle rakennettavien toiminnallisuuksien 
toteuttamisen ja testauksen kustannuksiltaan yhteensä 42 000 euroa.

Kaupunginjohtaja toteaa lopuksi, että haasteen pitkäaikaisuuden vuoksi 
on tärkeätä etsiä uusia ratkaisumalleja ja toteutustapoja tulevaisuuden 
koulutus- ja työmallien luomiseksi. Nykyiset kuntien ja valtion 
toimintamallit ja säännöt eivät saa olla esteenä nuorten tulevaisuuden 
rakentamisessa.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Tero Niininen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 25915

tero.niininen(a)hel.fi
Tuula Saxholm, talousarviopäällikkö, puhelin: 310 36250

tuula.saxholm(a)hel.fi
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Liitteet

1 Liv - nuorten yhteiskuntatakuu.pdf
2 Tieke -Lasten ja nuorten hyvinvoinnin seuranta.pdf

Otteet

Ote Otteen liitteet
Liikuntavirasto Oikaisuvaatimusohje, 

kaupunginhallitus
Tietokeskus Oikaisuvaatimusohje, 

kaupunginhallitus
Nuorisoasiainkeskus Oikaisuvaatimusohje, 

kaupunginhallitus

Tiedoksi

Liikuntavirasto
Tietokeskus
Nuorisoasiainkeskus

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 10.12.2012 § 1395

HEL 2012-005157 T 00 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti myöntää nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn 
tarkoitetusta vuoden 2012 talousarvioon ylitysoikeutena myönnetystä 
10 miljoonan euron erillismäärärahasta nuorten osallisuuden ja 
yhteisöllisyyden vahvistamiseksi sekä koulutus- ja työllistämispolun 
turvaamiseksi ja syrjäytymisen ehkäisemiseksi seuraavasti yhteensä 
8,915 miljoonaa euroa:

1. henkilöstökeskukselle RESPA-toimintamallin käynnistämiseen 
5,185 miljoonaa euroa  

2. opetusvirastolle Avoimen ammattiopiston käynnistämiseen 2,5 
miljoonaa euroa

3. nuorisoasiainkeskukselle Hyvä vapaa-aika -tutkimus- ja 
kehittämishankkeeseen 1,23 miljoonaa euroa

Samalla Khs päätti, että hankkeista raportoidaan Khlle vuosittain 
helmikuun loppuun mennessä.  

Lisäksi Khs päätti, että jäävästä määrärahasta (1 085 000 euroa) ja sen 
käyttösuunnitelmasta päätetään erikseen 31.3.2013 mennessä. 
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02.04.2012 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Tero Niininen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 25915

tero.niininen(a)hel.fi
Tuula Saxholm, talousarviopäällikkö, puhelin: 310 36250

tuula.saxholm(a)hel.fi

Kaupunginvaltuusto 11.04.2012 § 85

HEL 2012-005157 T 00 01 00

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti 
myöntää Helsinki 200 vuotta pääkaupunkina -juhlavuoden johdosta 
kaupunginhallituksen käytettäväksi 10 miljoonan euron 
erillismäärärahan kohdistettavaksi nuorten syrjäytymistä ehkäiseviin 
toimenpiteisiin.

Samalla kaupunginvaltuusto oikeutti kaupunginhallituksen ylittämään 
vuoden 2012 talousarvion määrärahoja seuraavasti:

Lukua / kohtaa  euroa
   
1 04 02 Käyttövarat, Khn käytettäväksi 10 000 000

Esittelijä
Kaupunginhallitus
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§ 556
Helsingin kaupungin ilmansuojelun toimintaohjelman toteutumisen 
seuranta

HEL 2013-003582 T 11 00 01

Päätös

Kaupunginhallitus päätti todeta, että kunnan on toimitettava vuosittain 
tiedot ilmansuojelusuunnitelman mukaisista toteutetuista toimista 
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle sekä 
ympäristöministeriölle 15.5. mennessä.

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä Helsingin kaupungin ilmansuojelun 
toimintaohjelman 2008-2016 toteutumisen arviointiraportin 2012 
(24.4.2013) ja toimittaa tiedot ilmansuojelusuunnitelman mukaisista 
toteutetuista toimista (Arviointiraportti 2012) Uudenmaan elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristökeskukselle sekä ympäristöministeriölle.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Erja Saarinen, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 36102

erja.saarinen(a)hel.fi
Pekka Kansanen, ympäristöjohtaja, puhelin: 310 32000

pekka.kansanan(a)hel.fi
Outi Väkevä, ympäristötarkastaja, puhelin: 310 31516

outi.vakeva(a)hel.fi

Liitteet

1 Helsingin kaupungin ilmansuojelun toimintaohjelma 2008-2016
2 Arviointiraportti 2012 - Kooste (24.4.2013)
3 Ilmansuojelun toimintasuunnitelman toteutumisen arvioinnin mittareita

Otteet

Ote Otteen liitteet
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskus, Ympäristö 
ja luonnonvarat

Esitysteksti
Liite 1
Liite 2
Liite 3

Ympäristöministeriö Esitysteksti
Liite 1
Liite 2
Liite 3

Päätösehdotus
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Kaupunginhallitus päättänee todeta, että kunnan on toimitettava 
vuosittain tiedot ilmansuojelusuunnitelman mukaisista toteutetuista 
toimista elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle sekä 
ympäristöministeriölle 15.5. mennessä.

Kaupunginhallitus päättänee hyväksyä Helsingin kaupungin 
ilmansuojelun toimintaohjelman 2008-2016 toteutumisen 
arviointiraportin 2012 (24.4.2013) ja toimittaa tiedot 
ilmansuojelusuunnitelman mukaisista toteutetuista toimista 
(Arviointiraportti 2012) Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskukselle sekä ympäristöministeriölle.

Esittelijä

Ilmansuojelun toimintaohjelmat

Kunnan on ympäristönsuojelulain muuttamisesta annetun lain 
(13/2011) 102 a §:n mukaan laadittava keskipitkän ja pitkän aikavälin 
ilmansuojelusuunnitelma raja-arvon alittamiseksi ja raja-arvon ylityksen 
keston lyhentämiseksi, jos ilman epäpuhtauksille ko. lain nojalla 
säädetty raja-arvo ylittyy tai on vaarassa ylittyä.

Raja-arvot perustuvat EU:n ilmanlaatudirektiiviin. Hengitettävien 
hiukkasten (PM10) raja-arvot tulivat voimaan vuonna 2005 ja 
typpidioksidin (NO2) vuonna 2010. Typpidioksidin vuosiraja-arvo (40 
µg/m3) on ylittynyt Helsingin keskustan katukuiluissa vuosittain.  
Hiukkasten raja-arvo ylittyi vuosina 2003, 2005 ja 2006. Ylitysten 
johdosta Helsingin kaupungille on laadittu ilmansuojelun 
toimintaohjelma, jonka kaupunginhallitus on hyväksynyt 19.5.2008 (§ 
736). Ilmansuojelun toimintaohjelmassa esitetään ne toimenpiteet, joilla 
pyritään pääsemään ilmanlaadun raja-arvojen alle. Toimenpiteet 
jaetaan seitsemään ryhmään seuraavasti:

1. Yleiset toimenpiteet
2. Maankäytön suunnittelu ja liikenne
3. Katupöly
4. Energiantuotanto
5. Pienhiukkaset
6. Tutkimukset ja selvitykset
7. Viestintä, koulutus ja kasvatus

Helsingin kaupungin ilmansuojelun toimintaohjelma on laadittu vuosille 
2008-2016 eli kahdelle valtuustokaudelle. Se sisältää toimenpiteitä 
typpidioksidin, pienhiukkasten ja katupölyn pitoisuuksien alentamiseksi. 
Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta YTV (1.1.2010 alkaen 
Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY -kuntayhtymä ja Helsingin 
seudun liikenne HSL -kuntayhtymä) laati samanaikaisesti 
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Pääkaupunkiseudun ilmansuojelun toimintaohjelman, joka sisältää 
kaikille kunnille yhteisen tausta-aineiston ja YTV:n vastuulla olevat 
toimenpiteet. Lisäksi Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kaupungit ovat 
laatineet omat toimintaohjelmansa. Ohjelmat täydentävät toisiaan ja 
muodostavat kokonaisuuden.

Raportointi

Ympäristönsuojelulain muuttamisesta annetun lain (13/2011) 102 c §:n 
mukaan kunnan on toimitettava vuosittain tiedot 
ilmansuojelusuunnitelman mukaisista toteutetuista toimista ja 
mahdollisesta ilmansuojelusuunnitelman sekä erikseen laaditun lyhyen 
aikavälin toimintasuunnitelman tarkistamisesta elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskukselle sekä ympäristöministeriölle 15. päivään 
toukokuuta mennessä.

Ilmansuojelutyöryhmä on kaupunginjohtajan johtajistokäsittelyssä 
16.3.2011 § 24 asettama työryhmä, jonka tehtävä on mm. Helsingin 
kaupungin ilmansuojelun toimintaohjelman 2008-2016 toteutumisen 
seuranta ja suunnitelman raportointi. Ilmansuojelutyöryhmä on 
kokouksessaan 24.4.2012 hyväksynyt ilmansuojelun toimintaohjelman 
toteutumisen seurantaraportin 2012 (liite 2 Arviointiraportti 2012 – 
Kooste). 

Toimenpiteiden tuloksellisuus

Ilmansuojeluohjelman toimenpiteet ovat yleisesti ottaen toteutuneet 
suunnitelmien mukaisesti. Kaikki ilmansuojeluohjelman toimenpiteet 
ovat käynnistyneet. Viimeiset toimenpiteet käynnistettiin vuonna 2012.

Hengitettävien hiukkasten raja-arvon ylittyminen on pysähtynyt

Hengitettävien hiukkasten raja-arvot eivät ole ylittyneet Helsingissä 
raja-arvoa valvovilla asemilla vuoden 2006 jälkeen. Malmilla Kehä I:n 
pientareella vuonna 2012 sijainneella siirrettävällä mittausasemalla 
raja-arvo ylittyi niukasti (36 ylitystä, kun suurin sallittu määrä on 35 
ylitystä/vuosi). Kehä I:n varrella mittauksia tehtiin 
tutkimustarkoituksessa eikä se ollut raja-arvoa valvova asema eli sen 
tuloksia ei raportoida EU:lle. Aseman lähistöllä ei ole asutusta eikä 
merkittävää altistumista. Aseman tuloksia käytetään mm. taustatietona 
ilmansuojelun ja kaupunkisuunnittelun yhteistyössä. Tulosten 
perusteella kehitettiin myös uusi tehokkaampi käytäntö koko 
pääkaupunkiseudun pääväylien  kasteluun. Kun pääväylillä uhkaa raja-
arvotaso ylittyä, HSY lähettää viestin Tieliikennekeskukseen, joka 
välittää sen toimenpidepyyntönä urakoitsijoille. Urakoitsijat kuittaavat 
toimenpidepyynnön johdosta tehdyt kastelut LIITO-järjestelmään. 
Menettelytapa otettiin käyttöön talvella 2013.
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Katupölypitoisuudet ovat yleisesti alentuneet Helsingissä viime 
vuosina, mikä osoittaa kaupungin pitkäaikaisen katupölyn torjunnan 
kehittämisen ja toimenpiteiden olleen tehokkaita.  Tutkimusten 
perusteella tehokkaiksi katupölyä vähentäviksi menetelmiksi todettuja 
puhtaanapidon ja pölynsidonnan käytäntöjä on otettu aktiivisesti 
käyttöön.  Katupölyn raja-arvot voivat kuitenkin ylittyä kantakaupungin 
katukuiluissa sekä vilkkaasti liikennöityjen väylien varrella, mikäli 
pölyntorjuntaan ei kiinnitetä jatkuvasti huomiota.

Typpidioksidin vuosiraja-arvo ylittyy edelleen, jatkoaikaa vuoteen 2015 saakka

Typpidioksidin vuosiraja-arvo piti saavuttaa 1.1.2010, mutta se ylittyy 
edelleen Helsingin keskustan katukuiluissa. Ylittyminen johtuu 
autoliikenteen päästöistä ja dieselautojen osuuden kasvusta. 
Dieselautojen suorat typpidioksidipäästöt ovat kasvaneet 
hiukkaspäästöjen vähentämisen myötä. 

Mannerheimintien mittausasemalla päästiin vuosina 2011 ja 2012 
hieman alle raja-arvon, mutta passiivikeräinmittaukset osoittavat raja-
arvon ylittyvän edelleen useissa katukuiluissa.  Vuonna 2012 
vilkkaimmissa katukuiluissa mitatut vuosipitoisuudet vaihtelivat 36-49 
µg/m3 (vuosiraja-arvo 40 µg/m3).

EU-komissio on antanut jäsenmaille mahdollisuuden anoa jatkoaikaa 
raja-arvon saavuttamiseen, ja jatkoaikaa on haettu 185 ilmanlaadun 
seuranta-alueella eri puolilla Eurooppaa. Suomi sai jatkoaikaa raja-
arvon saavuttamiseen Helsingissä, toisin kuin useimmat muut maat, 
joiden hakemuksia ei hyväksytty. Edellytyksenä jatkoajan saamiseen 
oli, että pitoisuudet eivät ylitä raja-arvoa yli 50%:lla ja voidaan osoittaa, 
että ilmansuojelun toimintaohjelman toimenpiteiden avulla raja-arvon 
alle voidaan päästä vuonna 2015.

Kaupunginhallitus on 29.10.2012 § 1177 merkinnyt tiedoksi 
ympäristöministeriön päätöksen 9.10.2012 (Dnro YM14/44/2011) 
ympäristönsuojelulain (86/2000) 102 e §:n mukaisesta typpidioksidin 
vuosiraja-arvoon liittyvän määräajan pidentämisestä.

Selvitetään toimia vähentää liikenteen päästöjä, jotta typpidioksidiraja-arvo ei 
ylittyisi

Helsingin jatkoaikahakemuksessa osoitettiin, että 
joukkoliikennehankkeet ja liikenteen suunnittelutoimet johtavat 
liikennemäärien vähenemiseen Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston 
ennusteen mukaisesti ja raja-arvon alle päästään niukasti vuonna 
2015. Liikennemäärät eivät kuitenkaan ole vähentyneet odotetulla 
tavalla ja niiden ennustetaan lähivuosina kasvavan useissa 
kantakaupungin katukuiluissa. Vuosaaren sataman käyttöönotto 
vähensi raskaan liikenteen määrää kantakaupungissa, mutta uusien 
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asuinalueiden työmaaliikenne on vaikuttanut päinvastaisesti. 
Keskustan uudet asuinalueet aiheuttavat jatkossa painetta 
liikennemäärien lisääntymiseen kantakaupungissa, jossa 
liikennemäärät ovat pysyneet samalla tasolla jo kolmisenkymmentä 
vuotta. Mikäli liikennemäärät kasvavat ennustetulla tavalla, raja-arvo 
ylittyy edelleen vuonna 2015.

