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Kokousaika 16.09.2013 16:17 - 18:25

Kokouspaikka Kaupunginhallituksen istuntosali

Läsnä

Jäsenet

Rauhamäki, Tatu puheenjohtaja
poissa: 983 §

Pajamäki, Osku 1. varapuheenjohtaja
Kari, Emma 2. varapuheenjohtaja
Hakola, Juha poissa: 983 §
Halla-aho, Jussi poistui 17:10, saapui 17:12, poissa: 

991 §
Karhuvaara, Arja
Kousa, Tuuli poistui 17:51, saapui 17:52
Männistö, Lasse
Oskala, Hannu
Perälä, Erkki poistui 17:51, saapui 17:52
Puhakka, Sirpa
Rissanen, Laura
Tenkula, Tarja poissa: 983 §
Torsti, Pilvi poistui 17:48, saapui 17:50
Månsson, Björn varajäsen

Muut

Bogomoloff, Harry kaupunginvaltuuston 1. 
varapuheenjohtaja
poistui 17:59, saapui 18:05

Paavolainen, Sara kaupunginvaltuuston 2. 
varapuheenjohtaja
poistui 17:39, poissa: 993 - 1002 §:t

Pajunen, Jussi kaupunginjohtaja
Sauri, Pekka apulaiskaupunginjohtaja

poistui 16:35, saapui 16:40
Penttilä, Hannu apulaiskaupunginjohtaja
Räty, Laura apulaiskaupunginjohtaja

poistui 17:20, saapui 17:23
Viljanen, Ritva apulaiskaupunginjohtaja
Korhonen, Tapio rahoitusjohtaja
Ratasvuori, Eila hallintojohtaja
Tulensalo, Hannu henkilöstöjohtaja
Sarvilinna, Sami kaupunginlakimies
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Waronen, Eero viestintäpäällikkö
Peltonen, Antti vs. päätösvalmisteluyksikön 

päällikkö
poistui 17:01, läsnä: 974 - 987 §:t

Hyttinen, Hannu kaupunginsihteeri
Härmälä, Timo kaupunginsihteeri
Matikainen, Kristiina kaupunginsihteeri
Mickwitz, Leena kaupunginsihteeri
Rautanen, Marja-Liisa kaupunginsihteeri
Sippola-Alho, Tanja kaupunginsihteeri
Vallittu, Anja kaupunginsihteeri
Saarinen, Erja apulaiskaupunginsihteeri
Villeneuve, Anna ts. hallintosihteeri
Lento, Pirkko osaston johtaja (HSL)

asiantuntija
saapui 17:39, poistui 17:59, läsnä: 
osa 993 §
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§ Asia

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

975 Kj/2 Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano

976 Kj/1 F 25.9.2013, Val av medlem i delegationen för polisen

976 Kj/1 V 25.9.2013, Poliisin neuvottelukunnan jäsenen valinta

977 Kj/2 V 25.9.2013, Kiinteistölautakunnan varajäsenen valinta

978 Kj/3 V 25.9.2013, Ryj / Valtuutettu Vesa Korkkulan aloite Brahenkentän 
skeittipuiston aseman vakinaistamisesta

979 Kj/4 V 25.9.2013, Ryj / Valtuutettu Henrik Nyholmin aloite metroasemien 
varauloskäyntien kausiluonteisesta käytöstä

980 Kj/5 V 25.9.2013, Stj / Valtuutettu Petra Malinin aloite toimeentulotuen 
käsittelyaikojen ilmoittamisesta kaupungin verkkosivuilla

981 Kj/6 V 25.9.2013, Stj / Valtuutettu Seija Muurisen aloite 
omaishoitopariskuntien kuntoutusjaksosta

982 Kj/7 V 9.10.2013, Kaupunginhallituksen johtosäännön muuttaminen sekä 
kaupunginhallituksen johtamisen jaoston ja tietotekniikkajaoston 
asettaminen

983 Kaj/1 V 25.9.2013 Kallion tontin 297/12 asemakaavan muuttaminen (nro 
12126, Hakaniemen tavaratalo)

984 Kaj/2 V 25.9.2013 Laajasalon korttelien 49287- 49297 ja puisto-, vesi- ja 
katualueiden sekä venesataman asemakaavan hyväksyminen (nro 
12130, Kruunuvuorenranta, Haakoninlahti 2)

985 Sj/1 V 25.9.2013 Kulttuurikeskuksen kulttuurijohtajan virkaan ottaminen

986 Kj/3 Valtuutettu Tarja Kantolan toivomusponsi globaalin vastuun strategian 
kääntämisestä

987 Kj/4 Vuoden 2014 talousarvion ja taloussuunnitelman 2014–2016 
valmistelutilanne

988 Kj/5 Kaupunginvaltuuston 11.9.2013 tekemien päätösten täytäntöönpano

989 Kj/6 Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

990 Kj/7 Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

991 Ryj/1 Valtuutettu Jarmo Niemisen toivomusponsi metsäisen suojeluverkon 
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luomisesta

992 Ryj/2 Lausunto Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän 
taloussuunnitelmaehdotuksesta vuosille 2014-2016

993 Ryj/3 Lausunto lippujen hinnoitteluperiaatteista ja hintasuhteista uudessa 
vyöhykemallissa

994 Ryj/4 Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

995 Kaj/1 Ulkosaarten Isosaaren, Kuivasaaren ja Pikku Kuivasaaren 
määrääminen rakennuskieltoon (nro 12219)

996 Kaj/2 Valtuutettu Tuomas Rantasen toivomusponsi kaupungin 
vapaarahoitteisen asuntotuotannon lisäämisestä vuokratalovaltaisilla 
alueilla

997 Kaj/3 Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

998 Stj/1 Valtuutettu Laura Kolben toivomusponsi terveyskeskuksen 
lääkäriaikojen tekstiviestimuistutuksen käyttöönotosta

999 Stj/2 HYKS-alueen kuntien terveydenhuollon järjestämissuunnitelma 2013-
2016

1000 Stj/3 Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

1001 Sj/1 Kulttuurijohtajan viran tilapäinen hoito 1.9.-31.10.2013

1002 Sj/2 Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen
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§ 974
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 
Karin ja Männistön sekä varatarkastajiksi jäsenet Tenkulan ja 
Karhuvaaran.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee todeta kokouksen laillisesti koolle 
kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

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

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen
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§ 975
Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, että tämän kokouksen päätökset voidaan 
panna täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman, ellei 
erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin päätetä.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee, että tämän kokouksen päätökset voidaan 
panna täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman, ellei 
erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin päätetä.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen
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§ 976
F 25.9.2013, Val av medlem i delegationen för polisen

HEL 2013-000038 T 00 00 02

Beslut

Stadsstyrelsen beslutade föreslå att stadsfullmäktige ska besluta 
följande:  

Stadsfullmäktige beslutar

1. bevilja Kyra Koponen befrielse från förtroendeuppdraget som 
medlem i delegationen för polisen

2. välja Johanna Wikström till ny medlem i delegationen för polisen 
för den mandattid som utgår med år 2016. 

Stadsfullmäktige beslutar justera protokollet omedelbart vad detta 
ärende beträffar.

Föredragande
stadsdirektör
Jussi Pajunen

Upplysningar
Anna Villeneuve, stf. förvaltningssekreterare, telefon: 09 310 36012

anna.villeneuve(a)hel.fi

Bilagor

1 Befrielseansökan från Kyra Koponen

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Päätöksessä mainitut Kunnallisvalitus, valtuusto
Poliisin neuvottelukunta

Beslutsförslag

Stadsstyrelsen beslutar föreslå att stadsfullmäktige ska besluta 
följande:  

Stadsfullmäktige beslutar

1. bevilja Kyra Koponen befrielse från förtroendeuppdraget som 
medlem i delegationen för polisen

2. välja Johanna Wikström till ny medlem i delegationen för polisen 
för den mandattid som utgår med år 2016. 
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Stadsfullmäktige beslutar justera protokollet omedelbart vad detta 
ärende beträffar.

Föredraganden

Kyra Koponen (SFP) anhåller (5.9.2013) om befrielse från 
förtroendeuppdraget som medlem i delegationen för polisen eftersom 
hon flyttar utomlands.

Stadsfullmäktige valde 30.1.2013 (17 §) Kyra Koponen till medlem i 
delegationen för polisen för mandattiden 2013–2016. Stadsfullmäktige 
bör nu välja en ny medlem för den återstående mandattiden.

Föredragande
stadsdirektör
Jussi Pajunen

Upplysningar
Anna Villeneuve, stf. förvaltningssekreterare, telefon: 09 310 36012

anna.villeneuve(a)hel.fi

Bilagor

1 Befrielseansökan från Kyra Koponen

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Päätöksessä mainitut Kunnallisvalitus, valtuusto
Poliisin neuvottelukunta

För kännedom

Taloushallintopalvelu-liikelaitos
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§ 976
V 25.9.2013, Poliisin neuvottelukunnan jäsenen valinta

HEL 2013-000038 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se päättäisi 
seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee

1. myöntää Kyra Koposelle vapautuksen poliisin 
neuvottelukunnan jäsenen luottamustoimesta

2. valita Johanna Wikströmin uudeksi jäseneksi poliisin 
neuvottelukuntaan vuoden 2016 lopussa päättyväksi 
toimikaudeksi. 

Kaupunginvaltuusto päättänee tarkastaa pöytäkirjan tämän asian 
osalta heti.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

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

anna.villeneuve(a)hel.fi

Liitteet

1 Kyra Koposen eronpyyntö

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Kunnallisvalitus, valtuusto
Poliisin neuvottelukunta

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee esittää kaupunginvaltuustolle, että se 
päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee

1. myöntää Kyra Koposelle vapautuksen poliisin 
neuvottelukunnan jäsenen luottamustoimesta
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2. valita Johanna Wikströmin uudeksi jäseneksi poliisin 
neuvottelukuntaan vuoden 2016 lopussa päättyväksi 
toimikaudeksi. 

Kaupunginvaltuusto päättänee tarkastaa pöytäkirjan tämän asian 
osalta heti.

Esittelijä

Kyra Koponen (RKP) pyytää 5.9.2013 vapautusta poliisin 
neuvottelukunnan jäsenen luottamustoimesta ulkomaille muuton 
vuoksi.

Kaupunginvaltuusto valitsi 30.1.2013, 17 § Kyra Koposen jäseneksi 
poliisin neuvottelukuntaan 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 Kyra Koposen eronpyyntö

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Kunnallisvalitus, valtuusto
Poliisin neuvottelukunta

Tiedoksi

Taloushallintopalvelu-liikelaitos
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§ 977
V 25.9.2013, Kiinteistölautakunnan varajäsenen valinta

HEL 2013-011381 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se päättäisi 
seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee

1. myöntää Tiia Sirviölle vapautuksen kiinteistölautakunnan 
varajäsenen luottamustoimesta

2. valita _______________ Tapio Klemetin uudeksi 
henkilökohtaiseksi varajäseneksi kiinteistölautakuntaan vuoden 
2016 lopussa päättyväksi toimikaudeksi. 

Kaupunginvaltuusto päättänee tarkastaa pöytäkirjan tämän asian 
osalta heti.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

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

anna.villeneuve(a)hel.fi

Liitteet

1 Tiia Sirviön eronpyyntö

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee esittää kaupunginvaltuustolle, että se 
päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee

1. myöntää Tiia Sirviölle vapautuksen kiinteistölautakunnan 
varajäsenen luottamustoimesta
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2. valita _______________ Tapio Klemetin uudeksi 
henkilökohtaiseksi varajäseneksi kiinteistölautakuntaan vuoden 
2016 lopussa päättyväksi toimikaudeksi. 

Kaupunginvaltuusto päättänee tarkastaa pöytäkirjan tämän asian 
osalta heti.

Esittelijä

Tiia Sirviö (Kok.) pyytää 30.8.2013 vapautusta kiinteistölautakunnan 
varajäsenen luottamustoimesta paikkakunnalta muuton vuoksi.

Kaupunginvaltuusto valitsi 16.1.2013, 5 § Tiia Sirviön Tapio Klemetin 
henkilökohtaiseksi varajäseneksi kiinteistölautakuntaan toimikaudeksi 
2013 - 2016. Kaupunginvaltuuston olisi valittava Tapio Klemetille uusi 
henkilökohtainen varajäsen toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

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

anna.villeneuve(a)hel.fi

Liitteet

1 Tiia Sirviön eronpyyntö

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Kiinteistölautakunta
Taloushallintopalvelu-liikelaitos
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§ 978
V 25.9.2013, Ryj / Valtuutettu Vesa Korkkulan aloite Brahenkentän 
skeittipuiston aseman vakinaistamisesta

HEL 2013-002182 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi 
siten, että Brahenkentän skeittipaikka vakinaistetaan ottaen huomioon 
melun torjunta ja asukkaille aiheutuvien haittojen ehkäiseminen.

Käsittely

Palautusehdotus:
Sirpa Puhakka: Palautetaan uudelleen valmisteltavaksi siten, että 
Brahenkentän skeittipaikka vakinaistetaan ottaen huomioon melun 
torjunta ja asukkaille aiheutuvien haittojen ehkäiseminen.

Kannattajat: Hannu Oskala

Kaupunginhallitus hyväksyi jäsen Puhakan palautusehdotuksen 
yksimielisesti.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Vesa Korkkulan aloite
2 Kyselyn tulokset - Brahenkenttä

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee esittää kaupunginvaltuustolle, että 
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Vesa Korkkulan 
aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

Valtuutettu Vesa Korkkula ja 13 muuta valtuutettua esittävät 
aloitteessaan, että Brahenkentän skeittipuisto vakinaistettaisiin 
virallisena skeittipaikkana.
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Leikkipuisto Brahessa aiemmin käytössä ollut skeittipaikka ei sisälly 
kaupungin skeittiohjelmaan 2010-2014. Skeittipaikkojen 
meluselvityksen mukaan skeittaus leikkipuisto Brahessa aiheutti 
päiväohjearvon (55 bB) ylittymisen lähimmän asuintalon seinässä. 
Skeittipaikkaa ei ole leikkipuistossa mahdollista siirtää suositeltavaa 
vähimmäisetäisyyttä (100 m) ulommaksi. Melun vähentämiskeinona 
olisi melusuojauksen rakentaminen.

Skeittiohjelman tulevassa päivityksessä ja leikkipuisto Brahen 
peruskorjauksen hankemäärittelyvaiheessa selvitetään mahdollisuutta 
sijoittaa alueelle skeittaukseen soveltuvia rakenteita. 

Skeittiohjelmassa on linjattu tavoitteeksi, että Kalasataman alueelle 
tulee uusi skeittipaikka alueen rakentumisen edetessä. Kallion aluetta 
palvelevat tällä hetkellä Eläintarhan Micropolis ja Hämeentien 
maasillan alla oleva skeittipaikka. Lisäksi Suvilahden alueella on 
väliaikainen skeittipaikka.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Vesa Korkkulan aloite
2 Kyselyn tulokset - Brahenkenttä

Tiedoksi: Muutoksenhakukielto, valmistelu

Hallintokeskus

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 09.09.2013 § 891

Pöydälle 09.09.2013

HEL 2013-002182 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

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

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liikuntalautakunta 28.05.2013 § 116

HEL 2013-002182 T 00 00 03

Päätös

Liikuntalautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Helsingissä skeittipalveluita järjestävät rakennusvirasto, liikuntavirasto 
ja nuorisoasiainkeskus. Rakennusvirasto järjestää lähinnä lapsia ja 
varhaisnuoria palvelevia, pienimuotoisia lähiskeittipaikkoja. 
Liikuntaviraston ylläpitämät skeittipaikat sijaitsevat liikuntapuistoissa tai 
niiden läheisyydessä. Kallion aluetta palvelee tällä hetkellä mm. 
liikuntaviraston ylläpitämä Eläintarhan Micropolis -skeittipuisto.

Leikkipuisto Brahe ei ole liikuntaviraston hallinnoimaa aluetta. Aluetta 
hallinnoi rakennusvirasto. Liikuntalautakunnalla ei ole lisättävää 
yleisten töiden lautakunnan 23.4.2013, § 186 antamaan lausuntoon.  

Esittelijä

Esittelijä esittää, että lautakunta antaa kaupunginhallitukselle esittelijän 
esityksen mukaisen lausunnon.

Esittelijä
liikuntajohtaja
Anssi Rauramo

Lisätiedot
Arja Eloranta, sihteeri, puhelin: 310 87902
Stefan Fröberg, osastopäällikkö, puhelin: 310 87901

Yleisten töiden lautakunta 23.04.2013 § 186

HEL 2013-002182 T 00 00 03

Päätös

Yleisten töiden lautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle 
seuraavan lausunnon:

Helsingissä skeittipalveluita järjestävät rakennusvirasto, liikuntavirasto 
ja nuorisoasiainkeskus. Rakennusvirasto järjestää lähinnä lapsia ja 
varhaisnuoria palvelevia, pienimuotoisia lähiskeittipaikkoja. Suurin osa 
rakennusviraston skeittipaikoista sijaitsee leikkipuistojen yhteydessä.
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Yleisten töiden lautakunnan 15.10.2009 ohjeellisena noudatettavaksi 
hyväksymä Helsingin skeittiohjelma 2010–2014 sisältää Helsingin 
skeittipaikkojen kuvaukset ja kehittämistavoitteet, ylläpidon periaatteet 
ja tavoitteellisen, uusien skeittipaikkojen rakentamisohjelman. 
Skeittiohjelmassa ei ole esitetty skeittipaikkaa leikkipuisto Braheen.

Helsingin kaupungin poikkihallinnollinen skeittityöryhmä koordinoi 
skeittaamiseen liittyviä asioita ja tarkistaa skeittiohjelmaa tarvittaessa. 
Työssä otetaan huomioon elinympäristön turvallisuuteen, kestävyyteen, 
toimivuuteen ja viihtyisyyteen liittyvät seikat. Skeittityöryhmässä on 
edustus nuorisoasiainkeskuksesta, rakennusvirastosta, 
liikuntavirastosta, ympäristökeskuksesta, kaupunkisuunnitteluvirastosta 
ja kiinteistövirastosta.

Skeittiohjelman päivityksen yhteydessä ja leikkipuisto Brahen 
peruskorjauksen hankemäärittelyvaiheessa tullaan tutkimaan 
mahdollisuutta sijoittaa alueelle skeittaukseen soveltuvia rakenteita. 
Selvitys tehdään yhteistyössä alan harrastajien, alueen muiden 
toimijoiden ja asukkaiden kanssa. Peruskorjauksen tarkempi ajankohta 
riippuu leikkipuistorakennuksen peruskorjauksen ajankohdasta ja 
käytettävissä olevista resursseista. 

Leikkipuisto Brahen alueelle sijoittuvasta skeittipuistosta on laadittu 
ympäristömeluselvitys, jossa todetaan, että sijoitettaessa alueelle 
skeittitoimintaa, tulee samassa yhteydessä rakentaa meluesteitä 
varmistamaan asuinympäristön riittävän alhainen melutaso. 
Leikkipuisto Brahessa ei ole aluetta, jossa Helsingin skeittiohjelmassa 
linjattu ehto 100 metrin vähimmäisetäisyydestä skeittipaikasta lähimpiin 
asuinrakennuksiin toteutuisi.

Kallion aluetta palvelee tällä hetkellä Eläintarhan Micropolis sekä 
Hämeentien maasillan alla oleva skeittipaikka. Rullalautaliitto on 
yhteistyössä kaupungin kanssa toteuttanut väliaikaisen skeittipaikan 
Sörnäisiin Suvilahden voimalan viereen. Skeittiohjelmassa on linjattu 
tavoitteeksi, että Kalasataman alueelle tulee uusi skeittipaikka alueen 
rakentumisen edetessä.

Yleisten töiden lautakunta puoltaa valtuustoaloitteen hyväksymistä 
edellä esitetyin seikoin.

Käsittely

23.04.2013 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Esittelijän muutos: Muutetaan päätösehdotuksen kappaleen viisi toinen 
virke kuulumaan seuraavasti: "Selvitys tehdään yhteistyössä alan 
harrastajien, alueen muiden toimijoiden ja asukkaiden kanssa."

Esittelijä
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kaupunginarkkitehti
Jukka Kauto

Lisätiedot
Petri Arponen, aluesuunnittelija, puhelin: 310 38440

petri.arponen(a)hel.fi

Nuorisolautakunta 18.04.2013 § 37

HEL 2013-002182 T 00 00 03

Päätös

Nuorisolautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Yleisten töiden lautakunta on hyväksynyt 15.10.2009 kaupungin 
poikkihallinnollisen skeittityöryhmän laatiman skeittiohjelman vuosille 
2010–2014. Skeittiohjelma, joka on tarkoitettu ohjeellisena 
noudatettavaksi, sisältää skeittipaikkojen kuvaukset ja 
kehittämistavoitteet, ylläpidon periaatteet ja uusien skeittipaikkojen 
rakentamisohjelman. Kaupungin skeittityöryhmä koordinoi 
skeittaamiseen liittyviä asioita ja tarkistaa skeittiohjelmaa tarvittaessa. 
Brahenkentällä sijaitsevaa skeittipaikkaa ei ole mainittu nykyisessä 
skeittiohjelmassa.

Skeittiohjelman mukaan skeittaus on kasvanut nopeasti erittäin 
suosituksi nuorten ja nuorten aikuisten harrastukseksi. Arvion mukaan 
lähes viidennes 10–15-vuotiaista pojista harrastaa skeittausta. Laji on 
yleistynyt kovaa vauhtia myös tyttöjen keskuudessa. Lajien harrastajien 
keskuudessa on vahvaa yhteisöllisyyttä ja vertaistoimintaa. Lisäksi 
harrastajat ovat aktiivisia toimijoita järjestäen itse tapahtumia, kursseja 
ja kilpailuja pienillä resursseilla.

Skeittiohjelmassa todetaan, että skeittaus on vakiintunut lasten ja 
nuorten harrastuksena ja sen merkitys liikuntamuotona on tunnustettu. 
Rullalautailun edistämiseksi on Suomeen syntynyt kymmeniä 
yhdistyksiä, jotka toimivat aktiivisesti järjestäen mm. kilpailuja ja 
kursseja. Skeittaus on erinomainen liikuntamuoto, sillä se kehittää 
tasapainoa ja kehonhallintaa. Uusien liikuntasuositusten mukaan 
kouluikäisten lasten tulisi liikkua vähintään kaksi tuntia päivässä: 
skeittilaudan kanssa liikkuvalla suositus täyttyy huomaamatta.

Skeittipaikan sijainnin on mieluusti oltava keskeinen, jotta se on 
harrastajille houkutteleva ja tavoitettavissa julkisilla kulkuvälineillä. 
Toisaalta etäisyyttä lähimpiin asuinrakennuksiin olisi oltava niin paljon, 
ettei melusta aiheudu huomattavaa häiriötä asukkaille. Helsingin 
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ympäristökeskus on linjannut yhteistyössä kaupungin skeittityöryhmän 
kanssa suositeltavaksi vähimmäisetäisyydeksi 100 metriä asutuksesta. 

Esittelijä
va. osastopäällikkö
Merja Hovi

Lisätiedot
Merja Hovi, va. osastopäällikkö, puhelin: 310 89054

merja.hovi(a)hel.fi
Sari Nybäck, hallintosihteeri, puhelin: 310 89043

sari.nyback(a)hel.fi
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§ 979
V 25.9.2013, Ryj / Valtuutettu Henrik Nyholmin aloite metroasemien 
varauloskäyntien kausiluonteisesta käytöstä

HEL 2013-002195 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että 
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Henrik Nyholmin 
aloitteen loppuun käsitellyksi.

Käsittely

Esittelijä muutti esitystään jäsen Perälän vastaehdotuksen mukaisesti.

Vastaehdotus:
Erkki Perälä: Lisätään kappaleen 5 loppuun: "Sisäänkäynnit tullaan 
mahdollisuuksien mukaan avaamaan."

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Nyholm Henrik valtuustoaloite Kvsto 13.2.2013 asia 46

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee esittää kaupunginvaltuustolle, että 
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Henrik Nyholmin 
aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

Valtuutettu Henrik Nyholm ja 15 muuta valtuutettua esittävät 
aloitteessaan, että metroasemien varauloskäyntejä otettaisiin 
kokeiluluontoisesti käyttöön kulkemisen nopeuttamiseksi.
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Kaupunginhallitus viittaa saatuun lausuntoon ja toteaa, että useimmilla 
metroasemilla ei ole sellaisia varauloskäyntejä, joita voitaisiin ottaa 
jokapäiväiseen matkustajakäyttöön kulkemisen helpottamiseksi tai 
nopeuttamiseksi. Varauloskäynnit täyttävät matkustajien poistumiselle 
hätätapauksissa asetetut vaatimukset, mutta ne eivät esimerkiksi 
esteettömyyden ja kulkuyhteyksien nopeuden kannalta ole toimivia. 

Liikennelaitos - liikelaitos kuitenkin selvittää, onko Kulosaaren ja 
Siilitien metroasemilla, joilla on vain yksi uloskäynti, mahdollista 
muuttaa myös varauloskäyntejä päivittäiseen kulkemiseen.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Nyholm Henrik valtuustoaloite Kvsto 13.2.2013 asia 46

Tiedoksi; Muutoksenhaku: Muutoksenhakukielto, valmistelu

Hallintokeskus

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 09.09.2013 § 892

Pöydälle 09.09.2013

HEL 2013-002195 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) 08.08.2013 § 126

HEL 2013-002195 T 00 00 03
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Päätös

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päätti antaa Henrik Nyholmin 
ym. valtuustoaloitteeseen koskien metroasemien varauloskäyntien 
tilapäisten käyttöjen kokeilusta seuraavan lausunnon:

HKL:n näkemyksen mukaan useimmilla metroasemilla ei ole 
varauloskäyntejä, jotka voitaisiin ottaa jokapäiväiseen 
matkustajakäyttöön kulkemisen helpottamiseksi tai sen 
nopeuttamiseksi. Metroasemien varauloskäynnit täyttävät 
hätätapauksissa matkustajien poistumiselle asetetut vaatimukset.

Tunneliasemien osalta metrolinja sijaitsee syvällä maan alla, joten 
varauloskäyntien käyttäminen ei helpota tai nopeuta matkustajien 
kulkemista laituritasolta katutasolle. Lisäksi varauloskäynnit sijaitsevat 
laituritasolla pääosin liukuportaiden tai hissin välittömässä 
läheisyydessä, jolloin varauloskäyntien käyttämisestä ei saavuteta 
etua. Osa varauloskäynneistä jopa pidentää käyntimatkaa. 
Varauloskäynnit ovat lukittu, merkitty ja opastettu selkeästi määräysten 
mukaisesti. Tietyillä asemilla varauloskäynnit kulkevat teknisten 
kerrosten kautta ja käyntien avaaminen päivittäiseen käyttöön lisää 
ilkivaltaa ja vahingon vaaraa metroliikenteen toimivuudelle.

Pääosin kaikilla ulkoasemilla on päivittäinen kulkuyhteys aseman 
molemmista päistä, jolloin varauloskäyntien käyttämisellä ei helpoteta 
tai nopeuteta matkustajien kulkemista. Käyntien mahdollinen 
avaaminen toisi vain turvallisuuden ylläpitoon, valvontaan ja 
puhdistukseen liittyviä lisäkustannuksia.

Kalasataman metroaseman kulkuyhteydet ja varauloskäynnit tullaan 
toteuttamaan kokonaisuutena yhdessä Kalasataman keskuksen 
rakentamisen kanssa.

HKL on viimeisimmissä yksipäisten ulkoasemien peruskorjauksissa, 
Kulosaaren ja Siilitien metroasemilla, parantanut matkustajien 
poistumisreittejä lisäämällä aseman toiseen päähän varauloskäynnit. 
HKL:n käsityksen mukaan vain näiden asemien kohdalla 
varauloskäyntien avaaminen jokapäiväiseen matkustajakäyttöön voisi 
tuoda tietyille käyttäjille etua.

Kulosaaren ja Siilitien asemien osalta peruskorjausten suunnittelun 
lähtökohtana oli huomioida myös asemien turvallisuuden kehittäminen 
automaattimetron tarpeita varten niin, että myös 
hätäpoistumistilanteessa asemien tyhjentäminen voidaan hoitaa 
mahdollisimman nopeasti ja sujuvasti. Nykyiset matkustajien 
kulkuyhteydet ovat kapasiteetiltään varsin hyvät näiden asemien 
käyttäjämääriin nähden. Lisäksi metro muodostaa yhdessä bussin 
liityntäliikenteen kanssa hyvän ja esteettömän kulkemisen alueen 
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asukkaille. Kulosaaren ja Siilitien metroasemalle rakennettujen 
varauloskäyntien ottaminen mahdollisesti arkikäyttöön vaatisi 
molemmissa tapauksissa tarkempaa selvitystä. Varauloskäynnit ja 
niiden kulkureitit sijoittuvat asemakaavassa puistoksi merkitylle 
alueella. Yleisen metroaseman kulkutien rakentamiseen tai 
käyttötarkoituksen muuttamiseen tarvitaan kaupunkisuunnitteluviraston 
esitys/lausunto ja rakennusvalvontaviraston lupa, joiden saamiseen 
myös  naapurustolla on mahdollisuus vaikuttaa. 

HKL:n tiedossa on, että mm. Kulosaaren metroaseman rakennuslupaa 
haettaessa alueen naapurustolta tiedusteltiin näiden kantaa. 
Naapuritonttien omistajat mielipidekirjeissään vastustivat uuden 
kulkuyhteyden rakentamista puistoon. Kulosaaren metroaseman 
rakentamiselle oli helpompi saada lupa, kun puistoalueelle johtuvassa 
poistumistiessä oli kyse vain varapoistumistiestä. On siis mahdollista, 
että varapoistumistien ottaminen päivittäiseen käyttöön aiheuttaisi 
myös kielteistä palautetta naapurustossa. 

HKL pyrkii tarjoamaan kaikille metrokäyttäjille monipuolisen ja 
esteettömän kulkuyhteyden metroasemalle. Metroasemien 
varauloskäynnit eivät myöskään täyttäisi esteettömän kulkemisen 
vaatimuksia. Varauloskäynnin pintamateriaalit eivät myöskään vastaa 
tasoltaan ja käytettävyydeltään yleisötilan vaatimuksia, joita ovat mm. 
liukastumisen estäminen, kulumisen- ja ilkivallankestävyys, valaistus, 
valvonta, puhdistus ja ylläpito. Varauloskäynnin ulkoalueen 
päivittäisessä käytössä on myös puutteita mm. opastuksen, 
valaistuksen, materiaalien ja ylläpidon suhteen.

HKL suorittaa metroasemilla säännöllisesti yhdessä pelastuslaitoksen 
kanssa pelastusharjoituksia, joissa tarkistetaan kriisitilanteen toiminta 
ja varauloskäynnit. Matkustajien käyttäminen kokeiluun ei ole 
turvallista. Kaikki asemien varauloskäynnit on valvottu, merkitty ja 
opastettu selkeästi, jolloin matkustajien toiminta hätätilanteissa on 
turvattu.

Edellä olevan perusteella HKL ei pidä tarkoituksenmukaisena ja 
turvallisena ratkaisuna, että myöskään Kulosaaren ja Siilitien 
metroasemien varauloskäyntejä käytettäisiin päivittäiseen kulkemiseen 
ilman tarkempia selvityksiä ja sen perusteella tehtäviä toimenpiteitä. 
HKL toteaa, että selvitys, tarvittavat toimenpiteet ja kustannusarvio 
voidaan tehdä ilman matkustajien koekäyttöä.

HKL laatii vuoden 2013 loppuun mennessä selvityksen Kulosaaren ja 
Siilitien metroasemien varauloskäyntien mahdollisesta muuttamisesta 
päivittäiseen kulkemiseen. Selvityksessä huomioidaan mm. 
asemakaavan vaikutus tilanteeseen, sisäänkäyntien turvallisuus, 
valvonta ja ylläpitokustannukset, tarvittavat tila- ja materiaalimuutokset 
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sekä niiden rakentamisen kustannukset ja lisäksi arvioidaan 
mahdollisia vaikutuksia liityntäliikenteen ja sisäänkäynnin 
käyttäjämääriin.

Esittelijä
yksikön johtaja
Juha Saarikoski

Lisätiedot
Timo Juolevi, rakennuttajapäällikkö, puhelin: 310 78481

timo.juolevi(a)hel.fi
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§ 980
V 25.9.2013, Stj / Valtuutettu Petra Malinin aloite toimeentulotuen 
käsittelyaikojen ilmoittamisesta kaupungin verkkosivuilla

HEL 2013-003017 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että 
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa: 

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Petra Malinin 
aloitteen loppuun käsitellyksi.  

Käsittely

Palautusehdotus:
Sirpa Puhakka: Palautetaan uudelleen valmisteltavaksi siten, että 
luodaan sopiva sähköinen tiedottamiskäytäntö 
toimeentulotukipäätösten käsittelyvaiheesta tiedottamiseksi.

Jäsen Puhakan palautusehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Petra Malinin aloite 

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee esittää kaupunginvaltuustolle, että 
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa: 

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Petra Malinin 
aloitteen loppuun käsitellyksi.  

Esittelijä

Valtuutettu Petra Malin ja 18 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, 
että kaupungin verkkosivuilla aloitettaisiin toimeentulotuen 
käsittelyaikojen julkaiseminen.   

Kaupunginhallitus viittaa sosiaali- ja terveyslautakunnan lausuntoon ja 
toteaa, että sosiaali- ja terveysvirastossa on käynnissä toimeentulotuen 
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sähköisen asioinnin hanke. Tavoitteena on, että toimeentulotuen 
sähköisen hakemisen pilotointi (rajattu koekäyttö) toteutetaan 
loppuvuonna 2013. Asiointi toteutetaan yhteiseen asiointi.hel.fi 
portaaliin kuntalaisen asiointitiliin. Asiointitilin avulla asiakas voi seurata 
kaikkia omia asiointejaan Helsingin kaupungin palveluissa ja 
esimerkiksi toimeentulotuen hakemuksen etenemisen tilaa.     

Sähköisen toimeentulotuen hakemisen pilotointikokemusten 
perusteella tehdään päätökset mahdollisesta käyttöönoton 
laajentamisesta.  

Sähköisen asioinnin hankkeessa on tavoitteena toteuttaa vuonna 2014 
myös tekstiviestipalvelu, jossa toimeentulotukea saava asiakas saa 
halutessaan tekstiviesti-ilmoituksen raha-avustussiirrosta pankkiin.  

Sähköisen asioinnin hankkeeseen ei ole suunniteltu aloitteessa 
ehdotettua ratkaisua, joka voi tulla ajankohtaiseksi myöhemmässä 
vaiheessa.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Petra Malinin aloite 

Tiedoksi: Muutoksenhakukielto, valmistelu

Hallintokeskus

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 09.09.2013 § 913

Pöydälle 09.09.2013

HEL 2013-003017 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen
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Lisätiedot
Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Sosiaali- ja terveyslautakunta 04.06.2013 § 203

HEL 2013-003017 T 00 00 03

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti antaa seuraavan lausunnon:

"Sosiaali- ja terveysvirastossa tavoitteena on tuottaa toimeentulotuen 
palvelut, toimeentulotuen päätöksenteko ja sosiaalialan ammattilaisen 
palvelut lakisääteisessä käsittelyajassa ja antaa toimeentulotuen 
hakijoille toimeentulotukea koskevaa neuvontaa ja ohjausta. 

Sosiaalialan ammattilaiset arvioivat toimeentulotuen hakijan tilanteen 
kiireellisyyden. Kiireellinen toimeentulotukipäätös on tehtävä joko 
samana tai seuraavana arkipäivänä. Muut kuin kiireelliset hakemukset 
tulee käsitellä seitsemässä arkipäivässä. Toimeentulotukea haetaan 
yleisesti kirjallisella hakemuksella, mutta toimeentulotuen hakija voi 
laittaa asian vireille myös suullisesti sosiaalialan ammattilaisen 
vastaanotolla tai puhelimitse. 

Vuonna 2012 otettiin vastaan 255 000 toimeentulotuen hakemusta. 
Keskimääräinen käsittelyaika oli neljä arkipäivää ja kiireellisesti 
käsiteltyjen hakemusten osuus oli 33 prosenttia kaikista hakemuksista. 
Kirjallisten hakemusten osuus oli 75 prosenttia. 

Toimeentulotuen hakijat saavat tällä hetkellä tietoa hakemuksensa 
käsittelyn vaiheesta ottamalla yhteyttä omaan sosiaalialan 
työntekijäänsä tai soittamalla toimeentulotuen maksatuksen 
neuvontaan arkipäivisin virka-aikana. Toimeentulotuen maksatuksen 
neuvonnasta asiakas saa tietää, onko hakemukseen tehty päätös vai ei 
sekä toimeentulotuen maksupäivän.

Toimeentulotuen hakemuksen käsittelyn tila sähköisen hakemuksen lähettäneille asiakkaille

Sosiaali- ja terveysvirastossa on käynnissä toimeentulotuen sähköisen 
asioinnin hanke. Tavoitteena on, että toimeentulotuen sähköisen 
hakemisen pilotointi (rajattu koekäyttö) toteutetaan loppuvuonna 2013. 
Asionti toteutetaan Helsingin kaupungin yhteiseen portaaliin 
(asiointi.hel.fi) ja sen kuntalaisen asiointitiliin. Asiointitilin avulla asiakas 
voi seurata kaikkia omia asiointejaan Helsingin kaupungin palveluissa 
ja esimerkiksi toimeentulotuen hakemuksensa etenemisen tilaa. 
Palvelut ovat tarjolla ympärivuorokauden kolmella eri kielellä. Tämän 
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lisäksi toimeentulotuen nykyiset puhelinpalvelut ovat edelleen 
asiakkaan käytettävissä. 

Sähköisen toimeentulotuen hakemisen pilotointikokemusten 
perusteella tehdään päätökset siitä siirrytäänkö alkuvuonna 2014 
laajempaan kaikkia toimeentulotuen yksiköitä koskevaan 
käyttöönottoon vai vaatiiko toteutus vielä muutoksia.

Tekstiviesti-ilmoitus raha-avustuksen pankkisiirrosta asiakkaille, jotka viestin haluavat

Sähköisen asioinnin hankkeessa tavoitteena on myös toteuttaa v. 2014 
tekstiviestipalvelu, missä toimeentulotukea saava saa halutessaan 
tekstiviesti-ilmoituksen raha-avustussiirrosta pankkiin. 
Tekstiviestipalvelu voidaan laajentaa kattamaan myös muita 
taloudellisen tuen asiakkaita esimerkiksi vammaispalvelussa.

Sosiaali- ja terveyslautakunta pitää Petra Malinin ym. aloitetta 
toimeentulotuen kirjallisten hakemusten käsittelyaikojen ilmoittamisesta 
kaupungin verkkosivuilla lähtökohtaisesti kannatettavana, mutta toteaa 
samalla, että toimeentulotuen sähköisen asioinnin hankkeeseen ei 
suunniteltu tällaista teknistä ratkaisua. Tästä syystä ehdotuksen 
toteuttaminen voi tulla ajankohtaiseksi vasta myöhemmässä 
vaiheessa."

Käsittely

04.06.2013 Ehdotuksen mukaan

Palautusehdotus:
Miina Kajos: Esitän aloitteen palautettavaksi uudelleen valmisteltavaksi 
siten, että toimeentulotuen käsittelypäivien ilmoittamista kaupungin 
verkkosivuilla kokeillaan sen toimipisteen osalta, jossa pilotoidaan 
toimeentulotuen sähköistä asiointia. Kyseisen tiedon saatavilla 
oleminen vähentää työntekijöiden työtaakkaa ja parantaa 
toimeentulotuen hakijoiden tiedonsaantimahdollisuuksia sekä lisää 
avoimen tiedon saatavuutta kaupungin strategian mukaisesti. 
Tietojärjestelmiä pilotoidaan juuri siksi, että niiden käytettävyyttä ja 
ominaisuuksia voidaan testata ja tarvittaessa muokata, joten tässä 
vaiheessa ohjelmistotoimittajan tulisi joka tapauksessa kyetä tekemään 
kaupungin pyytämiä muutoksia järjestelmään.

Kannattajat: Anna Vuorjoki

Sosiaali- ja terveyslautakunnan esittelijän ehdotuksen mukainen päätös 
syntyi seuraavan äänestyksen tuloksena:

1. äänestys
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JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Esitän aloitteen palautettavaksi uudelleen valmisteltavaksi 
siten, että toimeentulotuen käsittelypäivien ilmoittamista kaupungin 
verkkosivuilla kokeillaan sen toimipisteen osalta, jossa pilotoidaan 
toimeentulotuen sähköistä asiointia. Kyseisen tiedon saatavilla 
oleminen vähentää työntekijöiden työtaakkaa ja parantaa 
toimeentulotuen hakijoiden tiedonsaantimahdollisuuksia sekä lisää 
avoimen tiedon saatavuutta kaupungin strategian mukaisesti. 
Tietojärjestelmiä pilotoidaan juuri siksi, että niiden käytettävyyttä ja 
ominaisuuksia voidaan testata ja tarvittaessa muokata, joten tässä 
vaiheessa ohjelmistotoimittajan tulisi joka tapauksessa kyetä tekemään 
kaupungin pyytämiä muutoksia järjestelmään.

Jaa-äänet: 9
Maija Anttila, Sirpa Asko-Seljavaara, Sami Heistaro, Jouko Malinen, 
Husein Muhammed, Tuomas Nurmela, Tuula Salo, Hannu Tuominen, 
Markku Vuorinen

Ei-äänet: 3
Miina Kajos, Laura Nordström, Anna Vuorjoki

Tyhjä: 1
Mikael Sjövall

Poissa: 0

14.05.2013 Pöydälle

Esittelijä
virastopäällikkö
Matti Toivola

Lisätiedot
Maria Kahila, erityissuunnittelija, puhelin: 310 43087

maria.kahila(a)hel.fi
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§ 981
V 25.9.2013, Stj / Valtuutettu Seija Muurisen aloite 
omaishoitopariskuntien kuntoutusjaksosta

HEL 2013-003799 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että 
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa: 

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Seija Muurisen 
aloitteen loppuun käsitellyksi.   

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Seija Muurisen aloite 

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee esittää kaupunginvaltuustolle, että 
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa: 

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Seija Muurisen 
aloitteen loppuun käsitellyksi.   

Esittelijä

Valtuutettu Seija Muurinen ja 25 muuta valtuutettua esittävät 
aloitteessaan yhteisen kuntoutusjakson tarjoamista 
omaishoitopariskunnille.  

Kaupunginhallitus viittaa sosiaali- ja terveyslautakunnan lausuntoon ja 
toteaa, että omaishoitoa ja omaishoitoperheiden tukea on viime 
vuosina määrätietoisesti kehitetty. Jatkossa edetään valtakunnallisen 
omaishoidon kehittämistyöryhmän suositusten ja mahdollisten 
lainsäädännön muutosten pohjalta omaishoidon lisäämiseksi ja 
omaishoitoperheiden jaksamisen tukemiseksi.  

Omaishoitopariskunnilla on mahdollisuus hyödyntää eri 
palveluntuottajien kuntoutusjaksoja. Sosiaali- ja terveystoimen 
palvelusetelin vakinaistamisen yhteydessä 1.1.2014 lukien on 
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mahdollista arvioida, voidaanko aloitteessa mainittuja palveluja 
suunnitella palvelusetelitoiminnan piiriin.   

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Seija Muurisen aloite 

Tiedoksi: Muutoksenhakukielto, valmistelu

Hallintokeskus

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 09.09.2013 § 915

Pöydälle 09.09.2013

HEL 2013-003799 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Sosiaali- ja terveyslautakunta 14.05.2013 § 128

HEL 2013-003799 T 00 00 03

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti antaa seuraavan lausunnon:

"Omaishoitajien jaksamista tuetaan monin keinoin, ja omaishoitoa on 
viime vuosina määrätietoisesti kehitetty.  Omaishoitoperheille 
tarjottavan kotiavun kotiavustajien määrää on lisätty, osa-aikainen yö- 
tai päivähoitovaihtoehto on otettu käyttöön, palveluohjausta on 
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tehostettu ja palvelusetelivaihtoehto on laajentunut omaishoitajan 
lakisääteisten vapaapäivien aikaisen hoidon lisäksi myös muuhun 
lyhytaikaishoitoon.

Omaishoitopariskuntien yhteisiä hoito-, loma- ja tai kuntoutusjaksoja 
tarjoavat yksityisten palveluntuottajien lisäksi myös 
Pääkaupunkiseudun Omaiset ja Läheiset ry sekä Kansaneläkelaitos. 
Pääkaupunkiseudun Omaiset ja Läheiset ry tarjoaa jäsenilleen 
omaishoitopariskuntien yhteisen lomaviikon hyvin edullisesti 280 
eurolla ja Kansaneläkelaitoksen omaishoitopariskuntien 
kuntoutuskurssit ovat maksuttomia.

Vuonna 2011 Sosiaalivirastossa selvitettiin yhteistyössä 
Pääkaupunkiseudun Omaiset ja Läheiset ry:n kanssa myös 
mahdollisuutta tarjota palvelusetelillä omaishoitopariskunnille yhteinen 
hoitojakso. Tuolloin palvelusetelivaihtoehdon ei kuitenkaan arvioitu 
olevan riittävän houkutteleva muihin vaihtoehtoihin verrattuna. Jos 
palveluseteli vakiinnutetaan yhdeksi palvelujen 
järjestämisvaihtoehdoksi Helsingissä vuodesta 2014 alkaen, arvioidaan 
mahdolliset uudet palvelusetelivaihtoehdon piiriin otettavat palvelut 
erikseen.

Valtuustoaloitteessa viitataan Oulunkylän kuntoutussairaalan tiloihin, 
jotka ovat osittain epätarkoituksenmukaiset sairaalan nykyiseen 
toimintaan. Näiden tilojen osalta ovat kuitenkin käynnistymässä 
muutostyöt, joiden jälkeen myös nämä tilat soveltuvat 
sairaalatoimintaan.

Omaishoitoa tullaan kehittämään valtakunnallisen omaishoidon 
kehittämistyöryhmän suositusten ja mahdollisten lainsäädännön 
muutosten pohjalta omaishoidon lisäämiseksi ja omaishoitoperheiden 
jaksamisen tukemiseksi.

Terveysvaikutusten arviointi

Omaishoitajien ja omaishoidettavien terveydentilan seurannalla ja 
oikea-aikaisella kuntoutuksella on vaikutusta omaishoitosuhteen 
jatkumiselle ja hoitajan ja hoidettavan hyvinvoinnille ja toimintakyvylle."

Esittelijä
virastopäällikkö
Matti Toivola

Lisätiedot
Maarit Varis, toiminnansuunnittelija, puhelin: 310 42850

maarit.varis(a)hel.fi
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§ 982
V 9.10.2013, Kaupunginhallituksen johtosäännön muuttaminen sekä 
kaupunginhallituksen johtamisen jaoston ja tietotekniikkajaoston 
asettaminen

HEL 2013-010720 T 00 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti 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

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 
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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:

 jäsen varajäsen
1. Lasse Männistö Terhi Peltokorpi
2. Laura Rissanen Seija Muurinen
3. Jarmo Nieminen Pekka Majuri
4. Emma Kari Ville Ylikahri
5. Erkki Perälä Tuuli Kousa
6. Pilvi Torsti Jorma Bergholm
7. Osku Pajamäki Maija Anttila
8. Sirpa Puhakka Silvia Modig
9. Harri Lindell Marcus Rantala

puheenjohtaja Lasse Männistö
varapuheenjohtaja Osku Pajamäki

  



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 32/2013 30 (216)
Kaupunginhallitus

Kj/7
16.09.2013

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

Tietotekniikkajaosto:

 jäsen varajäsen
1. Ulla-Marja Urho Arja Karhuvaara
2. Ossi Mäntylahti Joona Haavisto
3. Katrina Harjuhahto-Madetoja Hannele Luukkainen
4. ____________ Jasmin Hamid
5. Minerva Krohn Hannu Oskala
6. Kaarin Taipale Jouko Malinen
7. Tuomas Kurttila Miriikka Laaksonen
8. Mikko Pöri Juho Lindman
9. Kristina Juth Nuutti Hyttinen

puheenjohtaja ______________
varapuheenjohtaja Ulla-Marja Urho

  

Vielä kaupunginvaltuusto päättänee tarkastaa pöytäkirjan tämän asian 
osalta heti.

Käsittely

Vastaehdotus:
Tuuli Kousa: Esitetään, että IT-jaostoon valitaan puheenjohtajan 
henkilökohtaiseksi varajäseneksi Jasmin Hamid Sirkku Ingervon tilalle.

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

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee esittää kaupunginvaltuustolle, että 
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:
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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

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 
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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:

 jäsen varajäsen
1. Lasse Männistö Terhi Peltokorpi
2. Laura Rissanen Seija Muurinen
3. Jarmo Nieminen Pekka Majuri
4. Emma Kari Ville Ylikahri
5. Erkki Perälä Tuuli Kousa
6. Pilvi Torsti Jorma Bergholm
7. Osku Pajamäki Maija Anttila
8. Sirpa Puhakka Silvia Modig
9. Harri Lindell Marcus Rantala

puheenjohtaja Lasse Männistö
varapuheenjohtaja Osku Pajamäki

  

Tietotekniikkajaosto:

 jäsen varajäsen
1. Ulla-Marja Urho Arja Karhuvaara
2. Ossi Mäntylahti Joona Haavisto
3. Katrina Harjuhahto-Madetoja Hannele Luukkainen
4. ____________ Sirkku Ingervo
5. Minerva Krohn Hannu Oskala
6. Kaarin Taipale Jouko Malinen
7. Tuomas Kurttila Miriikka Laaksonen
8. Mikko Pöri Juho Lindman
9. Kristina Juth Nuutti Hyttinen
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puheenjohtaja ______________
varapuheenjohtaja Ulla-Marja Urho

  

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 
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. 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 32/2013 34 (216)
Kaupunginhallitus

Kj/7
16.09.2013

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

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

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 
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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 
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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Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 09.09.2013 § 938

Pöydälle 09.09.2013

HEL 2013-010720 T 00 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

02.09.2013 Pöydälle

26.08.2013 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
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§ 983
V 25.9.2013 Kallion tontin 297/12 asemakaavan muuttaminen (nro 
12126, Hakaniemen tavaratalo)

HEL 2011-004890 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että 
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee hyväksyä 11. kaupunginosan (Kallio) 
korttelin nro 297 tontin nro 12 asemakaavan muutoksen 4.12.2012 
päivätyn ja 11.4.2013 muutetun asemakaavapiirustuksen nro 12126 
mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein.

Käsittely

Esteelliset: Juha Hakola, Tarja Tenkula, Tatu Rauhamäki

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä

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

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12126 kartta, päivätty 4.12.2012, 
muutettu 11.4.2013

2 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12126 selostus, päivätty 
4.12.2012, muutettu 11.4.2013

3 Vuorovaikutusraportti 4.12.2012, täydennetty 11.4.2013
4 Osa päätöshistoriaa

Otteet

Ote Otteen liitteet
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskus

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

Helen Sähköverkko Oy
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Helsingin seudun 
ympäristöpalvelut -kuntayhtymä

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee esittää kaupunginvaltuustolle, että 
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee hyväksyä 11. kaupunginosan (Kallio) 
korttelin nro 297 tontin nro 12 asemakaavan muutoksen 4.12.2012 
päivätyn ja 11.4.2013 muutetun asemakaavapiirustuksen nro 12126 
mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein.

Tiivistelmä

Tontti sijaitsee Kallion Hakaniemessä, osoitteessa Siltasaarenkatu 6-
10, Paasivuorenkatu 4-6.

Asemakaavan muutosehdotus mahdollistaa korttelin 297 tontilla 12 
päivittäistavaramyymälän rakentamisen HOK-Elannon tavaratalon 
kellarikerrokseen ja kiinteistön ilmanvaihtolaitteiden ja huollon 
uudelleenjärjestelyt.  Kaavamääräyksellä on määrätty 
ilmanvaihtolaitteiden korkein sallittu melutaso viereisten rakennusten 
seinällä. Arkkitehti Onni Tarjanteen suunnittelema kaupunkikuvallisesti, 
rakennustaiteellisesti ja historiallisesti arvokas tavaratalorakennus 
suojellaan. Asemakaavan muutosehdotuksessa on varaukset 
maanalaisen raideliikenteen, Pisaran, ja maanalaisen 
pysäköintilaitoksen kulkuyhteyksiin.

Tontin rakennusoikeudessa, 30 650 kerrosneliömetriä, on lisäystä 4 
922 kerrosneliömetriä nykyiseen asemakaavaan verrattuna. 
Lisäyksestä on noin 300 kerrosneliömetriä kerroksiin sijoittuvaa ja noin 
3 800 kerrosneliömetriä yläkellariin sijoittuvaa myymälätilaa. Lisäksi 
maanalaisiin tiloihin sijoittuu rakennusoikeuteen laskettavia uusia 
huolto- ja lastaustiloja. Asemakaavan muutosehdotuksen 
tonttitehokkuus on noin e = 4,77.

Esittelijä

Helsingin Yleiskaava 2002:ssa alue on keskustatoimintojen aluetta ja 
myös kulttuurihistoriallisesti, rakennustaiteellisesti ja maisemakulttuurin 
kannalta merkittävää aluetta. Kaavaehdotus on yleiskaavan mukainen.

Tontti on yksityisomistuksessa ja aloite asemakaavan muuttamiseksi 
on tullut omistajalta. 

Suunnittelun vaiheet ja vuorovaikutus
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Osallistuminen ja vuorovaikutus on järjestetty osallistumis- ja 
arviointisuunnitelman perusteella.  

Asemakaavan muutosehdotus on ollut julkisesti nähtävillä 
11.1.–11.2.2013.  

Ehdotuksesta ei ole tehty muistutuksia. 

