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Kokousaika 26.08.2013 16:00 - 16:46

Kokouspaikka Kaupunginhallituksen istuntosali

Läsnä

Jäsenet

Rauhamäki, Tatu puheenjohtaja
Pajamäki, Osku 1. varapuheenjohtaja
Hakola, Juha
Halla-aho, Jussi
Karhuvaara, Arja
Kousa, Tuuli
Oskala, Hannu
Perälä, Erkki
Puhakka, Sirpa
Rantala, Marcus
Rissanen, Laura
Tenkula, Tarja
Torsti, Pilvi
Kolbe, Laura varajäsen
Rantanen, Tuomas varajäsen

Muut

Bogomoloff, Harry kaupunginvaltuuston 1. 
varapuheenjohtaja
poistui 16:22, saapui 16:27

Paavolainen, Sara kaupunginvaltuuston 2. 
varapuheenjohtaja

Pajunen, Jussi kaupunginjohtaja
saapui 16:05, poissa: 825 ja 826 §:t

Penttilä, Hannu apulaiskaupunginjohtaja
Räty, Laura apulaiskaupunginjohtaja
Viljanen, Ritva apulaiskaupunginjohtaja
Korhonen, Tapio rahoitusjohtaja
Ratasvuori, Eila hallintojohtaja
Tulensalo, Hannu henkilöstöjohtaja
Sarvilinna, Sami kaupunginlakimies
Waronen, Eero viestintäpäällikkö
Peltonen, Antti vs. päätösvalmisteluyksikön 

päällikkö
poistui 16:10, läsnä: 825 - 834 §:t

Hyttinen, Hannu kaupunginsihteeri
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Härmälä, Timo kaupunginsihteeri
Matikainen, Kristiina kaupunginsihteeri
Mickwitz, Leena kaupunginsihteeri

saapui 16:08, poissa: 825 - 827 §:t
Rautanen, Marja-Liisa kaupunginsihteeri
Sippola-Alho, Tanja kaupunginsihteeri
Vallittu, Anja kaupunginsihteeri
Saarinen, Erja apulaiskaupunginsihteeri
Villeneuve, Anna ts. hallintosihteeri
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§ Asia

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

826 Kj/2 Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano

827 Kj/1 V 11.9.2013, Nuorisolautakunnan jäsenen ja varajäsenen valinta

828 Kj/2 V 11.9.2013, Kaupunginhallituksen johtosäännön muuttaminen sekä 
kaupunginhallituksen johtamisen jaoston ja tietotekniikkajaoston 
asettaminen

829 Kj/3 V 11.9.2013, Helsingin kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 
muuttaminen

830 Ryj/1 V 11.9.2013, Helsingin kaupungin ympäristötoimen johtosäännön 
muuttaminen

831 Ryj/2 V 11.9.2013, Helsingin kaupungin ympäristöraportti vuodelta 2012

832 Kaj/1 V 11.9.2013, Vartiokylän tonttien 45196/4, 8 - 11 ja 17 asemakaavan 
muuttaminen (nro 12153, Roihupellon metrovarikon laajennus)

833 Kj/3 Harmaan talouden seurantaraportti 1/2013

834 Kj/4 Määrärahan myöntäminen Kansainvälisen designsäätiön vuosien 
2013–2015 rahoitusosuuden kattamiseen

835 Kj/5 Selvitys Checkpoint Helsinki -kuvataidehankkeen käynnistämisestä

836 Kj/6 Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

837 Kj/7 Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

838 Ryj/1 Lausunnon antaminen Finavia Oyj:lle Helsinki-Vantaan lentoaseman 
liikenteen meluntorjunnan toimintasuunnitelmasta

839 Ryj/2 Lausunnon antaminen Etelä-Suomen aluehallintovirastolle 
rakennusviraston ympäristölupahakemuksesta (Länsisatama)

840 Ryj/3 Lausunnon antaminen Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Surehand 
Oy:n ympäristölupahakemuksesta (Tattarisuo)

841 Ryj/4 Ympäristöterveyspäällikön viran määräaikaisen viranhoitajan 
määrääminen

842 Ryj/5 Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

843 Kaj/1 Lausunto ympäristöministeriölle kevennettyjen rakentamis- ja 
kaavamääräysten kokeilusta annetun lain muuttamisesta
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844 Kaj/2 Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

845 Stj/1 Utlåtande om Kårkulla samkommuns ekonomiplan 2014-2016

845 Stj/1 Lausunto Kårkulla samkommun-kuntayhtymän taloussuunnitelmasta 
vuosille 2014-2016

846 Stj/2 Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

847 Sj/1 Lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle opiskelijavalintarekisterilain ja 
koulutusta koskevien lakien sekä yhteishakuasetuksen muutoksesta

848 Sj/2 Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen
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§ 825
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä 
pöytäkirjan tarkastajien valinta 

Päätös

Kaupunginhallitus päätti todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja 
päätösvaltaiseksi.

Samalla kaupunginhallitus päätti valita pöytäkirjantarkastajiksi jäsenet 
Tenkulan ja Karhuvaaran sekä varatarkastajiksi jäsenet Perälän ja 
Hakolan.

Esittelijä
vs. kaupunginjohtaja
Hannu Penttilä

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee todeta kokouksen laillisesti koolle 
kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Samalla kaupunginhallitus päättänee valita pöytäkirjantarkastajiksi 
jäsenet Tenkulan ja Karhuvaaran sekä varatarkastajiksi jäsenet Karin 
ja Männistön.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen
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§ 826
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
vs. kaupunginjohtaja
Hannu Penttilä

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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§ 827
V 11.9.2013, Nuorisolautakunnan jäsenen ja varajäsenen valinta

HEL 2013-010647 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se päättäisi 
seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee

1. myöntää Susanna Haapalaiselle vapautuksen nuorisolautakunnan 
jäsenen luottamustoimesta

2. valita Susanna Haapalaisen henkilökohtainen varajäsen Aleksej 
Fedotov uudeksi jäseneksi 

3. valita _________________ Aleksej Fedotovin henkilökohtaiseksi 
varajäseneksi nuorisolautakuntaan vuoden 2016 lopussa 
päättyväksi toimikaudeksi

Samalla kaupunginvaltuusto päättänee tarkastaa pöytäkirjan tämän 
asian osalta heti.

Käsittely

Vastaehdotus:
Tarja Tenkula: Aleksej Fedotov uudeksi jäseneksi

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

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

anna.villeneuve(a)hel.fi

Liitteet

1 Susanna Haapalaisen eronpyyntö

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

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

1. myöntää Susanna Haapalaiselle vapautuksen nuorisolautakunnan 
jäsenen luottamustoimesta

2. valita __________________ uudeksi jäseneksi 
nuorisolautakuntaan vuoden 2016 lopussa päättyväksi 
toimikaudeksi. 

Samalla kaupunginvaltuusto päättänee tarkastaa pöytäkirjan tämän 
asian osalta heti.

Esittelijä

Susanna Haapalainen (SDP) pyytää 14.8.2013 vapautusta 
nuorisolautakunnan jäsenen luottamustoimesta paikkakunnalta muuton 
vuoksi.

Kaupunginvaltuusto valitsi 16.1.2013, 5 § Susanna Haapalaisen 
jäseneksi nuorisolautakuntaan toimikaudeksi 2013 - 2016. 
Kaupunginvaltuuston olisi valittava uusi jäsen toimikauden jäljellä 
olevaksi ajaksi.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

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

anna.villeneuve(a)hel.fi

Liitteet

1 Susanna Haapalaisen eronpyyntö

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Nuorisolautakunta
Taloushallintopalvelu-liikelaitos
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§ 828
V 11.9.2013, Kaupunginhallituksen johtosäännön muuttaminen sekä 
kaupunginhallituksen johtamisen jaoston ja tietotekniikkajaoston 
asettaminen

Pöydälle 26.08.2013

HEL 2013-010720 T 00 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Marko Karvinen, strategiapäällikkö, puhelin: 310 36257

marko.karvinen(a)hel.fi
Antti Peltonen, yksikön päällikkö vs., puhelin: 310 36018

antti.peltonen(a)hel.fi

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee esittää kaupunginvaltuustolle, että 
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee lisätä kaupunginhallituksen 
johtosääntöön uudet 2 b ja 2 c §:n sekä 8 b ja 8 c §:n seuraavasti:

2 b § Johtamisen jaosto

Kaupunginvaltuusto asettaa kaupunginhallituksen toimikaudeksi 
johtamisen jaoston. Jaostossa on yhdeksän jäsentä. Jokaisella 
jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Valtuusto valitsee jaoston 
puheenjohtajaksi ja varapuheenjohtajaksi kaupunginhallituksen 
jäsenen tai varajäsenen.

2 c § Tietotekniikkajaosto

Kaupunginvaltuusto asettaa kaupunginhallituksen toimikaudeksi 
tietotekniikkajaoston. Jaostossa on yhdeksän jäsentä. Jokaisella 
jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Valtuusto valitsee jaoston 
puheenjohtajaksi ja varapuheenjohtajaksi kaupunginhallituksen 
jäsenen tai varajäsenen.

8 b § Johtamisen jaoston tehtävät
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Johtamisen jaoston tehtävänä on tehdä esityksiä kaupunginhallitukselle 
kaupungin johtamisjärjestelmän uudistamisesta siten, että uudistukset 
voivat tulla voimaan vuoden 2017 alussa.

8 c § Tietotekniikkajaoston tehtävät

Tietotekniikkajaoston tehtävänä on

1       tehdä esityksiä tietotekniikkaa ja tietohallintoa koskevista 
periaatteista ja linjauksista sekä seurata niiden toteutumista 

2       seurata kaupungin tietotekniikkaohjelman laatimista, 
toimeenpanoa ja toteutumista 

3       hyväksyä tietotekniikan hankeohjelmaan hallintokuntien 
esityksestä tietotekniikkahankkeet, joiden kokonaiskustannusarvio 
ylittää miljoona euroa 

4       antaa lausunto kaupungin tietotekniikan hankeohjelman 
kokonaisuudesta. 

Samalla kaupunginvaltuusto päättänee muuttaa kaupunginhallituksen 
johtosäännön 4 §:n 1 momentin kuulumaan seuraavasti:

Kaupunginhallituksen, konsernijaoston ja tietotekniikkajaoston 
kokouksissa kaupunginjohtaja ja apulaiskaupunginjohtaja esittelevät 
toimialaansa kuuluvat asiat. Johtamisen jaoston kokouksissa 
kaupunginjohtaja esittelee asiat. Tarvittaessa kaupunginjohtaja 
ratkaisee, kenen esiteltäväksi asia kuuluu.

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättänee asettaa kaupunginhallituksen 
johtamisen jaoston ja tietotekniikkajaoston ja valita jaostojen 
puheenjohtajat, varapuheenjohtajat, jäsenet ja varajäsenet tämän 
päätöksen täytäntöönpanosta alkavaksi toimikaudeksi seuraavasti:

Johtamisen jaosto:

1. _____ varajäsen ______

2. _____ varajäsen ______

3. _____ varajäsen ______

4. _____ varajäsen ______

5. _____ varajäsen ______
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6. _____ varajäsen ______

7. _____ varajäsen ______

8. _____ varajäsen ______

9. _____ varajäsen ______

Puheenjohtaja: __________

Varapuheenjohtaja: ___________

Tietotekniikkajaosto:

1. _____ varajäsen ______

2. _____ varajäsen ______

3. _____ varajäsen ______

4. _____ varajäsen ______

5. _____ varajäsen ______

6. _____ varajäsen ______

7. _____ varajäsen ______

8. _____ varajäsen ______

9. _____ varajäsen ______

Puheenjohtaja: __________

Varapuheenjohtaja: ___________

Vielä kaupunginvaltuusto päättänee tarkastaa pöytäkirjan tämän asian 
osalta heti.

Esittelijä

Kaupunginhallituksen johtamisen jaoston ja tietotekniikkajaoston 
perustaminen liittyy kaupunginvaltuuston 24.4.2013, 122 § hyväksymän 
strategiaohjelman 2013–2016 täytäntöönpanoon.

Strategiaohjelman osion Tasapainoinen talous ja hyvä johtaminen 
kohdan Taitava johtaminen ja osaava henkilöstö toimenpiteenä 
todetaan, että kaupungin johtamisjärjestelmä uudistetaan. Uudistuksen 
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tavoitteena on kunnallisvaalituloksen heijastuminen kaupungin johtoon, 
demokraattisen päätöksenteon ja sen vaikuttavuuden parantaminen ja 
kaupunginvaltuuston ja -hallituksen roolin vahvistaminen kaupungin 
johtamisessa. Uudistusta valmistelemaan nimetään 
kaupunginhallituksen jaosto, jossa edustettuina ovat kaikki 
kaupunginhallitusryhmät. Jaosto tekee esitykset johtamisjärjestelmän 
uudistamisesta niin, että ne voivat astua voimaan vuoden 2017 alussa. 
Johtamisen jaosto on tarkoitus lakkauttaa, kun uudistus on tullut 
voimaan.

Saman osion kohdan Tehokkaat ja toimivat tukipalvelut toimenpiteenä 
mainitaan, että kaupunginhallituksen alaisuuteen perustetaan IT-jaosto, 
joka valvoo kaupungin tietotekniikkastrategiaa sekä tietohallinto- ja 
tietotekniikkainvestointeja eri hallinnonaloilla. Tavoitteena on yhteisten 
perus-IT-tehtävien hoitaminen keskitetysti keskushallinnossa.

Tietotekniikkajaoston tehtäväksi esitetään lisäksi, että se hyväksyy 
tietotekniikan hankeohjelmaan hallintokuntien esitykset 
tietotekniikkahankkeista, joiden kokonaiskustannusarvio ylittää miljoona 
euroa. Tämä koskee kaupunkiyhteisiä tietotekniikkahankkeita ja 
kaikkien hallintokuntien hankkeita.

Jaostoihin tulisi konsernijaoston mallin mukaisesti yhdeksän jäsentä 
varajäsenineen, jotta varmistetaan mahdollisuus toisaalta riittävän 
laaja-alaiseen osallistumiseen ja toisaalta tehokkaaseen työskentelyyn. 
Koska kysymyksessä on kaupunginhallituksen jaosto, puheenjohtaja ja 
varapuheenjohtaja olisivat kaupunginhallituksen jäseniä tai varajäseniä.

Kaupunginjohtaja toimisi esittelijänä johtamisen jaostossa, koska 
kysymys on kaupungin johtamiseen ja keskushallinnon toimintaan 
liittyvistä asioista.

Tietotekniikkajaostossa kaupunginjohtaja ja apulaiskaupunginjohtaja 
esittelevät toimialaansa kuuluvat asiat samoin kuin konsernijaostossa. 
Tarvittaessa kaupunginjohtaja ratkaisee, kenen esiteltäväksi asia 
kuuluu.

Esitys on valmisteltu yhteistyössä sääntötoimikunnan kanssa, joten 
erillistä sääntötoimikunnan lausuntoa ei ole annettu.

Kaupunginhallitus toteaa, että kaupunginvaltuuston tulisi valita 
kaupunginhallituksen tietotekniikkajaoston ja johtamisen jaoston 
jäsenet.

Vaalikelpoinen kunnanhallitukseen (kuntalain 35 §) on henkilö, joka on 
vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan
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1. kunnan keskushallinnossa kunnanhallituksen alaisena 
toimiva kunnan palveluksessa oleva henkilö,

2.      kunnan palveluksessa oleva henkilö, joka lautakunnan esittelijänä 
tai muuten vastaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi tulevien asioiden 
valmistelusta, eikä

3.      henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen 
jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen 
rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä, jos 
kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle kunnanhallituksessa 
tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan 
olennaista hyötyä tai vahinkoa.

Henkilöstön edunvalvonnasta asianomaisessa kunnassa huolehtivan 
yhteisön hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen puheenjohtaja 
ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen. Vaalikelpoinen ei myöskään 
ole henkilö, joka yhteisön neuvottelijana tai muussa vastaavassa 
ominaisuudessa vastaa edunvalvonnasta.

Kaupunginhallitus toteaa lisäksi, että kunnanhallituksen, lautakunnan ja 
johtokunnan jaostosta on soveltuvin osin voimassa, mitä 
asianomaisesta toimielimestä säädetään (kuntalain 17 § 4 mom.).

Tasa-arvolain 4a §:n 1 momentin mukaan valtion komiteoissa, 
neuvottelukunnissa ja muissa vastaavissa toimielimissä sekä 
kunnallisissa että kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimissä lukuun 
ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä 
kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu. 
Saman pykälän 3 momentin mukaan viranomaisten ja kaikkien niiden 
tahojen, joita pyydetään nimeämään ehdokkaita tässä pykälässä 
tarkoitettuihin toimielimiin, tulee mahdollisuuksien mukaan ehdottaa 
sekä naista että miestä jokaista jäsenpaikkaa kohden.

Kuntalain 60 §:n mukaan vaalissa tulevat valituiksi se tai ne, jotka ovat 
saaneet eniten ääniä.

Luottamushenkilöiden vaali toimitetaan suhteellisena, jos sitä vaatii 
läsnä olevista toimielimen jäsenistä vähintään määrä, joka saadaan 
jakamalla läsnä olevien lukumäärä valittavien lukumäärällä lisättynä 
yhdellä. Jos osamääräksi tulee murtoluku, se korotetaan lähinnä 
ylempään kokonaislukuun.

Varajäsenet valitaan samassa vaalissa kuin varsinaiset jäsenet. Jos 
varajäsenet ovat henkilökohtaisia, ehdokkaat on hyväksyttävä ennen 
vaalia ja ehdokkaana tulee olla sekä varsinainen jäsen että tämän 
varajäsen. Jos varajäsenet eivät ole henkilökohtaisia, valituiksi tulevat 
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varsinaisiksi jäseniksi valittujen jälkeen seuraavaksi eniten ääniä tai 
korkeimmat vertausluvut saaneet ehdokkaat.

Suhteellista vaalia toimitettaessa on noudatettava soveltuvin osin, mitä 
kunnallisvaaleista säädetään. Lisäksi valtuusto voi antaa määräyksiä 
vaalin toimittamisesta. Suhteellinen vaali ja vaadittaessa myös 
enemmistövaali on toimitettava suljetuin lipuin. Äänten mennessä tasan 
ratkaisee arpa.

Kaupunginhallituksen voimassa oleva johtosääntö ja muutosesitykset 
sisältävä johtosääntöluonnos ovat esityslistan liitteinä.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Marko Karvinen, strategiapäällikkö, puhelin: 310 36257

marko.karvinen(a)hel.fi
Antti Peltonen, yksikön päällikkö vs., puhelin: 310 36018

antti.peltonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Helsingin kaupunginhallituksen johtosääntö.pdf
2 Kaupunginhallitus johtosääntö muutettu 21.8.2013

Tiedoksi; Muutoksenhaku: kunnallisvalitus

Hallintokeskus
Talous- ja suunnittelukeskus
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§ 829
V 11.9.2013, Helsingin kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 
muuttaminen

HEL 2013-009291 T 00 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että 
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee muuttaa Helsingin kaupunginvaltuuston 
työjärjestyksen 24a §:n kuulumaan seuraavasti:

24a § Kyselytunti

Valtuuston päättämien varsinaisten kokousten yhteydessä järjestetään 
noin tunnin kestävä kyselytunti, jonka aikana valtuutetuilla on tilaisuus 
suullisesti esittää kaupunginjohtajalle ja apulaiskaupunginjohtajille 
yhteen asiaan kohdistuvia kysymyksiä näiden toimialaan kuuluvissa 
kaupungin toimintaa koskevissa asioissa. 

Valtuutetun, joka haluaa esittää kysymyksen, on toimitettava se 
kirjallisena ennen kokouksen alkua puheenjohtajalle.

Puheenjohtaja, mahdollisuuksien mukaan varapuheenjohtajien kanssa 
neuvoteltuaan, ratkaisee huomioon ottaen kysymyksen ajankohtaisuus 
ja merkittävyys, mitkä kysymykset esitetään kyselytunnilla ja missä 
järjestyksessä esitettävät kysymykset esitetään.

Kun kaupunginjohtaja tai apulaiskaupunginjohtaja on vastannut 
kysymykseen, kysymyksen esittäjällä on oikeus saada ensimmäinen 
puheenvuoro. Vastauksen enimmäiskesto on kolme ja puheenvuoron 
kaksi minuuttia. Valtuutettujen puheenvuorot pidetään paikalta. 
Puheenjohtaja voi harkintansa mukaan rajoittaa keskustelua. Valtuusto 
ei tee päätöstä keskustelussa käsitellyistä asioista. 

Kyselytunnilla käytettyjä puheenvuoroja ei kirjata kokouksen 
keskustelupöytäkirjaan.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

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

antti.peltonen(a)hel.fi

Liitteet



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 29/2013 12 (143)
Kaupunginhallitus

Kj/3
26.08.2013

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

1 Kvston työjärjestys 24a §

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee esittää kaupunginvaltuustolle, että 
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee muuttaa Helsingin kaupunginvaltuuston 
työjärjestyksen 24a §:n kuulumaan seuraavasti:

24a § Kyselytunti

Valtuuston päättämien varsinaisten kokousten yhteydessä järjestetään 
noin tunnin kestävä kyselytunti, jonka aikana valtuutetuilla on tilaisuus 
suullisesti esittää kaupunginjohtajalle ja apulaiskaupunginjohtajille 
yhteen asiaan kohdistuvia kysymyksiä näiden toimialaan kuuluvissa 
kaupungin toimintaa koskevissa asioissa. 

Valtuutetun, joka haluaa esittää kysymyksen, on toimitettava se 
kirjallisena ennen kokouksen alkua puheenjohtajalle.

Puheenjohtaja, mahdollisuuksien mukaan varapuheenjohtajien kanssa 
neuvoteltuaan, ratkaisee huomioon ottaen kysymyksen ajankohtaisuus 
ja merkittävyys, mitkä kysymykset esitetään kyselytunnilla ja missä 
järjestyksessä esitettävät kysymykset esitetään.

Kun kaupunginjohtaja tai apulaiskaupunginjohtaja on vastannut 
kysymykseen, kysymyksen esittäjällä on oikeus saada ensimmäinen 
puheenvuoro. Vastauksen enimmäiskesto on kolme ja puheenvuoron 
kaksi minuuttia. Valtuutettujen puheenvuorot pidetään paikalta. 
Puheenjohtaja voi harkintansa mukaan rajoittaa keskustelua. Valtuusto 
ei tee päätöstä keskustelussa käsitellyistä asioista. 

Kyselytunnilla käytettyjä puheenvuoroja ei kirjata kokouksen 
keskustelupöytäkirjaan.

Esittelijä

Ehdotetut muutokset liittyvät kaupunginvaltuuston kyselytunnin 
kehittämiseen.

Nykyisin valtuutetut toimittavat kyselytunnille tarkoitetut kysymykset 
kokousta edeltävän viikon maanantaina kirjaamoon. Tämän jälkeen 
kysymykset kirjataan ja toimitetaan puheenjohtajistolle. 
Puheenjohtajisto ratkaisee, mitkä kysymykset käsitellään kyselytunnilla 
suullisesti ja mihin annetaan kirjallinen vastaus. 

Kysymykset lähetetään asianomaiselle toimialalle vastauksen 
laatimista varten. Suullisesti käsiteltävien kysymysten osalta 
kysymyksen laatija esittää kyselytunnilla kysymyksen, johon 
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kaupunginjohtaja tai apulaiskaupunginjohtaja valmistellun vastauksen 
perusteella vastaa. Tämän jälkeen käydään keskustelu. Kirjallisesti 
vastattavaksi tarkoitettujen kysymysten osalta valmisteltu vastaus 
toimitetaan kirjallisesti. Nykyinen työjärjestyksen 24a § on liitteenä 1.

Ehdotetulla muutoksella olisi tarkoitus tehdä kyselytunnista 
dynaamisempi ja erityisen ajankohtaisiin asioihin keskittyvä. Keskustelu 
muuttuisi nopeatempoisemmaksi ja avoimemmaksi. 
Kaupunginjohtajalla tai apulaiskaupunginjohtajilla ei olisi tilaisuutta 
saada kysymyksiä etukäteen, joten kysymykset eivät voisi olla kovin 
yksityiskohtaisia. Valmistelemattomuus heijastuisi myös vastauksiin, 
jotka todennäköisesti muuttuisivat myös yleisimmiksi.  

Kysymykset toimitettaisiin puheenjohtajalle vasta ennen kokouksen 
alkua. Puheenjohtajiston vastuu käsiteltävien kysymysten valinnassa 
korostuisi. Esitettävien kysymysten määrää ei tarvitsisi kuitenkaan 
ennalta määrätä, vaan keskustelun kulusta riippuen kyselytunnin 
aikana voitaisiin käsitellä puheenjohtajiston määrittämässä 
järjestyksessä vaikka kaikki kysymykset.

Kirjallisesti kysymyksiin, edes niihin, joita ei ehdittäisi käsitellä 
kyselytunnin aikana, ei vastattaisi enää lainkaan. Ainoastaan jos 
suullisesti esitettyyn kysymykseen kaupunginjohtaja tai asianomainen 
apulaiskaupunginjohtaja ei osaisi kysymyksen sisällöstä johtuvista 
syistä vastata, toimitettaisiin kirjallinen vastaus valtuutettujen tietoon 
luottamushenkilöportaaliin. Valtuutetuilla on edelleen mahdollisuus 
tehdä aloitteita sekä kääntyä kirjallisin kysymyksin kaupunginjohtajan ja 
apulaiskaupunginjohtajien puoleen kokouksen ulkopuolella.

Yleisö ei pystyisi enää esityslistoilta tai pöytäkirjoista seuraamaan 
kysymyksiä ja niihin annettuja vastauksia. Esityslistalle kysymyksiä ei 
voitaisi laittaa, koska ne eivät olisi tiedossa ennen kokousta. 
Pöytäkirjan liitteeksi kysymyksiä ei myöskään laitettaisi, mutta Helsinki-
kanavalta keskustelua voisi kuitenkin aina seurata niin suorana 
lähetyksenä kuin tallenteena.

Ehdotukseen sisältyy uusi momentti, jonka mukaan kyselytunnista ei 
pidettäisi keskustelupöytäkirjaa. Keskustelupöytäkirja on virallinen 
kokouksen kulkua ja siellä käytettyjä puheenvuoroja kuvaava pöytä-
kirja. Pöytäkirjaan kirjatut puheenvuorot ovat virallisia kannanottoja 
asioihin, ja pöytäkirjoja on käytetty tarvittaessa todisteena 
hallintotuomioistuimissa. Koska tarkoituksena on pitää keskustelu 
avoimena, ei käytyä keskustelua kirjattaisi pöytäkirjaan.

Kysymysten pituuden rajoitus 25 konekirjoitusrivistä poistettaisiin. 
Käytävän keskustelun muotoon ei ehdoteta muutoksia lukuun ottamatta 
muutosta, jonka mukaan muun keskustelun lisäksi myös itse kysymys 
esitettäisiin valtuutetun paikalta.
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Esitys on valmisteltu yhdessä sääntötoimikunnan kanssa, joten erillistä 
sääntötoimikunnan lausuntoa ei ole.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

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

antti.peltonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Kvston työjärjestys 24a §

Tiedoksi; muutoksenhaku: kunnallisvalitus

Hallintokeskus

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 12.08.2013 § 782

Pöydälle 12.08.2013

HEL 2013-009291 T 00 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle 26.8.2013 saakka.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

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

antti.peltonen(a)hel.fi
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§ 830
V 11.9.2013, Helsingin kaupungin ympäristötoimen johtosäännön 
muuttaminen

Pöydälle 26.08.2013

HEL 2013-005065 T 00 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä

Lisätiedot
Erja Saarinen, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 36102

erja.saarinen(a)hel.fi

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättänee hyväksyä Helsingin kaupungin 
ympäristötoimen johtosäännön kuulumaan 1.1.2014 lukien seuraavasti:

HELSINGIN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

1 § Toimiala

Helsingin kaupungin ympäristölautakunta ja sen alainen Helsingin 
kaupungin ympäristökeskus huolehtivat kaupungin 
ympäristönsuojelusta, ympäristöterveydenhuollosta ja 
eläinlääkintähuollosta kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen 
hyväksymien tavoitteiden mukaisesti.

Lautakunta toimii, ellei toisin ole määrätty, ympäristönsuojelu-, 
terveydensuojelu- ja leirintäalueviranomaisena sekä maastoliikenne- ja 
vesiliikennelaeissa tarkoitettuna kunnan viranomaisena ja 4 §:ssä 
mainittujen lakien tarkoittamana valvonta- ja muuna viranomaisena.

Lautakunta ja virasto edistävät osaltaan luonnon- ja maisemansuojelua 
sekä luonnon virkistyskäyttöä yhteistyössä kaupungin muiden 
hallintokuntien kanssa.

2 § Lautakunta

Lautakunnassa on yhdeksän jäsentä. Jokaisella jäsenellä on 
henkilökohtainen varajäsen.

3 § Esittely
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Lautakunnan kokouksissa viraston päällikkö esittelee virastoa 
kokonaisuudessaan, hallinto- ja tukipalvelut -osastoa sekä useampaa 
kuin yhtä osastoa koskevat asiat.

Elintarviketurvallisuuspäällikkö, ympäristönsuojelupäällikkö ja 
ympäristöterveyspäällikkö esittelevät osastonsa toimialaan kuuluvat 
asiat.

Viraston päällikkö voi ottaa alaiselleen esittelijälle kuuluvan asian 
esiteltäväkseen.

4 § Lautakunnan tehtävät

Lautakunnan tehtävänä on, ellei toisin ole määrätty,

1 toimia elintarvikelain, kuluttajaturvallisuuslain, 
tupakkalain ja nikotiinivalmisteiden vähittäismyynnin 
osalta lääkelain tarkoittamana valvonta- ja muuna 
viranomaisena

2 valvoa, että virasto toimii vahvistetun talousarvion 
puitteissa sekä kaupunginvaltuuston ja 
kaupunginhallituksen asettamien tavoitteiden 
mukaisesti

3 asettaa osaltaan virastolle tavoitteet sekä seurata 
niiden toteutumista

4 päättää hinnoista, maksuista, vuokrista ja 
korvauksista sekä hyväksyä perusteet, joiden 
mukaan viranhaltija päättää mainituista asioista

5 hyväksyä tilahankkeita koskevat tarveselvitykset 
sekä vahvistaa rajat, joiden mukaan viranhaltija 
päättää mainituista asioista

6 päättää hankinnoista sekä vahvistaa rajat, joiden 
mukaan viranhaltija päättää hankinnoista

7 päättää hallintaoikeutensa puitteissa maa-alueiden, 
tilojen ja laitteiden vuokralle antamisesta sekä 
muusta käyttöön luovuttamisesta kerrallaan 
kauintaan viiden vuoden ajaksi samoin kuin 
toistaiseksi, jos vuokrasuhde on sovittu päättyväksi 
kauintaan kuuden kuukauden kuluttua 
irtisanomisesta, sekä hyväksyä perusteet, joiden 
mukaan viranhaltija päättää vuokralle antamisesta ja 
muusta käyttöön luovuttamisesta

8 päättää kaupunginhallituksen vahvistamissa rajoissa 
huonetilojen vuokralle ottamisesta sekä hyväksyä 
perusteet, joiden mukaan viranhaltija päättää 
vuokralle ottamisesta
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9 päättää viraston hallinnassa olevan irtaimen 
omaisuuden käyvästä arvosta luovuttamisesta 
lukuun ottamatta osakkeita sekä vahvistaa rajat, 
joiden mukaan viranhaltija päättää luovuttamisesta

10 päättää kaupunginhallituksen vahvistamissa rajoissa 
viraston hallinnassa olevan irtaimen omaisuuden 
luovuttamisesta vastikkeetta tai alle käyvän arvon

11 myöntää vahingonkorvaus silloin, kun kaupunki on 
virastoa koskevissa asioissa korvausvelvollinen 
taikka vahingon korvaaminen katsotaan 
kohtuulliseksi sekä vahvistaa rajat, joiden mukaan 
viranhaltija myöntää vahingonkorvauksen

12 myöntää kokonaan tai osittain vapautus viraston 
henkilökuntaan kuuluvalle hänen velvollisuudestaan 
korvata virka- tai työtehtävissä aiheuttamansa 
vahinko, ellei asianomainen ole aiheuttanut sitä 
tahallaan tai törkeällä tuottamuksella, sekä 
vahvistaa rajat, joiden mukaan viranhaltija myöntää 
vapautuksen

13 myöntää vapautus virastolle tulevan maksun, 
korvauksen ja muun saatavan suorittamisesta sekä 
hyväksyä perusteet, joiden mukaan viranhaltija 
myöntää vapautuksen

14 asettaa, kun asian laatu sitä erityisesti edellyttää, 
valmistelemaan määrättyä asiaa tilapäinen jaosto, 
josta on soveltuvin osin voimassa, mitä 
lautakunnasta on määrätty

15 päättää luonnonsuojelulaissa tarkoitetuista 
luonnonmuistomerkkejä koskevista asioista

16 huolehtia eläinsuojeluvalvonnan, 
eläinlääkintähuoltolain mukaisten kunnalle kuuluvien 
tehtävien sekä eläinsuojelulain mukaisen 
löytöeläinten hoidon järjestämisestä

17 huolehtia kunnan ympäristöterveydenhuollon ja 
ympäristönsuojelun valvontasuunnitelmien 
laatimisesta ja niiden toteutumisen arvioinnista

18 myöntää ympäristönsuojelulain mukainen poikkeus 
laissa säädetyistä talousjätevesien käsittelyä 
koskevista vaatimuksista

19 huolehtia ympäristönsuojelulain ja ilmanlaadusta 
annetun valtioneuvoston asetuksen mukaisten 
ohjelmien tai suunnitelmien laatimisesta, 
toteutuksen koordinoinnista ja seurannasta

20 huolehtia ympäristönsuojelulain mukaisten 
meluselvityksen ja meluntorjunnan 
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toimintasuunnitelman laatimisesta ja tarkistamisesta 
sekä toteutuksen koordinoinnista ja seurannasta

21 huolehtia osaltaan energiatehokkuuteen sekä 
ilmastonmuutoksen hillintään ja sopeutumiseen 
liittyvästä ohjauksesta, neuvonnasta ja tiedotuksesta

5 § Toimivallan edelleen siirtäminen

Lautakunta voi siirtää ympäristönsuojelulain, jätelain, vesihuoltolain, 
terveydensuojelulain, maastoliikennelain, vesiliikennelain, ulkoilulain, 
merenkulun ympäristönsuojelulain, elintarvikelain, 
kuluttajaturvallisuuslain, tupakkalain, lääkelain sekä näiden säädösten 
nojalla annetun asetuksen tai päätöksen perusteella lautakunnalle 
annetun tehtävän lautakunnan alaiselle viranhaltijalle, jollei laissa 
erikseen toisin ole säädetty.

6 § Organisaatio

Virastossa on seuraavat osastot:

 elintarviketurvallisuusosasto
 ympäristöterveysosasto
 ympäristönsuojeluosasto
 hallinto- ja tukipalvelut -osasto

Osastojen toimistotasoisesta yksikköjaosta päättää lautakunta.

Viraston päällikkönä on ympäristöjohtaja. Elintarviketurvallisuusosaston 
päällikkönä on elintarviketurvallisuuspäällikkö, 
ympäristöterveysosaston päällikkönä ympäristöterveyspäällikkö, 
ympäristönsuojeluosaston päällikkönä ympäristönsuojelupäällikkö ja 
hallinto- ja tukipalvelut -osaston päällikkönä hallintopäällikkö.

Virastossa on lisäksi muuta henkilökuntaa.

7 § Johtaminen

Viraston päällikkö johtaa viraston toimintaa ja vastaa siitä, että 
hyväksytyt tavoitteet saavutetaan.

Osaston päällikkö johtaa osaston toimintaa ja vastaa siitä, että 
hyväksytyt tavoitteet saavutetaan.

8 § Osastojen toimiala

Elintarviketurvallisuusosasto huolehtii elintarvikevalvontaan ja 
talousveden valvontaan liittyvistä tehtävistä sekä 
eläinsuojeluvalvonnasta, eläinlääkintähuollosta ja muista kunnalle 
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eläinlääkintähuoltolaissa osoitetuista tehtävistä hyväksyttyjen 
tavoitteiden mukaisesti.

Ympäristöterveysosasto huolehtii terveydensuojelusta, 
kuluttajaturvallisuusvalvonnasta, tupakkavalvonnasta sekä 
nikotiinivalmisteiden vähittäismyyntiin liittyvistä tehtävistä hyväksyttyjen 
tavoitteiden mukaisesti.

Ympäristönsuojeluosasto huolehtii ympäristönsuojeluun, 
vesiensuojeluun, luonnonsuojeluun sekä vesi- ja maastoliikenteeseen 
liittyvistä tehtävistä hyväksyttyjen tavoitteiden mukaisesti. Lisäksi 
osasto huolehtii kunnan ympäristönsuojelun hallinnosta annetussa 
laissa ympäristösuojeluviranomaiselle määrätyistä tehtävistä sekä 
ilman laadun varautumissuunnitelman toimeenpanosta viranomaisten 
päätösten perusteella.

Hallinto- ja tukipalvelut -osasto huolehtii keskitetyistä 
hallintopalveluista, viestinnästä ja tietohallinnosta sekä välillisten 
pakkokeinojen täytäntöönpanoon liittyvistä tehtävistä hyväksyttyjen 
tavoitteiden mukaisesti.

Lisäksi osastot huolehtivat toimialaansa kuuluvasta tutkimuksesta, 
kehittämisestä, tiedotuksesta ja neuvonnasta.

9 § Viraston päällikön tehtävät

Viraston päällikön tehtävänä on, ellei hän ole määrännyt tehtävää 
muulle viranhaltijalle,

1 hyväksyä toimintasäännöt
2 siirtää viraston palveluksessa oleva henkilö ja 

vastaava virka tai toimi viraston osastosta toiseen 
asianomaisia esimiehiä, asianomaista henkilöä sekä 
tämän sitä pyytäessä luottamusmiestä kuultuaan

3 panna täytäntöön henkilökuntaa koskevat virka- ja 
työehtosopimukset sekä vastaavat sopimukset 
huomioon ottaen, mitä kaupunginhallituksen 
johtosäännössä on määrätty

4 hakea kaupungin puolesta, lukuun ottamatta 
Euroopan Unionin rahoitusta, ympäristötoimen 
toimialaan kuuluvat valtionosuudet ja -avustukset 
sekä niihin verrattavat etuudet ja käyttää näissä 
asioissa kaupungin puhevaltaa

5 määrätä kaupungineläinlääkäreiden keskinäisestä 
tehtäväjaosta

6 määrätä siirtymisestä perus- ja tehostettuun 
valmiuteen ilmanlaadun heiketessä ja tarpeellisiin 
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toimiin ryhtymisestä kuten suositusten ja varoitusten 
antamisesta ja tiedottamisesta ilmanlaadun 
turvaamiseksi, sekä tehdä kaupunginjohtajalle 
esityksiä ympäristönsuojelulain edellyttämiin 
ilmanlaadun turvaamista koskeviin toimenpiteisiin 
ryhtymiseksi.