Raja-arvon alle pääseminen vuoteen 2015 mennessä edellyttää 
liikennemäärien ja liikenteen päästöjen pienentämistä Helsingin 
keskustan katukuiluissa. Suuret joukkoliikennehankkeet, kuten 
Länsimetro, vaikuttavat myönteisesti, mutta ne eivät toteudu riittävän 
nopeasti. Nopeammin liikennemääriä voitaisiin todennäköisesti 
vähentää taloudellisilla ohjauskeinoilla, kuten ruuhkamaksuilla ja 
pysäköinnin hinnoittelumuutoksilla.  

Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto käynnisti vuonna 2012 selvityksen 
raja-arvon saavuttamiseksi tarvittavista toimenpiteistä. 
Ympäristökeskus, HSL ja HSY osallistuvat selvityksen laatimiseen. 
Strafica Oy tekee selvityksen liikennemäärien kehittymisestä 
kantakaupungin katukuiluissa v. 2015-2020 nykyennusteen mukaan 
sekä erilaisten toimenpiteiden vaikutuksesta. HSY arvioi mallintamalla 
Strafican toimittamien lähtötietojen perusteella typpidioksidipitoisuudet 
eri vaihtoehdoissa. Selvitys valmistuu vuoden 2013 loppuun mennessä. 
Tarkasteltavat toimenpidevaihtoehdot ovat:

 Pysäköinnin hintaa nostetaan 50 %:lla
 Otetaan käyttöön ruuhkamaksut v. 2020 (ruuhka-aikaan Kehä 

III:n sisällä 10 snt/km, muualla 5 snt/km ja ruuhkan ulkopuolella 
Kehä III:n sisällä 5 snt/km, muualla ei maksua)

 Bussiliikenteen käyttövoimatekniikan muutokset (dieselbussien 
rajoittaminen, päästöjen väheneminen 80 %:lla)

 Pisaran pintaliikennevaihtoehdot Ve1, Ve 2 ja Ve3

Kantakaupungin ympäristövyöhykkeen Euro-päästörajat ehdotetaan säilytettävän 
ennallaan

Kaupunginhallituksen 31.5.2010 § 697 päätöksen mukaisesti Helsingin 
kantakaupungissa otettiin käyttöön ympäristövyöhyke, joka koskee 
Helsingin seudun liikenteen (HSL) kilpailuttamaa Helsingin sisäistä ja 
seudullista bussiliikennettä sekä Helsingin seudun 
ympäristöpalveluiden (HSY) kilpailuttamaa jätteenkuljetusta. 

Vyöhykkeen sisällä liikennöivältä kalustolta edellytetään 
kilpailutuksessa tiukempia päästönormeja kuin sen ulkopuolella 
liikennöivältä kalustolta. HSL vaati busseilta minimivaatimuksen Euro 
III-tasoa ja HSY jäteautoilta Euro V-tasoa.
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Helsingin kaupunki on seurannut muiden maiden kokemuksia 
ympäristövyöhykkeistä. Ympäristökeskus on laatinut selvityksen 
ympäristövyöhykkeistä Helsingissä ja eräissä Euroopan kaupungeissa 
vuonna 2012 (Ympäristökeskuksen julkaisuja 7/2013). Selvityksen 
perusteella Euro-päästöluokkiin perustuvilla rajoitusten avulla ei voida 
tällä hetkellä vähentää typpidioksidipäästöjä. Dieselmoottorien 
hapetus-katalysaattorit vähentävät terveydelle haitallisimpia 
hiukkaspäästöjä, mutta samalla ne hapettavat myös 
typpimonoksidipäästöjä muuttaen ne typpidioksidipäästöiksi. Näistä 
syistä selvityksessä ei ehdoteta ympäristövyöhykkeen Euro-
vaatimusten kiristämistä toistaiseksi vaan vyöhykkeen jatkamista 
nykyisellään.

Kantakaupungin ympäristövyöhykkeellä kaasubussien käytöstä olisi 
merkittävää ilmanlaatuhyötyä, koska stoikiometristen kaasubussien 
typpidioksidipäästöt ovat hyvin alhaiset. Kaasubussien käyttöönottoa 
hankaloittaa kuitenkin Kampin bussiterminaalin kaasubussikielto, jonka 
poistamiseen ei ole löydetty kustannustehokasta ratkaisua.

Bussien päästöjä vähentäisi hybridibussien käytön lisääminen 
ympäristövyöhykkeellä

Hybridibussit pienentävät bussien polttoaineenkulutusta noin 25 %. 
Hiukkapäästöt ja typpioksidit ovat 40 - 50 % tavallisia dieselbusseja 
pienemmät. Lisäksi melu vähenee. Bussit ovat hankintahinnaltaan 
jonkin verran tavanomaista bussia kalliimpia, mutta toisaalta 
polttoainekustannukset ovat pienemmät. Ensimmäiset hybridibussit 
aloittivat Helsingissä 1.1.2012. Vuoden 2014 alussa liikenne laajenee 
viidellä hybridibussilla. Muissa Pohjoismaissa ja Länsi-Euroopassa 
hybridibusseja on käytössä huomattavasti laajemmassa mitassa.

Bussien päästöjä voitaisiin vähentää, mikäli HSL edellyttäisi 
kulloisellakin bussiliikenteen kilpailutuskierroksella Helsingin 
ympäristövyöhykkeen kautta liikennöivistä busseista vähintään 
neljänneksen olevan hybridibusseja. Käytännössä tämä tarkoittaisi 
muutamien kymmenien hybridibussien lisäystä vuositasolla.

Ilmansuojelutyöryhmä katsoo, että Helsingin seudun liikenteelle (HSL) 
tulisi esittää, että HSL edellyttäisi kulloisellakin bussiliikenteen 
kilpailutuskierroksella Helsingin ympäristövyöhykkeen kautta 
liikennöivistä busseista vähintään neljänneksen olevan hybridibusseja. 
Käytännössä tämä tarkoittaa muutamien kymmenien hybridibussien 
lisäystä vuositasolla.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

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

Pekka Kansanen, ympäristöjohtaja, puhelin: 310 32000
pekka.kansanan(a)hel.fi

Outi Väkevä, ympäristötarkastaja, puhelin: 310 31516
outi.vakeva(a)hel.fi

Liitteet

1 Helsingin kaupungin ilmansuojelun toimintaohjelma 2008-2016
2 Arviointiraportti 2012 - Kooste (24.4.2013)
3 Ilmansuojelun toimintasuunnitelman toteutumisen arvioinnin mittareita

Otteet

Ote Otteen liitteet
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskus, Ympäristö 
ja luonnonvarat

Esitysteksti
Liite 1
Liite 2
Liite 3

Ympäristöministeriö Esitysteksti
Liite 1
Liite 2
Liite 3

Tiedoksi; Muutoksenhaku: Muutoksenhakukielto, valmistelu 

Ilmansuojelutyöryhmä
HSL
Ympäristölautakunta
Kiinteistölautakunta
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§ 557
Lausunto valtiovarainministeriölle metropolialueen esiselvityksestä

Pöydälle 06.05.2013

HEL 2013-003601 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle 20.5.2013 saakka.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Anja Vallittu, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36046

anja.vallittu(a)hel.fi

Otteet

Ote Otteen liitteet
Valtiovarainministero Muutoksenhakukielto, valmistelu

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee antaa seuraavan lausunnon 
valtiovarainministeriölle metropolialueen esiselvityksestä ja 
selvityshenkilöiden ehdotuksista:

Tausta ja lähtökohdat

Kaupunginhallitus viittaa valtiovarainministeriölle 
kuntarakennelakiehdotuksesta 4.3.2013 antamaansa lausuntoon, jonka 
mukaan kaikki hallitusohjelman kattamat kuntasektorin osauudistukset 
(kuntarakennelaki, kuntien valtionosuus- ja rahoitusjärjestelmän 
uudistus, kuntalain kokonaisuudistus, sosiaali- ja terveydenhuollon 
järjestämislaki, metropoliratkaisu ja kuntien tehtävien arviointi) 
muodostavat kokonaisuuden, jonka pohjalta tulee edetä 
määrätietoisesti ja viivytyksettä.  

Pääkaupunki on koko historiansa ajan aina ollut valtiovallan erityis-
huomion kohteena. Helsingin seutu, kuten myös kaikki suurimmat 
Suomen kaupunkiseudut, ovat vireillä olevan kuntauudistuksen 
keskiössä. Helsinki ja muu pääkaupunkiseutu merkittävänä 
kasvukeskuksena ja korkeakoulukeskittymänä ovat ottaneet ja ottavat 
vastaan sekä hyvä- että huono-osaisuuden virtaukset muuta maata 
aikaisemmin ja laajemmin. Pääkaupungin kasvu eurooppalaiseksi 
metropoliksi on merkinnyt kansallisesti voimakasta keskittymistä, mutta 
myös kaupungistumiskehityksen leviämistä laajemmalle alueelle.
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Runsaan vuosikymmenen ajan on lukuisissa tutkimuksissa ja 
selvityksissä käyty laajasti läpi Helsingin metropolialueen erityispiirteitä 
ja muutospaineita. Havaintoja on verrattu myös kansainvälisiin 
kokemuksiin metropolihallintomalleista. Koko metropolialueen 
keskuskaupunkina Helsingissä on pohdittu varsin pitkään 
kuntarakennekysymyksiä ja eri seutu- ja metropolimallien etuja ja 
haittoja laajemmasta katsantokannasta.

Helsingin kaupunki on ollut aktiivinen ja aloitteellinen toimija. 
Seudulliset yhteistyö- ja aiesopimukset eivät olisi syntyneet ilman 
Helsingin vahvaa tahtotilaa. Kaupunki on suhtautunut myönteisesti eri 
selvitysten laadintaan, viimeksi Helsinki-Vantaa –selvityksen ja siihen 
liittyneen kaksiportaisen seutuhallinnon selvityksen toteuttamiseen. 

Suomalainen hallintoratkaisu, jossa käytännössä on vain kaksi 
merkittävää tasoa, valtio ja kunnat, on poikkeuksellinen. Kuntalaki ja eri 
toimialojen erityislainsäädäntö on rakennettu tukemaan 
itsehallinnollisten paikallishallinnon yksiköiden omatoimisuutta. 
Kaupunginhallituksen mielestä tälle perustalle on kuntauudistus 
edelleen tulevaisuudessakin rakennettava. Samanaikaisesti 
Helsingissä nähdään kuitenkin hyvin metropoliesiselvitysraportissa 
selvityshenkilöiden kuvaamat ongelmat, kuten seudun kuntien 
eriytymiskehitys, maahanmuuton erityistoimien vaatima panostus ja 
kilpailukyvyn jatkuvan kehittämisen vaatimus. Metropolipolitiikan keinot 
eivät yksinomaan riitä ja seudullisen yhteistyön tiivistäminen 
nykypohjalta on tullut tiensä päähän.

Kaupunginhallitus katsoo, että nyt on olemassa hyvät edellytykset ja 
valmiudet edetä merkittävällä tavalla kuntarakenteen ja 
metropoliyhteistyön kehittämisessä, mikäli riittävä yhteinen tahtotila 
saavutetaan pääkaupunkiseudun kuntien ja valtionhallinnon kesken.

Metropolialueen erityispiirteet, muutospaineet ja aluerajaukset esiselvitysraportissa 

Selvityshenkilöille annetun toimeksiannon perusteella esiselvityksessä 
on tarkasteltu metropolialueen erityispiirteitä, kehitysnäkymiä ja 
hallinnon muutospaineita. 

Selvitysraportissa Helsingin asemaa ja merkitystä ei erikseen 
huomioida. Metropolinäkökulmaa ei myöskään juuri korosteta, vaikka 
kyse on metropoliselvityksestä. Siten nimenomaan metropolialueen 
erityisyys ja erityislaatuiset suurkaupunkipiirteet jäävät kuvaamatta ja 
vaille perusteluita. Kaupunkikehityksen tyypillisen dynamiikka ja 
erityisesti metropolialueen kaltainen tilanne on jäänyt kiteytymättä ja 
samalla kasautumiseen liittyviä piirteet, hyödyt ja haitat, ovat jääneet 
korostamatta. Näitä ovat esimerkiksi tehokkuus ja innovatiivisuus, 
toisaalta kääntöpuolena segregaatio ja yhteiskunnan tukea tarvitsevien 
suuri määrä.
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Metropoliselvitys perää monessa kohdassa yhteistä tahtoa seudun 
kilpailukyvyn ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi. Resursseja ajatellaan 
haaskattavan kuntien keskinäisellä kilpailulla. Selvitysraportti ei 
kuitenkaan juurikaan ota kantaa siihen, millaisella logiikalla 
yritystoiminta valitsee sijoittumispaikkansa kaupunkien välillä tai 
kaupunkialueiden sisällä. Kytkös kansainväliseen taloudelliseen 
menestykseen on varsin ohut ja esimerkiksi Helsingin ja Tallinnan 
läheinen kytkös jää piiloon. Helsingin metropolialue muodostaa 
käytännössä Tallinnan kaupungin ja seudun kanssa jo valtakunnan 
rajat ylittävän liiketoiminta- ja työssäkäyntialueen moninaisine 
kilpailukykyvaikutuksineen.

Seudun sisäistä työpaikkakehitystä tarkasteltaessa joitakin täydentäviä 
näkökulmia olisi myös syytä tuoda esille. On huomattava, että 
työpaikkojen sijoittumislogiikka on aika omalakinen verrattuna siihen, 
mitä toisaalta suunnittelun näkökulmasta ehkä toivotaan. Esimerkiksi 
kehyskuntien toiveet työpaikkakehityksestä ovat todennäköisesti 
ylimitoitettuja. Runsas kaavoitettu ja käyttämätön toimitilatonttivaranto 
on tästä yksi indikaattori. Työpaikkakeskittymät ovat yleensä ja 
enenevässä määrin suhteellisen suuria. 