Helsingin Energialla -liikelaitoksella, pelastuslautakunnalla, Helsingin 
seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymällä, kaupunginmuseon 
kulttuuriympäristöyksiköllä, yleisten töiden lautakunnalla ja 
ympäristökeskuksella ei ole huomautettavaa asemakaavan 
muutosehdotuksesta.  

Helen Sähköverkko Oy esittää, että jakelumuuntamolle tehdään 
merkintä kaavakarttaan ja sen selostukseen.  

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

Asemakaavan muutosehdotukseen tehdyt muutokset

Asemakaavan muutosehdotukseen on lausuntojen ja kiinteistön 
omistajan kanssa käytyjen neuvottelujen perusteella lisätty määräys 
sähkönmuuntoaseman sijoittamisesta tontille sekä tarkistettu tontin 
rakennusoikeuslukua jatkosuunnittelun johdosta.

Tehdyt muutokset eivät ole olennaisia, joten ehdotusta ei ole tarpeen 
asettaa uudelleen nähtäville. Muutoksista on neuvoteltu asianomaisten 
hallintokuntien kanssa ja niitä, joiden etua muutokset koskevat, on 
kuultu erikseen.  

Kaavamuutos korottaa tontin arvoa merkittävästi, joten tontinomistajien 
kanssa on käyty kaupunginhallituksen 9.2.2004 tekemän maapoliittisen 
päätöksen mukaiset neuvottelut. Kaupunginhallitus on hyväksynyt 
ehdollisena allekirjoitetun maankäyttösopimuksen 9.9.2013. 
Maankäyttösopimus sisältyy esityslistan oheismateriaaliin.

Esittelijä toteaa, että päätösehdotus on lautakunnan esityksen 
mukainen.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä

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

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Liitteet
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1 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12126 kartta, päivätty 4.12.2012, 
muutettu 11.4.2013

2 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12126 selostus, päivätty 
4.12.2012, muutettu 11.4.2013

3 Vuorovaikutusraportti 4.12.2012, täydennetty 11.4.2013
4 Osa päätöshistoriaa

Oheismateriaali

1 Ilmakuva
2 Maankäyttösopimus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskus

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

Helen Sähköverkko Oy
Helsingin seudun 
ympäristöpalvelut -kuntayhtymä

Tiedoksi

Kaupunkisuunnittelulautakunta
Kiinteistölautakunta
Rakennuslautakunta
Yleisten töiden lautakunta
Pelastuslautakunta
Ympäristölautakunta
Helsingin Energia -liikelaitos
Kaupunkisuunnitteluvirasto

Päätöshistoria

Kaupunkisuunnitteluvirasto 11.4.2013

HEL 2011-004890 T 10 03 03

Ksv 0793_2

11. kaupunginosan (Kallio) korttelin 297 tonttia 12 koskevasta 
asemakaavan muutosehdotuksesta annetut lausunnot.
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Kaupunkisuunnittelulautakunta puolsi 4.12.2012 asemakaavan 
muutosehdotuksen hyväksymistä.

Asemakaavan muutos mahdollistaa korttelin 297 tontilla 12 
päivittäistavaramyymälän rakentamisen tavaratalon kellarikerrokseen ja 
kiinteistön ilmanvaihtolaitteiden ja huollon uudelleenjärjestelyt. 
Kaavamääräyksellä on määrätty ilmanvaihtolaitteiden korkein sallittu 
melutaso viereisten rakennusten seinällä. Kaupunkikuvallisesti, 
rakennustaiteellisesti ja historiallisesti arvokas tavaratalorakennus 
suojellaan. Asemakaavan muutoksessa on varaukset maanalaisen 
raideliikenteen, Pisaran, ja maanalaisen pysäköintilaitoksen 
kulkuyhteyksiin. Tontin rakennusoikeudessa 30 650 kerrosneliömetriä 
on lisäystä 4 922 kerrosneliömetriä nykyiseen asemakaavaan 
verrattuna. Lisäyksestä on noin 300 kerrosneliömetriä kerroksiin 
sijoittuvaa ja noin 3 800 kerrosneliömetriä yläkellariin sijoittuvaa 
myymälätilaa. Lisäksi maanalaisiin tiloihin sijoittuu rakennusoikeuteen 
laskettavia uusia huolto- ja lastaustiloja. Asemakaavan muutoksen 
tonttitehokkuus on noin e = 4,77. 

Asemakaavan muutosehdotus on ollut julkisesti nähtävillä 
11.1.–11.2.2013. 

Ehdotuksesta ei ole tehty muistutuksia. Ehdotuksesta ovat antaneet 
lausuntonsa Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä, 
Helsingin Energia ja Helen Sähköverkko Oy, kaupunginmuseon 
kulttuuriympäristöyksikkö, pelastuslautakunta, kiinteistölautakunta, 
yleisten töiden lautakunta ja ympäristökeskus.

Helsingin Energialla (8.2.2013), pelastuslautakunnalla (29.1.2013), 
Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymällä (22.2.2013), 
kaupunginmuseon kulttuuriympäristöyksiköllä (8.1.2013), yleisten 
töiden lautakunnalla (19.2.2013) ja ympäristökeskuksella (15.2.2013) ei 
ole huomautettavaa asemakaavan muutosehdotuksesta. 

Helen Sähköverkko Oy toteaa (12.2.2013), että muutosalueen 
tavaratalokorttelin sähkönjakelu on toteutettu keskijänniteliittymänä 
tavaratalokiinteistön omasta muuntamosta. Asiakkaan muuntamo 
sijaitsee Paasivuorenkatu 4-6 puoleisessa toimistorakennuksessa, 
jonka yläkellaritasolla on myös Helen Sähköverkon 
jakelumuuntamotila. Jakelumuuntamo palvelee muutosalueen 
ulkopuolista sähkönjakelua. Helen Sähköverkko Oy esittää, että 
jakelumuuntamolle tehdään merkintä kaavakarttaan ja sen 
selostukseen. Helen Sähköverkko Oy:llä ei ole muutosehdotukseen 
muuta huomautettavaa.

Kiinteistölautakunta toteaa (21.3.2012), että kaavamuutos korottaa 
tontin arvoa merkittävästi, joten kaupunginhallituksen 9.2.2004 
tekemän maapoliittisen päätöksen mukaiset neuvottelut tulee käydä 
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tontinomistajien kanssa. Kaavamuutoksen käsittelyä ei tulisi jatkaa 
ennen kuin tontinomistajien kanssa on tehty sopimus. Lautakunnalla ei 
ole huomauttamista itse kaavamuutosehdotuksen johdosta.

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 määräys sähkönjakelumuuntamon 
sijoittamisesta tontille. 

Kaupunkisuunnitteluvirasto on muuttanut asemakaavan 
muutosehdotusta jatkosuunnittelun johdosta seuraavasti:

 tontin rakennusoikeusluku on muutettu vastaamaan tarkistettua 
viitesuunnitelmaa 31 500 kerrosneliömetristä lukuun 30 650 
kerrosneliömetriä.  

Kaavaselostukseen on tehty vastaavat tarkistukset.

Jatkotoimenpiteet

Kaava-alueeseen tai sen osaan liittyy maankäyttösopimusmenettely, 
joka tulee saattaa päätökseen ennen kaavan hyväksymistä. 

Kaupunkisuunnitteluviraston mielestä tehdyt muutokset eivät ole 
olennaisia, joten ehdotusta ei ole tarpeen asettaa uudelleen nähtäville. 
Muutoksista on neuvoteltu asianomaisten hallintokuntien kanssa ja 
niitä, joiden etua muutokset koskevat, on kuultu erikseen.

Lisätiedot
Martin Bunders, arkkitehti, puhelin: 310 37203

martin.bunders(a)hel.fi

Kiinteistölautakunta 21.03.2013 § 136

HEL 2011-004890 T 10 03 03

Kiinteistökartta G3 T3, Siltasaarenkatu 6-10, Paasivuorenkatu 4-6

Päätös

Lautakunta päätti antaa kaupunkisuunnittelulautakunnalle Kallion 
korttelin nro 297 tontin nro 12 (Hakaniemen tavaratalo ja 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 32/2013 43 (216)
Kaupunginhallitus

Kaj/1
16.09.2013

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

toimistorakennukset) asemakaavan muutosehdotuksesta nro 12126 
seuraavan lausunnon:

Lautakunta toteaa, että aloitteen asemakaavan muuttamisesta ovat 
tehneet tontin 11297/12 määräosin omistavat Kiinteistö Oy 
Paasivuorenkatu 4-6, Kiinteistö Oy Siltasaarenkatu 8-10 ja Kiinteistö 
Oy Siltasaarenkatu 6.

Kaavamuutoksen tavoitteena on liike- ja toimistokiinteistön 
kehittäminen, arvokkaan tavaratalon suojelu, huoltoliikenteen ja 
kiinteistön ilmanvaihtolaitteiden ajanmukaistaminen kiinteistön 
toiminnan edellyttämällä tavalla ja niin, että naapureille aiheutuvat 
meluhäiriöt vähenevät. Tavoitteena on myös varautuminen 
maanalaisen raideliikenteen, Pisaran, ja maanalaisen 
pysäköintilaitoksen kulkuyhteyksiin.

Kaavamuutoksessa liikerakennusten tontista 11297/12 (AL) 
muodostetaan liike- ja toimistorakennusten korttelialue (K), jolla 
sallitaan sijoittaa enintään 4 500 k-m² liiketilaa ensimmäiseen 
kellarikerrokseen. Tontin rakennusoikeus on 31 300 k-m², josta lisäystä 
on 5 572 k-m² voimassa olevaan asemakaavaan verrattuna.

Kaavamuutos korottaa tontin 11297/12 arvoa merkittävästi, joten 
kaupunginhallituksen 9.2.2004 tekemän maapoliittisen päätöksen 
mukaiset neuvottelut tulee käydä tontinomistajien kanssa. 
Kaavamuutoksen käsittelyä ei tulisi jatkaa ennen kuin tontinomistajien 
kanssa on tehty sopimus. 

Lautakunnalla ei ole huomauttamista itse kaavamuutosehdotuksen 
johdosta.

Esittelijä
vs. osastopäällikkö
Esko Patrikainen

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

esko.patrikainen(a)hel.fi
Kirsi Federley, tonttiasiamies, puhelin: 310 36451

kirsi.federley(a)hel.fi

Helsingin Energia -liikelaitos 21.2.2013

HEL 2011-004890 T 10 03 03

Helsingin Energian lausunto liitteenä. 

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

jouni.kivirinne(a)helen.fi
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Yleisten töiden lautakunta 19.02.2013 § 60

HEL 2011-004890 T 10 03 03

Päätös

Yleisten töiden lautakunta päätti antaa kaupunkisuunnitteluvirastolle 
seuraavan lausunnon:

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

Esittelijä
kaupunginarkkitehti
Jukka Kauto

Lisätiedot
Petri Arponen, aluesuunnittelija, puhelin: 310 38440

petri.arponen(a)hel.fi
Anni Tirri, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38335

anni.tirri(a)hel.fi

Ympäristölautakunta 29.01.2013 § 35

HEL 2011-004890 T 10 03 03

Päätös

Ympäristölautakunta päätti, että 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 § 23

HEL 2011-004890 T 10 03 03

Päätös

Pelastuslautakunta päätti todeta, ettei sillä ole huomautettavaa 
pelastustoimen osalta koskien Kallion korttelin 297, tontin 12 
asemakaavan muutosta.
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Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian 
valmistelua. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91§.

Esittelijä
pelastuskomentaja
Simo Wecksten

Lisätiedot
Juha Rintala, vanhempi palotarkastaja, puhelin: 310 31235

juha.rintala(a)hel.fi

Kaupunginmuseo Kulttuuriympäristöyksikkö 8.1.2013

HEL 2011-004890 T 10 03 03

Helsingin kaupunginmuseo on tutustunut Hakaniemen Hakaniemen 
HOK-Elannon tavarataloa ja toimistorakennusten kiinteistöä koskevaan 
asemakaavan muutosehdotukseen. Asemakaavan muutoksen taustalla 
on tavaratalon kellarikerrokseen suunniteltava päivittäistavaramyymälä, 
ilmanvaihtolaitteiden rakentaminen tavaratalon ullakolle sekä 
huoltopihan ja ajoluiskan kattaminen. Lisäksi tavaratalorakennus 
suojellaan asemakaavamääräyksellä. 

Asemakaavan muutoksella tullaan suojelemaan entinen Elannon (nyk. 
Sokos) tavaratalo julkisivuiltaan ja kadunpuoleiselta vesikatoltaan. 
Rakennuksessa on tapahtunut vuosien mittaan lukuisia muutoksia 
sisällä, mutta sen julkisivut ovat säilyneet verrattain hyvin. 
Suojelumääräyksessä korjausten tavoitteeksi on otettu lähtökohdaksi 
palauttaminen alkuperäiseen tai siihen verrattavaan suuntaan. Korjaus-
, muutos- tai lisärakentamistyöt eivät saa heikentää rakennuksen 
kulttuurihistoriallisia arvoja. 

Kaupunginmuseolla ei ole huomautettavaa asemakaavan 
muutosehdotukseen.

4.9.2012 Lausunto annettu

Lisätiedot
Johanna Björkman, tutkija, puhelin: +358 9 310 36473

johanna.bjorkman(a)hel.fi

Kaupunkisuunnittelulautakunta 04.12.2012 § 434

HEL 2011-004890 T 10 03 03

Ksv 0793_2, Siltasaarenkatu 6-10, Paasivuorenkatu 4-6, karttaruutu G3

Päätös

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti
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 lähettää 4.12.2012 päivätyn 11. kaupunginosan (Kallio) korttelin 
297 tontin 12 asemakaavan muutosehdotuksen nro 12126 
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. 

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

Päätösjakelu:

 kaupunginhallitus
 hallintokeskus/Kaj:n rooteli, Rämö
 laskutus, hallintokeskus, Maunula 
 laskutus, kaupunkisuunnitteluvirasto, Koski

Esittelijä
asemakaavapäällikkö
Olavi Veltheim

Lisätiedot
Martin Bunders, arkkitehti, puhelin: 310 37203

martin.bunders(a)hel.fi
Leena Makkonen, arkkitehti, rakennussuojelu, puhelin: 310 37262

leena.makkonen(a)hel.fi
Sakari Montonen, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37134

sakari.montonen(a)hel.fi
Seija Narvi, insinööri, teknistaloudellinen suunnittelu, puhelin: 310 37255

seija.narvi(a)hel.fi

Rakennusvirasto 5.9.2012

HEL 2011-004890 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluvirasto on 15.8.2012 pyytänyt rakennusviraston 
mielipidettä Hakaniemen HOK-Elannon tavaratalon ja 
toimistorakennuksen asemakaavan muutosluonnoksesta. Muutosalue 
sijaitsee 11. kaupunginosassa (Kallio), osoitteessa Siltasaarenkatu 6-
10 ja Paasivuorenkatua 4-6.

HOK-Elanto Hakaniemen tavaratalon (Sokos Hakaniemi) ja 
toimistorakennusten kiinteistössä suunnitellaan 
päivittäistavaramyymälää kellarikerrokseen, ilmanvaihtolaitteiden 
rakentamista tavaratalorakennuksen ullakolle ja huoltopihan ja 
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ajoluiskan kattamista. Kaupunkikuvallisesti, rakennustaiteellisesti ja 
historiallisesti arvokas tavaratalo-rakennus on tarkoitus suojella 
asemakaavamääräyksellä.

Asemakaavan muutosehdotuksessa on varattu kulkuyhteydet 
rakennuksen kautta maanalaisen raideliikenteen asematiloihin ja 
yleiseen maanalaiseen pysäköintilaitokseen. Asemakaavan muutos ei 
aiheuta kustannuksia rakennusvirastolle. 

Rakennusvirastolla ei ole huomautettavaa asemakaavan 
muutosluonnokseen.

Lisätiedot
Arponen Petri, aluesuunnittelija, puhelin: 310 38440

petri.arponen(a)hel.fi
Elmeri Ahti, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38335

elmeri.ahti(a)hel.fi
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§ 984
V 25.9.2013 Laajasalon korttelien 49287- 49297 ja puisto-, vesi- ja 
katualueiden sekä venesataman asemakaavan hyväksyminen (nro 
12130, Kruunuvuorenranta, Haakoninlahti 2)

Pöydälle 16.09.2013

HEL 2011-004839 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä

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

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Otteet

Ote Otteen liitteet
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskus

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, 
asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen
Liite 1
Liite 2
Liite 5
Liite 6
Liite 7

Helen Sähköverkko Oy Esitysteksti
Helsingin seudun liikenne -
kuntayhtymä

Esitysteksti

Helsingin seudun 
ympäristöpalvelut -kuntayhtymä

Esitysteksti

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto 
(Tukes), Helsinki

Esitysteksti

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee esittää kaupunginvaltuustolle, että 
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee hyväksyä 49. kaupunginosan 
(Laajasalo) korttelien nro 49287- 49297 ja puisto-, vesi- ja katualueiden 
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sekä venesataman asemakaavan (Kruunuvuorenranta, Haakoninlahti 
2) 13.11.2012 päivätyn ja 19.8.2013 muutetun piirustuksen nro 12130 
mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein. 
Asemakaavan myötä muodostuvat uudet korttelit nro 49287- 49297.

Tiivistelmä

Alue on osa tulevan Kruunuvuorenrannan tehokkaimmin rakennettua 
aluetta. Pääosalle aluetta on suunniteltu kerrostalovaltaisia 
asuinkortteleita, jotka sisältävät eri talotyyppejä sekä suuria 
yhteispihoja. Rakentamisen korkeus laskee itärantaa kohden, missä 
rakentaminen liittyy saaristomaisemaan. Alueen eteläosaan on 
osoitettu aluevaraus liikuntaviraston merelliselle tukikohdalle, joka 
palvelisi koko Helsingin ranta- ja vesialueita. Toistaiseksi hankkeelle ei 
kuitenkaan ole varattu määrärahoja talousarviossa vuodelle 2013 eikä 
myöskään investointisuunnitelmassa vuosille 2013-2017.  Alueen 
eteläosaan sijoittuu linja-auton ja raitiovaunun päätepysäkit. Itärannalle 
on suunniteltu asukkaiden käyttöön tuleva rantasaunarivistö sekä 
suurempi asukastila esimerkiksi juhlatilaisuuksiin. Kaava-alueelle on 
mahdollista rakentaa 89 200 k-m2 asuntoja, 2 400 k-m2 toimitiloja sekä 
1 200 k-m2:n kokoinen omalle tontille sijoittuva päiväkoti. Kaava-alueen 
kunnallistekniset kustannukset kaupungille olisivat arviolta noin 17 
miljoonaa euroa ja merellisen tukikohdan noin 13-15 miljoonaa euroa.

Kaava-alue tarjoaa asunnot noin 12 000 asukkaalle merellisellä ja 
luonnonläheisellä alueella.

Asemakaava toteutetaan Kruunuvuorenrannan aluerakentamisprojektin 
osana. Kunnallistekniikan rakentaminen on tarkoitus aloittaa vuonna 
2013 ja asuntorakentaminen 2014.

Esittelijä

Helsingin yleiskaava 2002:ssa alue kuuluu laajempaan pääosin 
kerrostalovaltaiselle asumiselle ja pientalovaltaiselle asumiselle 
osoitettuun alueeseen. Kruunuvuorenrannan osayleiskaavassa pääosa 
alueesta on merkitty kerrostalovaltaiseksi asuinalueeksi. Alue on 
asemakaavoittamaton.

Helsingin kaupunki omistaa lähes koko alueen. ST1 Oy omistaa pienen 
alueen eteläosassa.

Kaavoitustyö on käynnistetty kaupunkisuunnitteluviraston aloitteesta.

Asemakaavan tavoitteena on Kruunuvuorenrannan osayleiskaavan 
mukaisesti rakentaa alueelle korkeatasoinen, merellinen asuinalue. 
Asuinkortteleista, kaduista ja puistoista on pyritty muodostamaan 
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viihtyisää ja vaihtelevaa asuinympäristöä, joka tarjoaa monenlaisia 
talotyyppejä ja asuntoja.

Kaavan toteuttaminen aiheuttaa kaupungille suuruusluokaltaan 
seuraavat rakentamiskustannukset (alv 0 %, 10/2012): kadut 11 milj. 
euroa, puistot 1 milj. euroa, päiväkoti 5 milj. euroa, yhteensä 17 milj. 
euroa. Asemakaava-alueen tonttitulot ovat suuruusluokaltaan 50 milj. 
euroa. Vesihuollon rakentamiskustannukset ovat n. 3 milj. euroa. 
Asemakaava-aluetta laajempaa aluetta palvelevan merellisen  
tukikohdan rakentamiskustannus on 13–15 milj. euroa. Kuluttajilta 
käyttömaksuina peritään jätteen putkikeräyksen, sähköverkon (1,0 milj. 
euroa) ja kaukolämpöverkon (1,0 milj. euroa) rakentamiskustannukset.

Osallistuminen ja vuorovaikutus on järjestetty osallistumis- ja 
arviointisuunnitelman mukaisesti. Osallistumis- ja 
arviointisuunnitelmasta on saatu seitsemän kannanottoa ja kaksi 
mielipidettä.

Asemakaavaehdotus on ollut julkisesti nähtävillä 30.11.2012 - 
4.1.2013.

Ehdotuksesta ei ole tehty muistutuksia. Ehdotuksesta ovat antaneet 
lausuntonsa liikuntavirasto, turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes, 
Helen Sähköverkko Oy, Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä, 
sosiaali- ja terveysvirasto, pelastuslautakunta, Helsingin Energia -
liikelaitos, Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä, 
ympäristölautakunta, Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskus, yleisten töiden lautakunta, kiinteistölautakunta sekä 
talous- ja suunnittelukeskus.

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

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto toteaa, että Laajasalon alueella ei ole 
enää laajamittaista vaarallisten kemikaalien varastotoimintaa 
harjoittavia tuotantolaitoksia. 

Talous- ja suunnittelukeskus toteaa, että alueen eteläosaan suunniteltu 
liikuntaviraston merellinen tukikohta ei sisälly vuoden 2013 talousarvion 
liitteenä olevaan investointiohjelmaan vuosiksi 2013–2017. Merellisen 
tukikohdan rahoitus on siten jatkossakin epävarma. 

Muissa lausunnoissa esitettiin pysäköintipaikkojen, 
jalankulkuyhteyksien ja päiväkodin saattoliikenteen järjestämiseen, 
katualueiden mitoitukseen ja puiden tilantarpeeseen sekä vesihuollon 
rakentamiskustannuksiin liittyviä tarkennuksia. Lisäksi huomautettiin, 
että rakennus- ja aluesuunnittelussa on huomioitava pelastusohjeen 
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antamat mitoitusperiaatteet sekä rakentamismääräyskokoelman 
määräykset erityisesti koskien sammutus- ja pelastustehtävien 
järjestelyjä, ja pidettiin tärkeänä, että alueella noudatetaan 
kaupunginhallituksen hyväksymiä esteettömyyslinjauksia.

Lisäksi esitettiin, että päiväkodin tilavaraus tulee muuttaa velvoittavasta 
sallivaan muotoon, kaavakarttaan tulee merkitä merellisen tukikohdan 
katos, asemakaavaan tulee merkitä tilavaraukset lumimassojen 
välivarastointia varten ja että alueen eteläisintä osaa (VP/E) ei pidä 
merkitä puistoksi vaan se tulee olla kokonaisuudessaan esimerkiksi 
erityisaluetta, joka palvelee venesatama-aluetta (LV/E).

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus katsoi, että 
asemakaava toteuttaa oikeusvaikutteisen osayleiskaavan periaatteita 
ja täyttää pääosin sille maankäyttö- ja rakennuslaissa asetetut 
vaatimukset. Kaavaselostuksessa ei ole esitetty arviota tarvittavista 
ruoppaus- ja täyttömääristä. Ilman näitä tietoja kaavan 
ympäristövaikutusten arviointi on vaillinaista. Arvioita tulee täydentää 
tältä osin. Kortteleissa 49295 - 49297 kadunpuoleiset parvekkeet tulee 
määrätä lasitettaviksi.

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

Kaupunkisuunnitteluvirasto on 19.8.2013 tarkistanut 
asemakaavaehdotusta lausuntojen johdosta ja täydentänyt 
kaavaselostusta kuten asemakaavan selostuksesta ja esityslistan 
liitteestä 6 tarkemmin ilmenee. 

Esitystä VP/E alueen käyttötarkoituksen muuttamisesta kokonaan 
merellistä tukikohtaa palvelevaksi erityisalueeksi virasto ei ole pitänyt 
tarkoituksenmukaisena. Alue on asemakaavaehdotuksessa varattu 
puistoksi kunnes tukikohdalle tulee laajentamistarvetta. Tällä hetkellä ei 
ole tiedossa kuinka suurta osaa alueesta mahdollinen laajentumistarve 
koskisi tai milloin sen toteuttaminen olisi ajankohtaista. Asukkaiden ja 
kaupunkikuvan kannalta on perusteltua varata alue puistoksi kunnes 
tukikohdalle tulee laajentumistarvetta. Laajentumistarpeeseen on 
kuitenkin tarkoituksenmukaista varautua nyt, kun alueen maankäyttö 
ratkaistaan asemakaavalla. Aluetta koskevia kaavamääräyksiä on 
lausuntojen johdosta tarkistettu.

Lumimassojen välivarastointi on tarkoitus hoitaa alueellisesti 
Kruunuvuorenrannan alueella. Jatkossa selvitetään mahdollisuus 
hyödyntää merellisen tukikohdan laajaa piha-aluetta osittain lumen 
välivarastointiin. 

Kaava-alueeseen ei liity maankäyttösopimusmenettelyä.
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Esittelijä toteaa, etteivät tehdyt muutokset ole olennaisia, joten 
ehdotusta ei ole tarpeen asettaa uudelleen nähtäville. Muutoksista on 
neuvoteltu asianomaisten hallintokuntien kanssa.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä

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

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaavaehdotuksen nro 12130 kartta, päivätty 13.11.2012, 
muutettu 19.8.2013

2 Asemakaavaehdotuksen nro 12130 selostus, päivätty 13.11.2012, 
muutettu 19.8.2013

3 Havainnekuva, Kruunuvuorenranta, 19.8.2013
4 Havainnekuva, Haakoninlahti 2, 19.8.2013
5 Vuorovaikutusraportti 29.11.2011, täydennetty 19.08.2013
6 Tehdyt muutokset 19.8.2013
7 Osa päätöshistoriaa

Oheismateriaali

1 Ilmakuva,  Haakoninlahti 2, 19.8.2013

Otteet

Ote Otteen liitteet
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskus

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, 
asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen
Liite 1
Liite 2
Liite 5
Liite 6
Liite 7

Helen Sähköverkko Oy Esitysteksti
Helsingin seudun liikenne -
kuntayhtymä

Esitysteksti

Helsingin seudun 
ympäristöpalvelut -kuntayhtymä

Esitysteksti

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto 
(Tukes), Helsinki

Esitysteksti

Tiedoksi
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Kaupunkisuunnittelulautakunta
Kiinteistölautakunta
Rakennuslautakunta
Talous- ja suunnittelukeskus
Ympäristölautakunta
Pelastuslautakunta
Yleisten töiden lautakunta
Liikuntavirasto
Sosiaali- ja terveysvirasto
Helsingin Energia -liikelaitos

Päätöshistoria

Kaupunkisuunnitteluvirasto 19.8.2013

HEL 2011-004839 T 10 03 03

Ksv 1662

49. kaupunginosan (Laajasalo, Kruunuvuorenranta) kortteleita 
49287–49297 ja puisto-, vesi- ja katualueita sekä venesatamaa 
koskevasta asemakaavaehdotuksesta (muodostuvat uudet korttelit 
49287–49297) annetut lausunnot.

Kaupunkisuunnittelulautakunta puolsi 13.11.2012 
asemakaavaehdotuksen hyväksymistä.

Alue on osa tulevan Kruunuvuorenrannan tehokkaimmin rakennettua 
aluetta. Pääosalle aluetta on suunniteltu kerrostalovaltaisia 
asuinkortteleita, jotka sisältävät eri talotyyppejä sekä suuria 
yhteispihoja. Rakentamisen korkeus laskee itärantaa kohden, missä 
rakentaminen liittyy saaristomaisemaan. Alueen eteläosaan sijoittuu 
liikuntaviraston merellinen tukikohta, joka palvelee koko Helsingin 
ranta- ja vesialueita. Alueen eteläosaan sijoittuu linja-auton ja 
raitiovaunun päätepysäkit. Itärannalle on suunniteltu asukkaiden 
käyttöön tuleva rantasaunarivistö sekä suurempi asukastila esimerkiksi 
juhlatilaisuuksiin. Alueelle rakennetaan 89 200 k-m2 asuntoja, 2 400 k-
m2 toimitiloja, 1 200 k-m2 kokoinen omalle tontille sijoittuva päiväkoti.

Asemakaavaehdotus on ollut julkisesti nähtävillä 30.11.2012 - 
4.1.2013.

Ehdotuksesta ei ole tehty muistutuksia. Ehdotuksesta ovat antaneet 
lausuntonsa liikuntavirasto, turvallisuus- ja kemikaalivirasto, Helen 
Sähköverkko Oy, Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä, Helsingin 
sosiaali- ja terveysvirasto, pelastuslautakunta, Helsingin Energia, 
Helsingin seudun ympäristöpalvelut, ympäristölautakunta, elinkeino-, 
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liikenne- ja ympäristökeskus, yleisten töiden lautakunta, 
kiinteistölautakunta sekä talous- ja suunnittelukeskus.

Helsingin Energialla, Helen Sähköverkko Oy:llä ja 
ympäristökeskuksella ei ole huomautettavaa 
asemakaavaehdotuksesta. 

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto toteaa, että Laajasalon alueella ei ole 
enää laajamittaista vaarallisten kemikaalien varastotoimintaa 
harjoittavia tuotantolaitoksia. 

Talous- ja suunnittelukeskus toteaa, että alueen eteläosaan suunniteltu 
liikuntaviraston merellinen tukikohta ei sisälly vuoden 2013 talousarvion 
liitteenä olevaan investointiohjelmaan vuosiksi 2013–2017. Merellisen 
tukikohdan rahoitus on siten jatkossakin epävarma. 

Muissa lausunnoissa esitettiin pysäköintipaikkojen, 
jalankulkuyhteyksien ja päiväkodin saattoliikenteen järjestämiseen, 
katualueiden mitoitukseen ja puiden tilantarpeeseen sekä vesihuollon 
rakentamiskustannuksiin liittyviä tarkennuksia. Lisäksi huomautettiin, 
että rakennus- ja aluesuunnittelussa on huomioitava pelastusohjeen 
antamat mitoitusperiaatteet sekä rakentamismääräyskokoelman 
määräykset erityisesti koskien sammutus- ja pelastustehtävien 
järjestelyjä, ja pidettiin tärkeänä, että alueella noudatetaan 
kaupunginhallituksen hyväksymiä esteettömyyslinjauksia.

Lisäksi esitettiin, että päiväkodin tilavaraus tulee muuttaa velvoittavasta 
sallivaan muotoon, kaavakarttaan tulee merkitä merellisen tukikohdan 
katos, asemakaavaan tulee merkitä tilavaraukset lumimassojen 
välivarastointia varten ja että alueen eteläisintä osaa (VP/E) ei pidä 
merkitä puistoksi vaan se tulee olla kokonaisuudessaan esimerkiksi 
erityisaluetta, joka palvelee venesatama-aluetta (LV/E).

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus katsoi, että 
asemakaava toteuttaa oikeusvaikutteisen osayleiskaavan periaatteita 
ja täyttää pääosin sille maankäyttö- ja rakennuslaissa asetetut 
vaatimukset. Kaavaselostuksessa ei ole esitetty arviota tarvittavista 
ruoppaus- ja täyttömääristä. Ilman näitä tietoja kaavan 
ympäristövaikutusten arviointi on vaillinaista. Arvioita tulee täydentää 
tältä osin. Kortteleissa 49295 - 49297 kadunpuoleiset parvekkeet tulee 
määrätä lasitettaviksi.

Muutoin lausunnoissa katsottiin, että asemakaava luo edellytykset 
viihtyisän ja kaupunkikuvallisesti korkeatasoisen asuinalueen 
toteuttamiselle. Kaava-alueen tontit sekä yleiset alueet ovat hyvin 
suunniteltuja ja kaava mahdollistaa monimuotoisen ja 
toteuttamiskelpoisen asuinalueen.
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Lausunnot on referoitu tarkemmin ja niihin on annettu vastineet liitteenä 
olevassa vuorovaikutusraportissa.

Asemakaavaehdotusta on lausuntojen johdosta tarkistettu ja 
kaavaselostusta täydennetty kuten asemakaavan selostuksesta ja 
oheisesta liitteestä tarkemmin ilmenee.

Esitystä VP/E alueen käyttötarkoituksen muuttamisesta kokonaan 
merellistä tukikohtaa palvelevaksi erityisalueeksi virasto ei ole pitänyt 
tarkoituksenmukaisena. Alue on asemakaavaehdotuksessa varattu 
puistoksi kunnes tukikohdalle tulee laajentamistarvetta. Tällä hetkellä ei 
ole tiedossa kuinka suurta osaa alueesta mahdollinen laajentumistarve 
koskisi tai milloin sen toteuttaminen olisi ajankohtaista. Asukkaiden ja 
kaupunkikuvan kannalta on perusteltua varata alue puistoksi kunnes 
tukikohdalle tulee laajentumistarvetta. Laajentumistarpeeseen on 
kuitenkin tarkoituksenmukaista varautua nyt, kun alueen maankäyttö 
ratkaistaan asemakaavalla. Aluetta koskevia kaavamääräyksiä on 
lausuntojen johdosta tarkistettu.

Lumimassojen välivarastointi on tarkoitus hoitaa alueellisesti 
Kruunuvuorenrannan alueella. Jatkossa selvitetään mahdollisuus 
hyödyntää merellisen tukikohdan laajaa piha-aluetta osittain lumen 
välivarastointiin. 

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 kanssa.

Lisätiedot
Tyko Saarikko, arkkitehti, puhelin: 310 37441

tyko.saarikko(a)hel.fi

Talous- ja suunnittelukeskus 3.4.2013

HEL 2011-004839 T 10 03 03

Talous- ja suunnittelukeskus toteaa, että asemakaavaselostuksen 
mukaan kaavan toteuttaminen aiheuttaa kaupungille suuruusluokaltaan 
kadunrakentamiskustannuksia 11 milj. euroa ja 
puistorakentamiskustannuksia 1 milj. euroa (alv 0 %, 10/2012). Mikäli 
asemakaavan julkisten lähipalvelurakennusten korttelialueelle 
suunniteltu päiväkoti toteutetaan, kaupungille koituu siitä 
rakentamiskustannuksia 5 milj. euroa. Edellä mainitut 
rakentamiskustannukset ovat yhteensä 17 milj. euroa. Lukuun ei sisälly 
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kaavassa asuinrakennuksen yhteyteen velvoitetun päiväkotitilan 
toteuttaminen. Asemakaava-aluetta laajempaa aluetta palvelevan 
merellisen tukikohdan rakentamiskustannus esirakentamisineen on 
15 milj. euroa. Asemakaava-alueen tonttitulot ovat suuruusluokaltaan 
50 milj. euroa, johon on pääomitettu myös vuokrattavista tonteista 
saatavat tulot.

Pysäköintivaihtoehdoista laaditun rakenneteknisen yleissuunnitelman 
perusteella pysäköintilaitokset on mahdollista toteuttaa pihakannen 
alapuolisina laitoksina. Pysäköintilaitosten rakentamiskustannukset 
ovat arvioiden perusteella 27 000-32 000 euroa/autopaikka (alv 0 %). 
Alueen hyvät geotekniset rakennettavuusolosuhteet sekä kaavan 
runsas kerrosala ja tehokas massoittelu mahdollistavat erityyppistä 
asuntotuotantoa. 

Talous- ja suunnittelukeskuksen toteaa, että kaupungin 
investointitalouden kannalta asemakaavan toteuttavuuteen vaikuttaa, 
luovutetaanko tontteja myymällä vai vuokraamalla. Vuokrauksesta 
saatavat tulot jaksottuvat hyvin pitkälle aikavälille, eikä niillä 
strategiaohjelmaehdotuksen 2013–2016 mukaisesti voida rahoittaa 
myyntitulojen tapaan investointeja. 

Asemakaava mahdollistaa uuden lasten päiväkodin rakentamisen 
julkisten lähipalvelurakennusten alueelle. Päiväkodin rakentamistarve 
arvioidaan myöhemmin alueen toteutuessa. Kaavan 
asuinrakennuskortteliin liittyvä päiväkotitilan kaavamääräys tulee 
muuttaa velvoittavasta mahdollistavaan muotoon, jolloin korttelin 
rakennusvaiheessa päiväkotitilojen tarve on myös vapaasti 
harkittavissa. 

Alueen eteläosaan on suunniteltu liikuntaviraston merellinen tukikohta, 
joka palvelisi Helsingin ranta- ja vesialueita. Rakennushanke ei sisälly 
vuoden 2013 talousarvion liitteenä olevaan investointiohjelmaan 
vuosiksi 2013-2017. Vuoden 2014 talousarvioraami on laadittu 
strategiaohjelmaehdotuksessa strategiakaudelle asetetun vuotuisen 
435 milj. euron investointitason mukaisesti. Koko 
strategiaohjelmakauden investointitasot tasot ovat kauttaaltaan vuoden 
2013 talousarvion investointiohjelman pohjana olleita suunniteltuja 
investointitasoja alempia. Merellisen tukikohdan rahoitus on siten 
jatkossakin epävarma. Kaavamääräysten tulisi olla mahdollisimman 
väljiä, jotta rakennukselle varattua aluetta voidaan hyödyntää 
joustavasti alueen julkisten palvelutarpeiden kehittyessä.

Lisätiedot
Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi
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Kiinteistölautakunta 07.03.2013 § 104

HEL 2011-004839 T 10 03 03

Päätös

Lautakunta päätti antaa kaupunkisuunnittelulautakunnalle 
Kruunuvuoren alueen asemakaavasta nro 12130 seuraavan 
lausunnon:

Maanomistus ja -hallinta

Helsingin kaupunki omistaa lähes koko alueen. Alueelta ei ole tehty 
vielä tontinvarauksia. Kaava-alueen pinta-ala on noin 14,4 hehtaaria. 
ST1 Oy omistaa pienen alueen eteläosassa. Puheena oleva alue 
tullaan hankkimaan kaupungin omistukseen Koirasaaren 
aluejärjestelyiden yhteydessä. 

Maaperä sekä tonttien ja yleisten alueiden rakennettavuus

Suunnittelualue on vanhaa öljysatama-aluetta, jonka maaperä on jo 
pääosin kunnostutettu. Kaava-alueella on entisiä öljy-yhtiöiden suoja-
altaita (yksi kokonaan, kaksi osittain), joissa on edelleen pilaantunutta 
maata. Kyseisille alueille on laadittava riskinarvioinnit ja varauduttava 
pilaantuneiden massojen poistoon. Kaava-alue on maaperältään 
suurelta osin avokalliota, osin louhetäyttöä. Alueen itäosassa on ylin 
maakerros paikoin savea. Kaava-alueen maaperä ja merenpohja ovat 
rakennettavuudeltaan hyviä sekä mahdollistavat hyvin yleisten alueiden 
ja tonttialueen kustannustehokkaan rakentamisen. 

Asuinrakennusten (AK, A) korttelit

Kaavaehdotuksessa osoitetuista asuntotonteista (AK, A) kaava-alueen 
itäosaan sijoittuvat A-korttelialueen korttelit nrot 49295, 49296 ja 49297 
soveltunevat sijaintinsa ja rakentamiskustannustensa puolesta 
luovutettavaksi laatu- ja/tai hintakilpailulla sääntelemättömään 
asuntotuotantoon. Kaava-alueen pohjoisosaan sijoittuva kortteli nro 
49287 soveltunee kaavan tavoitteita mahdollisimman hyvin toteuttavan 
ratkaisun löytämiseksi luovutettavaksi laatukilpailulla. Kaava-alueen 
keskiosiin sijoittuvista kortteleista nrot 49288–49291 on mahdollista 
luovuttaa soveltuvimmat tontit välimuodon tuotantoon sekä 
kohtuuhintaiseen asuntotuotantoon. AH-tonttien ja asukkaiden 
yhteiskerhotilarakennuksen rakennuttamista varten on tarkoitus 
perustaa alueellinen palveluyhtiö kevään 2013 aikana. 

Erityisalue (E)

Alueen eteläosaan sijoittuu liikuntaviraston merellinen tukikohta, joka 
palvelee koko Helsingin ranta- ja vesialueita. Tonttiin 49294/1 sijoittuva 
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merellinen tukikohta toteutetaan liikuntaviraston toimesta. 
Kaavamääräysten tulisi olla tältä osin mahdollisimman väljiä, jotta 
rakennusta voidaan hyödyntää joustavasti alueen julkisten 
palvelutarpeiden kehittyessä. 

Kaavamääräys päiväkotitoimintojen sijoittamisesta 

Kaavamääräyksellä (pk) on osoitettu rakennusalan osa korttelissa nro 
49295, johon tulee sijoittaa päiväkodin tiloja. Kaavamääräys tulisi 
muuttaa velvoittavasta sallivaan muotoon, jolloin päiväkodin 
rakentamistarve arvioitaisiin tontinluovutuksen yhteydessä. 

Pysäköintiratkaisut

Kaavan laadinnan yhteydessä on tutkittu kolmen korttelin nrot 49290, 
49295 ja 49296 pysäköintijärjestelyjen vaihtoehtoja. A-kortteleiden 
pysäköintilaitoksissa ei ole pilareita, vaan pihakansi tukeutuu suoraan 
ulkoseinien varaan. Pysäköintiratkaisu on A-kortteleiden osalta hyvin 
paikalleen suunniteltu ja mahdollistaa olosuhteisiin, sijaintiin ja 
ympäröivään rakennuskantaan nähden teknistaloudellisesti 
mielenkiintoisen ja toteuttamiskelpoisen ratkaisun. A-kortteleiden 
rakentamisessa voidaan varautua talojen ja pysäköintilaitosten 
eriaikaiseen valmistumiseen, mutta suunnittelu tulisi tehdä 
samanaikaisesti. AK-kortteleissa eriaikainen toteutus ei ole mahdollista. 
Pääosa valtion tukeman vuokra-asuntotuotannon pysäköintipaikoista 
saadaan sijoitettua ja toteutettua kohtuuhintaisesti Mirandankujan ja 
Ellidankujan LPA-tonteille. 

Lopuksi

Nyt puheena oleva asemakaava nro 12130 luo edellytykset viihtyisän ja 
kaupunkikuvallisesti korkeatasoisen asuinalueen toteuttamiselle. 
Kaava-alueen tontit sekä yleiset alueet ovat hyvin suunniteltuja, ja 
kaava mahdollistaa monimuotoisen ja toteuttamiskelpoisen 
asuinalueen. Alueen suotuisat maaperäolosuhteet mahdollistavat 
osaltaan myös AK-kortteleiden kustannustehokkaan rakentamisen. A-
kortteleiden toteutus on haasteellista, mutta ottaen huomioon 
merellisen sijainnin, alueen kohtalaiset perustamisolosuhteet sekä 
kaavoitusvaiheessa laaditut pysäköintisuunnitelmat on kortteleiden 
toteuttaminen mahdollista. 

Kiinteistölautakunta puoltaa kaavan hyväksymistä lausunnossa 
esitetyin huomioin.

Esittelijä
osastopäällikkö
Juhani Tuuttila

Lisätiedot
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Pekka Saarinen, tonttiasiamies, puhelin: 310 64182
pekka.t.saarinen(a)hel.fi

Yleisten töiden lautakunta 12.02.2013 § 38

HEL 2011-004839 T 10 03 03

Päätös

Yleisten töiden lautakunta päätti antaa kaupunkisuunnitteluvirastolle 
seuraavan lausunnon:

Kadut, torit ja aukiot

Bussipysäkin läheisyyteen Haakoninlahdenkadun varteen, 
Saaristolaivankadun ja Mirandankujan väliselle alueelle suunniteltujen 
puiden tilantarve tulee tarkistaa. Osa puista tulee poistaa 
asemakaavaehdotuksesta, mikäli tilaa ei ole riittävästi. Mirandankujalle 
ei ole mahdollista sijoittaa poikittaista pysäköintiä liian suuren 
pituuskaltevuuden takia.

Korttelissa 49295 sijaitsevalle päiväkodille tulee varata alue päiväkodin 
saattoliikennettä varten. Kortteli 49293 on suunniteltu alueen 
asukkaiden yhteiskäyttöiseksi harrastus- ja kokoontumistilaksi, jossa on 
asukkaiden merenrantasaunoja.

Rakentaminen edellyttää riittäviä tilavarauksia kunnallistekniikalle ja 
siksi rakennusvirasto pyytää tarkistamaan eritoten 
Haakoninlahdenkadun eteläpään mitoituksen.

Asemakaavassa tulee tehdä riittävät tilavaraukset alueelle 
suunnitellulle automaattiselle jätteenkeräysjärjestelmälle. Imuputkien 
vientien ja maaston korkeuserojen asettamat vaatimukset tulee 
huomioida asemakaavassa. Tonteille tulee merkitä aluevaraus 
imujätteen keräyspisteen sijoittamiselle. 

Alueelle syntyneiden lumimassojen pitkiä kuljetusmatkoja tulee aina 
välttää, joten asemakaavaan tulee merkitä tilavaraukset lumimassojen 
välivarastointia varten.

Korttelin 49287 itäkulma Astridinkadun ja Haakoninlahdenkadun 
risteyksessä tulee täydentää merkinnällä, joka estää 
ajoneuvoliikenteen liittymän sijoittamisen tontin tähän kohtaan.

LPA-alueille ei tule osoittaa ohjeellista jalankulkua, vaan jalankulku 
osoitetaan normaalisti kadulle, ja puiden sijoittamista suoraan 
asuintalojen ikkunoiden eteen tulee harkita uudestaan. 
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Asemakaavaan on merkitty julkinen yhteys korttelin 49287 läpi 
pohjoiseen Haakoninlahdenpuiston suuntaan. Jotta yhteys toimii, tulee 
vielä varmistaa, että se voi jatkua jouhevasti etelän suuntaan 
Frejankujalle.

Puistot

Ilonpuiston rantaviiva tulee merkitä koko pituudeltaan asemakaavaan 
nykyisen rantalinjan kohdalle puiston eteläpäässä olevalle sillalle asti. 
Näin vältytään rantamuurilta ja täytöltä. Tämän lisäksi Ilonpuistossa 
tulee merkitä huoltoliikenneyhteys myös öljysäiliön merenpuoleiselle 
portille. 

Asemakaavaluonnoksen eteläisin osa on merkitty 
puistoksi/erityisalueeksi (VP/E), jonne saa rakentaa luiskia, varasto- ja 
huoltorakennuksia LV- ja E-korttelialueiden käyttöön. Koska tämä alue 
palvelee ensisijaisesti venesatama-aluetta (LV) ja erityisalueita (E), 
jolle saa rakentaa merialueiden hoitoa ja toimintoja palvelevia 
rakennuksia, aluetta  ei pidä merkitä puistoksi vaan se tulee olla 
kokonaisuudessaan esimerkiksi erityisaluetta, joka palvelee 
venesatama-aluetta (LV/E). 

Rakentamiskustannukset

Asemakaavan toteutuksen kustannukset ovat rakennusviraston 
vastuulla olevien katujen, torien ja aukioiden osalta noin 5 miljoonaa ja 
Ilonpuiston osalta noin 500 000 euroa.

Ylläpitokustannukset

Katujen, torien ja aukioiden ylläpito maksaa noin 50 000  ja Ilonpuiston 
noin 30 000 euroa vuodessa. Venesataman eteläpuolella olevan 
muurin ja ehdotuksessa VP/E-alueeksi merkityn kohdan kustannukset 
eivät sisälly arvioon.

Yleisten töiden lautakunta puoltaa asemakaavaehdotusta nro 12130 
edellä esitetyin huomautuksin.

Käsittely

12.02.2013 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Esittelijän muutos: Poistetaan päätösehdotuksen kolmannen kappaleen 
viimeinen virke.

29.01.2013 Pöydälle

Esittelijä
kaupunginarkkitehti
Jukka Kauto
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Lisätiedot
Birgitta Rossing, aluesuunnittelija, puhelin: 310 38640

birgitta.rossing(a)hel.fi
Jenna Ikonen, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38939

jenna.i.ikonen(a)hel.fi
Eila Suojala, projektinjohtaja, puhelin: 310 39786

eila.suojala(a)hel.fi

Helsingin Energia -liikelaitos 31.1.2013

HEL 2011-004839 T 10 03 03

Helsingin Energian lausunto liitteenä 1. 

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

jouni.kivirinne(a)helen.fi

Pelastuslautakunta 29.01.2013 § 21

HEL 2011-004839 T 10 03 03

Päätös

Pelastuslautakunta päätti todeta, että rakennus- ja aluesuunnittelussa 
on huomioitava pelastustieohjeen antamat mitoitusperusteet, sekä 
RakMK E1:n määräykset erityisesti koskien sammutus- ja 
pelastustehtävien järjestelyjä.

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

Esittelijä
pelastuskomentaja
Simo Wecksten

Lisätiedot
Juha Rintala, vanhempi palotarkastaja, puhelin: 310 31235

juha.rintala(a)hel.fi

Sosiaali- ja terveysvirasto 28.01.2013

HEL 2011-004839 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluvirasto pyytää sosiaaliviraston/sosiaalilautakunnan 
lausuntoa Kruunuvuorenrannan Haakoninlahti 2 -alueen 
asemakaavaehdotuksesta, Kslk 13.11.2012 § 386. Määräaika on 
31.1.2013.
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Asemakaava-alue on osa tulevan Kruunuvuorenrannan tehokkaimmin 
rakennettua aluetta. Pääosalle aluetta on suunniteltu kerrostalovaltaisia 
asuinkortteleita, jotka sisältävät eri talotyyppejä sekä suuria 
yhteispihoja. Alueen eteläosaan sijoittuu liikuntaviraston merellinen 
tukikohta, joka palvelee koko Helsingin ranta- ja vesialueita. Alueen 
eteläosaan sijoittuu linja-auton ja raitiovaunun päätepysäkit. Itärannalle 
on suunniteltu asukkaiden käyttöön tuleva rantasaunarivistö sekä 
suurempi asukastila esimerkiksi juhlatilaisuuksiin. Alueelle rakennetaan 
89350 k-m2 asuntoja, 2 400 k-m2 toimitiloja ja 1 200 k-m2 kokoinen 
omalle tontille sijoittuva päiväkoti.

Alue sijaitsee Laajasalon kaupunginosassa Tahvonlahden osa-alueella 
entisen Laajasalon öljysataman eteläosassa Koirasaaren 
pohjoispuolella. Kruunuvuorenranta on yksi 2010- ja 2020-luvun 
merkittävimmistä asuntotuotantokohteista Helsingissä. Vanhat 
öljysäiliöt on purettu ja niiden paikalle rakentuu uusi merellinen 
kaupunginosa, joka tarjoaa asunnot noin 12 000 asukkaalle. 

Lausunto

Sosiaali- ja terveysvirasto toteaa, että Kruunuvuorenrannan alueelle ei 
ole toistaiseksi suunniteltu sosiaali- ja terveyspalvelujen toimipisteitä. 
Asemakaava-alueen kaavamääräysten mukaan asuinkerrostalojen 
korttelialueella rakennusten kahdessa alimmassa kerroksessa saa olla 
liiketiloja ja julkisia palvelutiloja. Tämä mahdollistaa jatkossa 
tarvittaessa palvelujen sijoittamisen alueelle. 

Sosiaali- ja terveysvirasto pitää tärkeänä, että alueella noudatetaan 
kaupunginhallituksen (29.10.2012) hyväksymiä esteettömyyslinjauksia. 
Alueen kaavamääräysten mukaan asuntoon ja porrashuoneeseen 
tarvittava esteetön sisäänkäynti saadaan järjestää pihan puolelta. 
Tämä ei ole asukkaiden ja rakennusten käyttäjien kannalta tasa-
arvoinen ratkaisu. Rakennukset tulee suunnitella siten, että kaikkien 
rakennuksen käyttäjien tulee voida käyttää samaa sisäänkäyntiä 
riippumatta henkilön liikkumiskyvystä.

Alueelle sijoittuvan asukastilan toteuttaminen on tärkeä tulevien 
asukkaiden lähipalvelumahdollisuuksien toteutumiselle. Julkisten tilojen 
monikäyttöisyys ja muunneltavuus on hyvä huomioida.

Alueen lähipalvelukeskuksena toimii Laajasalon keskus Yliskylässä, 
jossa sijaitsee mm. terveysasema. Sosiaali- ja terveyspalvelujen 
saavutettavuuden vuoksi selkeät ja esteettömät lähiliikenteen ja 
kevyenliikenteen reitit lähipalvelukeskukseen sekä muiden palvelujen 
ääreen ovat välttämättömiä.

Lisätiedot
Pirjo Sipiläinen, arkkitehti, puhelin: 310 42256
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pirjo.sipilainen(a)hel.fi

Ympäristölautakunta 08.01.2013 § 5

HEL 2011-004839 T 10 03 03

Päätös

Ympäristölautakunta päätti, että lausunnon asiasta antaa 
ympäristökeskus.

Esittelijä
ympäristöpäällikkö
Päivi Kippo-Edlund

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

eeva.pitkanen(a)hel.fi

Kaupunkisuunnittelulautakunta 13.11.2012 § 386

HEL 2011-004839 T 10 03 03

Ksv 1662_1,  Laajasalo, Tahvonlahti

Päätös

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti 

 lähettää 13.11.2012 päivätyn 49. kaupunginosan (Laajasalo, 
Tahvonlahti) kortteleita 49287 - 49297 sekä puisto-, vesi- ja 
katualueita sekä venesatamaa koskevan 
asemakaavaehdotuksen nro 12130 kaupunginhallitukselle 
puoltaen sen hyväksymistä.