Lisäksi viraston päällikkö suorittaa kaupunginjohtajan, asianomaisen 
apulaiskaupunginjohtajan ja lautakunnan määräämät muut tehtävät.

10 § Osaston päällikön tehtävät

Osaston päällikön tehtävänä on suorittaa kaupunginjohtajan, 
asianomaisen apulaiskaupunginjohtajan, lautakunnan ja viraston 
päällikön määräämät tehtävät.

11 § Estyneenä oleminen

Viraston päällikön ollessa estyneenä hänen tehtäviään hoitaa 
lautakunnan määräämä osaston päällikkö.

Osaston päällikön ollessa estyneenä hänen tehtäviään hoitaa viraston 
päällikön määräämä viranhaltija.

12 § Kelpoisuusvaatimukset

Viraston päällikön ja osaston päällikön kelpoisuusvaatimuksena on 
ylempi korkeakoulututkinto, minkä lisäksi hänellä tulee olla kokemusta 
hallinto- ja johtamistehtävissä.

Muulta henkilökunnalta vaadittavan kelpoisuuden määrää valinnan 
suorittaja.

13 § Henkilökunnan ottaminen

Viraston päällikön ottaa kaupunginvaltuusto lautakunnan annettua 
hakijoista lausuntonsa.

Osaston päällikön ottaa kaupunginhallitus lautakunnan annettua 
hakijoista lausuntonsa.

Toimistotasoisen yksikön päällikön ottaa lautakunta.

Muun henkilökunnan ottaa viraston päällikkö tai hänen määräämänsä.

14 § Esitykset ja lausunnot ulkopuolisille sekä puhevallan käyttö
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Lautakunnan ja viraston esitykset ja lausunnot kaupungin ulkopuolisille 
on toimitettava kaupunginhallituksen välityksellä, jollei tätä asian 
vähäisen periaatteellisen tai taloudellisen merkityksen johdosta ole 
pidettävä tarpeettomana tai ellei ole toisin määrätty.

Lautakunta käyttää kaupungin ja lautakunnan puhevaltaa lautakunnan 
päätöksiä koskevissa muutoksenhakuasioissa. Puhevaltaa käyttää 
kuitenkin viraston päällikkö tai hänen määräämänsä viranhaltija, jos 
hän yhtyy lautakunnan päätökseen.

Esittelijä

Ympäristökeskus aloitti toimintansa itsenäisenä virastona 1.1.1991 ja 
on siitä lähtien toiminut pääosin alkuperäisten periaatteiden mukaisesti 
organisoituneena. Organisoitumisen pääperiaate oli se, että keskeisten 
toimialojen, ympäristönsuojelu ja ympäristöterveydensuojelu, välistä 
rajaa häivytettiin sillä että esim. ympäristövalvontayksikössä on 
hoidettu molempien toimialojen tehtäviä. Tämän ohella 
ympäristöterveysyksikkö alun perin hoiti ympäristönsuojelun piiriin 
kuuluvaa jätehuollon ja roskaantumisen valvontaa. Järjestelyllä 
eriytettiin kunnallisesta ympäristönsuojelun hallinnosta annettuun lakiin 
perustuvat tehtävät omaan osastotasoiseen yksikköönsä ja eri 
sektorilakeihin perustuvat lupa- ja valvontatehtävät omaan 
yksikköönsä. Ratkaisun tarkoituksena oli poistaa hallinnossa vallinneita 
päällekkäisyyksiä ja toimivaltaristiriitoja.

Kuluneina vuosikymmeninä on kuitenkin käynyt ilmi, etteivät 
alkuperäiset tavoitteet ole toteutuneet tyydyttävällä tavalla. Tämän 
vuoksi on perusteltua toteuttaa uudistus, jolla ympäristönsuojeluun 
liittyvät tehtävät sijoitetaan organisatorisesti yhteen osastoon ja 
toisaalta terveydensuojeluun liittyvät tehtävät omaan osastoonsa. 
Elintarviketurvallisuuteen liittyvät tehtävät on perusteltua sijoittaa 
omaan osastoonsa sen vuoksi, että lainsäädännön uudistumisen myötä 
elintarvikkeisiin ja toiminnan toimitiloihin liittyvät asiat on erotettu 
terveydensuojelusta omaan lainsäädäntöön perustuvaksi toiminnaksi.

Ympäristölautakunta on tehnyt esityksen ympäristötoimen 
johtosäännön muuttamiseksi, koska nykyinen johtosääntö ei ole kaikilta 
osiltaan ajan tasalla eräiden lainsäädäntömuutosten, toimivalta- ja 
nimikemuutosten vuoksi. Lisäksi eräitä ilmansuojeluun liittyviä tehtäviä 
esitetään otettavaksi johtosääntöön, koska ne eivät kuulu tällä hetkellä 
minkään Helsingin kaupungin lautakunnan perustehtäviin. Näiltä osin 
esitetään tehtäväksi ympäristötoimen johtosäännön päivitys 
nykytilannetta vastaavaksi.

Johtosäännön muutosesitys on ollut useaan kertaan 
ympäristökeskuksen yhteistoimintapöytäkirjan 27.11.2009 mukaisessa 
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käsittelyssä, viimeksi 22.4.2014. Esityksessä on huomioitu 
henkilöstötoimikunnassa esille tulleet muutos- ja täydennysesitykset.

Ympäristölautakunnan esitys ja sääntötoimikunnan ehdotus, henkilöstötoimikunnan lausunto

Ympäristölautakunta päätti 7.5.2013 § 143 esittää, että Helsingin 
kaupungin ympäristötoimen johtosääntöä muutetaan lautakunnan 
päätöksen liitteen mukaiseksi ja että se tulee voimaan 1.1.2014 alkaen. 
Lisäksi ympäristölautakunta päätti esittää, että samalla 
kaupunginvaltuusto kumoisi kaupunginvaltuuston 14.11.1990 
hyväksymän Helsingin kaupungin ympäristölautakunnan ja 
ympäristökeskuksen johtosäännön siihen myöhemmin tehtyine 
muutoksineen 1.1.2014 lukien.

Sääntötoimikunta on käsitellyt ympäristölautakunnan esityksen 
(7.5.2013) ympäristötoimen johtosäännön muuttamiseksi ja antanut 
asiasta lausunnon 7.6.2013 (liite 2). Sääntötoimikunta katsoo, että 
ympäristölautakunta esittää johtosääntöä sekä muutettavaksi että 
kumottavaksi. Sääntötoimikunta tulkitsee, että ympäristölautakunta 
esittää hyväksyttäväksi kokonaan uuden johtosäännön. 
Sääntötoimikunta ehdottaa ympäristölautakunnan esitykseen stilistisiä 
ja johtosääntökäytäntöjen mukaisia muutoksia. Lisäksi 
sääntötoimikunta ehdottaa tekstimuotoiluja 1 § 2 momenttiin sekä 4 § 1 
momentin 21 kohtaan.

Kun kyseessä on uusi johtosääntö, voimassaolevassa johtosäännössä 
kumotuiksi mainitut kohdat on poistettu ja johtosääntöehdotuksen 
pykälänumerointi korjattu juoksevaksi. Lisäksi voimassaolevassa 
johtosäännössä olevat viittaukset säädösten pykäliin on poistettu.

Helsingin kaupungin ympäristötoimen voimassaoleva johtosääntö on 
liitteenä 1. Sääntötoimikunnan ehdotus Helsingin kaupungin 
ympäristötoimen johtosäännöksi on liitteenä 3.

Henkilöstötoimikunnan johtosääntöjaosto on tutustunut 
sääntötoimikunnan ehdotukseen. Henkilöstötoimikunnan 
johtosääntöjaosto päätti 14.6.2013 lausuntonaan, että sillä ei ole 
huomauttamista ympäristötoimen johtosäännön muutosesitykseen. 
Lausunto on liitteenä 4.

Esittelijä viittaa sääntötoimikunnan lausuntoon ja toteaa, että 
päätösehdotus on sääntötoimikunnan ehdottaman mukainen.

Perustelut

Perusteluissa kuvataan pykäläkohtaisesti kunkin pykälän perustelut. 
Voimassaolevan johtosäännön vastaava pykälä on mainittu sulkeissa.

1 § Toimiala (1 §)
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1 mom.

Sana ”ympäristötoimesta” esitetään muutettavaksi sanaksi 
”ympäristönsuojelusta”. Lisäksi toimialasta esitetään poistettavaksi 
kuluttajaneuvonnasta huolehtiminen.

Ympäristönsuojelu ilmaisee toimialan sisällön tarkemmin kuin sana 
ympäristötoimi, joka laajempana käsitteenä sisältyy johtosäännön 
otsikkoon.

Kuluttajaneuvonta siirtyi 1.1.2009 lukien kunnilta valtakunnalliseksi 
palveluksi, jota ohjaa kuluttajavirasto.

2 mom.

Toisessa momentissa ilmaistaan lautakunnan viranomaisasema. 

Voimassaolevan johtosäännön toimialapykälässä mainittuja valvonta- 
ja muita viranomaistehtäviä esitetään siirrettäväksi jäljemmäksi 4 §:ään 
(Lautakunnan tehtävät).

Toisesta momentista esitetään poistettavaksi kemikaalilakiin perustuva 
viranomaisvalvontatehtävä. Lisäksi esitetään poistettavaksi yksityisestä 
terveydenhuollosta annetussa laissa (152/1990) tarkoitettujen tilojen 
tarkastaminen.

Ympäristölautakunnan viranomaisasema perustuu kuntien 
ympäristönsuojelun hallinnosta annettuun lakiin (64/1986), jonka 
mukaan ympäristönsuojeluviranomaisen tehtävät hoitaa kunnan 
määräämä toimielin (kunnan ympäristönsuojeluviranomainen).

Terveydensuojelulain (763/1994) mukaan kunnan terveydensuojeluun 
kuuluvista tehtävistä huolehtii kunnan määräämä lautakunta tai muu 
monijäseninen toimielin (kunnan terveydensuojeluviranomainen).

Ulkoilulain (606/1973) mukaan leirintäaluetta koskevien säännösten ja 
määräysten noudattamista valvoo kunnan leirintäalueviranomainen 
(kunnan leirintäalueviranomainen).

Uusi kemikaalilaki (599/2013) on annettu 9.8.2013. Uudella lailla on 
kumottu vuoden 1989 kemikaalilaki (744/1989). Uudistuksessa 
kemikaalivalvontatehtäviä on keskitetty valtion viranomaisille ja kunnilta 
poistuu kunnan kemikaalivalvontaviranomaisen tehtävät. Uusi 
kemikaalilaki tulee voimaan 1.9.2013.

Tilojen tarkastaminen on laissa yksityisestä terveydenhuollosta 
annetun lain muuttamisesta (928/2009) määritelty terveyslautakunnan 
tehtäväksi.

3 mom.
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Ilmaisu ”ympäristövaikutusten selvittämistä ja arviointia 
kaupunginhallinnossa” esitetään poistettavaksi.

Ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain (468/1994) 
mukaan yhteysviranomaisen on varattava hankkeen vaikutusalueen 
kunnille tilaisuus antaa lausuntonsa arviointiohjelmasta. Esitysten ja 
lausuntojen antaminen kaupungin ulkopuolisille sekä puhevallan käyttö 
ilmaistaan ehdotuksen 14 §:ssä.

3 § Esittely (3 §)

1 ja 2 mom.

Organisaatiotermi ”yksikkö” esitetään muutettavaksi termiksi ”osasto”.

Perustelut esitetään kohdassa 6 § Organisaatio.

2 mom.

Esittelijöiden nimikkeet esitetään muutettaviksi nimikkeiksi 
elintarviketurvallisuuspäällikkö, ympäristönsuojelupäällikkö ja 
ympäristöterveyspäällikkö.

Nimikkeet ympäristövalvontapäällikkö ja ympäristötutkimuspäällikkö on 
muutettu kaupunginhallituksen päätöksellä 28.5.2012 § 663 
nimikkeeksi ympäristöpäällikkö. Muut perustelut esitetään kohdassa 6 
§ Organisaatio.

4 § Lautakunnan tehtävät (6 §)

1 mom. 1-kohta

Kohtaan 1 esitetään lisättäväksi tehtäviä, joissa lautakunta toimii 
erinäisten lakien tarkoittamana valvonta- ja muuna viranomaisena.

Elintarvikelain (23/2006) mukaan kunnan on huolehdittava alueellaan 
elintarvikevalvonnasta. Kunnassa nämä tehtävät hoitaa kunnan 
määräämä lautakunta tai muu monijäseninen toimielin (kunnan 
valvontaviranomainen).

Kulutustavaroiden ja kuluttajapalvelusten turvallisuudesta on säädetty 
uudella 1.1.2012 voimaan tulleella kuluttajaturvallisuuslailla (920/2011), 
jolla kumottiin aiempi kulutustavaroiden ja kuluttajapalvelusten 
turvallisuudesta annettu laki (75/2004). Kuluttajaturvallisuuslain 
mukaan kunnan tehtävänä on alueellaan valvoa ko. lain noudattamista. 
Kunnassa nämä tehtävät hoitaa kunnan määräämä lautakunta tai muu 
monijäseninen toimielin.

Lain ”Toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi annettu laki” 
(693/1976) nimike muutettiin lakimuutoksen 698/2010 yhteydessä 
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tupakkalaiksi. Muutos tuli voimaan 1.10.2010. Tupakkalain mukaan 
kunta valvoo alueellaan ko. lain noudattamista. Kunnan alueella ko. lain 
mukaisista tehtävistä huolehtii kunnan määräämä toimielin.

Lääkelain muuttamisesta annetun lain (22/2006) mukaan kunnan tulee 
tarkastaa nikotiinivalmisteiden varastointi- ja myyntipaikkoja sekä 
valvoa nikotiinivalmisteiden myyntiä.

(1 mom. 15-kohta)

Voimassaolevan johtosäännön kohta 15 esitetään kumottavaksi. 
Kohdan viittaus maastoliikennelakiin ja vesiliikennelakiin esitetään 
sisällytettäväksi toimialapykälään (1 §).

(1 mom. 16-kohta)

Voimassaolevan johtosäännön kohta 16 esitetään kumottavaksi. 
Kohdan maininta lausuntojen antamisesta sisältyy ehdotuksen 14 
§:ään (Esitykset ja lausunnot ulkopuolisille sekä puhevallan käyttö).

(1 mom. 17-kohta)

Voimassaolevan johtosäännön kohta 17 esitetään kumottavaksi. 
Kohdan maininta ympäristön tilan seurannasta sisältyy lautakunnan 
viranomaistehtäviin (1 § Toimiala).

(1 mom. 18-kohta)

Voimassaolevan johtosäännön kohta 18 esitetään kumottavaksi. 
Kohdan maininta luonnonsuojelualueiden ja -kohteiden hoidon 
suunnittelusta sisältyy lautakunnan viranomaistehtäviin (1 § Toimiala).

1 mom. 16-kohta (19-kohta)

Kohtaan 16 esitetään lisättäväksi eläinlääkintähuoltolain mukaiset 
tehtävät ja eläinsuojelulain mukaisen löytöeläinten hoidon 
järjestäminen.

Eläinsuojelulain (247/1996) mukaan kunnaneläinlääkäri ja kunnan 
terveydensuojeluvalvontaa hoitava viranhaltija valvovat ko. lain 
noudattamista kunnan alueella. 

Eläinlääkintähuoltolain (765/2009) mukaan kunta järjestää alueellaan 
peruseläinlääkäripalvelut ja kiireellisen eläinlääkärinavun sekä 
elintarvikkeiden turvallisuuden valvonnan ja kunnaneläinlääkärille 
säädettyjen tehtävien hoidon siten kuin ko. laissa säädetään. Kunnassa 
näistä tehtävistä huolehtii kunnan määräämä lautakunta tai muu 
monijäseninen toimielin. 
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Eläinsuojelulain mukaan kunnan on huolehdittava alueellaan irrallaan 
tavattujen ja talteenotettujen koirien ja kissojen sekä muiden 
vastaavien pienikokoisten seura- ja harrastuseläinten tilapäisen hoidon 
järjestämisestä.

(1 mom. 20-kohta)

Voimassaolevan johtosäännön kohta 20 tartuntatautilain 
soveltamisesta esitetään kumottavaksi. Tartuntatautilain (583/1986) 
soveltaminen ei kuulu enää terveydensuojeluviranomaisen 
toimivaltaan. Johtosäännössä mainittu tartuntatautilain mukainen 
toimivalta on jäänne ympäristökeskuksen perustamisvaiheen ajalta, 
jolloin terveydensuojelua koskeva valvonta liitettiin osaksi 
ympäristökeskuksen toimintaa. Nykyisin tartuntatautilain soveltaminen 
kuuluu sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalaan, eikä 
ympäristönsuojeluviranomaiselle ole tartuntatautilaissa määritelty 
toimivaltaa. Lain mukaisesta toimivallasta on mainittu sosiaali- ja 
terveystoimen johtosäännössä.

1 mom. 17-kohta

Kohdaksi 17 esitetään lisättäväksi ympäristöterveydenhuollon ja 
ympäristönsuojelun valvontasuunnitelmien laatiminen ja toteutumisen 
arviointi valtioneuvoston asetuksen (665/2006) mukaisesti.

Ympäristöterveydenhuollon lakikohtaiset valvontasuunnitelmat, kuten 
elintarvikevalvontasuunnitelma ja terveydensuojelun 
valvontasuunnitelma, on erityislaeissa määrätty kunnan 
elintarvikevalvontaviranomaisen tai terveydensuojeluviranomaisen 
laadittavaksi, mutta ns. ympäristöterveydenhuollon 
kokonaissuunnitelma on asetuksessa määrätty kunnan laadittavaksi.

1 mom. 18-kohta

Kohdaksi 18 esitetään lisättäväksi uusi kohta, jossa annetaan 
ympäristölautakunnalle toimivalta myöntää ympäristönsuojelulain 27 d 
§:n mukainen poikkeus laissa säädetyistä talousjätevesien käsittelyä 
koskevista vaatimuksista.

Ympäristönsuojelulain (86/2000) talousjätevesipäästöjä koskevia 
pykäliä muutettiin 4.3.2011 säädetyllä lailla ympäristönsuojelulain 
muuttamisesta (196/2011), jossa ympäristönsuojelulakiin lisättiin uusi 
luku 3 a, joka koskee talousjätevesien käsittelyä viemäriverkostojen 
ulkopuolisilla alueilla.

Uusien pykälien (27a – 27d §) mukaan viemäriverkostoon 
liittymättömien kiinteistöjen jätevedet on johdettava ja käsiteltävä siten, 
ettei niistä aiheudu ympäristön pilaantumisen vaaraa. Talousjätevesien 
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käsittelyä varten kiinteistöllä tulee olla käyttökohteeseensa soveltuva 
jätevesien käsittelyjärjestelmä, jonka valintaan vaikuttaa 
käsittelemättömän talousjäteveden kuormitus, muun 
jätevesijärjestelmän ominaisuudet, ympäristön pilaantumisen vaara ja 
ympäristöolosuhteet.

Talousjätevesien käsittelyvaatimuksista voidaan poiketa laissa 
säädetyillä edellytyksillä. Poikkeuksen myöntää hakemuksesta kunnan 
toimivaltainen viranomainen. Koska poikkeamisasian käsittely ei vielä 
ole minkään Helsingin kaupungin viranomaisen lakisääteisissä 
tehtävissä, on asia tarpeen lisätä ympäristölautakunnan tehtäväksi 
ympäristötoimen johtosääntöön.

1 mom. 19-kohta

Kohdaksi 19 esitetään lisättäväksi uusi kohta, jolla 
ympäristölautakunnan tehtäväksi annetaan ympäristönsuojelulain ja 
ilmanlaadusta annetun valtioneuvoston asetuksen mukaisten ohjelmien 
tai suunnitelmien laatimisesta sekä toteutuksen koordinoinnista ja 
seurannasta huolehtiminen.

Ympäristönsuojelulain 25, 102a ja 102b pykälissä sekä ilmanlaadusta 
annetussa valtioneuvoston asetuksessa (38/2011) kunnalle on annettu 
tehtäväksi ympäristön tilan ja ilmanlaadun seuranta sekä 
ilmansuojelusuunnitelman ja toimintasuunnitelman laatiminen.

Tällä hetkellä ko. tehtävät eivät kuulu minkään Helsingin kaupungin 
lautakunnan perustehtäviin. Toimivaltasäännöksiä on näiltä osin syytä 
täydentää. Esitetyt tehtävät sopivat luonteeltaan ympäristölautakunnan 
tehtäviin, koska se huolehtii myös muista kunnan 
ympäristönsuojelutehtävistä.

Pääkaupunkiseudulla ilmanlaadun seurannasta huolehtivat Espoo, 
Helsinki, Kauniainen ja Vantaa yhdessä. Helsingin seudun 
ympäristöpalvelut -kuntayhtymä (HSY) ylläpitää seudun ilmanlaadun 
mittausasemia. Ilmanlaadun parantamiseksi on pääkaupunkiseudulle 
laadittu yhteinen ilmansuojeluohjelma. Ilmansuojelun 
ohjelmakokonaisuus koostuu HSY:n ohjelmasta sekä 
pääkaupunkiseudun kuntien ohjelmista. Ilmansuojeluohjelmaa 
täydentää Pääkaupunkiseudun varautumissuunnitelma ilmanlaadun 
äkilliseen heikkenemiseen sekä Helsingin kaupungin 
varautumissuunnitelma ilman epäpuhtauspitoisuuksien äkilliseen 
kohoamiseen.

Kaupunginhallituksen johtosäännön 15 §:n 1 momentin 3-kohdan 
mukaan kaupunginjohtajan tehtävänä on antaa ympäristönsuojelulain 
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102 §:n nojalla kaupunginhallituksen hyväksymien ilmanlaadun 
turvaamista koskevien päätösten perusteella määräyksiä mm. 
liikenteen rajoittamisesta. Voimassaolevan ympäristötoimen 
johtosäännön 11 §:n 1 momentin 8-kohdan (ehdotuksen 9 § 1 mom. 6-
kohta) mukaan viraston päällikön tehtävänä on mm. tehdä 
kaupunginjohtajalle esityksiä ympäristönsuojelulain edellyttämiin 
ilmanlaadun turvaamista koskeviin toimenpiteisiin ryhtymiseksi.

Ympäristökeskus on valmistellut kaupunginhallituksen 19.5.2008 § 736 
hyväksymän Helsingin kaupungin ilmansuojelun toimenpideohjelman 
2009-2016, sekä osallistunut kaupunginhallituksen 24.9.2007 § 1208 
hyväksymän ilman epäpuhtauspitoisuuksien äkillisen kohoamisen 
varalle laaditun kaupungin varautumissuunnitelman valmisteluun.

Ilmansuojelun toimintaohjelman toteuttamista on seurattava vuosittain. 
Ympäristökeskus on tuottanut aineistoa Helsingin kaupungin 
ilmansuojelun toimintaohjelman 2008-2016 toteutumisen seurantaa ja 
suunnitelman raportointia varten.

1 mom. 20-kohta

Kohdaksi 20 esitetään lisättäväksi uusi kohta, jolla 
ympäristölautakunnan tehtäväksi annetaan ympäristönsuojelulain 
mukaisten meluselvitysten ja meluntorjunnan toimintasuunnitelmien 
laatimisesta, tarkistamisesta ja toteutuksen koordinoinnista sekä 
seurannasta huolehtiminen.

Ympäristönsuojelulain 25b §:ssä meluselvityksen ja meluntorjunnan 
toimintasuunnitelman laatiminen ja tarkistaminen on säädetty kunnan 
tehtäväksi. Tällä hetkellä tehtävä ei kuulu minkään Helsingin kaupungin 
lautakunnan perustehtäviin. Tehtävä sopii luonteeltaan 
ympäristölautakunnan tehtäviin, koska se huolehtii myös muista 
kunnan ympäristönsuojelutehtävistä. Lisäksi ympäristökeskus on 
valmistellut Helsingin kaupungin meluselvityksen ja tarkistetun 
meluselvityksen sekä kaupunginhallituksen meluntorjunnan 
toimintasuunnitelman (2009-2012) ja tarkistetun meluntorjunnan 
toimintasuunnitelman (2013-2016).

1 mom. 21-kohta

Ehdotuksen 21 kohdaksi esitetään lisättäväksi uusi kohta, jonka 
mukaan ympäristölautakunnan tulee osaltaan huolehtia 
energiatehokkuuteen sekä ilmastonmuutoksen hillintään ja 
sopeutumiseen liittyvästä ohjauksesta, neuvonnasta ja tiedotuksesta.

Ilmastonsuojeluun liittyvät tehtävät eivät tällä hetkellä kuulu minkään 
Helsingin kaupungin lautakunnan perustehtäviin, vaikkakin useat 
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hallintokunnat hoitavat erilaisia energiatehokkuuteen sekä 
ilmastonmuutoksen hillintään ja sopeutumiseen liittyviä tehtäviä.

Asian merkittävyyden vuoksi tehtävä on perusteltua mainita 
ympäristötoimen johtosäännössä. Ilmastonsuojelun koordinoinnin 
vahvistaminen on muun muassa ympäristökeskuksen strateginen 
projekti, jota edistetään jo kaupungin ja elinkeinoelämän verkostossa. 
Tehtävä sopii luonteeltaan ympäristölautakunnan tehtäviin, koska se 
huolehtii myös muista kunnan ympäristönsuojelutehtävistä. Lisäksi 
ympäristökeskukseen on vuonna 2009 perustettu 
ilmastonsuojelutehtäviin liittyvä ympäristötarkastajan virka.

5 § Toimivallan edelleen siirtäminen (7 §)

Voimassaolevan johtosäännössä mainitut säädökset kemikaalilaki, 
tartuntatautilaki sekä laki yksityisestä terveydenhuollosta esitetään 
poistettavaksi. Lisäksi kulutustavaroiden ja kuluttajapalvelusten 
turvallisuudesta annettu laki esitetään muutettavaksi 
kuluttajaturvallisuuslaiksi ja toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi 
annettu laki tupakkalaiksi.

Pykälään esitetään lisättäväksi mahdollisuus siirtää edelleen 
viranhaltijalle merenkulun ympäristönsuojelulain (1672/2009) mukaista 
kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen toimivaltaa kuntien 
ympäristönsuojelun hallinnosta annetun lain 7 §:n mukaisesti.

Ympäristölautakunta ja ympäristökeskus eivät ole enää toimivaltaisia 
viranomaisia kemikaalilain, tartuntatautilain sekä yksityisestä 
terveydenhuollosta annetun lain osasta: kemikaalilain uudistuksen 
myötä kunnilta poistuu kunnan kemikaalivalvontaviranomaisen 
tehtävät, tartuntatautilain soveltaminen ei kuulu enää 
terveydensuojeluviranomaisen toimivaltaan, ja yksityisestä 
terveydenhuollosta annetun lain mukaisia lupaviranomaisia ovat 
aluehallintovirastot ja Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto. 
Kulutustavaroiden ja kuluttajapalvelusten turvallisuudesta on säädetty 
uudella 1.1.2012 voimaan tulleella kuluttajaturvallisuuslailla (920/2011). 
Lain ”Toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi annettu laki” nimike 
muutettiin 1.10.2010 tupakkalaiksi.

6 § Organisaatio (8 §)

1 mom.
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Ympäristökeskukseen esitetään perustettavaksi seuraavat osastot: 
elintarviketurvallisuusosasto, ympäristöterveysosasto, 
ympäristönsuojeluosasto sekä hallinto- ja tukipalvelut -osasto.

Voimassaolevassa johtosäännössä käytetään organisaatiotermiä 
”osastotasoinen yksikkö”, joka kuvastaa viraston perustamisvaiheen 
organisaatioajattelua ja joka ei vastaa tämän päivän pyrkimystä 
ilmaista asiat selkein ja yksiselitteisin termein. Lisäksi termi ”yksikkö” 
on ollut omiaan aiheuttamaan käsitteiden sekaannusta käsiteltäessä 
asioista eri tahoilla. Tämän vuoksi organisaatiotermi ”osasto” on 
perusteltua ottaa käyttöön myös ympäristökeskuksessa.

Ympäristönsuojelun ja ympäristöterveydenhuollon asioiden 
eriyttäminen omiin osastoihinsa aiheuttaa sen, ettei nykyistä 
ympäristövalvontayksikköä enää tarvita.

2 mom.

Voimassaolevan johtosäännön ilmaisu ”osastotasoisen yksikön 
yksikköjaosta päättää lautakunta” esitetään kuulumaan seuraavasti: 
Osastojen toimistotasoisesta yksikköjaosta päättää lautakunta.

3 mom.

Osastopäälliköiden virkanimikkeiksi esitetään vahvistettaviksi 
seuraavat nimikkeet:

elintarviketurvallisuusosasto: elintarviketurvallisuuspäällikkö
ympäristöterveysosasto: ympäristöterveyspäällikkö
ympäristönsuojeluosasto: ympäristönsuojelupäällikkö
hallinto- ja tukipalvelut -
osasto: 

hallintopäällikkö

Viraston päällikön eli ympäristöjohtajan ja voimassaolevan 
johtosäännön mukaisen hallintoyksikön päällikön eli hallintopäällikön 
virkanimikkeet esitetään säilytettäväksi ennallaan. Osastojaon 
muotoutuessa edellä selostetun mukaiseksi aiempi 
ympäristövalvontayksikön päällikön eli ympäristövalvontapäällikön 
virkanimike ei ole enää tarpeen.

8 § Osastojen toimiala (10 §)

1 mom.

Voimassaolevassa johtosäännössä mainitaan 
ympäristövalvontayksikkö sekä kuluttajaneuvonnasta huolehtiminen. 
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Osastojen toimialasta esitetään poistettaviksi ympäristövalvontayksikön 
kohdalla mainitut tehtävät ja kuluttajaneuvonnasta huolehtiminen.

Uudessa organisaatiossa ympäristövalvontayksikön vastuulla olevat 
tehtävät kuuluvat ympäristönsuojeluosaston ja 
ympäristöterveysosaston toimialaan. Kuluttajaneuvonta siirtyi 1.1.2009 
lukien kunnilta valtakunnalliseksi palveluksi.

2 mom.

Elintarviketurvallisuusosaston toimiala esitetään seuraavansisältöisenä: 
”Elintarviketurvallisuusosasto huolehtii elintarvikevalvontaan ja 
talousveden valvontaan liittyvistä sekä eläinsuojeluvalvonnasta, 
eläinlääkintähuollosta ja muista kunnalle eläinlääkintähuoltolaissa 
osoitetuista tehtävistä hyväksyttyjen tavoitteiden mukaisesti.”

3 mom.

Ympäristöterveysosaston toimiala esitetään seuraavansisältöisenä: 
”Ympäristöterveysosasto huolehtii terveydensuojelusta, 
kuluttajaturvallisuusvalvonnasta, tupakkavalvonnasta sekä 
nikotiinivalmisteiden vähittäismyyntiin liittyvistä tehtävistä hyväksyttyjen 
tavoitteiden mukaisesti.”

4 mom.

Ympäristönsuojeluosaston toimiala esitetään seuraavansisältöisenä: 
”Ympäristönsuojeluosasto huolehtii ympäristönsuojeluun, 
vesiensuojeluun, luonnonsuojeluun sekä vesi- ja maastoliikenteeseen 
liittyvistä tehtävistä hyväksyttyjen tavoitteiden mukaisesti. Lisäksi 
osasto huolehtii kunnan ympäristönsuojelun hallinnosta annetussa 
laissa ympäristönsuojeluviranomaiselle määrätyistä tehtävistä sekä 
ilman laadun varautumissuunnitelman toimeenpanosta viranomaisten 
päätösten perusteella.”

5 mom.

Hallinto- ja tukipalvelut -osaston toimiala esitetään 
seuraavansisältöisenä: ”Hallinto- ja tukipalvelut -osasto huolehtii 
keskitetyistä hallintopalveluista, viestinnästä ja tietohallinnosta sekä 
välillisten pakkokeinojen täytäntöönpanoon liittyvistä tehtävistä 
hyväksyttyjen tavoitteiden mukaisesti.”

9 § Viraston päällikön tehtävät (11 §)

1 mom. 2-kohta

Termi ”yksiköstä” esitetään muutettavaksi termiksi ”osastosta”.
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10 § Osaston päällikön tehtävät (12 §)

Voimassaolevan johtosäännön otsikko ”Osastotasoisen yksikön 
päällikön tehtävät” esitetään muutettavaksi ”Osaston päällikön 
tehtävät”.

12 § Kelpoisuusvaatimukset (14 §)

Voimassaolevan johtosäännön otsikko ”Pätevyysvaatimukset” 
esitetään muutettavaksi ”Kelpoisuusvaatimukset”.

Termi Kelpoisuusvaatimukset on johdettu kunnallisesta viranhaltijasta 
annetusta laista.

13 § Henkilökunnan ottaminen (15 §)

Voimassaolevan johtosäännön otsikko ”Henkilökunnan valinta” 
esitetään muutettavaksi ”Henkilökunnan ottaminen”. 

1-4 mom.

Voimassaolevassa johtosäännössä mainittu termi ”valitsee” esitetään 
muutettavaksi termiksi ”ottaa”. Lisäksi voimassaolevan johtosäännön 
toisen momentin teksti ”osastotasoisen yksikön päällikön” esitetään 
muutettavaksi ”osaston päällikön”.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot
Erja Saarinen, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 36102

erja.saarinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Helsingin kaupungin ympäristötoimen voimassaoleva johtosääntö
2 Sääntötoimikunnan lausunto 7.6.2013
3 Sääntötoimikunnan ehdotus Helsingin kaupungin ympäristötoimen 

johtosäännöksi
4 Henkilöstötoimikunnan johtosääntöjaoston lausunto 14.6.2013

Päätöshistoria

Ympäristölautakunta 07.05.2013 § 143

HEL 2013-005065 T 00 01 00
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Päätös

Ympäristölautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle edelleen 
kaupunginvaltuustolle esitettäväksi, että Helsingin kaupungin 
ympäristötoimen johtosääntöä muutetaan liitteen 1 mukaiseksi ja että 
se tulee voimaan 1.1.2014 alkaen.

Samalla kaupunginvaltuusto kumonnee kaupunginvaltuuston 
14.11.1990 hyväksymän Helsingin kaupungin ympäristölautakunnan ja 
ympäristökeskuksen johtosäännön siihen myöhemmin tehtyine 
muutoksineen 1.1.2014 lukien.

Esittelijä
ympäristöjohtaja
Pekka Kansanen

Lisätiedot
Jorma Nurro, hallintopäällikkö, puhelin: +358 9 310 32003

jorma.nurro(a)hel.fi
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§ 831
V 11.9.2013, Helsingin kaupungin ympäristöraportti vuodelta 2012

HEL 2013-008656 T 11 00 01

Päätös

Kaupunginvaltuusto päättänee merkitä tiedoksi liitteenä olevan 
Helsingin kaupungin ympäristöraportin vuodelta 2012.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä

Lisätiedot
Erja Saarinen, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 36102

erja.saarinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Helsingin kaupunki Ympäristöraportti 2012

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättänee merkitä tiedoksi liitteenä olevan 
Helsingin kaupungin ympäristöraportin vuodelta 2012.

Esittelijä

Helsingin kaupungin ympäristöraportti on kaupunkikonsernin yhteinen 
raportti, jossa kuvataan kaupungin ympäristötavoitteiden toteutumista 
ja toiminnan vaikutuksia ympäristöön. Ympäristöraportin taustaraportti 
sekä hallintokuntien tuottamat aineistot täydentävät ympäristöraporttia. 
Aineistoon voi tutustua Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen 
internet-sivuilla www.hel.fi/ymparistoraportti (Ympäristökeskus > 
Ympäristöohjelmat > Helsingin kaupungin ympäristöraportit).

Ympäristöraportointia koordinoi kaupunginjohtajan asettama työryhmä, 
jossa ovat edustettuina ympäristövaikutusten hallinnan kannalta 
merkittävimmät virastot ja liikelaitokset.

Ympäristökeskuksen kokoamaan ja toimittamaan raporttiin ovat 
tuottaneet tietoja kaikki kaupungin 29 virastoa ja kuusi liikelaitosta. 
Kaupunkikonserniin kuuluu myös 11 säätiötä ja 71 tytäryhteisöä. 
Tytäryhteisöistä kaikkiaan 69 toimitti ympäristötietoja vuoden 2012 
ympäristöraporttiin. Säätiöiden ympäristötiedot eivät sisälly raporttiin.

Helsingin kaupungin ympäristöjohtaminen

Ympäristöjohtaminen kaupungin tasolla
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Kaupungin tasolla ympäristöasioiden huomioon ottamista ohjaavat 
kaupunginvaltuuston hyväksymät strategiaohjelma ja kaupungin 
ympäristöpolitiikka sekä kaupunginhallituksen hyväksymät talousarvion 
laatimisohjeet. Kaupungilla on lisäksi useita ympäristönsuojelun osa-
alueiden ohjelmia, jotka toimivat osaltaan kaupungin 
ympäristöjohtamisen toteuttajina. Hallintokuntien ympäristöohjelmat 
tukevat kaupungin tason ympäristöjohtamista.

Kaupungin eettisten periaatteiden mukaan Helsinki on eturivin toimija 
globaalin vastuun kantamisessa. Vuosien 2009-2012 strategiaohjelman 
ympäristöasioita koskevat toimintalinjaukset liittyvät Itämeren 
suojeluun, toimiin ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi, energiansäästöön 
ja energiatehokkuuteen, joukkoliikenteen edistämiseen, hankintojen 
ympäristöasioihin ja luonnonsuojeluun. Valtaosa strategiaohjelman 
ympäristöasioihin liittyvistä toimenpiteistä toteutui hyvin. Strategian 
edellyttämiä sitovia energiansäästösuunnitelmia asetti kuitenkin vain 
muutama hallintokunta.

Helsingin kaupunginvaltuusto hyväksyi syyskuussa 2012 kaupungin 
uuden ympäristöpolitiikan. Ympäristöpolitiikka asettaa konkreettisia ja 
määrällisiä tavoitteita ympäristönsuojelun eri osa-alueille sekä pitkällä 
aikavälillä vuoteen 2050 että keskipitkällä aikavälillä noin vuoteen 2020 
asti. Ympäristöpolitiikan toteutumista tullaan seuraamaan osana 
kaupungin vuosittaista ympäristöraportointia.