Metropoliselvitys viittaa useissa kohdissa tarpeeseen edistää 
kohtuuhintaista asuntotuotantoa seudulla. Esille nousee sekä 
määrällinen tarve että kohtuuhintaisen asumisen tasapainoinen 
alueellinen sijoittuminen. Asuntojen kalleus nähdään keskeisenä 
seudun kasvua rajoittavana tekijänä.  Kohtuuhintaisella 
asuntotuotannolla viitataan ARA -asuntoihin.

Huoli asuntotuotannon riittämättömyydestä ja asumiskustannuksista on 
aiheellinen. Selvityksen näkökulma on kapea-alainen. Asuntotuotannon 
kalleus on laajempi ongelma. ARA -tuotanto ei sinällään ole kuin osa 
koko asuntotuotannosta. ARA -tuotannon riittämättömyyttä jopa 
merkittävämpi ongelma on siinä, miten asuntotuotanto ylipäätään 
saadaan tehokkaaksi (rakennuskustannukset) ja miten ylipäätään 
saadaan avattua riittävästi alueita asuntorakentamiselle.  
Infrastruktuurin rahoittamiskustannukset ovat kaikissa tapauksissa 
ongelma ja rakentamisen panosmarkkinoiden pullonkaulat koskevat 
kaikkea rakentamista, ei vain ARA -tuotantoa.  ARA -tuotannon 
erityinen suosiminen, mikäli se olisi mahdollista, voisi vaikuttaa jopa 
haitallisesti muiden asuntomarkkinalohkojen toimintaedellytyksiin. 
Uhkana on se, että asuntohintojen noustessa, asumisuraan liittyvät 
mahdollisuudet siirtyä vuokramarkkinoilta omistusasuntopuolelle voivat 
heikentyä entisestään. 

Helsingin ja Vantaan alueille osuvat likimain kaikki pääkaupunkiseudun 
syrjäytymisnäkökulmasta riskialueina pidettävät asuinalueet. Alueiden 
luokittelua tehdään Helsingissä neljällä perusulottuvuudella: 
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työttömyys, koulutus (vain perusaste), tulotaso ja vieraskielisten osuus. 
Näillä ulottuvuuksilla tarkasteltuna, kaikki alimpaan kymmenykseen 
(kaikilla em. ulottuvuuksilla) sijoittuvat alueet sijoittuvat Helsingin ja 
Vantaan alueille, vielä vahvalla itä- ja koillispainotuksella. Vuonna 2001 
vastaavalla tavalla tarkasteltuna alueita, jotka sijoittuivat kaikilla 
ulottuvuuksilla alimpaan kymmenykseen, oli viisi.  Vuonna 2011 
tällaisia alueita oli 14. 

Kaupunkiseutu määritellään usein hallinnollisin perustein, käytännössä 
kuntarajoihin perustuen.  Kaupunkiseudun tarkastelut perustuvat 
yleensä kuntatasoisiin tilastotietoihin, tämä samalla ohjaa 
kaupunkiseudun alueellista rajausta. Usein rajaukseen kytketään myös 
toiminnallinen elementti; kaupunkiseudulla viitataan tavallisesti 
yhtenäiseen työ- ja asuntomarkkina-alueeseen. Tällaiseen ajatteluun 
perustuen kaupunkiseutu-käsitteellä viitataan keskuskaupungin ja sitä 
ympäröivän yhtenäisen työssäkäyntialueen muodostamaan 
alueelliseen kokonaisuuteen.

Helsingin kaupunkiseudulla tarkoitetaan usein 14 kunnan 
muodostamaa aluekokonaisuutta, mikä perustuu pitkälle kuntien 
vapaaehtoiseen yhteistyöhön. Työssäkäyntitietoihin perustuen voidaan 
sanoa, että tällöin puhutaan pääkaupunkiseudun työssäkäynnin 
ydinalueesta, sillä pääkaupunkiseutua ympäröivien kuntien 
työssäkäyvästä työvoimasta käytännössä yli puolet työskentelee 
pääkaupunkiseudulla ja Hyvinkäältäkin neljännes. Esimerkiksi 
Tilastokeskuksen ja Suomen ympäristökeskuksen tarkasteluissa 
Helsingin työssäkäyntialueella tarkoitetaankin huomattavasti 14 kuntaa 
laajempaa aluekokonaisuutta.

Helsingin seudulla (14 kuntaa) oli vuonna 2010 kaikkiaan noin 705 000 
työpaikkaa. Näistä 606 000 (86 %) sijaitsi pääkaupunkiseudun 
kunnissa ja yli puolet Helsingissä. Seudun työllisestä työvoimasta 84% 
kävi töissä pääkaupunkiseudulla ja 53% Helsingissä. Seudun tiiviisti 
rakennetusta asuinalueista peräti 83% sijaitsee pääkaupunkiseudulla ja 
vain noin 17% kehyskunnissa.

Tuoreimmissa tutkimuksissa arvioidaan, että Helsingin seudun kasvu ja 
erilaisten liike- ja työpaikkakeskittymien synty tulee jatkumaan 
keskusta-alueen ulkopuolella. Ainakin tähän saakka kehitys on 
kuitenkin ollut kaikkein voimakkainta pääkaupunkiseudun alueella. 
Valtaosa, myös laajempi työssäkäyntialue huomioiden, 
kaupunkiseudun asukkaista ja toiminnoista keskittyy edelleen 
pääkaupunkiseudun kuntien rajaamalle alueelle. Pääkaupunkiseutu 
näyttäytyy entistä yhtenäisempänä kaupunkikokonaisuutena.

OECD:n ja EU:n piirissä on kehitetty uutta kansainvälisiin vertailuihin 
soveltuvaa kaupunkimääritelmää. Tämäkin rajaus on viime kädessä 
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kuntarajaperusteinen, mutta rajaus perustuu kuntarajoista riippumatto-
maan yhtenäiseen asutusrakenteeseen. Kaupungilla tarkoitetaan 
hallinnollista aluetta, joka pitää sisällään yhtenäisen ja tiiviin, vähintään 
50 000 asukkaan, asutuskeskittymän, ja jossa lisäksi valtaosa 
kaupunkiin lukeutuvan alueen asukkaista asuu tällä tiiviin asutuksen 
alueella. Tiiviiksi asutusrakenteeksi, kaupunkikeskukseksi, luetaan 50 
000 asukkaan aluekokonaisuus, joka muodostuu yhteen liittyvistä ja 
vähintään 1 500 asukkaasta sisältävistä 1x1 km:n ruutualueista. 
Helsingin seudulta voidaan erottaa yksi määritelmän mukainen 
kaupunkikeskus, joka ulottuu Helsingin, Espoon ja Vantaan alueille.

Helsingin seudun kuntien aloitteet ja näkemykset

Metropoliselvitys sisältää erilaisia vaihtoehtoja kuntarakenteen 
uudistamiseksi Helsingin seudulla. Näiden ohella seudun kunnat ovat 
itse aktivoituneet ja tehneet ehdotuksia uusista rakenteista.

Kehyskuntien johtajien 26.3.2013 esittämä laaja kuntaliitosselvitys on 
myönteinen merkki siitä, että metropolialueella ollaan valmiita käymään 
työhön käsiksi. Kannanoton mukaan esiselvityksen vaihtoehto 1 
suurkunnat ja sopimusyhteistyö, olisi kehyskunnille mieluisampi 
vaihtoehto kuin selvityshenkilöiden suosittelema vahvan 
metropolihallinnon ja useiden kuntien malli. Suurkuntamalli turvaisi 
kehyskuntien johdon mielestä palveluita koskevan päätöksenteon 
säilymisen lähellä kuntalaista. Metropoliratkaisua tarvittaisiin edelleen 
maankäytön, asuntotuotannon ja liikenteen kehittämiseksi sekä 
segregaation ehkäisemiseksi, mutta ratkaisun avaimet olisivat 
vahvemmin kunnilla.

KUUMA-kuntien johdon esittämässä kuntajakoratkaisussa 
esiselvityksestä poiketen Sipoo liittyisi KUUMA-kuntien joukkoon ja 
Vihti sekä Kirkkonummi hakeutuisivat yhteen Espoon kanssa.

Tämän perusteella näyttää siltä, että Espoon ympärille voisi syntyä 
suhteellisen vauraiden kuntien ryhmä ja toisaalta pääosa KUUMA-
kunnista voisi olla halukkaita muodostamaan uuden kunnan, josta tulisi 
Suomen kolmanneksi suurin kunta. Tällaisen kehityksen toteutuessa 
Helsinki ja Vantaa jäisivät ulkopuolelle. Seudullista sosioekonomisen 
eriytymiskehityksen näkökulmasta tilanne muodostuu tällöin entistä 
vaikeammaksi.

Lausuessaan valtiovarainministeriölle 4.3.2013 
kuntarakennelakiluonnoksesta Helsingin kaupunginhallitus totesi, että 
”Helsinki, Espoo, Vantaa ja Kauniainen muodostavat 
pääkaupunkiseudun tiiviin toiminnallisen aluekokonaisuuden kaikilla 
keskeisillä kriteereillä ja muuttujilla. Tästä näkökulmasta selvityksen 
tulisi kattaa ainakin pääkaupunkiseudun kuntien liitos. ”Lopullisen 
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kannan ottaminen liitosselvitysalueeseen nähtiin kuitenkin tarpeelliseksi 
jättää odottamaan tarkempaa tietoa metropoliratkaisun etenemisestä.

Kaupunginhallitus pitää edelleen edellä esitetyn perusteella 
pääkaupunkiseudun kunnista muodostettavaa kuntajakoselvitysaluetta 
vaikuttavimpana ja parhaimpana vaihtoehtona edetä. 
Kuntoliitosselvitykseen voivat liittyä myös Kirkkonummi ja Sipoo niiden 
omien päätösten perusteella.

Mikäli Espoo, Kirkkonummi ja Vihti käynnistävät yhdistymisselvityksen 
kehyskuntien ehdotuksen mukaan, Helsinki on halukas ottamaan osaa 
siihen. Myös Vantaa, Kauniainen ja Sipoo liittyisivät samaan 
kokonaisuuteen luontevasti.

Kauniaisen, Kirkkonummen ja Sipoon mukana olo eteläisen 
suurkunnan liitosselvityksessä tekisi mahdolliseksi arvioida ja kehittää 
ruotsinkielisiä palveluja uudelta pohjalta.

Helsingin näkemys selvityshenkilöiden ehdotuksiin

Selvityshenkilöiden esiselvityksessä hahmottelemat vaihtoehdot ja 
suositus eivät kaupunginhallituksen mielestä toteuta kaikkia hankkeelle 
asetettuja tavoitteita sellaisenaan. 

Selvitysraportissa esitetyistä vaihtoehdoista tapahtuvaan 
jatkovalmisteluun Helsinki olisi valmis osallistumaan lähinnä mallin 1, 
suurkunnat ja sopimusyhteistyö, pohjalta. 

Selvityksen vaihtoehdossa 1 metropolin eteläiseen suurkuntaan on 
esitetty liittyväksi pääkaupunkiseudun kaupungit, Sipoo, Kirkkonummi 
ja Vihti. Muut Helsingin seudun vapaaehtoiseen yhteistyöhön osaa 
ottaneet seitsemän kuntaa muodostaisivat yhdistymällä toisen suurista 
kunnista.

Kahden suurkunnan vaihtoehdossa kuntien kesken sovittavaksi jää 
rajallinen määrä metropolitasoisia yhteisiä asioita, joita varten on 
tarpeetonta perustaa erillistä vaaleilla valittua valtuustoa ja sen alaista 
hallintoa veronkanto-oikeuksineen. 

Suurkunnat olisivat riittävän vahvoja huolehtimaan kaikista 
kunnallishallinnolle säädetyistä sosiaali- ja terveydenhuollon 
palvelutehtävistä itsenäisesti. Jatkossa SOTE-piirit voisivat muodostua 
uusien suurkuntien mukaan. Tältä osin kaupunginhallitus viittaa 
aiemmin valtionvarainministeriölle antamaansa 
kuntarakennelakilausuntoon. HYKS-alue tulee säilyttää sitä 
pilkkomatta. Palveluiden rahoitus olisi kuitenkin uudelleenorganisoinnin 
tarpeessa. Kaupunginhallitus on ottanut kantaa viimeksi 18.3.2013 
sosiaali- ja terveysministeriölle antamassaan lausunnossa 
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terveydenhuollon yksikanavaisen rahoitusjärjestelyn puolesta. Lisäksi 
valtion tulee kattaa EVO-rahoituksella täysimääräisesti opetus- ja 
tutkimustoiminnan kustannukset.

Yhdyskuntarakenteen ohjaus ja kaavoitus ovat vahvasti esillä 
esiselvityksessä. Kaavoitusta on jopa ylikorostettu keinona saada 
aikaan kestävän kehityksen mukaisia muutoksia seudulla. Kaavoitus 
luo oikeuksia tai sillä voidaan rajoittaa rakentamisen epäsuotuisaa 
leviämistä niin haluttaessa, mutta kaavoitus ei ole riittävä työkalu 
dynaamiseen yhdyskuntakehitykseen yksinään. Asumisen, 
maankäytön ja liikenteen suurista linjoista on nytkin päästy yhteisiin 
näkemyksiin aiesopimuksessa. Suurkuntavaihtoehdossa olisi se etu, 
että kaavoitus ja maapolitiikka pysyvät samassa organisaatiossa ja 
siten tukevat suunnitelmien toteuttamista. 

Metropolitasoisten tehtävien hoitaminen suurkuntamallissa keskittyisi 
MAL-asioiden yhteensovittamiseen. Tällöin voitaisiin tutkia nykyisten 
kuntayhtymämuotoisten liikenne- ja ympäristöorganisaatioiden 
laajentumista eri järjestelyin. Vesihuollon ja jätehuollon 
yhtiöittämismahdollisuudet tulisi selvittää samassa yhteydessä.

Kasvavan maahanmuuttajaväestön työllistymiseen ja 
koulutuspalveluihin tarvitaan tehokkaampia keinoja. Valtion 
aluehallinnosta suurkunnille olisi luontevaa siirtää ELY-keskusten 
työllistämiseen ja muihin työvoima-asioihin liittyvät tehtävät ja palvelut 
sekä vastaavasti maahanmuuttajien työllistämis-, täydennyskoulutus- ja 
koulutustehtävät ja palvelut.

Helsinki tulisi osallistumaan merkittävällä panoksella edellä 
vaihtoehdon 1 pohjalta kehitettävän metropolimallin toteuttamiseen 
yhteistyössä seudun muiden kuntien kanssa.