Samalla lautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, että 

 asemakaavaehdotus asetetaan nähtäville 30 päiväksi 
maankäyttö- ja rakennusasetuksen 27 §:n mukaisesti.

Päätösjakelu

 kaupunginhallitus

 hallintokeskus, Vartiainen

13.12.2011 Ehdotuksen mukaan

29.11.2011 Pöydälle

Esittelijä
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asemakaavapäällikkö
Olavi Veltheim

Lisätiedot
Tyko Saarikko, arkkitehti, puhelin: 310 37441

tyko.saarikko(a)hel.fi
Jouni Kilpinen, diplomi-insinööri, teknistaloudellinen suunnittelu, puhelin: 310 37251

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

kaarina.laakso(a)hel.fi
Matti Neuvonen, diplomi-insinööri, teknistaloudellinen suunnittelu, puhelin: 310 37311

matti.neuvonen(a)hel.fi
Mervi Nicklen, maisema-arkkitehti, puhelin: 310 37221

mervi.nicklen(a)hel.fi
Heikki Palomäki, liikenneinsinööri, liikennesuunnittelu, puhelin: 310 37312

heikki.palomaki(a)hel.fi
Sanna Ranki, liikenneinsinööri, liikennesuunnittelu, puhelin: 310 37124

sanna.ranki(a)hel.fi
Lauri Sipilä, diplomi-insinööri, teknistaloudellinen suunnittelu, puhelin: 310 37094

lauri.sipila(a)hel.fi

Talous- ja suunnittelukeskus Kehittämisosasto 19.10.2012

HEL 2011-004839 T 10 03 03

Talous- ja suunnittelukeskuksen kehittämisosasto ei anna asiasta 
lausuntoa.

Lisätiedot
Merja Lehikoinen, suunnittelusihteeri, puhelin: 310 36121

merja.lehikoinen(a)hel.fi
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§ 985
V 25.9.2013 Kulttuurikeskuksen kulttuurijohtajan virkaan ottaminen 

HEL 2013-004487 T 01 01 01 01

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että 
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee ottaa kulttuurikeskuksen 
kulttuurijohtajan virkaan filosofian maisteri Stuba Nikulan 1.11.2013 
lukien 6941,89 euron suuruisen kokonaiskuukausipalkan mukaan 
määräytyvin palkkaeduin.

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

Käsittely

Vastaehdotus:
Osku Pajamäki: Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että 
filosofian maisteri Paula Tuovinen valitaan kulttuurijohtajan avoimeen 
virkaan seuraavin perustein:

Hakemusten, haastattelujen ja soveltuvuusarvioinnin kokonaisuuden 
perusteella filosofian maisteri, Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun 
dekaani Paula Tuovinen nousee koulutuksensa, työ- ja
johtamiskokemuksensa ja kulttuuritoiminnan ja -toimialan 
perusteellisen pitkäaikaisen ja laajan tuntemuksensa sekä muiden 
ansioidensa perusteella virkaa hakeneista pätevimmäksi ja 
sopivimmaksi suhteessa hakuilmoituksen kriteereihin.

Suurten kulttuurilaitosten ja muutosten johtaja Tuovisella on 
kärkihakijoista pitkäaikaisin, kahdeksan vuotta yhtäjaksoisesti kestänyt 
suuren organisaation johtajakokemus Teatterikorkeakoulun rehtorina ja 
Taideyliopiston dekaanina, yhteensä vuodesta 2005 lukien. Niissä 
kaikkia alaisia on yhteensä 140, opiskelijoita vastuulla 400. Hänellä on 
myös muuta johtamiskokemusta niin yksityisistä 
kulttuuriorganisaatioista kuin taidejärjestöistä. Tuovisella on vahvat 
näytöt strategia- ja muutosjohtamisesta Taideyliopiston uuden 
organisaation valmistelussa. Se oli Suomen yliopistomaailman historian 
suurin muutosprosessi. Hänen suurin ansionsa on Taideyliopisto-idean 
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läpiviennissä osin vastahankaisessa toimintaympäristössä. Se osoittaa 
hakijan valmiutta myös vaikeisiin päätöksiin. Muutoksen johtaminen 
vaati paljon neuvottelutyötä ja vaikean kokonaisuuden hallintaa.

Kannattajat: Pilvi Torsti

Äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan

EI-ehdotus: Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että 
filosofian maisteri Paula Tuovinen valitaan kulttuurijohtajan avoimeen 
virkaan seuraavin perustein: Hakemusten, haastattelujen ja 
soveltuvuusarvioinnin kokonaisuuden perusteella filosofian maisteri, 
Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun dekaani Paula Tuovinen nousee 
koulutuksensa, työ- ja johtamiskokemuksensa ja kulttuuritoiminnan ja -
toimialan perusteellisen pitkäaikaisen ja laajan tuntemuksensa sekä 
muiden ansioidensa perusteella virkaa hakeneista pätevimmäksi ja 
sopivimmaksi suhteessa hakuilmoituksen kriteereihin. 
Suurten kulttuurilaitosten ja muutosten johtaja Tuovisella on 
kärkihakijoista pitkäaikaisin, kahdeksan vuotta yhtäjaksoisesti kestänyt 
suuren organisaation johtajakokemus Teatterikorkeakoulun rehtorina ja 
Taideyliopiston dekaanina, yhteensä vuodesta 2005 lukien. Niissä 
kaikkia alaisia on yhteensä 140, opiskelijoita vastuulla 400. Hänellä on 
myös muuta johtamiskokemusta niin yksityisistä 
kulttuuriorganisaatioista kuin taidejärjestöistä. Tuovisella on vahvat 
näytöt strategia- ja muutosjohtamisesta Taideyliopiston uuden 
organisaation valmistelussa. Se oli Suomen yliopistomaailman historian 
suurin muutosprosessi. Hänen suurin ansionsa on Taideyliopisto-idean 
läpiviennissä osin vastahankaisessa toimintaympäristössä. Se osoittaa 
hakijan valmiutta myös vaikeisiin päätöksiin. Muutoksen johtaminen 
vaati paljon neuvottelutyötä ja vaikean kokonaisuuden hallintaa.

Jaa-äänet: 12
Juha Hakola, Jussi Halla-aho, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Tuuli 
Kousa, Björn Månsson, Lasse Männistö, Hannu Oskala, Erkki Perälä, 
Sirpa Puhakka, Tatu Rauhamäki, Laura Rissanen

Ei-äänet: 3
Osku Pajamäki, Tarja Tenkula, Pilvi Torsti

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Äänin 12 - 3 kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.
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Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Ritva Viljanen

Lisätiedot
Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

hannu.hyttinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Sanomalehti-ilmoitus 24.2.2013
2 Kulttuurijohtaja hakijaluettelo
3 Yhteenveto kulttuurijohtajan virkaan hakeneista
4 ansiovertailu_kulttuurijohtaja.pdf

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee esittää kaupunginvaltuustolle, että 
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee ottaa kulttuurikeskuksen 
kulttuurijohtajan virkaan filosofian maisteri Stuba Nikulan 1.11.2013 
lukien 6941,89 euron suuruisen kokonaiskuukausipalkan mukaan 
määräytyvin palkkaeduin.

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

Esittelijä

Hakumenettelyn kuvaus

Kaupunginhallitus myönsi eron Pekka Timoselle
eron kulttuurijohtajan virasta 1.4.2013 alkaen.

Kaupunginhallitus päätti 18.2.2013 kehottaa kulttuurikeskusta 
julistamaan kulttuurijohtajan viran haettavaksi Helsingin kaupungin 
kulttuuri- ja kirjastotoimen johtosäännön sekä kaupungin 
kielitaitosäännön mukaisin kelpoisuusvaatimuksin ja virasta 
maksettavan kokonaiskuukausipalkan mukaan määrätyvin ehdoin. 
Vaativuusluokassa 23 maksettava kokonaispalkka on vähintään 
6941,89 euroa kuukaudessa.

Virka on ollut julkisesti haettavana 24.2.-18.3.2013. Hakuilmoitus 
julkaistiin Helsingin Sanomissa ja Hufvudstadsbladetissa 24.2.2013 
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(liite 1) sekä Metro-lehdessä 25.2.2013. Lehti-ilmoitusten lisäksi 
hakuilmoitus oli esillä kaupungin sähköisessä e-rekrypalvelussa. 

Kulttuuri- ja kirjastotoimen johtosäännön 17 §:n mukaisesti viraston 
päällikön ottaa virkaan kaupunginvaltuusto lautakunnan annettua 
hakijoista lausuntonsa. 

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

Kulttuuri- ja kirjastotoimen johtosäännön mukaan viraston päällikön 
kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto sekä kokemus 
hallinto- ja johtamistehtävistä. Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen 
erinomainen ja ruotsin kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito.  

Virkaa täytettäessä tulee yleisten kelpoisuusehtojen lisäksi ottaa 
huomioon perustuslain 125 §:ssä säädetyt yleiset nimitysperusteet 
julkisiin virkoihin eli taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto. 

Hakuilmoituksessa todettiin, että kulttuurijohtajan virkaa täytettäessä 
arvostetaan vahvaa kulttuuritoiminnan ja toimialan tuntemusta sekä 
hyvää yhteistyökykyä ja vuorovaikutustaitoja. Ansioiksi lasketaan 
tavoitteellinen johtamistaito, kyky kehittää viraston toimintaa ja edistää 
luovaa toimintaa kaupungissa. Eduiksi katsotaan myös kansainvälinen 
toiminta, hyvä englannin kielen taito ja muu kielitaito.  

Arviointiprosessi 

Kulttuurijohtajan tehtävään haki 65 henkilöä. Yksi hakija veti 
hakemuksensa pois ja yhden hakemus hyväksyttiin virka-ajan jälkeen 
18.3.2013  saapuneena, koska lehti-ilmoituksessa ei ollut mainintaa 
kellonajasta. Muodolliset kelpoisuusvaatimukset täyttivät 61 hakijaa.  

Hakemusten perusteella henkilökohtaiseen haastatteluun kutsuttiin 
seitsemän hakijaa. Kaikki haastatteluun kutsutut täyttivät 
kelpoisuusvaatimukset.  

Hakijoita haastattelivat apulaiskaupunginjohtaja Ritva Viljanen, 
kulttuuri- ja kirjastolautakunnan puheenjohtaja Johanna Sumuvuori, 
lautakunnan varapuheenjohtaja Johanna Sydänmaa, lautakunnan 
jäsenet Irene Auer, Andreas af Enehielm, Sami Muttilainen ja Risto 
Kolanen sekä henkilöstöjohtaja Hannu Tulensalo, kaupunginsihteeri 
Hannu Hyttinen ja yhteispalvelupäällikkö Anna Kaarina Piepponen. 

Haastattelut järjestettiin kulttuurikeskuksen tiloissa 7.-8.5.2013. 

Haastattelujen perusteella viisi henkilöä ohjattiin henkilöarvioon. 
Psycon Oy teki henkilöarviot viikoilla 20 ja 21. 
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Haastatteluryhmä kokoontui 3.6.2013 käymään läpi henkilöarviot, jotka 
Psycon Oy:n asiantuntijat esittelivät. Keskustelun päätteeksi pyydettiin 
uuteen haastatteluun kahta hakijaa. Haastattelut järjestettiin 11.6.2013 
ennen kulttuuri- ja kirjastolautakunnan kokousta. Paikalla olivat 
lautakunnan puheenjohtaja Johanna Sumuvuori, lautakunnan 
varapuheenjohtaja Johanna Sydänmaa, lautakunnan jäsenet Risto 
Kolanen, Juha-Pekka Väisänen,  Sami Muttilainen, Päivi Storgård, 
Timo Vuori sekä varajäsenet Toivo Laitinen ja Jani Ryhänen sekä 
apulaiskaupunginjohtaja Ritva Viljanen ja yhteispalvelupäällikkö Anna 
Kaarina Piepponen. 

Kärkihakijat

Kaikilla kärkihakijoilla on muodollisten kelpoisuusvaatimusten lisäksi 
vahvaa osaamista kulttuurijohtajan virkaan kuuluvilla vastuualueilla. 
Haastatteluissa selvitettiin hakijoiden näkemyksiä hakuilmoituksessa 
kuvattuihin tavoitteisiin ja edellytyksiin. Yhteenvedot hakijoista ja 
haastateltujen ansiovertailut ovat esityslistan liitteenä.

Stuba Nikulalla on pitkäaikainen johtajakokemus Kiinteistö Oy 
Kaapelitalon (vuodesta 2006-) sekä Finnish Metal Events Oy:n j Elmu-
Yhtiö Oy:n (1998-2006) toimitusjohtajana, joiden kautta hän tuntee 
Helsingin kaupungin organisaation ja kunnallisen toiminnan hyvin. 
Hänen tuntee kattavasti mm. Helsingin musiikki-, festivaali- ja esittävän 
taiteen alueita, tapahtumatuotantoa sekä kaupunkikulttuurin suuria ja 
pieniä toimijoita. Hänellä on laajat kulttuurialan yhteistyöverkostot niin 
kotimaassa kuin ulkomailla. Kansainvälistä kokemusta hänelle on 
kertynyt Trans Europe Halles -verkoston johtokunnan jäsenenä.

Paula Tuovisella on pitkäaikainen suuren organisaation 
johtajakokemus Teatterikorkeakoulusta ja Taideyliopistosta vuodesta 
2005  lukien, sekä johtamiskokemusta niin yksityisistä organisaatioista 
kuin järjestöistä. Lisäksi hänellä on kokemusta strategia- ja 
muutosjohtamisesta Taideyliopiston uuden organisaation 
valmistelussa. Hänellä on hyvät verkostot taide-, kulttuuri- ja 
korkeakoulukentällä. Hänellä on työtehtäviensä kautta saavutettu 
monipuolinen osaaminen ja kokemus taiteen ja kulttuurin alan 
tehtävistä ja toiminnoista ja laaja ja monipuolinen taiteenalojen 
tuntemus. Lisäksi hän on toiminut pitkän ajanjakson tanssitaiteilijana. 
Hänellä on kansainvälistä työkokemusta Danish National School for 
Contemporary Dancen johtamisesta. Lisäksi hänellä on julkishallinnon 
tehtäviin hankittua täydennyskoulutusta. 

Veikko Kunnas on koulutukseltaan filosofian maisteri. Hän on 
työskennellyt opetus- ja kulttuuriministeriössä vuosina 1990–2007, jona 
aikana hän työskenteli Pohjoismaiden ministerineuvostossa 
Kööpenhaminassa vuosina 1997–2000. Vuodesta 2007 Kunnas on 
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työskennellyt Helsingin kulttuurikeskuksessa eri tehtävissä: 
kulttuuripalveluiden osastopäällikkönä 2007–2010, jonka jälkeen hän 
on toiminut vs. kulttuurijohtajana 2010–2013. Hänet valittiin 
kulttuurikeskuksen kulttuuripolitiikan osastopäälliköksi 2012. Aiempien 
työtehtäviensä
vuoks toimijoita.

Yhteenveto

Hakijoista Stuba Nikulalla on monivuotinen johtamiskokemus Kiinteistö 
Oy Kaapelitalo toimitusjohtajana. Hänellä on vahvaa näyttöä 
edellytysten  luomisesta kaupungissa tapahtuvalle kulttuuri- ja 
taidetoiminnalle.  Kaupungin tytäryhtiön toimitusjohtajana hän tuntee 
Helsingin kaupungin hallinnon- ja organisaation sekä kunnallisen 
toiminnan hyvin. Hän tuntee kulttuuritoimialaa ja kaupunkikulttuuria 
monipuolisesti. Lisäksi hänellä on kokemusta alan kansainvälisestä 
toiminnasta ja viran edellyttämät hyvät vuorovaikutustaidot ja 
johtamisominaisuudet. 

Lisäksi haastatteluissa tuli esiin Nikulan näkemyksellisyys kaupungin 
yhteistyömahdollisuuksista eri toimijoiden kanssa sekä tavoitteellisuus 
viran tehtäväalaan liittyvästä Helsingin kaupunkikulttuurin 
kehittämisestä.  

Kaupunginhallitus toteaa, että hakemusten, ansiovertailun, 
soveltuvuusarvioinnin ja haastattelussa esiin tulleiden seikkojen 
perusteella filosofian maisteri Stuba Nikula on soveltuvin 
kulttuurijohtajan virkaan.

Hakemusasiakirjat sekä soveltuvuusarvioinnit ovat nähtävillä 
kokouksessa ja sitä ennen valmistelijalla. Asian käsittelyssä kulttuuri- ja 
kirjastolautakunnassa suoritettiin äänestys, joka ilmenee 
päätöshistoriasta.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Ritva Viljanen

Lisätiedot
Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

hannu.hyttinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Sanomalehti-ilmoitus 24.2.2013
2 Kulttuurijohtaja hakijaluettelo
3 Yhteenveto kulttuurijohtajan virkaan hakeneista
4 ansiovertailu_kulttuurijohtaja.pdf
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Päätöshistoria

Kulttuuri- ja kirjastolautakunta 13.08.2013 § 100

HEL 2013-004487 T 01 01 01 01

Päätös

Kulttuuri- ja kirjastolautakunta päätti esittää lausuntonaan 
kaupunginhallitukselle, että kulttuurijohtajan avoimeen virkaan valitaan 
filosofian maisteri Stuba Nikula.

Kovatasoisten hakijoiden joukossa Nikula erottuu edukseen 
monipuolisen kaupunkikulttuurin tuntijana ja vahvana tulevaisuuden 
haasteisiin tarttujana. 

Nikula kykenee luomaan olosuhteita uuden kulttuurin synnylle. Hänen 
johtamiskokemuksensa on mittava, hän on yhteistyökykyinen, 
ratkaisukeskeinen ja pragmaattinen tekijä, joka saa ihmiset 
puhaltamaan yhteiseen hiileen. Nikulalla on laajat yhteistyöverkostot 
niin kotimaassa kuin ulkomailla. Hän hallitsee erittäin hyvin myös 
taloushallintoon, kiinteistöjen kehittämiseen ja viestintään liittyvät 
tehtävät. Nikula on selkeä viestijä ja helposti lähestyttävä persoona. 
Hänellä on hyvä kielitaito - asiointi sujuu mutkattomasti niin suomeksi, 
ruotsiksi kuin englanniksi. 

Kulttuurillisesti vireä, kasvava ja kehittyvä kaupunki tarvitsee 
kulttuurijohtajan, joka kykenee tekemään muutoksia ja viemään 
kaupunkia eteenpäin. Nikula ymmärtää niitäkin kaupunkikulttuurin 
alueita, jotka eivät vielä ole valtavirtaa, mutta tulevaisuudessa ovat. 
Valintaprosessissa korostui myös Nikulan kyky ymmärtää erinomaisesti 
niin huipputason kulttuurin kuin pienempienkin toimijoiden erilaisia 
tarpeita. Hän painotti myös kaupungin vahvaa yhteistyötä erilaisten 
toimijoiden kanssa ja näki aluetalojen kehittämisessä uusia 
mahdollisuuksia. Hänellä on laajaa kokemusta yhteistyöstä ja 
toiminnasta sekä julkiselta että yksityiseltä puolelta. 

Nikulan tavoitteellisuus, näkemyksellisyys, johtamiskokemus sekä 
hyvät yhteistyötaidot ja laajat verkostot sopivat erinomaisesti Helsingin 
tulevan kulttuurijohtajan toimenkuvaan. Nikula täyttää tehtävään 
vaadittavat kelpoisuus- ja kielitaitovaatimukset erinomaisesti ja on 
lautakunnan mielestä kokonaisuutta ajatellen (johtajakokemus, 
kielitaito, verkostot, kaupunkikulttuurin monipuolinen tuntemus, 
näkemyksellisyys ja viestintätaidot) paras henkilö avoinna olevaan 
tehtävään.

Samalla kulttuuri- ja kirjastolautakunta päätti todeta, että mikäli virkaan 
otetaan henkilö, joka ei ole kaupungin palveluksessa eikö terveydellisiä 
tietoja ole käytettävissä virkaan otettaessa, on päätös ehdollinen, 
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kunnes henkilön terveydentilasta saadun selvityksen perusteella 
virkaan ottaminen on vahvistettu. Selvitys on esitettävä kuukauden 
kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista 
lukien.

Käsittely

13.08.2013 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Johanna Sydänmaa: ESITYS HELSINGIN KULTTUURIJOHTAJAKSI: 
STUBA NIKULA

Lautakunta esittää Helsingin kulttuurijohtajaksi filosofian maisteri, 
toimitusjohtaja Stuba Nikulaa (Jaakko Tuomas Nikula). Kovatasoisten 
hakijoiden joukossa Nikula erottuu edukseen monipuolisen 
kaupunkikulttuurin tuntijana ja vahvana tulevaisuuden haasteisiin 
tarttujana. 

Nikula kykenee luomaan olosuhteita uuden kulttuurin synnylle. Hänen 
johtamiskokemuksensa on mittava, hän on yhteistyökykyinen, 
ratkaisukeskeinen ja pragmaattinen tekijä, joka saa ihmiset 
puhaltamaan yhteiseen hiileen. Nikulalla on laajat yhteistyöverkostot 
niin kotimaassa kuin ulkomailla. Hän hallitsee erittäin hyvin myös 
taloushallintoon, kiinteistöjen kehittämiseen ja viestintään liittyvät 
tehtävät. Nikula on selkeä viestijä ja helposti lähestyttävä persoona. 
Hänellä on hyvä kielitaito - asiointi sujuu mutkattomasti niin suomeksi, 
ruotsiksi kuin englanniksi. 

Kulttuurillisesti vireä, kasvava ja kehittyvä kaupunki tarvitsee 
kulttuurijohtajan, joka kykenee tekemään muutoksia ja viemään 
kaupunkia eteenpäin. Nikula ymmärtää niitäkin kaupunkikulttuurin 
alueita, jotka eivät vielä ole valtavirtaa, mutta tulevaisuudessa ovat. 
Valintaprosessissa korostui myös Nikulan kyky ymmärtää erinomaisesti 
niin huipputason kulttuurin kuin pienempienkin toimijoiden erilaisia 
tarpeita. Hän painotti myös kaupungin vahvaa yhteistyötä erilaisten 
toimijoiden kanssa ja näki aluetalojen kehittämisessä uusia 
mahdollisuuksia. Hänellä on laajaa kokemusta yhteistyöstä ja 
toiminnasta sekä julkiselta että yksityiseltä puolelta. 

Nikulan tavoitteellisuus, näkemyksellisyys, johtamiskokemus sekä 
hyvät yhteistyötaidot ja laajat verkostot sopivat erinomaisesti Helsingin 
tulevan kulttuurijohtajan toimenkuvaan. Nikula täyttää tehtävään 
vaadittavat kelpoisuus- ja kielitaitovaatimukset erinomaisesti ja on 
lautakunnan mielestä kokonaisuutta ajatellen (johtajakokemus, 
kielitaito, verkostot, kaupunkikulttuurin monipuolinen tuntemus, 
näkemyksellisyys ja viestintätaidot) paras henkilö avoinna olevaan 
tehtävään.
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Kannattajat: Jukka Relander

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: ESITYS HELSINGIN KULTTUURIJOHTAJAKSI: STUBA 
NIKULA Lautakunta esittää Helsingin kulttuurijohtajaksi filosofian 
maisteri, toimitusjohtaja Stuba Nikulaa (Jaakko Tuomas Nikula). 
Kovatasoisten hakijoiden joukossa Nikula erottuu edukseen 
monipuolisen kaupunkikulttuurin tuntijana ja vahvana tulevaisuuden 
haasteisiin tarttujana.  Nikula kykenee luomaan olosuhteita uuden 
kulttuurin synnylle. Hänen johtamiskokemuksensa on mittava, hän on 
yhteistyökykyinen, ratkaisukeskeinen ja pragmaattinen tekijä, joka saa 
ihmiset puhaltamaan yhteiseen hiileen. Nikulalla on laajat 
yhteistyöverkostot niin kotimaassa kuin ulkomailla. Hän hallitsee erittäin 
hyvin myös taloushallintoon, kiinteistöjen kehittämiseen ja viestintään 
liittyvät tehtävät. Nikula on selkeä viestijä ja helposti lähestyttävä 
persoona. Hänellä on hyvä kielitaito - asiointi sujuu mutkattomasti niin 
suomeksi, ruotsiksi kuin englanniksi.  Kulttuurillisesti vireä, kasvava ja 
kehittyvä kaupunki tarvitsee kulttuurijohtajan, joka kykenee tekemään 
muutoksia ja viemään kaupunkia eteenpäin. Nikula ymmärtää niitäkin 
kaupunkikulttuurin alueita, jotka eivät vielä ole valtavirtaa, mutta 
tulevaisuudessa ovat. Valintaprosessissa korostui myös Nikulan kyky 
ymmärtää erinomaisesti niin huipputason kulttuurin kuin pienempienkin 
toimijoiden erilaisia tarpeita. Hän painotti myös kaupungin vahvaa 
yhteistyötä erilaisten toimijoiden kanssa ja näki aluetalojen 
kehittämisessä uusia mahdollisuuksia. Hänellä on laajaa kokemusta 
yhteistyöstä ja toiminnasta sekä julkiselta että yksityiseltä puolelta.  
Nikulan tavoitteellisuus, näkemyksellisyys, johtamiskokemus sekä 
hyvät yhteistyötaidot ja laajat verkostot sopivat erinomaisesti Helsingin 
tulevan kulttuurijohtajan toimenkuvaan. Nikula täyttää tehtävään 
vaadittavat kelpoisuus- ja kielitaitovaatimukset erinomaisesti ja on 
lautakunnan mielestä kokonaisuutta ajatellen (johtajakokemus, 
kielitaito, verkostot, kaupunkikulttuurin monipuolinen tuntemus, 
näkemyksellisyys ja viestintätaidot) paras henkilö avoinna olevaan 
tehtävään.

Jaa-äänet: 3
Jaana Alaja, Risto Kolanen, Juha-Pekka Väisänen

Ei-äänet: 6
Sami Muttilainen, Jukka Relander, Päivi Storgård, Johanna Sumuvuori, 
Johanna Sydänmaa, Timo Vuori

Tyhjä: 0
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Poissa: 0

Jäsen Risto Kolanen jätti pöytäkirjaan seuraavan eriävän mielipiteen:

Perustelut Paula Tuovisen valinnan puolesta

Jätämme eriävän mielipiteen lautakunnan enemmistöpäätökseen, joka 
poikkeaa esittelijän perusteluista.

Hakemusten, haastattelujen ja soveltuvuusarvioinnin kokonaisuuden 
perusteella filosofian maisteri, Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun 
dekaani Paula Tuovinen nousee koulutuksensa, työ- ja 
johtamiskokemuksensa ja kulttuuritoiminnan ja –toimialan 
perusteellisen pitkäaikaisen ja laajan tuntemuksensa sekä muiden 
ansioidensa perusteella virkaa hakeneista pätevimmäksi ja 
sopivimmaksi suhteessa hakuilmoituksen kriteereihin.

Suurten kulttuurilaitosten ja muutosten johtaja

Tuovisella on kärkihakijoista pitkäaikaisin, kahdeksan vuotta 
yhtäjaksoisesti kestänyt suuren organisaation johtajakokemus 
Teatterikorkeakoulun rehtorina ja Taideyliopiston dekaanina, yhteensä 
vuodesta 2005 lukien. Niissä kaikkia alaisia on yhteensä 140, 
opiskelijoita vastuulla 400. Hänellä on myös muuta johtamiskokemusta 
niin yksityisistä kulttuuriorganisaatioista kuin taidejärjestöistä. 

Tuovisella on vahvat näytöt strategia- ja muutosjohtamisesta 
Taideyliopiston uuden organisaation valmistelussa. Se oli Suomen 
yliopistomaailman historian suurin muutosprosessi. Hänen suurin 
ansionsa on Taideyliopisto-idean läpiviennissä osin vastahankaisessa 
toimintaympäristössä. Se osoittaa hakijan valmiutta myös vaikeisiin 
päätöksiin. Muutoksen johtaminen vaati paljon neuvottelutyötä ja 
vaikean kokonaisuuden hallintaa. 

Uuden kulttuurin luoja omalla taiteilija- ja johtajaesimerkillä

Paula Tuovinen on ”uuden kulttuurin luoja” 30 vuotta, aluksi tanssijana-
yrittäjänä Oulussa, sitten Helsingissä ja ulkomaita myöten ensin 
tanssijana, sitten pitkän ajanjakson koreografina ja viime vuosina 
tanssi- ja teatterialan keskeisenä kouluttajana. Tuovinen edusti 
Helsinkiä kulttuuripääkaupunkivuotena tanssiteoksellaan Faravidin Maa 
ja Blondi. Ei ole vähämerkityksellistä, että kulttuurijohtajalla on pitkä 
luovan taitelijan työn ja taloudellisten työskentelyedellytysten tuntemus. 
Uskottavuus puhua julkisesti taiteen teon ja kulttuurin harrastamisen ja 
leviämisen puolesta on persoonakohtaisesti uskottavaa. 

Mielestämme Kulken johtoon tarvitaan kulttuurillista intohimoa. 
Virastossa on hyvää hallinnollista osaamista. Nyt tarvitaan sisältöjen 
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tuntemista ja niiden kehittämistä. Tässä Tuovinen on pätevä 
monipuolisen kokemuksensakin perusteella. Toimiminen 
Teatterikorkeakoulun rehtorina on vahvistanut taiteen eri alojen 
tuntemusta, joka on edelleen saanut syvyyttä Taideyliopiston 
päätöselimissä ja työryhmissä toimimisesta. 

Hyvät yhteistyöverkostot ja kansainvälinen maine

Tuovisella on hyvät verkostot taide-, kulttuuri- ja korkeakoulukentällä. 
Paula Tuovisella on mielestämme erittäin vahva näyttö sekä taiteen 
tekemisestä, sen tukemisesta ja kehittämisestä nykyaikaiseen 
kaupunkikulttuuriin. Hänellä on vahva hallinnollinen kokemus 
taidelaitoksesta ja hyvät kansainväliset verkostot. Työkokemuksensa ja 
koulutuksensa perusteella hänellä on hakijoista laajin ja monipuolisin 
taiteenalojen tuntemus.

Tuovinen on osallistunut puhujana kansainvälisiin kulttuuri- ja 
taidekokouksiin, mikä on erityisesti Helsingin kulttuurijohtajan julkiseen 
sisältörooliin hyvin kuuluvaa. Hänellä on englanninkielinen johtamisen 
Executive Master of Business Administration tutkinto. Koulutusala, 
kulttuuriantropologia, on tehtävän sisällöllisen hoidon takia hyvin 
relevantti. Hakija vakuutti haastattelussa tuntevansa sekä Helsingin 
monikulttuurisuuden, kulttuuripolitiikan sisällön (kulttuuriavustukset, 
kehittämisprojektit, taitelijoiden tuki) että kulttuuripalveluiden 
kehittämisen (talojen tulevaisuus, alueilla tapahtuva kulttuurityö) 
haasteet.

Hänellä on kansainvälistä työkokemusta Danish National School for 
Contemporary Dancen johtamisesta. Lisäksi hänellä on julkishallinnon 
tehtäviin hankittua täydennyskoulutusta. 

Syksyn 2004 ja syksyn 2013 valinnat

Ennen kuin Kulken johtaja edellisen kerran valittiin Sj I-C B tilasi 
syksyllä 2004 TIEKE:n tutkija T C:lta selvityksen kaupungin 
taidepoliittisesta, kulttuuriteollisuuspoliittisesta ja elinkeinopoliittisesta 
roolista tulevaisuudessa. Tarkoitus oli jatkaa Kulttuurikaupunkisäätiö 
2000 itsenäistä organisaatiota, erityisesti sen mahdollisuuksia hankkia 
ulkopuolista rahoitusta, mikä ei onnistunut. Osin tähän pyrkimykseen 
liittyen lautakunnassa (Kulttuuri- ja kirjastolautakunta 18.11.2004, 
Kaupunginhallitus 29.12.2004, kaupunginvaltuusto 15.12.2004) 
korostui Kaapelin johtaja P T:n valinta ohi Kulken sisältä tulleen 
ansioituneen hakijan J L:n. Tämä herätti ihmettelyä silloin 
kulttuuripiireissä (Helsingin Uutiset 1.12.2004), mutta strateginen 
linjaus oli yhdessä perusteltu. *

**********
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Tämän hakuprosessin osalta vastaavaa muutostarveselvitystä ei ole 
tehty. Kaupungin kulttuuristrategia 2012–2017 tai Helsingin 
valtuuskauden strategia 2013–2017 ei tuo esiin muutostarpeita Kulken 
rooliin. Lautakunta ei käsitellyt tällaista muutosta hausta päättämisen 
tai henkilöhaastatteluun kutsuttavien valinnan 16.4.2013 yhteydessä. 
Kulken nykyisellä tehtäväkuvalla ja johtajan hakuilmoituksen 
perusteella Paula Tuovinen sopii tähän tehtävään parhaiten.

Lautakunnan enemmistön hyväksymässä vastaesityksessä tuodaan 
vasta esille perusteluja toisenlaiseen Kulken johtajan tehtäväkuvaan, 
joka menee ohi hakuilmoituksessa ilmaistuihin julkisiin 
valintaperusteluihin. Hakijoiden ja koko prosessin oikeusturva voi näin 
vaarantua.

Paula Tuovisella on kärkihakijoista paras työtehtäviensä kautta 
saavutettu monipuolinen osaaminen ja kokemus taiteen ja kulttuurin 
alan tehtävistä, toiminnoista ja johtamisesta virkaan.

”Lisätään naisjohtajien määrää”

Kaupungin strategiassa vuosille 2017–2017 on kohta ”Naisjohtajien 
määrää on lisättävä”. Se sisältyy lukuun ”Taitava johtaminen ja osaava 
henkilöstö” (toiseksi viimeinen pallukka). Linjaus kuuluu: 

”Kaupunki on tasa-arvoinen ja yhdenvertainen. Kaupunki toteuttaa 
järjestelmällisesti sukupuolivaikutusten arviointia ja edistää 
toiminnassaan tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta. Lisätään naisjohtajien 
määrää.”

On myös syytä viitata tasa-arvolain 6 §:ään, jossa työnantajaa 
velvoitetaan edistämään naisten ja miesten tasapuolista sijoittumista 
erilaisiin tehtäviin sekä luoda heille yhtäläiset mahdollisuudet uralla 
etenemiseen. Tämä on kaupungin strategiassa olevan lausekkeen 
”juridinen pohja”, samalla kun naisjohtajien määrän lisääminen on 
myös selkeä henkilöstöpoliittinen tavoite. Yhdenvertaisuusperiaatteen 
noudattaminen aliedustettuna olevan ryhmän puolesta sanotaan myös 
1.10.2012 voimaan tulleissa ”Henkilöstöhankinnan periaatteissa” (s.2).

Lisäksi voi viitata tasa-arvolain syrjintäkieltopykälään eli 8 §:ään. Sen 
mukaan työnantajan menettelyä on pidettävä syrjintänä, jos työnantaja 
syrjäyttää henkilön, joka on ansioituneempi kuin valituksi tullut toista 
sukupuolta oleva henkilö. Tästä poikkeaminen vaatii erityiset perusteet. 

Kelpoisuudeltaan ansioitunein voidaan jättää valitsematta vain, jos hän 
ei ole henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan soveltuva. Tällaista 
väittämää ei ole Paula Tuovisen osalta esitetty. Lisäksi 
tasavertaisessakin tilanteessa työnantajan tulee nimittää aliedustettuun 
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ryhmään kuuluva eli nainen, sillä naisjohtajien määrä kaupungissa on 
olennaisesti miehiä vähäisempi.

Kannattajat: Juha-Pekka Väisänen

16.04.2013 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Esittelijä
yhteispalvelupäällikkö
Anna Kaarina Piepponen

Lisätiedot
Anna Kaarina Piepponen, yhteispalvelupäällikkö, puhelin: 310 29871

anna.kaarina.piepponen(a)hel.fi
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§ 986
Valtuutettu Tarja Kantolan toivomusponsi globaalin vastuun 
strategian kääntämisestä

HEL 2012-013973 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi selvityksen 
kaupunginvaltuuston 26.9.2012 hyväksymän toivomusponnen (Kantola 
5) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen 
ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Marko Karvinen, strategiapäällikkö, puhelin: 310 36257

marko.karvinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Tarja Kantolan toivomusponsi 5, Kvsto 26.9.2012 asia 3

Otteet

Ote Otteen liitteet
Ponnen esittäjä Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, 
täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee merkitä tiedoksi selvityksen 
kaupunginvaltuuston 26.9.2012 hyväksymän toivomusponnen (Kantola 
5) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen 
ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

Esittelijä

Hyväksyessään 26.9.2012 globaalin vastuun strategian 
kaupunginvaltuusto hyväksyi seuraavan toivomusponnen:

”Valtuusto edellyttää, että selvitetään mahdollisuudet kääntää globaalin 
vastuun strategia eri kielille ja ainakin englanniksi, jotta asiakirjaa 
voidaan esitellä kaupungin kansainvälisessä yhteistyössä."

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

Asiassa on hankittu hallintokeskuksen lausunto. Hallintokeskus toteaa, 
että globaalin vastuun strategiasta on julkaistu uutinen kaupungin  
englanninkielisillä verkkosivuilla. Strategioiden ja muiden hallinnollisten 
dokumenttien kääntäminen ei aina ole tarkoituksenmukaista, sillä 
asiakirjat ovat usein laaja-alaisia ja vaikeasti luettavia. Selvityksen 
perusteella on kuitenkin mahdollista tarpeen ilmetessä kääntää 
globaalin vastuun strategia ainakin englanniksi.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Marko Karvinen, strategiapäällikkö, puhelin: 310 36257

marko.karvinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Tarja Kantolan toivomusponsi 5, Kvsto 26.9.2012 asia 3

Otteet

Ote Otteen liitteet
Ponnen esittäjä Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, 
täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginvaltuusto

Päätöshistoria

Hallintokeskus Hallinto-osasto/Halke 23.8.2013

HEL 2012-013973 T 00 00 03

Lausuntopyyntö Hallintokeskukselta T.5, Globaalin vastuun strategian kääntäminen eri kielille 
(Tarja Kantola)

Hallintokeskus toteaa lausuntonaan seuraavaa:

Hallintokeskuksen viestintä on julkaissut keskeisiä kaupunkia koskevia 
uutisia kotimaisten kielten lisäksi paljon englanniksi. Helsingin 
kaupungin verkkosivuilla ja esimerkiksi Helsinki News -uutislehdessä 
julkaisuja on myös saksaksi, venäjäksi ja ranskaksi. Globaalin vastuun 
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strategiasta on julkaistu uutinen kaupungin englanninkielisillä 
verkkosivuilla. 

Kaupunkia koskevaa aineistoa julkaistaan eri kielillä painettuina 
esitteinä ja vihkosina. Strategioiden, ohjelmien tai muiden 
dokumenttien kääntäminen ei aina ole tarkoituksenmukaista, sillä 
kyseiset asiakirjat ovat usein hyvin laaja-alaisia ja vaikeasti luettavia. 
Journalistisempi, toimitettu ratkaisu on useimmissa tapauksissa 
parempi vaihtoehto. 

Globaalin vastuun strategia on sivumäärältään suppea, jolloin 
kääntäminen, erityisesti englanniksi, voisi olla aiheellista. Käännös 
voitaisiin viedä kaupungin verkkosivuille ja painaa vieraille jaettavaksi. 
Globaalin vastuun strategian kääntäminen eri kielille merkitsisi 
vähintään 200 euron kustannuksia kieltä kohden. 

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

anna.villeneuve(a)hel.fi



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 32/2013 81 (216)
Kaupunginhallitus

Kj/4
16.09.2013

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

§ 987
Vuoden 2014 talousarvion ja taloussuunnitelman 2014–2016 
valmistelutilanne

HEL 2013-010538 T 02 02 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti merkitä talousarvion 2014 ja 
taloussuunnitelman 2014–2016 valmistelutilanteen tiedoksi.

Samalla kaupunginhallitus antoi vuoden 2014 investointibudjetin sekä 
10 vuoden investointisuunnitelman valmisteluun seuraavat 
jatkosuunnitteluohjeet:

1. Opetustoimen investointeja päivitetään uuden tiedon ja ammatillisen 
koulutuksen uusien aloituspaikkojen puitteissa varsinaiseen 
budjettiesitykseen. Päivitys toteutetaan yhteistyössä opetusviraston ja 
Tasken kesken noudattaen 19.8.2013 kaupunginhallituksessa esitellyn 
ohjelman opetustoimen investointimäärärahojen vuosittaista raamia, 
johon tarvittaessa kohdennetaan lisämääräraha, hyödyntäen siinä 
tapauksessa kohdentamattomia kehittämishankerahoja ja/tai 
investointimäärärahoja joita 19.8. esityksessä on.  
Opetustoimessa prioriteettina on valtion Helsinkiin myöntämien 
ammatillisen koulutuksen paikkojen toteuttaminen. Budjettiesityksen 
yhteydessä esitetään laskelma ammatillisen koulutuksen 
investointikustannusten rahoittamisesta valtion myöntämien 
määrärahojen kautta.

2. Puolivälitarkastelu väestönkasvun ja tuottavuustavoitteen 
vaikutuksesta investointiraamiin tehdään valtuustokauden 
puolessavälissä. 

3. Takaraja strategiassa sovitun nettoutusperiaatteen selvittämisestä 
on vuoden 2015 budjettikehys. Samassa tuodaan suunnitelma HKL:n 
ja muiden kaupungin toimintamenojen kasvuun merkittävästi 
vaikuttavien investointien ohjaamisesta jatkossa samanaikaisesti 
investointiraamin kanssa.

4. Talousarvion yhteydessä esitetään suunnitelma investointeja 
koskevan ohjaus- ja päätöksentekoprosessin luomiseksi. Luodaan 
seurantajärjestelmä investointien toteutumiselle osaksi budjettikelloa.

5. Helsinki on varautunut keskustakirjaston rakentamiseen 50 % 
rahoitusosuudella aiemmin suunnitellun aikataulun mukaisesti. 
Investoinnin yhteydessä tulee selvittää ydinkeskustan kirjastojen 
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toimintojen sekä Pasilan kirjaston lainaustoiminnan yhdistämistä 
keskustakirjastoon. On varmistettava, että jatkossakin kirjastopalvelut 
ovat helposti kaikkien kaupunkilaisten saavutettavissa.

6. Lapinlahden sairaalalle etsitään toiminnallinen käyttö. Alue voidaan 
tarvittaessa vuokrata ulkopuoliselle toimijalle. Siitä voidaan myös 
kaupungin erillispäätöksellä luopua julkiselle omistajalle, julkisyhteisölle 
tai yleishyödylliselle säätiölle, mikäli tilalle löytyy historialliset arvot 
turvaava ja puistoalueet julkisina ja avoimina säilyttävä käyttö. 
Tällainen käyttö voi olla esimerkiksi Taideyliopiston sijoittuminen 
Lapinlahteen. Välttämättömät ylläpitokorjaukset tehdään 
investointiohjelman määrärahojen puitteissa. Mikäli toiminnallista 
käyttöä ei ole löytynyt vuonna 2015, käsitellään Lapinlahden 
määrärahoja uudelleen.

7. Myydään Marian sairaala, mikäli sosiaali- ja terveyspalveluverkon 
kokonaisselvitys ei edellytä kaupungin sosiaali- ja terveyspalveluiden 
sijoittamista alueelle. Tällöin keskusterveysasema voidaan sijoittaa 
vuokratiloihin, mikäli tämä on kustannus-hyötysuhteeltaan perusteltua.

8. Hakaniemen kehittäminen
Hakaniemen alueen kehittäminen ja investoinnit käynnistetään 
laatimalla osayleiskaava Hakaniemen torialueen ja kauppahallin, 
Hakaniemen rannan ja Hakaniemen sillan alueelle tavoitteena 
kaupunkikuvan kohentaminen ja mahdollisuus lisärakentamiseen. 
Alueen pysäköinti- ja liikennejärjestelyt uudistetaan siten, että voidaan 
luopua mahdollisimman suuressa määrin maantasoisesta 
pysäköinnistä. Hakaniemen hallin ja torialueen peruskunnostus 
toteutetaan yhtäaikaisesti vuosien 2015–2017 aikana. Samalla 
selvitetään mahdollisuudet parantaa alueen joukkoliikenneyhteyksiä 
(esim. Hämeentie joukkoliikennekaduksi)
Mikäli osayleiskaava mahdollistaa merkittävää 
lisärakennusmahdollisuutta alueelle, voidaan investointiohjelman 
puitteissa osoittaa lisämäärärahoja alueen toteuttamisen kannalta 
tarpeellisiin hankkeisiin, kuitenkaan ylittämättä investointiohjelman 
vuosittaista tasoa.

9. Töölönlahden "railo" hanketta valmistellaan eteenpäin yksimielisesti 
hyväksytyn asemakaavaluonnoksen pohjalta. Mikäli hanke etenee se, 
suunnataan houkuttelevalle ja aluetta elävöittävälle yksityiselle kovan 
rahan investointihankkeelle, jolla tavoitellaan myös merkittäviä 
tontinluovutustuloja kaupungille. Hanke ei saa vaarantaa 
keskustakirjaston toteutusta viereiselle tontille eikä saa johtaa 
makasiinin purkamiseen. Suunnitelmassa arvioidaan Töölönlahtea 
kokonaisuutena tavoitteena alueen elävöittäminen.
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10. Kruunuvuorenrannan siltaratkaisu
Ohjeet jatkovalmisteluun:
Tavoitteena on, että aloitetaan Kruunuvuoren siltaratkaisun 
toteuttaminen vuonna 2017. Selvitetään yhteistyössä valtion kanssa 
edellytykset toteuttaa Veturitie kevyempänä ratkaisuna. Tavoitteena on 
aikaistaa Kruunuvuorenrannan siltaratkaisun toteutusta toteuttamalla 
Veturitie kevyempänä ja/tai järjestelemällä muita liikennehankkeita 
uudelleen. Ennen lopullisen siltaratkaisun valintaa toteutetaan erilaisten 
vaihtoehtojen kustannus-hyötysuhteen arviointi. Kruunusiltojen 
investointi sisällytetään investointiohjemaan vain emokaupungin 
investoinnin osalta.
Sitova määrärahasiirto:
Lykätään Sörnäisten liikennetunnelin toteutusta alkamaan vuonna 
2021. Vastaavasti varhaistetaan Kruunuvuorenrannan siltaratkaisun 
toteutuksen aloittaminen viimeistään vuonna 2019. 

11. Joukkoliikenteeseen, liityntäpysäköintiin ja pyöräteihin 
kohdennetaan lisäresursseja kaupunkisuunnittelulautakunnan 
näkemyksen pohjalta. Lisäykset rahoitetaan liikennehankkeiden 
puitteissa siirtämällä määrärahoja muista hankkeista. Priorisoidaan 
joukkoliikenteen, pyöräilyn ja kävelyn osuutta kustannustehokkaasti 
nostavia hankkeita.

12. Liikuntapaikkojen rakentamiseen kohdennettavia 
investointimäärärahoja päivitetään varsinaiseen budjettiesitykseen. 
Tarvittaessa liikuntapaikkojen rakentamiseen kohdennetaan 
lisämäärärahoja, hyödyntäen esimerkiksi kehittämishankerahoja ja/tai 
investointimäärärahoja joita 19.8. esityksessä on. Pyritään myös 
varmistamaan maltillisesti uusinvestointeja olemassa oleville 
asuinalueille.
13. Selvitetään Suvilahden kaasukellon korjaushanke pyrkien siihen, 
että korjaus mahdollistaa Kaupunginteatterin väistötilan toteuttamisen 
säätiön itsensä toimesta.

14. Arvioidaan tarve ja perusteet aikaistaa Maunulan kirjastohanketta 
työväenopiston, kirjastotoimen ja nuorisotoimen nykyisten 
investointimäärärahojen puitteissa. 

15. Selvitetään tarve varautua merellisen tukikohdan toteuttamiseen 
osana investointiohjelmaa.

16. Itäväylän eritasoliittymän rakentamisen aloittamista aikaistetaan 
vuodella alkamaan vuonna 2020. Aikaistaminen rahoitetaan muiden 
liikennehankkeiden priorisoinnilla.

17. Selvitetään pelastustoimen ja Tasken yhteistyönä tarve Haagan 
pelastusaseman peruskorjaamiseen. Samalla arvioidaan tämän 
vaikutus pelastustoimen toimintamenoihin.
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Lisäksi kaupunginhallitus päätti, että prosentin tuottavuustavoite 
toimintamenojen osalta on voimassa vuosina 2014-2017. Talousarvio 
on siis valmisteltava ryhmien välisen neuvottelutuloksen pohjalta. 

Käsittely

Vastaehdotus:
Lasse Männistö: Kaupunginhallitus antaa vuoden 2014 
investointibudjetin sekä 10 vuoden investointisuunnitelman 
valmisteluun seuraavat jatkosuunnitteluohjeet:

1. Opetustoimen investointeja päivitetään uuden tiedon ja ammatillisen 
koulutuksen uusien aloituspaikkojen puitteissa varsinaiseen 
budjettiesitykseen. Päivitys toteutetaan yhteistyössä opetusviraston ja 
tasken kesken noudattaen 19.8.2013 kaupunginhallituksessa esitellyn 
ohjelman opetustoimen investointimäärärahojen vuosittaista raamia, 
johon tarvittaessa kohdennetaan lisämääräraha, hyödyntäen siinä 
tapauksessa kohdentamattomia kehittämishankerahoja ja/tai 
investointimäärärahoja joita 19.8. esityksessä on.  
Opetustoimessa prioriteettina on valtion Helsinkiin myöntämien 
ammatillisen koulutuksen paikkojen toteuttaminen. Budjettiesityksen 
yhteydessä esitetään laskelma ammatillisen koulutuksen 
investointikustannusten rahoittamisesta valtion myöntämien 
määrärahojen kautta.

2. Puolivälitarkastelu väestönkasvun ja tuottavuustavoitteen 
vaikutuksesta investointiraamiin tehdään valtuustokauden 
puolessavälissä. 

3. Takaraja strategiassa sovitun nettoutusperiaatteen selvittämisestä 
on vuoden 2015 budjettikehys. Samassa tuodaan suunnitelma HKL:n 
ja muiden kaupungin toimintamenojen kasvuun merkittävästi 
vaikuttavien investointien ohjaamisesta jatkossa samanaikaisesti 
investointiraamin kanssa.

4. Talousarvion yhteydessä esitetään suunnitelma investointeja 
koskevan ohjaus- ja päätöksentekoprosessin luomiseksi. Luodaan 
seurantajärjestelmä investointien toteutumiselle osaksi budjettikelloa.

5. Helsinki on varautunut keskustakirjaston rakentamiseen 50 % 
rahoitusosuudella aiemmin suunnitellun aikataulun mukaisesti. 
Investoinnin yhteydessä tulee selvittää ydinkeskustan kirjastojen 
toimintojen sekä Pasilan kirjaston lainaustoiminnan yhdistämistä 
keskustakirjastoon. On varmistettava, että jatkossakin kirjastopalvelut 
ovat helposti kaikkien kaupunkilaisten saavutettavissa.



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 32/2013 85 (216)
Kaupunginhallitus

Kj/4
16.09.2013

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

6. Lapinlahden sairaalalle etsitään toiminnallinen käyttö. Alue voidaan 
tarvittaessa vuokrata ulkopuoliselle toimijalle. Siitä voidaan myös 
kaupungin erillispäätöksellä luopua julkiselle omistajalle, julkisyhteisölle 
tai yleishyödylliselle säätiölle, mikäli tilalle löytyy historialliset arvot 
turvaava ja puistoalueet julkisina ja avoimina säilyttävä käyttö. 
Tällainen käyttö voi olla esimerkiksi Taideyliopiston sijoittuminen 
Lapinlahteen. Välttämättömät ylläpitokorjaukset tehdään 
investointiohjelman määrärahojen puitteissa. Mikäli toiminnallista 
käyttöä ei ole löytynyt vuonna 2015, käsitellään Lapinlahden 
määrärahoja uudelleen.

7. Myydään Marian sairaala, mikäli sosiaali- ja terveyspalveluverkon 
kokonaisselvitys ei edellytä kaupungin sosiaali- ja terveyspalveluiden 
sijoittamista alueelle. Tällöin keskusterveysasema voidaan sijoittaa 
vuokratiloihin, mikäli tämä on kustannus-hyötysuhteeltaan perusteltua.

8. Hakaniemen kehittäminen
Hakaniemen alueen kehittäminen ja investoinnit käynnistetään 
laatimalla osayleiskaava Hakaniemen torialueen ja kauppahallin, 
Hakaniemen rannan ja Hakaniemen sillan alueelle tavoitteena 
kaupunkikuvan kohentaminen ja mahdollisuus lisärakentamiseen. 
Alueen pysäköinti- ja liikennejärjestelyt uudistetaan siten, että voidaan 
luopua mahdollisimman suuressa määrin maantasoisesta 
pysäköinnistä. Hakaniemen hallin ja torialueen peruskunnostus 
toteutetaan yhtäaikaisesti vuosien 2015–2017 aikana. Samalla 
selvitetään mahdollisuudet parantaa alueen joukkoliikenneyhteyksiä 
(esim. Hämeentie joukkoliikennekaduksi)
Mikäli osayleiskaava mahdollistaa merkittävää 
lisärakennusmahdollisuutta alueelle, voidaan investointiohjelman 
puitteissa osoittaa lisämäärärahoja alueen toteuttamisen kannalta 
tarpeellisiin hankkeisiin, kuitenkaan ylittämättä investointiohjelman 
vuosittaista tasoa.