Ympäristöpolitiikan mukaan vuoteen 2020 mennessä liikelaitoksilla on 
käytössään todennettu ympäristöjärjestelmä ja virastot sekä 
tytäryhteisöt noudattavat toiminnassaan vähintään kevennettyjen 
ympäristöjärjestelmien periaatteita. Kumppanuuksien osalta 
ympäristöpolitiikka linjaa muun muassa, että kaikille kaupungissa 
järjestettäville suurtapahtumille laaditaan ympäristöohjelma tai -
suunnitelma.

Hallintokuntien ympäristöjohtaminen vuonna 2012

Virastojen ympäristöjohtaminen ja erityisesti ympäristöohjelmatyö 
etenivät hyvin vuonna 2012. ISO 14001 -ympäristöjärjestelmät olivat 
käytössä Helsingin Satamassa, Palmiassa sekä Helsingin Energian 
voimalaitoksissa, lämpökeskuksissa ja kaukolämpötoiminnassa. 
Ympäristökeskuksella ja kaupunginkirjaston neljällä kirjastolla oli 
käytössään Ekokompassi-ympäristöjärjestelmät. Green Office -
järjestelmää, Vihreitä lippuja ja Okka-säätiön myöntämiä 
ympäristösertifikaatteja hyödynnettiin muutamissa hallintokunnissa. 
Usea virasto on jo aloittanut tai suunnittelee aloittavansa 
ympäristöjärjestelmän rakentamisen lähivuosina. Ympäristö- tai 
kestävän kehityksen ohjelmia oli kaikkiaan 16 hallintokunnalla. Vuonna 
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2012 ympäristöasioita oli kytketty 15 hallintokunnan henkilöstön 
palkitsemisjärjestelmiin.

Kaupungin vuoden 2012 talousarviossa oli 18 ympäristöasioihin 
liittyvää tavoitetta, joista 10 toteutui täysin ja kaksi osittain. Toteutuneet 
tavoitteet koskivat katupölypitoisuuksia, yleisten alueiden 
puhtaanapitoa, katu- ja puistorakentamisen ylijäämämassojen hallintaa, 
puukujanteiden paikkausistutuksia, kaupunkiluonnon 
monimuotoisuuden edistämistä, kalatalouden kehittämistä ja 
valvomista, täydentämisrakentamista, joukkoliikenteen kuljetusosuutta, 
energiasäästöä sekä raitioliikenteen luotettavuutta ja 
asiakastyytyväisyyttä. Toteutumattomat tavoitteet koskivat väylien 
auraamista ja liukkaudenestoa, kaivutöiden keston lyhentämistä, 
kalanpoikasten istuttamista, asemakaavojen laatimisen määrää, 
joukkoliikenteen osuutta poikittaisliikenteessä sekä energian 
kokonaiskulutuksen vähenemistä.

Tytäryhteisöjen ympäristötyössä ja raportoinnissa on tapahtunut viime 
vuosina selvää kehitystä. ISO 14001 -ympäristöjärjestelmät olivat 
käytössä muun muassa Helen Sähköverkko Oy:ssä sekä Helsingin 
Bussiliikenne Oy:ssä. Urheiluhallit Oy otti käyttöönsä Ekokompassi-
järjestelmän vuonna 2012.

Ympäristöjärjestelmiä ja -ohjelmia toteutetaan usein ekotukihenkilöiden 
kautta. Vuoden 2012 lopussa kaupungin työyhteisöihin oli nimetty ja 
koulutettu yhteensä 1008 ekotukihenkilöä.

Kaupungin keskeiset ympäristötoimet ja -vaikutukset

Maankäyttö ja luonnon monimuotoisuus

Ympäristöasioiden huomioiminen on jokapäiväistä maankäytön 
suunnittelutyötä. Vuonna 2012 valmistui 59 asemakaavaehdotusta, 75 
liikennesuunnitelmaa sekä Koivusaaren, Meri-Rastilan länsirannan ja 
Hernesaaren osayleiskaavat. 

Helsingin uuden yleiskaavan laadintatyö aloitettiin vuonna 2012. 
Tavoitteen mukaan yleiskaava valmistuu vuonna 2016. Uusi 
yleiskaavatyö lähtee tarpeesta sovittaa liikenne ja maankäyttö entistä 
tiiviimmin tosiinsa. Raideliikenne, ilmastonmuutokseen sopeutuminen 
sekä energiakysymykset ovat keskeisissä rooleissa.

Kolmivuotinen biotooppikartoitushanke saatiin päätökseen vuonna 
2012. Myös Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden 
toimintaohjelman mukainen metsäluonnon monimuotoisuusinventointi 
jatkui vuonna 2012.
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Vuonna 2012 luonnos kaupungin vieraslajilinjauksista valmistui. 
Kaupunki on jatkanut haitallisten vieraslajien torjuntaa.

Pilaantunutta maaperää puhdistettiin pääosin asuinkäyttöön 
muutettavilla alueilla. Merkittävimpiä kunnostuskohteita vuonna 2012 
olivat Kalasatama ja Jätkäsaari.

Vuonna 2012 pilaantunutta maata toimitettiin 14 eri käsittely- tai 
loppusijoituspaikkaan 230 000 tonnia, joista 141 736 tonnia oli 
kaupungin omista kohteista. Mahdollisimman suuri osa kaivetuista 
maista pyritään esimerkiksi täytöissä rakennusalueilla kaivupaikkansa 
läheisyydessä.

Ilmasto ja energia 

Vuonna 2012 Helsingin kokonaispäästöt olivat kolme prosenttia 
alhaisemmat kuin vuonna 2011 ja jo 18 prosenttia alemmat kuin 
vuonna 1990. Kasvihuonekaasupäästöistä 46 prosenttia syntyi 
kaukolämmityksestä, 22 prosenttia liikenteestä, 21 prosenttia 
kulutussähkön käytöstä ja kahdeksan prosenttia öljy- ja 
sähkölämmityksestä. Kaukolämpöä lukuun ottamatta kaikkien muiden 
sektoreiden päästöt pienenivät. 

Kaikkiaan energiantuotannon hiilidioksidipäästöt kasvoivat noin neljä 
prosenttia vuonna 2012. Kasvu johtui kylmästä säästä, jonka 
seurauksena maakaasun ja kivihiilen käyttöä lisättiin kaukolämmön 
tuotannossa. Kivihiilen käyttö oli kaksi prosenttia ja maakaasun käyttö 
seitsemän prosenttia edellisvuotta suurempaa. Vuonna 2012 Helsingin 
Energian sähkön, kaukolämmön ja jäähdytyksen hankinnasta 
uusiutuvan energian osuus nousi kuuteen prosenttiin hyvän vesivuoden 
siivittämänä.

Helsingin energiankokonaiskulutus oli vuonna 2012 noin 14 700 GWh 
pysyen edellisvuoteen nähden ennallaan. Kaukolämpöä myytiin noin 5 
prosenttia enemmän kuin edellisvuonna kylmästä säästä johtuen. Koko 
kaupunkialueen sähkönkulutus kasvoi vuonna 2012 prosentilla 
vuodesta 2011, mutta samaan aikaan asukaskohtainen kulutus supistui 
reilun prosentin. 

Vuonna 2012 rakennusvalvonnan myöntämistä rakennusluvista 51 
prosenttia kerrosalasta oli A-energialuokkaa. Kasvua edellisvuoteen oli 
seitsemän prosenttia.

Uusiutuvan energian käytön lisäämistä edistettiin Helsingin Energia 
toimesta, kun se alkoi koepolttaa pellettejä kivihiilen joukossa vuonna 
2012. Helsingin kaupungin omistamista kiinteistöissä uusiutuvaa 
energiaa tuotettiin muun muassa Aurinkolahden ja Latokartanon 
kouluilla sekä Viikin Ympäristötalossa. Rakennusvalvonta tuki 
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uusiutuvien energiamuotojen lisäämistä vapauttamalla 
ilmalämpöpumput ja aurinkokeräimet toimenpideluvan hakemisesta.

Kaupungilla oli elinkeinoelämän kanssa useita kumppanuushankkeita, 
joiden avulla edistettiin kaupungin ilmastotavoitteiden saavuttamista. 
Vuonna 2012 käynnistyneessä Ilmastokumppanit-verkostossa yritykset 
ja yhteisöt allekirjoittavat ilmastositoumuksen, jossa ne määrittelevät 
omat ilmastotavoitteensa. PK-yrityksille ja organisaatioille on suunnattu 
kevennetty ympäristöasioiden hallinnan työkalu, Ekokompassi-
järjestelmä. Vuoden 2012 lopussa Ekokompassi-organisaatioita oli 31 
kappaletta.

Helsingin kaupunkikonsernin kokonaisenergiankulutus oli vuonna 2012 
kuusi prosenttia enemmän kuin vuonna 2011. Vuonna 2012 kaupungin 
omistamien kiinteistöjen sääkorjattu lämpöenergian ominaiskulutus 
laski kolme prosenttia edellisvuodesta. Aikajaksolla 1990- 2012 on 
palvelurakennusten ominaiskulutus vähentynyt 11 prosenttia ja 
asuinrakennusten 24 prosenttia.

Kaupungin kiinteistöjen sähkön ominaiskulutus nousi viisi prosenttia 
edellisvuodesta.  Aikavälillä 1990-2012 palvelurakennusten 
ominaiskulutus on kasvanut 21 prosenttia ja asuinrakennusten 14 
prosenttia. Sähkön ominaiskulutuksen kasvu perustuu kiinteistöjen 
varustelutason paranemiseen, käyttöasteen lisääntymiseen sekä 
ilmanvaihdon tehostumiseen.

Kuukausittainen energiankulutusseuranta kattoi vuoden 2012 lopussa 
noin 90 prosenttia kaupungin julkisista palvelukiinteistöistä (520 
kohdetta).

Kaupungin energiansäästöneuvottelukunta (ESNK) on asettanut 
kaupungin hallintokunnille tavoitteeksi kahden prosentin vuosittaisen 
energiansäästön. Vuoden 2012 loppuun mennessä 16 hallintokunnalla 
oli energiansäästösuunnitelmia.

Kaupungin kiinteistöjä katselmoidaan suunnitelmallisesti kannattavien 
energiansäästömahdollisuuksien selvittämiseksi. 85 prosentissa 
kaupungin julkisista toimitiloista (rakennustilavuudella mitattuna) on 
teetetty kiinteistön energiakatselmus vähintään kerran. Vuonna 2012 
valmistui yhteensä 14 energiakatselmusta sekä yksi 
käyttöönottovaiheen katselmus. Vuoden 2012 loppuun mennessä oli 
katselmuksia valmistunut 524 kaupungin palvelurakennuksessa. 

Helsingin kaupunki toteuttaa uudisrakennuskohteet 
matalaenergiaperiaatteilla ja soveltaa matalaenergiaohjeistusta myös 
peruskorjauksissa. Vuonna 2012 valmistuneita 
matalaenergiapalvelurakennuskohteita olivat Myllypuron terveysasema 
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ja Korttelitalo Kanava. Matalaenergiatason peruskorjauskohteita 
valmistui viisi kappaletta.

Muita kaupungin kiinteistöjä koskevia energiatehokkuustoimia vuonna 
2012 olivat esimerkiksi EkoTeko-hanke ja Energiatehokas ja 
toimintavarma korjauskonsepti (ENERSIS) -hanke. Helsingin 
ENERSIS-koehankkeena oli Myllypuron ala-aste.

Vesiensuojelu, veden kulutus ja jätevesien puhdistus 

Asukasta kohden veden kulutus oli Helsingissä 192 litraa 
vuorokaudessa, mikä on seitsemän litraa vähemmän kuin vuonna 
2011. 

Vuonna 2012 jätevesien kokonaisvesimäärä kasvoi 11 prosenttia 
vuodesta 2011. Mereen johdettu ravinnekuormitus nousi vuoteen 2011 
verrattuna.

Kesä 2012 oli Helsingin ulko- ja sisäsaaristossa 
kasviplanktonlevämäärän suhteen tavanomainen. Sinilevää havaittiin 
alle puolessa Helsingin uimarannoista ja havaitut levämäärät olivat 
pääosin pieniä. Vantaanjoen varren uimarannoilla sinilevää ei havaittu 
lainkaan. Helsingin uimarantojen veden mikrobiologinen laatu oli 
pääasiassa hyvä.

Vuonna 2012 tehdyn Helsingin ja Espoon kaupunkien jätevesien 
vesistövaikutusten yhteistarkkailun perusteella rehevöitymiskehitys on 
pysähtynyt tarkkailualueilla. Noin 40 % Helsingin edustan merialueen 
tutkituista pohjista oli kuitenkin hapettomia ja ravinteiden sisäisen 
kuormituksen todettiin olevan niissä merkittävää. 

Elokuussa 2012 toteutettiin Itämerihaasteen puitteissa T/A Muikulla 
tutkimusmatka, jossa kartoitettiin Helsingin edustan merenpohjan kunto 
sekä sisäisen ravinnekuormituksen osuutta merialueen 
rehevöitymisessä. Itämerihaasteessa Helsingin ja Turun kaupungit 
sitoutuivat vuonna 2007 konkreettisiin uusiin vapaaehtoisiin toimiin ja 
kuormitusvähennyksiin rannikkovesien ja koko Itämeren hyväksi. 
Itämerihaasteen on ottanut vastaan jo yli 190 organisaatiota.

Jätteet

Pääkaupunkiseudun ainoa toiminnassa oleva yhdyskuntajätteen 
kaatopaikka sijaitsee Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksessa. HSY:n 
lisäksi alalla on myös muita toimijoita, joiden keräämät jätemäärät eivät 
ole mukana tämän raportin yhdyskuntajätteitä käsittelevässä osiossa. 
Vuonna 2012 Ämmässuon jätteenkäsittelykeskus vastaanotti jätettä ja 
maata 7 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2011.
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Helsingin kaupunkiorganisaation vuonna 2012 tuottama jätemäärä 
pysyi samana kuin vuonna 2011, mutta lajitteluaktiivisuus heikkeni. 
Kaupunkiorganisaation kierrätysaste oli 40 prosenttia, mikä on 5,9 
prosenttiyksikköä alhaisempi kuin vuonna 2011. Jätekustannukset ovat 
olleet nousussa viime vuosien aikana. Vuonna 2012 
jätteenkäsittelymaksut aiheutti kaupungille kaikkiaan lähes 5,8 
miljoonan euron kustannuserän. 

Tilakeskus, opetusvirasto ja Palmia selvittivät koulujen vuosittaiset 
kokonaisjätemäärät. Vuonna 2012 Palmialla oli useita toimenpiteitä 
ruokahävikin ja biojätemäärän vähentämiseksi. Vuonna 2012 Palmian 
catering-palveluissa tehtiin useita toimenpiteitä ruokahävikin ja 
biojätemäärän vähentämiseksi.

Massatalouden merkitys kaupungin toiminnassa on korostunut viime 
vuosina laajojen aluerakentamishankkeiden myötä. Ylijäämämaiden 
hyötykäytön lisäämiseksi kaupunki on käynnistänyt useita hankkeita 
vuoden 2012 aikana. Merkittävimpiä hankkeita ovat Vuosaaren 
kaatopaikan muotoilu ja Lahdenväylän meluvallit. Ylijäämämaiden 
hyötykäytön tehostamisen kautta vuonna 2012 on pystytty säästämään 
6,7 miljoonaa euroa sekä vähentämään hiilidioksidipäästöjä. Vuonna 
2012 ylijäämämaita toimitettiin kaupungin ulkopuolisille vastaanottajille 
noin 0,2 miljoonaa kuutiometriä.

Liikenne ja liikenteen vaikutukset

Vuonna 2012 joukkoliikennematkoja asukasta kohden tehtiin prosentin 
enemmän kuin edellisvuonna. Matkustajien määrä on kasvussa. 
Raideliikenteen osuus kaupungin sisäisistä joukkoliikenteen matkoista 
pysyi ennallaan 57 prosentissa. Suurin matkustajamäärän kasvu (9,4 
%) oli seutulinjoilla tehdyissä Helsingin sisäisissä bussimatkoissa. 

Liikennemäärät vähenivät hieman Helsingissä. Kantakaupungissa 
liikennemäärät olivat keski-määrin 1,7 prosenttia alemmat vuoteen 
2011 verrattuna. Liikenne kaupungin rajalla sen sijaan kasvoi reilun 
prosentin vuodesta 2011. Poikittaisliikenne väheni kokonaisuudessaan 
noin prosentilla vuodesta 2011, ja joukkoliikenteen kulkutapaosuus 
pysyi edellisen vuoden tapaan 18,9 prosentissa.

Helsingin tavoitteena on nostaa pyörämatkojen osuus 
kulkutapajakaumasta 15 prosenttiin 2020 mennessä. Pyörämatkojen 
osuus kaupungin kulkutapajakaumasta oli 11 prosenttia vuonna 2012. 
Vuonna 2010 aloittanut pyöräilyprojekti-työryhmä sai työnsä 
päätökseen vuonna 2012, ja työn pohjalta laadittiin pyöräilyn 
edistämissuunnitelma. Pyöräilyolosuhteiden parantaminen on aloitettu 
kantakaupungista. Vuonna 2012 avattiin Baana-pyörätie ja Kampissa 
toimi kesällä säilytys- ja vuokrauspalveluja tarjoava Pyöräkeskus. 
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Vuonna 2012 valmistui selvitys pyöräilyn hyödyistä ja kustannuksista, 
joiden pohjalta laadittiin pyöräilyn edistämissuunnitelma. 

Vuonna 2012 typpidioksidille asetettu tuntiraja-arvotaso ylittyi 
Mannerheimintien ja Vallilan mittausasemilla, mutta vuosiraja-arvo ei 
ylittynyt. Ympäristöministeriö myönsi 9.10.2012 Helsingin kaupungille 
jatkoaikaa EU:n typpidioksidille asettaman vuosiraja-arvon 
saavuttamiseksi 1.1.2015 saakka.

Katupöly heikentää edelleen ilmanlaatua. Vuonna 2012 raja-arvotason 
ylityksiä todettiin Kehä I:n siirrettävällä mittausasemalla 36 kertaa, kun 
sallittu enimmäismäärä on 35. Mannerheimintien pysyvällä 
mittausasemalla ylityksiä oli 7 eli selvästi alle sallitun enimmäismäärän. 

Kaupungilla on useita toimia katupölyn vähentämiseksi. Vuonna 2012 
jatkettiin hyvien käytäntöjen kehittämistä Redust-hankkeessa, ja 
NASTA-tutkimusohjelmassa (2011–2013) on puolestaan selvitetty 
nastarenkaiden käytön vähentymisen vaikutuksia muun muassa 
ilmanlaatuun.

Helsingin raitiovaunut ja metrojunat siirtyivät vuonna 2012 käyttämään 
energianlähteenään suomalaisella vesivoimalla tuotettua sähköä. 
Vuonna 2012 liikenteeseen tuli kaksi hybridibussia ja 54 
kevytrakennebussia, joiden polttoaineenkulutus ja lähipäästöt ovat noin 
25 prosenttia tavallista bussia vähäisemmät.

Melu ja tärinä

Vuonna 2012 aloitettiin yhteistyönä Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskuksen kanssa meluvallin rakentaminen Kehä I:n 
pohjoispuolelle Kivikon kohdalla. Katuliikennemelun vähentämiseksi 
Tapaninkyläntiellä jatkui meluesteiden rakentaminen välillä 
Sidekuja–Rintamasotilaantie. Tavanomaista päällystettä 
pienirakeisempia ja näin hiljaisempia päällysteitä käytettiin useissa 
kohteissa. 

Vuonna 2012 aloitettiin meluntorjunnan toimintasuunnitelman 
tarkistaminen. Melun terveysvaikutukset ja ympäristömelun häiritsevyys 
-selvitys valmistui ja julkaistiin Helsingin kaupungin 
ympäristökeskuksen julkaisusarjassa.

Lupa- ja ilmoitusmenettelyjen avulla pyritään varmistamaan etukäteen, 
että melua aiheuttavan toiminnan meluntorjunta on riittävä. 
Ympäristökeskus käsitteli vuonna 2012 ympäristönsuojelulain mukaista 
meluilmoitusta yhteensä 222, joka on 18 kappaletta enemmän kuin 
edellisenä vuonna. Ilmoituksista noin 140 koski rakentamista ja noin 80 
tapahtumia.
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Hankinnat

Vuonna 2012 kaupunkiorganisaation paperinkulutus lähti ensimmäistä 
kertaa nousuun sitten vuoden 2006. Vuonna 2012 työntekijäkohtainen 
paperinkulutus oli 254 arkkia, joka on yhdeksän prosenttia korkeampi 
kuin vuonna 2011 mutta 30 prosenttia alhaisempi kuin vuonna 2006. 

Vuoden 2012 aikana hankintakeskus kilpailutti yhteishankintoja 45 
tarjouskilpailulla. Kestävän kehityksen mukaisia kriteerejä hyödynnettiin 
euromääräisesti 36 prosentissa ja määrällisesti 37 prosentissa 
yhteiskilpailutuksesta.

Helsingin Energian tuotteiden- ja palveluiden hankintaprosessit 
sisälsivät ympäristökriteerejä euromääräisesti 90 prosentissa ja 
kappalemääräisesti 80 prosentissa hankintatapauksista.

Helsingin Bussiliikenne Oy teki vuoden 2012 aikana seitsemän 
kappaletta merkittäviä kilpailutuksia ja hankintasopimuksia. Näissä 
ympäristökriteerejä hyödynnettiin euromääräisesti noin 63 prosentissa 
ja kappalemääräisesti noin 57 prosentissa hankintatapauksista.

Ympäristökasvatus ja -tietoisuus

Ympäristökasvatuksellisiin tapahtumiin osallistui vuoden 2012 aikana 
noin 72 000 kaupunkilaista, mikä on 12 prosenttia helsinkiläisistä. 

Korkeasaaressa Kissojen yöhön osallistui yli 10 000 kävijää ja 
Korkeasaaren Pääsiäissaari-tapahtumaan noin 6 500 kävijää. 
Luontokouluihin osallistui lähes 900 oppilasta. 

Harakan luontokeskuksen vierailijoista 5 193 osallistui erilaisiin 
opastus- ja opetustapahtumiin. Luontokouluihin osallistui yli 1 600 
osallistujaa. Harakassa järjestettiin myös 65 saariseikkailua sekä 11 
ympäristökasvatuskurssia opettajille ja päivähoidon henkilöstölle.

Oy Helsinki Gardenia Ab järjesti useita luontokouluja, 
luontoharrastuspäiviä, luontoaiheista kurssitoimintaa ja 
ympäristöaiheisia tapahtumia.

Kevätsiivoustalkootapahtumia järjestettiin kaikkiaan 211 kappaletta ja 
niihin osallistui 27 628 henkeä. Vuoden 2012 lopussa puistokummeja 
oli kaikkiaan 458. Puistokävelyitä järjestettiin eri puolilla Helsinkiä 16 
kappaletta ja niiden kokonaisosallistujamäärä oli 1245 henkeä. 

Ilmasto- ja energianeuvonta tavoitti vuonna 2012 yhteensä 175 000 
kaupunkilaista, mikä vastaa 29 prosenttia helsinkiläisistä. Osallistujien 
kokonaismäärä kasvoi 29 prosenttia edellisvuodesta. Keskeisimpiä 
energia- ja ilmastoneuvojia vuonna 2012 olivat Helsingin Energia ja 
rakennusvirasto.
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Vuonna 2012 Helsingin Energian energiasäästöneuvonta tavoitti 
yhteensä lähes 170 000 henkilöä, mikä on 42 000 enemmän kuin 
vuonna 2011. Vuonna 2012 käynnistyi Helenin energianeuvonnan 
uudistustyö.

Ilmastoinfo tarjoaa kaupunkilaisille ja muille toimijoille ohjeita ja 
neuvontaa vähäpäästöiseen elämäntapaan. Ilmastoinfo järjesti toisen 
kerran Energiatehdas-tapahtuman, nyt Kierrätystehdas-tapahtuman 
yhteyteen. Ilmastoinfon Ilmastosanomat-lehti julkaistiin Metro-lehden 
välissä keväällä ja syksyllä.

Rakennusvirasto järjesti monipuolista ilmasto- ja energianeuvonta 
vuoden 2012 aikana. Peruskoululaisten ”Energiaa tokaluokkalaisille” -
kampanjan puitteissa oppimateriaali jaettiin yli 1100 oppilaalle. 
Yhteensä 4000 oppilaalle ja noin 40 koululle jaettiin ”Hei, mistä 
saadaan energiaa?” -kirjat. Näkyvyyttä saivat myös ENGAGE-hanke 
sekä Kevyin askelin -kampanja.

Ympäristöriskit

Ilmastonmuutokseen sopeutumista edistettiin osana jokapäiväistä 
työtä. Kaupungilla oli myös useita kehityshankkeita. Vuonna 2012 
tehtiin useita tulvasuojelutoimia, ja esimerkiksi jo rakennettujen 
Savelan alueen ja Kaitalahden tulvasuojelurakenteiden osalta aloitettiin 
tulvasuojauksien parantamisen ja kunnostamisen suunnittelu vuonna 
2012.

Syyskuussa alkoi ympäristökeskuksen koordinoimana Ilmastonkestävä 
kaupunki (ILKKA) -EU-hanke, jonka tarkoituksena on luoda 
suunnittelutyökaluja ja -ohjeistuksia kaupunkisuunnittelijoille 
ilmastonmuutoksen huomioon ottamiseksi.

Vuonna 2012 Helsingin alueella tapahtui kokonaisuudessaan 17 
prosenttia vähemmän öljyvahinkoja kuin edellisvuonna.

Helsingin kaupungin öljyvahinkojen torjuntavalmiuden sekä 
meripelastustoiminnan kehittämistä jatkettiin vuonna 2012. 
Öljyvahinkojen torjunta-auto otettiin käyttöön. Tulvavahinkojen torjuntaa 
varten hankittiin 6 kpl moottoriruiskuja. 

Vuonna 2012 Helsingin kaupunki osallistui useisiin 
öljyntorjuntaharjoituksiin, joista yksi oli Suomenlahden merivartioston 
suuronnettomuusharjoitus.

Operatiivisista harjoituksista merkittävin oli Itämeren 
suojelusopimuksen (HELCOM) mukainen Balex Delta 2012 -
öljyntorjuntaharjoitus, johon osallistui useita kaupungin virastoja.
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Ympäristötalous

Helsingin ympäristökulut, HSY:n osuudet mukaan lukien, kasvoivat 
neljä prosenttia vuonna 2012. Helsingin kaupungin omaan toimintaan 
perustuvat ympäristökulut kasvoivat seitsemän prosenttia vuoteen 
2011 verrattuna. Helsingin kaupungin omasta toiminnasta aiheutuneet 
ympäristökulut olivat 2,8 prosenttia kaupungin kaikista toimintakuluista. 
Suurimmat kuluerät kaupungille olivat ympäristöperusteiset sähkö- ja 
polttoaineverot, alueiden puhtaanapidon ja jäte-huollon sekä 
ilmastonsuojelun aiheuttamat kulut. Kaupungin omien ympäristökulujen 
kasvua edellisvuoteen nähden selittää erityisesti Helsingin Energian 
kasvaneet päästökauppa- ja muut ilmastokulut. 

Helsingin vuoden 2012 ympäristöinvestoinnit, HSY:n osuudet mukaan 
lukien, vähenivät 11 prosenttia vuoteen 2011 verrattuna. Helsingin 
kaupungin vuoden 2012 ympäristöinvestoinnit olivat reilu kolme 
prosenttia kaupungin kaikista käyttöomaisuusinvestoinneista. 
Kaupungin ympäristöinvestoinnit vähenivät 39 prosenttia 
edellisvuodesta. Lasku johtui pienemmistä ilmansuojelun sekä 
pilaantuneiden maiden puhdistuksen investointimenoista.

Helsingin vuoden 2012 ympäristötuotot, HSY:n osuudet mukaan lukien, 
kasvoivat 12 prosenttia vuoteen 2011 verrattuna. HSY:n 
vedenmyyntituotot sekä perusmaksut muodostivat osan ja jätteen 
kuljetusmaksut sekä käsittelymaksut osan ympäristötuotoista. Helsingin 
kaupungin omat ympäristötuotot olivat noin 0,5 prosenttia kaupungin 
kaikista toimintatuotoista. Kaupungin suurimmat ympäristötuotot tulivat 
Korkeasaaren eläintarhan pääsylipputuloista ja sekä alusten 
jätemaksuista sekä romumetallin myynnistä.

Tilinpäätökseen tehtyjen ympäristövastuiden arvo oli 1.1.2012 
yhteensä 23,1 milj. euroa. Vastuut koskivat Hanasaaren A-
voimalaitoksen purkua ja varautumista pilaantuneen maaperän 
käsittelyyn sekä kaatopaikkojen jälkihoitoa.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot
Erja Saarinen, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 36102

erja.saarinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Helsingin kaupunki Ympäristöraportti 2012
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§ 832
V 11.9.2013, Vartiokylän tonttien 45196/4, 8 - 11 ja 17 asemakaavan 
muuttaminen (nro 12153, Roihupellon metrovarikon laajennus)

HEL 2012-004568 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että 
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee hyväksyä 45. kaupunginosan 
(Vartiokylä, Roihupelto) korttelin nro 45196 tonttien nro 4, 8 - 11 ja 17 
asemakaavan muutoksen 27.11.2012 päivätyn ja 27.6.2013 muutetun 
piirustuksen nro 12153 (Roihupellon metrovarikon laajennus) 
mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä

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

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12153 kartta, päivätty 
27.11.2012, muutettu 27.6.2013

2 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12153 selostus, päivätty 
27.11.2012, muutettu 27.6.2013

3 Vuorovaikutusraportti 27.11.2012, täydennetty 27.6.2013
4 Osa päätöshistoriaa

Ote Otteen liitteet
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskus

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, 
asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4

Uudenmaan liitto Esitysteksti
Helen Sähköverkko Oy Esitysteksti
Helsingin seudun 
ympäristöpalvelut -kuntayhtymä

Esitysteksti

Päätösehdotus
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Kaupunginhallitus päättänee esittää kaupunginvaltuustolle, että 
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee hyväksyä 45. kaupunginosan 
(Vartiokylä, Roihupelto) korttelin nro 45196 tonttien nro 4, 8 - 11 ja 17 
asemakaavan muutoksen 27.11.2012 päivätyn ja 27.6.2013 muutetun 
piirustuksen nro 12153 (Roihupellon metrovarikon laajennus) 
mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein.

Tiivistelmä

Metroverkon laajentuminen Espooseen ja Sipoon suuntaan edellyttää 
suurempia varikkotiloja. Asemakaavan muutos mahdollistaa 
metrovarikon laajentamisen ja junien uusien huolto-, korjaus- ja 
säilytystilojen rakentamisen. Samalla tarkistetaan tonttien rajoja eri 
toiminnallisia kokonaisuuksia vastaaviksi.

Esittelijä

Asemakaavamuutoksen sisältö

Metrovarikkoa laajennetaan teollisuustonttien suuntaan siirtämällä ET- 
ja T-alueiden välistä tontin rajaa noin 40 metriä länteen ja pohjoiseen. 
Bussien pysäköintipaikkoja siirretään uuden säilytyshallin tieltä 
laajennusosalle.

Varikolle tulee uusi ajoyhteys Ratasmyllyntieltä pohjoisesta. Varikon ja 
kauppakeskus Lanternan välistä tontin rajaa muutetaan niin, että 
varikon puolelle poikkeamispäätöksellä rakennettu rautakaupan 
noutokatos tulee Lanternan tontille. Katoksen päädystä joudutaan 
purkamaan osa uuden huoltoraiteen tieltä.

Kaavamuutos on luonteeltaan tekninen. Tonttien rajoja siirretään eri 
käyttötarkoitusten välillä. Laskennallinen rakennusoikeus kaava-
alueella pienenee 1400 k-m2.

Kaava-alue on kaupungin omistuksessa.

Asemakaavan muutosehdotus on ollut julkisesti nähtävillä 
4.1.–4.2.2013.

Ehdotuksesta ei ole tehty muistutuksia. Nähtävilläoloaikana saapui yksi 
kirje, jossa kaupungin vuokratontilla toimiva Rudus Oy ilmoittaa, ettei 
yhtiöllä ole huomauttamista kaava-aineiston sisällöstä.

Ehdotuksesta ovat antaneet lausuntonsa Helsingin Energia liikelaitos ja 
Helen Sähköverkko Oy, HSY:n vesihuolto, yleisten töiden lautakunta, 
pelastuslautakunta ja ympäristökeskus.
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Lausunnoissa esiin tullut kaapelireittiä koskeva esitys on otettu 
huomioon. Tällä asemakaavan muutosalueella voimalinjajohto ei kulje 
autopaikkojen korttelialueella, vaan metrovarikon eteläkärjen yli, jossa 
on vain maanalaista johtoa varten varattu alueen osa. Johdon 
alapuolella on myös metrovarikolle johtava ratasilta. Alueelle ei ole 
osoitettu autopaikkoja tai muuta nykytilanteesta poikkeavaa käyttöä, 
istutuksia tai rakenteita.

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

Suunnittelun vaiheet ja vuorovaikutus

Asemakaavan muutosta on hakenut HKL Rakennusyksikkö.

Osallistuminen ja vuorovaikutus on järjestetty osallistumis- ja 
arviointisuunnitelman mukaisesti.

Asemakaavan muutosehdotukseen on lausuntojen johdosta tehty 
seuraava tarkistus:

− asemakaavakarttaan on lisätty maanalaista johtoa varten varattu 
alueenosa LPA- ja KL-korttelialueille.

Lisäksi asemakaavan muutosehdotukseen on nähtävilläolon jälkeen 
tehty seuraavat lisäykset:

− asemakaavamääräyksiin on lisätty rautakauppa KL-korttelialueella 
sallittuihin kaupan toimialoihin nykytilanteen mukaisesti

− KL-korttelialueen katokselle on lisätty määräys, että sen saa rakentaa 
asemakaavaan merkityn kerrosalan lisäksi

− asemakaavakarttaan on lisätty ajoyhteys-merkintä ET-korttelialueelle 
metrovarikon länsireunaan.

Lisäksi kaavaselostukseen on tehty teknisluonteisia tarkistuksia.

Kaava-alueeseen ei liity maankäyttösopimusmenettelyä. 

Tehdyt muutokset eivät ole olennaisia, joten ehdotusta ei ole tarpeen 
asettaa uudelleen nähtäville. Muutoksista on neuvoteltu asianomaisten 
hallintokuntien ja kiinteistönomistajien kanssa.

Esittelijä toteaa, että ehdotus on kaupunkisuunnittelulautakunnan 
esityksen mukainen.

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

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12153 kartta, päivätty 
27.11.2012, muutettu 27.6.2013

2 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12153 selostus, päivätty 
27.11.2012, muutettu 27.6.2013

3 Vuorovaikutusraportti 27.11.2012, täydennetty 27.6.2013
4 Osa päätöshistoriaa

Oheismateriaali

1 Ilmakuva

Ote Otteen liitteet
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskus

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, 
asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4

Uudenmaan liitto Esitysteksti
Helen Sähköverkko Oy Esitysteksti
Helsingin seudun 
ympäristöpalvelut -kuntayhtymä

Esitysteksti

Tiedoksi

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

Päätöshistoria

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) 08.08.2013 § 127

HEL 2012-004568 T 10 03 03

Päätös
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Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta toteaa, että HKL:llä ei ole 
huomautettavaa asemakaavan muutosehdotukseen nro 12153, 
Roihupellon metrovarikon laajennus.

Esittelijä
yksikön johtaja
Juha Saarikoski

Lisätiedot
Timo Juolevi, rakennuttajapäällikkö, puhelin: 310 78481

timo.juolevi(a)hel.fi

Kaupunkisuunnitteluvirasto 27.6.2013

HEL 2012-004568 T 10 03 03

Hankenumero 2021_2

45. kaupunginosan (Vartiokylä) korttelin 45196 tontteja 4, 8, 9, 10, 11 ja 
17 koskevasta asemakaavan muutosehdotuksesta annetut lausunnot.

Kaupunkisuunnittelulautakunta puolsi 27.11.2012 asemakaavan 
muutosehdotuksen hyväksymistä.

Metroverkon laajentuminen Espooseen ja Sipoon suuntaan edellyttää 
suurempia varikkotiloja. Asemakaavan muutos mahdollistaa 
metrovarikon laajentamisen ja junien uusien huolto-, korjaus- ja 
säilytystilojen rakentamisen. Samalla tarkistetaan tonttien rajoja eri 
toiminnallisia kokonaisuuksia vastaaviksi.

Varikkoa laajennetaan teollisuustonttien suuntaan siirtämällä ET- ja T-
alueiden välistä tontin rajaa noin 40 metriä länteen ja pohjoiseen. 
Bussien pysäköintipaikkoja siirretään uuden säilytyshallin tieltä 
laajennusosalle. Varikolle tulee uusi ajoyhteys Ratasmyllyntieltä 
pohjoisesta.

Varikon ja kauppakeskus Lanternan välistä tontin rajaa muutetaan niin, 
että varikon puolelle poikkeamispäätöksellä rakennettu rautakaupan 
noutokatos tulee Lanternan tontille. Katoksen päädystä joudutaan 
purkamaan osa uuden huoltoraiteen tieltä. 

Kaavamuutos on luonteeltaan tekninen. Tonttien rajoja siirretään eri 
käyttötarkoitusten välillä. Laskennallinen rakennusoikeus kaava-
alueella pienenee 1400 k-m2.

Asemakaavan muutosehdotus on ollut julkisesti nähtävillä 
4.1.–4.2.2013.

Ehdotuksesta ei ole tehty muistutuksia. Nähtävilläoloaikana saapui yksi 
kirje. Siinä kaavamuutosalueen eteläpuolella, kaupungin vuokratontilla 
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toimiva Rudus Oy ilmoittaa, ettei yhtiöllä ole huomauttamista kaava-
aineiston sisällöstä.

Ehdotuksesta ovat antaneet lausuntonsa Helsingin Energia  liikelaitos 
ja Helen Sähköverkko Oy, HSY:n vesihuolto, yleisten töiden lautakunta, 
pelastuslautakunta ja ympäristökeskus.

Helsingin Energialla, pelastuslautakunnalla ja ympäristökeskuksella ei 
ole muutosehdotukseen huomautettavaa.