Mikäli päätöksenteossa em. suurkuntamalli ei tulisi valituksi 
toteutuksen pohjaksi, vaan kuntia on kolme, neljä tai useampia, sitä 
vahvemmin on selvityksen mukaan toimivaltaa ja resursseja 
siirtymässä perustettavalle metropolialueen kattavalle toimijalle. 
Samalla olisi välttämätöntä käynnistää järjestelmä alueen sisäisen 
verotulojen tasauksen aikaansaamiseksi. Usean kunnan mallissa ilman 
verotulotasausta ei ole keinoja päästä tasapainoiseen kehitykseen 
metropolin osien välillä kokonaisuuden etua ajatellen. 

Mikäli suurkuntamalliin ei uudistuksessa ole edellytyksiä ja kuntakartta 
säilyy valtaosaltaan muuttumattomana, edellyttää ehdotetun vahvan 
metropolihallinnon vaihtoehdon jatkovalmistelu huomattavaa 
selvitystyötä. Valtion olisi toteutettava valtionosuusuudistus 
metropolialuetta koskien erillisen mallin mukaan. Metropolialueella tulisi 
löytää tapa tasoittaa meno- ja tulopohjaa ja ohjata rahoitusta koko 
seudun asukkaita ja elinkeinoelämää palvelevien toimintojen 
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kattamiseen yhteisvastuullisesti. Tässä tapauksessa 
metropolikaavoituksella tulisi myös olla yhteys toteutukseen ja 
hankerahoitukseen yli kuntarajojen.

Kaupunginhallitus huomauttaa, että Helsingin seudun liikenne (HSL) ja 
ympäristöpalvelut (HSY) -kuntayhtymien osalta esiselvitysraportissa ei 
ole arvioitu niitä koskevia merkittäviä omaisuusjärjestelyjä eikä 
rahoitus- ja kustannustenjakovaikutuksia. Vesihuolto ja jätehuolto eivät 
operatiivisina palvelutehtävinä luonteeltaan sovi ehdotettuun 
metropolihallinnon suunnitteluorganisaatioon.

Kunnan asukkaiden vaikutusmahdollisuudet ja lähidemokratia nousevat 
haasteellisena kaikissa metropolivaihtoehdoissa, mutta helpointa niitä 
on organisoida ja kehittää suurkuntamallissa. Alueellisen osallistumisen 
kehittäminen on jo käynnissä Helsingissä. Alueellisen osallistumisen 
pilottikokeilusta, valmistelun avoimuuden ja asukasosallistumisen 
lisäämisestä saatujen kokemusten pohjalta kehitetään edelleen avointa 
ja osallistavaa kaupunkia ja vahvistetaan edustuksellista demokratiaa. 
Esiselvityksessä demokratiakysymykset ovat jääneet vähälle huomiolle 
erityisesti metropolihallinnon osalta.

Esiselvityksen eri ehdotusten henkilöstövaikutukset ovat jääneet 
vähälle huomiolle ja edellyttävät niin ikään tarkempia arvioita ja 
selvityksiä kaikissa vaihtoehdoissa.

Jatkovalmistelu

Kaupunginhallituksen mielestä tulee jatkovalmistelussa 
kuntauudistuksen eri osauudistukset pyrkiä kokoamaan 
metropolialueella toimivaksi ratkaisuksi. Tämä edellyttää selkeyttä 
kuntarakenne-, rahoitus- ja toimivaltakysymyksiin; asukkaiden 
vaikutusmahdollisuuksien huomioimista ja itsehallinnon periaatteen 
toteutumista. Tehottomia hallintorakenteita eikä –tasoja ei tule luoda.

Keskeistä on metropolialueen kokonaisedun näkökulmasta 
aikaansaada ratkaisu seudun kuntien haitallisen eriytymiskehityksen 
pysäyttämiseksi alueen sisällä ja alueen kansainvälisen kilpailukyvyn 
vahvistamiseksi.

Jatkotyö tulisi käynnistää kuntaliitosselvityksillä. Tarvittaessa tämän 
tulee tapahtua ministeriön käynnistäminä erityisinä 
kuntajakoselvityksinä. Helsingin kaupunki on valmis osallistumaan 
useampaan liitosselvitykseen samanaikaisesti.

Valmisteluaikataulu, joka tähtää uuden kunta- ja seutuhallintorakenteen 
käynnistymiseen aikaisintaan vuoden 2017 alussa, on haasteellinen 
myös yksinkertaisimman eli suurkunnat ja sopimusyhteistyö –mallin 
osalta.



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 18/2013 175 (223)
Kaupunginhallitus

Kj/9
06.05.2013

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

Esittelijä

Valtiovarainministeriö pyytää Helsingin kaupungin lausuntoa 
laadituttamastaan metropolialueen esiselvityksestä, jonka loppuraportti 
on julkaistu 5.3.2013.

Lausunto pyydetään toimittamaan viimeistään 22.5.2013 kello 16:een 
mennessä sähköpostitse osoitteeseen valtiovarainministerio@vm.fi .

Esiselvityksen tavoitteena oli kartoittaa osana kuntauudistusta ja 
yhteistyössä alueen kuntien kanssa alueen kuntajakoselvitysalueet 
sekä vaihtoehtoiset mallit metropolihallinnoksi ja tämän osalta 
yhteisesti hoidettavat tehtävät, vaihtoehdot päätöksenteon 
organisoimiseksi sekä tehtävien rahoitusvaihtoehdot. 

Selvitystyö on pääasiassa koskenut Helsingin seudun yhteistyöhön 
osallistuneita 14 kuntaa. 

Selvityshenkilöt ehdottavat kolmea seuraavaa vaihtoehtoista mallia, 
joista kaksi ensimmäistä ovat päävaihtoehtoja. 

1. Suurkunnat ja sopimusyhteistyö  

2. Vahvat peruskunnat ja vaaleilla valittu metropolihallinto

3. Vahva vaaleilla valittu metropolihallinto ja vaihtoehtoiset 
kuntarakenteet

Selvityshenkilöt suosittelevat toteutettavaksi mallia 2: Vahvat perus-
kunnat ja vaaleilla valittu metropolihallinto.

Ministeriö pyytää lausumaan erityisesti seuraavista kysymyksistä niin 
metropolialueen kokonaisedun kuin lausuntoa antavan tahon 
näkökulmasta:  

1. Selvityshenkilöiden esittämät vaihtoehtoiset mallit 
kuntajakoselvitysalueiksi ja näihin kytkeytyvät metropolihallinnon mallit 
1-3 vaikutuksineen

 Lausunnonantajia pyydetään arvioimaan

o mikä tai mitkä vaihtoehtoisista malleista vastaavat 
metropolialueen erityisiin haasteisiin parhaiten aina 2030-
luvulle saakka

o mikä tai mitkä vaihtoehtoisista malleista olisivat 
tarkoituksenmukaisia toteuttaa metropolialueen 
kokonaisedun näkökulmasta

 Lausunnonantajia, erityisesti kuntia, pyydetään arvioimaan



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 18/2013 176 (223)
Kaupunginhallitus

Kj/9
06.05.2013

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

o vaihtoehtoisissa malleissa (1-3) esitetyt ehdotukset 
kuntajakoselvitysalueiksi, jotka lausuntoa antavaa kuntaa 
koskevat

o vaihtoehtoisissa malleissa (1-3) esitetyt 
metropolihallinnon mallit sekä näiden osalta erityisesti 1) 
eri malleissa esitetyt metropolihallinnon tehtävät, 2) eri 
malleissa esitetyt päätöksenteon järjestämisen 
vaihtoehdot sekä 3) eri malleissa esitetyt 
rahoitusvaihtoehdot

o lausunnoissa toivotaan tarkasteltavan esitettyjen 
kuntajakoselvitysalueiden sekä eri 
metropolihallintomallien mahdollisuuksia ja riskejä, etuja 
ja haittoja sekä vaikutuksia

o esitetyt ehdotukset osakuntaliitoksiksi. Tätä arviota 
pyydetään erityisesti kunnilta niiden osaliitosesitysten 
osalta, jotka kuntaa koskevat.

2. Selvityshenkilöiden ehdotuksiin liittyvät aluerajaukset  

 Lausunnonantajia pyydetään arvioimaan vaihtoehtoisia malleja 
(1-3) metropolialuetta koskevan aluerajauksen ja sen 
tarkoituksenmukaisuuden osalta. 

3. Selvityshenkilöiden esittämien vaihtoehtoisten mallien toteutus ja 
jatkovalmistelu 

 Erityisesti kuntia pyydetään lausumaan minkä vaihtoehtoisen 
mallin (1-3) jatkovalmisteluun ja toimeenpanoon kunta olisi 
valmis osallistumaan.

 Mikäli lausuntoa antava kunta ei näe mahdolliseksi 
jatkovalmistelua esitettyjen mallien (1-3) osalta, kuntaa 
pyydetään perustelemaan näkemyksensä sekä

 esittämään, minkä kuntien kanssa kunta voisi toteuttaa 
kuntajakoselvityksen

 esittämään näkemys ja perustelut sellaisesta metropolihallinnon 
mallista, jonka jatkovalmisteluun ja toimeenpanoon kunta olisi 
valmis osallistumaan.

Lisäksi lausunnonantajia, erityisesti kuntia, pyydetään lausumaan 

 olisiko kunta valmis selvittämään yhdessä muiden kuntien 
kanssa omalla kustannuksellaan liitoksen toteuttamista vai 
olisiko kunta valmis osallistumaan ministeriön käynnistämään ja 
kustantamaan erityiseen kuntajakoselvitykseen

 missä aikataulussa metropolihallintoa koskeva jatkovalmistelu 
tulisi tehdä ja mistä ajankohdasta lukien mahdollinen 
metropolihallinto voisi aloittaa toimintansa
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4. Lausunnonantajan esille ottamat muut kysymykset ja asiat

 Muut kysymykset ja asiat

Lausuntopyynnössä muistutetaan vielä, että metropolialueen 
esiselvityksen rinnalla valmistellaan mm. sosiaali- ja terveydenhuollon 
uudistusta sekä valtionosuusuudistusta. Sosiaali- ja terveydenhuollon 
uudistamista erva-alueittain arvioivien selvittäjien ehdotukset on 
julkistettu 19.3.2013. Selvityshenkilö Arno Miettisen alustavat 
ehdotukset valtionosuusjärjestelmän uudistamisesta sisältyvät 
12.2.2013 julkistettuun muistioon, joka löytyy valtiovarainministeriön 
internetsivuilta.   

Kaupunginvaltuuston asiassa käymästä lähetekeskustelusta 24.4.2013 
laadittu pöytäkirja (tarkastamaton) on liitteenä.

Lausuntoehdotus on valmisteltu keskushallinnon virastojen ja 
tietokeskuksen yhteistyönä.

Henkilöstötoimikunta on käsitellyt asiaa 6.5.2013 ja antanut 
lausuntonsa.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Anja Vallittu, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36046

anja.vallittu(a)hel.fi

Liitteet

1 VMn lausuntopyyntö metropolialueen esiselvityksestä
2 Metropolialueen esiselvitys, loppuraportti
3 Kaupunginvaltuuston keskustelupöytäkirja 24.4.2013 (tarkastamaton)
4 Henkilöstötoimikunnan lausunto - Metropoliselvitys

Otteet

Ote Otteen liitteet
Valtiovarainministero Muutoksenhakukielto, valmistelu

Päätöshistoria

Kaupunginvaltuusto 24.04.2013 § 135

HEL 2013-003601 T 00 01 06

Päätös
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Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti 
käydä asiassa lähetekeskustelun jatkovalmistelun pohjaksi.

Käsittely

24.04.2013 Ehdotuksen mukaan

Kun asiassa oli käyty keskustelua, puheenjohtaja totesi, että 
keskustelun kuluessa oli tehty kannatettu ehdotus, jonka hyväksyminen 
olisi merkinnyt asian käsittelyn keskeyttämistä, minkä vuoksi 
puheenjohtaja kehotti seuraavia puhujia rajoittamaan puheenvuoronsa 
kysymykseen asian palauttamisesta kaupunginhallitukselle. Samalla oli 
tehtävä mahdolliset muut palautusehdotukset tämän keskustelun 
aikana.

Julistettuaan keskustelun asian palauttamisesta päättyneeksi 
puheenjohtaja esitti selontekona, että keskustelun kuluessa oli 
valtuutettu Yrjö Hakanen valtuutettu Sami Muttilaisen kannattamana 
ehdottanut, että kaupunginvaltuusto päättäisi palauttaa asian 
kaupunginhallitukselle uudelleen valmisteltavaksi siten, että 
lausunnosta metropolialueen esiselvitykseen päättää valtuusto ja sitä 
ennen kuullaan asukkaita.

Selonteko myönnettiin oikeaksi.

Puheenjohtajan tekemä ja valtuuston hyväksymä äänestysesitys kuului 
seuraavasti: Ken haluaa jatkaa asian käsittelyä, äänestää jaa; jos ei 
voittaa, on valtuutettu Yrjö Hakasen palautusehdotus hyväksytty.

22 äänestys

JAA-ehdotus: Jatko
EI-ehdotus: Valtuusto palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi niin, 
että lausunnosta metropolialueen esiselvitykseen päättää valtuusto ja 
sitä ennen kuullaan asukkaita. 

Jaa-äänet: 61
Outi Alanko-Kahiluoto, Hennariikka Andersson, Maija Anttila, Pentti 
Arajärvi, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Gunvor 
Brettschneider, Mika Ebeling, Matti Enroth, Juha Hakola, Jasmin 
Hamid, Heidi Hautala, Fatbardhe Hetemaj, Suzan Ikävalko, Sirkku 
Ingervo, Jukka Järvinen, Emma Kari, Otso Kivekäs, Laura Kolbe, 
Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Tuuli Kousa, Heimo Laaksonen, 
Timo Laaninen, Päivi Lipponen, Jape Lovén, Pekka Majuri, Elina 
Moisio, Seija Muurinen, Terhi Mäki, Sari Mäkimattila, Lasse Männistö, 
Jarmo Nieminen, Matti Niiranen, Sara Paavolainen, Osku Pajamäki, 
Pia Pakarinen, Anniina Palm, Terhi Peltokorpi, Erkki Perälä, Sirpa 
Puhakka, Mari Puoskari, Timo Raittinen, Marcus Rantala, Tuomas 
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Rantanen, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Jukka Relander, Wille 
Rydman, Aura Salla, Tomi Sevander, Anni Sinnemäki, Päivi Storgård, 
Leo Stranius, Johanna Sumuvuori, Johanna Sydänmaa, Tarja Tenkula, 
Astrid Thors, Ulla-Marja Urho, Tuomo Valokainen, Sanna Vesikansa

Ei-äänet: 14
Yrjö Hakanen, Jussi Halla-aho, Rene Hursti, Nuutti Hyttinen, Seppo 
Kanerva, Helena Kantola, Dan Koivulaakso, Eija Loukoila, Sami 
Muttilainen, Tom Packalén, Pekka Saarnio, Pertti Villo, Anna Vuorjoki, 
Belle Selene Xia

Tyhjä: 3
Zahra Abdulla, Silvia Modig, Björn Månsson

Poissa: 7
Paavo Arhinmäki, Eero Heinäluoma, Veronika Honkasalo, Nasima 
Razmyar, Osmo Soininvaara, Ilkka Taipale, Thomas Wallgren

Kaupunginvaltuusto oli päättänyt jatkaa asian käsittelyä.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Olli Lahtinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36055

olli.lahtinen(a)hel.fi

Kaupunginhallitus 15.04.2013 § 413

HEL 2013-003601 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että 
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee käydä asiassa lähetekeskustelun 
jatkovalmistelun pohjaksi.