9. Töölönlahden "railo" hanketta valmistellaan eteenpäin yksimielisesti 
hyväksytyn asemakaavaluonnoksen pohjalta. Mikäli hanke etenee se, 
suunnataan houkuttelevalle ja aluetta elävöittävälle yksityiselle kovan 
rahan investointihankkeelle, jolla tavoitellaan myös merkittäviä 
tontinluovutustuloja kaupungille. Hanke ei saa vaarantaa 
keskustakirjaston toteutusta viereiselle tontille eikä saa johtaa 
makasiinin purkamiseen. Suunnitelmassa arvioidaan Töölönlahtea 
kokonaisuutena tavoitteena alueen elävöittäminen.

10. Kruunuvuorenrannan siltaratkaisu
Ohjeet jatkovalmisteluun:
Tavoitteena on, että aloitetaan Kruunuvuoren siltaratkaisun 
toteuttaminen vuonna 2017. Selvitetään yhteistyössä valtion kanssa 
edellytykset toteuttaa Veturitie kevyempänä ratkaisuna. Tavoitteena on 
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aikaistaa Kruunuvuorenrannan siltaratkaisun toteutusta toteuttamalla 
Veturitie kevyempänä ja/tai järjestelemällä muita liikennehankkeita 
uudelleen. Ennen lopullisen siltaratkaisun valintaa toteutetaan erilaisten 
vaihtoehtojen kustannus-hyötysuhteen arviointi. Kruunusiltojen 
investointi sisällytetään investointiohjemaan vain emokaupungin 
investoinnin osalta.
Sitova määrärahasiirto:
Lykätään Sörnäisten liikennetunnelin toteutusta alkamaan vuonna 
2021. Vastaavasti varhaistetaan Kruunuvuorenrannan siltaratkaisun 
toteutuksen aloittaminen viimeistään vuonna 2019. 

11. Joukkoliikenteeseen, liityntäpysäköintiin ja pyöräteihin 
kohdennetaan lisäresursseja kaupunkisuunnittelulautakunnan 
näkemyksen pohjalta. Lisäykset rahoitetaan liikennehankkeiden 
puitteissa siirtämällä määrärahoja muista hankkeista. Priorisoidaan 
joukkoliikenteen, pyöräilyn ja kävelyn osuutta kustannustehokkaasti 
nostavia hankkeita.

12. Liikuntapaikkojen rakentamiseen kohdennettavia 
investointimäärärahoja päivitetään varsinaiseen budjettiesitykseen. 
Tarvittaessa liikuntapaikkojen rakentamiseen kohdennetaan 
lisämäärärahoja, hyödyntäen esimerkiksi kehittämishankerahoja ja/tai 
investointimäärärahoja joita 19.8. esityksessä on. Pyritään myös 
varmistamaan maltillisesti uusinvestointeja olemassa oleville 
asuinalueille.
13. Selvitetään Suvilahden kaasukellon korjaushanke pyrkien siihen, 
että korjaus mahdollistaa Kaupunginteatterin väistötilan toteuttamisen 
säätiön itsensä toimesta.

14. Arvioidaan tarve ja perusteet aikaistaa Maunulan kirjastohanketta 
työväenopiston, kirjastotoimen ja nuorisotoimen nykyisten 
investointimäärärahojen puitteissa. 

15. Selvitetään tarve varautua merellisen tukikohdan toteuttamiseen 
osana investointiohjelmaa.

16. Itäväylän eritasoliittymän rakentamisen aloittamista aikaistetaan 
vuodella alkamaan vuonna 2020. Aikaistaminen rahoitetaan muiden 
liikennehankkeiden priorisoinnilla.

17. Selvitetään pelastustoimen ja tasken yhteistyönä tarve Haagan 
pelastusaseman peruskorjaamiseen. Samalla arvioidaan tämän 
vaikutus pelastustoimen toimintamenoihin.

Kannattajat: Emma Kari
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Vastaehdotus:
Osku Pajamäki: Poliittiset ryhmät sopivat, että prosentin 
tuottavuustavoite toimintamenojen osalta on voimassa vuosina 2014-
2017. Talousarvio on siis valmisteltava ryhmien välisen 
neuvottelutuloksen pohjalta. 

Kannattajat: Emma Kari

Kaupunginhallitus hyväksyi jäsen Männistön ja jäsen Pajamäen 
vastaehdotukset yksimielisesti.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Ari Hietamäki, johtava suunnittelija, puhelin: 310 36567

ari.hietamaki(a)hel.fi

Liitteet

1 Seurantaraportti 2/2013
2 Luonnos 10 vuoden investointisuunnitelmaksi 16.8.2013
3 Luonnos talonrakennushankkeiden 10-vuotissuunnitelmaksi 16.8.2013
4 Luonnos vuokra- ja osakekohteina toteutettavista hankkeista 16.8.2013

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee merkitä talousarvion 2014 ja 
taloussuunnitelman 2014–2016 valmistelutilanteen tiedoksi.

Esittelijä

Hyväksyessään vuoden 2014 talousarvioehdotuksen raamin sekä 
talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksen 2014–2016 laatimisohjeet 
25.3.2013 kaupunginhallitus päätti, että talousarvion 2013 
valmistelutilanne tuodaan Khlle tiedoksi 19.8.2013, jolloin Khlle 
annetaan arvio talouden tilanteen yleisestä kehityksestä, kaupungin 
talouden ja toiminnan seurantaraportti 2/2013 sekä selvitys 
kaupunginhallituksen raamiohjeistuksen toteutumisesta hallintokuntien 
valmistelussa

Yleinen taloustilanne

Taloustilanteen analyysin taustana ovat valtiovarainministeriön 
kesäkuussa julkaiseman suhdannekatsauksen tiedot.
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Viimeisen parin vuoden aikana valtiovarainministeriön talousennusteet 
ovat pitäneet sisällään oletuksen euroalueen hitaasta toipumisesta. 
Tämä oletus on osoittautunut toistaiseksi optimistiseksi ja toipumisen 
alkamista Suomen kokonaistuotannon osalta odotetaan edelleen. VM:n 
kesäkuisessa ennusteessa euroalueen taloudellinen aktiviteetti laskee 
kuluvana vuonna 0,5 % ja ensi vuonna päästään vain reilun puolen 
prosentin kasvuun. Myös maailmankaupan kasvu on hidasta ja pysyy 
lähivuosien ajan selvästi alle pitkän aikavälin keskiarvon. 

Kuluvana vuonna BKT:n ennustetaan supistuvan Suomessa 0,4 %.  
Sekä suhdanneluonteisten että rakenteellisten tekijöiden johdosta 
erityisesti teollisuuden tuotanto supistuu merkittävästi. Teollisuuden 
tuotanto laskee vuonna 2013 edellisestä vuodesta 4,5 % eikä 
palveluidenkaan tuotanto ei lisäänny kuin 0,3 %. Kotitaloudet eivät 
kannattele taloutta edellisten vuosien tapaan. Yksityisen kulutuksen 
näkymät ovat alkuvuoden aikana heikentyneet. Viime kuukausien 
aikana kuluttajien kokema epävarmuus on lisääntynyt ja se heijastuu 
erityisesti kestokulutushyödykkeiden hankinnassa. Työllisyystilanteen 
heikentyminen myös vähentää tuloja sekä kulutusta ja verotusta 
kiristävien toimenpiteiden myötä kotitalouksien käytettävissä olevat 
reaalitulot pysyvät viimevuotisella tasollaan. Näiden tekijöiden johdosta 
yksityinen kulutus lisääntyy vain 0,3 % viimevuodesta.

Suomen viennin volyymi pysyy kuluvana vuonna viime vuoden tasolla. 
Vaisu vientikehitys yhdessä heikon kotimaisen kysynnän kanssa vetää 
kuluvan vuoden tuonnin lievään laskuun. Vaihtotase pysyy edelleen 
alijäämäisenä. Investointinäkymät ovat heikot. Yksityiset investoinnit 
vähenevät kuluvana vuonna 4,5 % johtuen etupäässä 
talonrakennusinvestointien supistumisesta. Myös kone ja 
laiteinvestoinnit vähenevät edellisestä vuodesta. Huolestuttavaa on 
yksityisten investointien BKT-osuuden alentuminen noin 16 prosenttiin. 
Investointiaste oli viimeksi tätä alhaisempi 1990-luvun alun lamassa.

Työttömyyden kasvu kiihtyi kuluvan vuoden alkupuolella ja 
työllisyystilanne on edelleen heikentynyt. Kuluvana vuonna työllisten 
määrä vähenee 0,7 % ja työttömyysaste kohoaa 8,3 %:iin. 
Kansainvälisten hintapaineiden heikkenemisen sekä kotimaisen 
taloustilanteen vaisuuden johdosta kuluttajahintojen nousu on ollut 
aikaisempaa maltillisempaa. Kuluttajahintojen ennustetaan nousevan 
tänä vuonna 1,7 % edellisestä vuodesta. Ansiotasoindeksin 
ennustetaan kohoavan tänä vuonna 2,1 %, joten kuluttajien reaaliansiot 
kehittyvät varsin maltillisesti.

Kasvun arvioidaan käynnistyvän kuluvan vuoden toisella puoliskolla.  
Vuoden 2014 kasvuksi ennustetaan 1,2 %. Yksityinen kulutus kasvaa 
edelleen vain 0,8 % johtuen ensisijaisesti heikosta reaaliansioiden 
kehityksestä. Vienti lisääntyy kasvavan kansainvälisen kysynnän 
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vanavedessä 3,7 %, ja viennin kasvu perustuu aiempaa enemmän 
investointihankkeisiin liittyvien palvelujen vientiin. Työllisyyden 
kasvunäkymät ovat vielä ensi vuonna heikot johtuen mm. vähäisestä 
kysynnästä ja työmarkkinoiden kohtaanto-ongelmista. Ensi vuoden 
työttömyysasteeksi ennustetaan 8,1 %.

Vuonna 2015 BKT:n kasvuksi arvioidaan 1,9 %. Historian valossa 
voidaan puhua siis vaimeasta kasvusta. Kaiken kaikkiaan vuosien 
2013–2015 kumulatiivinen kasvu jää vain 2,7 prosenttiin.

Kokonaistuotannon aleneminen sekä vuonna 2012 että 2013 heijastuu 
vääjäämättä julkisen talouden rahoitusasemaan niin, että julkinen 
talous pysyy alijäämäisenä lähivuodet. Julkiset menot suhteessa 
kokonaistuotantoon kohoavat korkeammaksi kuin kertaakaan yli 15 
vuoteen. Työttömyydestä ja väestön ikääntymisestä aiheutuvat menot 
nostavat menoastetta. Julkinen velka lisääntyy edelleen joka vuosi 
sekä nimellisesti että kokonaistuotantoon suhteutettuna ja velkasuhde 
lähestyy 60 prosentin rajaa. Valtiontalous pysyy syvästi alijäämäisenä 
sopeutustoimista huolimatta. Valtiontalouden arvioidaan olevan ensi 
vuonna 6 mrd. euroa alijäämäinen mikä on 3 % suhteessa 
kokonaistuotantoon. Valtion velka jatkaa kasvuaan eikä velkasuhde 
taitu ennustejaksolla.

Inflaatio-odotukset ovat maltilliset, selvästi alle 2 prosenttia. Sekä 
lyhyet että pitkät korot pysyvät koko ennustejakson ajan euroalueella 
kriisimaita lukuun ottamatta poikkeuksellisen matalina. Euroopan 
keskuspankin toimet ovat tarjonneet rahoitusmarkkinoille runsaasti 
likviditeettiä, rauhoittaneet euroalueen velkakriisiä ja osaltaan luoneet 
edellytyksiä kriisin talttumiseksi. Pitkät korot ovat kuitenkin alkaneet 
vähitellen kohota kohenevan luottamuksen sekä epätavallisen 
keskuspankkipolitiikan loppumiseen kohdistuvien odotusten vuoksi.

Tulevien vuosien erääksi merkittäväksi riskitekijäksi muodostuu se, jos 
työttömyysaste nousee ennustettua korkeammaksi. Työttömyyden 
noustessa useat kotitaloudet saattavat joutua vaikeuksiin johtuen 
tulotasoon ja varallisuuteen nähden liian korkean velkataakan johdosta. 
Työllisyyden heikkeneminen myös alentaisi yksityistä kulutusta 
edelleen ja sitä kautta taloudellista aktiviteettia.

Yllä kuvailtu kasvunäkymä seuraaville parille vuodelle tarkoittaa sitä, 
että kansantalous tulee kohtaamaan merkittäviä haasteita lähivuosina. 
Ensinnäkin, Suomen vienti on menestynyt erittäin huonosti sekä 
finanssikriisissä että sen jälkeen. Suomen viennin kasvu jatkuu 
maailmankauppaa hitaampana koko ennusteperiodin. Ongelma ei ole 
vain eurokriisin alentamassa kysynnässä, vaan myös Suomen 
kilpailukyvyssä ja viennin rakenteessa. Toiseksi, alhainen kasvu johtaa 
julkisen talouden heikentymiseen. Julkisen talouden rahoitusaseman 
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parantamisessa on ensiarvoisen tärkeää välttää toimenpiteitä, jotka 
heikentävät yksityisen sektorin kasvumahdollisuuksia. On selvää, että 
kestävään kasvuun päästään vain yksityisen sektorin kehittyessä 
suotuisasti. Kolmanneksi, ikääntymisen seurauksena työmarkkinoilta 
poistuu merkittävä määrä osaavaa työvoimaa. Taloudellisen kasvun 
kannalta olisi suotuisaa, jos työmarkkinoiden rakenteet eivät estäisi 
resurssien tehokasta käyttöä.

Helsingin seudun taloustilanteen kehitys

Helsingin seudulla taantuma jatkui kuluvan vuoden ensimmäisellä 
neljänneksellä. Vuoden takaiseen verrattuna tuotanto laski 
ennakkoarvion mukaan 0,5 prosenttia, koko maassa jonkin verran 
enemmän. Tämänhetkinen suhdannetilanne on normaalia heikompi 
kaikilla päätoimialoilla. Suhdannenäkymät lähikuukausille ovat 
varovaiset, mutta hieman vahvemmat kuin kevättalvella. Merkittävää 
elpymistä ei odoteta, mutta teollisuustuotannossa ja palvelujen 
myynnissä odotetaan Helsingin seudulla laskun loppuneen.

Alkukeväästä Tilastokeskuksen kuluttajabarometrin saldoluku oli 
pääkaupunkiseudulla 12,4 ja koko maassa 6,4 ja luottamus oli 
heikompaa kuin edeltävinä kuukausina. Toisaalta pääkaupunkiseudulla 
viime vuoden kesän jälkeen luottamus talouskehitykseen oli ollut 
tavallistakin heikompaa ja näkemykset kohentuivat vasta tämän 
vuoden alussa.

Helsingin talouden liikkumavara

Tarkastuslautakunnan arviointikertomuksessa todetaan, että 
strategiakauden 2009–2012 tavoitetta kustannustason nousua 
alhaisemmasta toimintamenojen kasvusta ei kokonaisuutena 
saavutettu, vaikka vuosina 2011–2012 asukaskohtaisten menojen 
kasvua pystyttiinkin hillitsemään. Kaupungin tulee jatkaa tuottavuuden 
parantamista ja käynnistää palvelujen ja investointien uudelleenarviointi 
siten, että tulorahoitus riittää pitkällä tähtäimellä niiden rahoittamiseen.

Suomen julkisessa taloudessa on tehty kuluneella hallituskaudella 
merkittäviä kuntien tulopohjaa leikkaavia päätöksiä. Valtiontalouden 
2013–2016 kehyspäätöksen mukanaan tuomat kuntien tulopohjaa 
heikentävät 500 milj. euron valtionosuusleikkaukset toteutetaan 
portaittain kasvaen vuosina 2013–2015. Vuonna 2012 on jo toteutettu 
631 milj. euron leikkaukset. Lisäksi hallituskauden loppupuolella 
jouduttaneen tekemään uusia leikkauksia, mikäli hallituskaudelle 
asetetut julkisen talouden tasapainotavoitteet aiotaan saavuttaa.
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Helsingin oman palvelutuotannon rahoitustilannetta on viime vuosina 
helpottanut se, että Helsingin Energian kertyneistä pääomista on voitu 
siirtää kaupungin palvelujen rahoittamiseen vuosittain merkittävä 
summa rahaa. Ilman näitä siirtoja kaupungin talous ei olisi hyvinä 
verotulovuosinakaan ollut tasapainossa. Helsingin Energian 
kehitysohjelma hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa tammikuussa 2012. 
Kehitysohjelman, energiamarkkinoiden kilpailutilanteen sekä tulevan 
yhtiöittämisvelvoitteen vuoksi kaupungin talous ei voi tulevina vuosina 
tukeutua läheskään entisessä määrin Helsingin Energian ylimääräisiin 
tuloutuksiin.

Viime vuosina kaupungin investoinnit ovat olleet korkealla tasolla muun 
muassa uusien aluerakentamiskohteiden rakentamisen 
käynnistämisen, joukkoliikenteeseen liittyvien hankkeiden ja 
kiinteistöjen korjausinvestointien vuoksi.

Kaupungin lainakannan kaksinkertaistuminen vuodesta 2008 ja 
tulevien investointien edellyttämät rahoitustarpeet muodostavat 
aikaisempaan verrattuna merkittävästi suuremman riskin. Lainakannan 
kasvua on hillittävä, jotta vuosittaiset lainanhoitokustannukset eivät 
nouse liian korkeiksi. Taloudellinen epävarmuus heikentää 
lainansaantia kohtuullisin ehdoin. Helsingin tavoitteena on keskipitkällä 
aikavälillä saavuttaa tilanne, jossa peruspalvelujen rahoitus on nykyistä 
kestävämmällä pohjalla eikä palvelutaso ole riippuvainen 
liiketoiminnan, lähinnä Helsingin Energian ylimääräisistä tuloutuksista. 

Kaupungin toimintamenojen kasvu tulisi taittaa kaupunginvaltuuston 
linjaamalla tavalla. Valtuuston asettama vuotuinen 1 % tuottavuuden 
parantamistavoite sekä valtuuston strategiaohjelman linjaus vuotuisten 
investointien tason rajaamisesta 435 miljoonaan euroon alkavat 
tervehdyttää kaupungin taloutta valtuustokauden lopulla, mikäli 
tulokertymä ei käänny laskuun.  

Edellä esitettyyn kaupungin rahoituspohjan haasteeseen kaupunki 
joutuu vastaamaan valtuustokaudelle 2013–2016 asetettuja 
strategiaohjelman taloustavoitteita toteuttaen.

Vuoden 2013 talousarvion toteutumistilanne

Käyttötalouden menokasvu oli vuonna 2012 tilinpäätöksen mukaan 
4,8 % (ilman liikelaitoksia sekä nettobudjetoituja sisäisiä 
palveluntuottajia Staraa ja tilakeskusta tarkasteltuna). Menokasvu siis 
lähes kaksinkertaistui edellisestä vuodesta, jolloin menokasvu oli 
2,5 %.
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Vuoden 2013 toisen talousarvion toteutumisennusteen mukaan 
kaupungin käyttötalouden tasapaino näyttää toteutuvan hieman 
talousarviossa ennakoitua parempana. Helsingin kaupungin 
käyttömenojen kasvun ennakoidaan kuitenkin toteutuvan maan 
keskimääräistä korkeampana. Ilman liikelaitoksia tarkasteltuna 
vuosikatteen ennakoidaan toteutuvan hallintokuntien käyttömenojen 
ylitysten myötä 43 milj. euroa talousarviota heikompana. Poistoista 
vuosikate ilman liikelaitoksia kattaa vain 10 %. Vuosikate on vuoden 
2012 tilinpäätökseen nähden 125 milj. euroa heikompi. Koko kaupungin 
tasolla vuosikate kattaa poistoista 81 %. Kaupungin 
strategiaohjelmassa todetaan, että valtuustokaudella 2013–2016 
rahoitetaan nykyistä merkittävästi suurempi osuus investoinneista 
tulorahoituksella. Vuoden 2012 tilinpäätöksessä investointien 
tulorahoitusprosentti oli ilman liikelaitoksia tarkastellen 33 % ja koko 
kaupunki huomioiden 68 %. Tuoreimmassa ennusteessa vastaavan 
luvun arvioidaan ilman liikelaitoksia tarkastellen olevan vain 6 % ja 
koko kaupunki huomioiden 44 %. Ennusteen toteutuessa tällä tasolla 
jäätäisiin siis strategiassa asetetusta tavoitteesta selvästi. 

Ennusteen mukaan toimintamenot ilman liikelaitoksia sekä 
nettobudjetoituja sisäisiä palveluntuottajia Staraa ja Tilakeskusta 
tarkasteltuna uhkaavat toteutua 4,1 % vuotta 2012 korkeampina. Luku 
on hieman korkeampi edelliseen ennusteeseen verrattuna (jolloin 
ennustettu menokasvutaso oli 3,9 %). Korkeaan menokasvuun ovat 
syynä sosiaali- ja terveysviraston oman toiminnan, toimeentulotuen, 
erikoissairaanhoidon (HUS), opetusviraston ja rakennusviraston 
menojen ylityspaineet

Mikäli ennusteen mukaista 4,1 %:n toimintamenokasvua ei kyetä 
hidastamaan, vaarantuu strategiaohjelman mukainen talouden 
tasapainottamisen ja tuottavuuden parantamisen tavoite. 
Strategiaohjelman tavoitteen (”kaupungin käyttömenojen reaalikasvu 
on asukasmäärän kasvu -1% tuottavuustavoite”) mukaan tuoreimmalla 
kustannustason muutoksen ennusteessa saisi kaupungin menokasvu 
olla vuonna 2013 vain 2,9 %. Vuoden 2013 talousarvion mukainen 
menokasvu on 3,3 %, mikä ylittää jo sellaisenaan strategiassa menojen 
kasvulle asetetun tavoitteen.

Emokaupungin investointien ennakoidaan toteutuvan samalla tasolla 
kuin viime vuonna. Liikelaitoksissa puolestaan ennustetaan 
investoitavan sekä viime vuotta että talousarviossa suunniteltua 
enemmän. Kaupungin investointien rahoittaminen edellyttää yli 300 
milj. euron nettolainanottoa.

Kaupungin henkilöstömäärä lisääntyi 179 henkilöllä viime vuoden 
kesäkuun lopun tilanteeseen verrattuna. Henkilöstömäärä on kasvanut 
erityisesti sosiaali- ja terveystoimessa. Palkkoja oli maksettu kesäkuun 
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loppuun mennessä 0,9 % enemmän kuin vastaavana ajankohtana 
viime vuonna. Palkkasumman vähäinen kasvu johtuu henkilöstön 
rakenteen muutoksesta ja vastaavalla ajanjaksolla viimevuonna 
maksetusta 150 euron kertaerästä.

Talousarvion valmistelutilanne

Vuoden 2014 talousarvion valmistelun pohjaksi annettu raami

Vuoden 2014 talousarvion raamin lähtökohtana oli valtuustokauden 
2013–2016 strategiaohjelman mukainen talouden tasapainoa ja 
tuottavuuden parantamista koskeva tavoite:

 velkaantumiskehitystä hidastetaan pitämällä emokaupungin 
käyttömenojen reaalikasvu asukasmäärän kasvun mukaisena 
vähennettynä vuotuisella 1 % tuottavuuden parantamisen 
tavoitteella valtuustokaudella 2013–2016 ja rahoittamalla 
nykyistä merkittävästi suurempi osuus investoinneista tulo-
rahoituksella ja kiinteän omaisuuden myyntituloilla.

Edellä mainitun tavoitteen mukaisesti vuoden 2014 
talousarvioehdotuksen raami laadittiin siten, että kaupungin 
yhteenlasketut toimintamenot kasvoivat raamissa +2,5 % vuoden 2013 
talousarvion tasosta. Tarkasteltaessa vuoden 2014 talousarviolle 
asetettua raamia vuoden 2012 tilinpäätökseen nähden kaupungin 
yhteenlasketut toimintamenot kasvavat +6,0 %. 

Investoinneissa strategiaohjelman mukaisesti peruskaupungin 
investointitaso on vuosittain 435 milj. euroa.

Hallintokuntien talousarvioesitykset sekä niihin sisällytetyt toimenpiteet kaupungin 
kokonaisvaltaiseen tuottavuusohjelmaan vuosille 2013–2016

Hallintokuntien talousarvioesityksiä on kesän ajan käsitelty talous- ja 
suunnittelukeskuksessa. Virastokohtaisia talousarvioneuvotteluja 
käydään parhaillaan. Yhteenvetona voidaan todeta, että hallintokunnat 
ovat pääsääntöisesti noudattaneet kaupunginhallituksen antamaa 
raamia. Talousarvioehdotuksissaan käyttötalouden raamin olivat 
ylittäneet kulttuuri- ja kirjastolautakunta sekä kaupunginkirjaston että 
kulttuurikeskuksen osalta, taidemuseon johtokunta, kaupunginmuseon 
johtokunta sekä rakennuslautakunta.

Kaupunginvaltuuston 24.4.2013 hyväksymän strategiaohjelman 
mukaan kaupunki tekee ja toteuttaa vuosille 2013–2016 kaupungin 
kokonaisvaltaisen tuottavuusohjelman, jonka tavoitteena on 
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tuottavuuden parantaminen 1 %:a vuosittain. Kaupunginvaltuusto 
edellytti, että tuottavuusohjelmaa laadittaessa kiinnitetään huomiota 
hyvinvointipalveluiden vaikuttavuuden arviointiin tavoitteena suunnitella 
tuottavuustoimenpiteet siten, että niillä ei ole kielteisiä vaikutuksia 
asukkaiden hyvinvointiin.

Hyväksyessään vuoden 2014 talousarvioehdotuksen raamin sekä 
talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksen 2014–2016 laatimisohjeet 
25.3.2013 kaupunginhallitus sisällytti 1 % tuottavuuden 
parantamistavoitteen virastoille annettuun määräraharaamiin ja päätti, 
että virastojen ja liikelaitosten tulee esittää tuottavuusohjelman 
toimenpiteet talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksissaan. 
Ehdotusten valmistelua ohjaavissa kannanotoissa kaupunginhallitus 
totesi, että ohjelmassa osoitetaan konkreettiset ehdotukset 
tuottavuuden ja taloudellisuuden merkittäväksi parantamiseksi 
konkreettisine mittareineen. Laatimisohjeiden mukaan 
tuottavuusohjelman toimenpiteet tuli käsitellä lauta- ja johtokunnissa 
talousarvioehdotuksen yhteydessä. 

Strategiaohjelmassa tuottavuus on väline käyttömenojen kasvun 
hillitsemiseksi. Nykyistä pienemmillä menoilla tavoitellaan samaa tai 
parempaa tuotosta kuin aiemmin. Tuottavuuden parantamisen 
toimenpiteinä on mainittu mm. vuotuisten investointien tason 
rajaaminen 435 miljoonaan euroon, eläköitymiseen varautumiseksi 
laadittavat suunnitelmat, tilankäyttöohjelmat ja tehostamissuunnitelmat 
sekä menojen kasvun ennaltaehkäisy. Talousarvion laatimisohjeiden 
mukaan suunnitelman tulee sisältää selkeät, lyhyet ja mitattavat 
toimenpiteet koskien menokehitystä ja tuottavuuskehitystä 
kokonaisuutena, henkilöstöä, tiloja sekä hankintoja. 
Hallintokuntakohtaisesti tulee painottaa toimenpiteitä, jotka vaikuttavat 
palvelujen kustannusrakenteen merkittäviin menoeriin.

Virastojen ja liikelaitosten talousarvioesitykset on pääsääntöisesti 
laadittu kaupunginhallituksen antamaan määräraharaamiin ja 
tuottavuuden 1 % parantamistavoite on tältä osin huomioitu. 
Käyttömenojen raamista on poikennut kuusi virastoa. Näiden virastojen 
osuus kaupungin kokonaismenoista on noin 2,5 %. 

Virastojen ja liikelaitosten talousarvioesityksiin sisältyvät tuottavuutta 
parantavat toimenpiteet kohdentuvat erityisesti vuoteen 2014 ja niitä on 
yleensä aiottu täsmentää vuosisuunnittelun edetessä.

Osa virastoista on eritellyt tuottavuutta parantavien toimenpiteiden 
kustannusvaikutuksia. Nimetyt tuottavuutta parantavat toimenpiteet 
vähentävät vuoden 2014 menoja noin 22 milj. euroa. Koko 
valtuustokauden vuosittaista 1 % tuottavuuden parantamistavoitteen 
mukaista menovähennystä ei ole konkretisoitu riittävästi.
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Useat lautakunnat ovat esityksiä käsitellessään ilmaisseet huolensa 
määräraharaamin riittävyydestä. Tiukan taloustilanteen takia 
määrärahoja ei voida kasvattaa halutusti, mutta tuottavuutta 
parantamalla virastoilla on mahdollisuus kasvattaa liikkumavaraa 
tarvittavien toimintojen järjestämiseen.

Talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksiin sisältyvien 
tuottavuusohjelman toimenpiteiden perusteella valtuustokauden 
tuottavuustavoitteen saavuttaminen ei ole mahdollista ilman palvelujen 
volyymin, sisällön, rakenteen ja tuottamistapojen laajempaa 
uudelleenarviointia. Lauta- ja johtokuntien on konkretisoitava etenkin 
taloussuunnitelmavuosien 2015 ja 2016 toimenpiteitä 
kaupunginvaltuuston edellyttämää tuottavuusohjelmaa ja sen 
seurantaa varten.

Talousarvioon 2014 valmisteltavan investointiraamin mukaisen 10-vuotisen 
investointiohjelman valmistelutilanne

Kaupunginvaltuusto päätti strategiaohjelmassa, että osana talouden 
tasapainottamista ja tuottavuuden parantamista otetaan käyttöön 10-
vuotinen investointiraami osana raamiohjausta. Strategiakauden 
investointien vuotuiseksi tasoksi asetettiin 435 milj. euroa. 

Raamiohjaus ei lähtökohtaisesti kohdistu liikelaitoksiin niiden toiminnan 
luonteen vuoksi. HKL-liikelaitoksen investointiehdotus sisältää tulevalla 
10-vuotiskaudella noin miljardin euron investoinnit, jonka pääomakulut 
joudutaan kattamaan pääosin verorahoituksella eli ne lisäävät 
kaupungin tulevien vuosien käyttömenoja muista liikelaitoksista 
poiketen. Tästä johtuen joukkoliikenteen investoinnit eivät sisälly 
liitteenä olevaan investointiohjelmaluonnokseen mutta joukkoliikenteen 
investointeja on tarkasteltava osana raamiohjausta ja investointiraamia. 
Jatkossa HKL:n investointiehdotusta on kaupungin perustoiminnan 
investointien tapaan sopeutettava. Lopullinen investointiohjelma 
valmistellaan osana talousarviota.

Koska vuotuisen investointiraamin asettaminen on strategiaohjelman 
mukaan keskeinen toimenpide talouden tasapainon saavuttamisessa, 
raamin kiertämistä keinotekoisesti esim. toteuttamalla hanke vuokra- tai 
osakekohteena, yhtiömuotoisena tai vastaavana hankkeena ei voida 
lähtökohtaisesti pitää asetetun tavoitteen mukaisena.
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Liitteenä olevaa investointisuunnitelmaluonnosta on valmisteltu osana 
talousarviovalmistelua em. lähtökohdat huomioon ottaen. 

Hallintokuntien talousarvioehdotusten pohjalta talousarviovuodelle 
2014 asetettu 435 milj. euron investointiraami on 43 milj. euroa vuoden 
2014 taloussuunnitelmaa pienempi. Ehdotetut hankkeet vuodelle 2014 
ovat pääosin voimassa olevan hyväksytyn taloussuunnitelman 
mukaisia. Tulevalla taloussuunnitelmakaudella vuosien 2015–2016 
investointiraami on edellyttänyt yhteensä 110 milj. euron sopeutusta. 
Tulevan taloussuunnitelmakauden jälkeisten vuosien 2017–2023 
tehtyjä ehdotuksia on luonnoksessa sopeutettu yhteensä runsaat 
1 mrd. euroa, jotta vuotuista investointiraamia ei ylitetä. Sopeutukset 
kohdistuvat 10-vuotisohjelmakaudella kiinteään omaisuuteen 135 milj. 
euroa, talonrakennukseen 240 milj. euroa, katuihin ja liikenneväyliin 
360 milj. euroa, väestönsuojiin 40 milj. euroa, puistoihin 70 milj. euroa, 
liikuntapaikkoihin 40 milj. euroa, irtaimeen omaisuuteen 115 milj. euroa, 
Korkeasaaren eläintarhan rakennuksiin 125 milj. euroa ja Tukkutorin 
rakennushankkeisiin 34 milj. euroa. 

Investointiohjelmaluonnokseen on ensisijaisesti sisällytetty 
välttämättömät hankkeet, joilla rakennettua omaisuutta pidetään 
turvallisessa ja terveellisessä kunnossa, kuten siltojen peruskorjaukset 
ja rakennusten sisäilmaongelmiin liittyvät korjaukset.  Lisäksi 
investoinneissa ovat etusijalla lainsäädäntöön, kaupungin jo aiemmin 
päättämiin linjauksiin ja kaupungin solmimiin sopimuksiin perustuvat 
hankkeet.  Näitä ovat mm. ammatillisten oppilaitosten käyttöön tulevien 
tilojen järjestäminen sekä AM-ohjelman ja strategiaohjelman eri 
tavoitteiden toteuttaminen asuntotuotannon edellytysinvestoinneilla. 
Investoinnit, joihin on sopimuksin sitouduttu muiden osapuolien kanssa 
ja yhteishankkeet yleisillä teillä, on sisällytetty 
investointiohjelmaluonnokseen. Ohjelmaluonnokseen sisältyy 
merkittävänä hankkeena tarkentunein kustannuksin Keskustakirjasto, 
johon kaupunki on varautunut hankkeen lähtökohtana olleella 50 %:n 
rahoituksella. Edellytyksenä hankkeen toteuttamiselle on valtion 
vastaava 50 %:n rahoitusosuus. Finlandiatalon 60 milj. euron 
peruskorjaus on ajoitettu alkavan 10-vuotisohjelmakauden lopulla ja 
pääosin jatkuvan ohjelmakauden ulkopuolelle. Kaupunginteatterin 
peruskorjaushanke, 66 milj. euroa ja Tukkutorin pakastamon hanke, 32 
milj. euroa rahoitetaan investointiohjelman ulkopuolella.  Lapinlahden 
sairaalan muutos- ja perusparannushankkeen rakentaminen on siirretty 
10-vuotisohjelmakauden lopulle. Tänä aikana on tarkoitus selvittää 
korvaavia edullisempia tilaratkaisuja. Investointiosan ulkopuolisena, 
kiinteistöyhtiömuotoisena hankkeena suunnitellun Jätkäsaaren 
Bunkkerin soveltuvuutta kaupungin ulkopuoliseen käyttöön selvitetään. 
Liikennehankkeista Sörnäisten liikennetunnelin rakentaminen on 
merkitty alkavaksi 2019, Kruunusiltojen vuonna 2021 ja Itäväylän- 
Linnanrakentajan liittymän laajemmat järjestelyt vuonna 2022. Lisäksi 
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investointiosan laadinnassa on otettu huomioon strategiaohjelman 
keskeiset tilankäytön tehostamista koskevat tavoitteet. Irtaimen 
omaisuuden hankkeissa on keskeiset tuottavuutta parantavat 
tietotekniikkahankkeet asetettu etusijalle. Hankkeiden arvioinnissa on 
otettu huomioon hallintokuntien talousarvioneuvotteluissa esiin tuomat 
näkökohdat.  

Asetettuun vuotuiseen investointiraamiin on päästy 10-vuotiskaudella 
siirtämällä hankkeita eteenpäin.  Jatkossa on välttämätöntä, että myös 
hankkeiden toteuttamista arvioitaisiin tarkoin uudelleen esim. palveluja 
ja palvelutilaverkkoa kehittämällä. Erityisesti irtaimen omaisuuden 
perushankintojen kohdalla hallintokuntien talousarviovuoden jälkeisten 
vuosien ehdotusten osuudet investointien vuotuisesta 435 milj. euron 
kokonaisraamista olivat 60–75 milj. euroa. Irtaimen omaisuuden 
hankintojen tason tulee jatkossa laskea seuraten tilankäytön 
tehostamistoimia.

HKL-liikelaitoksen talousarvioehdotus vuodelle 2014 on noin 88 milj. 
euroa. Suunnitelmakaudelle 2014–2016 investointien yhteismäärä on 
447 milj. euroa ja koko 10 -vuotiskaudelle 2014–2023 noin 1 mrd. 
euroa. 

Joukkoliikenteen investointien pääomakulut (poistot ja korot) tulevat 
pääosin katettavaksi kaupungin verorahoituksella eli ne lisäävät 
kaupungin tulevien vuosien käyttömenoja. Kaupungin talousarviossa 
menojen kasvu kohdistuu HSL:n kuntaosuuteen ja kaupungin HKL:lle 
maksaman tukeen (tuki infrainvestointien pääomakuluihin). Helsingin 
infrainvestointien pääomakuluista noin 90 % katetaan nykyisellään 
Helsingin verorahoituksella ja kalusto-, varikko- ym. 
tuotantoinvestointien pääomakuluista noin 45 % oletuksella, että HSL:n 
kaikki kustannukset,  siis infrakorvaukset mukaan luettuna, katetaan 
myös jatkossa 50 %/ 50% -suhteessa lipputuotoilla ja kuntaosuuksilla, 
mikä tarkoittaa merkittäviä korotuksia lippujen hintoihin tulevina 
vuosina.

HKL:n taloussuunnitelmaehdotuksessa 2014-2016 kaupungin tuki 
HKL:lle kasvaa vuodesta 2013 vuoteen 2016 noin 15 milj. eurolla. 
HSL:n alustavan taloussuunnitelman 2014-2016 mukaan Helsingin 
kuntaosuus kasvaisi vuoden 2013 talousarvion 184,5 milj. eurosta 
213,2 milj. euroon vuonna 2016 eli lähes 30 milj. eurolla. Kasvu johtuu 
pääosin infrakorvausten kasvusta. 

Talouden tasapainottaminen ja käyttömenoille strategiaohjelman 
mukaan asetettavan raami edellyttää, että myös HSL:n maksuosuuden 
kasvu on voitava kattaa kaupungin yleisen liikkumavaran puitteissa.
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Hallintokuntien talousarvioesityksiin sisällytetyt tilankäyttösuunnitelmat

Talousarvio- sekä taloussuunnitelmaehdotuksiin edellytettiin 
laatimisohjeissa sisällytettävän nyt ensimmäistä kertaa hallintokuntien 
tilaresurssisuunnitelmat, joissa hallintokunnat esittivät näkemyksensä 
2013–2023 tarvitsemistaan uusista tiloista sekä arvion luovutettavista 
tiloista. 

Strategiaohjelman mukaan kaupungin omassa käytössä oleva 
toimitilojen kokonaispinta-ala ei saa kasvaa strategiakaudella 
2013–2016. Tällöin kasvavaan väestömäärään suhteutettuna 
tilankäyttö tehostuisi. Lähtökohtaisesti mikään hallintokunta ei siis saisi 
kasvattaa tilamääräänsä. Jos poikkeustapauksissa jonkun 
hallintokunnan tilamäärän kasvu katsotaan välttämättömäksi, tulisi 
vastaava tilamäärän kasvu vähentää muiden hallintokuntien tiloista, 
jotta strategiaohjelman tavoite saavutetaan. Tilankäyttösuunnitelmissa 
vain rakennusvirasto esitti merkittävää tilamäärän vähentymistä, joka 
syntyisi alustavasti esillä olleen uudishankkeen aiheuttamasta 
tilankäytön tehostumisesta. Merkittävää tilamäärän kasvua vuosina 
2013–2023 esittivät opetusvirasto (11 %), pelastuslaitos (15 %), 
sosiaali- ja terveysvirasto (4 %), varhaiskasvatusvirasto (16 %), 
liikuntavirasto (10 %) ja kaupunginkirjasto (31 %). Lisäksi 
rakennushankkeista aiheutuvaa merkittävää vuokrakustannusten 
nousua esittivät kirjasto, taidemuseo, kaupunginmuseo sekä 
korkeasaari. Kokonaisuudessaan kaupungin käytössä oleva tilamäärä 
kasvaisi yhteensä noin 90 000 htm2 strategiaohjelmakaudella 
2013–2016 ja 180 000 htm2 koko 10-vuotisella investointikaudella. 
Strategiaohjelman mukainen investointiraami ei mahdollista tällä tasolla 
olevaa tilamäärän kasvattamista. Tilamäärän kasvattaminen 
hankintatavasta riippumatta nostaa myös hallintokuntien käyttötalouden 
kustannuksia pysyvästi.

Strategiaohjelman tavoitteena oleva kokonaistoimitilamäärän 
pysyminen nykyisellä tasolla on mahdollista saavuttaa vain esitettyjen 
tilahankkeiden uudelleenarvioinnilla ja luovutettavien tilojen 
kartoittamisella. Hallintokunnan esittäessä uudistiloja, tulisi 
hallintokuntien sopeuttaa palveluverkkoaan niin, että samasta 
määrästä tilaa voidaan luopua toisaalla. Uudisrakennusten 
hankesuunnitelmien hyväksymisen yhteydessä tulee aina esittää ne 
toimenpiteet, joilla vastaavan suuruisiin tilavähennyksiin muualla 
päästään.  Tehostamisen tulee alentaa palvelutuotannon 
kokonaiskustannuksia.

Hallintokuntien talousarvioesityksiin sisällytetyt henkilöstö- ja eläköitymiseen 
varautumisen suunnitelmat



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 32/2013 99 (216)
Kaupunginhallitus

Kj/4
16.09.2013

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

Henkilöstömäärän vähentämiseksi hallintokunnat hyödyntävät 
mahdollisuuksien mukaan sähköisten palvelujen lisäämistä, toimintojen 
uudelleenorganisointia ja tehtävien uudelleenmuotoiluja. 
Kokonaisuutena kaupungin henkilöstömäärä hieman kasvaa 
asiakasmäärien kasvun myötä, ja virastojen suunnitelmat 
eläköitymiseen varautumiseksi painottuvat asiakasmäärältään 
kasvavien virastojen kohdalla korvaavan henkilöstön rekrytoinnin 
ongelmiin.

Eläköitymiseen varautumissuunnitelmien perusteella virastojen ja 
liikelaitosten henkilöstön määrä pyritään pitämään ennallaan tai sen 
kasvu perustuu kasvaviin palvelutarpeisiin. Joissain virastoissa 
tavoitellaan tilapäistä henkilöstömäärän kasvua johtuen väestömäärän 
kasvusta seuraavasta asiakasmäärän kasvusta sekä palvelujen 
kehittämistoimista.

Pääosassa virastoja ja liikelaitoksia tavoitteiden ja tuottavuuden 
toteutuminen sekä eläköityminen pyritään hallitsemaan toimintojen 
uudelleen organisoinneilla sekä tehtävien uudelleenjärjestelyillä. 
Työntekijöitä kannustetaan jatkamaan työtehtävissä eläkeiän 
täyttymisen jälkeen, mutta eläköitymisen yhteydessä ja vakanssin 
vapautuessa henkilöstön tarvetta arvioidaan uudelleen organisaation 
tavoitteiden ja henkilöstötarpeen ennakoinnin pohjalta. Erilaiset 
tehtäväjärjestelyt tulevat näkymään strategiakaudella mm. 
nimikemuutoksina. 

Sähköisten järjestelmien ja palveluiden käyttöönotolla pyritään 
tehostamaan toimintaa sekä lisäämään asiakaslähtöisyyttä. 
Sähköistämisen ja automaation myötä on mahdollista myös suunnata 
henkilöstöresursseja hallinnosta palvelutuotantoon.

Eläköitymiseen varaudutaan myös käyttämällä seuraajamallia ja 
kehittämällä muita työssä oppimisen sekä tiedon siirtämisen käytäntöjä. 
Uuden henkilöstön pysyvyyttä ja sitoutumista edistetään kehittämällä 
uramalleja sekä kannustamalla ammatilliseen kehittymiseen sekä 
kouluttautumiseen.

Johtamisen ja esimiestyön kehittäminen on tärkeä tekijä kiihtyvän 
eläköitymisen sekä muun vaihtuvuuden hallinnassa. Eläköitymisen 
lisäksi myös muuhun vaihtuvuuteen on varauduttava. 
Monimuotoistuviin työyhteisöihin ja ikäjohtamisen haasteisiin 
varaudutaan kehittämällä esimiestyötä.  Esimiesten osaamisen 
kehittämisessä Esimiehen ABC -verkkoaineisto on yksi keskeinen 
työväline.

Uudistuvissa palvelutehtävissä työntekijältä edellytetään laaja-alaista 
moniosaamista ja kykyä toimia erilaisissa asiakaspalvelu- ja 
vuorovaikutustilanteissa. Henkilöstön kehittämisen painopisteitä ovat 
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mm. työyhteisötaidot, asiakaspalvelu- ja verkosto-osaaminen sekä 
tietotekniikan hallinta. Kasvavia osaamistarpeita liittyy myös hankinta- 
sekä palvelumuotoiluosaamiseen. 

Monet virastot ja liikelaitokset ovat tunnistaneet kriittisiä tehtäviä tai 
tehtäväryhmiä, joiden rekrytointiin tulee erityisesti panostaa. Yleisesti 
ottaen laaja-alaisia ongelmia uuden henkilöstön saatavuudessa ei ole. 
Erityisesti hallintohenkilöstön saatavuus on hyvä. Joissakin vaativissa 
asiantuntijatehtävissä sekä lakisääteisen mitoituksen alaisissa 
tehtävissä on kuitenkin selviä rekrytointihaasteita. Näissä virastoissa 
seurataan myös alan työvoimatarjontaa ja kehitystä sekä tietyissä 
ammattiryhmissä myös kelpoisuusehdot täyttävän henkilöstön 
tilannetta.

Uusimmat tiedot keskeisimmistä toimintaympäristön muutoksista

Arvio kustannustason muutoksesta (peruspalvelujen hintaindeksi) 
vuosina 2014–2015 on hidastunut kevättalvella raamin valmistelun 
aikana käytössä olleesta ennusteesta. Tuoreimman ennusteen mukaan 
peruspalvelujen hintaindeksin muutoksen arvioidaan olevan kuluvana 
vuonna 2,3 % ja vuosina 2014–2015 arviolta 2,0 %. Raamia 
valmisteltaessa vuodelle 2014 kustannustason muutoksen ennuste oli 
2,7 % ja vuodelle 2015 se oli 3,0 %. Kustannustason muutos tuleville 
vuosille on suuresti riippuvainen seuraavan tulopoliittisen ratkaisun 
palkankorotustasosta.

Uusi väestöennuste nostaa jonkin verran arvioita kaupungin 
väestökehityksestä viime vuonna tehtyyn ennusteeseen verrattuna. 
Kaupungin kokonaisväestönkasvu jatkuu hieman viime vuonna tehtyä 
ennustetta korkeampana. Uuden väestöennusteen mukaan väkiluku 
1.1.2014 on 6 429 henkilöä enemmän kuin viime vuonna tehdyssä 
ennusteessa. 1.1.2015 väkiluku on 9 450 suurempi kuin edellisessä 
ennusteessa. Vuoden 2013 aikana väkiluvun ennustetaan kasvavan 
9 878 henkilöllä. Tämä tarkoittaa noin 1,6 %:n vuosikasvua. Edellisessä 
ennusteessa kasvuarvio oli 5 921 henkilöä (joka tarkoitti noin 1,0 %:n 
vuosikasvua). Strategiaohjelman ja raamin mukaisessa kaupungin 
liikkumavaraa kuvaavassa laskelmassa väestönkasvuennusteeksi 
vuodelle 2014 arvioidaan 1,4 %.

Väestöennusteen muuttumisen vaikutus vuodelle 2014 on 0-6                         
-vuotiaiden määrään +234 lasta, 6-11 -vuotiaiden määrään +368 lasta, 
12-14 -vuotiaiden määrään +202 lasta ja 15-17 -vuotiaiden määrään 
+182 lasta. Vastaavasti iäkkäämmän väestön osalta uusi ennuste 
pudottaa iäkkäämmän väestön määrää verrattuna edelliseen 
ennusteeseen noin -400 henkilöä. Uusi väestöennuste on ollut 
hallintokuntien käytettävissä kesäkuusta alkaen. Väestöennusteen 
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lähtötietoina ovat mm. valtion tilastokeskuksesta toukokuussa saatavat 
edellisen vuoden toteutuneet väestötiedot, näkemykset kansallisesta ja 
Helsingin seudun aluetalouden kehityksestä, arvio asuntotuotantoon 
käytettävissä olevasta kaavavarannosta sekä kymmenen tulevan 
vuoden asuntorakentamisennuste.

Johtopäätökset

Strategiaohjelman käyttömenojen kasvutavoite on:

 emokaupungin käyttömenojen reaalikasvu asukasmäärän 
kasvun mukaisena vähennettynä vuotuisella 1 % tuottavuuden 
parantamisen tavoitteella

Tuoreimmilla kustannustason nousun ja väestönkasvun ennusteilla 
tulisi strategiaohjelman tavoitteen mukaan emokaupungin 
käyttömenojen kokonaistaso vuonna 2014 olla 4,6275 mrd. euroa. 
Tämä on 26 milj. euroa vähemmän kuin raamin mukainen 
kokonaismenotaso on. Muutos on seurausta siitä, että vuodelle 2014 
arvioitu kustannustason nousuvauhti on alentunut keväällä arvioidusta. 
Tämä tarkoittaa, että raamivaiheessa menovaraukseen varattu 25 milj. 
euron varaus tulisi jättää käyttämättä, jotta pysytään strategiaohjelman 
käyttömenojen kasvulle asetetussa tavoitteessa. Arvioitu 
kustannustason nousun aleneminenhan tarkoittaa käyttömenojen 
reaalista kasvua raamin mukaisesti.

Kokonaisverotulojen ennuste vuodelle 2014 ei ole muuttunut raamissa 
arvioidusta tasosta. Vuoden 2013 alkupuolen kunnallisverotilitykset 
ovat olleet hieman ennakoituja kuukausikohtaisia tilityksiä heikommat 
johtuen aiemmilta vuosilta kertyvien tilitysten hieman ennakoitua 
huonommasta tasosta. Lisäksi kesän aikana julkaistujen lukuisten 
irtisanomisuutisten ennakoidaan vaikuttavan negatiivisesti osaltaan jo 
vuoden 2013 kunnallisverotilityksiin loppuvuonna. Kunnallisverotulojen 
kasvuvauhdin ennakoidaan vuonna 2014 olevan vastaavalla tasolla 
kuin vuonna 2013 ja ollen siten hitaampi kuin vuonna 2012 toteutunut 
kunnallisverotulokasvu. 

Yhteisöveron vuoden 2013 ennakot ovat olleet suurin piirtein viime 
vuoden tasolla, mutta aiempia verovuosia koskevista ennakoitua 
heikommista tilityksistä johtuen vuoden 2013 alkupuolen 
yhteisöverotilitykset ovat kokonaisuudessaan olleet edellistä vuotta 
heikommalla tasolla. Yhteisöverotuloissa vuonna 2014 kasvun 
ennakoidaan jäävän vaatimattomaksi ja yhteisöverotulojen tilitystason 
arvioidaan olevan vain hieman vuoden 2012 tilitystasoa suurempi.
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Myöskään valtionosuuksiin ei ole näköpiirissä merkittävää muutosta 
verrattuna raamissa arvioituun tasoon. Mahdollinen valtionosuuksien 
muutos raamin tasosta on pääosin seurausta valtiontalouden 
2014–2016 kehyspäätökseen sisältyvistä toimenpiteistä, joissa 
verotukseen tehtävien muutosten seurauksena kuntien verotuloihin 
kohdistuvia menetyksiä kompensoidaan valtionosuuksien kautta. Nämä 
valtionosuustilityksiä nostavat veromenetyskompensaatiot ovat 
kuitenkin siis saamatta jääneistä verotuloja ja siten ne eivät sinänsä 
kasvata kaupungin tulopohjaa. Valtionosuuksien tuloarvio päivittyy elo-
syyskuun vaihteessa valtion kehysriihen päätösten jälkeen.

Ennallaan pysyvien verotuloarvioiden, talouden yleisen heikon 
kasvunäkymän ja siitä seuraavan Suomen julkisen talouden 
alijäämäisyyden vuoksi kaupungin vuoden 2014 talousarvion 
valmistelua tehdään parhaillaan tilanteessa, jossa kaupungin 
taloudellinen liikkumatila lähivuosina näyttää erittäin pieneltä. 

Valtuuston strategiaohjelmassa asettaman taloustavoitteen 
saavuttaminen edellyttää tiukkaa taloudenpitoa sekä nykyisessä 
toiminnassa että tulevien vuosien suunnittelussa. Vuoden 2013 osalta 
taloustavoitteen toteuttaminen tarkoittaa sitä, että kun huomioidaan 
vuodelle 2013 ennakoitu väestönkasvu 1,6 % ja arvioitu 
kustannustason nousu 2,3 %, niin volyymin kasvun ja kustannustason 
nousun huomioiva menokasvutaso olisi 3,9 %. Kun tähän lisätään 
strategiaohjelman taloustavoitteen mukainen 1 %:n tuottavuuden 
parantamisen tavoite, niin menokasvu vuonna 2013 saisi olla 2,9 %. 
Nyt vuodelle 2013 ennustettu menokasvu virastojen esittämät 
ylityspaineet huomioiden on 4,1 %. Näin ollen menoylitykset lisäävät 
entisestään tulevien vuosien sopeutuspaineita. Kun kustannustason 
muutos on jäämässä aiemmin ennakoitua pienemmäksi, edellyttää 
tuottavuustavoitteen toteutuminen pikemminkin määrärahojen 
alittamista kuin ylittymistä jo kuluvan vuoden aikana. 

Kustannustason muutos on heikon taloustilanteen vuoksi jäämässä 
myös vuoden 2014 osalta arvioitua pienemmäksi. Sovitun tavoitteen 
osalta tämä edellyttäisi määräraharaamin tarkistamista alaspäin 
tuoreimpien kustannustason muutosarvioiden mukaiseksi valtuustolle 
tuotavassa talousarvioesityksessä.   