Helen Sähköverkko Oy toteaa, että Lanternan kauppakeskuksessa on 
jakelumuuntamo, johon tulee 20 kV:n kaapeli katualueelta 
pysäköintialueen kautta. Helen Sähköverkko Oy esittää, että 
pysäköintitontin osuudella kaapelireitille tehdään sijaintitietoa 
myötäilevä noin 1 metrin levyinen johtoaluemerkintä. Kaava-alueen 
eteläreunassa kulkee 2x110 kV:n Herttoniemi-Mellunkylä avojohto. 
Johtoalueelle ei saa rakentaa mitään kahta metriä korkeampia 
rakenteita ilman Helen Sähköverkko Oy:n lupaa. Johtoalueelle ei 
suositella istutettavaksi puita, vaan matalakasvuisia pensaita. 
Asemakaavassa voimajohtoalue oli kaavoitettu autopaikkojen 
korttelialueeksi. Pysäköintialueen omistaja vastaa kaikista vahingoista, 
joiden syy on seurausta siitä, että pysäköintialue on voimajohtoalueella. 
Pysäköintialueen käytöstä ja vastuurajoituksista tulee tehdä erillinen 
sopimus HSV:n kanssa. 

HSY-vesihuolto toteaa, että metrovarikon laajennus edellyttää yleisen 
hulevesiviemärin siirtoa. Siirto tulee rahoittaa HSY:n ulkopuolisella 
rahoituksella.

Kaupunkisuunnitteluvirasto toteaa, että, kaapelireittiä koskeva esitys on 
otettu huomioon. Tällä asemakaavan muutosalueella voimalinjajohto ei 
kulje autopaikkojen korttelialueella, vaan metrovarikon eteläkärjen yli, 
jossa on vain maanalaista johtoa varten varattu alueen osa. Johdon 
alapuolella on myös metrovarikolle johtava ratasilta. Alueelle ei ole 
osoitettu autopaikkoja tai muuta nykytilanteesta poikkeavaa käyttöä, 
istutuksia tai rakenteita.

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

Asemakaavan muutosehdotukseen tehdyt muutokset

Helen Sähköverkko Oy:n lausunnon johdosta asemakaavan 
muutosehdotukseen on tehty seuraava muutos:

 kaavakarttaan on lisätty maanalaista johtoa varten varattu 
alueenosa LPA- ja KL-korttelialueille.
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Kaupunkisuunnitteluvirasto on muuttanut asemakaavan 
muutosehdotusta jatkosuunnittelun johdosta seuraavasti:

 KL- korttelialueen kaavamääräyksiin on sallittuihin kaupan 
toimialoihin lisätty rautakauppa nykytilanteen mukaisesti,

 ET-korttelialueelle on kaavakarttaan lisätty ajoyhteysmerkintä 
metrovarikon länsireunaan,

 KL-korttelialueen katokselle on lisätty määräys, että sen saa 
rakentaa asemakaavaan merkityn kerrosalan lisäksi.

Lisäksi kaavaselostukseen on tehty teknisluonteisia tarkistuksia.

Jatkotoimenpiteet

Kaava-alueeseen ei liity maankäyttösopimusmenettelyä.

Kaupunkisuunnitteluviraston mielestä tehdyt muutokset eivät ole 
olennaisia, joten ehdotusta ei ole tarpeen asettaa uudelleen nähtäville. 
Muutoksista on neuvoteltu asianomaisten hallintokuntien ja 
kiinteistönomistajien kanssa.

Lisätiedot
Timo Karhu, arkkitehti, puhelin: 310 37332

timo.karhu(a)hel.fi

Helsingin Energia -liikelaitos 21.2.2013

HEL 2012-004568 T 10 03 03

Helsingin Energian lausunto liitteenä. 

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

jouni.kivirinne(a)helen.fi

Yleisten töiden lautakunta 12.02.2013 § 44

HEL 2012-004568 T 10 03 03

Päätös

Yleisten töiden lautakunta päätti antaa kaupunkisuunnitteluvirastolle 
seuraavan lausunnon:

Kaavamuutos on luonteeltaan tekninen. Tonttien rajoja siirretään eri 
käyttötarkoitusten välillä. Muutokset eivät aiheuta kustannuksia yleisille 
alueille. 

Yleisten töiden lautakunta puoltaa asemakaavan muutosehdotuksen 
toteuttamista.
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Esittelijä
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

Ympäristölautakunta 29.01.2013 § 33

HEL 2012-004568 T 10 03 03

Päätös

Ympäristölautakunta päätti, lausunnon asiasta antaa ympäristökeskus.

Esittelijä
ympäristöpäällikkö
Päivi Kippo-Edlund

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

eeva.pitkanen(a)hel.fi

Pelastuslautakunta 29.01.2013 § 16

HEL 2012-004568 T 10 03 03

Päätös

Pelastuslautakunta päätti todeta, ettei sillä ole huomautettavaa 
45.kaupunginosan (Vartiokylä) korttelin 45196 tonttien 4, 8, 9, 10, 11 ja 
17 asemakaavan muutosehdotukseen nro 12153.

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

Kaupunkisuunnittelulautakunta 27.11.2012 § 425

HEL 2012-004568 T 10 03 03

Ksv 1021_2, Metrovarikonkuja 6
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Päätös

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti

 lähettää 27.11.2012 päivätyn 45. kaupunginosan (Vartiokylä) 
korttelin 45196 tonttien 4,8,9,10,11 ja 17 asemakaavan 
muutosehdotuksen nro 12153 kaupunginhallitukselle puoltaen 
sen hyväksymistä

 antaa vuorovaikutusraportin mukaiset vastineet esitettyihin 
mielipiteisiin.

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

Päätösjakelu:

 kaupunginhallitus

 hallintokeskus/Kaj:n rooteli (Rämö)

Esittelijä
asemakaavapäällikkö
Olavi Veltheim

Lisätiedot
Timo Karhu, arkkitehti, puhelin: 310 37332

timo.karhu(a)hel.fi
Jussi Jääskä, liikenneinsinööri, liikennesuunnittelu, puhelin: 310 37129

jussi.jaaska(a)hel.fi
Matti Neuvonen, diplomi-insinööri, ympäristöhäiriöt, puhelin: 310 37311

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

peik.salonen(a)hel.fi

Talous- ja suunnittelukeskus Kehittämisosasto 19.10.2012

HEL 2012-004568 T 10 03 03

Talous- ja suunnittelukeskuksen kehittämisosasto ei anna asiasta 
lausuntoa.

Lisätiedot
Merja Lehikoinen, suunnittelusihteeri, puhelin: 310 36121

merja.lehikoinen(a)hel.fi

Rakennusvirasto 11.5.2012

HEL 2012-004568 T 10 03 03
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Kaupunkisuunnitteluvirasto valmistelee asemakaavan muutosta 
metrovarikon alueelle Roihupellossa ko. Vartiokylä osoitteessa 
Metrovarikonkuja 6. Kaupunkisuunnitteluvirasto on pyytänyt 
rakennusviraston mielipidettä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta 
sekä kaavaluonnoksesta 11.5.2012 mennessä.

Asemakaavamuutoksessa metrovarikon ET- eli yhdyskuntateknistä 
huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten aluetta laajennetaan T- eli 
teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueelle. Voimassa olevassa 
asemakaavassa on merkintä, että T-korttelialueelle ei saa sijoittaa 
laitosta, josta aiheutuva melutaso ylittää 55 dB asumiseen varatun 
korttelialueen rajalla. Asemakaavamuutostyön yhteydessä olisi hyvä 
laatia meluselvitys alueelta. 

Lisäksi rakennusvirasto muistuttaa, että tontin tulee järjestää 
korttelialueella syntyvien hulevesien käsittely ensisijaisesti tontilla. 
Tontilla tapahtuva toiminta ei saa synnyttää saasteita Mustapuroon, 
joka sijaitsee asemakaavan muutosalueen välittömässä läheisyydessä. 
Helsingin kaupungin ympäristökeskus on laatinut Mustapuron 
hulevesiselvityksen 5.4.2012.

Yhteyshenkilöt asemakaavayhteistyössä rakennusvirastosta ovat 
aluesuunnittelija Nina Mouhu ja suunnitteluinsinööri Taru Sihvonen.

Lisätiedot
Mouhu Nina, aluesuunnittelija, puhelin: 310 39838

nina.mouhu(a)hel.fi
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§ 833
Harmaan talouden seurantaraportti 1/2013

HEL 2013-010373 T 02 08 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti merkitä Harmaan talouden seurantaraportin 
1/2013 tiedoksi ja kehottaa kaupunkikonsernin kaikkia yksiköitä 
kiinnittämään tavara- ja palveluhankinnoissaan huomiota harmaan 
talouden torjuntaan ja noudattamaan siitä annettuja ohjeita.

Lisäksi kaupunginhallitus päätti kehottaa kaikkia kaupunkikonserniin 
kuuluvia tytäryhteisöjä huolehtimaan siitä, että ne ilmoittavat 
Verohallinnolle kaupunkikonsernin ohjeiden mukaisesti tiedot 
palveluhankinnoistaan neljännesvuosittain.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Mika Häkkinen, riskienhallinnan asiantuntija, puhelin: 310 36334

mika.hakkinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Harmaan talouden seurantaraportti 1_2013.pdf

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee merkitä Harmaan talouden 
seurantaraportin 1/2013 tiedoksi ja kehottaa kaupunkikonsernin kaikkia 
yksiköitä kiinnittämään tavara- ja palveluhankinnoissaan huomiota 
harmaan talouden torjuntaan ja noudattamaan siitä annettuja ohjeita.

Lisäksi kaupunginhallitus päättänee kehottaa kaikkia 
kaupunkikonserniin kuuluvia tytäryhteisöjä huolehtimaan siitä, että ne 
ilmoittavat Verohallinnolle kaupunkikonsernin ohjeiden mukaisesti 
tiedot palveluhankinnoistaan neljännesvuosittain.

Esittelijä

Kaupunginhallitus on 19.12.2011 (§ 1144) hyväksynyt harmaan 
talouden torjuntaa koskevan toimintaohjeen. Siinä on 
yksityiskohtaisesti ohjeistettu menettelytavat, joilla hankintojen 
yhteydessä harmaata taloutta torjutaan. Tällaisia toimenpiteitä ovat 
mm.
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- selvitys palveluntuottajan tai tavarantoimittajan rekisteröitymisestä 
kauppa-, ennakkoperintä-, työnantaja- ja arvonlisäverovelvollisten 
rekisteriin

- selvitys verojen ja lakisääteisten eläkevakuutusmaksujen 
maksamisesta hankinnan ja sopimussuhteen yhteydessä 
neljännesvuosittain

- selvitys verojen ja lakisääteisten eläkevakuutusmaksujen 
maksamisesta hankinnan ja sopimussuhteen yhteydessä 
neljännesvuosittain

- selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä 
työehdoista.

Lisäksi rakentamistoiminnassa tilaajan on pyydettävä 
sopimuskumppanilta todistus siitä, että yrityksellä on voimassa oleva 
tapaturmavakuutus työntekijöilleen.

Kaupunki ja sen tytäryhteisöt luovuttavat ohjeessa määrätyistä 
hankinnoista tiedot Verohallinnolle saaden verottajalta vastaavasti ns. 
verohallintopalautteen siitä, miltä osin tavaran tai palvelun toimittajien 
rekisteröitymisessä on ollut verottajan rekisteritietoihin nähden 
poikkeamia. Talous- ja suunnittelukeskus toimittaa poikkeamatiedot 
edelleen virastoille, liikelaitoksille ja tytäryhteisöille tiedoksi ja 
mahdollisia toimenpiteitä varten.

Nyt raportoitavaa seurantajaksoa 1.1.-31.3.2013 koskeva 
verohallintopalaute yksikkökohtaisine seulontaprosentteineen sisältyy 
liitteenä olevaan seurantaraporttiin. Helsingin kaupunkikonsernin 
seulontaprosentti oli ensimmäisellä vuosineljänneksellä kymmenen, 
mikä on kaksi prosenttiyksikköä suurempi edelliseen neljännekseen 
verrattuna. Seulontaprosentti kertoo, mitkä yritykset otetaan tarkemmin 
verottajan tutkittavaksi harmaan talouden epäilyn tai muun 
verovelvollisuuden selvittämiseen liittyvän syyn perusteella. 
Seulontaprosentti ei näin ollen kerro suoraan onko kyseessä harmaan 
talouden piiriin kuuluva yritys. Todellinen tilanne selviää vasta 
Verohallinnon tarkemmassa käsittelyssä.

Rikoshyödyn takaisinsaantia pidetään yhtenä tärkeimmistä 
talousrikollisten toimintaa vaikeuttavista seikoista ja sillä katsotaan 
olevan merkittävä talousrikollisuutta ennalta estävä vaikutus. Vuoden 
2013 ensimmäisellä neljänneksellä rikoshyötyä saatiin takaisin noin 6,5 
miljoonaa euroa, joka on 800 000 euroa vähemmän kuin vastaavana 
ajanjaksona edellisenä vuonna. Vuonna 2012 rikoshyötyä saatiin 
takaisin yli 36 miljoonaa euroa, joka vastaa kymmenen vuoden 
keskiarvoa.
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Harmaan talouden seurantaraporttiin on koottu tietoja ajankohtaisista 
lakiesityksistä ja selvityksistä, joilla harmaata taloutta pyritään 
torjumaan. Lakiesityksistä keskeisin liittyy verovelkatietojen ja muiden 
lakisääteisten velvoitteiden noudattamista koskevien tietojen 
saatavuuden parantamiseen. Näiden tietojen avulla kaupunki voisi 
välttää tehokkaammin hankintoja sellaisilta toimijoilta, jotka eivät ole 
hoitaneet yhteiskunnallisia velvoitteitaan.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Mika Häkkinen, riskienhallinnan asiantuntija, puhelin: 310 36334

mika.hakkinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Harmaan talouden seurantaraportti 1_2013.pdf

Tiedoksi: Muutoksenhaku: Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Virastot, liikelaitokset ja tytäryhteisöt
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§ 834
Määrärahan myöntäminen Kansainvälisen designsäätiön vuosien 
2013–2015 rahoitusosuuden kattamiseen

HEL 2013-010612 T 02 02 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä Kansainvälisen designsäätiön 
toiminnan jatkamisen siten, että kaupunki osallistuu  toiminnan 
rahoittamiseen vuosina 2013–2015 yhteensä 700 000 euron rahoitus-           
osuudella edellyttäen, että hankkeen muut osapuolet osallistuvat 
rahoitukseen liitteen 3 mukaisesti. Rahoitusosuus jakautuu vuosille 
2013–2015 siten, että vuonna 2013 rahoitusosuus on 200 000 euroa, 
vuonna 2014 rahoitusosuus on 250 000 euroa ja vuonna 2015 
rahoitusosuus on 250 000 euroa. 

Samalla kaupunginhallitus päätti myöntää 200 000 euroa vuoden 2013 
rahoitusosuuden maksamiseen talousarvion kohdalta 1 04 02 
Käyttövarat, Khn käytettäväksi (projektirakenneosa 1 04 02 00 656). 
Vuosien 2014 ja 2015 osalta rahoitusosuuden maksaminen päätetään 
kyseisinä vuosina. 

Lisäksi kaupunginhallitus päätti antaa myönteisen lausunnon liitteen 
mukaisista Kansainvälisen designsäätiön sääntömuutoksista.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Marja-Leena Rinkineva, elinkeinojohtaja, puhelin: 310 36141

marja-leena.rinkineva(a)hel.fi

Liitteet

1 KDS_Strategia.pdf
2 Lausuntopyynto.pdf
3 KDS jatko talousarvio_2013-2015.pdf

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hankkeessa mukana olevat 
kaupungit

Oikaisuvaatimusohje, 
kaupunginhallitus

Kansainvälinen designsäätiö Oikaisuvaatimusohje, 
kaupunginhallitus

Päätösehdotus
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Kaupunginhallitus päättänee hyväksyä Kansainvälisen designsäätiön 
toiminnan jatkamisen siten, että kaupunki osallistuu  toiminnan 
rahoittamiseen vuosina 2013–2015 yhteensä 700 000 euron rahoitus-           
osuudella edellyttäen, että hankkeen muut osapuolet osallistuvat 
rahoitukseen liitteen 3 mukaisesti. Rahoitusosuus jakautuu vuosille 
2013–2015 siten, että vuonna 2013 rahoitusosuus on 200 000 euroa, 
vuonna 2014 rahoitusosuus on 250 000 euroa ja vuonna 2015 
rahoitusosuus on 250 000 euroa. 

Samalla kaupunginhallitus päättänee myöntää 200 000 euroa vuoden 
2013 rahoitusosuuden maksamiseen talousarvion kohdalta 1 04 02 
Käyttövarat, Khn käytettäväksi (projektirakenneosa 1 04 02 00 656). 
Vuosien 2014 ja 2015 osalta rahoitusosuuden maksaminen päätetään 
kyseisinä vuosina. 

Lisäksi kaupunginhallitus päättänee antaa myönteisen lausunnon 
liitteen mukaisista Kansainvälisen designsäätiön sääntömuutoksista.

Esittelijä

Taustaa

Kansainvälinen designsäätiö perustettiin Helsingin kaupungin-                
valtuuston päätöksellä vuonna 2010 toteuttamaan ja hallinnoimaan 
WDC 2012 -hanketta sekä edistämään ja tukemaan designin 
kulttuurista, sosiaalista ja taloudellista hyödyntämistä Helsingin 
seudulla, kansallisesti ja kansainvälisesti. Säätiö perustettiin 
määräaikaisena vuoden 2017 loppuun. WDC 2012 -hanke päättyi 
31.3.2013. 

Pääkaupunkiseudun kaupunginjohtajien tapaamisessa 7.2.2013 
päätettiin, että säätiölle nimitetään uusi hallitus kaudelle 2013–2015 ja 
uusi hallitus valtuutetaan valmistelemaan kesään 2013 mennessä 
luonnos  säätiön jatkostrategiasta ja toimintasuunnitelmasta vuosille 
2013–2015.

Säätiön hallitus teki 29.5.2013 hallituksen kokouksessa päätöksen 
säätiön toiminnan jatkamisesta määräaikaisena vuoden 2015 loppuun. 
Tämän esityksen liitteenä on  säätiön hallituksen kokouksessa 
hyväksymien päälinjojen mukainen strategialuonnos vuosille                     
2013–2015. Säätiön hallitus tarkentaa strategian ja 
toimintasuunnitelman elokuun 2013 hallituksen kokouksessa säätiön 
rahoituksen vahvistuttua.

Tavoitteet

Muotoilun hyödyntäminen on kirjattu Helsingin strategiaohjelmaan 
vuosille 2013–2016. Kaupunki on sitoutunut edistämään käyttäjä-              
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lähtöisyyttä ja muotoiluosaamisen hyödyntämistä uudistaessaan omia 
toimintatapojaan ja palveluitaan. Strategiassa todetaan, että kaupungin 
tavoitteena on muotoilun käytön kautta vahvistaa kaupungin 
uudistumista ja kilpailukykyä. Tavoitteena on  tehdä Helsingistä  
kansainvälisesti tunnettu ja tunnustettu muotoilun suurkaupunki. 
Kansainvälisen designsäätiön toiminta toteuttaa näitä Helsingin 
kaupungin strategisia tavoitteita. 

Säätiön toiminnalle on määritelty kolme tavoitetta vuosille 2013–2015:

1. Suomi on vuonna 2017 kansainvälinen esimerkki muotoilun 
hyödyntämisestä kaupunkien kehittämisessä

2. Uuden liiketoiminnan synnyttäminen muotoilualalle ja 
muotoiluintensiivisen toiminnan sekä muotoiluosaamisen 
edellytysten vahvistaminen

3. Muotoiluvetoisen metropolialueen ja maakuvan vahvistaminen 

Jatkotoimenpiteet

Säätiön toiminnan jatko vuosina 2013–2015 painottuu WDC 2012                       
-hankkeen aloittaman Embedded Design in Life eli muotoilu mukaan                        
-toimintamallin käyttöönottoon ja jatkamiseen.

Muotoilun hyödyntäminen ja käyttö kaupungin ja kaupunkiympäristön 
kehittämisessä on keskeinen osa Helsingin kansanvälisen profiilin 
rakentamista ja viestintää. Valtion toteuttamassa Team Finland -työssä 
muotoilulla on merkittävä rooli ja Helsingin kaupunki on keskeinen 
toimija muotoiluvetoisen maakuvan vahvistamissa

Helsingin muotoiluvetoista toimintaa ja muotoilun hyödyntämistä  
toteutetaan kaupungin kehittämistoiminnassa, elinkeinopolitiikassa, 
kaupunkilaisten osallistamisessa, kaupunkikuvan elävöittämisessä, 
tapahtumien mahdollistamisessa ja matkailun edistämisessä. 

Säätiön rooli ja toiminta pohjautuu mukana olevien taustayhteisöjen 
tavoitteisiin ja strategisiin linjauksiin: kaupunkien strategioihin, valtion 
muotoilupoliittisen ohjelman toimeenpanoon, valtion Team Finland -
hankkeen strategiaan, muotoilukentän toimijoiden, yliopistojen, 
korkeakoulujen sekä yrityksien ja yhteisöjen strategioihin sekä 
muotoilun edistämiseen liittyviin päätöksiin. Säätiön toiminta vuosille 
2013–2015 edellyttää verkoston kaikilta toimijoilta uusia 
rahoituspäätöksiä säätiön toimintaan osallistumisesta.

Toiminnan rahoitus

Säätiön perusrahoitus vuosille 2013–2015 on yhteensä 1 456 000 
euroa.
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Hankkeessa mukana olevien kaupunkien kokonaisrahoitusosuus 
vuosille 2013–2015 on 1 106 000 euroa jakautuen kaupungeittain siten, 
että Helsingin kaupungin osuus on 700 000 euroa, Espoon kaupungin 
osuus 280 000 euroa, Lahden kaupungin osuus 112 000 euroa ja 
Kauniaisten kaupungin osuus 14 000 euroa.  Vantaan kaupunki on 
helmikuussa 2013 tehnyt päätöksen, että se ei osallistu Kansainvälisen 
designsäätiön toimintaan WDC 2012 -hankkeen päättymisen jälkeen. 

Työ- ja elinkeinoministeriö osallistuu säätiön jatkotoiminnan 
perusrahoitukseen 350 000 eurolla vuosina 2013–2015. 

Säätiön organisaatio pidetään pienenä – kolmesta viiteen henkilöä. 
Toiminnan suurimmat kustannukset ovat henkilöstökulut, viestintä  ja 
hankkeiden ostopalvelut. 

Projektikohtaisista rahoituksista on käynnistetty neuvottelut eri 
ministeriöiden, säätiöiden ja yritysten kanssa.  

Yliopistot ja korkeakoulut osallistuvat säätiön toimintaan 
yhteistyöhankkeiden työpanoksella ja näiden hankkeiden omasta 
rahoitusosuudesta vastaamalla.

Säätiön lausuntopyyntö

Kansainvälisen designsäätiön hallitus on päättänyt 2.5.2013 ja 
29.5.2013 muuttaa säätiön sääntöjä siten, että säätiön valtuuskunta 
lopetetaan tarpeettomana ja Helsingin yliopistolle myönnetään yhden 
hallituksen jäsenen nimeämisoikeus, ja että Vantaan kaupungin yhden 
hallituksen jäsenen nimeämisoikeus poistetaan ja Vantaan kaupungin 
oikeus säätiön omaisuuteen säätiön lakkauttamisen yhteydessä 
poistetaan. Vantaan kaupunginhallitus päätti 11.2.2013 § 35 
kokouksessa, että Vantaan kaupunki ei osallistu Kansainvälisen 
designsäätiön erilliseen jatkotoimenpideohjelman kolmivuotiseen 
kumppanuushankkeeseen. Lisäksi ehdoton velvollisuus nimetä 
säätiölle johtaja poistetaan säätiön säännöistä.

Sääntömuutosten tarkoituksena on ollut päivittää säätiön säännöt 
vastaamaan World Design Capital Helsinki 2012 -hankkeen 
päättymisen jälkeistä tilannetta. Kansainvälisen designsäätiön 
hallituksen päättämät sääntömuutokset on tehty, jotta säätiön säännöt 
vastaavat paremmin nykytilannetta ja säätiön strategiaa vuosille                         
2013–2015.

Kansainvälisen designsäätiön sääntöjen 16 §:n mukaan säätiön 
sääntöjä voidaan muuttaa hallituksen esityksestä sen jälkeen, kun 
Helsingin kaupunki on antanut siitä lausuntonsa, ja jos vähintään viisi 
(5) hallituksen jäsenistä sitä kannattaa. Toimenpiteelle on saatava 
Patentti- ja rekisterihallituksen vahvistus.
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Kansainvälinen designsäätiö on pyytänyt kaupungilta 13.8.2013 
lausuntoa yllä mainituista sääntömuutoksista. 

Esittelijä toteaa, että Helsingin kaupungin kannalta on 
tarkoituksenmukaista antaa myönteinen lausunto Kansainvälisen 
designsäätiön hallituksen päättämiin sääntömuutoksiin, jotta säätiön 
säännöt vastaavat paremmin nykytilannetta.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Marja-Leena Rinkineva, elinkeinojohtaja, puhelin: 310 36141

marja-leena.rinkineva(a)hel.fi

Liitteet

1 KDS_Strategia.pdf
2 Lausuntopyynto.pdf
3 KDS jatko talousarvio_2013-2015.pdf

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hankkeessa mukana olevat 
kaupungit

Oikaisuvaatimusohje, 
kaupunginhallitus

Kansainvälinen designsäätiö Oikaisuvaatimusohje, 
kaupunginhallitus

Tiedoksi

Talous- ja suunnittelukeskus
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§ 835
Selvitys Checkpoint Helsinki -kuvataidehankkeen käynnistämisestä

Pöydälle 26.08.2013

HEL 2012-006256 T 12 02 01

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
Checkpoint Helsingin 
tukiyhdistys ry

Oikaisuvaatimusohje, 
kaupunginhallitus

Helsingin juhlaviikot Oikaisuvaatimusohje, 
kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee merkitä selvityksen tiedoksi ja kehottaa 
Helsingin Juhlaviikkoja yhdessä Checkpoint Helsingin kanssa 
suunnittelemaan 30.9.2013 mennessä Helsingin Juhlaviikkojen 
yhteyteen toteutettavan yhteistyön toimintamallin edistämään julkisia 
visuaalisen taiteen tapahtumia. Samalla kaupunginhallitus päättänee 
myöntää Helsingin Juhlaviikoille 200 000 euroa talousarviokohdasta          
(1 04 02) Käyttövarat, Khn käytettäväksi (projektirakenneosa                       
1 04 02 00 657) kohdistamiseksi Checkpoint Helsingin hankkeisiin.

Esittelijä

Hyväksyessään vuoden 2013 talousarvion 28.11.2012 (§382) 
kaupunginvaltuusto kehotti talous- ja suunnittelukeskusta yhdessä 
Helsingin taidemuseon kanssa tekemään selvityksen Checkpoint 
Helsinki -kuvataidehankkeen mahdollisesta käynnistämisestä.

Talous- ja suunnittelukeskus on käynyt 1.2.2013 keskustelun Helsingin 
taidemuseon kanssa Checkpoint Helsinki -kuvataidehankkeen  
mahdollisesta organisoimisesta ja käynnistämisestä vuosina 2013-
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2014. Helsingin taidemuseo on keskustelun pohjalta lähettänyt 
28.2.2013 päivätyllä kirjeellä talous- ja suunnittelukeskukseen 
Checkpoint Helsinki -kuvataidehankkeen organisoitumisesta ja 
käynnistämisestä taidemuseon näkökulmia ja ajatuksia. Tämän lisäksi 
Helsingin taidemuseo on käynyt Checkpoint Helsinki                                
-kuvataidehankkeen toimijoiden kanssa itsenäisesti keskusteluja 
21.8.2012, 18.9.2012 ja 1.2.2013. Yksi Checkpoint Helsingin vuoden 
2012 tilaisuuksista järjestettiin Helsingin taidemuseon tiloissa 
17.9.2012. Checkpoint Helsingin tukiyhdistys ry. on lähettänyt 
kaupunginhallitukselle 1.2.2013 päivätyllä hakemuksella 950 000 euron 
määräraha-anomuksen Checkpoint Helsinki -kuvataidehankeen 
toiminnan organisoimisen ja käynnistämisen tukemiseksi vuosina           
2013–2014.

 Checkpoint Helsinki lyhyesti

Checkpoint Helsinki esittäytyy kansainvälistä nykytaidetta tuottavaksi ja 
esittäväksi organisaatioksi, jonka toimintaa linjaavat vaihtuvat 
kansainväliset kuraattoriryhmät tuottamalla kaupunkitilaan ja erilaisiin 
esityspaikkoihin sijoittuvia teoksia. Tämä edellyttää kansainvälisiltä 
taiteilijoilta ja kuraattoreilta verkostoitumista paikallisiin toimijoihin, jotta 
he pystyvät suunnittelemaan varta vasten Helsingin kaupunkiin 
toteutettavia uusia teoksia ja tämä edelleen vaatii taloudellista 
panostusta varsinkin hankkeen käynnistymisvaiheessa. Toteutetuista 
teoksista ehdotetaan kerättäväksi Checkpoint Helsinki -kokoelma, 
joihin Helsingin kaupungilla tulisi olemaan etuosto-oikeus 
nimelliskorvausta vastaan hankkimalla teokset Helsingin taidemuseon 
kokoelmiin.

Checkpoint Helsingin lähtökohtana on tuottaa jotain uutta ja kehittää 
Helsinkiä kuvataidekaupunkina sekä saada Helsinkiin kansainvälistä 
kuvataidetta ja näkyvyyttä. Tarkoituksena on keskittyä korkeatasoisiin 
ja nousussa oleviin taiteilijoihin. Checkpoint Helsinki lähtee teoksen 
elinkaariajattelusta: teoksen prosessi, valmiin teoksen esilläolo ja 
vastaanotto ja sen tallentaminen kokoelmiin. Teoksen valmistuminen ja 
esilläolon dokumentoiminen on keskeinen osa Checkpoint Helsingin 
toimintaa ja edellyttää resursseja mm. asiantuntevaan ja 
innovatiiviseen suunnittelutyöhön, toteutukseen ja ylläpitoon, jotta 
dokumentointi tukisi taideteoksen elinkaaren avaamista.

Organisaatiomalli ja toiminta-ajatus

Checkpoint on itsenäinen toimija ja toiminnan organisoimiseksi on 
perustettu Checkpoint Helsinki tukiyhdistys ry, joka vastaa toiminnan 
hallinnosta ja taloudesta. Toiminta perustuu verkostoihin ja 
teostuotannot olisi tarkoitus toteuttaa yhdessä paikallisten toimijoiden 
kanssa hyödyntäen heidän Helsingin kulttuurielämän vahvaa 
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tuntemusta ja samalla myös olemassa olevia resursseja ja tiloja. 
Checkpoint Helsinki tukiyhdistys ry:n määräraha-anomus 
hakemuksessa tuodaan esille mahdollisiksi vaihtoehdoiksi 
teostuotannossa keskittyminen joko tilapäisteoksiin ja 
tapahtumallisuuteen tai mahdolliseen tiiviimpään yhteistyöhön muiden 
kaupungin kulttuuritoimijoiden kanssa esimerkkinä Helsingin juhlaviikot 
tai Helsingin taidemuseo. Hakemuksen mukaan yhteistyökumppaneina 
voisi olla muut Helsingissä toimivat taidemuseot, Helsingin juhlaviikot, 
taiteilijaresidenssitoimija HIAP, IHME-nykytaidefestivaali ja 
Keskustakirjasto. 

Talous- ja suunnittelukeskus yhtyy Helsingin taidemuseon 
näkemykseen siitä, että Checkpoint Helsingillä tulee olla oma selkeä 
julkisuuskuva. Checkpoint toiminnan tulee erottua Helsingin 
taidemuseon ja kaupungin muiden kulttuurilaitosten toiminnasta 
keskittymällä etupäässä tilapäisluonteisiin teoksiin, tapahtumallisuuteen 
sekä produktiokohtaiseen teostuotantoon.

Helsingin taidemuseon näkökulmasta Helsingin juhlaviikot voisi nousta 
mahdolliseksi yhteistyökumppaniksi tapahtumaluonteisen 
profiloitumisen vuoksi ja juhlaviikkojen ajankohtaan liittäminen voisi olla 
toimiva toimintamalli, joka vahvistaisi kuvataiteen osuutta juhlaviikkojen 
ohjelmistossa ja lisäisi siten myös kansainvälistä näkyvyyttä. 

Helsingin taidemuseon julkisen taiteen toiminta keskittyy pysyviin 
julkisiin taideteoksiin, jotka ovat pääasiallisesti olleet kotimaisten 
taiteilijoiden teoksia. Checkpoint Helsingin kokoelmien mahdollinen 
liittäminen Helsingin taidemuseon omiin kokoelmiin on vaihtoehtona 
ongelmallinen. Hakemuksessa ei selvästi tule esille mikä on 
Checkpoint Helsinki -taidekokoelmien suhde Helsingin kaupungin omiin 
kokoelmiin, kuka Checkpoint Helsinki -kokoelmia hallinnoi ja mitkä ovat 
Checkpoint Helsinki kokoelmiin liittyvät päätöksentekoprosessit. Mikäli 
vaihtoehtona on Checkpoint Helsingin kokoelmien liittäminen osaksi 
Helsingin taidemuseon omia kokoelmia, talous- ja suunnittelukeskus 
yhtyy Helsingin taidemuseon kantaan siitä, että liittämisen täytyy lähteä 
taidemuseon omista tarpeista käsin ja se vaatii pitkäjänteistä ja 
suunnitelmallista yhteistyötä. Päätösvalta Checkpoint Helsingin 
tuottamien teosten valinnasta ja liittämisestä taidemuseon kokoelmiin 
tulee Helsingin taidemuseon näkemyksen mukaan olla Helsingin 
taidemuseolla ja sen johtokunnalla, tai lahjoituksen arvosta riippuen 
johtokunnalla tai kaupunginhallituksella. Talous- ja suunnittelukeskus 
pitää kantaa perusteltuna. Tämän tyyppinen laaja yhteistyö vaatii 
runsaasti tarkkaa suunnittelua, asiantuntemusta, hallintokuntien välistä 
tiivistä yhteistyötä ja ennen kaikkea riittäviä taloudellisia ja 
henkilöstöresursseja. Helsingin taidemuseon taloudellinen raami ei 
mahdollista resurssien kohdentamista näin laaja-alaiseen uuteen 
toimintaan. Helsingin taidemuseo näkeekin Checkpoint Helsingin 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 29/2013 66 (143)
Kaupunginhallitus

Kj/5
26.08.2013

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

kansainväliset verkostot ja yhteydet yhtenä mahdollisena 
yhteistyömuotona Helsingin taidemuseon kanssa, kun kyse on 
kansainvälisistä julkisen taiteen kilpailuista ja hankkeista.

Talousarvio

Checkpoint Helsingin kustannusrakenne on jaettavissa kahteen osa-
alueeseen – organisoituminen, hallinto ja tuotannon tukipalvelut sekä 
teostuotanto. Organisoituminen, hallinto ja tuotannon tukipalvelut 
sisältävät perustamiskustannukset, yleiset hallinnonkustannukset 
henkilöstökuluineen ja tilavuokrineen, kuraattoreiden palkkiot ja matkat, 
verkkosivut ja tiedotuksen. Teostuotannon kustannukset sisältävät 
tuotanto- ja materiaalikustannukset taiteilijapalkkioineen, 
dokumentoinnin ja pedagogiikan kustannukset, open call -projekti -
ideahaun kustannukset ja luonnospalkkiot, kansainväliset seminaarit ja 
näyttelytilavuokrat.

Tulorakenne on kustannusrakenteen mukaisesti myös jaettavissa 
kahteen osa-alueeseen - Helsingin kaupungin toiminta-avustukset ja 
muut ulkopuoliset rahoituslähteet. Muut ulkopuoliset rahoituslähteet on 
eritelty seuraavasti: Opetus- ja kulttuuriministeriön harkinnanvaraiset 
valtionavustukset, Koneen säätiön projektiavustukset ja muiden 
säätiöiden avustukset.

Checkpoint Helsinki -kuvataidehankkeen toteuttaminen edellyttää 
pilotti- ja käynnistysvaiheessa vuosien 2013–2014 aikana Helsingin 
kaupungilta merkittävää perusrahoitusta ja sitoutumista. Checkpoint 
Helsinki hakee Helsingin kaupungilta toimintansa organisoimiseksi ja 
käynnistämiseksi 950 000 euroa toiminta-avustusta vuosille 
2013–2015. Helsingin kaupungin toiminta-avustusten osuus koko 
tulorahoituksesta huomattava vuosina 2013–2015. Haettava kaupungin 
toiminta-avustus kohdentuisi käytännössä toiminnan organisoitumiseen 
ja käynnistämiseen vuosina 2013 ja 2014. Toiminnan kasvattaminen ja 
vakiinnuttaminen edellyttää perusrakenteen resurssien kohdentamista 
ja varaamista myös vuonna 2015. Varsinaisen toiminnan osuus 
hankkeen kustannuksista jää talousarviossa ao. vuosina suhteellisen 
pieneksi. Toiminta edellyttää tämän lisäksi jatkuvaa tuotannon 
kehittämistä ja aktiivista kansainvälistä yhteistyötä, jotta saavutettaisiin 
kansainvälisesti asetut korkeat tavoitteet ja toiminnan tavoittelemat 
korkeatasoiset ja mielenkiintoiset kansainväliset taideteokset ja 
–produktiot, mikä merkitsee  edelleen jatkuvaa taloudellista panostusta 
kattavasti tuotantoon, niiden dokumentointiin, yhteistyöhön ja 
julkaisuihin.

Hakemuksen tavoitteena on se, että Checkpoint Helsingin toiminta 
vakiintuisi vuosien 2015–2016 aikana ja rahoituspohjaa vahvistaisivat 
kasvaneet ulkopuolisien rahoituslähteiden projektirahoituksen osuudet 
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ao. vuosina. Hakemuksesta ei ilmene tarkasti mistä ulkopuolisista 
rahoituslähteistä toiminta-avustuksia haettaisiin. Hankkeelta puuttuu 
selkeä pitkäntähtäimen rahoitussuunnitelma. Hakemuksessa ja sen 
yhteydessä käydyissä keskusteluissa on lähdetty perusolettamuksesta, 
että hanke edellyttää Helsingin kaupungilta merkittävää perusrahoitusta 
jatkossakin vuosien 2013–2014 jälkeen.

Helsinki-viikon säätiö/Helsingin juhlaviikot ja Checkpoint Helsinki 

Kesäkuussa Helsingin juhlaviikkojen, kaupungin johdon ja talous- ja 
suunnittelukeskuksen välisen neuvottelun ja tämän selvityksen pohjalta 
Helsingin juhlaviikot ja Checkpoint Helsinki tulevat kehittämään 
Helsingissä tapahtuvaa kuvataidetoimintaa toteuttamalla yhteistyössä 
julkisia visuaalisen taiteen tapahtumia. Tapahtumia toteutetaan 
erikseen sovittavina ajankohtina, mutta kuitenkin siten, että vähintään 
yksi tapahtuma vuodessa järjestetään elokuussa Juhlaviikkoaikaan. 
Hankkeita suunnitellaan aluksi kolmivuotiskaudelle 2013–2015, jona 
aikana suunnitellaan pidempiaikaisen yhteistyön toimintamallia ja 
hankkeita.