Käsittely

15.04.2013 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Esittelijä muutti ehdotustaan siten, että kahdeksantena liitteenä oleva 
esitys korvataan päätöksellä.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
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Olli Lahtinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36055
olli.lahtinen(a)hel.fi
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§ 558
Valtuutettu Ville Ylikahrin toivomusponsi koskien Talouden ja 
toiminnan seurantaraporttiin lisättäviä keskeisiä 
ympäristömittareita.

HEL 2012-010166 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi esityslistalta ilmenevän 
selvityksen kaupunginvaltuustoon 13.6.2012 hyväksymän 
toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa 
selvityksen ponnen ehdottajalle (Ville Ylikahri) sekä tiedoksi muille 
valtuutetuille.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Mari Rajantie, erityssuunnittelija, puhelin: 310 73043

mari.rajantie(a)hel.fi

Liitteet

1 Ville Ylikahrin toivomusponsi, Kvsto 13.6.2012 § 210, asia 5

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee merkitä tiedoksi esityslistalta ilmenevän 
selvityksen kaupunginvaltuustoon 13.6.2012 hyväksymän 
toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa 
selvityksen ponnen ehdottajalle (Ville Ylikahri) sekä tiedoksi muille 
valtuutetuille.

Esittelijä

Vuoden 2012 tilinpäätöksen käsittelyn yhteydessä Ville Ylikahri esittää 
toivomusponnessaan, että selvitetään mahdollisuudet lisätä 
neljännesvuosittain jaettavaan talouden ja toiminnan seurantaraporttiin 
keskeiset ympäristömittarit, kuten energiankulutuksen, 
hiilidioksidipäästöjen ja jätteiden määrä.

Kaupunginhallitus  viittaa saatuihin lausuntoihin, ja toteaa että 
ympäristömittareita voidaan soveltuvin osin sisällyttää talouden ja 
toiminnan seurantaraporttiin.

Talouden ja toiminnan seurantaraportin kokoamisesta neljä kertaa 
vuodessa vastaa talous- ja suunnittelukeskus. Seurantaraportin 
tarkoituksena on seurata talousarvion euromääräistä toteutumista ja 
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toiminnallisten tavoitteiden saavuttamista. Hallintokuntien tulee lisäksi 
raportoida tiedossa olevista merkittävistä poikkeamista 
toimintaympäristössä sekä toteutuneista ja uhkaavista riskeistä.

Ympäristökeskus laatii Helsingin kaupungin ympäristöraportin 
vuosittain hallintokuntien selvitysten perusteella. Tällä hetkellä 
tietojärjestelmissä ei ole ajantasaista tietoa ympäristöraportoinnin 
kattamiseksi neljännesvuosittain. Hallintokunnista voidaan kerätä 
sanalliset arviot ympäristöraportoinnin kannalta keskeisistä mittareista 
neljännesvuosittain Ympäristökeskuksen toimesta. Tässä yhteydessä 
voidaan puolivuosittain raportoida myös HSY:n keräämät tiedot 
pääkaupunkiseudun kaupunkien kasvihuonepäästöistä.

Tällä hetkellä ympäristömittareiden lisääminen neljännesvuosittaiseen 
talouden ja toiminnan seurantaraporttiin voidaan toteuttaa 
tilakeskuksen hallinnoimien kiinteistöjen sähkönkulutuksen ja 
jätteenkulutuksen seurannalla. Mittareiden kehittäminen tietohallinnon 
keinoin ympäristöraportointia varten on kannatettavaa. Mittareiden 
tuominen osaksi talouden ja toiminnan seurantaraporttia on mahdollista 
ottaa tulevaisuudessa laajemmin huomioon, jos ympäristöraportoinnin 
seurantajärjestelmän kehittäminen luo sille edellytykset. Kehittämistä 
vaativia tietoja ovat esim. päästötiedot, joiden pohjalta kaupungin 
kasvihuonekaasupäästöt voidaan laskea.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Mari Rajantie, erityssuunnittelija, puhelin: 310 73043

mari.rajantie(a)hel.fi

Liitteet

1 Ville Ylikahrin toivomusponsi, Kvsto 13.6.2012 § 210, asia 5

Tiedoksi: Muutoksenhaku; Muutoksenhakukielto, valmistelu

Tiedonsaajat

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 29.04.2013 § 524

HEL 2012-010166 T 00 00 03

Päätös

Esittelijä päätti poistaa asian esityslistalta.
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Käsittely

29.04.2013 Poistettiin

Vastaehdotus:
Tuuli Kousa: Lisätään päätösosaan:

"Lisäksi khs toteaa, että ympäristömittareiden sisällyttäminen 
seurantaraportin toiminnallisten mittareiden joukkoon on erittäin 
tärkeää. Khs kehottaakin ympäristökeskusta ja talous- ja 
suunnittelukeskusta ryhtymään tarvittaviin toimiin raportoinnin 
mahdollistamiseksi jo vuoden 2014 alusta."

Kannattajat: Jorma Bergholm

22.04.2013 Pöydälle

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Mari Rajantie, erityssuunnittelija, puhelin: 310 73043

mari.rajantie(a)hel.fi
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§ 559
Kaupunginvaltuuston 24.4.2013 § 122 tekemän päätöksen 
täytäntöönpano

Pöydälle 06.05.2013

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee, että kaupunginvaltuuston 24.4.2013 
§ 122 tekemä päätös saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen 
mahdollisista valituksista huolimatta panna täytäntöön seuraavasti:

Kaupunginjohtajan toimiala

4 Kaupunginhallitus päättänee kehottaa kaupungin 
kaikkia lauta- ja johtokuntia sekä virastoja, 
liikelaitoksia ja konserniyhteisöjä

  
 - noudattamaan kaupunginvaltuuston 24.4.2013 

hyväksymää strategiaohjelmaa 2013–2016
  
 - ottamaan strategiaohjelman 2013–2016 linjaukset 

mahdollisuuksien mukaan huomioon jo vuoden 2013 
toiminnassa

  
 - ottamaan huomioon, että strategiaohjelman 

tavoitteet ja toimenpiteet koskevat koko 
valtuustokautta 2013–2016 ja että toimenpiteiden 
toteutus ja priorisointi tapahtuu osana vuosittaista 
toiminnan ja talouden suunnittelua talousarvion 
laatimisen yhteydessä kaupunginhallituksen 
hyväksymän talousarvioehdotuksen raamin puitteissa.

  
 Lisäksi kaupunginhallitus päättänee kehottaa 

jäljempänä mainittuja tahoja toimimaan seuraavasti:
  
 1
 kaupunginjohtajaa valmistelemaan ehdotuksen 

kaupungin johtamisjärjestelmän uudistamista 
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valmistelevan kaupunginhallituksen alaisen jaoston 
perustamisesta siten, että jaosto voi aloittaa viiveettä 
toimintansa. Jaosto tekee esitykset 
johtamisjärjestelmän uudistamisesta niin, että 
ehdotukset voivat astua voimaan vuoden 2017 alussa

  
 2
 kaupunginjohtajaa valmistelemaan ehdotuksen 

kaupunginhallituksen alaisen IT-jaoston 
perustamisesta siten, että jaosto voi aloittaa viiveettä 
toimintansa

  
 3
 henkilöstökeskusta yhteistyössä opetusviraston, 

nuorisoasiainkeskuksen, sosiaali- ja terveysviraston ja 
talous- ja suunnittelukeskuksen kanssa 
valmistelemaan nuorten yhteiskuntatakuun 
toteuttamisen koordinoinnista kaupungin tasolla 
esityksen kaupunginhallitukselle 31.10.2013 
mennessä

  
 4
 sosiaali- ja terveysvirastoa yhteistyössä 

varhaiskasvatusviraston, opetusviraston, 
liikuntaviraston, nuorisoasiainkeskuksen ja talous- ja 
suunnittelukeskuksen kanssa valmistelemaan 
ehdotuksen syrjäytymisvaarassa olevien lasten ja 
nuorten tukemisesta yhteisellä prosessilla

  
 5
 henkilöstökeskusta laatimaan 31.3.2014 mennessä 

toimenpideohjelman, jossa strategian osiossa 
”Kansainvälinen Helsinki - Maahanmuuttajat 
aktiivisina kaupunkilaisina” mainitut toimenpiteet 
täsmennetään ja aikataulutetaan niin, että 
toimenpiteiden kautta lisätään maahanmuuttajien 
osallisuutta ja työllisyyttä sekä pienennetään 
maahanmuuttajien työttömyyttä ja 
maahanmuuttajataustaisten nuorten syrjäytymistä.

  
 6
 tietokeskusta yhteistyössä sosiaali- ja terveysviraston, 

opetusviraston ja nuorisoasiainkeskuksen kanssa 
tekemään selvityksen ja toimenpide-ehdotukset miten 
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hyvinvointierojen muutoksia Helsingissä voidaan 
entistä tarkemmin seurata ja miten seurannan tuloksia 
voidaan hyödyntää hyvinvointierojen kaventamiseksi.

  
 7
 talous- ja suunnittelukeskusta valmistelemaan 

yhteistyössä kiinteistöviraston, 
kaupunkisuunnitteluviraston ja hallintokeskuksen 
viestintäosaston kanssa ehdotuksen 
kaupunkimarkkinoinnin kehittämisestä toukokuun 
2014 loppuun mennessä.

  
 8
 talous- ja suunnittelukeskusta valmistelemaan 

yhteistyössä kaupunkisuunnitteluviraston, 
kiinteistöviraston, liikuntaviraston, rakennusviraston ja 
Helsingin Sataman kanssa ehdotuksen Meri-Helsingin 
kehittämisohjelmaksi toukokuun 2014 loppuun 
mennessä.

  
 9
 talous- ja suunnittelukeskusta toukokuun 2014 

loppuun mennessä valmistelemaan yhteistyössä 
kaupunkisuunnitteluviraston, kiinteistöviraston, 
rakennusvalvontaviraston ja rakennusviraston kanssa 
toimenpideohjelman kaupungin yritysmyönteisyyden 
lisäämiseksi.

  
 10
 talous- ja suunnittelukeskusta vuoden 2013 loppuun 

mennessä valmistelemaan yhteistyössä sosiaali- ja 
terveysviraston, kaupunkisuunnitteluviraston, 
kiinteistöviraston, rakennusviraston, hallintokeskuksen 
oikeuspalveluiden ja hankintakeskuksen kanssa 
toimenpideohjelman avaintoimialojen 
kasvuedellytysten vahvistamiseksi.

  
 11
 kaupunkisuunnitteluvirastoa valmistelemaan 

yhteistyössä kiinteistöviraston, rakennusviraston ja 
talous- ja suunnittelukeskuksen kanssa 
toimenpidesuunnitelman Pasila-Vallila-Kalasatama -
akselin kehittämisestä työpaikka- ja 
yritysvyöhykkeenä vuoden 2013 loppuun mennessä. 
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Toimenpidesuunnitelma on osa laajempaa kaupungin 
yritysalueiden kehittämisen kokonaisuutta.

  
 12
 talous- ja suunnittelukeskusta toukokuun 2014 

loppuun mennessä selvittämään yhteistyössä sosiaali- 
ja terveysviraston, kaupunkisuunnitteluviraston, 
kiinteistöviraston ja alan toimijoiden kanssa 
mahdollisuudet luoda terveyden ja hyvinvoinnin 
osaamiskeskittymä Helsinkiin ensisijaisesti Marian 
sairaalan alueelle. 

  
 13
 kulttuurikeskusta yhteistyössä kaupunginkirjaston, 

kaupunginmuseon, taidemuseon, kaupunginorkesterin 
ja talous- ja suunnittelukeskuksen kanssa 
valmistelemaan ehdotuksen kulttuurialojen 
päätöksenteko- ja organisaatiorakenteen 
uudistamisesta siten, että kulttuurialan hallinnointi 
kokonaisuutena paranee. Ehdotuksen on oltava 
valmiina toukokuun 2014 loppuun mennessä.

  
 14
 kaupunkisuunnitteluvirastoa, liikennelaitosta ja talous- 

ja suunnittelukeskusta valmistelemaan esityksen 
poikkihallinnollisen ratikkaprojektin perustamisesta

  
 15
 energiansäästöneuvottelukuntaa laatimaan 

ehdotuksen tavoitteiksi energian-säästön lisäämiseksi 
29.11.2013 mennessä

  
 16
 talous- ja suunnittelukeskusta yhteistyössä sosiaali- ja 

terveysviraston ja kiinteistöviraston kanssa 
valmistelemaan asunnottomuuden vähentämiseen 
tähtäävän ohjelman vuoden 2013 loppuun mennessä

  
 17
 kaikkia virastoja ja liikelaitoksia laatimaan 

tuottavuusohjelmat ja suunnitelmat eläköitymiseen 
varautumiseksi sekä viemään ne lauta- ja johtokuntien 
käsiteltäväksi osana vuoden 2014 
talousarvioehdotusta ja vuosien 2014–2016 
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taloussuunnitelmaehdotusta kaupunginhallituksen 
25.3.2013 hyväksymän raamin ja talousarvion 
laatimisohjeiden mukaisesti.

  
 18
 kiinteistöviraston tilakeskusta valmistelemaan 

yhteistyössä talous- ja suunnittelukeskuksen kanssa 
kaikille hallintokunnille tilankäyttöohjelmien ja 
tehostamissuunnitelmien laatimisen ohjeet 6.6.2013 
mennessä. Ohjeiden tulee mahdollistaa virastojen ja 
hallintokuntien poikki ulottuva toimitilaohjelma, jonka 
tavoitteena on tilankäytön tehokkuuden kasvattaminen 
ja säästöt tilakustannuksista.