Talousarviopäällikkö Tuula Saxholm esittelee kokouksessa 
taloustilannetta ja talousarvion valmistelutilannetta sekä 
kaupunginhallituksen raamiohjeistuksen toteutumista hallintokuntien 
talousarvioesitysten valmistelussa.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
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Jussi Pajunen

Lisätiedot
Ari Hietamäki, johtava suunnittelija, puhelin: 310 36567

ari.hietamaki(a)hel.fi

Liitteet

1 Seurantaraportti 2/2013
2 Luonnos 10 vuoden investointisuunnitelmaksi 16.8.2013
3 Luonnos talonrakennushankkeiden 10-vuotissuunnitelmaksi 16.8.2013
4 Luonnos vuokra- ja osakekohteina toteutettavista hankkeista 16.8.2013

Tiedoksi;       Muutoksenhaku: Muutoksenhakukielto, valmistelu

Virastot ja liikelaitokset

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 02.09.2013 § 862

Pöydälle 02.09.2013

HEL 2013-010538 T 02 02 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle 16.9.2013 saakka.

19.08.2013 Pöydälle

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Ari Hietamäki, johtava suunnittelija, puhelin: 310 36567

ari.hietamaki(a)hel.fi
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§ 988
Kaupunginvaltuuston 11.9.2013 tekemien päätösten täytäntöönpano

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, että kaupunginvaltuuston 11.9.2013 päätökset 
saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen mahdollisista valituksista 
huolimatta panna täytäntöön seuraavasti:

Kaupunginjohtajan toimiala

1-3 Ei toimenpidettä.
  
4 Tiedoksi hallintokeskukselle.
  
5 Kaupunginhallitus päätti kehottaa Helsingin Energia -

liikelaitoksen johtokuntaa toimittamaan 
taloushallintopalvelulle luottamushenkilörekisterin 
ylläpitoa varten tarvittavat tiedot.

  
 Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä 

mainituille.
  
 Tiedoksi Helsingin Energia -liikelaitoksen 

johtokunnalle sekä Taloushallintopalvelu-
liikelaitokselle.

  
6 Kaupunginhallitus päätti kehottaa nuorisolautakuntaa 

toimittamaan taloushallintopalvelulle 
luottamushenkilörekisterin ylläpitoa varten tarvittavat 
tiedot.

  
 Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä 

mainituille.
  
 Tiedoksi nuorisolautakunnalle sekä 

Taloushallintopalvelu-liikelaitokselle.

Rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimiala

7 Ei toimenpidettä.
  
11 - 12 Aloitteet rakennus- ja ympäristötointa johtavan 

apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.
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Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimiala

8 Kaupunginhallitus päätti osoittaa vuoden 2013 
talousarvion kohdalla 8 01 01, Kiinteistöjen ostot ja 
lunastukset, Khn käytettäväksi, ylitykseksi osoitetun 
2,2 miljoonan euron määrärahan 
kiinteistölautakunnan käytettäväksi kaupan 
rahoittamiseksi.

  
 Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Vuosaaren 

Uutelan tilojen omistajille.
  
 Tiedoksi kiinteistölautakunnalle.
  
9 Kaupunginhallitus päätti osoittaa vuoden 2013 

talousarvion kohdalla 8 01 01, Kiinteistöjen ostot ja 
lunastukset, Khn käytettäväksi, ylitykseksi osoitetun 
11,4 miljoonan euron määrärahan 
kiinteistölautakunnan käytettäväksi kaupan 
rahoittamiseksi.

  
 Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote myyjille.
  
 Tiedoksi kiinteistölautakunnalle sekä 

taloussuunnittelu- ja varainhallintaosastolle.
  
10 Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan 

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

  
 Tiedoksi kaupunkisuunnittelulautakunnalle, 

kiinteistölautakunnalle, rakennuslautakunnalle, 
yleisten töiden lautakunnalle, pelastuslautakunnalle, 
ympäristökeskukselle sekä Helsingin Energia -
liikelaitokselle.

Sosiaali- ja terveystointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimiala

13 - 14 Aloitteet sosiaali- ja terveystointa johtavan 
apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.
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Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee, että kaupunginvaltuuston 11.9.2013 
päätökset saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen mahdollisista 
valituksista huolimatta panna täytäntöön seuraavasti:

Kaupunginjohtajan toimiala

1-3 Ei toimenpidettä.
  
4 Tiedoksi hallintokeskukselle.
  
5 Kaupunginhallitus päättänee kehottaa Helsingin 

Energia –liikelaitoksen johtokuntaa toimittamaan 
taloushallintopalvelulle luottamushenkilörekisterin 
ylläpitoa varten tarvittavat tiedot.

  
 Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä 

mainituille.
  
 Tiedoksi Helsingin Energia -liikelaitoksen 

johtokunnalle sekä Taloushallintopalvelu-
liikelaitokselle.

  
6 Kaupunginhallitus päättänee kehottaa 

nuorisolautakuntaa toimittamaan 
taloushallintopalvelulle luottamushenkilörekisterin 
ylläpitoa varten tarvittavat tiedot.

  
 Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä 

mainituille.
  
 Tiedoksi nuorisolautakunnalle sekä 

Taloushallintopalvelu-liikelaitokselle.

Rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimiala

7 Ei toimenpidettä.
  
11 - 12 Aloitteet rakennus- ja ympäristötointa johtavan 

apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 32/2013 107 (216)
Kaupunginhallitus

Kj/5
16.09.2013

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

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimiala

8 Kaupunginhallitus päättänee osoittaa vuoden 2013 
talousarvion kohdalla 8 01 01, Kiinteistöjen ostot ja 
lunastukset, Khn käytettäväksi, ylitykseksi osoitetun 
2,2 miljoonan euron määrärahan 
kiinteistölautakunnan käytettäväksi kaupan 
rahoittamiseksi.

  
 Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Vuosaaren 

Uutelan tilojen omistajille.
  
 Tiedoksi kiinteistölautakunnalle.
  
9 Kaupunginhallitus päättänee osoittaa vuoden 2013 

talousarvion kohdalla 8 01 01, Kiinteistöjen ostot ja 
lunastukset, Khn käytettäväksi, ylitykseksi osoitetun 
11,4 miljoonan euron määrärahan 
kiinteistölautakunnan käytettäväksi kaupan 
rahoittamiseksi.

  
 Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote myyjille.
  
 Tiedoksi kiinteistölautakunnalle sekä 

taloussuunnittelu- ja varainhallintaosastolle.
  
10 Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan 

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

  
 Tiedoksi kaupunkisuunnittelulautakunnalle, 

kiinteistölautakunnalle, rakennuslautakunnalle, 
yleisten töiden lautakunnalle, pelastuslautakunnalle, 
ympäristökeskukselle sekä Helsingin Energia -
liikelaitokselle.

Sosiaali- ja terveystointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimiala

13 - 14 Aloitteet sosiaali- ja terveystointa johtavan 
apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.
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Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen
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§ 989
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

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

Khn puheenjohtaja 9.9.2013
konsernijaosto  
tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta  
  
johtokunnat  
- Helsingin Energia  
- Helsingin Satama 10.9.2013
- 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 37 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

Khn puheenjohtaja 9.9.2013
konsernijaosto  
tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta  
  
johtokunnat  
- Helsingin Energia  
- Helsingin Satama 10.9.2013
- 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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§ 990
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

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

kaupunginjohtaja  
- johtajiston asiat  
- muut asiat  

  

Esittelijä
vs. kaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot
Anja Vallittu, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36046

anja.vallittu(a)hel.fi

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten 
viikolla 37 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

kaupunginjohtaja  
- johtajiston asiat  
- muut asiat  

  

Esittelijä
vs. kaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot
Anja Vallittu, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36046

anja.vallittu(a)hel.fi
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§ 991
Valtuutettu Jarmo Niemisen toivomusponsi metsäisen 
suojeluverkon luomisesta

Pöydälle 16.09.2013

HEL 2013-007488 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot
Erja Saarinen, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 36102

erja.saarinen(a)hel.fi

Otteet

Ote Otteen liitteet
Ponnen ehdottaja Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, valmistelu

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee merkitä tiedoksi selvityksen 
kaupunginvaltuuston 24.4.2013 hyväksymän toivomusponnen 
(Nieminen) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen 
ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

Esittelijä

Hyväksyessään strategiaohjelman vuosiksi 2013- 2016 
kaupunginvaltuusto hyväksyi 24.4.2013 seuraavan toivomusponnen:

”Kaupunginvaltuusto edellyttää, että metsäisen suojeluverkoston 
luominen perustuu tarvittaviin luontoselvityksiin.” (Jarmo Nieminen).

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

Esittelijä viittaa saatuihin lausuntoihin ja toteaa, että 
kaupunginvaltuutettu Emma Kari sekä 21 muuta valtuutettua tekivät 
vuonna 2012 valtuustoaloitteen metsäisen suojeluverkoston 
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perustamisesta. Lausunnossaan (liite 2) kaupunginvaltuustolle 
kaupunginhallitus totesi mm., että luonnonhoidon suunnittelussa ja 
toteutuksessa käytetään laajaa, Helsingin ympäristökeskuksen 
ylläpitämää paikkatietomuotoista luontotietojärjestelmää (LTJ, 
www.hel.fi/luontotieto). Osa järjestelmän aineistoista on julkaistu myös 
ympäristökeskuksen julkaisusarjassa (www.hel.fi/ymk).

Metsäisen suojeluverkoston luomisen kannalta luontotietojärjestelmän 
tärkein aineisto on Metsäkohteet eli arvokkaat metsäluonnon 
monimuotoisuuskohteet. Kohteet on valittu ympäristöministeriön 
julkaisussa METSO-ohjelman luonnontieteelliset valintaperusteet 
(Suomen ympäristö 26/2008) esitettyjen kriteerien mukaisesti. 
Kohteiden inventointi on tehty kaikilla kaupungin omistuksessa olevilla 
metsäalueilla saaristoa lukuun ottamatta. Inventoinnin ensimmäinen 
vaihe toteutettiin vuonna 2011 ja inventoinnin toinen vaihe on juuri 
saatu valmiiksi. Aineisto on tällä hetkellä kommentoitavana kaupungin 
hallintokunnilla, ja käyttöön se voitaneen ottaa syyskuun 
puolessavälissä. Luontotietojärjestelmään aineisto on tarkoitus viedä 
vuoden loppuun mennessä.

Kaupunkisuunnitteluvirastossa vuoden 2012 alussa käynnistyneessä 
yleiskaavatyössä otetaan metsäinen suojeluverkosto huomioon. Tätä 
varten laaditaan tarvittavat luontoselvitykset yhteistyössä muiden 
hallintokuntien kanssa. Yleiskaavan valmistelun yhteydessä 
suunnitellaan virkistysalueverkosto, joka sisältää keskeisimmät 
metsäkohteet ja joka mahdollistaa jatkossa suojeluverkoston 
perustamisen. Virkistysmetsiä ja metsäistä verkostoa koskevat 
tavoitteet ja selvitykset tulevat osaksi yleiskaavan toteuttamisohjelmaa.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot
Erja Saarinen, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 36102

erja.saarinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Jarmo Niemisen toivomusponsi
2 Kvsto 26.9.2012 § 284 (Aloite metsäisen suojeluverkoston 

perustamisesta)

Otteet

Ote Otteen liitteet
Ponnen ehdottaja Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, valmistelu

Tiedoksi; Muutoksenhaku: Muutoksenhakukielto, valmistelu
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Muut valtuutetut

Päätöshistoria

Yleisten töiden lautakunta 27.08.2013 § 333

HEL 2013-007488 T 00 00 03

Päätös

Yleisten töiden lautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle 
seuraavan lausunnon:

Helsingin kaupunginvaltuusto hyväksyi 24.4.2013 strategiaohjelman 
vuosiksi 2013 - 2016. Samalla kaupunginvaltuusto hyväksyi Jarmo 
Niemisen esittämän toivomusponnen, jossa kaupunginvaltuusto 
edellyttää, että metsäisen suojeluverkoston luominen perustuu 
tarvittaviin luontoselvityksiin.

Helsingissä on tällä hetkellä 51 luonnonsuojelualuetta. Helsingin 
metsäisten alueiden, kuten muidenkin luontoalueiden, luonnonsuojelua 
toteutetaan tällä hetkellä ympäristölautakunnan vuonna 2008 
vahvistaman Helsingin luonnonsuojeluohjelman 2008 – 2017 
mukaisesti. Perustettavat uudet luonnonsuojelualueet otetaan 
huomioon kaupunkisuunnitteluvirastossa tehtävässä kaavoituksessa. 
Vahvistetut yleis-, osayleis- ja asemakaavat ohjaavat alueiden 
maankäyttöä. Rakennusviraston vastuulla on hoitaa kaupungin 
metsäisiä virkistysalueita Helsingin kaupungin luonnonhoidon linjausten 
ja aluesuunnitelmien mukaisesti. Rakennusvirasto hoitaa 
luonnonsuojelualueita ympäristökeskuksessa laadittujen ja Uudenmaan 
ELY -keskuksessa hyväksyttyjen hoito- ja käyttösuunnitelmien 
mukaisesti.

Metsäiseen suojeluverkkoon kuuluvat myös niittyalueet, viheryhteydet, 
joet, purot ja ranta-alueet, saaristokohteet sekä luonnonsuojelualueiden 
suojavyöhykkeinä toimivat virkistysalueet. Varsinaisten metsien lisäksi 
myös monet muut viheralueet ovat luonnon monimuotoisuuden 
kannalta tärkeitä ja merkittäviä. Suojelualueverkoston tavoitteena tulee 
olla turvata Helsingissä esiintyvien metsäisten luontotyyppien ja niiden 
lajien kannalta edustava, varsinaisia suojelualueita sekä näitä tukevia 
muita säilyviä alueita sisältävä verkosto. Verkoston tulisi 
mahdollisuuksien mukaan myös edistää lajien siirtymistä alueiden 
välillä esim. luo-merkinnällä, vaikka suojeltavat alueet eivät itsessään 
olisi luonnonarvoiltaan erityisen tärkeitä. 

Siksi jo yleiskaavan valmisteluvaiheessa arvokkaat kohteet tulisi 
määritellä. Laadittavana olevassa uudessa yleiskaavassa tulisi osoittaa 
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jatkuva ja ekologisena käytävänä toimiva riittävän yhtenäinen virkistys- 
ja luonnonsuojelualueiden verkosto. Tärkeässä roolissa 
rakennusviraston ohella on Helsingin kaupungin ympäristökeskus, 
jossa on tarvittava osaaminen, ja joka ylläpitää paikkatietomuotoista 
luontotietojärjestelmää. Luontotietojärjestelmän keskeisimpiä luonto-
aineistoja ovat luonnonsuojelukohteet, arvokkaat kasvisto- ja 
kasvillisuuskohteet, linnustollisesti arvokkaat kohteet, arvokkaat 
geologiset kohteet ja tärkeät lepakkoalueet.

Luontotietojärjestelmä sisältää muun muassa tietoa arvokkaista 
metsäluonnon monimuotoisuuskohteista, joita on inventoitu osalla 
Helsingin kaupunkialuetta vuonna 2011. Luontotietojärjestelmän 
aineistokuvauksen mukaan vuonna 2011 inventoitua aineistoa 
tarkistetaan jatkosuunnittelun yhteydessä ja inventointia täydennetään 
kartoittamattomien alueiden osalta kesän 2013 aikana.

Rakennusvirasto antaa jo nyt ympäristökeskukselle ja 
kaupunkisuunnitteluvirastolle rakennusviraston vastuulla olevan 
luonnonhoidon suunnittelun aikana koottuja metsiä koskevia 
aineistojaan, jotka ovat paikkatietomuodossa. Tätä aineistoa voidaan 
omalta osaltaan käyttää myös viheralueiden ekologista arvoa 
arvioitaessa.

Yleisten töiden lautakunta puoltaa toivomuspontta edellä esitetyin 
huomautuksin.

Käsittely

27.08.2013 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Esittelijän muutokset: 

Muutetaan päätösehdotuksen kolmannen kappaleen toisen virkkeen 
loppuosa muotoon: ”luonnonsuojelua toteutetaan tällä hetkellä 
ympäristölautakunnan vuonna 2008 vahvistaman Helsingin 
luonnonsuojeluohjelman 2008 – 2017 mukaisesti.”  

Lisätään päätösehdotuksen uudeksi neljänneksi kappaleeksi seuraava:
”Metsäiseen suojeluverkkoon kuuluvat myös niittyalueet, viheryhteydet, 
joet, purot ja ranta-alueet, saaristokohteet sekä luonnonsuojelualueiden 
suojavyöhykkeinä toimivat virkistysalueet. Varsinaisten metsien lisäksi 
myös monet muut viheralueet ovat luonnon monimuotoisuuden 
kannalta tärkeitä ja merkittäviä. Suojelualueverkoston tavoitteena tulee 
olla turvata Helsingissä esiintyvien metsäisten luontotyyppien ja niiden 
lajien kannalta edustava, varsinaisia suojelualueita sekä näitä tukevia 
muita säilyviä alueita sisältävä verkosto. Verkoston tulisi 
mahdollisuuksien mukaan myös edistää lajien siirtymistä alueiden 
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välillä esim. luo-merkinnällä, vaikka suojeltavat alueet eivät itsessään 
olisi luonnonarvoiltaan erityisen tärkeitä.”

Muutetaan päätösehdotuksen neljäs kappale muotoon: ”Siksi jo 
yleiskaavan valmisteluvaiheessa arvokkaat kohteet tulisi määritellä. 
Laadittavana olevassa uudessa yleiskaavassa tulisi osoittaa jatkuva ja 
ekologisena käytävänä toimiva riittävän yhtenäinen virkistys- ja 
luonnonsuojelualueiden verkosto. Tärkeässä roolissa 
Rakennusviraston ohella on Helsingin kaupungin ympäristökeskus, 
jossa on tarvittava osaaminen, ja joka ylläpitää paikkatietomuotoista 
luontotietojärjestelmää. Luontotietojärjestelmän keskeisimpiä luonto-
aineistoja ovat luonnonsuojelukohteet, arvokkaat kasvisto- ja 
kasvillisuuskohteet, linnustollisesti arvokkaat kohteet, arvokkaat 
geologiset kohteet ja tärkeät lepakkoalueet.”

Muutetaan päätösehdotuksen toiseksi viimeisen kappaleen viimeinen 
virke muotoon: ”Tätä aineistoa voidaan omalta osaltaan käyttää myös 
viheralueiden ekologista arvoa arvioitaessa.” 

Esittelijä
kaupunginarkkitehti
Jukka Kauto

Lisätiedot
Tiina Saukkonen, suunnitteluvastaava, puhelin: 310 38508

tiina.saukkonen(a)hel.fi

Kaupunkisuunnittelulautakunta 20.08.2013 § 246

HEL 2013-007488 T 00 00 03

Päätös

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle 
seuraavan lausunnon:

Tiivistelmä

Kaupunkisuunnitteluvirastossa vuoden 2012 alussa käynnistyneessä 
yleiskaavatyössä otetaan metsäinen suojeluverkosto huomioon. Tätä 
varten laaditaan tarvittavat luontoselvitykset yhteistyössä muiden 
hallintokuntien kanssa. Yleiskaavan valmistelun yhteydessä 
suunnitellaan virkistysalueverkosto, joka sisältää keskeisimmät 
metsäkohteet ja joka mahdollistaa jatkossa suojeluverkoston 
perustamisen. Lisääntyvä asukasmäärä ja metsien virkistyskäyttöpaine 
sekä toiveet puistomaisista metsistä luovat uusia haasteita metsien 
hoidolle, virkistyskäytön ohjaamiselle ja metsien suojeluarvojen 
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säilyttämiselle. Metsäisen verkoston on mahdollistettava myös 
laajeneva virkistyskäyttö. Virkistysmetsiä ja metsäistä verkostoa 
koskevat tavoitteet ja selvitykset tulevat osaksi yleiskaavan 
toteuttamisohjelmaa.  

Lausunto

Kaupunkisuunnittelulautakunta on 12.6.2012 antanut lausunnon 
kaupunginhallitukselle valtuustoaloitteesta, joka koskee metsäisen 
suojeluverkoston perustamista Helsinkiin. Lausunnossa todetaan, että 
Helsingin Yleiskaavassa 2002 osoitettu viheraluerakenne turvaa 
suuren osan Helsingin metsäisistä alueista. Vuonna 2012 
käynnistyneessä yleiskaavatyössä otetaan metsäverkosto huomioon. 
Metsiä koskevat selvitykset ja metsäinen suojeluverkosto ovat 
yleiskaavatyön lähtöaineistoa, ja suojelutavoite on kannatettava niiltä 
osin kuin se on mahdollista metropolialueen ydinkaupungin ja 
kasvavan pääkaupungin tiivistämistavoitteet ja urbaani 
kaupunkiympäristö huomioon ottaen. 

Suuri osa metsäisistä alueista sijaitsee Helsingin Yleiskaavassa 2002 
osoitetuilla virkistys- ja luonnonsuojelualueilla. Helsingissä on 
sormimainen viheraluerakenne, "vihersormet", joiden alueella voidaan 
säilyttää yhtenäisiä kaupunkimetsiä ja tarjota kaupunkilaisille 
monipuolinen virkistysympäristö. Kaupunkimetsät ovat yksi Helsingin 
vahvuuksista, jotka jatkossakin tulee ottaa huomioon 
vetovoimatekijänä. Toisaalta yleiskaavatyön haasteena on löytää uusia 
rakentamisalueita.

Metsäisen verkoston valmistelu on luontevinta tehdä yhteistyössä 
kaupunkisuunnitteluviraston, ympäristökeskuksen, rakennusviraston ja 
liikuntaviraston kanssa. Tämä yhteistyö on jo aloitettu. 
Luonnonsuojelulailla rauhoitetut ja rauhoitettavat kohteet jo on pitkälti 
kartoitettu ympäristölautakunnan vuonna 2008 hyväksymässä 
luonnonsuojeluohjelmassa. Suojeluohjelmien laatiminen kuuluu 
ympäristökeskuksen tehtäviin, ja mahdolliset uudet metsäluonnon 
suojelukohteet voitaneen ottaa huomioon valmisteltaessa uutta 
luonnonsuojeluohjelmaa vuosille 2017 -2026. Useimpia kaavoissa 
osoitettuja virkistykseen tarkoitettuja metsiä hoidetaan luonnon 
monimuotoisuus huomioon ottaen.  Metsien hoitoa koskevat tavoitteet 
on esitetty kaupunginhallituksen 2010 hyväksymässä Helsingin 
luonnonhoidon linjauksessa. Säilytettävissä kaupunkimetsissä on tarve 
jatkossa sovittaa yhteen toisaalta kasvavan asukasmäärän 
virkistyskäytön yhä monipuolisemmat tarpeet, metsien 
kulutuskestävyyden parantaminen ja toisaalta tavoite lisätä metsäisten 
suojelualueiden määrää.
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Metsäverkoston perustamista varten laaditaan tarvittavat 
luontoselvitykset yhteistyössä muiden hallintokuntien kanssa. 
Kaupunkisuunnitteluviraston yleiskaavan valmistelun yhteydessä 
suunnitellaan virkistysalueverkosto, joka sisältää keskeisimmät 
metsäluonnon suojelukohteet. Syksyllä 
kaupunkisuunnittelulautakunnan käsittelyyn tulevassa yleiskaavan 
visiossa on yhtenä osana virkistysalueita koskeva visio. Tärkeät 
virkistysmetsät, joiden osana suojeltavat metsäkohteet ovat, sijaitsevat 
pääosin visiossa osoitettujen laajojen seudulle jatkuvien viheralueiden, 
seudullisten virkistys- ja retkeilyalueiden sekä helposti saavutettavien 
kaupunginosapuistojen alueilla. Virkistysmetsiä ja metsäistä 
suojeluverkostoa koskevat tavoitteet ja selvitykset tulevat osaksi 
yleiskaavan toteuttamisohjelmaa.

Kaupunkisuunnitteluviraston, ympäristökeskuksen ja rakennusviraston 
edustajat ovat käyneet yhdessä läpi luontotietojärjestelmän 
luontoselvityksiä sekä vuonna 2012 valmistunutta metsäluonnon 
monimuotoisuutta koskevaa selvitystä. Selvitys on laadittu käyttäen 
metsäluonnon monimuotoisuutta kuvaavia metso-kriteereitä metsien 
monimuotoisuutta koskevan tietopohjan vahvistamiseksi. 
Ympäristökeskus täydentää tätä metsien monimuotoisuutta koskevaa 
selvitystä kesän 2013 aikana. Selvityksen tiedot luonnon 
monimuotoisuuden kannalta arvokkaista metsäkohteista otetaan 
maankäytön suunnittelun lähtötiedoiksi. Maankäyttöä koskevat 
ratkaisut tehdään yleis- ja asemakaavoituksen yhteydessä. Metso-
kriteerein arvokkaiksi luokitelluilla kohteilla ei ole luonnonsuojelualueen 
statusta, eikä niillä aina sijaitse luonnonsuojelulainsäädännön mukaisia 
kohteita. Kaikkia metso-kriteerein arvokkaiksi luokiteltuja kohteita ei 
voida jättää rakentamisen ulkopuolelle, jotta yleiskaavan muut 
tavoitteet voidaan saavuttaa.

Kaupunkisuunnitteluvirasto ja Helsingin yliopiston ympäristötieteen 
laitos ovat käynnistäneet elokuussa 2013 tutkimusyhteistyöhankkeen, 
jonka tavoitteena on tuottaa soveltavaa tietoa ja löytää keinoja 
kestävän viherrakenteen luomiseksi tiivistyvässä kaupunkirakenteessa. 
Tässä selvityksessä tunnistetaan luonnon monimuotoisuuden kannalta 
tärkeimmät alueet ja nykyisten viheralueiden kytkeytyneisyys.

Kaupunkisuunnitteluvirastossa on aloitettu myös viheralueiden 
kehityskuvan laatiminen. Kaupunkirakenteen tiivistäminen edellyttää 
viheralueiden tavoitteellista kehittämistä.  Viheralueiden kehityskuvassa 
muodostetaan näkemys Helsingin viheraluerakenteen kehittämisestä 
tulevaisuudessa. Työssä otetaan tarkasteluun myös metsäinen 
verkosto ja seudulliset laajat metsäalueet.

Esittelijä
yleiskaavapäällikkö
Rikhard Manninen
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Lisätiedot
Raisa Kiljunen-Siirola, maisema-arkkitehti, puhelin: 310 37209

raisa.kiljunen-siirola(a)hel.fi

Ympäristölautakunta 06.08.2013 § 226

HEL 2013-007488 T 00 00 03

Päätös

Ympäristölautakunta päätti antaa seuraavan lausunnon.

Tiedot ympäristökeskuksen luontoselvityksistä on kaupungin 
Luontotietojärjestelmässä (www.hel.fi/luontotieto). Osa järjestelmän 
aineistoista on julkaistu myös ympäristökeskuksen julkaisusarjassa.  
Julkaisut löytyvät ympäristökeskuksen Internet-sivuilta osoitteesta 
www.hel.fi/ymk. 

Metsäisen suojeluverkoston luomisen kannalta luontotietojärjestelmän 
tärkein aineisto on Metsäkohteet eli arvokkaat metsäluonnon 
monimuotoisuuskohteet. Kohteet on valittu ympäristöministeriön 
julkaisussa METSO-ohjelman luonnontieteelliset valintaperusteet 
(Suomen ympäristö 26/2008) esitettyjen kriteerien mukaisesti. 
Inventoinnin ensimmäinen vaihe toteutettiin vuonna 2011 ja toinen 
vaihe on käynnissä parhaillaan. Inventointi on tarkoitus saada valmiiksi 
kaikilla kaupungin omistuksessa olevilla metsäalueilla saaristoa lukuun 
ottamatta elokuun loppuun 2013 mennessä. Potentiaaliset 
metsäluonnon arvokkaat kohteet etsittiin olemassa olevista 
ympäristökeskuksen ja rakennusviraston sähköisistä aineistoista, ja 
näin löydetyt potentiaaliset kohteet on inventoitu maastossa. Kohteiden 
rajaukset on tehty rakennusviraston metsäsuunnittelukuvioiden 
mukaisesti. Rajauksissa voi siten olla epätarkkuuksia, mutta 
yleiskaavatasoiseen työhön aineisto soveltuu pääsääntöisesti hyvin. 
Tarvittaessa lisätietoa on saatavissa rakennusviraston 
metsäsuunnittelujärjestelmästä sekä rakennusviraston ja 
ympäristökeskuksen asiantuntijoilta.   

Metsäluonnon arvokkaiden kohteiden lisäksi luontotietojärjestelmässä 
on yli 1100 arvokkaan luontokohteen tiedot. 

Kohteen tyyppi                                         Lukumäärä           Koko

Arvokkaat kasvikohteet                                  241             0,01–64 ha

Arvokkaat kääpä- ja orvakkakohteet               18             1,1–41 ha

Linnustollisesti arvokkaat kohteet                  382             0,4–253 ha

Tärkeät lepakkoalueet                                     45             3,5–226 ha
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Tärkeät matelija- ja sammakkoeläinkohteet    16             0,9–454 ha

Geologisesti arvokkaat kohteet                     433             0 - 228 ha

Metsäiset kasvillisuus- ja kasvistokohteet ovat myös metsäluonnon 
kannalta arvokkaita kohteita, esimerkiksi lehtoja. Helsingin arvokkaat 
kasvillisuus- ja kasvistokohteet -aineisto perustuu Arto Kurton ja Leena 
Helynrannan putkilokasvi- inventointeihin vuosilta 1990-1998. Aineisto 
on päivitetty vuosina 2004-2006. Vuonna 2007 aineistoa on 
täydennetty Santahaminan osalta. Östersundomin suurpiirissä 
inventointityö on käynnissä ja aineisto valmistuu vuoden 2013 loppuun 
mennessä.  

Arvokkaita kääpäkohteita inventointiin vuonna 2011 valituilta hyviltä 
kääpäkohteilta. Erillisselvityksiä käävistä ja orvakoista on tehty 
Pornaistenniemeltä vuonna 2005 ja Kivinokan pohjoiselta 
metsäalueelta vuosina 2006-2007. Lisäksi vuonna 2011 on tehty 
erillisselvitys Veräjämäen, Patolan ja Talin alueiden oravakoista.

Linnustollisesti arvokkaat kohteet on rajattu pääosin vuonna 1999 
(aineisto vuosilta 1996-1999).  Vuosina 2003 ja 2010 on tehty 
täydennyskartoituksia. Östersundomin alueen linnustokohteet on 
rajattu vuonna 2010 Tringan Tiira-aineiston ja Ympäristötutkimus Yrjölä 
Oy:n Vuosaaren sataman laajan seuranta-aineiston pohjalta.

Lepakoille tärkeät alueet kartoitettiin vuonna 2003 potentiaalisilta 
hyviltä lepakkokohteilta. Kaupunkisuunnitteluvirasto teetti Vartiosaaren 
lepakkoselvityksen vuonna 2012. Östersundomin osalta on Sipoon 
kunta teettänyt vastaavan selvityksen vuonna 2006.

Matelijoille ja sammakkoeläimille tärkeät kohteet kartoitettiin vuonna 
2007 ja Östersundomissa on tehty viitasammakkokartoitusta keväisin 
2012 ja 2013.

Geologisesti arvokkaiden kohteiden perusaineisto on vuodelta 2003. 
Aineistoa on täydennetty ja päivitetty vähitellen. Vuonna 2012 valmistui 
Östersundomin geologisesti arvokkaiden kohteiden kartoitus. 
Geologissa kohteissa on 25 kpl eloperäisten maalajien muodostumia, 
jotka ilmenevät esimerkiksi soina ja lehtoina.

Pienvesien ja niiden valuma-alueiden osalta luontotietojärjestelmän 
2000-luvun alun aineistoa on juuri tarkistettu ja se päivitetään 
luontotietojärjestelmään syksyllä 2013. Samalla aineistoa täydennetään 
Östersundomin tiedoilla. Puroista on vedenlaatutietoja 1980-luvulta 
alkaen ja tärkeimmistä lammista muutamalta viime vuodelta. Lähteistä 
on tutkittu vedenlaatua ja inventoitu myös kasvillisuutta. 
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Metsäisen suojeluverkoston perustamisessa on syytä huomioida myös 
luonnonsuojelualueet ja Helsingin luonnonsuojeluohjelman 2008-2017 
mukaiset luonnonsuojelualue-ehdotukset, ja pyrkiä muodostamaan 
mahdollisimman yhtenäinen suojeluverkosto Helsingin kaupungin 
ympäristöpolitiikan (kaupunginvaltuusto 26.9.2012) ja Luonnon 
monimuotoisuuden turvaamisen toimintaohjelman 2008-2017  
(kaupunginhallitus 8.2.2010) tavoitteiden mukaisesti. Lisäksi 
luontojärjestöillä on kokeneiden lajiharrastajien aineistoja Helsingin 
alueelta, ja järjestöt valmistelevatkin omaa esitystään arvometsiksi. 
Nämä aineistot ja tuleva esitys voivat olla suureksi avuksi 
suojeluverkoston suunnittelussa.

Luontotietojärjestelmän aineistot soveltuvat tietyistä puutteista ja 
epätarkkuuksista huolimatta hyvin yleiskaavatasoiseen tarkasteluun. 
Eri aineistot täydentävät toisiaan. Ympäristölautakunta suosittelee 
aineistojen yhteistarkastelua paikkatietomenetelmin monimuotoisuuden 
kannalta tärkeiden alueiden osoittamiseksi.

Esittelijä
ympäristöpäällikkö
Päivi Kippo-Edlund

Lisätiedot
Kaarina Heikkonen, kaupunkiekologi, puhelin: +358 9 310 31581

kaarina.heikkonen(a)hel.fi
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§ 992
Lausunto Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän 
taloussuunnitelmaehdotuksesta vuosille 2014-2016

HEL 2013-008739 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallitus päätti antaa Helsingin seudun liikenne -
kuntayhtymän alustavasta taloussuunnitelmasta 2014-2016 seuraavan 
lausunnon:

Strategiasuunnitelma

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) tavoitteet ovat 
kannatettavia ja tukevat osaltaan Helsingin kaupungin tavoitteita. 

Asiakastyytyväisyyden osalta keskeistä on bussiliikenteen 
asiakastyytyväisyyden parantaminen. HSL:n pitäisi tehdä entistä 
konkreettisempia suunnitelmia siitä, miten bussiliikenteen 
matkustajatyytyväisyyttä voitaisiin korottaa lähemmäksi raitiovaunu- ja 
metroliikenteen asiakastyytyväisyyttä.

Raitiovaunuliikenteen nopeuttamista ei strategiasuunnitelmassa 
mainita lainkaan. Tavoitteen mukaan raitiovaunuliikennettä 
nopeutetaan 4 %:lla vuodesta 2010 vuoteen 2018 mennessä. 
Käytännössä raitiovaunuliikenne on vuodesta 2010 kuitenkin 
hidastunut. Raitiovaunuliikenteen nopeuttamishankkeet ansaitsevat 
suuremman painoarvon strategiasuunnitelmassa, ja tämän vuoksi 
nopeuttamishankkeet tulisi mainita kohdassa ”Joukkoliikenteen 
toimintaedellytykset”, jotta nopeuttamishankkeet myös etenisivät. 
Suunnitelmasta pitäisi myös jo tässä vaiheessa selvästi ilmetä, 
tullaanko yksi keskeinen nopeuttamistoimenpide, kuljettajarahastuksen 
poistaminen raitiovaunuliikenteessä, toteuttamaan heti uuteen 
lippujärjestelmään siirryttäessä vuonna 2015. 

Raitiovaunuliikenteen ajettujen lähtöjen osuustavoitetta on korotettu 
edellisen taloussuunnitelman tasosta 99,00 % vuonna 2014 tasoon 
99,42 % vuosina 2014 - 2016. Vuonna 2012 raitioliikenne ylsi tasoon 
99,22 %, ja tänä vuonna taso 99,42 % on saavutettavissa. Tavoite on 
kuitenkin erittäin kova, koska tällä hetkellä muun liikenteen tai 
raitioliikenteen ulkopuolisten tekijöiden aiheuttamien ajamattomien 
lähtöjen osuus vaihtelee vuosittain 0,65 – 0,85 %:n välillä ajetuista 
lähdöistä laskettuna.

Kokonaisuudessaan raitiovaunu- ja metroliikenteen kehittämisen 
painoarvo strategiasuunnitelmassa on varsin alhainen, kun otetaan 
huomioon niiden keskeinen rooli joukkoliikenteen kulkumuoto-osuuden 
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kasvattamisessa. Raideliikenteen kehittäminen ja laajentaminen on 
tärkein toimenpide koko seudun liikennejärjestelmän kehittämisessä ja 
toimivuuden turvaamisessa, ja siksi raideliikenteen kehittäminen vaatisi 
strategiasuunnitelmassa enemmän huomiota.

Toiminta- ja taloussuunnitelmaan olisi sisällytettävä koko 
raitioliikenteen kattavan linjastosuunnitelman sekä pitkän aikavälin 
2020 – 2035 kattavan raitioliikenteen kokonaiskehittämissuunnitelman 
sisältöä, tavoitteita, nykyvaihetta ja aikataulua koskeva selvitys ja 
tarpeelliset toimenpiteet.

Strategiasuunnitelmassa esitetään linja-autoliikenteen keskitetyn 
turvallisuusvalvomon luomista. Valvomon tarkoitus on kerätä 
bussiliikenteestä kuljettajilta tulevat avunpyynnöt ja ohjata ne sovitun 
toimintamallin mukaisesti toimijalle/toimijoille, joka hoitaa asian 
kuljettajan, bussiyhtiön ja tarvittaessa poliisin kanssa loppuun. 
Helsingin seudulla on jo nyt toiminnassa kaksi joukkoliikenteen 
turvavalvomoa, HKL:n uusi turvavalvomo Herttoniemessä ja VR:n 
turvavalvomo Rautatieasemalla. Lisäksi Kampin bussiterminaalin 
valvonta tapahtuu Kampin keskuksen valvomon toimesta. Ennen 
erillisen turvavalvomon perustamista olisi hyvä selvittää, olisiko 
bussiliikenteen turvallisuusvalvomon toiminnat yhdistettävissä jonkin 
nykyisen valvomon osaksi.

HSL uusii strategiaansa vuoden 2013 aikana. Tavoitteisiin on syytä 
sisällyttää asioita, jotka ohjaavat parantamaan joukkoliikenteen 
houkuttelevuutta ja kustannustehokkuutta. HSL:n strategian on myös 
oltava linjassa Helsingin kaupungin strategiaohjelman kanssa. 
Helsingin strategiaohjelmassa HSL:n toimintakenttää koskevia kohtia 
ovat mm. seuraavat:

- Edistetään kestävää liikkumista lisäämällä kävelyn, pyöräilyn ja 
joukkoliikenteen osuutta liikenteestä. Tavoitteena lisäys 
prosenttiyksiköllä vuosittain, 4 prosenttiyksikköä valtuustokauden 
aikana.

- Joukkoliikennettä kehitetään mm. HSL:n runkolinjastosuunnitelman ja 
poikittaisen joukkoliikenteen kehittämissuunnitelman mukaisesti.

- Perustetaan poikkihallinnollinen ratikkaprojekti kehittämään 
raitioliikennettä ja valmistautumaan sen laajentamiseen.

- Pyritään aikaistamaan Raide-Jokerin toteutusta.

- Laaditaan HLJ 2015.

- Joukkoliikenteen liityntäpysäköintiä ja terminaalien toimivuutta 
parannetaan.
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- Helsingin kaupungin alueella tarvittavat joukkoliikenteen 
etuusjärjestelyt (mm. joukkoliikennekaistat ja liikennevaloetuudet) 
toteutetaan.

- Kaupunginosien keskuksia vahvistetaan monipuolisella 
täydennysrakentamisella ja kaupunkiympäristön uudistamisella. 
Painopistealueena ovat poikittaiset joukkoliikenneyhteydet ja niiden 
mahdollistamat uudet toimintojen tiivistymät.

- Pasila-Vallila-Kalasatama -akselia kehitetään työpaikka- ja 
yritysvyöhykkeenä ja sen liikenteellistä toimivuutta parannetaan 
esimerkiksi raideratkaisuin.

- Raideliikenteen asemanseutujen viihtyisyyttä ja turvallisuuden 
kokemista parannetaan.

- Jokerivyöhykkeitä kehitetään liikenteen, asumisen ja työpaikkojen 
alueina.

- Raideliikenteen suunnittelu etenee samanaikaisesti maankäytön 
suunnittelun kanssa Jätkäsaaressa, Kalasatamassa, Pasilassa ja 
Kruunuvuorenrannassa.

- Palveluiden ja työpaikka-alueiden saavutettavuutta parannetaan 
kehittämällä joukkoliikenneyhteyksiä sekä kävely- ja pyörätieverkostoja.

HSL:n strategisissa linjauksissa joukkoliikenteen tuottavuuskehitys on 
syytä nostaa nykyistä painokkaammin esille. Tuottavuustavoitteeksi on 
kirjattu matkustajakilometrikustannuksen aleneminen 5 % vuoden 2010 
tasosta vuoteen 2018 mennessä, mutta suunnitelmasta puuttuu tieto 
sekä jo toteutuneesta tuottavuuskehityksestä että arvio kehityksestä 
taloussuunnitelmakaudella. HSL:n tavoitteena tulisi olla Helsingin 
kaupungin tavoin investointien ohjaaminen nykyistä pidemmällä 10 
vuoden investointisuunnitelmalla pitkäjänteisyyden ja 
suunnitelmallisuuden parantamiseksi.

Liikenteen palvelutaso ja palvelutason muutokset

Vuonna 2014 Helsingin joukkoliikenteen palvelutasossa tehtävät 
muutokset ovat vähäisiä. Muutokset ovat perusteluja ja pohjautuvat 
yhteistyössä valmisteltuihin suunnitelmiin. Runko- ja poikittaisliikenteen 
parantamista on jatkettava tehtyjen kehittämissuunnitelmien 
mukaisesti. Tärkeiden joukkoliikenteen solmupisteiden ja 
vaihtopaikkaverkoston kehittämistä on edistettävä kaupungin ja HSL:n 
yhteistyönä.

Liitteen 6 taulukossa raitiovaunuliikenteen kustannusten oletetaan 
laskevan vuoden 2014 luvusta 52,3 milj. euroa vuonna 2018 43,5 milj. 
euroon (- 17 %) vaikka samanaikaisesti raitioliikenteen kysynnän 
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oletetaan kasvavan 2 %:lla. Arvio kustannusten alentumisesta 
vaikuttaa täysin epärealistiselta semminkin kun raitioliikenteen pitkän 
aikavälin suunnitelmien mukaan v. 2018 esim. linjan 9 jatkon Länsi-
Pasilaan pitäisi jo olla toiminnassa. 

Arvio vuosien 2015 ja 2016 liikennöintikustannuksista on oikeaa 
suuruusluokkaa, mutta kustannuksia on täsmennettävä tarkentuvien 
liikennöintikustannusarvioiden perusteella. Metron yöliikennekokeilun 
kustannukset 300.000 euroa on sisällytettävä vuoden 2014 
talousarvioon.

Liitteen 6 taulukossa metroliikenteen kustannusten oletetaan nousevan 
vuoden 2014 luvusta 27,2 milj. euroa vuonna 2018 36,5 milj. euroon. 
Toiminta- ja taloussuunnitelman tuloslaskelmaliitteessä vuoden 2016 
kustannustasoksi on kuitenkin todettu 48,2 milj. euroa. Liitteen 6 arvio 
metroliikenteen kustannuksista vuonna 2018 on virheellinen. 

Liitteen 6 taulukossa lauttaliikenteen kustannusten oletetaan laskevan 
vuoden 2014 luvusta 3,9 milj. euroa vuonna 2016 3,4 milj. euroon (- 13 
%), vaikka samanaikaisesti lauttaliikenteen kysynnän oletetaan 
kasvavan 9 %:lla. Arvio Suomenlinnan lauttaliikenteen kustannusten 
alentumisesta vaikuttaa epärealistiselta, ja sitä on tarkistettava.

Kuntaosuuksien taso sekä kuntakohtaisen ylijäämän käyttö tai alijäämän maksaminen

Kuntaosuudet ovat olleet kasvussa koko HSL:n toiminnan ajan. Osa 
tästä kasvusta johtuu positiivisista syistä kuten 
joukkoliikennematkustamisen lisääntymisestä. Joukkoliikenteen 
suunnittelun ja palvelujen hankinnan keskittämisen piti kuitenkin tuoda 
mukanaan myös synergiahyötyjä, joita tulee pystyä osoittamaan 
suhteellisesti alenevien kustannusten kautta. 

HSL:n alustavan talousarvion mukainen Helsingin kuntaosuuden nousu 
vuoden 2012 tilinpäätöksestä on 7,7 %. Kun eliminoidaan HSL:n 
alustavaan talousarvioon sisältyvä edellisten vuosien kertyneen 
ylijäämän käyttö (2,8 milj. euroa), on kuntaosuuden nousu vuoden 
2012 tilinpäätöksestä 9,4 %. 

Kaupunginhallituksen hyväksymässä vuoden 2014 talousarvioraamissa 
HSL:n kuntaosuus on 187,4 milj. euroa. Kuntaosuuden kasvu vuodesta 
2012 kaupunginhallituksen raamiin on 6,5 %. HSL:n alustavassa 
talousarviossa vuodelle 2014 Helsingin kuntaosuus on 2,2 milj. euroa 
kaupunginhallituksen raamia suurempi. HSL:n talousarvio on 
sopeutettava Helsingin raamin mukaiseksi.

Kuntaosuuksien kasvu taloussuunnitelmakaudella on huomattavasti 
ennakoitua lipputuottojen kasvua suurempi. Helsingin osalta 
kokonaiskustannusten kasvu vuodesta 2014 vuoteen 2016 on noin 32 
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milj. euroa (ilman Kutsuplus -hanketta), kuntaosuuden kasvu noin 25 
milj. euroa ja arvioitu lipputuottojen kasvu vain noin 7 milj. euroa. 
Helsingin osalta subventioaste nousee HSL:n esityksessä 52,6 %:iin 
vuonna 2016 (ilman Kutsuplus -hanketta). 

Helsingin kaupungin talouden tulevien vuosien kehitysnäkymä ei 
mahdollista kaupungin verorahoitusosuuden kasvattamista nykyisestä. 
HSL:n on jatkuvasti huolehdittava siitä, että lipputulokertymä kasvaa 
suhteellisesti vähintään HSL:n kokonaiskustannusten (infrakorvaukset 
mukaan luettuna) kasvua vastaavasti.

Helsingin kuntaosuuden kumulatiivinen kertynyt ylijäämä HSL:n vuoden 
2012 tilinpäätöksessä on 8,5 milj. euroa. Taloudellisen ylijäämän käyttö 
esityksen mukaisesti jaksotettuna kolmelle vuodelle on 
tarkoituksenmukaista kuntaosuuden vuosittaisten muutosten 
tasaamiseksi. 

Lipun hintojen keskimääräiset muutokset

Helsingin sisäisten lippujen hintojen keskimääräinen korotus on 
perusteltu, sillä verorahoituksen osuuden toiminnan rahoittamisessa ei 
tulisi kasvaa. Korotus on syytä kohdistaa lähinnä kertalippuihin, jotta 
hintamuutos ohjaisi matkustajia käyttämään enemmän arvolippuja. 
Tämä nopeuttaisi rahastustapahtumaa, poistaisi liikenteen viiveitä ja 
parantaisi joukkoliikenteen kustannustehokkuutta. Kausilipun ja 
arvolipun hintaa on korotettava selvästi vähemmän kuin kertalipun 
hintaa. Lippujen hintojen kohtuullinen korottaminen on talouden 
tasapainottamiseksi parempi ratkaisu kuin palvelujen karsiminen. 

Tarkastusmaksun korottaminen

Tarkastusmaksun korottaminen 80 eurosta 100 euroon on perusteltua. 
Samalla on tehostettava matkalippujen tarkastusta.

Kutsuplus -liikenteen kehittämisvaihtoehdot

HSL:n alustavan taloussuunnitelman mukaan Kutsuplus -hanketta on 
tarkoitus laajentaa olennaisesti alkuperäisestä suunnitelmasta. 
Kokeilun laajentuessa hankkeesta kaupungeille ja erityisesti Helsingille 
aiheutuvat kustannukset tulisivat olemaan merkittävästi alkuperäistä 
suunnitelmaa korkeammat. Alkuperäisen suunnitelman mukaan 
hankkeesta kaupungeille aiheutuva rahoitustarve kolmen vuoden 
kokeiluajalta oli noin 1,5 milj. euroa /vuosi, josta Helsingin osuus on 
noin 75 %. Taloussuunnitelman mukaan Helsingin maksuosuus 
hankkeeseen vuonna 2014 on 7,0 milj. euroa (n. 80 % kaupunkien 
kokonaisrahoituksesta), 6,0 milj. euroa (n. 70 %) vuonna 2015 ja 5,5 
milj. euroa (n. 70 %) vuonna 2016.
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Helsingin kaupunki ei puolla Kutsuplus -hankkeen laajentamista 
nopeasti HSL:n taloussuunnitelmaehdotuksen mukaisena. Helsingin 
kaupungin rahoitusosuutta hankkeeseen ei voida merkittävästi 
kasvattaa alkuperäisestä. Hanketta merkittävämpi laajentaminen 
edellyttäisi kaupunkien rahoitusosuuksien neuvottelemista uudelleen. 
Helsingin kaupunki kannattaa hankkeen laajentamista hallitusti ja 
ottaen huomioon liikennemuodon matkustaja - ja lipputulokehitys.

Kehäradan junaliikenne ja Vantaan joukkoliikennelinjasto

Kehäradan valmistuminen mahdollistaa joukkoliikenteen tukeutumisen 
entistä vahvemmin raideliikenteeseen, mikä on pääkaupunkiseudulla 
yleisesti hyväksytyn strategian mukaista. 

Junaliikenteen jatkosuunnittelu olisi selkeintä tehdä niin, että 
kehäradan junat pysähtyvät kaikilla asemilla. Ei ole toivottavaa, että 
junaliikenteen palvelutason nostamiseksi tehdyn hankkeen 
seurauksena Helsingille tärkeiden asemien (Ilmala, Tapanila ja Käpylä) 
palvelutaso laskisi samalla, kun infrakorvauksia Kehäradankin 
kustannuksista kohdistetaan Helsingin maksettavaksi.

Vantaalta Helsingin kantakaupunkiin suuntautuvan bussiliikenteen 
väheneminen on liikennejärjestelmätasolla kokonaisuutena 
tarkoituksenmukaista. 

Infrakorvaukset

HSL:n ja kuntien välisten infrasopimusten kuntaosuuksien 
laskentaperusteet on määriteltävä ja sovittava ennen kuin HSL 
hyväksyy vuosien 2014 - 2016 taloussuunnitelman. Asia on erittäin 
merkittävä infrakustannusten hyväksyttävän ja oikeudenmukaisen 
jakautumisen kannalta. Helsingin kaupunki on jo useasti aikaisemmissa 
lausunnoissaan edellyttänyt asian ratkaisemista.

Infrakustannusten kohdistaminen yhtenä kokonaisuutena koko alueen 
osalta joukkoliikennemuodolle johtaa epäoikeudenmukaiseen 
lopputulokseen eikä vastaa sitä ajatusta, joka HSL:n 
perustamisvaiheessa on ollut. Infrakustannukset on kohdistettava 
kunnille niin, että niitä ei kohdisteta koko alueelle yhtenä 
kokonaisuutena, vaan kunkin kunnan infrakustannukset jaetaan 
erikseen yksittäisen kunnan alueella tehtyjen nousujen suhteessa. 
HSL:llä ja seudun kunnilla Vantaata lukuun ottamatta on ollut ns. 
infrasopimuksen ohjausryhmässä yhteinen näkemys siitä, että 
infrakustannukset on kohdistettava kunnille edellä esitetyllä tavalla.

Käsittely
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Esittelijä muutti esitystään jäsen Männistön vastaehdotuksen 
mukaisesti.

Vastaehdotus:
Lasse Männistö: Lisätään lausuntoon seuraava lause: HSL:n 
tavoitteena tulisi olla Helsingin kaupungin tavoin investointien 
ohjaaminen nykyistä pidemmällä 10 vuoden investointisuunnitelmalla 
pitkäjänteisyyden ja suunnitelmallisuuden parantamiseksi.

Kannattajat: Tuuli Kousa

Vastaehdotus:
Tuuli Kousa: Korvataan kpl (36): 

Tarkastusmaksun korottamista 80 eurosta ei pidetä perusteltuna, mutta 
matkalippujen tarkastusta tehostetaan.

Kannattajat: Sirpa Puhakka

Vastaehdotus:
Sirpa Puhakka: POISTETAAN, KOHTA 33, 1. LAUSE: Helsingin 
kaupungin talouden tulevien vuosien kehitysnäkymä ei
mahdollista kaupungin verorahoitusosuuden kasvattamista nykyisestä.

Vastaehdotus:
Sirpa Puhakka: POISTETAAN  KOHTA 35, 1. LAUSE, LOPPUOSA: 
(....) sillä verorahoituksen osuuden toiminnan rahoittamisessa ei
tulisi kasvaa.

Jäsen Puhakan vastaehdotuksia ei kannatettu, joten ne raukesivat.

Äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan

EI-ehdotus: Korvataan kpl (36):  Tarkastusmaksun korottamista 80 
eurosta ei pidetä perusteltuna, mutta matkalippujen tarkastusta 
tehostetaan.