Helsingin juhlaviikot ostaa tapahtumien toteutuspalvelut Checkpoint 
Helsinki -organisaatiolta. Tapahtumien sisällöt suunnitellaan ja budjetit 
rajataan yhteistyössä yksi toimintakausi (kalenterivuosi) kerrallaan ja 
niistä viestitään erikseen hankekohtaisesti sovittavilla tavoilla. 
Tapahtumat ovat osa Checkpoint Helsingin taloushallintoa siten, että 
niille tulee perustaa kirjanpitojärjestelmään oma erillinen 
kustannuspaikka, johon Helsingin juhlaviikoilla on kirjanpitäjän tai 
tilintarkastajan välityksellä tarkastusoikeus. Juhlaviikoilla on läsnäolo- 
ja puheoikeus Checkpoint Helsingin hallituksen kokouksissa, joissa 
käsitellään yhteisiä hankkeita. Juhlaviikot tai sen henkilökunta ei liity 
Checkpoint Helsingin kannatus- tms. jäseneksi, jotta yhteistyön osalta 
ei synny ylittämättömiä eturistiriitaisuuksia. 

Helsingin juhlaviikkojen ja Checkpoint Helsingin kuvataidetapahtumia 
rahoitetaan osin Helsingin kaupungin hankerahoituksen turvin kolmen 
vuoden erityisrahoituksella. Checkpoint Helsingin edellytetään tekevän 
lisäksi itse omaa varainhankintaa edellä mainittujen tapahtumien sekä 
mahdollisen muun oman toimintansa rahoittamiseksi. Juhlaviikot 
suosittelee, että Checkpoint Helsinki järjestää varainhankintansa 
soveltaen esimerkiksi Juhlaviikkojen parhaita käytäntöjä, Juhlaviikoilla 
ei kuitenkaan ole Checkpoint Helsingin varainhankintaan panostettavia 
resursseja. Yritysyhteistyörahoituksen osalta Checkpoint Helsingin 
tulee huomioida Juhlaviikkojen sponsoreiden toimialarajat.

Checkpoint Helsingissä erityistä on pyrkimys kyseenalaistaa 
nykytaiteen tuottamisen tapoja ja etsiä puhtaasti sisältölähtöinen, 
demokraattinen toimintamalli. Yhdistysmuotoiseksi kuluvan vuoden 
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alussa järjestäytynyt toteuttajakunta on keskittynyt pääasiassa 
sisältösuunnitteluun ja siltä puuttuu, osin lyhyestä toiminta-ajasta mutta 
myös toimintavarojen ja toimihenkilöiden puutteesta johtuen, selkeä 
johtamis- ja hallintojärjestelmä sekä talouden seurantamalli. Näihin 
Checkpoint Helsingissä panostettaneen vahvasti yhteistyökauden 
käynnistyessä.

Johtopäätökset

Hankkeessa nähdään mahdollisuuksia kehittää Helsinkiä 
kuvataidekaupunkina ja saada Helsinkiin kansainvälistä kuvataidetta ja 
näkyvyyttä. Helsingin taidemuseon näkökulmasta ja kesäkuussa 
Helsingin juhlaviikkojen, kaupungin johdon ja talous- ja 
suunnittelukeskuksen välisen neuvottelun ja tämän selvityksen pohjalta 
Helsingin juhlaviikot nousi mahdolliseksi yhteistyötahoksi 
tapahtumaluonteisen profiloitumisen vuoksi vahvistaen samalla 
kansainvälisen kuvataiteen osuutta juhlaviikkojen ohjelmistossa. 
Rahoituspäätöksen tueksi Checkpoint Helsingille tulee luoda vielä 
selkeämmät toiminta-, rahoitus- ja päätöksentekomallit. Lisäksi tulee 
määrittää Helsingin kaupungin Helsingin juhlaviikoille osoittama 
toiminta-avustusten tarkka määrä vuosina 2013–2015 ao. 
hankkeeseen osallistumiseksi ja varmistaa ulkopuolisien 
rahoituslähteiden sitoutuminen ao. hankkeeseen ko. vuosiksi. Helsingin 
juhlaviikkojen tulee voida arvioida Checkpoint Helsinki -hankkeen 
onnistumista vuositasolla. Checkpoint Helsingin tulee tehdä 
toiminnastaan kokonaisvaltainen selvitys. Tämän arviointi olisi 
mahdollista toteutua lausuntokierroksella, jossa hankkeen kannalta 
olennaisimmat hallintokunnat (lauta- ja johtokunnat) arvioivat hankkeen 
tuloksia oman toimintansa kannalta. Mahdollisesta jatkorahoituksesta 
päättäminen tulee tapahtua hankkeesta saatujen kokemusten ja 
arvioiden perusteella noudattaen kaupungin strategiaohjelmaa 
2013–2016 ja sen talouden tasapainotavoitteita.

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

Liitteet

1 Checkpoint Helsingin tukiyhdistyksen kirje
2 Checkpoint Helsinki-esitys
3 Esiselvitys
4 CPH päivitetty talousarvio 25.4.2013.pdf
5 CHP taidemuseon kommentit taskelle_28 2 2013.pdf
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Otteet

Ote Otteen liitteet
Checkpoint Helsingin 
tukiyhdistys ry

Oikaisuvaatimusohje, 
kaupunginhallitus

Helsingin juhlaviikot Oikaisuvaatimusohje, 
kaupunginhallitus

Tiedoksi

Talpa
Helsingin taidemuseo
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§ 836
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

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

Khn puheenjohtaja  
konsernijaosto  
tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta  
  
johtokunnat  
- Helsingin Energia  
- Helsingin Satama 20.8.2013
- 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 34 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

Khn puheenjohtaja  
konsernijaosto  
tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta  
  
johtokunnat  
- Helsingin Energia  
- Helsingin Satama 20.8.2013
- Taloushallintopalvelu  
  
apulaiskaupunginjohtajat  
- rakennus- ja ympäristötointa johtava  
- kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava  
- sosiaali- ja terveystointa johtava  
- sivistys- ja henkilöstötointa johtava  
  
hallintokeskus  
- hallintojohtaja  
- hallinto-osaston osastopäällikkö  
- kansainvälisen toiminnan päällikkö  
- kaupunginlakimies  
- viestintäpäällikkö  
  
talous- ja suunnittelukeskus  
- rahoitusjohtaja  
- talousarviopäällikkö  
- kehittämispäällikkö  
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- aluerakentamispäällikkö  
- sisäisen tarkastuksen päällikkö  
- tietotekniikkapäällikkö  
- elinkeinojohtaja  
- elinkeinopäällikkö  
- matkailupäällikkö  
- tapahtumapäällikkö  
  
Taloushallintopalvelu -liikelaitos  
- toimitusjohtaja  

  

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Anja Vallittu, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36046

anja.vallittu(a)hel.fi
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§ 837
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

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

kaupunginjohtaja  
- johtajiston asiat  
- muut asiat  

  

Esittelijä
vs. kaupunginjohtaja
Hannu Penttilä

Lisätiedot
Anja Vallittu, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36046

anja.vallittu(a)hel.fi

Päätösehdotus

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

kaupunginjohtaja  
- johtajiston asiat  
- muut asiat  

  

Esittelijä
vs. kaupunginjohtaja
Hannu Penttilä

Lisätiedot
Anja Vallittu, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36046

anja.vallittu(a)hel.fi
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§ 838
Lausunnon antaminen Finavia Oyj:lle Helsinki-Vantaan lentoaseman 
liikenteen meluntorjunnan toimintasuunnitelmasta

Pöydälle 26.08.2013

HEL 2013-007470 T 11 00 01

Viite: Asia nro 19/080/2013

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä

Lisätiedot
Erja Saarinen, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 36102

erja.saarinen(a)hel.fi

Otteet

Ote
Finavia Oyj, Ympäristö

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee antaa Finavia Oyj:lle seuraavan 
lausunnon Helsinki-Vantaan lentoaseman liikenteen meluntorjunnan 
toimintasuunnitelmasta:

Lentomelualue ja altistujamäärät

Meluntorjunnan toimintasuunnitelman mukaan Helsinki-Vantaan 
lentoaseman lentomelualueen Lden > 55 dB pinta-ala ja alueella 
olevien asukkaiden määrä tulevat kasvamaan nykyisestä vuoden 2025 
ennustetilanteessa siten, että melualue ulottuisi jatkossa myös 
Helsingin puolelle. Esitetty uusi lentomelualue Suutarilan 
pohjoisosassa on Yleiskaava 2002:ssa pientalovaltaista aluetta ja 
työpaikka-aluetta. Yleiskaava 2002:ssa ei ole Helsinki-Vantaan melua 
koskevaa merkintää tai määräystä. Alueen asemakaavoituksessa 
huomioidaan jo nykyisellään alueen sijainti Helsinki-Vantaan 
lentoaseman kiitotien jatkeella lentomeluvyöhykkeenä Lden 50–55 dB 
ja tarvittaessa annetaan lentomelua koskevia asuntojen 
ääneneristysmääräyksiä. Alueilla, joiden melutaso Lden on 55–60 dB, 
voidaan hyväksyä ainoastaan pienimuotoista täydennysrakentamista, 
jos alue muuten sopii asumiseen erityisen hyvin tai jos toimenpiteille on 
muita erityisen hyviä perusteita.
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Helsingin kaupungin kaupunkisuunnitteluvirastossa ollaan 
valmistelemassa uutta yleiskaavaa, jossa alueelle esitettävä 
maankäyttö ei tämänhetkisten kaavailujen mukaan tule lentomelun 
huomioon ottamisen näkökulmasta merkittävästi poikkeamaan 
nykyisen yleiskaavan mukaisesta maankäytöstä.

Toimintasuunnitelmassa vertaillaan eri liikennemuotojen melulle 
altistuvien asukkaiden määriä pääkaupunkiseudulla. Eri 
liikennemuotojen altistujamääriä Helsingissä ei kuitenkaan tule laskea 
yhteen kuten suunnitelmassa on tehty.

Helsinki-Vantaan kansainvälisen lentoaseman kehittämisedellytysten 
turvaaminen on Helsingin seudun sekä Suomen elinkeinoelämän 
kannalta erittäin tärkeää, minkä johdosta melunhallintatoimista ei saa 
tulla kohtuuttomia. Siitä huolimatta melunhallinnan tavoitteena tulee 
olla se, että melulle altistuvien määrä ei kasva ja että lentoaseman 
sekä sitä ympäröivien kaupunkien kehitys ei vaikeudu.

Melunhallintasuunnitelma

Lausunnolla oleva Helsinki-Vantaan lentoaseman lentokonemelun 
hallintasuunnitelma on hyvä, laaja ja kattava esitys lentoaseman 
liikenteenohjauksesta ja meluhaittojen vähentämisestä.

Meluntorjuntasuunnitelmassa esitettyjä melunhallintatoimia tulee 
kuitenkin edelleen kehittää. Erityisesti yöajan (klo 22–07) melun 
vähentämiseen tähtääviin toimenpiteisiin tulee kiinnittää vielä 
enemmän huomiota. Tämä korostuu, mikäli paine myöhäisen illan 
lentotoiminnan lisäämiseen edelleen kasvaa. Yöaikaan meluhaitat 
korostuvat ja yksittäinenkin ylilento voi aiheuttaa unen häirintää.

Ympäristömeludirektiivin mukainen meluntorjunnan 
toimintasuunnitelma sisältyy tähän lentokonemelun 
hallintasuunnitelmaan. Luettavuuden ja asian ymmärrettävyyden 
kannalta meluntorjunnan toimintasuunnitelman erottaminen omaksi 
raportikseen tai osiokseen olisi kuitenkin suositeltavaa. Jo eri 
suunnitelmien erilaiset nimet aiheuttavat helposti sekaannusta 
lukijassa. Myös tiivistelmä auttaisi lukijaa hahmottamaan oleellisen 
laajasta kokonaisuudesta.

Kiitoteiden käyttötapoja, ilmatilan hallintaa ja lentoreittejä on selostettu 
toimintasuunnitelmassa seikkaperäisesti, mikä antaa tietoa 
melunhallinnan mahdollisuuksien ja keinojen ymmärtämiseksi. 
Varsinaiset kappaleessa 7 hyvin ja selkeästi esitetyt 
melunhallintamenetelmät kuitenkin hukkuvat laajaan tietosisältöön.

Esitetyt melunhallintatoimenpiteet ovat suurelta osin osa 
lennonohjauksen ja lentoreittien suunnittelun prosessia, jolloin 
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vaikutusten arviointi on ymmärrettävästi hankalaa. Kuitenkin 
esimerkiksi yöaikaisten melumaksujen vaikuttavuudesta olisi tärkeää 
saada seurantatietoa.

Esittelijä

Finavia Oyj pyytää Helsingin kaupungilta lausuntoa Helsinki-Vantaan 
lentoaseman liikenteen meluntorjunnan toimintasuunnitelmasta 
”Helsinki-Vantaan lentoaseman lentokonemelun hallintasuunnitelma, 
Finavia Oyj 24.5.2013”. Kirjalliset lausunnot on pyydetty toimittamaan 
20.6.2013 mennessä. Lisäaikaa lausunnon antamiseen on saatu 
30.8.2013 asti.

Finavia on laatinut ympäristölupapäätöksen (Etelä-Suomen 
aluehallintovirasto, päätös 49/2011/1) määräyksen perusteella 
melunhallintasuunnitelman, joka sisältää myös ympäristömeludirektiivin 
(2002/49/EY) edellyttämän Helsinki-Vantaan lentoaseman 
meluntorjunnan toimintasuunnitelman. Ympäristömeludirektiivin 
mukaisen toimintasuunnitelman sisällöstä on määrätty valtioneuvoston 
asetuksessa 801/2004. Ympäristönsuojelulain 25 b § mukaisesti 
toimintasuunnitelmaa laadittaessa tulee kuulla yleisöä ja pyytää 
lausunnot mm. vaikutusalueen kunnilta. Lentomelun 
hallintasuunnitelman tavoitteena on selkokielisesti kuvata 
liikenteenohjauksen periaatteet, tavoitteet ja keinot meluhaittojen 
vähentämiseksi.

Lentomelun hallinnan tavoitteena on lentoliikenteen toteuttaminen 
siten, että lentomelualueella on mahdollisimman vähän asukkaita. 
Kaikkea lentoaseman toimintaa ohjaa ensisijaisesti turvallisuus ja 
meluntorjuntaa toteutetaan sen ehdoilla. Keskeisimpiä melun 
vähentämistoimia, joita Finavia toteuttaa 
vaikuttamismahdollisuuksiensa rajoissa ovat:

 ilma-alusten melupäästöjen vähentäminen
 melun leviämistä vähentävät lentomenetelmät (kiitoteiden 

käyttötapa, lentoonlähtöreitit, koneiden melua koskevat 
rajoitteet, koneiden jatkuvan liu’un lähestymisten lisääminen, 
jatkuvan korkeuden vähentämisen toimintatekniikan 
mahdollistaminen, kiitotien 15 laskeutumisten vektorointi)

 maankäytön suunnitteluun vaikuttaminen
 taloudellinen ohjaus kuten lentoonlähtö- ja 

laskeutumismelumaksut
 toimintarajoitukset.

Helsinki-Vantaan lentoaseman melualueen laajuus ja 
lentomeluvyöhykkeen asukasmäärä on pienentynyt huomattavasti 
vuodesta 1990. Positiivinen kehitys on aiheutunut konekaluston 
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uusiutumisesta vähämeluisammaksi sekä Finavian kiitoteiden käyttöön 
ja lentoreittien suunnitteluun liittyvistä melunhallintatoimista.

Vuonna 2012 lentoaseman kokonaisoperaatiomäärä oli 175 967 
operaatiota ja matkustajamäärä oli noin 14,9 miljoonaa matkustajaa. 
Operaatioiden määrä vaihtelee huomattavasti vuorokauden mittaan. 
Yöllä operaatioiden määrä on pieni kello 01-06 välisenä aikana. 
Aamulla kuuden jälkeen operaatiomäärä nousee nopeasti lähes 20 
operaatioon tunnissa ja vilkkain aamutunti alkaa kello 8. Keskipäivällä 
liikenne on vähäisempää kello 14 asti, jolloin alkaa iltapäivän vilkas 
jakso kestäen kello 18 asti. Tämän jälkeen operaatioiden määrä laskee 
yötä kohden lukuun ottamatta kello 22–23 välillä olevaa laskeutuvien 
koneiden aaltoa. Liikenteen kysynnän ns. huipukkuus tulee kasvamaan 
edelleen operaattoreiden liiketoimintastrategioista johtuen.

Vuoden 2011 toteutunutta tilannetta kuvaavan meluselvityksen mukaan 
yli 55 dB melualueella (Lden) asui 14 000 asukasta ja melualueen 
laajuus oli 65 km2. Lentomeluvyöhyke ei ulottunut Helsingin kaupungin 
alueelle. Muutaman viime vuoden aikana melunvyöhykkeen laajuus ja 
asukasmäärä ovat hieman kasvaneet.

Ympäristölupahakemuksen yhteydessä vuodelle 2025 tehdyn 
ennustetilanteen mukaan lentomelualueen arvioidaan laajenevan siten, 
että sillä asuu vuonna 2025 noin 20 000 asukasta. Ennustetilanteessa 
55 dB melualueen arvioidaan ulottuvan myös Pohjois-Helsinkiin 
Suutarilan alueelle.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot
Erja Saarinen, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 36102

erja.saarinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Finavia Oyj:n lausuntopyyntö
2 Helsinki-Vantaan lentoaseman lentokonemelun hallintasuunnitelma, 

Finavia Oyj 24.5.2013

Otteet

Ote
Finavia Oyj, Ympäristö
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Päätöshistoria

Ympäristölautakunta 25.06.2013 § 210

HEL 2013-007470 T 11 00 01

Päätös

Ympäristölautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon. 

Helsinki-Vantaan lentoaseman aiheuttamat meluhaitat ovat 
vähentyneet huomattavasti viimeisten 20 vuoden aikana lentoliikenteen 
kasvusta huolimatta. Kansainväliset määräykset lentokoneiden 
melupäästöille ovat kiristyneet ja konekaluston uusiutumisen myötä se 
on osaltaan vaikuttanut melutilanteeseen positiivisesti. Finavia on myös 
aktiivisesti toteuttanut monia melunhallintatoimenpiteitä. Ensisijainen 
kiitoteiden käyttötapa ja lentoonlähtöreittien huolellinen suunnittelu 
asutus huomioiden ovat osa jo vakiintuneita melunhallintakäytäntöjä.

Lentomelualue ja altistujamäärät

Lentoaseman sijoittuminen kasvavalle ja tiivistyvälle 
pääkaupunkiseudulle aiheuttaa haasteita melunhallinnan ja 
maankäytön suunnittelun yhteensovittamiselle. 
Melunhallintatoimenpiteistä huolimatta lentomelualueet uhkaavat 
laajeta jatkossa. Lentotoiminnan kasvu ja kasvava paine myöhäisen 
illan lentotoiminnan lisäämiseen sekä toisaalta kasvavat asuinalueet 
mm. Vantaalla ja Keravalla lisäävät lentomelulle altistuvien asukkaiden 
määrää ennusteiden toteutuessa. 

Meluntorjunnan toimintasuunnitelman mukaan lentomelualue Lden > 
55 dB tulee vuoden 2025 ennustetilanteessa kasvamaan siten, että 
melualue ulottuu myös Pohjois-Helsingin alueelle Suutarilaan. Jo 
nykyisellään sijainti kiitotien jatkeella otetaan huomioon alueen 
asemakaavoituksessa. Lentomeluvyöhykkeen Lden 55–60 dB 
laajeneminen Helsinkiin tarkoittaisi jatkossa sitä, että tälle alueelle 
voidaan hyväksyä ainoastaan pienimuotoista täydennysrakentamista, 
jos alue muuten sopii asumiseen erityisen hyvin. 

Helsinki-Vantaan kansainvälisen lentoaseman kehittämisedellytysten 
turvaaminen on koko pääkaupunkiseudun ja sen elinkeinoelämän 
kannalta erittäin tärkeää. Siitä huolimatta melunhallinnan tavoitteena 
tulee olla se, että melualueet eivät laajene ja asukkaille aiheutuva 
meluhaitta ei kasva. 

Toimintasuunnitelmassa vertaillaan eri liikennemuotojen melulle 
altistuvien asukkaiden määriä pääkaupunkiseudulla. Eri 
liikennemuotojen altistujamääriä Helsingissä ei voi eikä pidä laskea 
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yhteen kuten suunnitelmassa on tehty. Helsingin kaupungin 
meluselvityksessä 2012 ei myöskään arvioitu erikseen katuliikenteen 
aiheuttamia melutasoja tai altistujamääriä.  

Finavia on toukokuussa julkaissut WebTrack – internetsovelluksen, 
jonka kautta mm. asukkaat ja viranomaiset voivat seurata toteutuneita 
lento- ja lentomelutapahtumia tunnin viiveellä. Palvelun kautta saa 
yksityiskohtaista tietoa mm. lentokoneen sijainnista, korkeudesta ja 
konetyypistä sekä melumittausasemien melutiedoista. 
Ympäristölautakunta pitää tätä uutta palvelua erittäin hyvänä lisänä 
Finavian melun seurantajärjestelmään. Avoimen tiedonvälityksen 
lisääminen voi osaltaan vaikuttaa asukkaiden suhtautumiseen 
lentoliikenteeseen.

 Melunhallintasuunnitelma

Lausunnolla oleva Helsinki-Vantaan lentoaseman lentokonemelun 
hallintasuunnitelma on hyvä, laaja ja kattava esitys lentoaseman 
liikenteenohjauksesta ja meluhaittojen vähentämisestä. 

Meluntorjuntasuunnitelmassa esitettyjä melunhallintatoimia tulee 
kuitenkin edelleen kehittää. Erityisesti yöajan (klo 22–07) melun 
vähentämiseen tähtääviin toimenpiteisiin tulee kiinnittää vielä 
enemmän huomiota. Tämä korostuu, mikäli paine myöhäisen illan 
lentotoiminnan lisäämiseen edelleen kasvaa. Yöaikaan meluhaitat 
korostuvat ja yksittäinenkin ylilento voi aiheuttaa unen häirintää.  

Ympäristömeludirektiivin mukainen meluntorjunnan 
toimintasuunnitelma sisältyy tähän lentokonemelun 
hallintasuunnitelmaan. Luettavuuden ja asian ymmärrettävyyden 
kannalta meluntorjunnan toimintasuunnitelman erottaminen omaksi 
raportikseen tai osiokseen olisi kuitenkin suositeltavaa. Jo eri 
suunnitelmien erilaiset nimet aiheuttavat helposti sekaannusta 
lukijassa. Myös tiivistelmä auttaisi lukijaa hahmottamaan oleellisen 
laajasta kokonaisuudesta. 

Kiitoteiden käyttötapoja, ilmatilan hallintaa ja lentoreittejä on selostettu 
toimintasuunnitelmassa seikkaperäisesti, mikä antaa tietoa 
melunhallinnan mahdollisuuksien ja keinojen ymmärtämiseksi. 
Varsinaiset kappaleessa 7 hyvin ja selkeästi esitetyt 
melunhallintamenetelmät kuitenkin hukkuvat laajaan tietosisältöön. 

Esitetyt melunhallintatoimenpiteet ovat suurelta osin osa 
lennonohjauksen ja lentoreittien suunnittelun prosessia, jolloin 
vaikutusten arviointi on ymmärrettävästi hankalaa. Kuitenkin 
esimerkiksi yöaikaisten melumaksujen vaikuttavuudesta olisi tärkeää 
saada seurantatietoa.
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Esittelijä
ympäristöpäällikkö
Päivi Kippo-Edlund

Lisätiedot
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Kaupunkisuunnittelulautakunta 11.06.2013 § 213

HEL 2013-007470 T 11 00 01

Päätös

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle 
seuraavan lausunnon:

Meluntorjunnan toimintasuunnitelman mukaan Helsinki-Vantaan 
lentoaseman lentomelualueen Lden > 55 dB pinta-ala ja alueella 
olevien asukkaiden määrä tulevat kasvamaan nykyisestä vuoden 2025 
ennustetilanteessa siten, että melualue ulottuisi jatkossa myös 
Helsingin puolelle. Esitetty uusi lentomelualue Suutarilan 
pohjoisosassa on Yleiskaava 2002:ssa pientalovaltaista aluetta ja 
työpaikka-aluetta. Yleiskaava 2002:ssa ei ole Helsinki-Vantaan melua 
koskevaa merkintää tai määräystä. Alueen asemakaavoituksessa 
huomioidaan jo nykyisellään alueen sijainti Helsinki-Vantaan 
lentoaseman kiitotien jatkeella lentomeluvyöhykkeenä Lden 50–55 dB 
ja tarvittaessa annetaan lentomelua koskevia asuntojen 
ääneneristysmääräyksiä. Alueilla, joiden melutaso Lden on 55–60 dB, 
voidaan hyväksyä ainoastaan pienimuotoista täydennysrakentamista, 
jos alue muuten sopii asumiseen erityisen hyvin tai jos toimenpiteille on 
muita erityisen hyviä perusteita.

Kaupunkisuunnitteluvirastossa ollaan valmistelemassa uutta 
yleiskaavaa, jossa alueelle esitettävä maankäyttö ei tämänhetkisten 
kaavailujen mukaan tule lentomelun huomioon ottamisen näkökulmasta 
merkittävästi poikkeamaan nykyisen yleiskaavan mukaisesta 
maankäytöstä.

Lentoaseman liikenteen meluntorjunnan toimintasuunnitelmassa 
esitettyjä melunhallintatoimia tulee edelleen kehittää, jottei melulle 
altistujien määrä kasva ja lentoaseman sekä sitä ympäröivien 
kaupunkien kehitys vaikeudu. Toisaalta Helsinki-Vantaan lentoaseman 
toimintaedellytyksien turvaaminen on tärkeää niin Helsingin seudun 
kuin koko Suomenkin tulevaisuudelle, minkä johdosta 
melunhallintatoimista ei saa tulla kohtuuttomia.

Esittelijä
yleiskaavapäällikkö
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§ 839
Lausunnon antaminen Etelä-Suomen aluehallintovirastolle 
rakennusviraston ympäristölupahakemuksesta (Länsisatama)

HEL 2013-008402 T 11 01 00 00

Viite: Dnro ESAVI/66/04.08/2013

Päätös

Kaupunginhallitus päätti antaa Etelä-Suomen aluehallintovirastolle 
seuraavan lausunnon Helsingin kaupungin rakennusviraston 
ympäristölupahakemuksesta, joka koskee massojen välivarastointia ja 
esikäsittelyä Länsisatamassa.

Kaupunginhallitus toteaa, että Helsingin kaupungin 
ympäristölautakunta on 6.8.2013 kaupungin 
ympäristönsuojeluviranomaisena antanut Etelä-Suomen 
aluehallintovirastolle lausunnon Helsingin kaupungin rakennusviraston 
hakemuksesta. Kaupunginhallitus viittaa ympäristölautakunnan 
lausuntoon ja toteaa seuraavaa:

Kaupunginhallitus pitää pilaantuneiden maiden hyötykäyttöä lähellä 
niiden syntypaikkaa kannatettavana. Hyötykäyttämällä ko. aineksia 
säästetään luonnonmateriaaleja, saavutetaan taloudellisia säästöjä 
sekä vähennetään kuljetuskustannuksia ja kuljetuksista aiheutuvia 
päästöjä. Lisäksi hyötykäytöllä edistetään jätelain mukaista 
etusijajärjestystä. Hakemuksessa esitetty toiminta mahdollistaa eri 
materiaalien tehokkaan hyötykäytön Jätkäsaaren alueella, mitä voidaan 
pitää sekä taloudelliselta että ympäristön kannalta hyvänä ratkaisuna.

Kaupunginhallitus katsoo, että välivarastointi- ja esikäsittelyalueen 
päivittäisessä käytössä ja loppuaikojen toiminnassa tulee ottaa 
huomioon Jätkäsaaren alueen rakentuminen, jolloin toiminnan etäisyys 
lähimpään asutukseen pienenee oleellisesti.

Mikäli välivarastointi- ja esikäsittelyalueella on toimintaa yöaikaan kello 
22–7, voi toiminnasta aiheutua häiriöitä läheiselle asuinalueelle. Siksi 
kyseisen toiminnan aiheuttama melu tulee selvittää ennen kuin 
yöaikainen toiminta sallitaan.

Kaupunginhallitus katsoo, että pilaantunen maan ja haitta-ainepitoisen 
sedimentin sekä sedimentin stabiloinnissa käytettävien sideaineiden 
välivarastoinnin ja esikäsittelyn kaikki työvaiheet tulee suunnitella ja 
toteuttaa siten, että pilaantunutta maa-ainesta, haitta-ainepitoista 
sedimenttiä tai sideaineita ei leviä ympäristöön eikä toiminnasta 
aiheudu haittaa tai vaaraa ympäristölle tai puhdistusalueen 
läheisyydessä asuville, työskenteleville tai liikkuville ihmisille. Herkästi 
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haihtuvilla orgaanisilla haitta-aineilla pilaantuneita tai voimakkaasti 
haisevia maa-aineksia ei tule välivarastoida tai esikäsitellä alueella, 
jotta niistä ei aiheudu hajuhaittaa läheisillä asuinalueilla.

Murskaus tulee rajoittaa tapahtuvaksi arkisin maanantaista perjantaihin 
kello 7–18. Murskausjakson alkamisesta tulee ilmoittaa hyvissä ajoin 
myös Helsingin kaupungin ympäristökeskukselle.

Liikenteen vaikutukset rakennettavalle ja rakennetulle asuinalueelle 
tulee ottaa huomioon varsinkin, jos kulku välivarastointialueelle 
tapahtuu vain asuinalueen kautta. Alueen raskaan liikenteen ajoväylien 
lisäksi myös toiminta-alueen välittömässä vaikutuspiirissä olevat 
katualueet tulee pitää mahdollisimman puhtaina työmaalta 
kulkeutuvasta maa-aineksesta pölyhaittojen estämiseksi.

Sellaisista poikkeuksellisista tilanteista, joista aiheutuu päästöjä 
ympäristöön, aiheutuu jätteen määrän tai ominaisuuksien vuoksi 
erityisiä toimia jätehuollossa tai aiheutuu ympäristön pilaantumisen 
vaaraa, tulee viipymättä ilmoittaa myös Helsingin kaupungin 
ympäristökeskukselle. Lisäksi kaikki toimintaa varten tehtävät 
suunnitelmat ja muut asiakirjat tulee toimittaa myös Helsingin 
kaupungin ympäristökeskukselle.

Kaupunginhallitus puoltaa Helsingin kaupungin rakennusviraston 
hakemuksen hyväksymistä, mikäli hakemuksen käsittelyssä otetaan 
hakemuksessa esitettyjen seikkojen lisäksi huomioon edellä ja 
ympäristölautakunnan lausunnossa esitetyt näkökohdat.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä

Lisätiedot
Erja Saarinen, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 36102

erja.saarinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Etelä-Suomen AVI:n lausuntopyyntö
2 Ympäristölupahakemus
3 Ympäristölupahakemuksen asiakirjat
4 Kartta
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Kaupunginhallitus päättänee antaa Etelä-Suomen aluehallintovirastolle 
seuraavan lausunnon Helsingin kaupungin rakennusviraston 
ympäristölupahakemuksesta, joka koskee massojen välivarastointia ja 
esikäsittelyä Länsisatamassa.

Kaupunginhallitus toteaa, että Helsingin kaupungin 
ympäristölautakunta on 6.8.2013 kaupungin 
ympäristönsuojeluviranomaisena antanut Etelä-Suomen 
aluehallintovirastolle lausunnon Helsingin kaupungin rakennusviraston 
hakemuksesta. Kaupunginhallitus viittaa ympäristölautakunnan 
lausuntoon ja toteaa seuraavaa:

Kaupunginhallitus pitää pilaantuneiden maiden hyötykäyttöä lähellä 
niiden syntypaikkaa kannatettavana. Hyötykäyttämällä ko. aineksia 
säästetään luonnonmateriaaleja, saavutetaan taloudellisia säästöjä 
sekä vähennetään kuljetuskustannuksia ja kuljetuksista aiheutuvia 
päästöjä. Lisäksi hyötykäytöllä edistetään jätelain mukaista 
etusijajärjestystä. Hakemuksessa esitetty toiminta mahdollistaa eri 
materiaalien tehokkaan hyötykäytön Jätkäsaaren alueella, mitä voidaan 
pitää sekä taloudelliselta että ympäristön kannalta hyvänä ratkaisuna.

Kaupunginhallitus katsoo, että välivarastointi- ja esikäsittelyalueen 
päivittäisessä käytössä ja loppuaikojen toiminnassa tulee ottaa 
huomioon Jätkäsaaren alueen rakentuminen, jolloin toiminnan etäisyys 
lähimpään asutukseen pienenee oleellisesti.

Mikäli välivarastointi- ja esikäsittelyalueella on toimintaa yöaikaan kello 
22–7, voi toiminnasta aiheutua häiriöitä läheiselle asuinalueelle. Siksi 
kyseisen toiminnan aiheuttama melu tulee selvittää ennen kuin 
yöaikainen toiminta sallitaan.

Kaupunginhallitus katsoo, että pilaantunen maan ja haitta-ainepitoisen 
sedimentin sekä sedimentin stabiloinnissa käytettävien sideaineiden 
välivarastoinnin ja esikäsittelyn kaikki työvaiheet tulee suunnitella ja 
toteuttaa siten, että pilaantunutta maa-ainesta, haitta-ainepitoista 
sedimenttiä tai sideaineita ei leviä ympäristöön eikä toiminnasta 
aiheudu haittaa tai vaaraa ympäristölle tai puhdistusalueen 
läheisyydessä asuville, työskenteleville tai liikkuville ihmisille. Herkästi 
haihtuvilla orgaanisilla haitta-aineilla pilaantuneita tai voimakkaasti 
haisevia maa-aineksia ei tule välivarastoida tai esikäsitellä alueella, 
jotta niistä ei aiheudu hajuhaittaa läheisillä asuinalueilla.

Murskaus tulee rajoittaa tapahtuvaksi arkisin maanantaista perjantaihin 
kello 7–18. Murskausjakson alkamisesta tulee ilmoittaa hyvissä ajoin 
myös Helsingin kaupungin ympäristökeskukselle.

Liikenteen vaikutukset rakennettavalle ja rakennetulle asuinalueelle 
tulee ottaa huomioon varsinkin, jos kulku välivarastointialueelle 
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tapahtuu vain asuinalueen kautta. Alueen raskaan liikenteen ajoväylien 
lisäksi myös toiminta-alueen välittömässä vaikutuspiirissä olevat 
katualueet tulee pitää mahdollisimman puhtaina työmaalta 
kulkeutuvasta maa-aineksesta pölyhaittojen estämiseksi.

Sellaisista poikkeuksellisista tilanteista, joista aiheutuu päästöjä 
ympäristöön, aiheutuu jätteen määrän tai ominaisuuksien vuoksi 
erityisiä toimia jätehuollossa tai aiheutuu ympäristön pilaantumisen 
vaaraa, tulee viipymättä ilmoittaa myös Helsingin kaupungin 
ympäristökeskukselle. Lisäksi kaikki toimintaa varten tehtävät 
suunnitelmat ja muut asiakirjat tulee toimittaa myös Helsingin 
kaupungin ympäristökeskukselle.

Kaupunginhallitus puoltaa Helsingin kaupungin rakennusviraston 
hakemuksen hyväksymistä, mikäli hakemuksen käsittelyssä otetaan 
hakemuksessa esitettyjen seikkojen lisäksi huomioon edellä ja 
ympäristölautakunnan lausunnossa esitetyt näkökohdat.

Esittelijä

Etelä-Suomen aluehallintovirasto pyytää Helsingin kaupungin 
lausuntoa Helsingin kaupungin rakennusviraston 
ympäristölupahakemuksesta, joka koskee massojen välivarastointia ja 
esikäsittelyä Länsisatamassa. Lausunto pyydetään toimittamaan 
aluehallintovirastoon 31.7.2013 mennessä. Lisäaikaa lausunnon 
antamiseksi on saatu 30.8.2013 asti.

Esittelijä toteaa, että myös ympäristölautakunta on 6.8.2013 kunnan 
ympäristönsuojeluviranomaisena antanut Etelä-Suomen 
aluehallintovirastolle lausunnon rakennusviraston 
ympäristölupahakemuksesta.

Hakemuksen pääasiallinen sisältö

Rakennusvirasto hakee ympäristölupaa massojen välivarastoinnille 
(louhe, pilaantumattomat maat, haitta-ainepitoiset merisedimentit, 
pilaantuneet maat, mineraalinen purkujäte) sekä massojen 
esikäsittelylle (murskaus, seulonta, välppäys, kuivatus, stabilointi, 
sekoittaminen).

Suunniteltu välivarastoalue sijaitsee Jätkäsaaressa Länsisataman 
alueella. Alue on kokonaisuudessaan Helsingin kaupungin 
omistuksessa ja se on tällä hetkellä suurelta osin välivarastokäytössä 
tai vuokrattuna Helsingin Satamalle. Välivarastointialueen koko on noin 
39 hehtaaria. Välivarastoalue pienenee Jätkäsaaren rakentamisen 
edetessä. Alue rajautuu alkuvaiheessa Jätkäsaarenkallion ja 
Hietasaaren asemakaava-alueeseen (AK1), Saukonpaaden 
asemakaava-alueeseen ja mereen.
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Jätkäsaaren alueella on vuoden 2013 loppuun asti voimassa oleva 
ympäristölupa massojen välivarastoinnille ja esikäsittelylle. Hakemus 
koskee toiminnan jatkamista.

Välivarastointi- ja esikäsittelyalue on vuoden 2002 yleiskaavassa 
merkitty asuin- ja työpaikka-alueeksi. Alueelle on vahvistettu myös 
vuonna 2006 osayleiskaava, jossa on asumista, julkisia palveluja, 
virkistysalueita ja työpaikka-alueita. Alueella ei ole vielä vahvistettuja 
asemakaavoja. Suunnitelmien mukaan välivarastointikentän alue 
rakennetaan vaiheittain vuosien 2014-2023 aikana.