  
 19
 kiinteistöviraston tilakeskusta valmistelemaan 

yhteistyössä työterveyskeskuksen ja talous- ja 
suunnittelukeskuksen kanssa ehdotuksen työryhmän 
perustamisesta laatimaan vuoden 2013 loppuun 
mennessä suunnitelman avokonttoreiden/ 
monitilatoimistojen käyttöön siirtymisestä 
hallintotyössä

  
 20
 henkilöstökeskusta, työterveyskeskusta ja talous- ja 

suunnittelukeskusta valmistelemaan työhyvinvoinnin 
lisäämiseksi ja sairauspoissaolojen vähentämiseksi 
työelämän ja työhyvinvoinnin kehittämishankkeen 
suunnitelman 30.10.2013 mennessä.

  
 21
 rakennusvirastoa yhteistyössä kiinteistöviraston, 

asuntotuotantotoimiston ja talous- ja 
suunnittelukeskuksen kanssa valmistelemaan 
ehdotuksen työryhmän perustamisesta 29.8.2013 
mennessä toteuttamaan hanketta rakentamisen 
laadun parantamisesta tavoitteena 
elinkaarikustannusten pienentäminen.

  
 22
 talous- ja suunnittelukeskusta valmistelemaan 

ehdotuksen työryhmän perustamisesta selvittämään 
31.12.2013 mennessä teknisen puolen virasto- ja 
vastuurakenteen sekä nykyiset virastorajat leikkaavat 
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prosessit ja tarkastelemaan tilahallinnon, 
rakennuttamisen ja rakentamisen toimintojen 
kehittämistä toisistaan erillisiksi kokonaisuuksiksi 
tavoitteena selkeät työnjaot ja läpinäkyvä toiminta-
malli

  
 23
 talous- ja suunnittelukeskusta valmistelemaan 

ehdotukset 30.5.2014 mennessä toimialarajat 
ylittävän johtamisen pilottihankkeista mm. 
johtamisjärjestelmän uudistamisesta, sosiaaliviraston 
ja terveyskeskuksen toiminnasta saatujen 
kokemusten sekä teknisen puolen virasto- ja 
lautakuntarakenteen uudistamisesta saatujen 
kokemusten perusteella.

  
 24
 talous- ja suunnittelukeskusta tekemään yhteistyössä 

avustuksia myöntävien virastojen kanssa selvityksen 
31.10.2013 mennessä kaupungin ulkopuolisten 
toimijoiden avustusten ja tukien myöntämisen 
keskittämisestä kaupunginhallitukselle

  
 25
 Helsingin Energia – liikelaitosta ja Helsingin Satama – 

liikelaitosta yhteistyössä talous- ja 
suunnittelukeskuksen kanssa valmistelemaan 
ehdotukset toiminta- ja hallintomallien järjestämisestä 
kilpailuneutraliteettisäännösten edellyttämällä tavalla

  
 26
 talous- ja suunnittelukeskusta yhteistyössä Palmia -

liikelaitoksen kanssa valmistelemaan ehdotukset 
toiminta- ja hallintomallien järjestämisestä 
kilpailuneutraliteettisäännösten edellyttämällä tavalla

  
 27
 talous- ja suunnittelukeskusta huolehtimaan, että 

valmistellaan tarvittavat selvitykset kaupungin 
kilpailuilla markkinoilla olevien toimintojen 
järjestämisestä kilpailuneutraliteettisäännösten 
edellyttämällä tavalla

  
 28
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 talous- ja suunnittelukeskusta yhteistyössä Helsingin 
kaupungin liikennelaitos -liikelaitoksen kanssa 
valmistelemaan ehdotuksen HKL:n operatiivisen 
toiminnan ja infran toimintamallin järjestämisestä 
vuoden 2013 loppuun mennessä.

  
  
LISÄTTY 29
 talous- ja suunnittelukeskusta syyskuun 2013 loppuun 

mennessä valmistelemaan yhteistyössä 
kaupunkisuunnitteluviraston ja kiinteistöviraston 
kanssa toimintamallin merkittävien maankäyttö-  ja 
rakentamishankkeiden elinkeinovaikutusten 
arvioimiseksi

  
 30 
 talous- ja suunnittelukeskusta raportoimaan 

strategiaohjelman toteutuksen etenemisestä kaksi 
kertaa vuodessa kaupunginhallituksen iltakoululle 
sekä valmistelemaan ehdotuksen strategiaohjelman 
mittareiden seurannasta. Lisäksi kaupunginhallituksen 
iltakoululle raportoidaan erikseen 
täytäntöönpanopäätöksen keskeisistä hankkeista:

  
 - kaupunginhallituksen tulevat uudet jaostot esittävät 

suunnitelman raportoinnistaan
  
 - nuorten yhteiskuntatakuu
  
 - kulttuurialojen päätöksenteko- ja 

organisaatiorakenteen uudistus
  
 - kaupungin yritysmyönteisyyden lisääminen
  
 - tilankäytön tehostaminen ja hallintokuntien poikki 

ulottuva toimitilaohjelma
  
 - teknisen puolen virasto- ja lautakuntarakenteen 

uudistaminen
  
 Kaupunginvaltuusto on 24.4.2013 päättänyt 

keskushallinnon uudistuksesta. Toimenpiteet 
toteutetaan vuonna 2013 voimassa olevan 
organisaation mukaisesti. Keskushallinnon vastuulla 
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olevien toimenpiteiden toteutusta jatkaa vuoden 2014 
alusta kaupunginkanslia.

  
 Toivomusponnet (Modig, Wallgren) kaupunginjohtajan 

valmisteltavaksi.
  
 Toivomusponsi (Nieminen) kaupunkisuunnittelu- ja 

kiinteistötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan 
valmisteltavaksi.

  
 Toivomusponnet (Muurinen, Rissanen, Asko-

Seljavaara) sosiaali- ja terveystointa johtavan 
apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

  
 Toivomusponnet (Koskinen, Ingervo) sivistys- ja 

henkilöstötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan 
valmisteltavaksi.

  
 Tiedoksi lauta- ja johtokunnille sekä virastoille ja 

liikelaitoksille. 

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen
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§ 560
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

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

Khn puheenjohtaja  
konsernijaosto  
tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta 3.5.2013
  
johtokunnat  
- Helsingin Energia  
- Helsingin Satama  
- Taloushallintopalvelu  
  
apulaiskaupunginjohtajat  
- rakennus- ja ympäristötointa johtava  
- kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava  
- sosiaali- ja terveystointa johtava  
- sivistys- ja henkilöstötointa johtava  
  
hallintokeskus  
- hallintojohtaja  
- hallinto-osaston osastopäällikkö  
- kansainvälisen toiminnan päällikkö  
- kaupunginlakimies  
- viestintäpäällikkö  
  
talous- ja suunnittelukeskus  
- rahoitusjohtaja  
- talousarviopäällikkö  
- kehittämispäällikkö  
- aluerakentamispäällikkö  
- sisäisen tarkastuksen päällikkö  
- tietotekniikkapäällikkö  
- elinkeinojohtaja  
- elinkeinopäällikkö  
- matkailupäällikkö  
- tapahtumapäällikkö  
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Taloushallintopalvelu -liikelaitos  
- toimitusjohtaja  

  

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Anja Vallittu, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36046

anja.vallittu(a)hel.fi

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten 
viikolla 18 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

Khn puheenjohtaja  
konsernijaosto  
tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta 3.5.2013
  
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  



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 18/2013 194 (223)
Kaupunginhallitus

Kj/12
06.05.2013

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

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

  

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Anja Vallittu, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36046

anja.vallittu(a)hel.fi
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§ 561
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

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

kaupunginjohtaja  
- johtajiston asiat  
- muut asiat  

  

Esittelijä
vs. kaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot
Anja Vallittu, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36046

anja.vallittu(a)hel.fi

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten 
viikolla 18 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

kaupunginjohtaja  
- johtajiston asiat  
- muut asiat  

  

Esittelijä
vs. kaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot
Anja Vallittu, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36046

anja.vallittu(a)hel.fi
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§ 562
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikoilla 
17 ja 18 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

pelastuslautakunta 30.4.2013
teknisen palvelun lautakunta 25.4.2013

  

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

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

erja.saarinen(a)hel.fi

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten 
viikoilla 17 ja 18 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

pelastuslautakunta 30.4.2013
teknisen palvelun lautakunta 25.4.2013

  

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

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

erja.saarinen(a)hel.fi
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§ 563
Kaarelan eräiden alueiden rakennuskiellon pidentäminen (nro 
12194; Kuninkaantammi)

HEL 2013-003669 T 10 03 05

Päätös

Kaupunginhallitus päätti pidentää 33. kaupunginosan (Kaarela, 
Kuninkaantammi) alueella olevaa rakennuskieltoa maankäyttö- ja 
rakennuslain 53 §:n 2 momentin nojalla 22.6.2015 saakka.

Samalla kaupunginhallitus päätti todeta, että maankäyttö- ja 
rakennuslain 202 §:n perusteella tämä päätös tulee voimaan ennen 
kuin se on saanut lainvoiman, ja että päätöksestä tulee kuuluttaa.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

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

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Liitteet

1 Rakennuskieltokartta nro 12194/9.4.2013

Otteet

Ote Otteen liitteet
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskus

Esitysteksti
Hallintovalitus, rakennuskiellon 
määrääminen ja pidentäminen
Liite 1

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee pidentää 33. kaupunginosan (Kaarela, 
Kuninkaantammi) alueella olevaa rakennuskieltoa maankäyttö- ja 
rakennuslain 53 §:n 2 momentin nojalla 22.6.2015 saakka.

Samalla kaupunginhallitus päätti todeta, että maankäyttö- ja 
rakennuslain 202 §:n perusteella tämä päätös tulee voimaan ennen 
kuin se on saanut lainvoiman, ja että päätöksestä tulee kuuluttaa.

Esittelijä

Alue
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Rakennuskielto on voimassa 22.6.2013 saakka 33. kaupunginosan 
alueella (Kaarela, Kuninkaantammi), joka rajautuu Keskuspuistoon, 
Vantaanjokeen ja Hämeenlinnanväylään, sekä 
asemakaavoittamattomalla alueella, johon kuuluu osa 
Hämeenlinnanväylää ja sen länsipuoliset pientalot.

Taustaa

Kuninkaantammen osayleiskaava on tullut lainvoimaiseksi 8.12.2008. 
Osayleiskaavan mukaan alue on kerrostalo-, kaupunkipientalo- ja 
pientaloaluetta, työpaikka-aluetta, keskustatoimintojen ja 
lähipalveluiden aluetta; yhdyskuntateknisen huollon aluetta, puisto- ja 
lähivirkistysaluetta sekä katu-, liikenne- ja vesialuetta. Alueen itäosasta 
on osoitettu joukkoliikenteen yhteystarve Keskuspuiston suuntaan ja 
eteläosaan seudullinen viheryhteystarve. 

Asemakaava

Alueella on voimassa asemakaavat nro 9360 ja nro 9490 (molemmat 
vahvistettu 26.5.1989) sekä asemakaava nro 10665 (vahvistettu 
7.5.1999), joiden mukaan alue on teollisuus- ja varastorakennusten, 
yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten, 
asuinrakennusten ja erillispientalojen korttelialuetta sekä 
lähivirkistysaluetta ja retkeily- ja ulkoilualuetta. Osa alueesta on 
asemakaavoittamatonta. 

Suunnittelutilanne

Alueelle on tekeillä useampia asemakaavan muutoksia, joissa 
Kuninkaantammen osayleiskaavan periaatteiden mukaisesti 
suunnitellaan noin 5 000 asukkaan asuinaluetta sekä työpaikkoja. 
Kuninkaantammen etelärinteen asemakaavan muutosehdotus (nro 
12166) etenee kaupunginhallitukseen arviolta kesäkuussa. 
Kuninkaantammen keskustan asemakaava- ja asemakaavan 
muutosehdotuksesta (nro 12150) saadut muistutukset ja lausunnot 
esitellään kaupunkisuunnittelulautakunnalle tulevan syksyn aikana. 
Kuninkaantammen lammenrannan kaavamuutos tultaneen 
esittelemään kaupunkisuunnittelulautakunnalle loppuvuonna ja 
Kuninkaantammentien alueen ja läntisen kallion alueen 
kaavamuutokset vuosina 2014−2015.

Alueella on Helsingin kaupungin lisäksi useita yksityisiä maanomistajia.

Rakennuskiellon jatkaminen

Kaavoituksen keskeneräisyyden vuoksi tulisi rakennuskieltoa jatkaa 
kahdella vuodella maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 2 momentin 
perusteella.
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Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

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

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Liitteet

1 Rakennuskieltokartta nro 12194/9.4.2013

Otteet

Ote Otteen liitteet
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskus

Esitysteksti
Hallintovalitus, rakennuskiellon 
määrääminen ja pidentäminen
Liite 1

Tiedoksi

Kaupunkisuunnittelulautakunta
Kiinteistölautakunta
Rakennuslautakunta
Kaupunkisuunnitteluvirasto

Päätöshistoria

Kaupunkisuunnittelulautakunta 09.04.2013 § 112

HEL 2013-003669 T 10 03 05

Ksv 2802_3

Päätös

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti lähettää kaupunginhallitukselle 
9.4.2013 päivätyn asemakaavaosaston piirustuksen nro 12194, jossa 
esitetään jatkettavaksi 33. kaupunginosan (Kaarela, Kuninkaantammi) 
alueella olevaa rakennuskieltoa maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 2 
momentin nojalla 22.6.2015 saakka, puoltaen sen hyväksymistä.

Esittelijä
asemakaavapäällikkö
Olavi Veltheim

Lisätiedot
Ulla Jaakonaho, arkkitehti, puhelin: 310 37113

ulla.jaakonaho(a)hel.fi
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§ 564
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikoilla 
17 ja 18 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

kaupunkisuunnittelulautakunta 23.4.2013
rakennuslautakunta 30.4.2013
asuntotuotantotoimisto  
- toimitusjohtaja 29.4.2013

  

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

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

tanja.sippola-alho(a)hel.fi
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi
Suvi Rämö, vs. apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 74325

suvi.ramo(a)hel.fi

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten 
viikoilla 17 ja 18 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

kaupunkisuunnittelulautakunta 23.4.2013
rakennuslautakunta 30.4.2013
asuntotuotantotoimisto  
- toimitusjohtaja 29.4.2013

  

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

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

tanja.sippola-alho(a)hel.fi
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi
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Suvi Rämö, vs. apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 74325
suvi.ramo(a)hel.fi
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§ 565
Valtuutettu Emma Karin toivomusponsi paperittomien siirtolaisten 
terveyspalveluista  

HEL 2012-013915 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi 
siten, että paperittomien terveydenhuollon järjestämiseen ryhdyttäisiin 
välittömästi, viimeistään vuoden 2013 aikana, kaupungin omin 
toimenpitein Global Clinicin työntekijöitä ja sosiaali- ja 
terveysministeriötä konsultoiden.