Jaa-äänet: 6
Juha Hakola, Jussi Halla-aho, Arja Karhuvaara, Lasse Männistö, Tatu 
Rauhamäki, Laura Rissanen
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Ei-äänet: 5
Emma Kari, Tuuli Kousa, Hannu Oskala, Erkki Perälä, Sirpa Puhakka

Tyhjä: 4
Björn Månsson, Osku Pajamäki, Tarja Tenkula, Pilvi Torsti

Poissa: 0

Äänin 6 - 5 (4 tyhjää) kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1 HS:Ln lausuntopyyntö
2 Ote HSL:n pöytäkirjasta 11.6.2013 § 3
3 Alustava toiminta - ja taloussuunnitelma 2014-2016
4 Kutsuplus -liikenteen kehittämisvaihtoehdot ja rahoitus
5 Ote HSL:n pöytäkirjasta 16.4.2013 § 58 Vantaan joukkoliikennelinjasto
6 Diasarja TTS 2014-2016 laadinnan perusteet
7 Aviapoliksen joukkoliikennesuunnitelma
8 Korso-Koivukylä-alueen linjastosuunnitelma 2014-2021
9 Länsi-Vantaan linjastosuunnitelma
10 Tikkurila-Halunila -alueen linjastosuunnitelma
11 Kehäradan junaliikenne

Otteet

Ote Otteen liitteet
HSL Muutoksenhakukielto, valmistelu

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee antaa Helsingin seudun liikenne -
kuntayhtymän alustavasta taloussuunnitelmasta 2014-2016 seuraavan 
lausunnon:

Strategiasuunnitelma

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) tavoitteet ovat 
kannatettavia ja tukevat osaltaan Helsingin kaupungin tavoitteita. 

Asiakastyytyväisyyden osalta keskeistä on bussiliikenteen 
asiakastyytyväisyyden parantaminen. HSL:n pitäisi tehdä entistä 
konkreettisempia suunnitelmia siitä, miten bussiliikenteen 
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matkustajatyytyväisyyttä voitaisiin korottaa lähemmäksi raitiovaunu- ja 
metroliikenteen asiakastyytyväisyyttä.

Raitiovaunuliikenteen nopeuttamista ei strategiasuunnitelmassa 
mainita lainkaan. Tavoitteen mukaan raitiovaunuliikennettä 
nopeutetaan 4 %:lla vuodesta 2010 vuoteen 2018 mennessä. 
Käytännössä raitiovaunuliikenne on vuodesta 2010 kuitenkin 
hidastunut. Raitiovaunuliikenteen nopeuttamishankkeet ansaitsevat 
suuremman painoarvon strategiasuunnitelmassa, ja tämän vuoksi 
nopeuttamishankkeet tulisi mainita kohdassa ”Joukkoliikenteen 
toimintaedellytykset”, jotta nopeuttamishankkeet myös etenisivät. 
Suunnitelmasta pitäisi myös jo tässä vaiheessa selvästi ilmetä, 
tullaanko yksi keskeinen nopeuttamistoimenpide, kuljettajarahastuksen 
poistaminen raitiovaunuliikenteessä, toteuttamaan heti uuteen 
lippujärjestelmään siirryttäessä vuonna 2015. 

Raitiovaunuliikenteen ajettujen lähtöjen osuustavoitetta on korotettu 
edellisen taloussuunnitelman tasosta 99,00 % vuonna 2014 tasoon 
99,42 % vuosina 2014 - 2016. Vuonna 2012 raitioliikenne ylsi tasoon 
99,22 %, ja tänä vuonna taso 99,42 % on saavutettavissa. Tavoite on 
kuitenkin erittäin kova, koska tällä hetkellä muun liikenteen tai 
raitioliikenteen ulkopuolisten tekijöiden aiheuttamien ajamattomien 
lähtöjen osuus vaihtelee vuosittain 0,65 – 0,85 %:n välillä ajetuista 
lähdöistä laskettuna.

Kokonaisuudessaan raitiovaunu- ja metroliikenteen kehittämisen 
painoarvo strategiasuunnitelmassa on varsin alhainen, kun otetaan 
huomioon niiden keskeinen rooli joukkoliikenteen kulkumuoto-osuuden 
kasvattamisessa. Raideliikenteen kehittäminen ja laajentaminen on 
tärkein toimenpide koko seudun liikennejärjestelmän kehittämisessä ja 
toimivuuden turvaamisessa, ja siksi raideliikenteen kehittäminen vaatisi 
strategiasuunnitelmassa enemmän huomiota.

Toiminta- ja taloussuunnitelmaan olisi sisällytettävä koko 
raitioliikenteen kattavan linjastosuunnitelman sekä pitkän aikavälin 
2020 – 2035 kattavan raitioliikenteen kokonaiskehittämissuunnitelman 
sisältöä, tavoitteita, nykyvaihetta ja aikataulua koskeva selvitys ja 
tarpeelliset toimenpiteet.

Strategiasuunnitelmassa esitetään linja-autoliikenteen keskitetyn 
turvallisuusvalvomon luomista. Valvomon tarkoitus on kerätä 
bussiliikenteestä kuljettajilta tulevat avunpyynnöt ja ohjata ne sovitun 
toimintamallin mukaisesti toimijalle/toimijoille, joka hoitaa asian 
kuljettajan, bussiyhtiön ja tarvittaessa poliisin kanssa loppuun. 
Helsingin seudulla on jo nyt toiminnassa kaksi joukkoliikenteen 
turvavalvomoa, HKL:n uusi turvavalvomo Herttoniemessä ja VR:n 
turvavalvomo Rautatieasemalla. Lisäksi Kampin bussiterminaalin 
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valvonta tapahtuu Kampin keskuksen valvomon toimesta. Ennen 
erillisen turvavalvomon perustamista olisi hyvä selvittää, olisiko 
bussiliikenteen turvallisuusvalvomon toiminnat yhdistettävissä jonkin 
nykyisen valvomon osaksi.

HSL uusii strategiaansa vuoden 2013 aikana. Tavoitteisiin on syytä 
sisällyttää asioita, jotka ohjaavat parantamaan joukkoliikenteen 
houkuttelevuutta ja kustannustehokkuutta. HSL:n strategian on myös 
oltava linjassa Helsingin kaupungin strategiaohjelman kanssa. 
Helsingin strategiaohjelmassa HSL:n toimintakenttää koskevia kohtia 
ovat mm. seuraavat:

- Edistetään kestävää liikkumista lisäämällä kävelyn, pyöräilyn ja 
joukkoliikenteen osuutta liikenteestä. Tavoitteena lisäys 
prosenttiyksiköllä vuosittain, 4 prosenttiyksikköä valtuustokauden 
aikana.

- Joukkoliikennettä kehitetään mm. HSL:n runkolinjastosuunnitelman ja 
poikittaisen joukkoliikenteen kehittämissuunnitelman mukaisesti.

- Perustetaan poikkihallinnollinen ratikkaprojekti kehittämään 
raitioliikennettä ja valmistautumaan sen laajentamiseen.

- Pyritään aikaistamaan Raide-Jokerin toteutusta.

- Laaditaan HLJ 2015.

- Joukkoliikenteen liityntäpysäköintiä ja terminaalien toimivuutta 
parannetaan.

- Helsingin kaupungin alueella tarvittavat joukkoliikenteen 
etuusjärjestelyt (mm. joukkoliikennekaistat ja liikennevaloetuudet) 
toteutetaan.

- Kaupunginosien keskuksia vahvistetaan monipuolisella 
täydennysrakentamisella ja kaupunkiympäristön uudistamisella. 
Painopistealueena ovat poikittaiset joukkoliikenneyhteydet ja niiden 
mahdollistamat uudet toimintojen tiivistymät.

- Pasila-Vallila-Kalasatama -akselia kehitetään työpaikka- ja 
yritysvyöhykkeenä ja sen liikenteellistä toimivuutta parannetaan 
esimerkiksi raideratkaisuin.

- Raideliikenteen asemanseutujen viihtyisyyttä ja turvallisuuden 
kokemista parannetaan.

- Jokerivyöhykkeitä kehitetään liikenteen, asumisen ja työpaikkojen 
alueina.
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- Raideliikenteen suunnittelu etenee samanaikaisesti maankäytön 
suunnittelun kanssa Jätkäsaaressa, Kalasatamassa, Pasilassa ja 
Kruunuvuorenrannassa.

- Palveluiden ja työpaikka-alueiden saavutettavuutta parannetaan 
kehittämällä joukkoliikenneyhteyksiä sekä kävely- ja pyörätieverkostoja.

HSL:n strategisissa linjauksissa joukkoliikenteen tuottavuuskehitys on 
syytä nostaa nykyistä painokkaammin esille. Tuottavuustavoitteeksi on 
kirjattu matkustajakilometrikustannuksen aleneminen 5 % vuoden 2010 
tasosta vuoteen 2018 mennessä, mutta suunnitelmasta puuttuu tieto 
sekä jo toteutuneesta tuottavuuskehityksestä että arvio kehityksestä 
taloussuunnitelmakaudella.

Liikenteen palvelutaso ja palvelutason muutokset

Vuonna 2014 Helsingin joukkoliikenteen palvelutasossa tehtävät 
muutokset ovat vähäisiä. Muutokset ovat perusteluja ja pohjautuvat 
yhteistyössä valmisteltuihin suunnitelmiin. Runko- ja poikittaisliikenteen 
parantamista on jatkettava tehtyjen kehittämissuunnitelmien 
mukaisesti. Tärkeiden joukkoliikenteen solmupisteiden ja 
vaihtopaikkaverkoston kehittämistä on edistettävä kaupungin ja HSL:n 
yhteistyönä.

Liitteen 6 taulukossa raitiovaunuliikenteen kustannusten oletetaan 
laskevan vuoden 2014 luvusta 52,3 milj. euroa vuonna 2018 43,5 milj. 
euroon (- 17 %) vaikka samanaikaisesti raitioliikenteen kysynnän 
oletetaan kasvavan 2 %:lla. Arvio kustannusten alentumisesta 
vaikuttaa täysin epärealistiselta semminkin kun raitioliikenteen pitkän 
aikavälin suunnitelmien mukaan v. 2018 esim. linjan 9 jatkon Länsi-
Pasilaan pitäisi jo olla toiminnassa. 

Arvio vuosien 2015 ja 2016 liikennöintikustannuksista on oikeaa 
suuruusluokkaa, mutta kustannuksia on täsmennettävä tarkentuvien 
liikennöintikustannusarvioiden perusteella. Metron yöliikennekokeilun 
kustannukset 300.000 euroa on sisällytettävä vuoden 2014 
talousarvioon.

Liitteen 6 taulukossa metroliikenteen kustannusten oletetaan nousevan 
vuoden 2014 luvusta 27,2 milj. euroa vuonna 2018 36,5 milj. euroon. 
Toiminta- ja taloussuunnitelman tuloslaskelmaliitteessä vuoden 2016 
kustannustasoksi on kuitenkin todettu 48,2 milj. euroa. Liitteen 6 arvio 
metroliikenteen kustannuksista vuonna 2018 on virheellinen. 

Liitteen 6 taulukossa lauttaliikenteen kustannusten oletetaan laskevan 
vuoden 2014 luvusta 3,9 milj. euroa vuonna 2016 3,4 milj. euroon (- 13 
%), vaikka samanaikaisesti lauttaliikenteen kysynnän oletetaan 
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kasvavan 9 %:lla. Arvio Suomenlinnan lauttaliikenteen kustannusten 
alentumisesta vaikuttaa epärealistiselta, ja sitä on tarkistettava.

Kuntaosuuksien taso sekä kuntakohtaisen ylijäämän käyttö tai alijäämän maksaminen

Kuntaosuudet ovat olleet kasvussa koko HSL:n toiminnan ajan. Osa 
tästä kasvusta johtuu positiivisista syistä kuten 
joukkoliikennematkustamisen lisääntymisestä. Joukkoliikenteen 
suunnittelun ja palvelujen hankinnan keskittämisen piti kuitenkin tuoda 
mukanaan myös synergiahyötyjä, joita tulee pystyä osoittamaan 
suhteellisesti alenevien kustannusten kautta. 

HSL:n alustavan talousarvion mukainen Helsingin kuntaosuuden nousu 
vuoden 2012 tilinpäätöksestä on 7,7 %. Kun eliminoidaan HSL:n 
alustavaan talousarvioon sisältyvä edellisten vuosien kertyneen 
ylijäämän käyttö (2,8 milj. euroa), on kuntaosuuden nousu vuoden 
2012 tilinpäätöksestä 9,4 %. 

Kaupunginhallituksen hyväksymässä vuoden 2014 talousarvioraamissa 
HSL:n kuntaosuus on 187,4 milj. euroa. Kuntaosuuden kasvu vuodesta 
2012 kaupunginhallituksen raamiin on 6,5 %. HSL:n alustavassa 
talousarviossa vuodelle 2014 Helsingin kuntaosuus on 2,2 milj. euroa 
kaupunginhallituksen raamia suurempi. HSL:n talousarvio on 
sopeutettava Helsingin raamin mukaiseksi.

Kuntaosuuksien kasvu taloussuunnitelmakaudella on huomattavasti 
ennakoitua lipputuottojen kasvua suurempi. Helsingin osalta 
kokonaiskustannusten kasvu vuodesta 2014 vuoteen 2016 on noin 32 
milj. euroa (ilman Kutsuplus -hanketta), kuntaosuuden kasvu noin 25 
milj. euroa ja arvioitu lipputuottojen kasvu vain noin 7 milj. euroa. 
Helsingin osalta subventioaste nousee HSL:n esityksessä 52,6 %:iin 
vuonna 2016 (ilman Kutsuplus -hanketta). 

Helsingin kaupungin talouden tulevien vuosien kehitysnäkymä ei 
mahdollista kaupungin verorahoitusosuuden kasvattamista nykyisestä. 
HSL:n on jatkuvasti huolehdittava siitä, että lipputulokertymä kasvaa 
suhteellisesti vähintään HSL:n kokonaiskustannusten (infrakorvaukset 
mukaan luettuna) kasvua vastaavasti.

Helsingin kuntaosuuden kumulatiivinen kertynyt ylijäämä HSL:n vuoden 
2012 tilinpäätöksessä on 8,5 milj. euroa. Taloudellisen ylijäämän käyttö 
esityksen mukaisesti jaksotettuna kolmelle vuodelle on 
tarkoituksenmukaista kuntaosuuden vuosittaisten muutosten 
tasaamiseksi. 

Lipun hintojen keskimääräiset muutokset



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 32/2013 135 (216)
Kaupunginhallitus

Ryj/2
16.09.2013

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

Helsingin sisäisten lippujen hintojen keskimääräinen korotus on 
perusteltu, sillä verorahoituksen osuuden toiminnan rahoittamisessa ei 
tulisi kasvaa. Korotus on syytä kohdistaa lähinnä kertalippuihin, jotta 
hintamuutos ohjaisi matkustajia käyttämään enemmän arvolippuja. 
Tämä nopeuttaisi rahastustapahtumaa, poistaisi liikenteen viiveitä ja 
parantaisi joukkoliikenteen kustannustehokkuutta. Kausilipun ja 
arvolipun hintaa on korotettava selvästi vähemmän kuin kertalipun 
hintaa. Lippujen hintojen kohtuullinen korottaminen on talouden 
tasapainottamiseksi parempi ratkaisu kuin palvelujen karsiminen. 

Tarkastusmaksun korottaminen

Tarkastusmaksun korottaminen 80 eurosta 100 euroon on perusteltua. 
Samalla on tehostettava matkalippujen tarkastusta.

Kutsuplus -liikenteen kehittämisvaihtoehdot

HSL:n alustavan taloussuunnitelman mukaan Kutsuplus -hanketta on 
tarkoitus laajentaa olennaisesti alkuperäisestä suunnitelmasta. 
Kokeilun laajentuessa hankkeesta kaupungeille ja erityisesti Helsingille 
aiheutuvat kustannukset tulisivat olemaan merkittävästi alkuperäistä 
suunnitelmaa korkeammat. Alkuperäisen suunnitelman mukaan 
hankkeesta kaupungeille aiheutuva rahoitustarve kolmen vuoden 
kokeiluajalta oli noin 1,5 milj. euroa /vuosi, josta Helsingin osuus on 
noin 75 %. Taloussuunnitelman mukaan Helsingin maksuosuus 
hankkeeseen vuonna 2014 on 7,0 milj. euroa (n. 80 % kaupunkien 
kokonaisrahoituksesta), 6,0 milj. euroa (n. 70 %) vuonna 2015 ja 5,5 
milj. euroa (n. 70 %) vuonna 2016.

Helsingin kaupunki ei puolla Kutsuplus -hankkeen laajentamista 
nopeasti HSL:n taloussuunnitelmaehdotuksen mukaisena. Helsingin 
kaupungin rahoitusosuutta hankkeeseen ei voida merkittävästi 
kasvattaa alkuperäisestä. Hanketta merkittävämpi laajentaminen 
edellyttäisi kaupunkien rahoitusosuuksien neuvottelemista uudelleen. 
Helsingin kaupunki kannattaa hankkeen laajentamista hallitusti ja 
ottaen huomioon liikennemuodon matkustaja - ja lipputulokehitys.

Kehäradan junaliikenne ja Vantaan joukkoliikennelinjasto

Kehäradan valmistuminen mahdollistaa joukkoliikenteen tukeutumisen 
entistä vahvemmin raideliikenteeseen, mikä on pääkaupunkiseudulla 
yleisesti hyväksytyn strategian mukaista. 

Junaliikenteen jatkosuunnittelu olisi selkeintä tehdä niin, että 
kehäradan junat pysähtyvät kaikilla asemilla. Ei ole toivottavaa, että 
junaliikenteen palvelutason nostamiseksi tehdyn hankkeen 
seurauksena Helsingille tärkeiden asemien (Ilmala, Tapanila ja Käpylä) 
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palvelutaso laskisi samalla, kun infrakorvauksia Kehäradankin 
kustannuksista kohdistetaan Helsingin maksettavaksi.

Vantaalta Helsingin kantakaupunkiin suuntautuvan bussiliikenteen 
väheneminen on liikennejärjestelmätasolla kokonaisuutena 
tarkoituksenmukaista. 

Infrakorvaukset

HSL:n ja kuntien välisten infrasopimusten kuntaosuuksien 
laskentaperusteet on määriteltävä ja sovittava ennen kuin HSL 
hyväksyy vuosien 2014 - 2016 taloussuunnitelman. Asia on erittäin 
merkittävä infrakustannusten hyväksyttävän ja oikeudenmukaisen 
jakautumisen kannalta. Helsingin kaupunki on jo useasti aikaisemmissa 
lausunnoissaan edellyttänyt asian ratkaisemista.

Infrakustannusten kohdistaminen yhtenä kokonaisuutena koko alueen 
osalta joukkoliikennemuodolle johtaa epäoikeudenmukaiseen 
lopputulokseen eikä vastaa sitä ajatusta, joka HSL:n 
perustamisvaiheessa on ollut. Infrakustannukset on kohdistettava 
kunnille niin, että niitä ei kohdisteta koko alueelle yhtenä 
kokonaisuutena, vaan kunkin kunnan infrakustannukset jaetaan 
erikseen yksittäisen kunnan alueella tehtyjen nousujen suhteessa. 
HSL:llä ja seudun kunnilla Vantaata lukuun ottamatta on ollut ns. 
infrasopimuksen ohjausryhmässä yhteinen näkemys siitä, että 
infrakustannukset on kohdistettava kunnille edellä esitetyllä tavalla.

Esittelijä

Lausuntopyyntö

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän perussopimuksen 23 §:n 
mukaan kuntayhtymällä on oltava taloussuunnitelma, joka ajoittuu 
kolmelle seuraavalle vuodelle. Hallitus laatii ehdotuksen 
taloussuunnitelmaksi. Hallituksen laatimasta ehdotuksesta on 
pyydettävä jäsenkuntien lausunnot, jotka on liitettävä 
yhtymäkokoukselle annettavaan talousarvioehdotukseen.

Taloussuunnitelman tulee sisältää mm. strategiasuunnitelma sekä 
tariffien ja palveluverkon muutoksia koskevat suunnitelmat.

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä pyytää lausuntoa alustavasta 
taloussuunnitelmasta 31.8.2013 mennessä. Lausuntopyyntö on 
liitteenä 1, HSL:n hallituksen päätös 11.6.2013 § 3 liitteenä 2, 
taloussuunnitelma liitteenä 3, selvitys Kutsuplus -liikenteen 
kehittämisvaihtoehdoista ja rahoituksesta liitteenä 4, HSL:n hallituksen 
päätös 16.4.2013 Vantaan joukkoliikennelinjastosta 2015 liitteineen 
liitteenä 5 ja diasarja TTS 2014 - 2015 laadinnan perusteet liitteenä 6. 
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Vantaan joukkoliikennelinjastoon liittyvät Aviapoliksen, Korso-Koivukylä 
-alueen, Länsi-Vantaan ja Tikkurila-Hakunila -alueen 
linjastosuunnitelmat sekä Kehäradan junaliikenne ovat liitteinä 7 - 110.

Taloussuunnitelman yhteydessä HSL pyytää lausuntoa:

- strategiasuunnitelmasta

- liikenteen palvelutasosta ja palvelutason muutoksista

- kuntaosuuksien tasosta

- lipun hintasuhteista ja lipunhintojen keskimääräisistä muutoksista

- tarkastusmaksun korottamisesta

- Kutsuplus -liikenteen kehittämisvaihtoehdoista

- yli/alijäämän käytöstä suunnitelmakaudella

- Vantaan joukkoliikennelinjastosta 2015.

Taloussuunnitelman sisällöstä

Talousarviossa sitoviksi määrärahoiksi esitetään kuntayhtymän 
toimintamenoja sekä investointimenoja ja sitovaksi tuloarvioksi 
kuntaosuuksia.

Taloussuunnitelman mukaan HSL:n toimintatulot ovat 609,0 milj. euroa. 
Kasvua toimintatuloissa on 22,4 milj. euroa (3,8 %). Toimintamenot 
ovat 2014 yhteensä 608,3 milj. euroa. Kasvua on 27,6 milj. euroa (4,8 
%) Toimintamenoista 80,4 % eli 489,3 milj. euroa on joukkoliikenteen 
operointikustannuksia.

Operointikustannuksista 52,8 % (321,3 milj. euroa) muodostuu 
bussiliikenteen kustannuksista, 12,2 % junaliikenteestä, 8,4 % 
raitioliikenteestä ja 4,6 % metroliikenteestä. Bussiliikenteen 
kustannukset alenevat 2016 Länsimetron ja liityntäliikenteen alkamisen 
myötä. Junaliikenteen menot kasvavat 2015 ja 2016 Kehäradan 
käyttöönoton ja uuden kaluston käyttöönoton takia. Raitioliikenteen 
kustannukset kasvavat 2015 uuden kaluston johdosta ja 
metroliikenteessä uuden kaluston ja Länsimetron myötä 2015 ja 2016. 

Mahdollisen metron yöliikennekokeilun kustannukset, arviolta 0,3 milj. 
euroa eivät sisälly toiminta- ja taloussuunnitelmaan.

Joukkoliikenneinfran käyttökorvauksiksi on arvioitu 66,4 milj. euroa, 
josta Helsingin osuus on 62,6 milj. euroa. Kuntien ja HSL:n välinen 
infrasopimus on ollut voimassa vuoden 2011 loppuun ja 
jatkosopimuksesta neuvotellaan. Taloussuunnitelman 
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infrakustannukset on arvioitu voimassa olevan sopimuksen mukaisesti. 
Vuonna 2016 joukkoliikenteen infrakustannukset kasvavat merkittävästi 
Länsimetron ja Kehäradan myötä. Kuntien keskimääräisen 
subventioasteen pitämiseksi noin 50 %:ssa lipputuloja olisi lisättävä 
noin 24 milj. eurolla, mikä tarkoittaisi noin 11,4 %:n korotusta nykyisiin 
lipun hintoihin.

Lipputuloja arvioidaan vuonna 2014 kertyvän 291,9 milj. euroa. Kasvua 
on 5,3 % vuoteen 2013 nähden. Lipputulot muodostavat 47,9 % HSL:n 
toimintatuloista. Vuonna 2015 lipputuloja arvioidaan olevan 305,5 milj. 
euroa ja vuonna 2016 325,8 milj. euroa.

Helsingin sisäisten lippujen hintojen keskimääräiseksi korotukseksi 
vuonna 2014 esitetään 3,3 %. Seutulippujen keskimääräinen korotus 
on 3,1 %. Sisäisten lippujen korotus painottuu kerta- ja arvolippuihin ja 
myös kausilippuihin esitetään hinnankorotusta. Seutulippujen 
hinnankorotus painottuu kerta- ja arvolippuihin.

Suurten kaupunkien joukkoliikennetueksi on arvioitu 5,8 milj. euroa, 
josta Helsingin osuus asukaslukujen mukaisessa suhteessa on 3,0 milj. 
euroa.

Kuntaosuudet muodostuvat operointikustannusten, yleiskustannusten 
ja joukkoliikenneinfran kuntaosuuksista. Kuntaosuudet muodostavat 
noin 49 % HSL:n tuloista.

Kuntaosuudet ovat 2014 yhteensä 298,6 milj. euroa, mikä sisältää 
arvioidun 8,7 milj. euron kuntaosuuden Kutsuplus -liikenteeseen. 
Helsingin kuntaosuus, joka on 63,5 % yhteenlasketusta 298,6 milj. 
eurosta, on 189,6 milj. euroa (kasvu 2,8 %) vuonna 2014. 

Vuonna 2015 Helsingin kuntaosuudeksi on arvioitu 200,5 milj. euroa ja 
213,2 milj. euroa vuonna 2016. 

Helsingin subventio vuonna 2014 on 51 %, vuonna 2015 se on 51,5 % 
(ilman Kutsuplus -hanketta), ja 2016 subvention määrä nousisi 52,6 
%:iin (ilman Kutsuplus -hanketta).

Tarkastusmaksua esitetään korotettavaksi 80 eurosta 100 euroon.

Joukkoliikenteen palvelutasossa Helsingin osalta suurimmat muutokset 
2014 ovat raitiovaunuliikenteessä ja bussiliikenteessä. 
Raitiovaunuliikenteessä tehdään väliosavaunujen määrän lisäyksestä 
johtuvia muutoksia linjoilla 7A ja 7B mm. poistamalla talviliikenteestä 
kaksi vaunupäivää. Ruuhka-aikoina vuoroväli pitenee 7-8 minuutista 8-
10 minuuttiin. Bussiliikenteessä varaudutaan talviliikennekauden 
arkiliikenteessä ajoaikojen pidentymiseen lisäämällä autopäiviä useilla 
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linjoilla. Linjat 22 ja 59 yhdistetään, linjojen 67 ja 77A vuorovälejä 
tihennetään.

Pääradan ja Vantaankosken radan liikenne alkaa arviolta kesällä 2015. 
Vantaan suunnan bussiliikenne uudistuu Kehäradan käyttöönoton 
myötä. Vuonna 2014 viimeistellään Länsimetron 
liityntälinjastosuunnitelma sekä koko raitiotielinjaston kattava 
linjastosuunnitelma. 

Kehäradan käyttöönoton johdosta Vantaan bussilinjastoa selkeytetään 
ja linjoja keskitetään korkean palvelutason laatukäytäviin. Joitakin 
yhteyksiä Helsingin suuntaan muutetaan vaihdollisiksi, esim. yhteydet 
Itä-Helsingistä lentoasemalle sekä osa Hakunilan ja Aviapoliksen 
alueiden yhteyksistä. Nopean junayhteyden ansiosta matka-aika Itä-
Helsingistä kuitenkin lyhenee ja yhteys tihenee. Uusi runkobussilinja 
560 liikennöi Vuosaaresta Mellunmäen, Kontulan, Malmin, Paloheinän 
ja Kuninkaantammen alueiden kautta Myyrmäkeen.

Kehäradan junaliikenteessä vuorovälien lähtökohtana on nykyinen M-
junan liikenne, jolloin Vantaankosken radan asemilla tarjonta säilyy 
nykyisenä. Pääradan asemilla tarjonta kasvaa ruuhka-aikojen 
ulkopuolella Helsinki - Tikkurila -välillä, koska Kehäradan junat 
korvaavat I-junat, jotka liikennöivät vain ruuhka-aikoina. Junien 
pysähtymiskäyttäytymisen suunnittelussa on selvitetty kahta 
päävaihtoehtoa, VE1 Kehäradan junat pysähtyvät kaikilla asemilla ja 
VE2 Kehäradan junat ohittavat hiljaisimpia asemia. VE2 on selvityksen 
mukaan matkustajahyödyiltään ja liikennöintikustannuksiltaan parempi 
vaihtoehto, jos se on mahdollista toteuttaa luotettavasti 130 minuutin 
kierrosajalla. Lopullinen päätös valittavasta 
pysähtymiskäyttäytymisestä tehdään Kehäradan koeajojen perusteella. 
Taloussuunnitelmassa on varauduttu kalliimpaan vaihtoehtoon VE1.

Kutsuplus- liikenteen laajentamista valmistellaan suunnitelmakaudella. 
Suunnitelman mukaan vuonna 2014 siirrytään kahteen ajovuoroon ja 
kapasiteettia lisätään asteittain 10 autosta 100 autoon vuoden 2016 
alkuun mennessä. Kutsuplus -liikenteen operointimenot ovat 10,7 milj. 
euroa vuonna 2014, 18,4 milj. euroa vuonna 2015 ja 31,9 milj. euroa 
vuonna 2016. Lipputulojen arvioidaan kattavan 28 % 
liikennöintikorvauksista vuonna 2014, 59 % vuonna 2015 ja 79 % 
vuonna 2016.

Skenaariossa B Kutsuplus -liikenteeseen on budjetoitu vuosille 2015 ja 
2016 vähemmän kuin perusvaihtoehdossa. Automäärä kasvaisi 2016 
mennessä 70:een ja ruuhkahuippuja tasaavan lisäkapasiteetin määrä 
olisi pienempi. Kokonaiskustannukset vuonna 2015 olisivat 15,1 milj. 
euroa ja vuonna 2016 21,6 milj. euroa. Lipputulojen arvioidaan 
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kattavan liikennöintikorvauksista 55 % vuonna 2015 ja 65 % vuonna 
2016.

HSL:n investoinnit 2014 ovat 22,2 milj. euroa, 335,7 milj. euroa vuonna 
2015 ja 31,0 milj. euroa vuonna 2016. Merkittävin investointi on LIJ-
2014 hanke ja matkakorttijärjestelmän kehittäminen 79,6 milj. euroa 
(vuonna 2014 18,4 milj. euroa, 2015 32,9 milj. euroa ja 2016 28,3 milj. 
euroa). Laiteasennukset alkavat 2014 ja jatkuvat 2015. Uusi 
vyöhykejärjestelmä otetaan käyttöön aikaisintaan 2016 alussa.

Saadut lausunnot

Asiasta on pyydetty lausunnot kaupunkisuunnittelulautakunnalta, 
liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunnalta sekä talous- ja 
suunnittelukeskukselta. Lausunnot ovat päätöshistoriassa.

Kaupunkisuunnittelulautakunta pitää taloussuunnitelmassa esitettyjä 
palvelutasomuutoksia ja lippujen hintojen keskimääräisiä korotuksia 
perusteltuina, samoin tarkastusmaksun korottamista. Kutsuplus -
liikenteen osalta lautakunta kannattaa nopeutettua aikataulua HSL:n 
esittämän mukaisesti ja Kehäradan liikenteen jatkosuunnittelua 
vaihtoehdon VE1 pohjalta.

Myös liikennelaitos -liikelaitos pitää palvelutasomuutoksia ja 
tarkastusmaksun korottamista perusteltuina. Lausunnossa korostetaan 
infrakustannusten jakoperusteista sopimista ennen taloussuunnitelman 
hyväksymistä.

Talous- ja suunnittelukeskus kiinnittää huomiota kuntaosuuksien 
voimakkaaseen kasvuun, joka on lipputulojen kasvua suurempaa. 
Talous- ja suunnittelukeskus ei kannata Kutsuplus -hankkeen 
voimakasta laajentamista. Mikäli hanketta haluttaisiin laajentaa 
merkittävämmin, edellyttäisi se kaupunkien rahoitusosuuksien 
neuvottelemista uudelleen.

Esittelijän kannanotot

Esittelijä toteaa, että Pääkaupunkiseudun koordinaatioryhmä hyväksyi 
7.6.2013 osaltaan HSL:ää koskevat seuraavat tavoitteet 
valtuustokaudelle 2013 – 2016:

- Lipputuottojen kasvun oltava suhteellisesti vähintään 
kokonaiskustannusten kasvua vastaava

- Kuntaosuuksilla katetaan kokonaiskustannuksista enintään nykyisen 
suuruinen osuus

- Joukkoliikenteen kulkumuoto-osuus kasvaa koko HSL:n alueella
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- Tuottavuuden nousu vähintään 1,5 %/vuosi

- Peruspääomalle ei edellytetä maksettavan korvausta vuonna 2014, 
päätetään vuosittain

- Pidemmän aikavälin tariffipoliittisten linjausten laatiminen yhteistyössä 
kaupunkien kanssa vuoden 2013 loppuun mennessä HSLalueen 
mahdollinen laajentuminen huomioon ottaen

- HSL:n ja kuntien välisissä infrasopimuksissa edellytetty infrakulujen 
kohdistaminen jäsenkaupungeille tulee sopia yhdessä kuntien kanssa 
vuoden 2013 loppuun mennessä.

Esittelijä toteaa, että kaupunginhallituksen hyväksymässä kaupungin 
vuoden 2014 talousarvioraamissa HSL:n kuntaosuus on 187,4 milj. 
euroa Kutsuplus -liikenne (7,0 milj. euroa) mukaan lukien. HSL:n esitys 
kuntaosuudesta ylittää 2,2 milj. eurolla kaupunginhallituksen asettaman 
raamin. Kaupungin taloudellinen tilanne ei mahdollista raamin ylittävän 
kuntaosuuden hyväksymistä.

Lipputuottojen ja kuntaosuuden suhde on saatava pysymään 
tasapainoisena, joten esitetyt lippujen hintojen tarkistukset ovat 
perusteltuja.

Joukkoliikenteen tarkastusmaksusta annettu laki mahdollistaa 
tarkastusmaksun korottamisen enintään 40-kertaiseksi alimpaan 
kertamaksun hintaan nähden. Tarkastusmaksu on ollut vuodesta 2007 
lähtien 80 euroa. Tarkastusmaksun korotus on tarpeen, jotta liputta 
matkustamisen houkuttelevuutta saataisiin vähennettyä, ja liputta 
matkustamisen kasvu pysähtymään.

Esittelijä viittaa infrakustannusten osalta lausuntoihin ja toteaa, että 
Helsingin kaupungin jo aiemmin esittämät linjaukset 
laskentaperusteista ovat edelleen voimassa, ja ne on myös muiden 
kuin Vantaan kaupungin taholta neuvotteluissa hyväksytty. 
Infrakustannusten laskentaperusteet on välttämätöntä saada ratkaistua 
ennen HSL:n taloussuunnitelman hyväksymistä.

Kutsuplus -hankkeen kolmevuotinen pilotointivaihe on HSL:n päätöksin 
aloitettu lokakuussa 2012. Alkuperäisen suunnitelman mukainen 
rahoitustarve oli noin 1,5 milj. euroa/vuosi. Ajoneuvokapasiteettina 
pilotissa on alkuperäisen suunnitelman mukaan 15 pikkubussia 
mahdollisesti täydennettynä lisäkapasiteetilla. Helsingin 
maksuosuudeksi on sovittu vuonna 2011 noin 75 %. 

HSL:n taloussuunnitelman mukainen Kutsuplus -hankkeen nopea 
laajennus sataan ajoneuvoon merkitsisi Helsingin kannalta voimakasta 
rahoitustarpeen lisäystä, mikä ei ole taloudellisesti mahdollista. 
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Hankkeen ollessa vielä alkuvaiheessa ja kysynnän toteutumatietojen 
ollessa vielä puutteellisia, ei ole tarkoituksenmukaista vielä tässä 
vaiheessa panostaa järjestelmän voimakkaaseen laajentamiseen. Sen 
sijaan on syytä pyrkiä vakiinnuttamaan liikennemuoto ja kasvattamaan 
sitä hallitusti kysynnän ja lipputulokertymän mukaan. Esittelijä yhtyy 
talous- ja suunnittelukeskuksen kantaan siitä, että hankkeen 
merkittävät laajennukset vaatisivat joka tapauksessa kaupunkien 
maksuosuuksien uudelleentarkastelua.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1 HS:Ln lausuntopyyntö
2 Ote HSL:n pöytäkirjasta 11.6.2013 § 3
3 Alustava toiminta - ja taloussuunnitelma 2014-2016
4 Kutsuplus -liikenteen kehittämisvaihtoehdot ja rahoitus
5 Ote HSL:n pöytäkirjasta 16.4.2013 § 58 Vantaan joukkoliikennelinjasto
6 Diasarja TTS 2014-2016 laadinnan perusteet
7 Aviapoliksen joukkoliikennesuunnitelma
8 Korso-Koivukylä-alueen linjastosuunnitelma 2014-2021
9 Länsi-Vantaan linjastosuunnitelma
10 Tikkurila-Halunila -alueen linjastosuunnitelma
11 Kehäradan junaliikenne

Otteet

Ote Otteen liitteet
HSL Muutoksenhakukielto, valmistelu

Tiedoksi; Muutoksenhaku: Muutoksenhakukielto, valmistelu

HKL
Ksv

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 09.09.2013 § 950

Pöydälle 09.09.2013

HEL 2013-008739 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.
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Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Talous- ja suunnittelukeskus 23.8.2013

HEL 2013-008739 T 00 01 06

Talous- ja suunnittelukeskus toteaa, että kaupunginhallituksen 
hyväksymässä kaupungin vuoden 2014 talousarvioraamissa HSL:n 
kuntaosuus on 187,4 milj. euroa. HSL:n alustavassa talousarviossa 
vuodelle 2014 Helsingin kuntaosuus on 189,6 milj. euroa eli 2,2 milj. 
euroa kaupunginhallituksen raamia suurempi.

HSL:n alustavan talousarvion mukainen Helsingin kuntaosuuden nousu 
vuoden 2012 tilinpäätöksestä on 7,7 %. Kun eliminoidaan HSL:n 
alustavaan talousarvioon sisältyvä edellisten vuosien kertyneen 
ylijäämän käyttö (2,8 milj. euroa), on kuntaosuuden nousu vuoden 
2012 tilinpäätöksestä 9,4 %. Talous- ja suunnittelukeskus katsoo, että 
HSL:n kuntaosuus tulee pysyttää raamin mukaisena eli 187,4 milj. 
eurona. HSL:n kuntaosuuden kasvu vuodesta 2012 
kaupunginhallituksen raamiin on 6,5 %. Kaupunginhallituksen vuodelle 
2014 hyväksymän talousarvioraamin mukainen kaupungin 
toimintamenojen kasvu vuodesta 2012 on 6,0 %.

Helsingin kuntaosuuden kumulatiivinen kertynyt ylijäämä HSL:n vuoden 
2012 tilinpäätöksessä on 8,5 milj. euroa. Ylijäämän käyttö HSL:n 
esityksen mukaisesti jaksotettuna kolmelle vuodelle on talous- ja 
suunnittelukeskuksen mielestä tarkoituksenmukaista kuntaosuuden 
vuosittaisten muutosten tasaamiseksi.

HSL:n alustava talousarvio vuodelle 2014 perustuu keskimäärin 3,2 % 
korotukseen lippujen hintoihin. Helsingin sisäisten lippujen hintoihin 
korotus on keskimäärin 3,3 %. Hintojen korotus painottuu kerta- ja 
arvolippuihin. Lippujen hintojen korottaminen vähintään HSL:n 
esityksen mukaisesti on välttämätöntä riittävän lipputulokertymän 
turvaamiseksi. 

HSL:n alustavan taloussuunnitelman mukaan kuntaosuuksien kasvu 
taloussuunnitelmakaudella on huomattavasti ennakoitua lipputuottojen 
kasvua suurempi. Helsingin osalta kokonaiskustannusten kasvu 
vuodesta 2014 vuoteen 2016 on noin 32 milj. euroa (ilman Kutsuplus               
-hanketta), Helsingin kuntaosuuden kasvu noin 25 milj. euroa ja arvioitu 
lipputuottojen kasvu vain noin 7 milj. euroa. Helsingin osalta 
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subventioaste nousee HSL:n esityksessä 52,6 %:iin vuonna 2016 
(ilman Kutsuplus -hanketta). Suunnitelmakauden lipputuotot on arvioitu 
nykyisen tariffijärjestelmän perustella. 

Talous- ja suunnittelukeskus toteaa, että kaupungin talouden tulevien 
vuosien kehitysnäkymä ei mahdollista kaupungin verorahoitusosuuden 
kasvattamista nykyisestään. HSL:n tulee jatkuvasti huolehtia siitä, että 
lipputulokertymä kasvaa suhteellisesti vähintään HSL:n 
kokonaiskustannusten (infrakorvaukset mukaan luettuna) kasvua 
vastaavasti. 

HSL:n strategisissa linjauksissa joukkoliikenteen tuottavuuskehitys 
tulee nostaa nykyistä painokkaammin esille. 
Joukkoliikennejärjestelmän kehittämisessä kustannustehokkuus tulee 
olla yhtenä keskeisenä tavoitteena. HSL:n strategiasuunnitelmaan on 
kirjattu tuottavuustavoitteeksi matkustajakilometrikustannuksen 
aleneminen 5 % vuoden 2010 tasosta vuoteen 2018 mennessä, mutta 
suunnitelmasta puuttuu tieto sekä jo toteutuneesta 
tuottavuuskehityksestä että arvio kehityksestä 
taloussuunnitelmakaudella.

Joukkoliikenneinfran kustannusten kohdistaminen on sovittu HSL:n ja 
jäsenkaupunkien välisessä joukkoliikenneinfran kustannusten 
korvaamista koskevassa sopimuksessa vain vuosien 2010–2011 
osalta. Sopimuksen mukaan vuonna 2012 tai sen jälkeen käyttöön 
otettavien, merkittävien joukkoliikenneinvestointien johdosta 
infrakustannusten kohdistamisesta sovitaan erikseen. Sopimuksessa 
todetaan, että tällaisia uusia, merkittäviä kohteita ovat ainakin 
Länsimetro ja Kehärata.

Kaupunginhallitus on edellyttänyt hyväksyessään (21.2.2011) 
kaupungin ja HSL:n välisen joukkoliikenneinfraa koskevan sopimuksen, 
että lähtökohtana vuoden 2011 jälkeen noudatettavien jakoperusteiden 
osalta tulee olla kustannusten jakaminen liikennemuodoittain, 
nousuittain ja kunnittain. 

HSL:n alustavassa taloussuunnitelmassa infrakustannukset on 
kohdistettu jäsenkunnille noudattaen vuosia 2010–2011 koskevan 
sopimuksen periaatteita eli koko HSL -alueen liikennemuodoittaisten 
(junaliikenne, metroliikenne) nousujen perusteella. Käytetty jakoperuste 
tarkoittaa vuositasolla Kehäradan osalta noin 2 milj. euron ja 
Länsimetron osalta noin 8 milj. euron lisäystä Helsingin kuntaosuuteen 
verrattuna kaupunginhallituksen edellyttämän jakoperusteen 
mukaiseen kuntaosuuteen.

Kaupunkien ja HSL:n välinen sopimus infrakustannusten jaosta on 
välttämätöntä saada aikaan ennen HSL:n taloussuunnitelman 
2014–2016 lopullista hyväksymistä, jotta kuntakohtaiset 
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rahoitusosuudet ovat luotettavasti tiedossa. Helsingin lähtökohtana 
tulee olla kustannusten jakaminen liikennemuodoittain, nousuittain ja 
kunnittain niin kuin kaupunginhallitus on edellyttänyt hyväksyessään 
infrasopimuksen. Edellä todettu tarkoittaa, että HSL:n Vantaan 
kaupungille maksamat infrakorvaukset Kehäradasta tulee kohdistaa 
kunnille Vantaan alueella tapahtuneiden nousujen perusteella. 
Vastaavasti Länsimetron infrakustannukset, siten että Espoolle 
maksettavat infrakorvaukset kohdistetaan Espoon alueella 
tapahtuneiden nousujen perusteella ja Helsingille maksettavat 
infrakorvaukset Helsingin alueella tapahtuneiden nousujen perusteella.

HSL:n esitys tarkastusmaksun korottamisesta 100 euroon on talous- ja 
suunnittelukeskuksen mielestä perusteltu. Samalla tulee entisestään 
tehostaa matkalippujen tarkastusta.

HSL on uudistamassa seudun matkalippujärjestelmän vuoden 2015 
loppuun mennessä. Samassa yhteydessä on tarkoitus toteuttaa 
seudun tariffijärjestelmän uudistaminen kuntarajoista riippumattomaksi 
vyöhykejärjestelmäksi. HSL:n mukaan uusi vyöhykemalli on 
mahdollista ottaa käyttöön aikaisintaan vuonna 2016. Kuntarajoista 
riippumattomaan vyöhykemalliin siirtymisen myötä yksittäisen kunnan 
mahdollisuudet vaikuttaa alueensa joukkoliikenteen lippujen hintoihin 
vähenevät, mistä syystä kuntien ja HSL:n tulee yhdessä kyetä 
määrittelemään pidemmän aikavälin tavoitteet lippujen hinnoittelulle, 
alennusryhmäkäytännöille ja kuntien rahoitukselle.

Pääkaupunkiseudun koordinaatioryhmä on (7.6.2013) osaltaan 
asettanut HSL:lle valtuustokaudelle 2013–2016 alla olevan mukaiset 
tavoitteet. Talous- ja suunnittelukeskus katsoo, että HSL:ää tulisi 
kehottaa ottamaan linjaukset huomioon lopullisessa 
taloussuunnitelmassaan.

 Lipputuottojen kasvun oltava suhteellisesti vähintään 
kokonaiskustannusten kasvua vastaava

 Kuntaosuuksilla katetaan kokonaiskustannuksista enintään 
nykyisen suuruinen osuus 

 Joukkoliikenteen kulkumuoto-osuus kasvaa koko HSL:n alueella 
 Tuottavuuden nousu vähintään 1,5 %/vuosi
 Peruspääomalle ei edellytetä maksettavan korvausta vuonna 

2014, päätetään vuosittain
 Pidemmän aikavälin tariffipoliittisten linjausten laatiminen 

yhteistyössä kaupunkien kanssa vuoden 2013 loppuun 
mennessä HSL-alueen mahdollinen laajentuminen huomioon 
ottaen

 HSL:n ja kuntien välisissä infrasopimuksissa edellytetty 
infrakulujen kohdistaminen jäsenkaupungeille tulee sopia 
yhdessä kuntien kanssa vuoden 2013 loppuun mennessä.
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HSL:n alustavan taloussuunnitelman mukaan Kutsuplus -hanketta on 
tarkoitus laajentaa olennaisesti alkuperäisestä suunnitelmasta. 
Kokeilun laajentuessa myös hankkeesta kaupungeille ja erityisesti 
Helsingille aiheutuvat kustannukset tulisivat olemaan merkittävästi 
alkuperäistä suunnitelmaa korkeammat. Alkuperäisen suunnitelman 
mukaan hankkeesta kaupungeille aiheutuva rahoitustarve oli kolmen 
vuoden kokeiluajalta noin 1,5 milj. euroa /vuosi, josta Helsingin osuus 
on noin 75 % perusteella, että kokeilu tapahtuu pääosin Helsingin 
alueella. Alkuperäisessä suunnitelmassa Helsingin maksuosuus oli 
noin 1,2 milj. /vuosi. HSL:n alustavassa taloussuunnitelmassa 
Helsingin maksuosuus Kutsplus -hankkeeseen vuonna 2014 on 7,0 
milj. euroa (n. 80 % kaupunkien kokonaisrahoituksesta), 6,0 milj. euroa 
(n. 70 %) vuonna 2015 ja 5,5 milj. euroa (n. 70 %) vuonna 2016. 

Talous- ja suunnittelukeskus katsoo, että hankkeen merkittävämpi 
laajentaminen edellyttäisi, että kaupunkien rahoitusosuudet 
neuvotellaan uudestaan. Kokeilun laajentuessa ei ole perusteltua, että 
Helsinki rahoittaa pääosin kokeilun ja kantaa riskin kokeiluvaiheessa, 
jolloin subventiotarve on suurimmillaan. HSL:n arvion mukaan 
subventiotarve vuonna 2014 on yli 70 % kustannuksista. 

Talous- ja suunnittelukeskus pitää Kutsuplus -hanketta sinällään 
tärkeänä, mutta kaupungin rahoitus hankkeeseen ei voi merkittävästi 
kasvaa alkuperäisestä suunnitelmasta. Kokeilun laajentaminen tulee 
toteuttaa hallitusti pyrkien ennakkoon varmistamaan uuden 
joukkoliikennemuodon todellinen kysyntä toteutuneen 
matkustajamäärän ja lipputulorahoituksen perusteella. 

Vuoden 2014 osalta Kutsuplus -hanke tulee toteuttaa 
kaupunginhallituksen vuodelle 2014 hyväksymän kuntaosuuden raamin 
puitteissa. 

Vantaan linjastosuunnitelmaan sisältyvän Kehäradan liikennöinnin 
osalta talous- ja suunnittelukeskus pitää tärkeänä, että Kehäradan 
junat pysähtyvät Helsingin puolella kaikilla asemilla.

Talous- ja suunnittelukeskus toteaa, että HSL:n taloussuunnitelman 
puutteena on edelleen pidemmän aikavälin kehitystä kuvaavien 
mittarien ja tunnuslukujen vähäisyys. Näin huolimatta siitä, että sekä 
Helsinki että muut jäsenkaupungit ovat edellyttäneet niitä jo aiemmissa 
lausunnoissaan. Toiminnan tehokkuuden, rahoituksen, palvelutason, 
joukkoliikenteen kulkumuoto-osuuden yms. kehitystä pidemmällä 
aikavälillä kuvaavien mittareiden kehittäminen ja sisällyttäminen 
taloussuunnitelmaan on jäsenkaupunkien omistajaohjauksen 
näkökulmasta välttämätöntä.

Lisätiedot
Matti Malinen, konserniyksikön päällikkö, puhelin: 310 36277



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 32/2013 147 (216)
Kaupunginhallitus

Ryj/2
16.09.2013

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

matti.malinen(a)hel.fi

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) 22.08.2013 § 137

HEL 2013-008739 T 00 01 06

Päätös

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päätti antaa 
kaupunginhallitukselle HSL:n alustavasta talousarviosta 2014-2016 
seuraavanlaisen lausunnon:

Yleistä

HSL:n hallitus on käsitellyt HSL:n alustavaa taloussuunnitelmaa 
kokouksessaan 11.6.2013. HSL:n hallitus päätti samalla pyytää 
taloussuunnitelmasta jäsenkuntien lausunnot. Lausuntoa pyydetään 
strategiasuunnitelmasta, liikenteen palvelutasosta ja palvelutason 
muutoksista, kuntaosuuksien tasosta, lipun hintojen keskimääräisistä 
muutoksista, tarkastusmaksun korottamisesta, Kutsuplus –liikenteen 
kehittämisvaihtoehdoista, kuntakohtaisen ylijäämän käytöstä tai 
alijäämän takaisin maksamisesta suunnitelmakaudella 2014 - 2016 ja 
Vantaan joukkoliikennelinjastosta 2015. Hallintokeskus on pyytänyt 
HKL:n johtokunnalta lausuntoa 23.8.2013 mennessä. Kaupungin 
lausunto on toimitettava HSL:lle 31.8.2013 mennessä.

HKL tuottaa HSL:lle raitio-, metro- ja lauttaliikenteen sekä 
joukkoliikenteen infraan liittyviä palveluita. Lisäksi HKL on tehnyt 
erillisiä sopimuksia HSL:n kanssa mm. tilojen vuokraamisesta sekä IT-
palveluista.

HSL:n taloussuunnitelmassa HKL:ää koskevat luvut perustuvat pääosin 
HKL:n talousarvioon 2014 ja taloussuunnitelmaan 2014 - 2016, jota 
HKL:n johtokunta käsitteli kokouksessaan 23.5.2013. HKL:n talous-
suunnitelman luvut ovat osittain päivittyneet kesän aikana, ja HKL:n 
johtokunta käsittelee päivitettyä taloussuunnitelmaa kokouksessaan 
22.8.2013. Tässä lausuntotekstissä on vertailtu HSL:n alustavan 
taloussuunnitelman 2014 - 2016 ja HKL:n päivitetyn 
taloussuunnitelman 2014-2016 lukuja.

HSL:n strategia 2018 ja strategiasuunnitelma 2013 - 2015

HSL:n tavoitteet vuosille 2012 - 2018 ovat kannatettavia ja tukevat 
osaltaan Helsingin kaupungin tavoitteita. HKL:n kannalta tärkeät 
tavoitteet tyytyväisten asiakkaiden osuus, raitiovaunuliikenteen 
nopeuttaminen sekä liikenteen luotettavuus ovat haasteellisia. HKL:n 
omat kehittämistavoitteet ovat yhdenmukaiset HSL:n tavoitteiden 
kanssa.
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Asiakastyytyväisyyden osalta keskeistä on bussiliikenteen 
asiakastyytyväisyyden parantaminen. HSL:n tulisikin luoda entistä 
konkreettisempia suunnitelmia siitä, miten bussiliikenteen 
matkustajatyytyväisyyttä voitaisiin korottaa lähemmäksi raitiovaunu- ja 
metroliikenteen asiakastyytyväisyyttä.