Etäisyydet lähimpään asutukseen vaihtelevat eri aikoina. Vuonna 2014 
lähin asutus on Saukonpaadessa, jonne etäisyys välivarastointialueen 
kulmasta on noin 100 metriä. Kun Saukonpaaden alue valmistuu, 
rajautuu lähin asutus välivarastointialueen pohjoisreunaan. 
Jätkäsaaren alueen rakentumisen edetessä välivarastointialue 
pienenee ja etäisyys lähimpään asutukseen on noin 50-100 metriä. 
Lauttasaaressa oleva lähin asutus on noin 800 metrin päässä.

Välivarastointialueella varastoidaan maa-aineksia, jotka tarvitsevat 
Jätkäsaaren rakentamisaikataulujen vuoksi väliaikaista säilytystä, 
vaativat esikäsittelyä tai odottavat jatkokuljetusta käsittelylaitoksiin. 
Louhetta, pilaantumatonta ja kynnysarvot ylittävää haitta-ainepitoista 
pilaantumatonta maa-ainesta kerätään ympäri pääkaupunkiseutua 
lukuisista eri kohteista. Täytettäviltä ranta-alueilta ruopataan 
savipitoisia merisedimenttejä. Haitta-ainepitoiset sedimentit kuivataan 
ja stabiloidaan, jonka jälkeen ne hyötykäytetään tai toimitetaan muualle 
loppusijoitukseen.

Pilaantuneet maat tullaan välivarastoimaan nykyisellä 
kemikaalikentällä, jonka vedet kerätään altaaseen ja niiden laatua 
tarkkaillaan ja tarvittaessa käsitellään. Välivarastointi ja 
esikäsittelytoiminnot tapahtuvat asfaltoidulla alueella, joten haitta-
aineet eivät pääse imeytymään maaperään. Erityyppiset materiaalit 
välivarastoidaan kukin omissa kasoissaan tarvittaessa pressuilla 
peitettyinä. Eri materiaalit pidetään seulonnan ja välppäyksen aikana 
erillään toisistaan.

Välivarastoinnin ja esikäsittelyn merkittävimmäksi 
ympäristövaikutukseksi arvioidaan murskauksesta ja massojen 
seulonnasta ja välppäyksestä syntyvä melu. Melua 
välivarastointialueella syntyy myös liikenteestä ja kuormien 
purkamisesta. Melunmallinnuksen perusteella on näiden suojaksi 
rakennettava 5-10 metriä korkea melueste, jotta melutaso lähimmän 
asutuksen kohdalla saadaan vastaamaan valtioneuvoston päätöksen 
933/92 mukaisia melutason ohjearvoja.
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Meluavien toimintojen ajoitus suunnitellaan siten, että meluavammat 
toiminnot tapahtuvat arkipäivisin. Esikäsittelytoimintoja alueella 
tehdään kello 7–22. Seulontaa ja välppäystä tehdään ympäri vuoden ja 
se ajoittuu arkipäiviin kello 7–22. Stabilointi toteutetaan arkipäivisin 
kello 7–22.

Alueella ei murskata kiviainesta. Murskaus toteutetaan 
välivarastoalueen sisäosissa louhe- ym. varastokasojen keskellä 
sellaisessa paikassa, että etäisyys asutukseen on aina vähintään 150 
metriä. Murskauksen meluesteet rakennetaan siten, että murskauksen 
aiheuttama melutaso ei ylitä asuinalueilla ja hoito- ja oppilaitoksia 
palvelevilla alueilla päivällä kello 7–22 ekvivalenttimelutasoa 55 dB.

Pölyn leviämisen estäminen ympäristöön otetaan huomioon kaikissa 
toiminnoissa. Välivarastoinnissa ja esikäsittelyssä hiukkaspäästöjä 
syntyy kuormien purusta, välppäyksestä, seulonnasta, murskauksesta, 
kasojen tuulieroosiosta, kuormauksesta ja liikenteestä.

Pölyämistä vähennetään tarvittaessa varastokasojen ja 
esikäsittelytoimintojen sijoittelulla, massojen kastelulla, murskainten 
koteloinnilla, teiden kastelulla ja renkaiden pesulla. Teiden pölyämistä 
vähennetään tarvittaessa kastelemalla tien pintaa vedellä tai 
pölynsidontaliuoksella.

Välivarastoitavien massojen kuljetuksien aiheuttama liikennemäärä on 
pieni, kun sitä verrataan Jätkäsaaren alueen muuhun liikenteeseen. 
Välivarastointialueen liikenteen ei arvioida aiheuttavan olennaista 
muutosta pakokaasupäästöihin liikenneväylillä. Työkoneet ja 
kuljetuskalusto aiheuttavat ilmaan pakokaasupäästöjä. Välivarastoalue 
sijaitsee toiminnasta aiheutuvien pakokaasupäästöjen kannalta 
riittävän etäällä lähimmästä häiriintyvästä kohteesta, joten altistuminen 
ei ole mahdollista.

Vuosittain laaditaan ympäristöviranomaisille raportti, jossa esitetään 
mm. tiedot varastoidusta ja esikäsitellyistä massoista, vesi-, melu- ja 
pölytarkkailun tulokset, arvio haittojen merkityksestä ja ehdotuksen 
toimenpiteistä, joilla haittoja voidaan rajoittaa.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot
Erja Saarinen, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 36102

erja.saarinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Etelä-Suomen AVI:n lausuntopyyntö
2 Ympäristölupahakemus
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3 Ympäristölupahakemuksen asiakirjat
4 Kartta

Otteet

Ote
Etelä-Suomen 
aluehallintovirasto, 
ympäristölupavastuualue

Tiedoksi; Muutoksenhaku: Muutoksenhakukielto, valmistelu 

Ympäristölautakunta
Talous- ja suunnittelukeskus, Kehittämisosasto

Päätöshistoria

Ympäristölautakunta 06.08.2013 § 240

HEL 2013-008402 T 11 01 00 00

ESAVI/66/04.08/2013

Päätös

Ympäristölautakunta päätti antaa seuraavan lausunnon Etelä-Suomen 
aluehallintovirastolle ja kaupunginhallitukselle Helsingin kaupungin 
rakennusviraston ympäristölupahakemuksesta, joka koskee erilaisten 
massojen välivarastointia ja esikäsittelyä Jätkäsaaressa. Lisäksi 
rakennusvirasto on hakenut välivarastoinnille ja esikäsittelylle 
ympäristönsuojelulain 101 §:n mukaista töiden aloituslupaa 
mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.

Kuvaus alueesta ja toiminnasta

Ympäristölupahakemus koskee Jätkäsaaren alueen rakentamisessa 
käytettävien erilaisten massojen välivarastointia ja esikäsittelyä 
Jätkäsaaren lounaisosassa. Suunniteltu välivarastoalue sijaitsee 
Länsisataman kaupunginosassa. Alue on satamakäytöstä poistunutta 
satamakenttää ja se rajautuu alkuvaiheessa Jätkäsaarenkallion ja 
Hietasaaren asemakaava-alueeseen (AK1), Saukonpaaden 
asemakaava-alueeseen ja mereen. Rudus Oy:n betoniasema ei kuulu 
em. alueeseen. 

Välivarastointi- ja esikäsittelyalue on vuoden 2002 yleiskaavassa 
merkitty asuin- ja työpaikka-alueeksi. Alueelle on vahvistettu myös 
vuonna 2006 osayleiskaava, jossa on asumista, julkisia palveluja, 
virkistysalueita ja työpaikka-alueita. Alueella ei ole vielä vahvistettuja 
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asemakaavoja. Suunnitelmien mukaan välivarastointikentän alue 
rakennetaan vaiheittain vuosien 2014–2023 aikana. 

Välivarastointi- ja esikäsittelytoiminta on lyhytaikaista toimintaa, joka 
päättyy alueen rakentuessa lopulliseen käyttötarkoitukseen. Hankkeella 
ei ole vaikutuksia maanalaisiin rakenteisiin tai maanalaiseen 
rakentamiseen. 

Välivarastointialueen pinta-ala on suurimmillaan noin 39 hehtaaria 
vuoden 2014 alussa. Myöhemmin Jätkäsaaren rakentaminen ja muu 
väliaikaiskäyttö muuttavat välivarastointialueen kokoa ja eri toimintojen 
sijoittumista alueella.

Alue on kokonaisuudessaan Helsingin kaupungin omistuksessa. 

Alue on tällä hetkellä välivarastointikäytössä, veneiden 
talvisäilytysalueena ja osin vuokrattuna Helsingin Satamalle. 

Hakemus koskee toiminnan jatkamista. Välivarastointitoiminta on 
alkanut noin 20 hehtaarin alueella vuonna 2009. Nykyinen vastaavaa 
toimintaa koskeva Uudenmaan ympäristökeskuksen 19.8.2009 
myöntämä ympäristölupa No YS 963 on voimassa vuoden 2013 
loppuun. Hakemuksessa esitetyllä alueella toiminta on suunniteltu 
aloitettavaksi 1.1.2014. Lupaa on haettu toistaiseksi voimassa olevana 
lupana. Välivarastoinnin on arvioitu jatkuvan vuoteen 2021 asti, jolloin 
koko välivarastointi- ja esikäsittelyalueen on arvioitu olevan rakennettu 
kaavan mukaiseen käyttöön. Toistaiseksi voimassa olevalle luvalle on 
esitetty lupaehtojen tarkastusajankohta neljän vuoden kuluttua vuoden 
2018 alussa. Lupaehtojen ja lupa-alueen olosuhteiden tarkastelun 
yhteydessä lupamääräyksiä olisi mahdollisuus muuttaa vastaamaan 
suunnittelualueen senhetkisiä olosuhteita. Ennakkoon määrätyn 
tarkastusajankohdan lisäksi lupamääräyksiä tarkastetaan aina, kun 
tilanne alueella muuttuu ympäristölupahakemuksesta.

Alueen käyttöhistoria 

Satamatoiminta alueella on alkanut jo 1800-luvun loppupuolella. 
Alueella on toiminut hiilisatama ja kivihiilen varastoalue 1925–1977. 
Hiilisataman toiminnan jälkeen alue on toiminut sataman 
konttikenttänä. Lupahakemusalueella on ollut mm. konttivarikon 
korjaamorakennus ja sataman suuri nosturirata, jotka on purettu 
satamatoimintojen siirtymisen yhteydessä vuonna 2008. 
Lupahakemusalueen vanhimmat täytöt ovat 1920- ja 1930-luvuilta. 
Uusimmat meritäytöt on tehty viime vuonna. Alue on pääosin asfaltoitu 
ja vain uusimmat meritäyttöalueet ovat murskepintaisia.

Maaperä- ja pohjavesiolosuhteet
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Välivarastoalueella on aikoinaan sijainnut Saukon saari, Saukonkari ja 
luoto, joiden pinta-ala on noin 10 % koko välivarastointialueen pinta-
alasta. Alueen pohjois- ja itäosat on täytetty ennen 1930-lukua. Saukon 
ja Saukonkarin välisellä alueella kallion pinta on melko korkealla ja 
täyttökerroksen paksuus on ohuimmillaan vain 2–4 metriä. Suurin osa 
alueesta on täytetty vuosien 1950 ja 1970 välisenä aikana. Täyttö on 
tehty kitkamaalajeilla ja rakennusjätteen sekä tuhkan sekaisilla 
massoilla louhepenkereiden rajaamiin altaisiin. Alueelta ei ole 
järjestelmällisesti poistettu savea täyttöjen alta. Uusimmat meritäytöt on 
tehty vuosien 2011–2012 aikana. Uudet täytöt on tehty pääasiassa 
louheesta. Ennen täyttöä on ko. alueelta ruopattu pois pehmeät 
sedimentit. 

Stabiliteettitarkastelun perusteella Saukonlaiturin tietyillä alueilla on 
vakavuusongelmia, jotka on otettava huomioon toimintojen 
sijoittelussa. Vanhojen meritäyttöjen alle on aikoinaan jätetty 
savikerroksia, mistä vakavuusongelmat aiheutuvat. Näissä kohdissa 
laskelmien mukaan 10 metriä korkea louhepenger voidaan sijoittaa 90 
metrin etäisyydelle laiturilinjasta.

Välivarastointialue on satamakäytössä ollut paikoin raskaan 
kuormituksen alaisena ja louheen ja maa-aineksen varastointi toimii 
edelleen tulevan asunto- ja toimitilarakennusalueen esikuormituksena. 
Kuormitus saattaa aiheuttaa alueella kulkevien hulevesijärjestelmien 
purkuputkien rikkoontumisia ja tukkeutumisia. Painumilla ei katsota 
olevan muita vaikutuksia alueella oleviin rakenteisiin.

Välivarastointialueen nykyinen maanpinta on tasainen ja tasolla 
+2,5…+3,0 metriä. Alue on pääosin asfaltoitu. Asfalttikerroksen 
paksuus on 0,3–0,5 metriä. Painumat on vuosien kuluessa korjattu 
uudella asfalttikerroksella ja siksi suurimpien painumien kohdilla on 
suurimmat asfalttipaksuudet. 

Maaperän pilaantuneisuus

Välivarastointialueella on tehty maaperän pilaantuneisuustutkimuksia 
useassa vaiheessa vuodesta 2000 alkaen. Alueella on yhteensä 345 
maaperän tutkimuspistettä. Kairaukset ulottuvat keskimäärin 3–10 
metrin syvyyteen alkuperäisten saarten ulkopuolisilla alueilla ja 0,6–2,9 
metrin syvyyteen entisen Saukon saaren alueella. 

Tutkimusten perusteella maaperän pilaantuneisuus aiheutuu 
pääasiassa täyttömaasta ja siinä olevista rakennusjätteistä. 
Tavallisimpia alemmat ohjearvot ylittäviä haitta-aineita ovat arseeni, 
kupari, lyijy, sinkki, mineraaliöljyt ja polyaromaattiset hiilivedyt (PAH-
yhdisteet). 
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Alueen pilaantuneen maaperän kunnostukselle haetaan myöhemmin 
omaa ympäristölupaa. 

Välivarastoitavat massat

Välivarastointialueella varastoidaan maa-aineksia, jotka tarvitsevat 
Jätkäsaaren rakentamisaikataulujen vuoksi väliaikaista säilytystä, 
vaativat esikäsittelyä tai odottavat jatkokuljetusta käsittelylaitoksiin.

Louhetta välivarastoidaan alueella 3 000 0000 m³, pilaantumattomia 
maa-aineksia 2 000 000 m³, kynnysarvot ylittäviä pilaantumattomia 
maa-aineksia 2 000 000 m³, Jätkäsaaren alueelta peräisin olevia 
pilaantuneita maa-aineksia 35 000 m³, haitta-ainepitoisia sedimenttejä 
100 000 m³ ja niiden stabiloinnissa käytettäviä sideaineita, kuten 
lentotuhkaa, masuunikuonaa, kuivattua kipsiä ja rikinpoiston 
lopputuotetta, 15 000 m³, sekä betoni-, tiili- ja asfalttijätettä 100 000 m³. 
Lisäksi alueella voi olla tarvetta myös muiden materiaalien 
välivarastointiin, joita oletetaan olevan muutama 10 000 m³. Esitetyt 
luvut ovat välivarastoitavien materiaalien enimmäiskapasiteetteja.

Louhetta, pilaantumatonta ja kynnysarvot ylittävää haitta-ainepitoista 
pilaantumatonta maa-ainesta kerätään ympäri pääkaupunkiseutua 
lukuisista eri kohteista. Haitta-ainepitoiset merisedimentit ovat pääosin 
peräisin Hernesaaren ympäristöstä ja pilaantuneet maat Jätkäsaaren 
alueelta. Hyötykäyttökelpoista betonia, tiiltä tai asfalttia sekä muita 
välivarastoitavia materiaaleja voidaan tuoda myös muista Helsingin 
kohteista. 

Välivarastoinnin toteuttaminen

Louhe ja pilaantumattomat maa-ainekset sijoitetaan suoraan asfaltin tai 
louhepenkereen päälle. Kynnysarvon ylittävät haitta-ainepitoiset 
pilaantumattomat maa-ainekset sijoitetaan suoraan asfaltin päälle.

Pilaantuneet maat, jotka voivat sisältää mitä tahansa haitta-ainetta eikä 
haitta-aineiden pitoisuuksilla ole ylärajaa, varastoidaan Helsingin 
Sataman rakentamalla kemikaalivarastoalueella, joka on kokonaan 
ympäröity noin 10 cm korkealla reunapenkereellä ja aidalla. Maa-
ainekset välivarastoidaan omissa aumoissa pilaantuneisuuden 
mukaan. Kentän sadevedet kerätään suotovesien kanssa 400 m³:n  
kokoiseen altaaseen. Vesien haitta-ainepitoisuuksia tarkkaillaan 
vesinäytteitä analysoimalla, joiden tulosten perusteella vedet johdetaan 
altaasta joko mereen tai käsittelyyn. Aumat peitetään tarvittaessa.

Haitta-ainepitoiset merisedimentit välivarastoidaan nykyisen asfaltin 
päälle rakennetuissa murskereunaisissa altaissa. Eri ruoppausalueelta 
tulevat sedimentit sijoitetaan omiin altaisiin. Sedimenteistä vapautuva 
suotovesi ohjautuu reunoilla olevien murskevallien läpi 
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keräysaltaaseen. Tarkkailutulosten perusteella vesi johdetaan altaista 
joko suoraan tai käsittelyn kautta mereen. Haitta-ainepitoinen 
hienoaines pidättyy murskevalliin.

Haitta-ainepitoisten sedimenttien stabiloinnissa käytettävät sideaineet 
välivarastoidaan korkeintaan kolme metriä korkeissa aumoissa. Osa 
sideaineista voi olla niiden varastointiin varatuissa astioissa.

Betoni-, tiili- ja asfalttijäte sekä muut varastoitavat materiaalit 
välivarastoidaan ilman erillisiä pohjarakenteita suoraan alueella olevan 
asfaltin päälle. Erityyppiset materiaalit välivarastoidaan kukin omissa 
kasoissaan tarvittaessa pressuilla peitettyinä.

Esikäsittelyt

Välivarastointialueelle suunniteltuja esikäsittelytoimenpiteitä ovat 
erilaisten massojen seulonta ja välppäys, betonin, tiilien ja asfaltin 
murskaus sekä ruopattujen pilaantumattomien tai pilaantuneiden 
sedimenttien kuivatus. Lisäksi alueella voidaan tehdä haitta-
ainepitoisten ruoppausmassojen stabilointiin liittyvää sideaineiden 
sekoitusta ruoppausmassoihin. 

Seulonnalla ja välppäyksellä erotetaan erikokoinen materiaali toisistaan 
tai eri materiaalit toisistaan. Eri materiaalit pidetään seulonnan ja 
välppäyksen aikana erillään toisistaan. Pilaantuneet maa-ainekset sekä 
betoni, tiili ja asfaltti seulotaan tai välpätään välivarastoalueen 
sisäosassa, jotta etäisyys asutuksesta saadaan pidettyä riittävänä 
haittojen minimoimiseksi asuinalueella. Pilaantuneet maa-ainekset 
esikäsitellään kemikaalikentän alueella. Seulontaa ja välppäystä 
tehdään ympäri vuoden ja se ajoittuu arkipäiviin klo 7.00–22.00. 

Murskauksessa asfaltti-, betoni- ja tiilijäte pienennetään suunnitellun 
hyötykäytön kannalta tarvittavaan kappalekokoon. Murskaus 
toteutetaan siirrettävällä Lokomo-tyyppisellä kaksi- tai kolmevaiheisella 
murskaimella. Kyseessä on B-luokan murskauslaitos, jossa pölyn 
haitallinen leviäminen ympäristöön voidaan estää kastelemalla silloin, 
kun lämpötila on nollan yläpuolella, ja muuten suojaamalla seulastot ja 
muut huomattavat pölylähteet peitteillä tai koteloinnilla. Alueella ei 
murskata kiviainesta. Murskaus toteutetaan välivarastoalueen 
sisäosissa louhe- ym. varastokasojen keskellä, jotta etäisyys 
asutukseen saadaan pidettyä riittävänä haittojen minimoimiseksi. 
Murskausta tehdään arkipäivisin klo 7.00–22.00. Toiminta on käynnissä 
murskausjakson aikana noin 10 tuntia vuorokaudessa. Vuosittaista 
murskausjaksojen pituutta ei ole hakemuksessa esitetty. Toteutuneet 
murskausmäärät ja murskausjaksot raportoidaan vuosittaisessa 
yhteenvetoraportissa. 
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Stabiloinnissa sedimenttiin tai koheesiomaahan lisätään sideaineita 
massojen hyötykäytön mahdollistamiseksi. Sekoitussuhteet valitaan 
esikäsiteltävän materiaalin ja halutun lopputuotteen ominaisuuksien 
mukaan. Sedimenttien ja koheesiomaiden stabiloinnista laaditaan 
massaeräkohtaiset työsuunnitelmat. Stabilointi toteutetaan arkipäivisin 
klo 7.00–22.00. Ruoppaukselle ja haitta-ainepitoisten sedimenttien 
hyötykäytölle haetaan lupaa erikseen. 

Ympäristökuormitus ja haittojen ehkäiseminen ja vähentäminen

Altistuvat kohteet

Etäisyydet lähimpään asutukseen vaihtelevat eri aikoina. Vuonna 2014 
lähin asutus on Saukonpaadessa, jonne etäisyys välivarastointialueen 
kulmasta on noin 100 metriä. Kun Saukonpaaden alue valmistuu, 
rajautuu lähin asutus välivarastointialueen pohjoisreunaan. 
Jätkäsaaren alueen rakentumisen edetessä välivarastointialue 
pienenee ja etäisyys lähimpään asutukseen on noin 50–100 metriä. 
Lauttasaaressa oleva lähin asutus on noin 800 metrin päässä.

Sivullisten pääsy välivarastointialueelle estetään aitaamalla alue. 
Meluavat toiminnot pyritään tekemään välivarastointialueella 
meluvallina toimivan louhevallin suojissa. Pölyn leviämisen estäminen 
ympäristöön otetaan huomioon kaikissa toiminnoissa.

Välivarastointialueella voidaan työskennellä 24 tuntia vuorokaudessa. 
Esikäsittelytoimintoja alueella tehdään klo 7–22. 

Päästöt vesiin

Pilaantuneiden maiden välivarastoalueella sadevedet kerätään 
erillisviemäröinnin kautta altaaseen, jonka pohjalle kiintoaines 
laskeutuu ja josta se on tarvittaessa poistettavissa. Jos altaan 
tyhjentämiselle tulee tarvetta, voidaan allas tyhjentää veden haitta-
ainepitoisuuksien perusteella joko louhekerrosten kautta mereen tai 
imuautolla. 

Pilaantuneista maista ja haitta-ainepitoisista sedimenteistä vapautuvien 
vesien pääsy mereen estetään keräämällä varastoalueilla muodostuvat 
vedet keräysaltaaseen, jossa niiden laatu varmistetaan ennen 
johtamista mereen. Vuosina 2006–2007 tehtyjen Saukonpaaden 
sedimenttien liukoisuustutkimusten perusteella sedimentissä olevassa 
vedessä ei ole haitta-aineita liuenneena. Veden mukana lähtevässä 
hienoaineksessa sen sijaan on haitta-aineita. Altaan reunalla oleva 
murskepenger pidättää kuitenkin hienoaineksen. Jos kuivatusveden 
kiintoainespitoisuus on alle 5 g/l, veden arvioidaan olevan 
kiintoaineksen osalta suoraan johdettavissa mereen. Suodattunut vesi 
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virtaa kokoomakaivoihin ja tarkkailualtaaseen, josta veden laatua 
tarkkaillaan esitetyn tarkkailuohjelman mukaisesti.

Louheen, pilaantumattomien maa-ainesten, betonin, tiilen ja asfaltin 
välivarastoinnista sekä niiden esikäsittelystä vapautuvat vedet ovat 
sadevettä, jotka eivät sisällä haitta-aineita. Vesien mukana mereen 
kulkeutuu kiintoainesta, joka aiheuttaa vähäistä meriveden 
samentumista purkukohdissa. 

Mikäli välivarastointi- ja esikäsittelyalueelle tuodaan sinne 
kuulumattomia jätteitä, voivat ne vaikuttaa alueella muodostuvien 
suotovesien laatuun. Huolellisella toiminnan käyttötarkkailulla em. 
vahinkoja ei pääse syntymään.

Päästöt maahan ja ilmaan 

Välivarastointi ja esikäsittelytoiminnot tapahtuvat asfaltoidulla alueella, 
joten haitta-aineet eivät pääse imeytymään maaperään. 
Välivarastointialueen kenttärakenteiden alla on alueen vanhoista 
täytöistä peräisin olevia pilaantuneita maa-aineksia. Maaperän 
puhdistamiselle haetaan myöhemmin lupaa ennen alueen lopullista 
rakentamista. 

Välivarastoalue sijaitsee toiminnasta aiheutuvien pakokaasupäästöjen 
kannalta riittävän etäällä lähimmästä häiriintyvästä kohteesta, joten 
altistuminen ei ole mahdollista. Liikenne alueelta ohjautuu jo ennestään 
vilkkaasti liikennöidyille teille, eikä välivarastointialueen liikenteen 
arvioida aiheuttavan olennaista muutosta pakokaasupäästöihin 
liikenneväylillä. 

Työkoneiden polttoainehuollossa noudatetaan Helsingin kaupungin 
voimassa olevia ohjeita sekä lakeja ja määräyksiä. Työkoneet ja 
kuljetuskalusto aiheuttavat ilmaan pakokaasupäästöjä. Kuormaus- ja 
esikäsittelytoiminnoissa on täysipäiväisesti työmaalla kolme 
kaivinkonetta. Pakokaasupäästöjen vähentämiseksi 
välivarastointialueella pyritään välttämään ajoneuvojen ja työlaitteiden 
turhaa käyttöä ja tyhjäkäyntiä.

Mikäli alueelle tuotavan kuorman laadusta on epäilyksiä, kuorma 
tutkitaan aistinvaraisesti. Kuormasta otetaan tarvittaessa näytteitä 
mahdollisten haitta-ainepitoisuuksien selvittämiseksi. Alueelle tuodusta 
luvan vastaisesta kuormasta vastaa kuorman toimittaja. Mikäli 
vahingon aiheuttajaa ei saada selville, luvansaaja toimittaa kuorman 
asianmukaiseen käsittelyyn.

Melu ja tärinä
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Jätkäsaaren alueen melu koostuu alueen rakentamisesta, sataman 
toiminnoista ja yleisestä katuliikenteen melusta. 

Jätkäsaaren rakentamisen tuottamaa melua on mitattu ja mallinnettu 
useaan otteeseen vuosien 2009–2012 aikana. Selvitykset ovat liittyneet 
alueen ympäristölupien ja meluilmoitusten seurantaan. Suurin osa 
selvityksistä on liittynyt louheen kuljetuksen ja käsittelyn aiheuttamaan 
meluun, varsinkin yöaikana. Mittauksia on tehty sekä ulkona että 
asunnoissa sisällä. Selvitysten perusteella on rajattu mm. 
kuljetusliikenteen reittejä siten, että meluhäiriö pysyy sallituissa 
rajoissa. Betonin murskauksen melua mitattiin vuonna 2009 
Lauttasaaressa ja melutaso oli alle ohjearvon. Helsingin kaupungin 
vuoden 2012 meluselvityksen mukaan yleisestä liikenteestä ja 
satamasta aiheutuva taustamelun melutaso päivällä Jätkäsaaressa on 
pääosin 45–55 dB eli ohjearvon tuntumassa. Rakentamismelu 
aiheuttaa paikoitellen korkeampia melutasoja.

Melua välivarastointialueella syntyy liikenteestä, kuormien 
purkamisesta, murskaamisesta, seulonnasta ja välppäyksestä. Melu on 
suurinta melulähteiden läheisyydessä ja vaimenee ja sekoittuu 
tieliikenteen ja rakennustyömaan meluun. Esikäsittelyn melua torjutaan 
varastokasojen ja melua aiheuttavien toimintojen sijoittelulla, jolla 
meluvaikutusta saadaan pienennettyä asutuksen suuntaan. Lisäksi 
toimintojen ajoitus suunnitellaan siten, että meluavammat toiminnot, 
kuten murskaus, tapahtuvat arkipäivisin.

Nykyisen välivarastointitoiminnan melua on mallinnettu aikaisempaa 
välivarastoinnin ja käsittelyn lupahakemusta varten. Tuolloin 
määritettiin kivenmurskaimelle riittävä melusuojaus ja vallin 
korkeudeksi määräytyi 10 metriä, jotta melu asuinrakennusten 
yläkerroksissa saatiin ohjearvot täyttäviksi. Betonin murskaukselle 
määritettiin tarvittavaksi meluvallin korkeudeksi viisi metriä, koska 
betonin murskauslaitos on äänitasoltaan kiven murskausta alhaisempi. 
Syksyllä 2012 mitattiin stabiloinnin aiheuttamaa melua. Mittauksen 
perusteella 55 dB melu voi yltää enintään 400 metrin etäisyydelle 
toiminnasta avoimessa maastossa.

Murskausta tehdään sellaisessa paikassa, että etäisyys asutukseen on 
aina vähintään 150 metriä. Murskauksen meluesteet rakennetaan 
siten, että murskauksen aiheuttama melutaso ei ylitä asuinalueilla ja 
hoito- ja oppilaitoksia palvelevilla alueilla päivällä klo 7.00–22.00 
ekvivalenttimelutasoa 55 dB. 

Tärinää aiheuttaa mm. raskas liikenne ja rakentaminen. Välivarastointi 
ja eri esikäsittelytoiminnot eivät merkittävästi aiheuta ympäristöön 
leviävää tärinää. Välivarastointialueella tai sen välittömässä 
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läheisyydessä ei myöskään sijaitse tärinälle herkkiä rakennuksia tai 
laitteita.

Pölypäästöt

Välivarastoinnissa ja esikäsittelyssä hiukkaspäästöjä syntyy kuormien 
purusta, välppäyksestä, seulonnasta, murskauksesta, kasojen 
tuulieroosiosta, kuormauksesta ja liikenteestä. Pilaantuneiden maiden 
välivarastoinnista ja esikäsittelystä voi pölyn mukana kulkeutua myös 
haitta-aineita. Pilaantuneiden maiden välivarastokenttä sijaitsee 
kuitenkin kauimpana asutuksesta etäisyyden ollessa nyt noin 500 
metriä, mutta rakentamisen edetessä etäisyys pienenee arviolta noin 
50–100 metriin. 

Tielle joutunut maa-aines jauhautuu ajoneuvojen pyörien vaikutuksesta 
nousten herkemmin ilmaan. Pöly leviää tuulen ja renkaiden mukana. 
Pienet hiukkaset (alle 10 µm) voivat aiheuttaa terveyshaittaa 
hengitettynä ja suuret hiukkaset (yli 10 µm) voivat aiheuttaa 
likaantumista ja siten viihtyvyyshaittaa.

Kesällä 2010 tehtiin ympäristöluvan mukaisia hiukkasmittauksia 
(PM10) kolmessa mittauspisteessä ns. tavanomaisen toiminnan aikana 
viikon mittausjaksoina. Mittaustulosten perusteella ei havaittu ohje/raja-
arvojen ylityksiä. Tulos on suuntaa antava lyhyen mittausjakson takia.

Pölyn leviämiseen vaikuttavat varastoitavan ja käsiteltävän aineksen 
ominaisuudet, sääolosuhteet ja pölyntorjuntatoimenpiteet. 

Pölyn leviämisen estäminen ympäristöön otetaan huomioon kaikissa 
toiminnoissa.

Pölyämistä vähennetään tarvittaessa varastokasojen ja 
esikäsittelytoimintojen sijoittelulla, massojen kastelulla, murskainten 
koteloinnilla, teiden kastelulla ja renkaiden pesulla. Lyhytaikaisesti (3–5 
päivää) välivarastoon tuotuja pilaantuneita maita ei työteknisistä syistä 
peitetä. 

Teiden pölyämistä vähennetään tarvittaessa kastelemalla tien pintaa 
vedellä tai pölynsidontaliuoksella. 

Pölyntorjuntatoimenpiteiden riittävyyttä on tarkkailtu lupaviranomaisen 
hyväksymän pölyntarkkailusuunnitelman mukaisesti. 

Liikenne

Välivarastoitavien massojen kuljetuksien aiheuttama liikennemäärä on 
pieni, kun sitä verrataan Jätkäsaaren alueen muuhun liikenteeseen.

Tarkkailu ja raportointi
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Välivarastointialueella muodostuvia suoto- ja hulevesiä tarkkaillaan 
hakemuksen liitteenä olevan erillisen suunnitelman mukaisesti. 

Jokaisen murskausjakson aikana tehdään melu- ja pölymittauksia 
kolmessa pisteessä: murskausalueella, Lauttasaaren rannassa ja 
Länsisataman alueella lähimmässä häiriintyvässä kohteessa, joka 
määritetään aina tapauskohtaisesti. Melumittaukset tehdään 
ympäristöministeriön ohjeen mukaan luokan 1 mukaisella 
äänitasomittarilla. Pölymittaukset tehdään standardin SFS 3863 
mukaisesti käyttäen PM10 esierotinta PM10 hiukkaspitoisuuden 
mittaamiseksi. 

Kaikista alueella välivarastoitavista massoista pidetään kirjaa, josta 
selviää massan määrä, tuontiaika, alkuperä ja mahdolliset haitta-
ainepitoisuudet. 

Alueella tehtävistä massojen esikäsittelyistä pidetään kirjanpitoa, josta 
selviää esikäsiteltävä materiaali, esikäsittelymenetelmä ja ajankohta. 
Alueelta pois kuljetettavista massoista pidetään kirjanpitoa, josta 
ilmenee poistettavan materiaalin laatu, määrä ja ajankohta. 

Välivarastoinnista, esikäsittelystä ja tarkkailusta laaditaan vuosittain 
raportit maaliskuun loppuun mennessä. Raportissa esitetään mm. 
tiedot varastoiduista, esikäsitellyistä ja poisviedyistä massoista, vesi-, 
melu- ja pölytarkkailun tulokset, arvio eri päästöjen vaikutuksista, 
mahdolliset poikkeustilanteet ja ehdotus toimenpiteistä, joilla haittoja 
voidaan rajoittaa. Raportti toimitetaan ympäristöviranomaisille. 

Varautuminen odottamattomiin tilanteisiin

Hakemuksessa on varauduttu mm. seuraaviin odottamattomiin 
tilanteisiin: ympäristöön leviää voimakasta pölyä, melua tai hajua, 
kemikaalikentän keräysaltaassa havaitaan selvästi kohonneita haitta-
ainepitoisuuksia, polttoainesäiliö vuotaa, repeytyy tai syttyy palamaan.

BAT ja BEP

Massojen välivarastointi Jätkäsaaressa edustaa parasta 
käyttökelpoista tekniikkaa (BAT) ja ympäristön kannalta parasta 
käytäntöä (BEP). Muissa rakennushankkeissa Jätkäsaaren 
ulkopuolella muodostuu louhetta ja ylijäämämaita, joita ei ko. 
hankkeissa tarvita. Jätkäsaaressa ko. maat ovat käyttökelpoisia ja 
samalla voidaan säästää neitseellisiä luonnonvaroja. Jotta massoja 
voitaisiin hyödyntää, silloin kun niitä tarvitaan, on massat voitava 
välivarastoida Jätkäsaaressa väliajan. 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 29/2013 98 (143)
Kaupunginhallitus

Ryj/2
26.08.2013

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

Haitta-ainepitoisten sedimenttien, pilaantuneiden maa-ainesten, 
betonin, tiilen ja asfaltin hyödyntämisellä voidaan pienentää 
massavajetta Jätkäsaaren alueella. 

Hyödyntämällä massoja lähellä syntypaikkaa vähennetään 
kuljetuskustannuksia ja kuljetuksista aiheutuvia päästöjä. 

Täytäntöönpano muutoksenhausta huolimatta

Välivarastoinnille ja esikäsittelylle haetaan ympäristönsuojelulain 101 
§:n mukaista töiden aloituslupaa mahdollisesta muutoksenhausta 
huolimatta. Kohde voidaan ennallistaa, jos lupapäätös kumotaan tai 
lupamääräyksiä muutetaan. Alue voidaan saattaa ennalleen 
poistamalla välivarastoidut massat alueelta. Ennallistaminen on 
teknisesti helppo toteuttaa. Töiden aloittamisen lykkääntyminen 
aiheuttaisi hakijalle merkittävää taloudellista menetystä ja massojen 
lisääntyneet kuljetusmatkat kuormittaisivat ympäristöä ja kuluttaisivat 
luonnonvaroja.

Ympäristölautakunnan lausunto 

Ympäristölautakunta puoltaa Helsingin kaupungin rakennusviraston 
tekemän massojen välivarastointia ja esikäsittelyä Jätkäsaaressa 
koskevan ympäristölupahakemuksen hyväksymistä. Hakemuksessa 
esitetty toiminta mahdollistaa eri materiaalien tehokkaan hyötykäytön 
Jätkäsaaren alueella, mitä voidaan pitää sekä taloudelliselta että 
ympäristön kannalta hyvänä ratkaisuna. Toimintaa voidaan jatkaa 
noudattaen voimassaolevaa lupapäätöstä. 

Toiminta jatkuu olennaisilta osiltaan samanlaisena kuin tähänkin asti, 
joten ympäristölautakunnan 7.4.2009 antamassa lausunnossa esitetyt 
näkökohdat soveltuvat suurelta osin otettavaksi huomioon myös nyt 
vireillä olevan hakemuksen käsittelyssä. 

1. Välivarastointi- ja esikäsittelyalueen toiminta-aika

Alueen päivittäisessä käytössä ja loppuaikojen toiminnassa on otettava 
huomioon Jätkäsaaren alueen rakentuminen, jolloin etäisyys lähimpään 
asutukseen pienenee oleellisesti.

Mikäli välivarastointi- ja esikäsittelyalueella on toimintaa yöaikaan klo 
22.00–7.00, voi toiminnasta aiheutua häiriöitä läheiselle asuinalueelle. 
Siksi kyseisen toiminnan aiheuttama melu tulee selvittää, ennen kuin 
yöaikainen toiminta sallitaan.  

2. Massojen vastaanotto
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Välivarastointialueelle massoja vastaanotettaessa on riittävällä 
työmaavalvonnalla varmistettava, että massat laadullisesti täyttävät 
lupapäätöksessä annetut määräykset ja ovat hyötykäyttökelpoisia. 

3. Pilaantuneet maa-ainekset, haitta-ainepitoiset sedimentit ja 
sideaineet

Pilaantunen maan ja haitta-ainepitoisen sedimentin sekä sedimentin 
stabiloinnissa käytettävien sideaineiden välivarastoinnin ja esikäsittelyn 
kaikki työvaiheet on suunniteltava ja toteutettava siten, että 
pilaantunutta maa-ainesta, haitta-ainepitoista sedimenttiä tai 
sideaineita ei leviä ympäristöön valumavesien, pölyn tai työkoneiden 
mukana eikä toiminnasta aiheudu haittaa tai vaaraa ympäristölle tai 
puhdistusalueen läheisyydessä asuville, työskenteleville tai liikkuville 
ihmisille. 