Käsittely

Palautusehdotus:
Emma Kari: Lisäys päätösehdotukseen: "Lisäksi kaupunginhallitus 
edellyttää, että paperittomien terveydenhuollon järjestämiseen 
ryhdyttäisiin välittömästi, viimeistään vuoden 2013 aikana, kaupungin 
omin toimenpitein Global Clinicin työntekijöitä ja sosiaali- ja 
terveysministeriötä konsultoiden."

Kannattajat: Sirpa Puhakka

Äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan

EI-ehdotus: Lisäys päätösehdotukseen: "Lisäksi kaupunginhallitus 
edellyttää, että paperittomien terveydenhuollon järjestämiseen 
ryhdyttäisiin välittömästi, viimeistään vuoden 2013 aikana, kaupungin 
omin toimenpitein Global Clinicin työntekijöitä ja sosiaali- ja 
terveysministeriötä konsultoiden."

Jaa-äänet: 6
Juha Hakola, Jussi Halla-aho, Arja Karhuvaara, Lasse Männistö, Tatu 
Rauhamäki, Laura Rissanen

Ei-äänet: 9
Jorma Bergholm, Emma Kari, Tuuli Kousa, Tuomas Kurttila, Hannu 
Oskala, Osku Pajamäki, Erkki Perälä, Sirpa Puhakka, Marcus Rantala

Tyhjä: 0

Poissa: 0
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Äänin 9 - 6 kaupunginhallitus päätti palauttaa asian uudelleen 
valmisteltavaksi.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Laura Räty

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Otteet

Ote Otteen liitteet
Ponnen ehdottaja Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, valmistelu

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee merkitä tiedoksi selvityksen 
kaupunginvaltuuston 26.9.2012 hyväksymän toivomusponnen (Emma 
Kari) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen 
ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille. 

Esittelijä

Käsitellessään 26.9.2012 globaalin vastuun strategiaa 
kaupunginvaltuusto hyväksyi samalla seuraavan toivomusponnen:  

"Kaupunginvaltuusto edellyttää, että selvitetään mahdollisuus toteuttaa 
Helsingissä kokeilu paperittomien siirtolaisten 
terveydenhuollosta(Emma Kari)."

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. 

Esittelijä ilmoittaa tehneensä tutustumiskäynnin Global Clinicille 
5.2.2013 ja perehtyneensä sen toimintaan.  

Esittelijä viittaa sosiaali- ja terveyslautakunnan sekä talous- ja 
suunnittelukeskuksen lausuntoihin, joissa todetaan, että Suomessa 
tulisi sosiaali- ja terveysministeriön johdolla laatia yhtenäiset kansalliset 
ohjeet siitä, miten paperittomien hoito tulisi järjestää ja mitä tässä 
yhteydessä tarkoitetaan välttämättömällä hoidolla. Nykytilanteessa 
lainsäädäntö ja kuntien ohjeistukset ovat niukkoja ja epämääräisiä, 
mikä jättää toimintayksikkökohtaisesti hoitavalle lääkärille suuren 
harkintavallan päättää, millaista hoitoa paperittomille tarjotaan.       
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Kaikilla Suomessa oleskelevilla on oikeus saada kiireellistä hoitoa. 
Terveydenhuoltolain 50 §:n mukaan kiireellisellä hoidolla tarkoitetaan 
äkillisen sairastumisen, vamman, pitkäaikaissairauden vaikeutumisen 
tai toimintakyvyn alenemisen edellyttämää välitöntä arviota ja hoitoa, 
jota ei voida siirtää ilman sairauden pahenemista tai vamman 
vaikeutumista. Tarkempaa määrittelyä, mitkä sairaudet tähän ryhmään 
kuuluvat, ei ole.    

Esittelijä toteaa, että sosiaali- ja terveysministeriön edustajien kanssa 
on aloitettu keskustelu paperittomien siirtolaisten terveyspalveluja 
koskevien kansallisten ohjeiden laatimiseksi. Esittelijä katsoo, että 
ministeriössä tulee tulkita kansainvälisten ihmisoikeussopimusten 
velvoittavuus ja sovittaa tulkinta kansallisiin ohjeisiin.            

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Laura Räty

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Otteet

Ote Otteen liitteet
Ponnen ehdottaja Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, valmistelu

Tiedoksi

Kaupunginvaltuusto

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 29.04.2013 § 532

Pöydälle 29.04.2013

HEL 2012-013915 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Laura Räty

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi
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Talous- ja suunnittelukeskus 11.3.2013

HEL 2012-013915 T 00 00 03

Käsitellessään 26.9.2012 globaalin vastuun strategiaa 
kaupunginvaltuusto hyväksyi seuraavan ponnen: "Kvsto edellyttää, että 
selvitetään mahdollisuus toteuttaa Helsingissä kokeilu paperittomien 
siirtolaisten terveydenhuollosta."

Suppeimmin paperittomat voitaisiin määritellä laittomasti Suomessa 
oleskeleviin henkilöihin. Paperittomilla voidaan tarkoittaa myös sellaisia 
Suomessa oleskelevia henkilöitä, joilla ei ole oikeutta käyttää julkisia 
terveyspalveluita asiakasmaksulain mukaisesti. Suurella osalla heistä 
on kuitenkin tarpeellisen hoidon kattava sairauskuluvakuutus (tai ovat 
muun vastaavan järjestelmän piirissä) jos hakeutuvat Suomessa 
hoitoon.

Toisaalta tilapäisesti Suomessa oleskelevat ulkomaalaiset, työttömät 
tai asunnottomat ulkomaalaiset, henkilöt, joiden perheenjäsenet eivät 
asu Suomessa, henkilöt, jotka asuvat toisessa maassa ja 
työskentelevät toisessa maassa, ulkomaalaiset opiskelijat ja turistit ovat 
sairausvakuutuksen ja kunnallisen terveydenhuollon ulkopuolella, 
mutta silti laillisesti Suomessa. 

Maahanmuuton tulevaisuus 2020 -hankkeessa määritellään Suomeen 
kohdistuvaa muuttoliikettä lähitulevaisuudessa ja linjataan 
maahanmuuttoa, kotoutumistoimia, työmarkkinoita ja korkeakouluja 
koskevia tavoitteita. Hanke on yksi hallitusohjelman kärkihankkeita. 
Maahanmuuton strategia laaditaan hallituksen hyväksyttäväksi keväällä 
2013. Maahanmuuton tulevaisuus 2020- työryhmän ehdotuksessa 
todetaan mm. että selkeillä säännöksillä ja toimivalla 
paluujärjestelmällä on varmistettava se, että Suomeen ei synny ilman 
maassaolo-oikeutta oleskelevien ihmisten joukkoa. 

Jos paperittomilla tarkoitetaan Suomessa oleskelevia henkilöitä, joilla ei 
ole oikeutta käyttää julkisia terveyspalveluita asiakasmaksulain 
mukaisesti, mutta ovat muutoin laillisesti esimerkiksi turisteina maassa, 
on viime vuosina näkyvin paperittomien ryhmä Helsingissä ollut Itä-
Euroopan romanit. Suurin osa Itä-Euroopan romaneista ei kuulu oman 
maansa sairausvakuutusjärjestelmän piirin, eivätkä näin ollen ole 
oikeutettuja Eurooppalaiseen sairaanhoitokorttiin, jonka turvin he 
saisivat oikeuden kiireelliseen hoitoon samalla asiakasmaksulla kuin 
vakituisesti Suomessa asuvat. Edellä mainittuun viitaten, talous- ja 
suunnittelukeskus katsoo, että valtion tulee ryhtyä toimiin 
romanikysymyksen hoitamiseksi EU:ssa ja Euroopan Neuvostossa 
sekä romanikerjäläisten lähtömaissa.
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Talous- ja suunnittelukeskus toteaa, että koko Suomeen, ei vain 
Helsinkiin, tulisi sosiaali- ja terveysministeriön johdolla luoda yhtenäiset 
kansalliset ohjeet siitä, miten paperittomien hoito tulisi järjestää ja mitä 
tässä yhteydessä tarkoitetaan välttämättömällä hoidolla. 
Nykytilanteessa lainsäädäntö ja kuntien ohjeistukset ovat niukkoja ja 
epämääräisiä, mikä jättää hoitavalle lääkärille suuren harkintavallan 
päättäessään millaista hoitoa paperittomille tarjotaan. Asiasta on 
alustavasti keskusteltu sosiaali- ja terveysministeriön kanssa.

Lisätiedot
Katja Rimpilä, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36256

katja.rimpila(a)hel.fi

Sosiaali- ja terveyslautakunta 26.02.2013 § 44

HEL 2012-013915 T 00 00 03

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle 
seuraavan lausunnon:

"Viimeisten vuosikymmenten aikana ihmisten liikkuvuus on lisääntynyt 
huomattavasti. Eräs liikkuvuuden tuoma haaste on terveyspalveluiden 
saatavuus. Kansallisvaltioiden rajat ylittävän matkustuksen 
seurauksena ei ole aina selvää, miten liikkuvan henkilön tarpeellisten 
terveyspalveluiden saatavuus turvataan. 

Tässä yhteydessä paperittomilla tarkoitetaan Suomessa oleskelevia 
henkilöitä, joilla ei ole oikeutta käyttää julkisia terveyspalveluita 
asiakasmaksulain mukaisesti. Terveyspalveluiden saatavuus on 
ongelma vain pienelle osalle tästä ryhmästä, koska suurella osalla 
heistä on Suomessa annettavan tarpeellisen hoidon kattava 
sairauskuluvakuutus (tai ovat muun vastaavan järjestelmän piirissä). 
Suppeammin paperittomat voitaisiin määritellä laittomasti Suomessa 
oleskeleviin henkilöihin. Terveyspalveluiden saatavuuden ongelma on 
kuitenkin tätä ryhmää laajempi.

Suomessa on kaksi eri terveyspalveluita rahoittavaa julkista 
järjestelmää, joissa on toisistaan poikkeavat säännöt siitä, kuka 
Suomessa oleskeleva henkilö on niiden piirissä ja kuka ei. Nämä ovat 
sairausvakuutus ja kunnallinen terveydenhuolto. Lisäksi EU 
kansalaisten oikeutta terveyspalveluihin Suomessa säätelee EU:n 
lainsäädäntö. Turvapaikanhakijoille taataan terveydenhuolto erillisen 
lain mukaisesti.
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Kummankin järjestelmän pääsääntö on se, että henkilö on järjestelmän 
piirissä,  mikäli asuminen Suomessa voidaan katsoa vakinaiseksi. 
Laittomasti maassa oleskelevat ovat näiden järjestelmien ulkopuolella.

On useita erilaisia ihmisryhmiä, jotka ovat näiden järjestelmien 
ulkopuolella mutta silti laillisesti Suomessa. Järjestelmien ulkopuolella 
voivat olla mm. turistit, ulkomaalaiset opiskelijat, muut tilapäisesti 
Suomessa oleskelevat ulkomaalaiset, työttömät tai asunnottomat 
ulkomaalaiset, henkilöt joiden perheenjäsenet eivät asu Suomessa, 
henkilöt jotka asuvat toisessa maassa ja työskentelevät toisessa 
maassa.

Mikäli henkilö ei kuulu suomalaisen sairausvakuutuksen eikä 
kunnallisen terveydenhuollon piirin, hän ei ole kuitenkaan täysin ilman 
terveydenhuoltoa. Kaikilla Suomessa oleskelevilla on oikeus 
kiireelliseen hoitoon. Terveydenhuoltolain 50 § mukaisesti kiireellisellä 
hoidolla tarkoitetaan äkillisen sairastumisen, vamman, 
pitkäaikaissairauden vaikeutumisen tai toimintakyvyn -alenemisen 
edellyttämää välitöntä arviota ja hoitoa, jota ei voida siirtää ilman 
sairauden pahenemista tai vamman vaikeutumista . Tarkempaa 
määrittelyä siitä,  mitkä sairaudet tähän ryhmään kuuluvat, ei ole. Näin 
ollen hoitavalla lääkärillä on tässä asiassa paljon harkintavaltaa ja eri 
toimintayksiköillä on tästä erilaisia tulkintoja.

Terveydenhuoltolaissa ei siis puhuta välttämättömästä, vaan 
kiireellisestä hoidosta ja nämä käsitteet eivät aina tarkoita samaa. 
Lääketieteellisesti on ongelmallista, että kaikille tarjottava hoito 
määritellään nykyisen kaltaisesti pelkästään kiireellisyyden mukaan 
eikä taudin vakaavuusastetta ja tähän liittyvää hoidon 
välttämättömyyttä huomioida. Näin esimerkiksi pienen haavan ompelu 
tai poskiontelotulehdus luokitellaan kiireelliseksi vaivaksi mutta ei 
esimerkiksi  aikuistyypin diabetesta, vaikka se on hoitamattomana 
huomattavasti merkittävämpi uhka potilaan terveydelle. Linjaukset siitä, 
mikä on välttämätöntä hoitoa, puuttuu.