Raitiovaunuliikenteen nopeuttamista ei strategiasuunnitelmassa 
mainita ollenkaan. Tavoitteen mukaan (s. 3.) raitiovaunuliikennettä 
nopeutetaan vuodesta 2010 vuoteen 2018 mennessä 4 %:lla. 
Käytännössä raitiovaunuliikenne on vuodesta 2010 kuitenkin 
hidastunut. Raitiovaunuliikenteen nopeuttamishankkeet ansaitsisivat 
suuremman painoarvon strategiasuunnitelmassa ja tämän vuoksi 
nopeuttamishankkeet tulisi erikoisesti mainita kohdassa 
”Joukkoliikenteen toimintaedellytykset”, jotta nopeuttamishankkeet 
myös etenisivät. Toiminta- ja taloussuunnitelmassa pitäisi myös jo 
tässä vaiheessa indikoida, tullaanko yksi keskeinen 
nopeuttamistoimenpide, kuljettajarahastuksen poistaminen 
raitiovaunuliikenteessä, toteuttamaan heti uuteen lippujärjestelmään 
siirryttäessä eli vuonna 2015. 

Liikenteen luotettavuuden kehitystavoitteen osalta (s. 9) 
raitiovaunuliikenteen ajettujen lähtöjen osuustavoitetta on korotettu 
edellisen taloussuunnitelman tasosta 99,00 % vuonna 2014 tasoon 
99,42 % vuosina 2014 - 2016. Vuonna 2012 raitioliikenne ylsi tasoon 
99,22 % ja tänä vuonna taso 99,42 % on jopa saavutettavissa. Tavoite 
on kuitenkin erittäin haasteellinen, koska tällä hetkellä muun liikenteen 
tai raitioliikenteen ulkopuolisten tekijöiden aiheuttamien ajamattomien 
lähtöjen osuus vaihtelee vuosittain 0,65 – 0,85 %:n välillä ajetuista 
lähdöistä laskettuna. Tavoitteen saavuttaminen edellyttää myös muiden 
osapuolien aiheuttamien liikennehäiriöiden vähentämiseen tähtääviä 
toimenpiteitä.

Kokonaisuudessaan raitiovaunu- ja metroliikenteen kehittämisen 
painoarvo strategiasuunnitelmassa on varsin alhainen kun otetaan 
huomioon niiden merkittävä rooli keskeisen tavoitteen, joukkoliikenteen 
kulkumuoto-osuuden kasvattamisessa. Suunnitelmassa päähuomio 
kohdistuu bussiliikenteen kehittämiseen, mikä sekin on toki tärkeätä. 
Raideliikenteen kehittäminen ja laajentaminen on kuitenkin keskeinen 
toimenpide koko seudun liikennejärjestelmän kehittämisessä ja sen 
toimivuuden turvaamisessa ja siksi niiden kehittäminen vaatisi 
strategiasuunnitelmassa enemmän huomiota.

Edelliseen HSL:n toiminta- ja taloussuunnitelmaan 2013 – 2015 
sisältyivät maininnat koko raitioliikenteen kattavan linjastosuunnitelman 
laatimisesta sekä pitkän aikavälin 2020 – 2035 kattavaa raitioliikenteen 
kokonaiskehittämissuunnitelman käynnistämisestä, joita HKL piti 
erittäin kannatettavina. Nämä molemmat suunnitelmat ovat siksi 
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tärkeitä, että niiden osalta nyt käsiteltävänä olevaan vuosien 2014 – 
2016 toiminta- ja taloussuunnitelmaan olisi tullut konkretisoida 
suunnitelmien sisältöä, tavoitteita, nykyvaihetta ja aikataulua.

Strategiasuunnitelmassa esitetään linja-autoliikenteen keskitetyn 
turvallisuusvalvomon luomista (s. 10). Bussiliikenteen keskitetyn 
turvallisuusvalvomon tarkoitus on kerätä bussiliikenteestä kuljettajilta 
tulevat avunpyynnöt ja ohjata ne sovitun toimintamallin mukaisesti 
toimijalle/toimijoille, joka hoitaa asian kuljettajan, bussiyhtiön ja 
tarvittaessa poliisin kanssa loppuun. Helsingin seudulla on toiminnassa
jo nyt kaksi toimivaa joukkoliikenteen turvavalvomoa, HKL:n 
turvavalvomo Herttoniemessä ja VR:n turvavalvomo Rautatieasemalla. 
Lisäksi Kampin bussiterminaalin valvonta tapahtuu Kampin keskuksen
valvomon toimesta. HKL esittää harkittavaksi, että ennen erillisen 
turvavalvomon perustamista selvitetään, olisiko bussiliikenteen 
turvallisuusvalvomon toiminnat yhdistettävissä jonkin muun valvomon
osaksi.

Raitioliikenne

HSL ostaa raitioliikenneliikennöinnin HKL:n raitioliikenneyksiköltä (HKL-
Raitioliikenne). Raitioliikenteen tuottamisesta on tehty 15 vuoden 
suorahankintasopimus vuonna 2010.

Kahden ruuhkavuoron vähentäminen sekä linjoilta 7A ja 7B on 
hyväksyttävissä, koska väliosien lisääntymisen myötä vaunujen 
kapasiteetti on kasvanut ja se on luonut edellytykset ruuhkavuorojen 
vähentämiselle.

HSL:n ja HKL:n taloussuunnitelmissa raitioliikennekorvaukset on 
budjetoitu seuraavasti:

milj. euroa 2014 2015 2016
Raitioliikennekorvaus, HSL 51,2 51,4 53,1
Raitioliikennekorvaus, HKL 50,5 51,1 52,8
Erotus -0,7 -0,3 -0,3

Liitteen 6 taulukossa (s. 53) raitiovaunuliikenteen kustannusten 
oletetaan laskevan vuoden 2014 luvusta 52,3 M€ vuonna 2018 43,5 
M€:oon (-17 %) vaikka samanaikaisesti raitioliikenteen kysynnän 
oletetaan kasvavan 2 %:lla. Arvio kustannusten alentumisesta 
vaikuttaa täysin epärealistiselta semminkin kun raitioliikenteen pitkän 
aikavälin suunnitelmien mukaan v. 2018 esim. linjan 9 jatkon Länsi-
Pasilaan pitäisi jo olla toiminnassa. 

Metroliikenne
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HSL ostaa metron liikennöinnin HKL:n metroliikenneyksiköltä (HKL-
Metroliikenne). Metroliikenteen tuottamisesta on tehty 15 vuoden 
suorahankintasopimus vuonna 2010.

HSL:n ja HKL:n taloussuunnitelmissa metroliikennekorvaukset on 
budjetoitu seuraavasti:

milj. euroa 2014 2015 2016
Metroliikennekorvaus, HSL 27,8 33,0 48,2
Metroliikennekorvaus, HKL 27,8 33,0 48,2
Erotus  0,0  0,0  0,0

 

HKL-Metroliikenteen liikennöintikorvaus sisältää ns. lisäkorvausta 2,7 
milj. euroa vuonna 2014 ja 5,9 milj. euroa vuonna 2015. 
Lisäkorvauksella korvataan Länsimetron käyttöönottoon liittyviä 
menoja, joita varsinainen liikennöintikorvaus ei kata vielä vuosina 2014-
2015. Lisäkorvauksella katetaan metrovarikon laajentamisen 
kustannuksia sekä lisähenkilöstön palkkaamisesta aiheutuvia kuluja.

Arvio vuosien 2015 ja 2016 liikennöintikustannuksista on oikeaa 
suuruusluokkaa, mutta niitä tulee kuitenkin täsmentää tarkentuvien 
liikennöintikustannusarvioiden perusteella. Metron yöliikennekokeilun 
kustannukset 300.000 euroa tulisi sisällyttää vuoden 2014 
talousarvioon.

Liitteen 6 taulukossa (s. 53) metroliikenteen kustannusten oletetaan 
nousevan vuoden 2014 luvusta 27,2 M€ vuonna 2018 36,5 M€:oon. 
Toiminta- ja taloussuunnitelman tuloslaskelmaliitteessä vuoden 2016 
kustannustasoksi on kuitenkin todettu 48,2 M€. Liitteen 6 arvio 
metroliikenteen kustannuksista vuonna 2018 on virheellinen. 

Lauttaliikenne

HSL tilaa Suomenlinnan henkilölauttaliikenteen HKL:ltä. HKL ostaa 
lauttaliikenteen  Suomenlinnan Liikenne Oy:ltä. HKL ja HSL ovat 
tehneet Suomenlinnan lauttaliikenteestä liikennöintisopimuksen vuonna 
2013.

HSL:n ja HKL:n taloussuunnitelmissa lauttaliikennekorvaukset on 
budjetoitu seuraavasti:

milj. euroa 2014 2015 2016
Lauttaliikennekorvaus, HSL 4,0 4,0 4,0
Lauttaliikennekorvaus, HKL 3,8 3,8 3,8
Erotus -0,2 -0,2 -0,2
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Liitteen 6 taulukossa (s. 59) lauttaliikenteen kustannusten oletetaan 
laskevan vuoden 2014 luvusta 3,9 M€ vuonna 2018 3,4 M€:oon (-13 
%) vaikka samanaikaisesti lauttaliikenteen kysynnän oletetaan
kasvavan 9 %:lla. Arvio kustannusten alentumisesta vaikuttaa täysin 
epärealistiselta.

Infrakorvaukset

HSL maksaa kunnille käyttökorvausta joukkoliikenteen infran 
kehittämisestä ja ylläpidosta. HKL vastaa Helsingin kaupungin 
joukkoliikenneinfran investoinneista ja ylläpidosta. Rakennusviraston 
kadun rakentamiseen liittyviin kustannuksiin sisältyy myös jonkin verran 
joukkoliikenneinfran kustannuksia. HKL laskuttaa myös nämä 
kustannukset HSL:ltä. 

HSL:n taloussuunnitelmakirjassa esitetyt vuoden 2014 
infrakorvausluvut sisältävät aikaisempien tilikausien infrakorvauksen 
tasausta 3,5 M€, joka vähentää korvausta vuonna 2014. HKL:n 
infrakorvausluvuissa vastaavaa tasausta ei ole, koska tasaus on 
käsitelty HKL:n taseessa velkana. Tässä esityksessä olevat vuoden 
2014 HSL:n infrakorvausluvut on esitetty ilman tasauksia, joten luvut 
ovat vertailukelpoisia HKL:n lukujen kanssa.

HSL:n ja HKL:n taloussuunnitelmissa infrakorvaukset on budjetoitu 
seuraavasti:

milj. euroa 2014 2015 2016
Metroinfrakorvaus, HSL 42,6 42,1 56,4
Metroinfrakorvaus, HKL 42,3 41,0 56,0
Erotus -0,3 -1,1 -0,4

milj. euroa 2014 2015 2016
Raitioinfrakorvaus, HSL 20,4 20,4 20,7
Raitioinfrakorvaus, HKL 20,4 19,7 19,8
Erotus 0,0 -0,7 -0,9

 

milj. euroa 2014 2015 2016
Junainfrakorvaus, HSL 0,7 0,7 0,7
Junainfrakorvaus, HKL 0,7 0,7 0,7
Erotus 0,0 0,0 0,0

 

milj. euroa 2014 2015 2016
Lauttainfrakorvaus, HSL 0,3 0,3 0,3
Lauttainfrakorvaus, HKL 0,3 0,3 0,3
Erotus 0,0 0,0 0,0
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milj. euroa 2014 2015 2016
Bussi-infrakorvaus, HSL 2,1 2,4 3,4
Bussi-infrakorvaus, HKL 2,1 2,4 3,2
Erotus 0,0  0,0 -0,2

milj. euroa 2014 2015 2016
Infra yhteensä, HSL 66,1 65,9 81,6
Infra yhteensä, HKL 65,8 64,1 80,0
Erotus  -0,3 -1,8 -1,5

Metroliikenteen infrakorvauksessa on mukana Länsimetron 
ylläpitokustannusarvio (10,9 M€) vuonna 2016.

Liikennöinti- ja infrakorvaukset yhteensä

milj. euroa 2014 2015 2016
Liikennöinti- ja infrakorvaus, HSL 149,1 154,3 186,8
Liikennöinti- ja infrakorvaus, HKL 147,9 152,0 184,9
Erotus -1,2 -2,3 -1,9

 

Kuntaosuuksien laskentaperiaatteet

HSL:n alustavassa taloussuunnitelmassa on kerrottu kuntaosuuksien 
laskentaperusteista (sivut 60 - 64). Infrakulujen laskentaperusteet on 
määritelty seuraavasti: ”Eri liikennemuodoille/linjastoille kohdistetut 
infrakustannukset yhteensä jaetaan kunnille matkustajakilometrien 
laskennassa käytettyjä kuntakohtaisten nousujen ja niistä laskettujen 
jako-osuuksien perusteella”. 

Infrakulujen kohdistaminen yhtenä kokonaisuutena koko alueen osalta 
kullekin joukkoliikennemuodolle johtaa epäoikeudenmukaiseen 
lopputulokseen eikä vastaa sitä ajatusta, joka HSL:n on ollut yhteinen 
kaikille osapuolille HSL:n perustamisvaiheessa ja perussopimusta 
tehtäessä. Infrakulut pitää siis kohdistaa kunnille siten, että kunkin 
kunnan omat infrakustannukset jaetaan erikseen ao. kunnan alueella 
tehtyjen nousujen suhteessa. HSL:n talousarvioesityksen mukainen 
menettely johtaa käytännössä siihen, että Helsinki maksaa 
liikennöintivaiheessa pääosan myös naapurikuntien alun perin 
ratainfrainvestoinneista, kun helsinkiläiset käyttävät yhteenlaskettuna 
eniten metrojärjestelmää ja lähijunajärjestelmää, vaikka tilanne on 
huomattavasti toinen esimerkiksi länsimetron Espoon osuudella ja 
todennäköisesti myös tulevan Kehäradan Vantaan puoleisella 
rataosuudella. 
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HKL on lausunnossaan vuosien 2013 – 2015 HSL:n toiminta- ja 
taloussuunnitelmasta perusteellisesti selvittänyt, että 
oikeudenmukainen tapa jakaa infrakustannukset, on jakaa ne 
kunnittain seuraavasti:

 kunkin kunnan lähijunaliikenteen infrakulut kohdistetaan  
jäsenkunnille ao. kunnassa junaliikenteeseen tehtyjen nousujen 
suhteessa kunnittain

 Helsingin lauttaliikenteen infrakulut kohdistetaan  jäsenkunnille 
Helsingin lauttaliikenteessä tehtyjen nousujen suhteessa 
kunnittain

 Metroliikenteen infrakulut kohdistetaan jäsenkunnille 
metroliikenteessä tehtyjen nousujen suhteessa kunnittain 

 Raitioliikenteen infrakulut kohdistetaan jäsenkunnille Helsingin 
raitioliikenteessä tehtyjen nousujen suhteessa kunnittain 

 kunkin kunnan bussiliikenteen infrakulut 
kohdistetaan jäsenkunnille ko. kunnassa linjastoittain tehtyjen 
nousujen suhteessa kunnittain

 Bussiliikenneterminaalien osalta kulut kohdistetaan ensin 
linjastoille terminaalista tehtyjen lähtöjen suhteessa kunnittain

 Joukkoliikennekatujen, -tunnelien ja -siltojen osalta kulut 
kohdistetaan ensin linjastoille kyseisen joukkoliikennekadun, -
tunnelin tai -sillan läpi kulkevien vuorojen suhteessa kunnittain

HKL viittaa infrakustannusten jakamisen osalta HSL:lle 23.8.2012 
antamaansa lausuntoon, jossa infrakustannusten jakoon liittyviä 
kysymyksiä ja oikeudenmukaista jakoa on käsitelty laajasti.

HKL toteaa, että HSL:llä ja seudun kunnilla Vantaata lukuun ottamatta 
oli infrasopimuksen ohjausryhmässä yhteinen näkemys siitä, että 
infrakustannukset tulee kohdistaa kunnille edellä esitetyllä tavalla. HKL 
edellyttää, että kuntaosuuksien laskentaperusteet määritellään edellä 
kirjattujen linjausten mukaisesti ennen kuin HSL hyväksyy vuosien 
2014 - 2016 taloussuunnitelman.

Käsittely

22.08.2013 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Merkittiin, että esittelijä täsmensi esitystään 

 lisäämällä päätösehdotusosan jakson "HSL:n strategia 2018 ja 
strategiasuunnitelma 2013 - 2015" neljännen kappaleen loppuun 
seuraavan lauseen: "Tavoitteen saavuttaminen edellyttää myös 
muiden osapuolien aiheuttamien liikennehäiriöiden 
vähentämiseen tähtääviä toimenpiteitä."

 poistamalla päätösehdotusosasta jakson "Lippujen hinnat"
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Kaupunkisuunnittelulautakunta 20.08.2013 § 242

HEL 2013-008739 T 00 01 06

Päätös

Lausunto 

Kaupunkisuunnittelulautakunnan mielestä Helsingin seudun liikenne -
kuntayhtymässä (HSL) tehty strategiatyö on antanut hyvän perustan 
toiminnalle. Tavoitteet ovat kannatettavia ja tukevat osaltaan Helsingin 
kaupungin tavoitteita. 

HSL uusii strategiaansa uuden hallituksensa johdolla vuoden 2013 
aikana. Tavoitteisiin tulisi sisältyä sellaisia asioita, jotka ohjaavat 
parantamaan joukkoliikenteen houkuttelevuutta ja 
kustannustehokkuutta. HSL:n strategian tulee luonnollisesti tukea 
Helsingin kaupungin tuoretta strategiaohjelmaa, jossa asetetaan 
erityisesti kestävän liikkumisen kehitykselle huomattavia haasteita. 
Strategiaohjelmassa HSL:n toimintakenttää koskevia kohtia ovat mm. 
seuraavat:

 Edistetään kestävää liikkumista lisäämällä kävelyn, pyöräilyn ja 
joukkoliikenteen osuutta liikenteestä. Tavoitteena lisäys 
prosenttiyksiköllä vuosittain, 4 prosenttiyksikköä 
valtuustokauden aikana.

 Joukkoliikennettä kehitetään mm. HSL:n 
runkolinjastosuunnitelman ja poikittaisen joukkoliikenteen 
kehittämissuunnitelman mukaisesti.

 Perustetaan poikkihallinnollinen ratikkaprojekti kehittämään 
raitioliikennettä ja valmistautumaan sen laajentamiseen.

 Pyritään aikaistamaan Raide-Jokerin toteutusta.

 Laaditaan HLJ 2015.
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 Joukkoliikenteen liityntäpysäköintiä ja terminaalien toimivuutta 
parannetaan.

 Helsingin kaupungin alueella tarvittavat joukkoliikenteen 
etuusjärjestelyt (mm. joukkoliikennekaistat ja 
liikennevaloetuudet) toteutetaan.

 Kaupunginosien keskuksia vahvistetaan monipuolisella 
täydennysrakentamisella ja kaupunkiympäristön uudistamisella. 
Painopistealueena ovat poikittaiset joukkoliikenneyhteydet ja 
niiden mahdollistamat uudet toimintojen tiivistymät.

  Pasila-Vallila-Kalasatama -akselia kehitetään työpaikka- ja 
yritysvyöhykkeenä ja liikenteellistä toimivuutta parannetaan 
esimerkiksi raideratkaisuin.

 Raideliikenteen asemanseutujen viihtyisyyttä ja turvallisuuden 
kokemista parannetaan.

 Jokerivyöhykkeitä kehitetään liikenteen, asumisen ja 
työpaikkojen alueina.

 Raideliikenteen suunnittelu etenee samanaikaisesti maankäytön 
suunnittelun kanssa Jätkäsaaressa, Kalasatamassa, Pasilassa 
ja Kruunuvuorenrannassa.

 Palveluiden ja työpaikka-alueiden saavutettavuutta parannetaan 
kehittämällä joukkoliikenneyhteyksiä sekä kävely- ja 
pyörätieverkostoja.

HSL:n strategiatyössä joukkoliikenteen tuottavuuskehitykseen on syytä 
kiinnittää erityistä huomiota, sillä kuntataloudelliset kehitysnäkymät 
asettavat voimakkaasti paineita liikenteeseen käytettävissä oleviin 
varoihin tulevina vuosina. Tuottavuutta tulisi löytää samanaikaisesti 
joukkoliikenteen palvelutasoa ja kustannustehokkuutta parantavista 
aihepiireistä, kuten esimerkiksi joukkoliikenteen nopeuttaminen ja 
tehokkaaseen raideliikenteeseen tukeutuvista ratkaisuista. Tärkeää on 
myös. löytää konkreettisia tavoitteita ja mittareita mm. seudun 
poikittaiselle liikenteelle.

Vuonna 2014 Helsingin joukkoliikenteen palvelutasossa tehtävät 
muutokset ovat vähäisiä. Muutokset ovat perusteluja ja pohjautuvat 
yhteistyössä valmisteltuihin suunnitelmiin. Runko- ja poikittaisliikenteen 
parantamista tulee jatkaa tehtyjen kehittämissuunnitelmien mukaisesti. 
Tärkeiden joukkoliikenteen solmupisteiden ja vaihtopaikkaverkoston 
kehittämistä tulee edistää kaupungin ja HSL:n yhteistyönä.
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Helsingin sisäisten lippujen hintojen keskimääräinen korotus on 
perusteltu, sillä verorahoituksen osuuden toiminnan rahoittamisessa ei 
tulisi kasvaa. Lausuntopyyntömateriaalissa ei ole kerrottu, miten 
korotus jakautuu eri lippulajien kesken. Korotus tulisi kohdistaa lähinnä 
kertalippuihin, jotta hintamuutos ohjaisi matkustajia käyttämään 
enemmän arvolippuja, mikä nopeuttaisi rahastustapahtumaa, poistaisi 
liikenteen viiveitä ja parantaisi joukkoliikenteen kustannustehokkuutta. 
Kausilipun ja arvolipun hintaa tulee korottaa selvästi vähemmän kuin 
kertalipun hintaa. Lippujen hintojen kohtuullinen korottaminen on 
talouden tasapainottamiseksi parempi ratkaisu kuin palvelujen 
karsiminen. HSL:n alustava talousarvio vuodelle 2014 ylittää Helsingin 
kaupungin raamin 2,2 milj. eurolla. Talousarvio tulee kaupungin 
talouden erittäin tiukassa tilanteessa sopeuttaa raamin mukaiseksi.

Kuntaosuudet ovat olleet kasvussa koko HSL:n toiminnan ajan. Osa 
tästä kasvusta johtuu positiivisista syistä kuten 
joukkoliikennematkustamisen lisääntymisestä. Joukkoliikenteen 
suunnittelun ja palvelujen hankinnan keskittämisen piti kuitenkin tuoda 
mukanaan myös synergiahyötyjä, joita tulee pystyä osoittamaan 
suhteellisesti alenevien kustannusten kautta. Helsingin kuntaosuus 
kasvaa jälleen 5,2 milj. eurolla ollen kokonaisuudessaan noin 190 milj. 
euroa. Vertailun vuoksi voidaan todeta, että pelkästään HSL:n 
kuntaosuuden kasvu vuonna 2014 on samaa suuruusluokkaa kuin 
koko Helsingin pyöräliikenteen verkon kehittämiseen käytettävä 
määräraha, joka on 5,7 milj. euroa. Strategiaohjelmassa asetetun 
kestävän liikkumisen lisäämisen tavoitteen saavuttaminen onkin 
taloudellisesta näkökulmasta katsottuna erittäin vahvasti juuri 
joukkoliikenteeseen resursoitu. 

Tarkastusmaksun korottaminen 80 eurosta 90 euroon on perusteltua.
Samalla on tehostettava matkalippujen tarkastusta. Perustelu: Helsinki 
on viime vuonna ottanut 90 euroa Helsingin kannaksi, joten se olisi 
hyvä pitää yhdenmukaisuuden nimissä myös lautakunnan 
lausunnossa.

Kutsuplus-liikenteen laajentamisessa tulee noudattaa alkuperäisiä 
suunnitelmia nopeampaa laajentamistahtia, jonka mukaan myös HSL:n 
alustava taloussuunnitelma on tehty. Tällöin järjestelmän laajuus on 
vuoden 2016 alkuun mennessä 100 ajoneuvoa. Jotta käynnistetyssä 
kokeilussa on mahdollisuus onnistua, tulee palvelun olla riittävän laajaa 
ja alkuvaiheessa hyväksyä syntyvä taloudellinen alijäämä. 
Kutsuplussalla on onnistuessaan mahdollisuus mullistaa 
liikkumiskulttuuria merkittävästi ja vähentää olennaisestikin 
henkilöautoriippuvuutta. Mikäli palvelun käyttö kasvaa HSL:n 
suunnitelmien mukaisesti, auttaa Kutsuplus merkittävästi näköpiirissä 
olevien liikenteellisten paineiden ratkaisemiseen selvästi kalliimpien 
vaihtoehtojen, kuten esimerkiksi infrastruktuuri-investointien, sijasta. 
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Kokeilussa onnistuminen edellyttää voimakasta panostusta 
alkuvaiheessa. Myös uuden liikennemuodon markkinointiin ja 
tiedotukseen tulee panostaa voimakkaasti, sillä suomalaiset ovat 
aiempien kokemusten perusteella jäykkiä kokeilemaan uutta ja 
muuttamaan liikkumistottumuksiaan.

Taloudellisen ylijäämän käyttö esityksen mukaisesti jaksotettuna 
kolmelle vuodelle on tarkoituksenmukaista kuntaosuuden vuosittaisten 
muutosten tasaamiseksi. 

Kehäradan valmistuminen mahdollistaa joukkoliikenteen tukeutumisen 
entistä vahvemmin raideliikenteeseen, mikä on pääkaupunkiseudulla 
yleisesti hyväksytyn strategian mukaista. Vantaalta Helsingin 
kantakaupunkiin suuntautuvan bussiliikenteen väheneminen on 
liikennejärjestelmätasolla kokonaisuutena tarkoituksenmukaista. 
Junaliikenteen jatkosuunnittelu olisi selkeintä tehdä niin, että 
kehäradan junat pysähtyvät kaikilla asemilla. Ei ole toivottavaa, että 
junaliikenteen palvelutason nostamiseksi tehdyn hankkeen 
seurauksena Helsingille tärkeiden juna- asemien (Ilmala, Tapanila ja 
Käpylä) palvelutaso laskisi samalla, kun infrakorvauksia Kehäradankin 
kustannuksista kohdistetaan Helsingin maksettavaksi.

HSL:n ja kuntien välisten infrasopimusten kuntaosuuksien 
laskentaperusteet tulee määritellä ja sopia ennen kuin HSL hyväksyy 
vuosien 2014-2016 taloussuunnitelman. Asia on erittäin merkittävä 
infrakustannusten hyväksyttävän ja oikeudenmukaisen jakautumisen 
kannalta. Infrakustannusten kohdistaminen yhtenä kokonaisuutena 
koko alueen osalta joukkoliikennemuodolle johtaa 
epäoikeudenmukaiseen lopputulokseen eikä vastaa sitä ajatusta, joka 
HSL:n perustamisvaiheessa on ollut. Esimerkiksi Kehäradan 
infakustannusten osalta valtaosa infrakustannuksista jyvitettäisiin 
helsinkiläisten ja espoolaisten maksettavaksi, koska helsinkiläiset ja 
espoolaiset matkustavat paljon junissa muualla kuin Kehäradalla 
(rantaradalla ja pääradalla) ja muodostavat valtaosan junaliikenteen 
matkustajista kokonaisuudessaan. Tämä ei ole hyväksyttävä eikä 
oikeudenmukainen maksuperuste eikä vastaa esimerkiksi hyötyjä 
maksaa -käsitettä. Infrakustannukset tuleekin kohdistaa kunnille niin, 
että niitä ei kohdisteta koko alueelle yhtenä kokonaisuutena, vaan 
kunkin kunnan infrakustannukset jaetaan erikseen yksittäisen kunnan 
alueella tehtyjen nousujen suhteessa. HSL:llä ja seudun kunnilla 
Vantaata lukuun ottamatta oon ollut ns. infrasopimuksen 
ohjausryhmässä yhteinen näkemys siitä, että infrakustannukset tulee 
kohdistaa kunnille edellä esitetyllä tavalla. Helsingin kaupungin tulee 
edellyttää, että kuntaosuuksien laskentaperusteet määritellään edellä 
kirjattujen linjausten mukaisesti ennen kuin HSL hyväksyy vuosien 
2014 - 2016 taloussuunnitelman.
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Käsittely

20.08.2013 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Esittelijä muutti esitystään seuraavasti: Kappaleen (6) loppuun lisätään: 
"HSL:n alustava talousarvio vuodelle 2014 ylittää Helsingin kaupungin 
raamin 2,2 milj. eurolla. Talousarvio tulee kaupungin talouden erittäin 
tiukassa tilanteessa sopeuttaa raamin mukaiseksi."

Kappaleen (9) ensimmäinen virke "Kutsuplus-liikenteen osalta tulee 
noudattaa alkuperäisiä suunnitelmia." korvataan seuraavalla:
"Kutsuplus-liikenteen laajentamisessa tulee noudattaa alkuperäisiä 
suunnitelmia nopeampaa laajentamistahtia, jonka mukaan myös HSL:n 
alustava taloussuunnitelma on tehty. Tällöin järjestelmän laajuus on 
vuoden 2016 alkuun mennessä 100 ajoneuvoa."

Vastaehdotus:
Elina Moisio: Kohta 8

Muutetaan kuulumaan:  Tarkastusmaksun korottaminen 80 eurosta 90 
euroon on perusteltua.
Samalla on tehostettava matkalippujen tarkastusta.

Perustelu: Helsinki on viime vuonna ottanut 90 euroa Helsingin 
kannaksi, joten se olisi hyvä pitää yhdenmukaisuuden nimissä myös 
lautakunnan lausunnossa.

Kannattajat: Mikko Särelä

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Kohta 8 Muutetaan kuulumaan:  Tarkastusmaksun 
korottaminen 80 eurosta 90 euroon on perusteltua.
Samalla on tehostettava matkalippujen tarkastusta. Perustelu: Helsinki 
on viime vuonna ottanut 90 euroa Helsingin kannaksi, joten se olisi 
hyvä pitää yhdenmukaisuuden nimissä myös lautakunnan 
lausunnossa.

Jaa-äänet: 4
Hennariikka Andersson, Matti Niiranen, Tom Packalén, Risto Rautava

Ei-äänet: 5
Eija Loukoila, Jape Lovén, Elina Moisio, Mikko Särelä, Heta Välimäki

Tyhjä: 0

Poissa: 0



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 32/2013 159 (216)
Kaupunginhallitus

Ryj/2
16.09.2013

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

Esittelijä
liikennesuunnittelupäällikkö
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot
Markku Granholm, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37121

markku.granholm(a)hel.fi
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§ 993
Lausunto lippujen hinnoitteluperiaatteista ja hintasuhteista uudessa 
vyöhykemallissa

HEL 2013-004680 T 02 05 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti antaa Helsingin seudun liikenne -
kuntayhtymälle lippujen hinnoitteluperiaatteita ja hintasuhteita uudessa 
taksa- ja lippujärjestelmän vyöhykemallissa koskevasta asiasta 
seuraavan lausunnon:

Uuden taksajärjestelmän perusperiaatteeksi on valittu kaarimalli, jossa 
vyöhykkeiden rajat perustuvat ensisijaisesti etäisyyteen Helsingin 
keskustasta. Uudessa järjestelmässä lyhyet kuntarajan ylittävät matkat 
muuttuvat halvemmiksi. Tämän seurauksena lipputulot vähenevät, 
mikä pääkaupunkiseudun kuntien joukkoliikennepoliittisissa tavoitteissa 
tai taloudellisissa resursseissa olevista eroista johtuen voi aiheuttaa 
joukkoliikenteen rahoitukseen ongelmia.

Lipputulojen vähenemistä on pyritty kompensoimaan nostamalla 
hinnoittelun perustasoa ja erityisesti kertalipun hintaa. Nykyisin 
Helsingin sisäisellä kausilipulla matkustavien lipun hinta nousisi noin 9 
%:lla. Helsingissä huomattava valtaosa matkoista on nykyisiä 
kaupungin sisäisiä matkoja ja jatkossa vyöhykkeiden AB sisäisiä 
matkoja. Joukkoliikenteen hintajouston ollessa -0,3 sisäisellä lipulla 
matkustavien lipun hinnan korotus esitetyllä 9 %:lla vähentäisi kyseisiä 
joukkoliikenteen matkoja 2,7 %:lla. Kuntarajat ylittävien matkojen 
määrä kasvaa vastaavasti arvioituna huomattavasti vähemmän. 

HSL:n esitys uudessa vyöhykemallissa sovellettavista lippujen 
hinnoitteluperiaatteista ja lippujen hintasuhteista (esitykseen sisältyvät 
alennuslippuja koskevat muutokset huomioiden) turvaa esityksen 
mukaan Helsingin osalta vähintään nykyisentasoisen 
lipputulokertymän. HSL:n arvion mukaan esityksen mukainen 
hinnoittelu jopa vähentäisi Helsingin kaupungin rahoitustarvetta. 
Arvioon liittyy kuitenkin huomattavaa epävarmuutta erityisesti 
matkustajamäärien kehityksen osalta. Matkustajamäärien kehittymisen 
arviointia vaikeuttaa osaltaan Kehäradan ja Länsimetron käyttöönotto 
samoihin aikoihin vyöhykemalliin siirtymisen kanssa. 

Helsingin kaupunki on aikaisemmissa taksa- ja lippujärjestelmää, 
vyöhykemallia ja lippujen hinnoittelua koskevissa lausunnoissaan 
pitänyt välttämättömänä, että lippujärjestelmän uudistamisen 
yhteydessä toteutettavilla ja tulevien vuosien tariffiratkaisuilla turvataan 
riittävä lipputulokertymä. Lippujärjestelmäuudistus ei saa perustua 
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kaupungin rahoitusosuuden kasvattamiseen nykyisestä. Lippujen 
hinnoittelumuutoksilla ei myöskään saisi heikentää joukkoliikenteen 
houkuttelevuutta Helsingin sisäisessä liikenteessä.

Yksittäisen kunnan mahdollisuudet vaikuttaa alueensa joukkoliikenteen 
lippujen hintoihin vähenevät tulevaisuudessa. Taksa- ja 
lippujärjestelmää edelleen valmisteltaessa on selvitettävä, miten kunnat 
ja Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä voisivat yhdessä määritellä 
keskipitkän aikavälin tavoitteita lippujen hinnoittelupolitiikalle ja 
joukkoliikenteen rahoitustarpeelle eri osapuolten tavoitteiden ja 
resurssien puitteissa. 

Jotta yksittäisen HSL-alueen kunnan heikko taloudellinen tilanne ja 
mahdollisuus tukea joukkoliikennettä ei merkittävästi heikentäisi 
mahdollisuuksia kilpailukykyiseen lippujen hinnoitteluun koko HSL-
alueella, tulee eri kahden vyöhykkeen alueet (AB ja BC) olla 
hinnoiteltavissa erikseen. Tämä mahdollisuus sisältyy HSL:n 
esitykseen. Lisäksi pitäisi varautua ratkaisuun, joka tarvittaessa 
mahdollistaa kausilippujen erilaisen hinnoittelun kuntalaisuuden 
perusteella sen mukaan, kuinka paljon kukin kunta on valmis 
matkustamista tukemaan.

Kertalipun hinnan korotus suhteessa muiden lippujen hintoihin on 
kannatettavaa. Vaikka lipputuloja menetettäisiin kertalippujen myynnin 
vähenemisenä, nopeuttaa ajoneuvossa tapahtuvan myynnin 
väheneminen liikennettä ja tekee liikennöinnistä täsmällisempää. 
Aiempien selvitysten perusteella joukkoliikenteen houkuttelevuuden 
kannalta arvo- ja kausilippujen hintoja olisi tavoiteltavaa laskea ja 
kertalippujen hintaa korottaa. 

Lausuntopyynnössä esitettyjä kausi-, arvo- ja kertalippujen 
hintasuhteita voidaan pitää tarkoituksenmukaisina.

Esitys seniorilipusta on liikennepoliittisesti kannatettava. Iäkkäitä tulisi 
muun muassa liikenneturvallisuussyistä kannustaa liikkumaan oman 
auton sijasta joukkoliikenteellä. Lisäksi joukkoliikenteen 
kustannustehokkuuden näkökulmasta ruuhka-ajan matkustajamääriä 
olisi kannattavaa ohjata eri keinoin ruuhkien väliselle ajalle. Esityksen 
mukaan 70 vuotta täyttäneet voivat päiväliikenteessä klo 9-14 kulkea 
puoleen hintaan arvolipulla. Jos lipputyypistä saadaan myönteisiä 
kokemuksia, kannattaa ikärajan tarkistamista nuorempiinkin ikäluokkiin 
harkita taloudellisten resurssien sallimissa puitteissa. Kelan maksamaa 
takuueläkettä ja Kelan maksamaa vanhuuseläkettä, 
työkyvyttömyyseläkettä tai työttömyyseläkettä saaville toteutetaan 50 
prosentin alennus arvolippuun sitomatta sitä aikaan.

Lastenlipun ikärajan korottaminen yhdellä vuodella on 
liikennepoliittisesti tarkoituksenmukaista. 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 32/2013 162 (216)
Kaupunginhallitus

Ryj/3
16.09.2013

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

Ehdotus siitä, että kunnat suoraan ostaisivat omille erityisryhmilleen 
maksuttomasti myönnettävät liput, on kannatettava. HSL:n tulisi 
jatkossakin harkita liikennepoliittisin perustein annettavat alennukset, 
mutta sosiaalisin perustein myönnettävien alennusten ja ilmaislippujen 
on syytä olla kunkin kunnan itse ratkaistavissa.

Taksa- ja lippujärjestelmän kehittäminen esitetyllä tavalla tekee 
joukkoliikenteen käytön koko seudulla matkustajille edullisemmaksi. 
Tämän johdosta asukkaiden verotuksessaan tekemät 
työmatkakustannusten vähennykset pienenevät, millä on vaikutusta 
kuntien verotulojen lisäksi valtion verotukseen. Valtion verotulot siis 
kasvavat, koska kunnat tukevat joukkoliikennettä alhaisemmilla lippujen 
hinnoilla. Arvion mukaan valtion verotulot kasvavat esitetyllä 
hinnoittelumuutoksella vuosittain 5-10 miljoonaa euroa. HSL:n tulee 
edellyttää valtiolta, että tämä kuntien rahoittama valtion saama lisätulo 
palautetaan kunnille lisäämällä vastaava summa Helsingin seudulle 
kohdistettavaan suurten kaupunkiseutujen joukkoliikennetukeen.

Käsittely

Vastaehdotus:
Laura Rissanen: Poistetaan kohdasta 11 lauseet: "Jatkossa on hyvä 
harkita myös opiskelijalipun rinnalla/sijasta ns. nuorisolippua. On 
tärkeää kannustaa ajokortti-iän saavuttaneiden nuorten aikuisten 
liikkumiskäyttäytymistä joukkoliikennemyönteiseksi, sillä tässä 
elämänvaiheessa opitut liikkumistottumukset vaikuttavat merkittävästi 
kulkumuodonvalintoihin koko elämän aikana."

Kannattajat: Tuuli Kousa

Vastaehdotus:
Sirpa Puhakka: KOHTA 10, lisäys 3. lause jälkeen: Selvitetään ennen 
vyöhykelippujärjestelmään siirtymistä ikärajan asettaminen 65 vuoteen 
70 vuoden sijaan.

Jäsen Puhakan vastaehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.

Vastaehdotus:
Sirpa Puhakka: LISÄYS KOHTA 11 LOPPUUN: Opiskelijoille 
myönnettävää alennusta ei tule sitoa ikään.

Kannattajat: Tuuli Kousa
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Vastaehdotus:
Sirpa Puhakka: KOHTA 10, LOPPUUN LISÄYS: Kelan maksamaa 
takuueläkettä ja Kelan maksamaa vanhuuseläkettä, 
työkyvyttömyyseläkettä tai työttömyyseläkettä saaville toteutetaan 50 
prosentin alennus arvolippuun sitomatta sitä aikaan.

Kannattajat: Tuuli Kousa

1. äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan

EI-ehdotus: Poistetaan kohdasta 11 lauseet: "Jatkossa on hyvä harkita 
myös opiskelijalipun rinnalla/sijasta ns. nuorisolippua. On tärkeää 
kannustaa ajokortti-iän saavuttaneiden nuorten aikuisten 
liikkumiskäyttäytymistä joukkoliikennemyönteiseksi, sillä tässä 
elämänvaiheessa opitut liikkumistottumukset vaikuttavat merkittävästi 
kulkumuodonvalintoihin koko elämän aikana."

Jaa-äänet: 3
Osku Pajamäki, Tarja Tenkula, Pilvi Torsti

Ei-äänet: 12
Juha Hakola, Jussi Halla-aho, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Tuuli 
Kousa, Björn Månsson, Lasse Männistö, Hannu Oskala, Erkki Perälä, 
Sirpa Puhakka, Tatu Rauhamäki, Laura Rissanen

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Äänin 12 - 3 kaupunginhallitus hyväksyi jäsen Rissasen 
vastaehdotuksen.

2. äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan

EI-ehdotus: LISÄYS KOHTA 11 LOPPUUN: Opiskelijoille 
myönnettävää alennusta ei tule sitoa ikään.

Jaa-äänet: 8
Juha Hakola, Arja Karhuvaara, Lasse Männistö, Osku Pajamäki, Tatu 
Rauhamäki, Laura Rissanen, Tarja Tenkula, Pilvi Torsti
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Ei-äänet: 7
Jussi Halla-aho, Emma Kari, Tuuli Kousa, Björn Månsson, Hannu 
Oskala, Erkki Perälä, Sirpa Puhakka

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Äänin 8 - 7 kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

3. äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan

EI-ehdotus: KOHTA 10, LOPPUUN LISÄYS: Kelan maksamaa 
takuueläkettä ja Kelan maksamaa vanhuuseläkettä, 
työkyvyttömyyseläkettä tai työttömyyseläkettä saaville toteutetaan 50 
prosentin alennus arvolippuun sitomatta sitä aikaan.

Jaa-äänet: 7
Juha Hakola, Jussi Halla-aho, Arja Karhuvaara, Björn Månsson, Lasse 
Männistö, Tatu Rauhamäki, Laura Rissanen

Ei-äänet: 8
Emma Kari, Tuuli Kousa, Hannu Oskala, Osku Pajamäki, Erkki Perälä, 
Sirpa Puhakka, Tarja Tenkula, Pilvi Torsti

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Äänin 8 - 7 kaupunginhallitus hyväksyi jäsen Puhakan 
vastaehdotuksen.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1 HSL:n lausuntopyyntö
2 Lausuntopyynnön liite 2; Infopaketti
3 HSL:n raportti; Joukkoliikenteen hinnoittelun vaihtoehtoja Helsingin 

seudulla-selvitys
4 Ylioppilas- ja opiskelijakuntien kannanotto joukkoliikenteen 

kehittämisestä
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Otteet

Ote Otteen liitteet
HSL Muutoksenhakukielto, valmistelu

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee antaa Helsingin seudun liikenne -
kuntayhtymälle lippujen hinnoitteluperiaatteita ja hintasuhteita uudessa 
taksa- ja lippujärjestelmän vyöhykemallissa koskevasta asiasta 
seuraavan lausunnon:

Uuden taksajärjestelmän perusperiaatteeksi on valittu kaarimalli, jossa 
vyöhykkeiden rajat perustuvat ensisijaisesti etäisyyteen Helsingin 
keskustasta. Uudessa järjestelmässä lyhyet kuntarajan ylittävät matkat 
muuttuvat halvemmiksi. Tämän seurauksena lipputulot vähenevät, 
mikä pääkaupunkiseudun kuntien joukkoliikennepoliittisissa tavoitteissa 
tai taloudellisissa resursseissa olevista eroista johtuen voi aiheuttaa 
joukkoliikenteen rahoitukseen ongelmia.

Lipputulojen vähenemistä on pyritty kompensoimaan nostamalla 
hinnoittelun perustasoa ja erityisesti kertalipun hintaa. Nykyisin 
Helsingin sisäisellä kausilipulla matkustavien lipun hinta nousisi noin 9 
%:lla. Helsingissä huomattava valtaosa matkoista on nykyisiä 
kaupungin sisäisiä matkoja ja jatkossa vyöhykkeiden AB sisäisiä 
matkoja. Joukkoliikenteen hintajouston ollessa -0,3 sisäisellä lipulla 
matkustavien lipun hinnan korotus esitetyllä 9 %:lla vähentäisi kyseisiä 
joukkoliikenteen matkoja 2,7 %:lla. Kuntarajat ylittävien matkojen 
määrä kasvaa vastaavasti arvioituna huomattavasti vähemmän. 

HSL:n esitys uudessa vyöhykemallissa sovellettavista lippujen 
hinnoitteluperiaatteista ja lippujen hintasuhteista (esitykseen sisältyvät 
alennuslippuja koskevat muutokset huomioiden) turvaa esityksen 
mukaan Helsingin osalta vähintään nykyisentasoisen 
lipputulokertymän. HSL:n arvion mukaan esityksen mukainen 
hinnoittelu jopa vähentäisi Helsingin kaupungin rahoitustarvetta. 
Arvioon liittyy kuitenkin huomattavaa epävarmuutta erityisesti 
matkustajamäärien kehityksen osalta. Matkustajamäärien kehittymisen 
arviointia vaikeuttaa osaltaan Kehäradan ja Länsimetron käyttöönotto 
samoihin aikoihin vyöhykemalliin siirtymisen kanssa. 

Helsingin kaupunki on aikaisemmissa taksa- ja lippujärjestelmää, 
vyöhykemallia ja lippujen hinnoittelua koskevissa lausunnoissaan 
pitänyt välttämättömänä, että lippujärjestelmän uudistamisen 
yhteydessä toteutettavilla ja tulevien vuosien tariffiratkaisuilla turvataan 
riittävä lipputulokertymä. Lippujärjestelmäuudistus ei saa perustua 
kaupungin rahoitusosuuden kasvattamiseen nykyisestä. Lippujen 
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hinnoittelumuutoksilla ei myöskään saisi heikentää joukkoliikenteen 
houkuttelevuutta Helsingin sisäisessä liikenteessä.

Yksittäisen kunnan mahdollisuudet vaikuttaa alueensa joukkoliikenteen 
lippujen hintoihin vähenevät tulevaisuudessa. Taksa- ja 
lippujärjestelmää edelleen valmisteltaessa on selvitettävä, miten kunnat 
ja Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä voisivat yhdessä määritellä 
keskipitkän aikavälin tavoitteita lippujen hinnoittelupolitiikalle ja 
joukkoliikenteen rahoitustarpeelle eri osapuolten tavoitteiden ja 
resurssien puitteissa. 

Jotta yksittäisen HSL-alueen kunnan heikko taloudellinen tilanne ja 
mahdollisuus tukea joukkoliikennettä ei merkittävästi heikentäisi 
mahdollisuuksia kilpailukykyiseen lippujen hinnoitteluun koko HSL-
alueella, tulee eri kahden vyöhykkeen alueet (AB ja BC) olla 
hinnoiteltavissa erikseen. Tämä mahdollisuus sisältyy HSL:n 
esitykseen. Lisäksi pitäisi varautua ratkaisuun, joka tarvittaessa 
mahdollistaa kausilippujen erilaisen hinnoittelun kuntalaisuuden 
perusteella sen mukaan, kuinka paljon kukin kunta on valmis 
matkustamista tukemaan.

Kertalipun hinnan korotus suhteessa muiden lippujen hintoihin on 
kannatettavaa. Vaikka lipputuloja menetettäisiin kertalippujen myynnin 
vähenemisenä, nopeuttaa ajoneuvossa tapahtuvan myynnin 
väheneminen liikennettä ja tekee liikennöinnistä täsmällisempää. 
Aiempien selvitysten perusteella joukkoliikenteen houkuttelevuuden 
kannalta arvo- ja kausilippujen hintoja olisi tavoiteltavaa laskea ja 
kertalippujen hintaa korottaa. 

Lausuntopyynnössä esitettyjä kausi-, arvo- ja kertalippujen 
hintasuhteita voidaan pitää tarkoituksenmukaisina.

Esitys seniorilipusta on liikennepoliittisesti kannatettava. Iäkkäitä tulisi 
muun muassa liikenneturvallisuussyistä kannustaa liikkumaan oman 
auton sijasta joukkoliikenteellä. Lisäksi joukkoliikenteen 
kustannustehokkuuden näkökulmasta ruuhka-ajan matkustajamääriä 
olisi kannattavaa ohjata eri keinoin ruuhkien väliselle ajalle. Esityksen 
mukaan 70 vuotta täyttäneet voivat päiväliikenteessä klo 9-14 kulkea 
puoleen hintaan arvolipulla. Jos lipputyypistä saadaan myönteisiä 
kokemuksia, kannattaa ikärajan tarkistamista nuorempiinkin ikäluokkiin 
harkita taloudellisten resurssien sallimissa puitteissa.

Lastenlipun ikärajan korottaminen yhdellä vuodella on 
liikennepoliittisesti tarkoituksenmukaista. Jatkossa on hyvä harkita 
myös opiskelijalipun rinnalla/sijasta ns. nuorisolippua. On tärkeää 
kannustaa ajokortti-iän saavuttaneiden nuorten aikuisten 
liikkumiskäyttäytymistä joukkoliikennemyönteiseksi, sillä tässä 
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elämänvaiheessa opitut liikkumistottumukset vaikuttavat merkittävästi 
kulkumuodonvalintoihin koko elämän aikana. 

Ehdotus siitä, että kunnat suoraan ostaisivat omille erityisryhmilleen 
maksuttomasti myönnettävät liput, on kannatettava. HSL:n tulisi 
jatkossakin harkita liikennepoliittisin perustein annettavat alennukset, 
mutta sosiaalisin perustein myönnettävien alennusten ja ilmaislippujen 
on syytä olla kunkin kunnan itse ratkaistavissa.

Taksa- ja lippujärjestelmän kehittäminen esitetyllä tavalla tekee 
joukkoliikenteen käytön koko seudulla matkustajille edullisemmaksi. 
Tämän johdosta asukkaiden verotuksessaan tekemät 
työmatkakustannusten vähennykset pienenevät, millä on vaikutusta 
kuntien verotulojen lisäksi valtion verotukseen. Valtion verotulot siis 
kasvavat, koska kunnat tukevat joukkoliikennettä alhaisemmilla lippujen 
hinnoilla. Arvion mukaan valtion verotulot kasvavat esitetyllä 
hinnoittelumuutoksella vuosittain 5-10 miljoonaa euroa. HSL:n tulee 
edellyttää valtiolta, että tämä kuntien rahoittama valtion saama lisätulo 
palautetaan kunnille lisäämällä vastaava summa Helsingin seudulle 
kohdistettavaan suurten kaupunkiseutujen joukkoliikennetukeen.

Esittelijä

Lausuntopyyntö

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä pyytää lausuntoa lippujen 
hinnoitteluperiaatteista ja hintasuhteista uudessa taksa- ja 
lippujärjestelmän vyöhykemallissa 30.9.2013 mennessä. 

Lausuntopyyntö sekä sen liitteet (Ote HSL:n hallituksen pöytäkirjasta 
26.3.2013 § 42, Uuden taksa- ja lippujärjestelmän suunnitteluvaiheet, 
Kaarimallin yleiskuvat, Kaarimallin vyöhykerajat nykyisellä HSL-
alueella) ovat liitteenä 1. Infopaketti lausunnonantajille (Lippujen 
hinnoitteluperiaatteet ja hintasuhteet uudessa vyöhykemallissa) on 
liitteenä 2. HSL:n raportti; Joukkoliikenteen hinnoittelun vaihtoehtoja 
Helsingin seudulla -selvitys on liitteenä 3.

Helsingin seudun liikenne-kuntayhtymä (HSL) uudistaa 
matkalippujärjestelmän ja toteuttaa ajantasaisen 
matkustajainformaatiojärjestelmän koko seudulle vuoden 2015 loppuun 
mennessä. Samassa yhteydessä valmistellaan seudun 
tariffijärjestelmän uudistamista kuntarajoista riippumattomaksi 
vyöhykejärjestelmäksi (ns.kaarimalli). Tavoitteena on, että uusi 
järjestelmä on kasvavan Helsingin seudun tarpeisiin soveltuva, hyvin 
toimiva sekä asiakkaan kannalta oikeudenmukainen ja selkeä 
järjestelmä, jota voidaan sen elinkaaren aikana helposti laajentaa 
vaiheittain.
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Taksa- ja lippujärjestelmä muodostuu matkalippujen 
kelpoisuusvyöhykkeistä, lippulajeista, lippujen kelpoisuusehdoista, 
asiakasryhmistä sekä lippujen osto-oikeutta ja lippujen hinnoittelua 
koskevista yleisistä periaatteista. HSL:n hallitus päätti 12.6.2012 uuden 
järjestelmän vyöhykekaarien rajoista, kahden kaaren 
minimiostosperiaatteesta ABC-alueella, lisävyöhykelipun 
käyttöönotosta ja raitiovaunulipun säilyttämisestä. Uusi vyöhykemalli on 
mahdollista ottaa käyttöön aikaisintaan vuonna 2016.

HSL on laatinut selvityksiä lippujen hinnoittelun ja asiakasryhmien 
osalta. Tarkasteluja on tehty erilaisten vyöhykekaarten ja lippulajien 
välisten hintasuhteiden sekä asiakasryhmien ja alennuskäytäntöjen 
osalta.

HSL:n hallitus esittää jäsenkunnille, että lippujen hinnoitteluperiaatteet 
uudessa vyöhykemallissa ovat pääpiirteissään seuraavat: 

- Vyöhykekaarten väliset hintasuhteet: Aikuisten kausilipun hintataso 
30 päivän kohdalla (5 euron tarkkuudella) on AB-kaarella 50 euroa, 
BC-kaarella 60 euroa, ABC-kaarella 90 euroa, D-kaarella 50 euroa ja 
ABCD-kaarella 140 euroa.

- Lippulajien väliset hintasuhteet: Hinnoittelun lähtökohtana on 
aikuisten kausilippu/30 päivää. Arvolipun hinta saadaan kausilipun 
hinnasta jakamalla luvulla 25 - 26. Kertalipun hinta saadaan kertomalla 
arvolipun hinta luvulla 1,9 - 2,2.