Herkästi haihtuvilla orgaanisilla haitta-aineilla pilaantuneita tai 
voimakkaasti haisevia maa-aineksia ei tule välivarastoida tai 
esikäsitellä alueella, jotta niistä ei aiheudu hajuhaittaa läheisillä 
asuinalueilla.

Välivarastointialueella varastoitavat pilaantuneet maa-ainekset ja 
sedimenttien sideaineet on pidettävä peitettyinä vettä 
läpäisemättömällä peitteellä koko välivarastoinnin ajan mahdollisen 
pölyämisen ja haitta-aineita sisältävän suotoveden muodostumisen 
estämiseksi. 

Välivarastokasojen peitteiden paikallaan pysymistä on tarkkailtava 
säännöllisesti ja mahdolliset puutteet tulee korjata viipymättä. 

Pilaantuneet maa-ainekset ja stabiloidut haitta-ainepitoiset sedimentit 
on toimitettava käsiteltäväksi laitokseen tai muuhun paikkaan, jonka 
ympäristönsuojelulain mukaisessa luvassa tai sitä vastaavassa 
päätöksessä on hyväksytty kyseisten massojen käsittely.

Pilaantuneiden maiden ja haitta-ainepitoisten sedimenttien 
välivarastoalueiden suoto- ja valumavedet johdetaan keräysaltaisiin. 
Keräysaltaiden kuntoa ja niiden täyttymistä on tarkkailtava 
säännöllisesti, ja altaiden rikkoutumiseen tai niiden toimimattomuuteen 
on puututtava viipymättä. Keräysaltaisiin kerääntyviä suoto- ja 
valumavesiä on tarkkailtava riittävästi, jotta haitta-ainepitoisia vesiä ei 
pääse ympäristöön.

4. Murskaus

Murskauksen osalta tulee vaatia vähintään samoja 
pölyntorjuntavaatimuksia kuin mitä Helsingin kaupungin 
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ympäristönsuojelumääräyksissä edellytetään tilapäiseltä 
murskaamolta. 

Ympäristönsuojelumääräysten mukaan tilapäinen murskauslaitos on 
pölyn ympäristöön leviämisen estämiseksi varustettava tiiviillä 
kuljettimien ja seulojen päälle asetettavilla pölykatteilla sekä 
kastelujärjestelmällä, jossa veden sumutuspisteitä on ainakin 
murskaimen ylä- ja alapuolella ja jokaisessa kuljettimen 
purkukohdassa, jos murskauslaitos sijaitsee alle 500 metrin päässä 
asuinrakennuksista, kouluista, päiväkodeista, niiden piha-alueista, 
virkistysalueista tai muista sellaisista kohteista, joille pölystä saattaa 
aiheutua haittaa. Murskauslaitos on lisäksi sijoitettava tiiviin 
suojarakennelman sisään siten, että ainoastaan syöttösuppilo ja 
kuljettimen purkukohta jäävät suojarakennelman ulkopuolelle, jos 
murskauslaitos sijaitsee alle 200 metrin päässä pölylle herkistä 
kohteista.  

Koska murskausolosuhteet, mm. etäisyys häiriintyviin kohteisiin ja 
melun leviämisolosuhteet, tulevat ajan mittaan muuttumaan, 
ympäristölautakunta katsoo, että ympäristölupa tulee myöntää siten, 
että lupamääräyksiä määräajoin tarkistamalla voidaan hallita 
murskauksesta aiheutuvat ympäristöhaitat. 

Murskaus tulee rajoittaa tapahtuvaksi arkisin maanantaista perjantaihin 
kello 7–18. Murskausjakson alkamisesta tulee ilmoittaa hyvissä ajoin 
myös Helsingin kaupungin ympäristökeskukselle. 

Murskausjaksojen pituutta ei ole hakemuksessa esitetty, mutta 
aiempien vuosien perusteella murskausta ei todennäköisesti tehdä 
vuosittain muutamaa viikkoa pidempiä aikoja. Murskausjakson 
pituudella ei ole kovin suurta merkitystä, mikäli murskauksesta ei 
aiheudu pöly- tai meluhaittoja alueen ympäristöön.

Mikäli kaikista varotoimenpiteistä huolimatta pölyä leviää ympäristöön, 
tulee murskaustyö välittömästi keskeyttää, kunnes haitat on saatu 
jälleen hallintaan. 

5. Polttoainesäiliöt ja tankkauspaikat

Työmaan kaikki polttoainesäiliöt ja tankkauspaikat tulee sijoittaa tiiviille 
alustalle, jonka välittömään läheisyyteen on varattava imeytysainetta 
mahdollisten polttoaine- ja öljyvuotojen torjumiseksi.

6. Liikenne

Liikenteen vaikutukset rakennettavalle ja rakennetulle asuinalueelle 
tulee ottaa huomioon varsinkin, jos kulku välivarastointialueelle 
tapahtuu vain asuinalueen kautta.
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Alueen raskaan liikenteen ajoväylien lisäksi myös toiminta-alueen 
välittömässä vaikutuspiirissä olevat katualueet on pidettävä 
mahdollisimman puhtaina työmaalta kulkeutuvasta maa-aineksesta 
pölyhaittojen estämiseksi. Pölyäviä massoja alueen ulkopuolelle 
kuljetettaessa, on massojen oltava kasteltuja tai kuormien peitettyjä. 
Haittojen poistamiseksi on tarvittaviin toimenpiteisiin ryhdyttävä 
viipymättä.

7. Poikkeukselliset tilanteet

Sellaisista poikkeuksellisista tilanteista, joista aiheutuu päästöjä 
ympäristöön, aiheutuu jätteen määrän tai ominaisuuksien vuoksi 
erityisiä toimia jätehuollossa tai aiheutuu ympäristön pilaantumisen 
vaaraa, on viipymättä ilmoitettava myös Helsingin kaupungin 
ympäristökeskukselle.

8. Toiminnan tarkkailu

Toiminnan harjoittajan on mittauksilla tarkkailtava pölyn leviämistä 
ympäristöön siten, että tuloksista voidaan nähdä sekä murskauksen 
että normaalitoiminnan vaikutukset. Ympäristölautakunta katsoo, että 
toiminnan tarkkailusta tulisi laatia erillinen suunnitelma 
valvontaviranomaisen hyväksyttäväksi.

Suoto- ja hulevesiä tulee tarkkailla hakemuksessa esitetyn 
tarkkailusuunnitelman mukaisesti.

9. Poikkeukselliset sääolot

Alueen toiminnassa tulee varautua poikkeuksellisiin sääoloihin, kuten 
rankkasateisiin ja myrskyihin, jotka saattavat vaikeuttaa toimintaa ja 
lisätä päästöjä ympäristöön. 

10. Tiedottaminen

Kaikki toimintaa varten tehtävät suunnitelmat ja muut asiakirjat on 
toimitettava myös Helsingin kaupungin ympäristökeskukselle.

11. Toiminnan aloittaminen muutoksenhausta huolimatta

Ympäristölautakunta katsoo, että toimintaa voidaan jatkaa vuoden 
2013 jälkeen mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta. Kyse on 
toiminnan jatkamisesta eikä toiminnan jatkaminen tee muutoksenhakua 
hyödyttömäksi.

Esittelijä
ympäristöpäällikkö
Pertti Forss

Lisätiedot
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Erja Puntti-Hannuksela, ympäristötarkastaja, puhelin: +358 9 310 32006
erja.puntti-hannuksela(a)hel.fi

Hannu Arovaara, va. johtava ympäristötarkastaja, puhelin: +358 9 310 32014
hannu.arovaara(a)hel.fi
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§ 840
Lausunnon antaminen Etelä-Suomen aluehallintovirastolle 
Surehand Oy:n ympäristölupahakemuksesta (Tattarisuo)

HEL 2013-009339 T 11 01 00 00

Viite: Dnro ESAVI/146/04.08/2012

Päätös

Kaupunginhallitus päätti antaa Etelä-Suomen aluehallintovirastolle 
seuraavan lausunnon ympäristölupahakemuksesta, joka koskee 
Surehand Oy:n Tattarisuolla sijaitsevan lajittelulaitoksen toiminnan 
muutosta.

Kaupunginhallitus toteaa, että Helsingin kaupungin 
ympäristölautakunta on 6.8.2013 kaupungin 
ympäristönsuojeluviranomaisena antanut Etelä-Suomen 
aluehallintovirastolle lausunnon Surehand Oy:n hakemuksesta. 
Kaupunginhallitus viittaa ympäristölautakunnan lausuntoon ja puoltaa 
Surehand Oy:n toiminnan muuttamista koskevan hakemuksen 
hyväksymistä.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä

Lisätiedot
Erja Saarinen, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 36102

erja.saarinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Etelä-Suomen AVI:n lausuntopyyntö
2 Ympäristölupahakemus
3 Kartta
4 Etelä-Suomen AVI:n päätös 26.4.2012 (ESAVI/209/04.08/2011)

Otteet

Ote
Etelä-Suomen 
aluehallintovirasto, 
Hämeenlinnan toimipaikka

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee antaa Etelä-Suomen aluehallintovirastolle 
seuraavan lausunnon ympäristölupahakemuksesta, joka koskee 
Surehand Oy:n Tattarisuolla sijaitsevan lajittelulaitoksen toiminnan 
muutosta.
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Kaupunginhallitus toteaa, että Helsingin kaupungin 
ympäristölautakunta on 6.8.2013 kaupungin 
ympäristönsuojeluviranomaisena antanut Etelä-Suomen 
aluehallintovirastolle lausunnon Surehand Oy:n hakemuksesta. 
Kaupunginhallitus viittaa ympäristölautakunnan lausuntoon ja puoltaa 
Surehand Oy:n toiminnan muuttamista koskevan hakemuksen 
hyväksymistä.

Esittelijä

Etelä-Suomen aluehallintovirasto pyytää Helsingin kaupungin 
lausuntoa ympäristölupahakemuksesta, joka koskee Surehand Oy:n 
Tattarisuolla sijaitsevan lajittelulaitoksen toiminnan muutosta. Lausunto 
pyydetään toimittamaan aluehallintovirastoon 19.8.2013 mennessä. 
Lisäaikaa lausunnon antamiseksi on saatu 6.9.2013 asti.

Esittelijä toteaa, että myös ympäristölautakunta on 6.8.2013 kunnan 
ympäristönsuojeluviranomaisena antanut Etelä-Suomen 
aluehallintovirastolle lausunnon Surehand Oy:n hakemuksesta.

Hakemuksen pääasiallinen sisältö

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on 26.4.2012 myöntänyt 
ympäristöluvan Surehand Oy:n rakennusjätteen sekä kaupan ja 
teollisuusjätteen vastaanotolle ja käsittelylaitokselle Tattarisuon 
teollisuusalueella osoitteessa Tuulilasintie 3. Lupapäätöksestä on 
valitettu. Esittelijä toteaa, että kaupunginhallitus on antanut tästä 
lupahakemuksesta lausuntonsa 30.1.2012 § 107 (liite).

Surehand Oy hakee nyt muutosta ympäristölupapäätökseensä siltä 
osin, että tontin pinta-ala suurenee alkuperäisessä päätöksessä 
olevasta 2 500 m2:stä 6 450 m2:iin ja tontille tehtävän hallin pinta-ala 
alkuperäisestä 1 000 m2:stä 1 500 m2:iin. Käsiteltävän materiaalin 
määrä ja laatu pysyvät samoina.

Toiminta sijoittuu teollisuusalueelle. Lähimmät häiriintyvät kohteet 
(asuinkiinteistöjä) sijaitsevat noin 500 metrin päässä laitoksen 
itäpuolella Tattariharjuntien varrella. Laitos ei sijaitse pohjaveden 
hankinnan kannalta tärkeällä pohjavesialueella.

Toiminnan muuttaminen

Toiminnan muuttamista koskevan hakemus koskee lähinnä aseman 
rakenteisiin tehtyjä muutoksia. Varsinaiseen toimintaan ei esitetä 
olennaisia muutoksia. Laitoksella on tarkoitus edelleen vastaanottaa ja 
lajitella rakennustyömailta peräisin olevaa rakennusjätettä sekä 
kaupasta ja teollisuudesta peräisin olevaa energiajätettä. Jätettä ei 
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käsitellä muulla tavoin. Laitokselle ei vastaanoteta biojätteitä tai 
vaarallisia jätteitä.

Päällystetyn alueen pinta-ala on laajentunut 2 500 m²:stä 6 450 m²:iin. 
Pressuhallin sijaan tontille on rakennettu suurempi noin 1 300 m²:n 
laajuinen umpinainen peltihalli, jonka sisällä lastaus- ja lajittelutoiminta 
tapahtuu. Hallissa on kolme nosto-ovea. Hallin lattia on betonia. 
Lähinnä lattian pesuissa syntyvä vesi johdetaan hiekan ja 
öljynerottimen kautta jätevesiviemäriin. Myös kaikki piha-alueet on 
asfaltoitu. Piha-alueen hulevedet johdetaan tontin reunaojiin.

Vastaanotettavan jätteen määrään tai laatuun ei esitetä muutosta 
aikaisempaan verrattuna. Laitoksen kapasiteetti on 50 000 tonnia 
jätettä vuodessa. Aluksi laitokselle arvioidaan tulevan jätettä noin 25 
000 tonnia vuodessa.

Rakennusjätteestä ja puujätteestä arvioidaan saatavan lajittelemalla 
hyötykäyttöön 70–80 %. Loppu viedään kaatopaikalle.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot
Erja Saarinen, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 36102

erja.saarinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Etelä-Suomen AVI:n lausuntopyyntö
2 Ympäristölupahakemus
3 Kartta
4 Etelä-Suomen AVI:n päätös 26.4.2012 (ESAVI/209/04.08/2011)

Otteet

Ote
Etelä-Suomen 
aluehallintovirasto, 
Hämeenlinnan toimipaikka

Tiedoksi

Ympäristölautakunta

Päätöshistoria

Ympäristölautakunta 06.08.2013 § 230

HEL 2013-009339 T 11 01 00 00
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ESAVI/146/04.08/2013

Päätös

Ympäristölautakunta päätti antaa Etelä-Suomen aluehallintovirastolle ja 
kaupunginhallitukselle Surehand Oy:n jätteiden laitos- tai 
ammattimaista käsittelyä tai hyödyntämistä koskevasta 
ympäristölupahakemuksesta seuraavan lausunnon.

Laitoksen sijainti ja muu toiminta alueella

Laitos sijaitsee Tattarisuon teollisuusalueella osoitteessa Tuulilasintie 
3, 00770 HELSINKI. Laitoksella on käytössään myös tontit osoitteessa 
Rattitie 4-6.

Laitoksen ympäristö ja häiriintyvät kohteet

Toiminta sijoittuu teollisuusalueelle. Lähimmät häiriintyvät kohteet 
(asuinkiinteistöjä) sijaitsevat noin 500 metrin päässä laitoksen 
itäpuolella Tattariharjuntien varrella.

Laitos ei sijaitse pohjaveden hankinnan kannalta tärkeällä 
pohjavesialueella.

Asian aikaisempi käsittely

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt laitoksen toiminnalle 
ympäristöluvan 26.4.2012. Päätöksestä valitettiin. Ympäristölautakunta 
antoi valituksista vastineen 26.6.2012. Etelä-Suomen 
aluehallintovirasto myönsi Surehand Oy:lle luvan aloittaa toiminta 
muutoksenhausta huolimatta 25.7.2012. 

Toiminnan muuttaminen

Toiminnan muuttamista koskevan hakemus koskee lähinnä aseman 
rakenteisiin tehtyjä muutoksia. Varsinaiseen toimintaan ei esitetä 
olennaisia muutoksia. Laitoksella on tarkoitus edelleen vastaanottaa ja 
lajitella rakennustyömailta peräisin olevaa rakennusjätettä sekä 
kaupasta ja teollisuudesta peräisin olevaa energiajätettä. Jätettä ei 
käsitellä muulla tavoin. Laitokselle ei vastaanoteta biojätteitä tai 
vaarallisia jätteitä. 

Päällystetyn alueen pinta-ala on laajentunut 2 500 m²:stä 6 450 m²:iin. 
Pressuhallin sijaan tontille on rakennettu suurempi noin 1 300 m²:n 
laajuinen umpinainen peltihalli, jonka sisällä lastaus- ja lajittelutoiminta 
tapahtuu. Hallissa on kolme nosto-ovea. Hallin lattia on betonia. 
Lähinnä lattian pesuissa syntyvä vesi johdetaan hiekan ja 
öljynerottimen kautta jätevesiviemäriin. Myös kaikki piha-alueet on 
asfaltoitu. Piha-alueen hulevedet johdetaan tontin reunaojiin.
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Vastaanotettavan jätteen määrään tai laatuun ei esitetä muutosta 
aikaisempaan verrattuna. Laitoksen kapasiteetti on  50 000 tonnia 
jätettä vuodessa. Aluksi laitokselle arvioidaan tulevan jätettä noin 25 
000 tonnia vuodessa. 

Rakennusjätteestä ja puujätteestä arvioidaan saatavan lajittelemalla 
hyötykäyttöön 70–80 %. Loppu viedään kaatopaikalle.  

Muutosten vaikutus

Hakija katsoo, että esitetyt muutokset parantavat ympäristön 
turvallisuutta, viihtyisyyttä ja laitoksen imagoa ja ne täyttävät 
ympäristöluvasta muistutuksia tehneiden ja lausunnonantajien 
vaatimukset. 

Ympäristölautakunnan lausunto

Ympäristölautakunta päätti puoltaa Surehand Oy:n toiminnan 
muuttamista koskevan ympäristölupahakemuksen hyväksymistä. 
Uusien ratkaisujen ansioista ympäristöhaittojen torjunta on helpompaa.

Esittelijä
ympäristöpäällikkö
Pertti Forss

Lisätiedot
Hannu Arovaara, va. johtava ympäristötarkastaja, puhelin: +358 9 310 32014

hannu.arovaara(a)hel.fi
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§ 841
Ympäristöterveyspäällikön viran määräaikaisen viranhoitajan 
määrääminen

HEL 2013-007746 T 01 01 01 01

HEL 2012-015563

Päätös

Kaupunginhallitus päätti määrätä kaupungineläinlääkäri ********** 
hoitamaan ympäristökeskuksen ympäristöterveysyksikön avoinna 
olevaa ympäristöterveyspäällikön virkaa (vakanssi nro 019003) 
6002,82 euron kokonaiskuukausipalkan mukaisin palkkaeduin 1.9.2013 
alkaen kunnes virka on täytetty, kuitenkin enintään 31.12.2013 asti.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä

Lisätiedot
Erja Saarinen, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 36102

erja.saarinen(a)hel.fi

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainittu Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, 
kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee määrätä kaupungineläinlääkäri ********** 
hoitamaan ympäristökeskuksen ympäristöterveysyksikön avoinna 
olevaa ympäristöterveyspäällikön virkaa (vakanssi nro 019003) 
6002,82 euron kokonaiskuukausipalkan mukaisin palkkaeduin 1.9.2013 
alkaen kunnes virka on täytetty, kuitenkin enintään 31.12.2013 asti.

Esittelijä

Kaupunginhallitus päätti 10.12.2012 § 1407 myöntää 
ympäristökeskuksen ympäristöterveysyksikön päällikölle eron 
ympäristöterveyspäällikön virasta 1.1.2013 lukien. Samalla 
kaupunginhallitus päätti kehottaa Helsingin kaupungin 
ympäristökeskusta julistamaan ympäristökeskuksen 
ympäristöterveysyksikön päällikön viran (vakanssi nro 019003) 
julkisesti haettavaksi.
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Lisäksi kaupunginhallitus päätti määrätä kaupungineläinlääkäri  
********** hoitamaan ympäristöterveyspäällikön virkaa (vakanssi nro 
019003) 1.1.2013 alkaen kunnes virka on täytetty kuitenkin enintään 
31.8.2013 asti.

Ympäristökeskuksen organisaatiota ollaan tällä hetkellä uudistamassa. 
Ympäristökeskuksen ympäristöterveysyksikön päällikön virkaa ei siksi 
ole vielä julistettu julkisesti haettavaksi.

Ympäristölautakunta esittää, että ympäristökeskuksen 
ympäristöterveysyksikön avoinna olevaan ympäristöterveyspäällikön 
viran määräaikaiseksi hoitajaksi nimitettäisiin kaupungineläinlääkäri  
********** joka on hoitanut ko. virkaa määräaikaisena, ja että hänelle 
maksettaisiin viran määräaikaisesta hoitamisesta kokonaispalkkana 
6002,82 euroa/kk. Määräaikainen nimitys tulisi olla voimassa siihen 
saakka, kun virkaan valittu ottaa viran vastaan, kuitenkin kauintaan 
31.12.2013 saakka.

Hallintosäännön 15 §:n mukaan avoimen viran määräaikaisen hoitajan 
ja hänen palkkauksensa määrää virkasuhteeseen ottava viranomainen. 
Ympäristötoimen johtosäännön 15 §:n mukaan osastotasoisen yksikön 
päällikön valitsee kaupunginhallitus lautakunnan annettua hakijoista 
lausuntonsa.

Määräaikainen viranhoitomääräys on tarpeen virantäyttömenettelyn 
vaatiman ajan vuoksi. Esitystä ympäristötoimen johtosäännön 
muuttamiseksi käsiteltäneen kaupunginvaltuustossa 11.9.2013. 
Organisaatiomuutoksesta johtuen osastotasoisten yksikön päälliköiden 
virat tulevat hakuun syksyn 2013 aikana.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot
Erja Saarinen, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 36102

erja.saarinen(a)hel.fi

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainittu Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, 
kaupunginhallitus

Tiedoksi

Ympäristökeskus
Ympäristölautakunta
Taloushallintopalvelu-liikelaitos



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 29/2013 110 (143)
Kaupunginhallitus

Ryj/4
26.08.2013

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

Päätöshistoria

Ympäristölautakunta 11.06.2013 § 181

HEL 2013-007746 T 01 01 01 01

Päätös

Ympäristölautakunta päätti ilmoittaa kaupunginhallitukselle, että 
ympäristökeskuksen ympäristöterveysyksikön avoinna olevaan 
ympäristöterveyspäällikön viran määräaikaiseksi hoitajaksi nimitettäisiin 
kaupungineläinlääkäri Riikka Åberg, joka on hoitanut ko. virkaa 
määräaikaisena, ja että Åbergille maksettaisiin viran määräaikaisesta 
hoitamisesta kokonaispalkkana 6002,82 euroa/kk. Määräaikainen 
nimitys tulisi olla voimassa siihen saakka, kun virkaan valittu ottaa viran 
vastaan, kuitenkin kauintaan 31.12.2013 saakka.

Käsittely

11.06.2013 Ehdotuksen mukaan

Esteelliset: Riikka Åberg

Esittelijä
ympäristöjohtaja
Pekka Kansanen

Lisätiedot
Mauno Nykänen, HR-asiantuntija, puhelin: +358 9 310 31506

mauno.nykanen(a)hel.fi
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§ 842
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

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

yleisten töiden lautakunta 20.8.2013

  

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Päätösehdotus

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

yleisten töiden lautakunta 20.8.2013

  

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi
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§ 843
Lausunto ympäristöministeriölle kevennettyjen rakentamis- ja 
kaavamääräysten kokeilusta annetun lain muuttamisesta

HEL 2013-009306 T 03 00 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti antaa ympäristöministeriölle seuraavan 
lausunnon otsikkoasiassa:

Helsingin kaupunki on jo aiemmin esittänyt, että toimivalta kaikissa 
poikkeamisasioissa voisi pysyvästi siirtyä kaupungille. Samalla on 
annettu varovaista tukea sille ajatukselle, että nykyistä laajemmin 
erilaisia toimivaltalaajennuksia voitaisiin antaa sellaisille kunnille, joilla 
on riittäviksi katsotut resurssit hoitaa hyvin lainmukaiset velvoitteensa. 

Kaupunki pitää kannatettavana sitä, että lain voimassaoloaikaa 
jatketaan vuoden 2018 loppuun saakka ellei pysyvää toimivallan siirtoa 
kunnille vielä voida tehdä.  Helsingissä on kokeilulain myötä tehty 
toimivaltaa koskevia johtosääntömuutoksia. Poikkeamistoimivaltaa on 
delegoitu vuoden 2013 alusta kaupunginhallitukselta 
kaupunkisuunnittelulautakunnalle ja lautakunta on 11.4.2013 päättänyt 
siirtää osan toimivallastaan kaupunkisuunnitteluviraston 
virastopäällikölle. On tärkeää, että nämä uudet menettelyt saadaan 
vakiinnutettua. Kokeilulain jatkuessa kunnat voivat edelleen kehittää 
toimintojaan poikkeamisasioissa ja näistä kokemuksista on saatavissa 
hyötyä maankäyttö- ja rakennuslain tulevassa uudistamisessa.  

Kaupunki pitää hyvänä, että lain tavoite (1 §) on selkeytetty koskemaan 
juuri kokemusten hankkimista poikkeamistoimivallan siirtämisestä 
kunnille ja lain nimike on ehdotettu muutettavaksi siten, että se kuvaa 
paremmin säädöksen sisältöä. 

Kaupunki on omassa käytännössään todennut, että merkittävää hyötyä 
sujuvammalle luvitukselle ja rakentamiselle koituisi siitä, että 
maankäyttö- ja rakennuslain 171 §:n 4 momentin tarkoittamaa 
alueellisen poikkeamistoimivallan käyttöalaa väljennettäisiin 
koskemaan myös muita kuin olemassa olevia asuinrakennuksia. 
Lakiluonnoksen perusteluista ilmenee, että näitä kysymyksiä ja 
poikkeamisedellytysten muutostarpeita tullaan arvioimaan maankäyttö- 
ja rakennuslain kokonaisarvioinnin yhteydessä. Kaupunki kuitenkin 
katsoo, että tätä voitaisiin kokeilla jo nyt jatkettavan lainsäädännön 
puitteissa.  

Kokeiltavien lainkohtien joukkoon voitaisiin lisäksi sisällyttää seuraavat 
lainkohdat: rakennuspaikan hallinnasta ei tarvitsisi esittää erillistä 
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dokumenttia rakennuslupaa haettaessa (MRL 131 §, MRA 65 §),  alle 
13 vuotta vanhan asemakaavan alueella ei tarvitsisi pääsääntöisesti 
erikseen ilmoittaa naapurille rakennusluvan vireille tulosta (MRL 133 §), 
rakentamisen voisi myös aloittaa lainvoimaa vailla olevan 
poikkeamispäätöksen nojalla, jos rakennuslupa hankkeelle on samalla 
myönnetty ( MRA 89 §, MRL 144 §) sekä että sallittaisiin 
rakennuttajavalvonta myös asuinrakentamisessa (MRL 151 § ja MRA 
78 §).

Kaupungin mielestä hallituksen esitys on kannatettava ja edelleen sen 
hyötyjä lisäisi, mikäli edellä luetellut lainkohdat voitaisiin ottaa mukaan 
kokeiluun.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä

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

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Liitteet

1 Ympäristöministeriön lausuntopyyntö
2 Hallituksen esitys -luonnos
3 Rakennusvalvontaviraston lausunto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Lausunnon pyytäjä Muutoksenhakukielto, valmistelu

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee antaa ympäristöministeriölle seuraavan 
lausunnon otsikkoasiassa:

Helsingin kaupunki on jo aiemmin esittänyt, että toimivalta kaikissa 
poikkeamisasioissa voisi pysyvästi siirtyä kaupungille. Samalla on 
annettu varovaista tukea sille ajatukselle, että nykyistä laajemmin 
erilaisia toimivaltalaajennuksia voitaisiin antaa sellaisille kunnille, joilla 
on riittäviksi katsotut resurssit hoitaa hyvin lainmukaiset velvoitteensa. 

Kaupunki pitää kannatettavana sitä, että lain voimassaoloaikaa 
jatketaan vuoden 2018 loppuun saakka ellei pysyvää toimivallan siirtoa 
kunnille vielä voida tehdä.  Helsingissä on kokeilulain myötä tehty 
toimivaltaa koskevia johtosääntömuutoksia. Poikkeamistoimivaltaa on 
delegoitu vuoden 2013 alusta kaupunginhallitukselta 
kaupunkisuunnittelulautakunnalle ja lautakunta on 11.4.2013 päättänyt 
siirtää osan toimivallastaan kaupunkisuunnitteluviraston 
virastopäällikölle. On tärkeää, että nämä uudet menettelyt saadaan 
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vakiinnutettua. Kokeilulain jatkuessa kunnat voivat edelleen kehittää 
toimintojaan poikkeamisasioissa ja näistä kokemuksista on saatavissa 
hyötyä maankäyttö- ja rakennuslain tulevassa uudistamisessa.  

Kaupunki pitää hyvänä, että lain tavoite (1 §) on selkeytetty koskemaan 
juuri kokemusten hankkimista poikkeamistoimivallan siirtämisestä 
kunnille ja lain nimike on ehdotettu muutettavaksi siten, että se kuvaa 
paremmin säädöksen sisältöä. 

Kaupunki on omassa käytännössään todennut, että merkittävää hyötyä 
sujuvammalle luvitukselle ja rakentamiselle koituisi siitä, että 
maankäyttö- ja rakennuslain 171 §:n 4 momentin tarkoittamaa 
alueellisen poikkeamistoimivallan käyttöalaa väljennettäisiin 
koskemaan myös muita kuin olemassa olevia asuinrakennuksia. 
Lakiluonnoksen perusteluista ilmenee, että näitä kysymyksiä ja 
poikkeamisedellytysten muutostarpeita tullaan arvioimaan maankäyttö- 
ja rakennuslain kokonaisarvioinnin yhteydessä. Kaupunki kuitenkin 
katsoo, että tätä voitaisiin kokeilla jo nyt jatkettavan lainsäädännön 
puitteissa.  

Kokeiltavien lainkohtien joukkoon voitaisiin lisäksi sisällyttää seuraavat 
lainkohdat: rakennuspaikan hallinnasta ei tarvitsisi esittää erillistä 
dokumenttia rakennuslupaa haettaessa (MRL 131 §, MRA 65 §),  alle 
13 vuotta vanhan asemakaavan alueella ei tarvitsisi pääsääntöisesti 
erikseen ilmoittaa naapurille rakennusluvan vireille tulosta (MRL 133 §), 
rakentamisen voisi myös aloittaa lainvoimaa vailla olevan 
poikkeamispäätöksen nojalla, jos rakennuslupa hankkeelle on samalla 
myönnetty ( MRA 89 §, MRL 144 §) sekä että sallittaisiin 
rakennuttajavalvonta myös asuinrakentamisessa (MRL 151 § ja MRA 
78 §).

Kaupungin mielestä hallituksen esitys on kannatettava ja edelleen sen 
hyötyjä lisäisi, mikäli edellä luetellut lainkohdat voitaisiin ottaa mukaan 
kokeiluun.

Esittelijä

Ympäristöministeriö on pyytänyt kaupungin lausuntoa 27.8.2013 
mennessä lakiluonnoksesta, joka koskee kevennettyjen rakentamis- ja 
kaavamääräysten kokeilusta annetun lain (1257/2010) muuttamista ja 
jatkamista. Lakiluonnoksen mukaan kokeilua jatketaan 
poikkeamistoimivallan siirron osalta viidellä vuodella vuoden 2018 
alkuun saakka. Kokeilukuntien määrää esitetään lisättäväksi siten, että 
nykyisten kuntien, joita ovat pääkaupunkiseudun kunnat, Turku ja 
Jyväskylä, lisäksi mukaan tulisivat myös Tampere, Oulu, Kuopio, Lahti 
ja Kouvola eli yhteensä 10 kaupunkia.  Tarpeettomiksi katsotuista eli 
käytännössä vaille soveltamista jääneistä kokeilusäännöksistä on 
tarkoitus luopua.
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Lausuntopyynnön johdosta on saatu kaupunkisuunnitteluviraston, 
asuntotuotantotoimiston ja rakennusvalvontaviraston lausunnot. Esitys 
on saatuihin lausuntoihin perustuva. Kaupunkisuunnitteluviraston ja 
asuntotuotantotoimiston lausunnot ilmenevät päätöshistoriasta, 
rakennusvalvonnan lausunto on liitteenä.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä

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

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Liitteet

1 Ympäristöministeriön lausuntopyyntö
2 Hallituksen esitys -luonnos
3 Rakennusvalvontaviraston lausunto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Lausunnon pyytäjä Muutoksenhakukielto, valmistelu

Tiedoksi

Kaupunkisuunnitteluvirasto
Rakennusvalvontavirasto
Asuntotuotantotoimisto
Talous- ja suunnittelukeskus

Päätöshistoria

Kaupunkisuunnitteluvirasto 5.8.2013

HEL 2013-009306 T 03 00 00

Hallintokeskus on pyytänyt  kaupunkisuunnitteluviraston lausuntoa 
9.8.2013 mennessä lakiluonnoksesta, joka koskee kevennettyjen 
rakentamis- ja kaavamääräysten kokeilusta annetun lain (1257/2010) 
muuttamista. Lakiluonnoksen mukaan kokeilua jatketaan 
poikkeamistoimivallan siirron osalta viidellä vuodella ja kokeilukuntien 
määrää esitetään lisättäväksi siten, että mukaan tulevat myös 
Tampere, Oulu, Kuopio, Lahti ja Kouvola. 
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Kaupunkisuunnitteluvirasto on kokeilulakia koskevan seurantakyselyn 
yhteydessä todennut, että toimivalta kaikissa poikkeamisasioissa voisi 
pysyvästi siirtyä kaupungille. Lisäksi virasto on esittänyt, että 
alueellisen poikkeamisen soveltamisalaa tulisi laajentaa koskemaan 
myös muita kuin olemassa olevia asuinrakennuksia. Lakiluonnoksen 
perusteluista ilmenee, että mm. näitä kysymyksiä ja 
poikkeamisedellytysten muutostarpeita ylipäänsä tullaan arvioimaan 
maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisarvioinnin yhteydessä.

Kaupunkisuunnitteluvirasto pitää hyvänä, kun pysyvää toimivallan 
siirtoa kunnille ei luonnosesityksen mukaan vielä voida tehdä, että lain 
voimassaoloaikaa jatketaan vuoden 2018 loppuun saakka. Helsingissä 
on kokeilulain myötä tehty toimivaltaa koskevia johtosääntömuutoksia. 
Poikkeamistoimivaltaa on delegoitu vuoden 2013 alusta 
kaupunginhallitukselta kaupunkisuunnittelulautakunnalle ja lautakunta 
on 11.4.2013 päättänyt siirtää osan toimivallastaan 
kaupunkisuunnitteluviraston virastopäällikölle. On tärkeää, että nämä 
uudet menettelyt saadaan vakiinnutettua. Kokeilulain jatkuessa kunnat 
voivat vielä kehittää toimintojaan poikkeamisasioissa ja näistä 
kokemuksista on hyötyä maankäyttö- ja rakennuslain uudistamisessa.

Kaupunkisuunnitteluvirasto pitää myös hyvänä, että lain tavoite (1 §) on 
selkeytetty koskemaan kokemusten hankkimista poikkeamistoimivallan 
siirtämisestä kunnille ja lain nimike on ehdotettu muutettavaksi siten, 
että se kuvaa paremmin säädöksen sisältöä.

Lisätiedot
Annukka Lindroos, asemakaava-arkkitehti, puhelin: 310 37372

annukka.lindroos(a)hel.fi
Riitta Venesmaa, lakimies, puhelin: 310 37451

riitta.venesmaa(a)hel.fi

Asuntotuotantotoimisto 5.8.2013

HEL 2013-009306 T 03 00 00

Asuntotuotantotoimisto toteaa luonnoksesta hallituksen esitykseksi 
kevennettyjen rakentamis- ja kaavamääräysten kokeilusta annetun lain 
(1257/2010) muuttamisesta seuraavaa:

Rakentamiseen liittyvien viranomaisprosessien selkiyttäminen,  
nopeuttaminen ja tarpeettoman byrokratian karsiminen tulee olla 
tavoitteena silloin, kun rakentamista koskevaa lainsäädäntöä laaditaan 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 29/2013 117 (143)
Kaupunginhallitus

Kaj/1
26.08.2013

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

taikka uusitaan. Viranomaisprosessien selkeydellä ja nopeudella on 
merkitystä rakentamiseen ryhtyvän oikeusturvan kannalta ja lisäksi 
säännöstöä yksinkertaistamalla voidaan vaikuttaa rakentamisen ja sitä 
kautta asumisen kustannuksiin.

Kokeiluun osallistuneet kunnat ovat kokeneet kokeilulain 
poikkeamistoimivallan siirtoa koskevat määräykset onnistuneina. Myös 
luvanhakijan kannalta toimivallan siirto on perusteltu, kun 
poikkeamisasioihin liittyvän käsittelyajan voidaan olettaa lyhentyneen. 
Poikkeamistoimivaltaa koskevaa kokeilua tulee jatkaa luonnoksessa 
esitetyllä tavalla, mutta ei liene myöskään estettä sille, että säännökset 
tulisivat saatujen positiivisten kokemusten perusteella pysyviksi jo nyt. 

Kokeilulaki on mahdollistanut erityisten asemakaavamääräysten 
antamisen tietyillä nimetyillä alueilla. Erityiset kaavamääräykset ovat 
voineet koskea liittymisvelvoitetta jätteiden putkikeräysjärjestelmään ja 
asuinrakennusten varustamista automaattisella sammutuslaitteistolla.  
Kokeilulain kohtaa ei ole sovellettu esimerkiksi Helsingissä ja se 
esitetään kumottavaksi. Kumoaminen on perusteltua, mutta tässä 
yhteydessä tulisi miettiä, onko tulevaisuudessa mahdollisesti muita 
tarpeita, joita koskeviin erityisiin asemakaavamääräyksiin tarvittaisiin 
lainsäädännön antama mahdollisuus.

Kokeilulain säännös, jonka perusteella rakennuslupa voidaan myöntää 
ennen tontin lohkomista ja rekisteröintiä, esitetään kumottavaksi. 
Kumoaminen on perusteltua, koska ilman kokeilulain säännöksiäkin 
poikkeamista ko. tapauksissa on pidetty vähäisenä poikkeamana 
ainakin Helsingissä.