EU-kansalaisia koskevan EY-asetuksen 883/2004 19 artiklan 1 
kohdassa määritellään hoidon laajuus tilapäisen oleskelun aikana: 
toisesta EU/ETA-maasta tai Sveitsistä tulevalla ja hänen 
perheenjäsenillään on oikeus niihin luontoisetuuksiin, jotka tulevat 
lääketieteellisistä syistä välttämättömiksi oleskelun aikana ottaen 
huomioon etuuksien luonne ja oleskelun arvioitu kesto. 
Luontoisetuuksilla tarkoitetaan Suomen lainsäädännön mukaisia 
terveyden- ja sairaanhoitopalveluja. Oleskelulla tarkoitetaan tilapäistä 
oleskelua maassa. Hoito tule antaa, jos se tulee välttämättömäksi 
aiotun oleskelun aikana. Myös maahan tultaessa henkilöllä ollut 
krooninen sairaus tulee hoitaa. Nimenomaan hoidettaviksi ja 
periaatteessa etukäteen hoitolaitokselle ilmoitettaviksi hoidoiksi on 
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nimetty munuaisdialyysi ja happiterapia. Luettelo ei ole tyhjentävä. 
Myös seurantakäynnit ja tarkastukset saattavat kuulua annettavaan 
hoitoon, mikäli ne ovat välttämättömiä tehdä aiotun oleskelun aikana. 
Hoidon tulee olla sellaista, että potilas voi jatkaa oleskelua aiotun ajan. 
Joka tapauksessa potilaalle on annettava sellainen hoito, että hän voi 
matkustaa kotimaahansa. Hoidon tarpeellisuus perustuu 
lääketieteelliseen arvioon. Vastaanottotilanteessa menetellään niin kuin 
Suomessa asuvan kohdalla meneteltäisiin hoitoon pääsyä arvioitaessa. 
Em. EY-asetus on huomioitu Helsingin terveyskeskuksen 
pysyväisohjeessa vuodelta 2012.

Suomessa laittomasti maassa oleskelevia on suhteellisen vähän 
verrattuna moniin muihin Euroopan maihin. Tarkkaa tietoa 
lukumäärästä ei ole, mutta lukumääräksi  on arvioitu 2000-3000 ja on 
oletettavissa, että näistä suurin osa oleskelee pääkaupunkiseudulla. 

Viime vuosina näkyvin paperittomien  ryhmä Helsingissä on ollut Itä-
Euroopan romanit. Suurin osa Itä-Euroopan romaneista ei kuulu oman 
maansa sairausvakuutusjärjestelmän piirin, eivätkä näin ollen ole 
oikeutettuja eurooppalaiseen sairaanhoitokorttiin, jonka turvin he 
saisivat oikeuden kiireelliseen hoitoon samalla asiakasmaksulla kuin 
vakituisesti Suomessa asuvat. 

Keväällä 2011 Helsinkiin perustettiin em. väestöryhmille tarkoitettu 
vapaaehtoistyövoimalla toimiva Global Clinic. Klinikassa saa 
nimettömästi hoitoa yhtenä iltana viikossa. Potilaita on ollut pää-
sääntöisesti 5-10 viikossa. Suurin osa potilaiden vaivoista on ollut 
melko lieviä ja hoitunut oireenmukaisella hoidolla. Muutamalla potilaalla 
on epäilty vakavia sairauksia ja heitä on lähetetty päivystyksellisesti 
jatkotutkimuksiin Helsingin tai HUS:n sairaaloihin. Tuberkuloosiepäilyjä 
varten on sovittu toimivaksi osoittautunut hoitoketju Global Clinicin ja 
Helsingin julkisen terveydenhuollon välille.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan näkemyksen mukaan koko Suomeen, 
ei vain Helsinkiin, tulisi sosiaali- ja terveysministeriön johdolla luoda 
yhtenäiset kansalliset ohjeet siitä, miten paperittomien hoito tulisi 
järjestää ja mitä tässä yhteydessä tarkoitetaan välttämättömällä 
hoidolla. Nykytilanteessa lainsäädäntö ja kuntien ohjeistukset ovat 
niukkoja ja epämääräisiä, mikä jättää hoitavalle lääkärille suuren 
harkintavallan päättäessään millaista hoitoa paperittomille tarjotaan. 
Asiasta on alustavasti keskusteltu sosiaali- ja terveysministeriön 
kanssa.

Sosiaali- ja terveyslautakunta pitää tärkeänä, että paperittomien 
terveydenhuollon järjestämiseen ryhdyttäisiin välittömästi, viimeistään 
vuoden 2013 aikana, kaupungin omin toimenpitein Global Clinicin 
työntekijöitä ja sosiaali- ja terveysministeriötä konsultoiden. 
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Terveyspalvelujen järjestämisen lähtökohtana ovat kansainväliset 
ihmisoikeudet, joihin Suomikin on sitoutunut.

Terveysvaikutusten arviointi

Paperittomat henkilöt muodostavat erityisen haavoittuvan 
väestöryhmän, jonka riittävien terveyspalveluiden järjestäminen 
parantaa merkittävästi tämän väestöryhmän terveyttä."

Käsittely

26.02.2013 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Sosiaali- ja terveyslautakunnan edellä oleva päätös syntyi jäljempänä 
ilmenevän äänestyksen jälkeen.

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi jäsen Nordströmin esittämän ja 
jäsen Kajoksen kannattaman vastaehdotuksen äänin 7 (Nordström, 
Kajos, Anttila, Malinen, Muhammed, Riittinen ja Vuorjoki,) - 6 (Asko-
Seljavaara, Brettschneider, Hursti, Muurinen, Nurmela ja Vuorinen), 
jonka mukaan lausuntoon lisätään seuraava kappale: ”Sosiaali- ja 
terveyslautakunta pitää tärkeänä, että paperittomien terveydenhuollon 
järjestämiseen ryhdyttäisiin välittömästi, viimeistään vuoden 2013 
aikana, kaupungin omin toimenpitein Global Clinicin työntekijöitä ja 
sosiaali- ja terveysministeriötä konsultoiden. Terveyspalvelujen 
järjestämisen lähtökohtana ovat kansainväliset ihmisoikeudet, joihin 
Suomikin on sitoutunut.”

Esittelijä
virastopäällikkö
Matti Toivola

Lisätiedot
Jukka Pellinen, hallintoylilääkäri, puhelin: 310 42305

jukka.pellinen(a)hel.fi
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§ 566
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

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

sosiaali- ja terveyslautakunta  
  
- toinen jaosto 24.4.2013

  

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Laura Räty

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten 
viikolla 17 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

sosiaali- ja terveyslautakunta  
  
- toinen jaosto 24.4.2013

  

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Laura Räty

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi
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§ 567
Palkkatuella työllistämiseen käytettävän Helsinki-lisän 
myöntämisperusteiden tarkistaminen

HEL 2013-005669 T 01 02 00 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti vahvistaa palkkatuella työllistämiseen 
käytettävän Helsinki-lisän myöntämistä koskevan ohjeistuksen 
kuulumaan liitteen 2. mukaisesti.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Ritva Viljanen

Lisätiedot
Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Liitteet

1 Työllistämistoimikunnan esitys
2 Helsinki-lisää koskeva ohjeistus

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee vahvistaa palkkatuella työllistämiseen 
käytettävän Helsinki-lisän myöntämistä koskevan ohjeistuksen 
kuulumaan liitteen 2. mukaisesti.

Esittelijä

Jos helsinkiläinen yhdistys, säätiö tai yritys palkkaa työttömän henkilön 
palkkatuettuun työhön, voidaan sille myöntää tietyin ehdoin ns. 
Helsinki-lisää. Helsinki-lisän myöntämisen ehtona on ollut, että 
palkattava henkilö on helsinkiläinen pitkäaikaistyötön, tai hänellä on 
vamma tai sairaus, joka vaikeuttaa työllistymistä. Helsinki-lisän 
myöntäminen edellyttää, että TE-toimisto on tehnyt myönteisen 
päätöksen palkkatuen maksamisesta.
Kaupunginhallitus vahvisti edellisen kerran Helsinki-lisän 
myöntämisperiaatteet  19.12.2011. 

Työllistämistoimikunta käsitteli Helsinki-lisän myöntämisen ehtoja 
kokouksessaan 15.4.2013. Toimikunta esittää, että Helsinki-lisää 
voitaisiin jatkossa myöntää edellä mainitun kohderyhmän lisäksi 
käynnistymässä olevan RESPA-hankkeen asiakkaille eli 17 - 29 -
vuotiaiden nuorten palkkauskustannuksiin.  RESPA-hankkeen 
kohderyhmänä ovat kaikki ne työttömät helsinkiläiset 17 - 20 -vuotiaat 
nuoret, jotka eivät sijoitu koulutukseen tai työelämään kolmen 
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kuukauden kuluessa TE-hallinnon toimenpitein sekä ne nuoret, jotka 
ilmoittautuvat toistuvasti työttömiksi työnhakijoiksi. Helsinki-lisän 
myöntämisen edellytyksenä on näissäkin tapauksissa TE-toimiston 
myöntämä palkkatuki. 

Lisäksi työllistämistoimikunta esittää muutosta Helsinki-lisän 
myöntämisen pituuteen. Nykyisen ohjeistuksen mukaan tukea voidaan 
maksaa enintään kaksi vuotta kerrallaan. TE-toimisto voi kuitenkin 
maksaa palkkatukea tätäkin pidemmältä jaksolta, jos on kyse 
henkilöstä, jonka vamma tai sairaus vaikeuttaa hänen työnsaantiaan. 
Tarkoituksenmukaista on, että myös Helsinki-lisää voitaisiin näissä 
tapauksissa maksaa koko tuolta ajalta.

Esittelijä

Esittelijä toteaa, että Helsinki-lisän kohderyhmänä ovat jo edellisissä 
periaatteissa olleet pitkäaikaistyöttömät, vajaakuntoiset ja erityisesti yli 
500 päivää työttömänä olleet. Helsinki-lisä hyödyttää juuri niitä, joiden 
työmarkkinatuesta kaupunki maksaa puolet. Helsinki-lisän laajennus, 
siten että Helsinki-lisän maksuaikaa pidennetään yhtä pitkäksi kuin 
valtio maksaa omaa tukeaan, hyödyttää myös näiden  samojen 
vaikeasti työllistettävien tilannetta. Helsinki-lisän laajennus Respan alle 
30-vuotiaisiin asiakkaisiin hyödyttää nuorten yhteiskuntatakuun 
toteuttamista ja on merkittävä lisä keinoissa vähentää nuorten 
helsinkiläisten työttömyyttä.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Ritva Viljanen

Lisätiedot
Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Liitteet

1 Työllistämistoimikunnan esitys
2 Helsinki-lisää koskeva ohjeistus

Tiedoksi: muutoksenhaku, muutoksenhakukielto, valmistelu

Henkilöstökeskus
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§ 568
Helsingin kaupungin ja Uudenmaan työ- ja elinkeinotoimiston 
välinen yhteistyösopimus vuodelle 2013

HEL 2013-005667 T 14 05 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä Helsingin kaupungin ja Uudenmaan 
työ- ja elinkeinotoimiston välisen yhteistyösopimuksen vuodelle 2013.

Samalla kaupunginhallitus päätti oikeuttaa henkilöstöjohtajan ja 
henkilöstökeskuksen voimavaraosaston osastopäällikön 
allekirjoittamaan sopimuksen.

Käsittely

Vastaehdotus:
Sirpa Puhakka: (2) kpl loppuun: Samalla kehotetaan tuomaan 
kaupunginhallitukselle vuosittain selvitys sopimuksen toteutumisesta. 

Jäsen Puhakan vastaehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Ritva Viljanen

Lisätiedot
Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Liitteet

1 Työllistämistoimikunnan esitys
2 Yhteistyösopimus

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee hyväksyä Helsingin kaupungin ja 
Uudenmaan työ- ja elinkeinotoimiston välisen yhteistyösopimuksen 
vuodelle 2013.

Samalla kaupunginhallitus päättänee oikeuttaa henkilöstöjohtajan ja 
henkilöstökeskuksen voimavaraosaston osastopäällikön 
allekirjoittamaan sopimuksen.

Esittelijä

Helsingin kaupunki on vuosittain tehnyt yhteistyösopimuksen 
työvoimahallinnon kanssa. Sopimuskumppanina on  aiempina vuosina 
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ollut Helsingin työ- ja elinkeinotoimiston kanssa. Nyt esitetään 
sopimuksen tekemistä Uudenmaan työ- ja elinkeinotoimiston kanssa.

Yhteistyösopimuksessa sovitaan menettelytavoista ja tavoitteista 
neljällä eri alueella, joita ovat: 

 Kaupungin työvoiman saatavuuden tukeminen
 Yhteistyö yritysten työvoiman saatavuuden ja yrittäjyyden 

edistämiseksi
 Työttömyyden pitkittymisen ja työmarkkinoilta syrjäytymisen 

ehkäiseminen
 Kehittämisyhteistyö

Lisäksi sopimuksessa sopimuksen toteuttamisen koordinoinnista ja 
seurannasta.

Yhteistyösopimuksen tavoitteena on työllisyysmäärärahojen 
suuntaaminen niin, että niillä edistetään mahdollisimman tehokkaasti 
helsinkiläisten työttömien työllistymistä avoimille työmarkkinoille. 
Sopimuksen erityisenä painopisteenä ovat nuorten yhteiskuntatakuun 
piiriin kuuluvat työttömät nuoret.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Ritva Viljanen

Lisätiedot
Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Liitteet

1 Työllistämistoimikunnan esitys
2 Yhteistyösopimus

Tiedoksi: Muutoksenhakukielto, valmistelu

Henkilöstöosasto
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§ 569
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

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

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

  

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Ritva Viljanen

Lisätiedot
Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

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

hannu.hyttinen(a)hel.fi

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten 
viikolla 18 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

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

  

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Ritva Viljanen

Lisätiedot
Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

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

hannu.hyttinen(a)hel.fi
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Kaupunginhallitus

Tatu Rauhamäki
puheenjohtaja
(lukuun ottamatta 549 §)

Osku Pajamäki
puheenjohtaja
(549 §)

Anna Villeneuve
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Hannu Oskala Marcus Rantala

Osku Pajamäki
(lukuun ottamatta 549 §)

Laura Rissanen

Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Helsingin kaupungin 
kirjaamossa (Pohjoisesplanadi 11-13) 21.05.2013 ja asianosaista 
koskeva päätös on lähetetty seuraavana arkityöpäivänä pöytäkirjan 
nähtävänäpitämisestä.
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Anna Villeneuve
ts. hallintosihteeri
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 535, 537 - 550, 553, 555 - 562, 564 - 569 §:t

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 § 

2
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 536 §

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §

3
OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Pöytäkirjan 551, 552 ja 554 §: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
VALITUSOSOITUS

Pöytäkirjan 563 §

Tähän päätökseen saa hakea muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on 
kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös 
välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

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

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on 
asetettu yleisesti nähtäväksi.

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

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on seuraava:

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

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää 
vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
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Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

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

siihen vaaditaan tehtäväksi
 perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

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

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

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

Valitukseen on liitettävä

 päätös, johon haetaan muutosta, joko alkuperäisenä tai 
jäljennöksenä

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

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

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeus perii muutoksenhakuasian käsittelystä 90 euron 
oikeudenkäyntimaksun.

Pöytäkirja

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

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

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.