Lisätiedot
Markku Nyyssölä, vs. toimitusjohtaja, puhelin: 310 32297

markku.nyyssola(a)att.hel.fi
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§ 844
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

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

asuntotuotantotoimisto  
- toimitusjohtaja 19.8. ja 20.8.2013

  

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä

Lisätiedot
Suvi Rämö, hallintosihteeri, puhelin: 310 36045

suvi.ramo(a)hel.fi

Päätösehdotus

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

asuntotuotantotoimisto  
- toimitusjohtaja 19.8. ja 20.8.2013

  

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä

Lisätiedot
Suvi Rämö, hallintosihteeri, puhelin: 310 36045

suvi.ramo(a)hel.fi
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§ 845
Utlåtande om Kårkulla samkommuns ekonomiplan 2014-2016

HEL 2013-007759 T 00 01 06

Beslut

Stadsstyrelsen beslutade ge Kårkulla samkommun följande utlåtande:

Kårkulla samkommun producerar största delen av servicen som ordnas 
för de svenskspråkiga klienterna inom omsorgerna om 
utvecklingsstörda vid social- och hälsovårdsverket. I Helsingfors finns 
cirka 140 svenskspråkiga personer som har ett gällande 
specialomsorgsprogram. Av dessa personer bor ca 60 % i Helsingfors 
och resten i andra kommuner som omfattas av Kårkullas tjänster.

Samkommunens prissättning ändras från och med början av år 2014 
enligt de riktlinjer som fullmäktige för samkommunen beslutade 
11.10.2012. Prissättningen av tjänsterna har preciserats genom en 
utökning av antalet prisklasser inom samma servicehelhet. Enligt 
Kårkulla är ändringarna i prissättningen kostnadsneutrala på 
samkommunsnivån. Den genomsnittsliga höjningen av priserna för år 
2014 är 2,25 %. Enligt samkommunens beräkningar stiger Helsingfors 
kostnader med cirka 2,5 % jämfört med budgeten för år 2013.

Talen i samkommunens ekonomiplan är riktgivande. Planen grundar 
sig på ekonomiplanen för åren 2013–2015 som i samverkan med 
representanter för kommunerna har reviderats och uppdaterats med 
uppgifter som kommit fram under det pågående året.

Stadsstyrelsen konstaterar att staden inte har för avsikt att göra 
betydande ändringar i servicen som köps av Kårkulla samkommun och 
att den tekniska ändringen av prissättningen inte får orsaka överlopps 
kostnader för beställaren.

Stadsstyrelsen förutsätter ett tätt samarbete mellan samkommunen och 
dess medlemskommuner för att utreda den ekonomiska utvecklingen 
och behoven av att utvidga och ändra de olika serviceformerna. Det 
slutliga antalet bruksdagar och kostnader fastställs vid förhandlingarna 
mellan social- och hälsovårdsverket och Kårkulla inom ramen för 
stadens budget för år 2014.

Dessutom konstaterar stadsstyrelsen att spelrummet i stadens 
ekonomi är litet. Omkostnaderna för de flesta förvaltningarna ökar inte 
jämfört med budgeten 2013. Anslagen har riktats till funktioner inom 
vilka det på grund av befolkningstillväxt finns en oundviklig ökning av 
servicebehovet. Ökningen av konsumentprisindex beräknas i 
anvisningarna för utarbetande av Helsingfors stads budget för år 2014 
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vara 2,1 % för år 2014, vilket är mindre än höjningen som föreslagits av 
Kårkulla.

Föredragande
biträdande stadsdirektör
Laura Räty

Upplysningar
Hannu Hyttinen, stadssekreterare, telefon: 310 36683

hannu.hyttinen(a)hel.fi

Bilagor

1 Kårkulla samkommun, lausuntopyyntö

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Kårkulla samkommun Förslagstext

Muutoksenhakukielto, valmistelu

Beslutsförslag

Stadsstyrelsen beslutar ge Kårkulla samkommun följande utlåtande:

Kårkulla samkommun producerar största delen av servicen som ordnas 
för de svenskspråkiga klienterna inom omsorgerna om 
utvecklingsstörda vid social- och hälsovårdsverket. I Helsingfors finns 
cirka 140 svenskspråkiga personer som har ett gällande 
specialomsorgsprogram. Av dessa personer bor ca 60 % i Helsingfors 
och resten i andra kommuner som omfattas av Kårkullas tjänster.

Samkommunens prissättning ändras från och med början av år 2014 
enligt de riktlinjer som fullmäktige för samkommunen beslutade 
11.10.2012. Prissättningen av tjänsterna har preciserats genom en 
utökning av antalet prisklasser inom samma servicehelhet. Enligt 
Kårkulla är ändringarna i prissättningen kostnadsneutrala på 
samkommunsnivån. Den genomsnittsliga höjningen av priserna för år 
2014 är 2,25 %. Enligt samkommunens beräkningar stiger Helsingfors 
kostnader med cirka 2,5 % jämfört med budgeten för år 2013.

Talen i samkommunens ekonomiplan är riktgivande. Planen grundar 
sig på ekonomiplanen för åren 2013–2015 som i samverkan med 
representanter för kommunerna har reviderats och uppdaterats med 
uppgifter som kommit fram under det pågående året.

Stadsstyrelsen konstaterar att staden inte har för avsikt att göra 
betydande ändringar i servicen som köps av Kårkulla samkommun och 
att den tekniska ändringen av prissättningen inte får orsaka överlopps 
kostnader för beställaren.
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Stadsstyrelsen förutsätter ett tätt samarbete mellan samkommunen och 
dess medlemskommuner för att utreda den ekonomiska utvecklingen 
och behoven av att utvidga och ändra de olika serviceformerna. Det 
slutliga antalet bruksdagar och kostnader fastställs vid förhandlingarna 
mellan social- och hälsovårdsverket och Kårkulla inom ramen för 
stadens budget för år 2014.

Dessutom konstaterar stadsstyrelsen att spelrummet i stadens 
ekonomi är litet. Omkostnaderna för de flesta förvaltningarna ökar inte 
jämfört med budgeten 2013. Anslagen har riktats till funktioner inom 
vilka det på grund av befolkningstillväxt finns en oundviklig ökning av 
servicebehovet. Ökningen av konsumentprisindex beräknas i 
anvisningarna för utarbetande av Helsingfors stads budget för år 2014 
vara 2,1 % för år 2014, vilket är mindre än höjningen som föreslagits av 
Kårkulla.

Föredraganden

Kårkulla samkommun ber att medlemskommunerna ger ett utlåtande 
om samkommunens ekonomiplan för åren 2014–2016.

Utlåtandet ska ges senast 31.8.2013

I den bifogade ekonomiplanen finns en utredning bl.a. om Helsingfors 
bruksdagar och kostnader år 2012, budgeten för år 2013 och en 
uppskattning av kostnaderna för år 2014.

Föredragande
biträdande stadsdirektör
Laura Räty

Upplysningar
Hannu Hyttinen, stadssekreterare, telefon: 310 36683

hannu.hyttinen(a)hel.fi

Bilagor

1 Kårkulla samkommun, lausuntopyyntö

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Kårkulla samkommun Förslagstext

Muutoksenhakukielto, valmistelu

För kännedom

Sosiaali- ja terveyslautakunta

Beslutshistoria
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Sosiaali- ja terveysvirasto 25.6.2013

HEL 2013-007759 T 00 01 06

Sosiaali- ja terveysvirasto toteaa lausunnossaan kaupunginhallitukselle 
seuraavaa:

Lausunto Kårkullan kuntayhtymän taloussuunnitelmasta vuosille 2014-
2016 perustuu kuntayhtymän perussopimuksessa (15 §) määriteltyyn 
menettelyyn. 

Kårkullan kuntayhtymä tuottaa suurimman osan sosiaali- ja 
terveysviraston ruotsinkielisille kehitysvammahuollon asiakkaille 
järjestetyistä palveluista. Helsingissä on noin 140 ruotsinkielistä 
henkilöä, joilla on voimassa oleva erityishuolto-ohjelma. Heistä noin 60 
% asuu Helsingissä ja loput muissa kunnissa Kårkullan palvelujen 
piirissä. Taloussuunnitelmassa esiintyvät luvut ovat ohjeellisia. 
Suunnitelma pohjautuu vuosien 2013-2015 taloussuunnitelmaan, jota 
on tarkistettu ja päivitetty kuluvan vuoden aikana tietoon tulleilla 
muutoksilla yhdessä kuntien edustajien kanssa.

Kuntayhtymän hinnoittelu muuttuu vuoden 2014 alusta kuntayhtymän 
valtuuston 11.10.2012 päättämien linjausten mukaisesti. Palvelujen 
hinnoittelua on tarkennettu lisäämällä aiempaa useampia hintaluokkia 
saman palvelukokonaisuuden sisälle. Kårkullan ilmoituksen mukaan 
hinnoitteluun tehtävät muutokset ovat kuntayhtymän tasolla 
kustannusneutraaleja. Keskimääräinen hintojen korotus vuodelle 2014 
on 2,25 %. Liitteessä on tiedot Helsingin käyttöpäivistä sekä 
kustannuksista vuonna 2012, budjetti vuodelle 2013 sekä arvio vuoden 
2014 kustannuksista. Laskelman mukaan Helsingin kustannukset 
nousisivat noin 2,5 % vuoden 2013 budjettiin nähden. 

Helsingin sosiaali- ja terveysvirasto toteaa, että kaupungin 
suunnitelmissa ei ole tehdä merkittäviä muutoksia Kårkullan 
kuntayhtymältä hankittaviin palveluihin. Sosiaali- ja terveysvirasto 
kuitenkin toteaa, että hinnoittelun teknisestä muutoksesta ei saa 
aiheutua ylimääräisiä kustannuksia tilaajalle. Sosiaali- ja terveysvirasto 
edellyttää tiivistä yhteistyötä jäsenkuntien kanssa taloudellisen 
kehityksen ja eri palvelumuotojen laajennus- ja muutostarpeiden 
selvittämiseksi. Helsingin sosiaali- ja terveystoimen budjetti vuodelle 
2014 on reaalisesti vähenevä. Helsingin kaupungin vuoden 2014 
talousarvioehdotuksen laatimisohjeissa palvelujen ostojen 
kustannustason nousu vuodelle 2014 on Kårkullan esittämää korotusta 
pienempi. Sosiaali- ja terveyslautakunnan hyväksymässä vuoden 2014 
talousarvioesityksessä todetaan edelleen, että 
sopeuttamistoimenpiteiden kohteena tulevat olemaan myös 
ulkopuoliset ostopalvelut. Edellä todetut tekijät merkitsevät sitä, että 
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talouden liikkumavara tulee olemaan vähäinen vuodelle 2014, mikä 
tulee ottaa huomioon sovittaessa palvelujen lopullisista kustannuksista.

Sosiaali- ja terveysvirasto toteaa, että lopulliset käyttöpäivien määrät ja 
kustannukset määräytyvät sosiaali- ja terveysviraston ja Kårkullan 
välisissä neuvotteluissa noudattaen sosiaali- ja terveysviraston 
vuodelle 2014 asettamia määrärahalinjauksia.

Lisätiedot
Jussi Lind, talous- ja strategiapäällikkö, puhelin: 310 42246

jussi.lind(a)hel.fi
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§ 845
Lausunto Kårkulla samkommun-kuntayhtymän 
taloussuunnitelmasta vuosille 2014-2016

HEL 2013-007759 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallitus päätti antaa Kårkulla samkommun -nimiselle 
kuntayhtymälle seuraavan lausunnon:

Kårkullan kuntayhtymä tuottaa suurimman osan sosiaali- ja 
terveysviraston ruotsinkielisille kehitysvammahuollon asiakkaille 
järjestetyistä palveluista. Helsingissä on noin 140 ruotsinkielistä 
henkilöä, joilla on voimassa oleva erityishuolto-ohjelma. Heistä noin 60 
% asuu Helsingissä ja loput muissa kunnissa Kårkullan palvelujen 
piirissä. 

Kuntayhtymän hinnoittelu muuttuu vuoden 2014 alusta kuntayhtymän 
valtuuston 11.10.2012 päättämien linjausten mukaisesti. Palvelujen 
hinnoittelua on tarkennettu lisäämällä aiempaa useampia hintaluokkia 
saman palvelukokonaisuuden sisälle. Kårkullan ilmoituksen mukaan 
hinnoitteluun tehtävät muutokset ovat kuntayhtymän tasolla 
kustannusneutraaleja. Keskimääräinen hintojen korotus vuodelle 2014 
on 2,25 %. Kuntayhtymän laskelman mukaan Helsingin kustannukset 
nousisivat noin 2,5 % vuoden 2013 budjettiin nähden. 

Kuntayhtymän taloussuunnitelmassa esiintyvät luvut ovat ohjeellisia. 
Suunnitelma pohjautuu vuosien 2013-2015 taloussuunnitelmaan, jota 
on tarkistettu ja päivitetty kuluvan vuoden aikana tietoon tulleilla 
muutoksilla yhdessä kuntien edustajien kanssa.

Kaupunginhallitus toteaa, että kaupungin suunnitelmissa ei ole tehdä 
merkittäviä muutoksia Kårkullan kuntayhtymältä hankittaviin palveluihin 
ja että hinnoittelun teknisestä muutoksesta ei saa aiheutua ylimääräisiä 
kustannuksia tilaajalle. 

Kaupunginhallitus edellyttää tiivistä yhteistyötä kuntayhtymän ja sen 
jäsenkuntien kanssa taloudellisen kehityksen ja eri palvelumuotojen 
laajennus- ja muutostarpeiden selvittämiseksi. Lopulliset käyttöpäivien 
määrät ja kustannukset määräytyvät sosiaali- ja terveysviraston ja 
Kårkullan välisissä neuvotteluissa kaupungin vuoden 2014 talousarvion 
asettamissa puitteissa. 

Lisäksi kaupunginhallitus toteaa, että kaupungin taloudessa 
liikkumavaraa on vähän. Useimpien hallintokuntien toimintamenot eivät 
kasva talousarvioon 2013 nähden. Määrärahaa on kohdennettu 
toiminnoille, joissa on väestönkasvusta aiheutuvaa väistämätöntä 
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palvelutarpeen kasvua. Helsingin kaupungin vuoden 2014 
talousarvioehdotuksen laatimisohjeissa kuluttajahintaindeksin nousuksi 
arvioitu 2,1 % vuodelle 2014, on Kårkullan esittämää korotusta 
pienempi.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Laura Räty

Lisätiedot
Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

hannu.hyttinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Kårkulla samkommun, lausuntopyyntö

Otteet

Ote Otteen liitteet
Kårkulla samkommun Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, valmistelu

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee antaa Kårkulla samkommun -nimiselle 
kuntayhtymälle seuraavan lausunnon:

Kårkullan kuntayhtymä tuottaa suurimman osan sosiaali- ja 
terveysviraston ruotsinkielisille kehitysvammahuollon asiakkaille 
järjestetyistä palveluista. Helsingissä on noin 140 ruotsinkielistä 
henkilöä, joilla on voimassa oleva erityishuolto-ohjelma. Heistä noin 60 
% asuu Helsingissä ja loput muissa kunnissa Kårkullan palvelujen 
piirissä. 

Kuntayhtymän hinnoittelu muuttuu vuoden 2014 alusta kuntayhtymän 
valtuuston 11.10.2012 päättämien linjausten mukaisesti. Palvelujen 
hinnoittelua on tarkennettu lisäämällä aiempaa useampia hintaluokkia 
saman palvelukokonaisuuden sisälle. Kårkullan ilmoituksen mukaan 
hinnoitteluun tehtävät muutokset ovat kuntayhtymän tasolla 
kustannusneutraaleja. Keskimääräinen hintojen korotus vuodelle 2014 
on 2,25 %. Kuntayhtymän laskelman mukaan Helsingin kustannukset 
nousisivat noin 2,5 % vuoden 2013 budjettiin nähden. 

Kuntayhtymän taloussuunnitelmassa esiintyvät luvut ovat ohjeellisia. 
Suunnitelma pohjautuu vuosien 2013-2015 taloussuunnitelmaan, jota 
on tarkistettu ja päivitetty kuluvan vuoden aikana tietoon tulleilla 
muutoksilla yhdessä kuntien edustajien kanssa.
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Kaupunginhallitus toteaa, että kaupungin suunnitelmissa ei ole tehdä 
merkittäviä muutoksia Kårkullan kuntayhtymältä hankittaviin palveluihin 
ja että hinnoittelun teknisestä muutoksesta ei saa aiheutua ylimääräisiä 
kustannuksia tilaajalle. 

Kaupunginhallitus edellyttää tiivistä yhteistyötä kuntayhtymän ja sen 
jäsenkuntien kanssa taloudellisen kehityksen ja eri palvelumuotojen 
laajennus- ja muutostarpeiden selvittämiseksi. Lopulliset käyttöpäivien 
määrät ja kustannukset määräytyvät sosiaali- ja terveysviraston ja 
Kårkullan välisissä neuvotteluissa kaupungin vuoden 2014 talousarvion 
asettamissa puitteissa. 

Lisäksi kaupunginhallitus toteaa, että kaupungin taloudessa 
liikkumavaraa on vähän. Useimpien hallintokuntien toimintamenot eivät 
kasva talousarvioon 2013 nähden. Määrärahaa on kohdennettu 
toiminnoille, joissa on väestönkasvusta aiheutuvaa väistämätöntä 
palvelutarpeen kasvua. Helsingin kaupungin vuoden 2014 
talousarvioehdotuksen laatimisohjeissa kuluttajahintaindeksin nousuksi 
arvioitu 2,1 % vuodelle 2014, on Kårkullan esittämää korotusta 
pienempi.

Esittelijä

Kårkulla samkommun -niminen kuntayhtymä pyytää jäsenkunnilta 
lausuntoja kuntayhtymän taloussuunnitelmaehdotuksesta vuosille 
2014-2016.

Lausuntoa pyydetään 31.8 mennessä.

Liitteenä on taloussuunnitelmaehdotus, jossa on selvitys mm. Helsingin 
käyttöpäivistä sekä kustannuksista vuonna 2012, budjetti vuodelle 
2013 sekä arvio vuoden 2014 kustannuksista. 

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Laura Räty

Lisätiedot
Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

hannu.hyttinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Kårkulla samkommun, lausuntopyyntö

Otteet

Ote Otteen liitteet
Kårkulla samkommun Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, valmistelu
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Tiedoksi

Sosiaali- ja terveyslautakunta

Päätöshistoria

Sosiaali- ja terveysvirasto 25.6.2013

HEL 2013-007759 T 00 01 06

Sosiaali- ja terveysvirasto toteaa lausunnossaan kaupunginhallitukselle 
seuraavaa:

Lausunto Kårkullan kuntayhtymän taloussuunnitelmasta vuosille 2014-
2016 perustuu kuntayhtymän perussopimuksessa (15 §) määriteltyyn 
menettelyyn. 

Kårkullan kuntayhtymä tuottaa suurimman osan sosiaali- ja 
terveysviraston ruotsinkielisille kehitysvammahuollon asiakkaille 
järjestetyistä palveluista. Helsingissä on noin 140 ruotsinkielistä 
henkilöä, joilla on voimassa oleva erityishuolto-ohjelma. Heistä noin 60 
% asuu Helsingissä ja loput muissa kunnissa Kårkullan palvelujen 
piirissä. Taloussuunnitelmassa esiintyvät luvut ovat ohjeellisia. 
Suunnitelma pohjautuu vuosien 2013-2015 taloussuunnitelmaan, jota 
on tarkistettu ja päivitetty kuluvan vuoden aikana tietoon tulleilla 
muutoksilla yhdessä kuntien edustajien kanssa.

Kuntayhtymän hinnoittelu muuttuu vuoden 2014 alusta kuntayhtymän 
valtuuston 11.10.2012 päättämien linjausten mukaisesti. Palvelujen 
hinnoittelua on tarkennettu lisäämällä aiempaa useampia hintaluokkia 
saman palvelukokonaisuuden sisälle. Kårkullan ilmoituksen mukaan 
hinnoitteluun tehtävät muutokset ovat kuntayhtymän tasolla 
kustannusneutraaleja. Keskimääräinen hintojen korotus vuodelle 2014 
on 2,25 %. Liitteessä on tiedot Helsingin käyttöpäivistä sekä 
kustannuksista vuonna 2012, budjetti vuodelle 2013 sekä arvio vuoden 
2014 kustannuksista. Laskelman mukaan Helsingin kustannukset 
nousisivat noin 2,5 % vuoden 2013 budjettiin nähden. 

Helsingin sosiaali- ja terveysvirasto toteaa, että kaupungin 
suunnitelmissa ei ole tehdä merkittäviä muutoksia Kårkullan 
kuntayhtymältä hankittaviin palveluihin. Sosiaali- ja terveysvirasto 
kuitenkin toteaa, että hinnoittelun teknisestä muutoksesta ei saa 
aiheutua ylimääräisiä kustannuksia tilaajalle. Sosiaali- ja terveysvirasto 
edellyttää tiivistä yhteistyötä jäsenkuntien kanssa taloudellisen 
kehityksen ja eri palvelumuotojen laajennus- ja muutostarpeiden 
selvittämiseksi. Helsingin sosiaali- ja terveystoimen budjetti vuodelle 
2014 on reaalisesti vähenevä. Helsingin kaupungin vuoden 2014 
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talousarvioehdotuksen laatimisohjeissa palvelujen ostojen 
kustannustason nousu vuodelle 2014 on Kårkullan esittämää korotusta 
pienempi. Sosiaali- ja terveyslautakunnan hyväksymässä vuoden 2014 
talousarvioesityksessä todetaan edelleen, että 
sopeuttamistoimenpiteiden kohteena tulevat olemaan myös 
ulkopuoliset ostopalvelut. Edellä todetut tekijät merkitsevät sitä, että 
talouden liikkumavara tulee olemaan vähäinen vuodelle 2014, mikä 
tulee ottaa huomioon sovittaessa palvelujen lopullisista kustannuksista.

Sosiaali- ja terveysvirasto toteaa, että lopulliset käyttöpäivien määrät ja 
kustannukset määräytyvät sosiaali- ja terveysviraston ja Kårkullan 
välisissä neuvotteluissa noudattaen sosiaali- ja terveysviraston 
vuodelle 2014 asettamia määrärahalinjauksia.

Lisätiedot
Jussi Lind, talous- ja strategiapäällikkö, puhelin: 310 42246

jussi.lind(a)hel.fi
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§ 846
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

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

sosiaali- ja terveyslautakunta 20.8.2013
  
- ensimmäinen jaosto 15.8.2013
- toinen jaosto 15.8.2013
  
varhaiskasvatuslautakunta 20.8.2013

  

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Laura Räty

Lisätiedot
Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

hannu.hyttinen(a)hel.fi
Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Päätösehdotus

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

sosiaali- ja terveyslautakunta 20.8.2013
  
- ensimmäinen jaosto 15.8.2013
- toinen jaosto 15.8.2013
  
varhaiskasvatuslautakunta 20.8.2013

  

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Laura Räty

Lisätiedot
Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683
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hannu.hyttinen(a)hel.fi
Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 29/2013 131 (143)
Kaupunginhallitus

Sj/1
26.08.2013

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

§ 847
Lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle 
opiskelijavalintarekisterilain ja koulutusta koskevien lakien sekä 
yhteishakuasetuksen muutoksesta

HEL 2013-009462 T 03 00 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti antaa opetus- ja kulttuuriministeriölle 
seuraavan lausunnon:

Kaupunginhallitus pitää hyvänä hallituksen esityksen luonnosta, joka 
koskee opiskelijavalintarekisteristä, korkeakoulujen valtakunnallisesta 
tietovarannosta ja ylioppilastutkintorekisteristä annetun lain sekä 
perusopetuslain, lukiolain, ammatillisesta koulutuksesta annetun lain ja 
ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamista sekä 
luonnosta ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhteishausta 
annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta.

Kaupunginhallituksen mielestä uusien yhteisten hakumenettelyiden 
käyttöönotto niin, että ne koskevat nykyisin yhteishaun ulkopuolisia 
koulutuksia, on tarkoituksenmukaista opetuksen järjestäjän ja erityisesti 
opiskelijaksi hakeutuvan henkilön kannalta. Hakumenettely 
yksinkertaistuu, koska koulutuksiin haetaan yhdellä hakemuksella 
yhtenäisen hakuajan puitteissa. Edelleen opiskelijaksi hakeutuvalla 
henkilöllä on mahdollisuus saada ajantasaista tietoa 
koulutustarjonnasta keskitetysti. Hakuaika heti yhteishaun tulosten 
julkistamisen jälkeen on ajallisesti hyvä, jotta kaikille perusopetuksen 
päättäneille voidaan tarjota opiskelupaikka.

Esityksessä todetaan, että ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 3 
§:n 2 momentissa tarkoitetut erilaiset valmistavat ja valmentavat 
koulutukset sekä 3 momentissa tarkoitettu kotitalousopetus on tarkoitus 
yhdistää yhdeksi yhtenäiseksi ammatilliseen peruskoulutukseen 
valmistavaksi kokonaisuudeksi, joka otettaisiin käyttöön syksyllä 2015. 
Edelleen esityksessä todetaan, että uuden yhtenäisen ammatilliseen 
peruskoulutukseen valmistavan koulutuksen on tarkoitus kuulua 
perusopetuksen jälkeisen valmistavan koulutuksen hakumenettelyiden 
piiriin. Tähän yhtenäiseen valmistavaan koulutukseen kuuluu myös 
vammaisille opiskelijoille järjestetty valmentava ja kuntouttava opetus ja 
ohjaus. Tätä koulutusta ei mainita uudessa esitetyssä 2 a pykälässä, 
joten tähän koulutukseen hakeudutaan ilmeisesti vielä toistaiseksi 
erikseen.

Lisäksi esityksessä todetaan, että perusopetuslakiin tulisi lisätä 
valtuutussäännös säätää lisäopetuksen hakumenettelyistä 
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valtioneuvoston asetuksella, jotta myös perusopetuksen 
lisäopetuksessa voitaisiin käyttää yhteisiä hakumenettelyitä. 
Esityksessä ei ole tarkemmin kerrottu, minkälaisia uudistuksia mm. 
valtioneuvoston asetukseen, jota ilmeisesti muutetaan myöhemmin, 
tältä osin tulisi. Kaupunginhallitus toteaa, että jos kunta järjestää 
lisäopetusta, oppilaalle osoitetaan perusopetuslain 6 §:n mukainen 
koulupaikka, johon oppilaalla on perusopetuslain 32 §:n 1 momentin 
mukainen koulumatkaetuus. Lisäopetus on siten erityyppistä kuin 
esityksessä mainitut muut koulutukset.

Kaupunginhallituksen mielestä täydennyshaun käyttämisestä 
luopuminen on hyvä asia. Täydennyshaun käyttämisestä luopuminen 
mahdollistaa koulutuksen järjestäjälle reaaliaikaisesti ilmoittaa 
yhteishaun jälkeen vapaana olevista aloituspaikoista ja täyttää ne 
lisähakuja käyttäen.

Koska uudistettu ammatilliseen peruskoulutukseen valmistava 
yhtenäinen koulutus, johon myös ammatillisesta koulutuksesta annetun 
lain 3 momentissa tarkoitettu kotitalousopetuskin kuuluu, otetaan 
käyttöön vasta myöhemmin, on kotitalousopetuksen liittäminen 
yhteishaun käyttöalaan nyt perusteltua, koska kotitalousopetus on jo 
aiemmin ollut mukana yhteishaussa.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Ritva Viljanen

Lisätiedot
Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

hannu.hyttinen(a)hel.fi

Liitteet

1 OKM lausuntopyyntö esitys opiskelijavalintarekisterilain ja koulutusta 
koskevien lakien sekä yhteishakuasetuksen muuttamisesta

2 lausuntopyynnön liite muistio ehdotus yhteishakuasetuksen 
muuttamisesta

3 lausuntopyynnön liite Lakiehdotus opiskelijavalintarekisterilain ja 
eräiden koulutusta koskevien lakien muuttamiseksi

Otteet

Ote Otteen liitteet
Opetus- ja kulttuuriministeriö Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, valmistelu

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee antaa opetus- ja kulttuuriministeriölle 
seuraavan lausunnon:
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Kaupunginhallitus pitää hyvänä hallituksen esityksen luonnosta, joka 
koskee opiskelijavalintarekisteristä, korkeakoulujen valtakunnallisesta 
tietovarannosta ja ylioppilastutkintorekisteristä annetun lain sekä 
perusopetuslain, lukiolain, ammatillisesta koulutuksesta annetun lain ja 
ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamista sekä 
luonnosta ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhteishausta 
annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta.

Kaupunginhallituksen mielestä uusien yhteisten hakumenettelyiden 
käyttöönotto niin, että ne koskevat nykyisin yhteishaun ulkopuolisia 
koulutuksia, on tarkoituksenmukaista opetuksen järjestäjän ja erityisesti 
opiskelijaksi hakeutuvan henkilön kannalta. Hakumenettely 
yksinkertaistuu, koska koulutuksiin haetaan yhdellä hakemuksella 
yhtenäisen hakuajan puitteissa. Edelleen opiskelijaksi hakeutuvalla 
henkilöllä on mahdollisuus saada ajantasaista tietoa 
koulutustarjonnasta keskitetysti. Hakuaika heti yhteishaun tulosten 
julkistamisen jälkeen on ajallisesti hyvä, jotta kaikille perusopetuksen 
päättäneille voidaan tarjota opiskelupaikka.

Esityksessä todetaan, että ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 3 
§:n 2 momentissa tarkoitetut erilaiset valmistavat ja valmentavat 
koulutukset sekä 3 momentissa tarkoitettu kotitalousopetus on tarkoitus 
yhdistää yhdeksi yhtenäiseksi ammatilliseen peruskoulutukseen 
valmistavaksi kokonaisuudeksi, joka otettaisiin käyttöön syksyllä 2015. 
Edelleen esityksessä todetaan, että uuden yhtenäisen ammatilliseen 
peruskoulutukseen valmistavan koulutuksen on tarkoitus kuulua 
perusopetuksen jälkeisen valmistavan koulutuksen hakumenettelyiden 
piiriin. Tähän yhtenäiseen valmistavaan koulutukseen kuuluu myös 
vammaisille opiskelijoille järjestetty valmentava ja kuntouttava opetus ja 
ohjaus. Tätä koulutusta ei mainita uudessa esitetyssä 2 a pykälässä, 
joten tähän koulutukseen hakeudutaan ilmeisesti vielä toistaiseksi 
erikseen.

Lisäksi esityksessä todetaan, että perusopetuslakiin tulisi lisätä 
valtuutussäännös säätää lisäopetuksen hakumenettelyistä 
valtioneuvoston asetuksella, jotta myös perusopetuksen 
lisäopetuksessa voitaisiin käyttää yhteisiä hakumenettelyitä. 
Esityksessä ei ole tarkemmin kerrottu, minkälaisia uudistuksia mm. 
valtioneuvoston asetukseen, jota ilmeisesti muutetaan myöhemmin, 
tältä osin tulisi. Kaupunginhallitus toteaa, että jos kunta järjestää 
lisäopetusta, oppilaalle osoitetaan perusopetuslain 6 §:n mukainen 
koulupaikka, johon oppilaalla on perusopetuslain 32 §:n 1 momentin 
mukainen koulumatkaetuus. Lisäopetus on siten erityyppistä kuin 
esityksessä mainitut muut koulutukset.

Kaupunginhallituksen mielestä täydennyshaun käyttämisestä 
luopuminen on hyvä asia. Täydennyshaun käyttämisestä luopuminen 
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mahdollistaa koulutuksen järjestäjälle reaaliaikaisesti ilmoittaa 
yhteishaun jälkeen vapaana olevista aloituspaikoista ja täyttää ne 
lisähakuja käyttäen.

Koska uudistettu ammatilliseen peruskoulutukseen valmistava 
yhtenäinen koulutus, johon myös ammatillisesta koulutuksesta annetun 
lain 3 momentissa tarkoitettu kotitalousopetuskin kuuluu, otetaan 
käyttöön vasta myöhemmin, on kotitalousopetuksen liittäminen 
yhteishaun käyttöalaan nyt perusteltua, koska kotitalousopetus on jo 
aiemmin ollut mukana yhteishaussa.

Esittelijä

Opetus- ja kulttuuriministeriö pyytää kaupungin lausuntoa 
opiskelijavalintarekisterilain ja koulutusta koskevien lakien sekä 
yhteishakuasetuksen muutoksesta 23.8 mennessä.
Kaupunginhallituksen lausunto on opetusviraston lausunnon mukainen.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Ritva Viljanen

Lisätiedot
Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

hannu.hyttinen(a)hel.fi

Liitteet

1 OKM lausuntopyyntö esitys opiskelijavalintarekisterilain ja koulutusta 
koskevien lakien sekä yhteishakuasetuksen muuttamisesta

2 lausuntopyynnön liite muistio ehdotus yhteishakuasetuksen 
muuttamisesta

3 lausuntopyynnön liite Lakiehdotus opiskelijavalintarekisterilain ja 
eräiden koulutusta koskevien lakien muuttamiseksi

Otteet

Ote Otteen liitteet
Opetus- ja kulttuuriministeriö Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, valmistelu

Tiedoksi

Opetusvirasto

Päätöshistoria

Opetusvirasto Opetustoimen johtaja 15.8.2013

HEL 2013-009462 T 03 00 00
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Opetusvirasto pitää hyvänä hallituksen esityksen luonnosta, joka 
koskee opiskelijavalintarekisteristä, korkeakoulujen valtakunnallisesta 
tietovarannosta ja ylioppilastutkintorekisteristä annetun lain 
(1058/1998) sekä perusopetuslain (628/1998), lukiolain (629/1998), 
ammatillisesta koulutuksesta annetun lain (630/1998) ja ammatillisesta 
aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamista (621/1998) sekä 
luonnosta ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhteishausta 
annetun valtioneuvoston asetuksen (30/2008) muuttamisesta.

Opetusviraston mielestä uusien yhteisten hakumenettelyiden 
käyttöönotto niin, että ne koskevat nykyisin yhteishaun ulkopuolisia 
koulutuksia, on tarkoituksenmukaista opetuksen järjestäjän ja erityisesti 
opiskelijaksi hakeutuvan henkilön kannalta. Hakumenettely 
yksinkertaistuu, koska koulutuksiin haetaan yhdellä hakemuksella 
yhtenäisen hakuajan puitteissa. Edelleen opiskelijaksi hakeutuvalla 
henkilöllä on mahdollisuus saada ajantasaista tietoa 
koulutustarjonnasta keskitetysti. Hakuaika heti yhteishaun tulosten 
julkistamisen jälkeen on ajallisesti hyvä, jotta kaikille perusopetuksen 
päättäneille voidaan tarjota opiskelupaikka.

Esityksessä todetaan, että ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 3 
§:n 2 momentissa tarkoitetut erilaiset valmistavat ja valmentavat 
koulutukset sekä 3 momentissa tarkoitettu kotitalousopetus on tarkoitus 
yhdistää yhdeksi yhtenäiseksi ammatilliseen peruskoulutukseen 
valmistavaksi kokonaisuudeksi, joka otettaisiin käyttöön syksyllä 2015. 
Edelleen esityksessä todetaan, että uuden yhtenäisen ammatilliseen 
peruskoulutukseen valmistavan koulutuksen on tarkoitus kuulua 
perusopetuksen jälkeisen valmistavan koulutuksen hakumenettelyiden 
piiriin. Tähän yhtenäiseen valmistavaan koulutukseen kuuluu myös 
vammaisille opiskelijoille järjestetty valmentava ja kuntouttava opetus ja 
ohjaus. Tätä koulutusta ei mainita uudessa esitetyssä 2 a pykälässä, 
joten tähän koulutukseen hakeudutaan ilmeisesti vielä toistaiseksi 
erikseen.

Esityksessä todetaan, että perusopetuslakiin tulisi lisätä 
valtuutussäännös säätää lisäopetuksen hakumenettelyistä 
valtioneuvoston asetuksella, jotta myös perusopetuksen 
lisäopetuksessa voitaisiin käyttää yhteisiä hakumenettelyitä. 
Esityksessä ei ole tarkemmin kerrottu, minkälaisia uudistuksia mm. 
valtioneuvoston asetukseen, jota ilmeisesti muutetaan myöhemmin, 
tältä osin tulisi. Opetusvirasto toteaa, että jos kunta järjestää 
lisäopetusta, oppilaalle osoitetaan perusopetuslain 6 §:n mukainen 
koulupaikka, johon oppilaalla on perusopetuslain 32 §:n 1 momentin 
mukainen koulumatkaetuus. Lisäopetus on siten erityyppistä kuin 
esityksessä mainitut muut koulutukset.
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Opetusviraston mielestä täydennyshaun käyttämisestä luopuminen on 
hyvä asia. Täydennyshaun käyttämisestä luopuminen mahdollistaa 
koulutuksen järjestäjälle reaaliaikaisesti ilmoittaa yhteishaun jälkeen 
vapaana olevista aloituspaikoista ja täyttää ne lisähakuja käyttäen.

Koska uudistettu ammatilliseen peruskoulutukseen valmistava 
yhtenäinen koulutus, johon myös ammatillisesta koulutuksesta annetun 
lain 3 momentissa tarkoitettu kotitalousopetuskin kuuluu, otetaan 
käyttöön vasta myöhemmin, on kotitalousopetuksen liittäminen 
yhteishaun käyttöalaan nyt perusteltua, koska kotitalousopetus on jo 
aiemmin ollut mukana yhteishaussa.

Lisätiedot
Anu Kangaste, hallintolakimies, puhelin: 310 87180

anu.kangaste(a)hel.fi
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§ 848
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

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

eläintarhan johtokunta  
henkilöstökassatoimikunta  
kaupunginmuseon johtokunta  
kaupunginorkesterin johtokunta  
kulttuuri- ja kirjastolautakunta  
liikuntalautakunta 22.8.2013
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:  
- rehtori  
- apulaisrehtori  
- osastopäällikkö (asiakaspalveluosasto)  
- osastopäällikkö (hallinto-osasto)  
taidemuseon johtaja  
tietokeskus:  
- johtaja  
- tutkimuspäällikkö  
- tietohuoltopäällikkö  
- kehittämispäällikkö  
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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

Päätösehdotus

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

eläintarhan johtokunta  
henkilöstökassatoimikunta  
kaupunginmuseon johtokunta  
kaupunginorkesterin johtokunta  
kulttuuri- ja kirjastolautakunta  
liikuntalautakunta 22.8.2013
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:  
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- rehtori  
- apulaisrehtori  
- osastopäällikkö (asiakaspalveluosasto)  
- osastopäällikkö (hallinto-osasto)  
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

Anna Villeneuve
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Tarja Tenkula Arja Karhuvaara

Erkki Perälä Juha Hakola

Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Helsingin kaupungin 
kirjaamossa (Pohjoisesplanadi 11-13) 03.09.2013 ja asianosaista 
koskeva päätös on lähetetty seuraavana arkityöpäivänä pöytäkirjan 
nähtävänäpitämisestä.

Anna Villeneuve
ts. hallintosihteeri
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 825, 827 - 832, 835 - 840 ja 842 - 848 §:t

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 § 

2
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 826 §

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §

3
OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Pöytäkirjan 833, 834 ja 841 §: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.