- Lapset ja nuoret: Lastenlipun yläikärajaa korotetaan yhdellä vuodella, 
jolloin lipun voivat ostaa 7 - 17-vuotiaat. Opiskelijalippu myönnetään 18 
- 29-vuotiaille vakinaisesti HSL-alueella asuville sekä ulkomaalaisille 
vaihto-opiskelijoille, jotka täyttävät muut opiskelijalipun 
myöntämisperusteet. Lasten ja opiskelijalippujen hinnat ovat 50 % 
aikuisten lipun hinnasta (kuten nykyisin).

- Ikäihmiset: Perustetaan seniorilippu 70 vuotta täyttäneille vakinaisesti 
HSL-alueella asuville. Lippu on päiväliikenteessä klo 9 - 14 alkavilla 
matkoilla kelpaava arvolippu. Lipun alennus on 50 % aikuisten 
arvolipun hinnasta.

Lisäksi HSL:n hallitus pyytää kannanottoa siitä, voidaanko muiden 
alennus- ja vapaalippuihin sekä ilman lippua matkustamaan 
oikeutettujen ryhmien joukkoliikennematkojen tukeminen alennus- tai 
vapaalipuin siirtää kuntien ostopalveluiksi.

Ehdotuksessa metron ja raitiovaunun sisältävän AB-vyöhykkeen 30 
päivän kausilipun hinta on 50 euroa, mikä on hieman kalliimpi kuin 
nykyinen Helsingin sisäinen kausilippu, mutta halvempi kuin nykyinen 
seutulippu. Raitiovaunulipun hintaa ei ole erikseen mainittu. Lippujen 
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hinnat päätetään uuden vyöhykemallin käyttöönottoa edeltävän vuoden 
syksynä. 

Esityksen mukainen kertalippujen hinnankorotus pienentäisi lippujen 
hintoihin kohdennettavaa rahoitustarvetta Helsingin osalta 3,5 milj. 
euroa/vuosi. Lastenlipun ikärajan nostaminen vuodella merkitsisi noin 
0,4 milj. euron lipputulomenetystä ja seniorilipun käyttöönotto 1,44 milj. 
euroa.

Tuleva taksa- ja lippujärjestelmä muuttaa todennäköisesti 
työmatkakuluista saatavien verovähennysten määrää. Vaikutukset 
kohdistuvat pääasiassa valtiolle, noin 5 - 10 milj. euroa. Helsingin 
kunnallisverotulojen kasvuksi on arvioitu 3 - 5 milj. euroa vuodessa.

Saadut lausunnot

Kaupunkisuunnittelulautakunta kiinnittää lausunnossaan huomiota lipun 
hintojen vaikutukseen matkustamiseen ja toivoo tarkempia tietoja 
vyöhykekaarten välisten hintojen vaikutuksista matkustamiseen. 
Lautakunta pitää HSL:n esityksiä pääosin kannatettavina.

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunnan lausunnossa käsitellään 
esitystä metro- ja raitioliikenteen kannalta. Johtokunnan mielestä 
nykyisten metron ja raitiovaunujen käyttäjien lippujen hinnat eivät saisi 
nousta kohtuuttomasti. Raitiovaunulipun hinnan tulee olla samassa 
suhteessa arvolippuun kuin nykyisin.

Talous- ja suunnittelukeskus pitää HSL:n esitystä kokonaisuutena 
hyväksyttävänä. Talous- ja suunnittelukeskus korostaa riittävän 
lipputulokertymän varmistamista sekä sitä, että uudistus ei saa 
perustua kaupungin rahoitusosuuden kasvattamiseen nykyisestä. Sekä 
talous- ja suunnittelukeskuksen että kaupunkisuunnittelulautakunnan 
lausunnossa on tuotu esiin, että vyöhykemalliin siirtymisestä aiheutuva 
verotulojen lisäys pitäisi kohdentaa valtion HSL:lle maksaman suurten 
kaupunkien joukkoliikennetuen lisäämiseen.

Esittelijän kannanotot

Esittelijä pitää kokonaisuutena ottaen HSL:n esityksiä kannatettavina. 
Esityksen mukaisena uuden kaarimallin vaikutukset rahoituksen 
kannalta olisivat Helsingille jossain määrin myönteiset. Alennus- ja 
vapaalippuja koskevat ehdotukset ovat perusteltuja.

Kaupunginhallitus on edellyttänyt jo taksa- ja lippujärjestelmän 
alustavasta kuvauksesta antamassaan lausunnossa sekä 
myöhemmissä lausunnoissaan, että taksa- ja lippujärjestelmän 
uudistuksessa on varmistettava riittävä lipputulokertymä. 
Aikaisemmissa lausunnoissa on myös korostettu, että taksa- ja 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 32/2013 170 (216)
Kaupunginhallitus

Ryj/3
16.09.2013

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

lippujärjestelmä tulee suunnitella ja toteuttaa niin, ettei helsinkiläisten 
joukkoliikenteen käyttö kallistu. Em. hinnoittelua koskevat kannanotot 
ovat edelleen perusteltuja asian jatkovalmistelussa. 

Esittelijä toteaa vielä, että pääkaupunkiseudun ylioppilas- ja 
opiskelijakunnat ovat lähettäneet oman kannanottonsa 
opiskelijalippujen hinnoittelusta tiedoksi. Kannanotto on liitteenä 4. 

Opiskelijalipun osalta HSL ei esitä muutoksia opiskelijalipun muihin 
myöntämisperusteisiin kuin mitä esityksessä on mainittu.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1 HSL:n lausuntopyyntö
2 Lausuntopyynnön liite 2; Infopaketti
3 HSL:n raportti; Joukkoliikenteen hinnoittelun vaihtoehtoja Helsingin 

seudulla-selvitys
4 Ylioppilas- ja opiskelijakuntien kannanotto joukkoliikenteen 

kehittämisestä

Otteet

Ote Otteen liitteet
HSL Muutoksenhakukielto, valmistelu

Tiedoksi; Muutoksenhaku: Muutoksenhakukielto, valmistelu

Ksv
HKL

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 09.09.2013 § 951

Pöydälle 09.09.2013

HEL 2013-004680 T 02 05 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
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Pekka Sauri

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Talous- ja suunnittelukeskus 20.8.2013

HEL 2013-004680 T 02 05 00

HSL on uudistamassa seudun matkalippujärjestelmän vuoden 2015 
loppuun mennessä. Samassa yhteydessä on tarkoitus toteuttaa 
seudun tariffijärjestelmän uudistaminen kuntarajoista riippumattomaksi 
vyöhykejärjestelmäksi. Uusi vyöhykemalli on HSL:n mukaan 
mahdollista ottaa käyttöön aikaisintaan vuonna 2016. 

Talous- ja suunnittelukeskus toteaa, että Helsingin kaupunki on 
aikaisemmissa taksa- ja lippujärjestelmää, vyöhykemallia ja lippujen 
hinnoittelua koskevissa lausunnoissaan pitänyt välttämättömänä, että 
lippujärjestelmän uudistamisen yhteydessä toteutettavilla ja tulevien 
vuosien tariffiratkaisuilla turvataan riittävä lipputulokertymä. 
Lippujärjestelmäuudistus ei saa perustua kaupungin rahoitusosuuden  
kasvattamiseen nykyisestä.  Kaupunkien rahoitustarpeeseen voidaan 
vaikuttaa lippujen hintatasolla sekä muilla tariffipoliittisilla keinoilla, 
kuten kausi-, arvo- ja kertalippujen keskinäisillä hintasuhteilla sekä 
alennusryhmäkäytännöillä. 

HSL:n esitys uudessa vyöhykemallissa sovellettavista lippujen 
hinnoitteluperiaatteista ja lippujen hintasuhteista (esitykseen sisältyvät 
alennuslippuja koskevat muutokset huomioiden) turvaa esityksen 
mukaan Helsingin osalta vähintään nykyisentasoisen 
lipputulokertymän. HSL:n arvion mukaan esityksen mukainen 
hinnoittelu jopa vähentäisi Helsingin kaupungin rahoitustarvetta 
vuositasolla noin 3 milj. euroa (ilman HSL:n esityksessä mainittuja 
mahdollisia verohyötyjä). Arvioon liittyy kuitenkin huomattavaa 
epävarmuutta erityisesti matkustajamäärien kehityksen osalta. 
Matkustajamäärien kehittymisen arviointia vaikeuttaa osaltaan 
Kehäradan ja Länsimetron käyttöönoton ajoittuminen vyöhykemalliin 
siirtymisen kanssa samoihin aikoihin. 

Vyöhykemallissa nykyisen seutulipun käyttäjien matkustaminen 
halpenee, mikä tarkoittaa väistämättä korotusta Helsingin sisäisten 
lippujen hintoihin riittävän lipputulokertymän turvaamiseksi. HSL:n 
esityksessä korotus Helsingin sisäisiin kausilippuihin on noin 9 %. 
HSL:n esityksestä ei ilmene riittävän luotettavia arviota sisäisten 
lippujen hintojen korotuksen vaikutuksesta Helsingin sisäisen liikenteen 
matkustajamääriin.  Lippujen hinnoittelumuutoksilla ei saisi heikentää 
joukkoliikenteen houkuttelevuutta Helsingin sisäisessä liikenteessä.
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HSL:n esityksessä todettu, lippujen hinnoittelumuutoksista aiheutuva 
verohyötyjen toteutuminen riippuu matkakulujen verokohtelusta 
tulevina vuosina eli verohyötyjen toteutumiseen  liittyy merkittävää 
epävarmuutta. Vyöhykemalliin siirtymisestä mahdollisesti syntyvät 
verohyödyt perustuvat kuntien rahoituksen kasvuun ja hyödystä 
merkittävä osa  kohdistuu valtiolle (HSL:n arvio 5 – 10 milj. euroa), 
joten kaupunkien ja HSL:n tulisi pyrkiä vaikuttamaan siihen, että valtio 
kohdentaisi mahdollisen verotulojen lisäyksen  valtion HSL:lle 
maksaman joukkoliikennetuen kasvattamiseen.  

HSL:n esitykseen sisältyvää kertalippujen hintojen korotusta talous- ja 
suunnittelukeskus pitää perusteltuna. Korotuksesta Helsingille 
kohdistuva lipputulojen lisäys on arvion mukaan vuositasolla noin 3,5 
milj. euroa.

Mikäli HSL:n esittämät lasten lipun ikärajan korottaminen yhdellä 
vuodella 17 vuoteen ja 70-vuotiaille tarkoitetun seniorilipun käyttöönotto 
nähdään perustelluiksi, on nämä tarkoituksenmukaista toteuttaa 
lippujärjestelmän kokonaisuudistuksen yhteydessä kunhan samalla 
pidetään huolta riittävästä kokonaislipputulokertymästä.  Lasten lipun 
ikärajan nostamisesta aiheutuva vuotuinen lipputulojen menetys 
Helsingin osalta on HSL:n arvion mukaan noin 0,4 milj. euroa  ja 
seniorilipun käyttöönotosta noin  1,44 milj. euroa. 

Talous- ja suunnittelukeskus toteaa, että HSL:n esitys kokonaisuutena 
turvaa Helsingin osalta vähintään nykyisen lipputulokertymän, joten se 
on kaupungin rahoitusvaikutuksen  näkökulmasta hyväksyttävissä.  
Kun vyöhykemalli on otettavissa käyttöön aikaisintaan vuonna 2016 ja 
lippujen hinnat päätetään vasta kaarimallin käyttöönottoa edeltävän 
vuoden syksyllä, tulee ennen lopullisia päätöksiä lippujen hinnoista 
pyrkiä varmistamaan, ettei tariffimuutoksilla heikennetä 
joukkoliikenteen houkuttelevuutta Helsingin sisäisessä liikenteessä.

Kuntarajoista riippumattomaan vyöhykemalliin siirtymisen myötä 
yksittäisen kunnan mahdollisuudet vaikuttaa alueensa joukkoliikenteen 
lippujen hintoihin vähenevät, mistä syystä kuntien ja HSL:n tulee 
yhdessä kyetä määrittelemään pidemmän aikavälin tavoitteet lippujen 
hinnoittelulle, alennusryhmäkäytännöille  ja kuntien rahoitukselle. 
Talous- ja suunnittelukeskus pitää perusteltuna HSL:n esitykseen 
sisältyvää alennuslippujen myöntämistä koskeva periaatetta,  että HSL 
myöntäisi jatkossa alennus- ja vapaalippuja vain liikennepoliittisin 
perustein ja sosiaalisin perustein myönnettävät alennukset ja 
vapaaliput siirrettäisiin kuntien ostopalveluihin. Näin harkinta sosiaalisin 
perustein myönnetyistä tuista siirtyisi kuntien ao. sektorille, jossa sen 
kuuluisikin olla. 

Lisätiedot
Matti Malinen, konserniyksikön päällikkö, puhelin: 310 36277
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matti.malinen(a)hel.fi

Kaupunkisuunnittelulautakunta 11.06.2013 § 210

HEL 2013-004680 T 02 05 00

Päätös

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle 
seuraavan lausunnon. 

Lausunto 

Uuden taksajärjestelmän perusperiaatteeksi on valittu kaarimalli, jossa 
vyöhykkeiden rajat perustuvat ensisijaisesti etäisyyteen Helsingin 
keskustasta. Uudessa järjestelmässä lyhyet kuntarajan ylittävät matkat 
muuttuvat halvemmiksi. Tämän seurauksena lipputulot vähenevät, 
mikä pääkaupunkiseudun kuntien joukkoliikennepoliittisissa tavoitteissa 
tai taloudellisissa resursseissa olevista eroista johtuen voi aiheuttaa 
joukkoliikenteen rahoitukseen ongelmia. 

Lipputulojen vähenemistä on pyritty kompensoimaan nostamalla 
hinnoittelun perustasoa ja erityisesti kertalipun hintaa. Nykyisin 
Helsingin sisäisellä kausilipulla matkustavien lipun hinta nousisi noin 9 
%:lla. Päätöksenteon tueksi toimitetussa aineistossa ei ole riittävällä 
tavalla esitetty lipun hintojen noston vaikutusta joukkoliikenteen 
matkustamiseen. Vaikutukset tulisi esittää matkamäärinä (ja 
suoritteina) sekä eritellä vaikutus eri kunnissa ja kokonaisuutena. 
Helsingissä huomattava valtaosa matkoista on nykyisiä kaupungin 
sisäisiä matkoja ja jatkossa vyöhykkeiden AB sisäisiä matkoja. 
Joukkoliikenteen hintajouston on yleisesti todettu olevan -0,3. Tämä 
tarkoittaisi, että nykyisin Helsingin sisäisellä lipulla matkustavien lipun 
hinnan korotus HSL:n selvityksissä esitetyllä 9 %:lla vähentäisi 
Helsingin näitä joukkoliikenteen matkoja 2,7 %:lla. Kuntarajat ylittävin 
matkojen määrän kasvu jää vastaavasti arvioituna tätä huomattavasti 
pienemmäksi. Kokonaisuutena tällainen joukkoliikenteen käytön 
muutos olisi vahvasti mm. Helsingin tuoreen strategiaohjelmassa 2013-
2016 joukkoliikenteen osuuden kasvusta asetettujen tavoitteiden 
vastaista. Vyöhykekaarten välisten hintojen vaikutuksista 
matkustamiseen tulee saada enemmän tietoa. Päätöstä lippujen 
hinnoista ja kaarten välisistä hintasuhteista ei tule tehdä ennen kuin 
näin merkittävä keskeinen vaikutus on päätöksentekijöillä 
käytettävissä. Päätöksenteossa keskeinen argumentti tulee olla 
vaikutus joukkoliikenteen houkuttelevuuteen ja matkustajamääriin. 
Helsingin kaupungille tulee antaa mahdollisuus täydentää lausuntoaan, 
kun vaikutusarvio matkustuksen määrässä tapahtuvista muutoksista on 
käytettävissä.
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Yksittäisen kunnan mahdollisuudet vaikuttaa alueensa joukkoliikenteen 
lippujen hintoihin vähenevät tulevaisuudessa. Taksa- ja 
lippujärjestelmää edelleen valmisteltaessa on selvitettävä, miten kunnat 
ja Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä voisivat yhdessä määritellä 
keskipitkän aikavälin tavoitteita lippujen hinnoittelupolitiikalle ja 
joukkoliikenteen rahoitustarpeelle eri osapuolten tavoitteiden ja 
resurssien puitteissa. Jotta yksittäisen HSL-alueen kunnan heikko 
taloudellinen tilanne ja mahdollisuus tukea joukkoliikennettä ei 
merkittävästi heikentäisi mahdollisuuksia kilpailukykyiseen lippujen 
hinnoitteluun koko HSL-alueella, tulee eri kahden vyöhykkeen alueet 
(AB ja BC) olla hinnoiteltavissa erikseen. Tämä mahdollisuus sisältyy 
HSL:n esitykseen. Lisäksi tulisi varautua ratkaisuun, joka tarvittaessa 
mahdollistaa kausilippujen erilaisen hinnoittelun kuntalaisuuden 
perusteella sen mukaan, kuinka paljon kukin kunta on valmis 
matkustamista tukemaan.

Kertalipun hinnan korotus suhteessa muiden lippujen hintoihin on 
kannatettava ajatus. Vaikka lipputuloja menetettäisiin kertalippujen 
myynnin vähenemisenä, nopeuttaa ajoneuvossa tapahtuvan myynnin 
väheneminen liikennettä ja tekee liikennöinnistä täsmällisempää. 
Aiempien selvitysten perusteella joukkoliikenteen houkuttelevuuden 
kannalta arvo- ja kausilippujen hintoja olisi tavoiteltavaa laskea ja 
kertalippujen hintaa voisi vastaavasti korottaa. Lausuntopyynnössä 
esitetyt kausi-, arvo- ja kertalippujen hintasuhteita voidaan pitää 
tarkoituksenmukaisina.

Esitys seniorilipusta on liikennepoliittisesti kannatettava. Iäkkäitä tulisi 
muun muassa liikenneturvallisuussyistä kannustaa oman auton sijasta 
liikkumaan joukkoliikenteellä. Lisäksi joukkoliikenteen 
kustannustehokkuuden näkökulmasta ruuhka-ajan matkustajamääriä 
olisi kannattavaa ohjata eri keinoin ruuhkien väliselle ajalle. Esityksen 
mukaan 70 vuotta täyttäneet voivat päiväliikenteessä klo 9-14 kulkea 
puoleen hintaan arvolipulla. Jos lipputyypistä saadaan myönteisiä 
kokemuksia, kannattaa ikärajaa tarkistaa taloudellisten resurssien 
puitteissa nuorempiinkin ikäluokkiin, mahdollisesti jopa kaikkia 
ikäluokkia koskevaksi. 

Lastenlipun ikärajan korottaminen yhdellä vuodella on 
liikennepoliittisesti tarkoituksenmukaista. Jatkossa tulisi myös harkita 
opiskelijalipun rinnalla/sijasta ns. nuorisolippua. On tärkeää kannustaa 
ajokortti-iän saavuttaneiden nuorten aikuisten liikkumiskäyttäytymistä 
joukkoliikennemyönteiseksi, sillä tässä elämänvaiheessa opitut 
liikkumistottumukset vaikuttavat merkittävästi kulkumuodonvalintoihin 
koko elämän aikana.

Ehdotus siitä, että kunnat suoraan ostaisivat omille erityisryhmilleen 
maksuttomasti myönnettävät liput, on myös hyvä. Tällöin kunnat 
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voisivat tarjota lippuja halutessaan keskenään erilaisin perustein ja 
harkita, mitkä ryhmät saisivat maksuttoman joukkoliikenteen. Eri 
kunnissa nousee melko usein esiin paineita myöntää alennuksia 
joukkoliikennelippuihin sosiaalisin perustein. HSL:n tulisi jatkossakin 
harkita liikennepoliittisin perustein annettavat alennukset, mutta 
sosiaalisin perustein myönnettävät alennukset ja ilmaisliput voisivat olla 
kunkin kunnan itse ratkaistavissa.

Taksa- ja lippujärjestelmän kehittäminen esitetyllä tavalla tekee 
joukkoliikenteen käytön koko seudulla matkustajille edullisemmaksi. 
Tämän johdosta asukkaiden verotuksessaan tekemät 
työmatkakustannusten vähennykset pienenevät, millä on vaikutusta 
kuntien verotulojen lisäksi valtion verotukseen. Valtion verotulot siis 
kasvavat, koska kunnat tukevat joukkoliikennettä alhaisemmilla lippujen 
hinnoilla. Arvion mukaan valtion verotulot kasvavat esitetyllä 
hinnoittelumuutoksella vuosittain 5-10 miljoonaa euroa. HSL:n tulee 
edellyttää valtiolta, että tämä kuntien rahoittama valtion saama lisätulo 
palautetaan kunnille lisäämällä vastaava summa Helsingin seudulle 
kohdistettavaan suurten kaupunkiseutujen joukkoliikennetukeen.

Käsittely

11.06.2013 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Ville Lehmuskoski: Tekninen korjaus kpl 3 "...Nykyisin Helsingin 
sisäisellä kausilipulla matkustavien lipun hinta nousisi noin 9 %:lla..."

Esittelijä
liikennesuunnittelupäällikkö
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot
Markku Granholm, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37121

markku.granholm(a)hel.fi

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) 23.05.2013 § 91

HEL 2013-004680 T 02 05 00

Päätös

Liikennelaitos –liikelaitoksen johtokunta päätti antaa 
kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

HSL:n päättämän uuden Lippu- ja taksajärjestelmän kaarimallin 
mukainen hinnoittelu tulee tehdä siten, että nykyisten metron ja 
raitiovaunujen käyttäjien lippujen hinnat eivät nouse kohtuuttomasti.
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HKL pitää HSL:n esitystä AB-vyöhykkeen hinnoittelusta kohtuullisena 
ja olettaa sen lisäävän matkustushalukkuutta metrojärjestelmässä 
Länsimetron käyttöönoton jälkeen.

HSL ei ole ehdotuksessaan esittänyt tulevan raitiovaunulipun hintaa. 
HKL:n näkemyksen mukaan uuden raitiovaunulipun hinnan tulee olla 
samassa suhteessa arvolippuun kuin nykyisin, eli vähintään 
kymmeneksen arvolippua halvempi.

02.05.2013 Pöydälle

Esittelijä
toimitusjohtaja
Matti Lahdenranta

Lisätiedot
Artturi Lähdetie, projektipäällikkö, puhelin: 310 35245

artturi.lahdetie(a)hel.fi
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§ 994
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

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

yleisten töiden lautakunta 10.9.2013

  

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten 
viikolla 37 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

yleisten töiden lautakunta 10.9.2013

  

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi
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§ 995
Ulkosaarten Isosaaren, Kuivasaaren ja Pikku Kuivasaaren 
määrääminen rakennuskieltoon (nro 12219)

HEL 2013-010266 T 10 03 05

Päätös

Kaupunginhallitus päätti määrätä Liivasaartenkylän 53. kaupunginosan 
(Ulkosaaret) Isosaaren, Kuivasaaren ja Pikku Kuivasaaren saaret 
rakennuskieltoon kahdeksi vuodeksi maankäyttö- ja rakennuslain 53 
§:n 1 momentin perusteella kaupunkisuunnitteluviraston 
asemakaavaosaston piirustuksen nro 12219 mukaisesti.

Samalla kaupunginhallitus päätti todeta, että maankäyttö- ja 
rakennuslain 202 §:n perusteella tämä päätös tulee voimaan ennen 
kuin se on saanut lainvoiman, ja että päätöksestä tulee kuuluttaa.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä

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

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Liitteet

1 Rakennuskieltokartta nro 12219/27.8.2013

Otteet

Ote Otteen liitteet
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskus

Hallintovalitus, rakennuskiellon 
määrääminen ja pidentäminen
Liite 1
Esitysteksti

Päätös

Kaupunginhallitus päättänee määrätä Liivasaartenkylän 53. 
kaupunginosan (Ulkosaaret) Isosaaren, Kuivasaaren ja Pikku 
Kuivasaaren saaret rakennuskieltoon kahdeksi vuodeksi maankäyttö- 
ja rakennuslain 53 §:n 1 momentin perusteella 
kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosaston piirustuksen nro 
12219 mukaisesti.

Samalla kaupunginhallitus päättänee todeta, että maankäyttö- ja 
rakennuslain 202 §:n perusteella tämä päätös tulee voimaan ennen 
kuin se on saanut lainvoiman, ja että päätöksestä tulee kuuluttaa.



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 32/2013 179 (216)
Kaupunginhallitus

Kaj/1
16.09.2013

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

Esittelijä

Alue

Rakennuskielto koskee Liivasaartenkylän 53. kaupunginosassa 
(Ulkosaaret) sijaitsevia Isosaaren, Kuivasaaren ja Pikku Kuivasaaren 
saaria.

Taustaa

Isosaaren, Kuivasaaren ja Pikku Kuivasaaren saaret ovat Senaatti-
kiinteistöjen ja Metsähallituksen omistuksessa. Saarta ympäröivää 
merialuetta hallinnoi Metsähallitus. Puolustusvoimat on luopumassa 
saarista tulevina vuosina. Luovutusvalmistelut ovat jo käynnistyneet. 
Isosaarella on laajat metsäalueet ja toimiva infrastruktuuri (tiet, 
satamat, sähkö, vesi, jätevedenpuhdistamo). Rakennuskanta on 
pääosin hyväkuntoista, lisäksi saarella on golfkenttä. Kuivasaarella on 
runsaasti arvokkaita sotahistoriallisia rakenteita sekä sotilaskäytön 
aikaista rakennuskantaa. Sekä Isosaari että Kuivasaari kuuluvat 
valtakunnallisesti merkittäviin rakennettuihin kulttuuriympäristöihin 
(RKY 2009).

Asemakaava

Alueella ei ole asemakaavaa.

Suunnittelutilanne

Alueella on voimassa Helsingin Yleiskaava 2002. Yleiskaavan mukaan 
Isosaari on sotilasaluetta ja Kuivasaari sekä Pikku Kuivasaari 
virkistysaluetta, joka on kulttuurihistoriallisesti, rakennustaiteellisesti ja 
maisemakulttuurin kannalta merkittävää aluetta.

Saarille laaditaan asemakaava. Isosaari kaavoitetaan pääosin virkistys- 
ja matkailukäyttöön. Muita toimintoja kuten öljyntorjuntakeskusta 
tutkitaan. Yksittäisiä puolustusvoimien toimintoja säilytetään. 
Kuivasaari ja Pikku Kuivasaari kaavoitetaan virkistys- ja 
matkailukäyttöön. Kaava laaditaan yhteistyössä maanomistajien, 
liikuntaviraston ja mahdollisten muiden toimijoiden kanssa.

Sotahistorialliset rakenteet ja sotilaskäytön aikaisen rakennuskannan 
suojelu otetaan huomioon. Asemakaava tultaneen esittelemään 
kaupunkisuunnittelulautakunnalle vuoden 2014 aikana. 

Ennen asemakaavan voimaantuloa voidaan tarpeellisia toimenpiteitä 
suorittaa poikkeamismenettelyllä.

Rakennuskielto on tarpeellinen, jotta kaavoitusprosessin aikana 
voitaisiin turvata alueen merkittävien arvojen säilyminen.
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Kaupunkisuunnitteluvirasto on laatinut rakennuskieltoalueesta 
27.8.2013 päivätyn piirustuksen nro 12219.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä

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

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Liitteet

1 Rakennuskieltokartta nro 12219/27.8.2013

Otteet

Ote Otteen liitteet
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskus

Hallintovalitus, rakennuskiellon 
määrääminen ja pidentäminen
Liite 1
Esitysteksti

Tiedoksi

Kaupunkisuunnittelulautakunta
Kiinteistölautakunta
Rakennuslautakunta

Päätöshistoria

Kaupunkisuunnittelulautakunta 27.08.2013 § 264

HEL 2013-010266 T 10 03 05

Ksv 4204_1

Päätös

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, 
että Liivasaarten kylän 53. kaupunginosan (Ulkosaaret) Isosaaren, 
Kuivasaaren ja Pikku Kuivasaaren saaria koskeva rakennuskielto 
asetetaan kahdeksi vuodeksi maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 1 
momentin perusteella (piirustus nro 12219, päivätty 27.8.2013).

Esittelijä
asemakaavapäällikkö
Olavi Veltheim

Lisätiedot
Johanna Backas, arkkitehti, puhelin: 310 37286
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johanna.backas(a)hel.fi
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§ 996
Valtuutettu Tuomas Rantasen toivomusponsi kaupungin 
vapaarahoitteisen asuntotuotannon lisäämisestä 
vuokratalovaltaisilla alueilla

HEL 2012-013247 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi selvityksen 
kaupunginvaltuuston 12.9.2012 hyväksymän toivomusponnen (Tuomas 
Rantanen) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen 
ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

Käsittely

Palautusehdotus:
Tuuli Kousa: Palautetaan uudelleen valmisteltavaksi 
kiinteistölautakunnan lausuntoa tarkemmin soveltaen.

Kannattajat: Hannu Oskala

Äänestys

JAA-ehdotus: Asian käsittelyä jatketaan

EI-ehdotus: Palautetaan uudelleen valmisteltavaksi 
kiinteistölautakunnan lausuntoa tarkemmin soveltaen.

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

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

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Äänin 10 - 5 kaupunginhallitus päätti jatkaa asian käsittelyä ja hyväksyi 
esittelijän ehdotuksen.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä
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Lisätiedot
Suvi Rämö, hallintosihteeri, puhelin: 310 36045

suvi.ramo(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Tuomas Rantasen toivomusponsi 

Otteet

Ote Otteen liitteet
Ponnen ehdottaja Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, valmistelu

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee merkitä tiedoksi selvityksen 
kaupunginvaltuuston 12.9.2012 hyväksymän toivomusponnen (Tuomas 
Rantanen) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen 
ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

Esittelijä

Hyväksyessään 12.9.2012 Asumisen ja siihen liittyvän maankäytön 
toteutusohjelman 2012 kaupunginvaltuusto hyväksyi seuraavan 
toivomusponnen:

"Valtuusto edellyttää, että kaupunki selvittää, miten voidaan suunnata 
kaupungin omaa vapaarahoitteista, mutta asukkaille kohtuuhintaista 
asuntotuotantoa alueille, joilla ennestään on paljon aravatuotantoa ja 
jonne yksityisillä rakennuttajilla ei ole kiinnostusta rakentaa." (Tuomas 
Rantanen)

Esittelijä viittaa saatuihin lausuntoihin ja toteaa, että asuntotuotannon 
hallinta- ja rahoitusmuotojakauman ohjausta tehdään 
kaupunginvaltuuston hyväksymän AM-ohjelman tavoitteiden 
mukaisesti. Esikaupunkialueilla hallinta- ja rahoitusmuodot määräytyvät 
aina tapauskohtaisen tarkastelun perusteella. Tontteja on 
vuokratalovaltaisilla alueilla pyritty luovuttamaan erityisesti välimuodon 
tuotantoon (Hitas-, osaomistus-, asumisoikeus-, opiskelija- ja 
nuorisoasunnot), jotta tällaisille alueille saataisiin tuotettua uusia 
kohtuuhintaisia asumisvaihtoehtoja.

Kaupungin Hitas-tuotanto on asuntomäärien mukaan tarkasteltuna 
painottunut 2000-luvulla uustuotannon projektialueille, joille on 
rakennettu suuria kerrostalokohteita. Merkittävä osa hankkeista on 
kuitenkin toteutettu vanhoille asuinalueille tai niiden yhteyteen, jolloin 
tavoitteena on nimenomaan ollut asuntokannan monipuolistaminen ja 
kohtuuhintaisten asumisvaihtoehtojen lisääminen näissä 
kaupunginosissa. Tontteja Hitas-tuotannolle luovutetaan jatkossakin 
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sekä uustuotannon projektialueilta että vanhemmilta 
esikaupunkialueilta.

Rakentajien ja rakennuttajien kiinnostus omistusasuntotuotantoon 
vaikeammin markkinoitavilla alueilla on ollut viime vuosina laimeaa. 
Mikäli vaikeasti markkinoitaville alueille on tarpeen toteuttaa 
omistusasuntohankkeita kaupungin omana tuotantona 
asuntotuotantotoimiston (Att) toimesta, tulee kuitenkin tiedostaa ja 
hyväksyä mahdolliset taloudelliset riskit, joita asuntojen myyntiin liittyy. 
Att joutuu muiden rakennuttajien tapaan hankesuunnittelussa ja 
toteutuksessa huomioimaan markkinatilanteen ja asuntojen kysynnän 
kullakin alueella. Att ei voi perustaa omistusasuntotuotantoaan 
myyntiriskien varaan, vaan kohteilla on oletettava olevan aidosti 
kysyntää ennen rakentamispäätöksen tekemistä.

Kaupunki on jo vuosikymmeniä pyrkinyt segregaation ehkäisemiseksi 
toteuttamaan asuntokannan rahoitus- ja hallintamuotojakaumaltaan 
monipuolisia asuinalueilta. Vuokratalovaltaisten esikaupunkialueiden 
asuntokannan monipuolistaminen vaatii kaupungilta laajempia toimia 
kuin yksittäisten tonttien luovuttamista omistusasuntotuotantoon. 

Kaupunginhallitus pitää tärkeänä, että kaupunki pyrkii myös 
tulevaisuudessa tasapainottamaan asuntokantaa edistämällä 
vapaarahoitteisten kohtuuhintaisten asuntojen toteutumista mm. 
täydennysrakentamiskaavoitusta tehostamalla ja kaavoituksen 
kustannustietoutta lisäämällä, poikkihallinnollista yhteistyötä 
syventämällä, rakennusalan kilpailua edistämällä sekä 
tontinluovutuksen keinoja käyttämällä. 

Kaupunginhallitus katsoo, että asuinalueiden elinvoimaisuuden ja 
houkuttelevuuden vahvistamiseksi kaupungin eri toimijoiden tulee 
jatkossa tehdä entistä tavoitteellisempaa suunnitteluja 
kehittämisyhteistyötä. Asuinalueiden täydennysrakentamista tulee 
ohjata laajempina kokonaisuuksina, joissa pyrkimyksenä on 
kaupunginosien kokonaisvaltainen uudistaminen ja muutosprosessi.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä

Lisätiedot
Suvi Rämö, hallintosihteeri, puhelin: 310 36045

suvi.ramo(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Tuomas Rantasen toivomusponsi 

Otteet
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Ote Otteen liitteet
Ponnen ehdottaja Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, valmistelu

Tiedoksi: Muutoksenhakukielto, valmistelu

Kaupunginvaltuusto

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 09.09.2013 § 959

Pöydälle 09.09.2013

HEL 2012-013247 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot
Suvi Rämö, hallintosihteeri, puhelin: 310 36045

suvi.ramo(a)hel.fi

Kaupunkisuunnittelulautakunta 20.08.2013 § 250

HEL 2012-013247 T 00 00 03

Päätös

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle 
seuraavan lausunnon:

Kaupunkisuunnittelussa yksi tärkeimmistä tavoitteista on monipuolisten 
alueiden rakentaminen. Tämä koskee myös asuntojen hallinta- ja 
rahoitusmuotoja. Näiden tekijöiden määrittely ei kuitenkaan kuulu 
kaupunkisuunnittelun tehtäviin, vaan niistä huolehtivat toiset 
valmistelevat viranomaiset. 

Kaupunkisuunnittelu täyttää oman roolinsa ponnen tarkoittamassa 
asiassa kaavoittamalla riittävästi tonttimaata eri hallinta- ja 
toteutusmuotoihin soveltuvalle asuntotuotannolle ja tarjoamalla hyvän 
kaupunkiympäristön rakentumisen edellytykset koko kaupungin 
alueella.

Esittelijä
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asemakaavapäällikkö
Olavi Veltheim

Lisätiedot
Kari Piimies, toimistopäällikkö, puhelin: 310 37327

kari.piimies(a)hel.fi

Kiinteistölautakunta 08.08.2013 § 395

HEL 2012-013247 T 00 00 03

Päätös

Lautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle kaupunginvaltuutettu 
Tuomas Rantasen toivomusponnesta (Kvsto 12.9.2012, 249 §) 
seuraavan lausunnon: 

Asuntotuotannon rahoitus- ja hallintamuotojakaumatavoitteet lyhyesti

Kaupunginvaltuusto päätti syyskuussa 2012 hyväksyä Asumisen ja 
siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelman 2012 (AM-ohjelma). 
Ohjelman mukaan asuntotuotannon määrällisenä tavoitteena on 5 000 
asunnon vuotuinen asuntotuotanto, josta 3 600 asuntoa toteutetaan 
kaupungin luovuttamille tonteille.

Asuntotuotannon rahoitus- ja hallintamuotojakauma määräytyy 
ohjelman mukaan siten, että 20 % asuntotuotannosta toteutetaan 
valtion tukemana vuokra-asuntotuotantona (1 000 asuntoa, joista 250 
erityisryhmille), 40 % ns. välimuodon asuntotuotantona (Hitas-, 
osaomistus-, asumisoikeus-, opiskelija- ja nuorisoasunnot) (2 000 
asuntoa, joista 300 opiskelija- ja nuorisoasuntoja) ja 40 % 
vapaarahoitteisena sääntelemättömänä omistus- ja vuokra-
asuntotuotantona (2 000 asuntoa, joista 700 vuokra-asuntoja).

Asuntotuotantotoimiston (Att) AM-ohjelman mukainen tuotantotavoite 
on 1 500 asuntoa vuodessa, josta puolet, eli 750 asuntoa, tulisi 
toteuttaa valtion tukemana vuokra-asuntotuotantona. Att:lle asetettujen 
tavoitteiden mukaan Att toteuttaa vapaarahoitteisia asuntoja 150 
asuntoa vuodessa kuitenkin vain alueiden tasapainoisen 
asuntorakenteen varmistamiseksi ja mahdollisen sekarakentamisen 
yhteydessä.  

Kohtuuhintaisen omistusasuntototuotannon toteutusedellytysten parantaminen

Helsingissä asuntojen hinnat vaihtelevat alueittain hyvin voimakkaasti. 
Esimerkiksi asuntojen hintatilastoissa halvimman ja kalleimman 
hintavyöhykkeen välinen ero asuntojen keskimääräisissä hinnoissa on 
yli kaksinkertainen. Kalleimmat hintavyöhykkeet sijoittuvat 
kantakaupungin alueelle (keskihinta 5 991 euroa/h-m²) ja halvimmat 
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esikaupunkialueille, erityisesti  Itä- ja Pohjois-Helsinkiin (keskihinta 2 
854 euroa/h-m²). Hyvin usein halvimmat asuntojen hinnat ovat alueilla, 
joilla on nykyisellään keskimääräistä runsaammin valtion tukemaa 
vuokra-asuntotuotantoa. 

Omistusasuntotuotannon taloudellisten toteutusedellytysten kannalta 
olennaisin tekijä on hankkeen toteutuskustannusten suhde asuntojen 
arvioituun realistiseen myyntihintaan. Jotta hanke olisi 
toteutuskelpoinen, tulee toteutuskustannusten ja asuntojen 
myyntihinnan erotuksen, eli liiketaloudellisen voittopotentiaalin, olla 
riittävän suuri, jotta hanke olisi rakentajien kannalta kiinnostava. 

Omistusasuntotuotannossa uudiskohteen (realistinen) markkinahinta 
on aina sidoksissa alueen vanhan asuntokannan markkinahintaan. 
Näin ollen alueilla, joilla sijaitsee nykyisellään runsaasti valtion tukemaa 
vuokra-asuntotuotantoa ja joilla asuntojen markkinahinnat ovat 
alhaiset, tulee myös rakennuskustannusten olla esim. 
kantakaupunkialueita merkittävästi alhaisemmat, jotta hanke olisi 
taloudellisesti toteutuskelpoinen. Näin ei useinkaan ole. Esimerkiksi 
tonttien heikko maaperä tai asemakaavoissa mahdollisesti asetetut 
epärealistisen korkeat laatu- ja tehokkuustavoitteet saattavat nostaa 
rakentamiskustannukset lähelle tai jopa yli asuntojen arvioidun 
realistisen myyntihinnan. Omistusasuntotuotannolle ei tällöin ole 
taloudellisia edellytyksiä. Mikäli rakentamiskustannukset ovat lähellä 
alueen asuntojen markkinahintaa, myöskään Hitas-sääntelyllä ei tällöin 
ole käytännössä merkitystä eikä se lisää asuntojen kysyntää, vaan 
saattaa jopa heikentää sitä.    

Kohtuuhintaisen omistusasuntotuotannon toteuttaminen vaikeammin 
markkinoitaville alueille edellyttää tonttitaloudellisten tekijöiden 
korostunutta huomioimista asemakaavoituksessa ja 
tontinluovutusehtoja asetettaessa. Käytännössä tämä tarkoittaa usein 
sitä, ettei kaavoissa voida asettaa rakentamiselle 
kantakaupunkirakentamiselle tyypillisiä rakennuksen massoitteluun, 
julkisivuratkaisuihin, maanalaiseen pysäköintiin, kivijalkaliiketiloihin tai 
muihin vastaaviin tekijöihin liittyviä vaatimuksia.  

Tontinluovutusehtojen osalta tulisi puolestaan harkita tällaisille alueille 
sijoittuvien hankkeiden toteuttamista ilman Hitas-ehtoja, joka saattaa 
lisätä asuntojen houkuttelevuutta, kun kaupunki ei rajoita asuntojen 
pitkän tähtäimen arvonnousua. Vaihtoehtoisesti hankkeet voitaisiin 
toteuttaa ns. puoli-Hitas -mallilla, jossa kaupunki sääntelee vain 
asuntojen ensimyynnin hintatason ja asunnon ostajat voisivat 
(jälleen)myydä asunnot ilman enimmäismyyntihinnan sääntelyä. 
Tällaiset hankkeet voitaisiin lukea kuuluviksi välimuodon 
asuntotuotantoon. Edelleen vaikeasti markkinoitavilla alueilla 
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tonttihinnoittelun tulee olla hyvin maltillista ja luovutusehtojen 
muutoinkin joustavia. 

Rakentajien ja rakennuttajien kiinnostus omistusasuntotuotantoon 
vaikeammin markkinoitavilla alueilla on ollut viime vuosina laimeaa. 
Tämä näkyy kiinteistötoimen osalta muun ohella siinä, että tällaisten 
alueiden tonteille on vaikea löytää varaajia omistusasuntohankkeisiin. 
Tähän on osaltaan syynä täydennysrakentamishankkeiden yleensä 
varsin pieni koko ja jo edellä mainitut rakentamiseen liittyvät 
kustannustekijät. Pienet hankkeet eivät useinkaan ole suurempien, 
riskinkantokykyä omaavien rakennuttajien ja rakentajien kannalta 
houkuttelevia. Pieniä ja keskisuuria rakentajia on puolestaan 
Helsingissä nykyisellään vähän eikä tällaisilla toimijoilla useinkaan ole 
taloudellisia mahdollisuuksia ottaa haastavien alueiden asuntojen 
myyntiin liittyvää riskiä kannettavakseen.     

Mikäli vaikeasti markkinoitaville alueille ei ole löydettävissä yksityisiä 
omistusasuntohankkeiden toteuttajia, kaupungin tulisi tarvittaessa 
toteuttaa omistusasuntohankkeita kaupungin omana tuotantona Att:n 
toimesta. Tällöin tulee kuitenkin tiedostaa ja hyväksyä mahdolliset 
taloudelliset riskit, joita asuntojen myyntiin liittyy. Mahdollisten 
tappioiden kattamiseksi voitaneen ainakin jossain määrin käyttää 
kaupungin asuntotuotantorahastossa olevia varoja. 

Poikkeuksellisen vaikeissa tilanteissa tulisi segregaation 
ehkäisemiseksi olla myös mahdollista tutkia alueen vanhojen 
huonokuntoisten ara-vuokratalojen purkamista ja tonttien rahoitus- ja 
hallintamuodon muuttamista. Samalla alueelle voitaisiin suunnata myös 
muita ympäristön laatua parantavia erityistoimenpiteitä esim. 
lähiörahastosta myönnettävin avustuksin. Menettely edellyttäisikin eri 
hallintokuntien laajaa yhteistyötä. Mainitulla tavoin poistuvien ara-
vuokra-asuntojen tilalle tulee kaikissa tilanteissa osoittaa korvaavat 
tontit toisaalta.  

Muun kohtuuhintaisen asuntotuotannon toteutusedellytykset

Kiinteistötoimen kokemuksen mukaan asumisoikeustuotannon 
toteutusedellytykset ovat monilla alueilla huomattavasti 
omistusasuntotuotantoa paremmat. Esimerkiksi suuri määrä Att:lle alun 
perin Hitas-omistusasuntotuotantoon esikaupunkialueilta varatuista 
tonteista on viime vuosina muutettu asumisoikeustuotantoon. Tämä on 
edistänyt tonttien rakentumista merkittävästi, koska 
asumisoikeusasunnoille näyttäisi olevan kysyntää myös alueilla, joilla 
on nykyisellään merkittävästi keskimääräistä enemmän ara-vuokra-
asuntoja. Asumisoikeusasuntotuotannon edistäminen onkin yksi 
merkittävä keino lisätä kohtuuhintaista asuntotuotantoa tällaisilla 
alueilla. Asumisoikeustuotanto toteutetaan pääasiassa valtion 
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korkotukilainoin, mutta asumisoikeuskohteita voidaan toteuttaa myös 
vapaarahoitteisina hankkeina.  

Omistusasuntojen ja asumisoikeusasuntojen lisäksi vaikeasti 
markkinoitaville alueille voitaneen toteuttaa myös vapaarahoitteisia 
vuokra-asuntoja, vaikka näidenkin osalta hankkeiden taloudelliset 
reunaehdot (rakennuskustannusten suhde markkinavuokraan) ovat 
usein varsin tiukat. Kaupungilla ei myöskään käytännössä ole 
mahdollisuutta varmistaa yksityisten hankkeiden vuokratason 
säilymistä kohtuullisena eikä mahdollisuutta vaikuttaa asukasvalintaan.  
Periaatteessa on mahdollista, että kaupunki toteuttaa vapaarahoitteisia 
vuokra-asuntoja kaupungin oman vuokra-asuntoyhtiön, Kiinteistö Oy 
Auroranlinnan, lukuun. Tämä edellyttää kuitenkin, että yhtiöllä on tähän 
taloudelliset ja muut resurssit. Vapaarahoitteista vuokra-
asuntotuotantoa eivät koske valtion tukeman tuotannon asukasvalintaa 
ja vuokranmäärittelyä koskevat määräykset, mutta kaupunki voisi 
omien hankkeidensa osalta vaikuttaa näihin konsernin 
omistajaohjauksen keinoin.   

Lopuksi

Kaupunki on jo vuosikymmeniä pyrkinyt segregaation ehkäisemiseksi 
toteuttamaan asuntokannan rahoitus- ja hallintamuotojakaumaltaan 
monipuolisia asuinalueilta. Tässä tavoitteessa ei ole kaikilta osin 
onnistuttu. Eräille alueille onkin syntynyt eri syistä suuria ara-vuokra-
asuntokeskittymiä. Kiinteistölautakunta pitää tärkeänä, että kaupunki 
pyrkii tulevaisuudessa tasapainottamaan myös näiden alueiden 
asuntokantaa edistämällä vapaarahoitteisten kohtuuhintaisten 
asuntojen toteutumista mm. täydennysrakentamiskaavoitusta 
tehostamalla ja kaavoituksen kustannustietoutta lisäämällä, 
poikkihallinnollista yhteistyötä syventämällä, rakennusalan kilpailua 
edistämällä sekä tontinluovutuksen keinoja käyttämällä. 

Kiinteistölautakunnan mielestä tavoitteena tulisi pitää, että 
sääntelemätön asuntotuotanto toteutetaan ensisijaisesti ja valtaosin 
yksityisten rakennuttajien ja rakentajien toimesta, mutta kaupungin 
oman tuotannon mahdollisuutta ei pidä sulkea pois. 
Kiinteistölautakunta katsoo, että esim. täydennysrakentamista 
koordinoivan ja talous- ja suunnittelukeskuksen vetämän 
poikkihallinnollisen täydennysrakentamistyöryhmän toimesta voitaisiin 
erikseen selvittää ne keskeiset tekijät ja keinot, joilla edellä mainittujen 
tavoitteiden toteutumista voitaisiin edistää. Kiinteistölautakunta katsoo, 
että myös yksityisille rakennus- ja kiinteistöalan toimijoille tulisi 
selvitystä tehtäessä antaa mahdollisuus esittää näkemyksensä po. 
asiassa.

Esittelijä
osastopäällikkö



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 32/2013 190 (216)
Kaupunginhallitus

Kaj/2
16.09.2013

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

Juhani Tuuttila

Lisätiedot
Sami Haapanen, toimistopäällikkö, puhelin: 310 36437

sami.haapanen(a)hel.fi

Talous- ja suunnittelukeskus 11.7.2013

HEL 2012-013247 T 00 00 03

Toivomusponnessa esitetään, että kaupunki selvittää oman 
vapaarahoitteisen asuntotuotannon lisäämismahdollisuudet alueilla, 
joiden asuntokanta on painottunut säänneltyihin vuokra-asuntoihin. 
Kaupungin omalla vapaarahoitteisella asuntotuotannolla viitattaneen 
Hitas-tuotantoon, koska kaupunki ei muuten juuri toimi rakennuttajana 
vapailla omistusasuntomarkkinoilla. Kaupunki rakennuttaa 
sääntelemättömiä omistusasuntoja vain erityistapauksissa eli 
esimerkiksi silloin kun kokonainen kortteli luovutetaan kaupungin 
omalle asuntotuotantotoimistolle rakennutettavaksi. 

Vuosina 2000–2012 kaupungin omana tuotantona eli Att:n hankkeina 
valmistui 48 Hitas-kohdetta, joihin valmistui yhteensä noin 1 350 
asuntoa. 2000-luvun Hitas-hankkeista 29 valmistui uusiin 
kaupunginosiin kuten Herttoniemenrantaan, Arabianrantaan, Etelä-
Hermanniin ja Viikkiin, ja näihin kohteisiin valmistui yhteensä lähes 
1 000 asuntoa. Loput 19 kohdetta valmistuivat täydennysrakentamisen 
alueille eri puolille Helsinkiä, ja niihin valmistui yhteensä noin 360 
asuntoa. Kaupungin Hitas-tuotanto on asuntomäärien mukaan 
tarkasteltuna painottunut 2000-luvulla uustuotannon projektialueille, 
joille on rakennettu suuria kerrostalokohteita. Merkittävä osa 
hankkeista on kuitenkin toteutettu vanhoille asuinalueille tai niiden 
yhteyteen, jolloin tavoitteena on nimenomaan ollut asuntokannan 
monipuolistaminen ja kohtuuhintaisten asumisvaihtoehtojen lisääminen 
näissä kaupunginosissa. Hitas-kohteita on toteutettu kaupungin omana 
tuotantona esimerkiksi Malmille, Malminkartanoon, Itäkeskukseen ja 
Kannelmäkeen, joissa säänneltyjen vuokra-asuntojen osuus on korkea.

Kaupungin oma asuntotuotantotoimisto Att joutuu muiden 
rakennuttajien tapaan hankesuunnittelussa ja toteutuksessa 
huomioimaan markkinatilanteen ja asuntojen kysynnän kullakin 
alueella. Uusien Hitas-asuntojen kysyntä kantakaupungissa ja sen 
läheisyydessä sijaitsevilla alueilla on ollut viime vuosina erittäin suurta. 
Hitas-asuntojen kysyntä kauempana keskustasta sijaitsevilla 
esikaupunkialueilla on usein ollut huomattavasti hiljaisempaa eikä 
asuntojen ennakkovarauksia ole aina saatu toivotulla tavalla. Att ei voi 
perustaa omistusasuntotuotantoaan myyntiriskien varaan, vaan 
kohteilla on oletettava olevan aidosti kysyntää ennen 
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rakentamispäätöksen tekemistä. Rakennettaessa vuokratalovaltaisille 
alueille Hitas-omistusasuntoja tulisi myös aina kartoittaa minkä 
kokoisille asunnoille alueella on kysyntää ja ostovoimaa, jotta kaikki 
asunnot saataisiin myytyä.

Asuntotuotannon hallinta- ja rahoitusmuotojakauman ohjausta tehdään 
esikaupunkialueilla aina tapauskohtaisen tarkastelun perusteella. 
Tontteja on vuokratalovaltaisilla alueilla pyritty luovuttamaan erityisesti 
välimuodon tuotantoon, jotta tällaisille alueille saataisiin tuotettua uusia 
kohtuuhintaisia asumisvaihtoehtoja. Myllypuro on hyvä esimerkki 
alueesta, jossa ennen 2000-lukua ei Hitas-asuntoja ollut juuri 
ollenkaan, mutta jonne suunnitelmallisella täydennysrakentamisella on 
toteutettu ja toteutetaan lähivuosina uusia Hitas-kohteita mm. 
Myllypuron keskukseen, Puu-Myllypuroon ja entisen voimalan alueelle. 
Att:lla on tontinvarauksia Hitas-tuotantoa varten Myllypuron lisäksi 
myös esimerkiksi Malmikartanossa, Maunulassa ja Tapulikaupungissa. 

Nykyisten tavoitteiden mukaan Hitas- ja asumisoikeusasuntotuotannon 
osuuden tulisi olla yhteensä 40 % kaupungin omasta 
asuntotuotannosta. Tämä tarkoittaa noin 600 asunnon vuositavoitetta. 
Aikajaksolla 2000–2012 Hitas-asuntoja on kaupungin omana 
tuotantona valmistunut keskimäärin vain reilut 100 asuntoa vuosittain. 
Hitas-tuotannon nostaminen tavoitetasolle on tärkeää kohtuuhintaisten 
omistusasuntojen tarjonnan parantamiseksi koko kaupungin tasolla. 
Tontteja Hitas-tuotannolle luovutetaan jatkossakin sekä uustuotannon 
projektialueilta että vanhemmilta esikaupunkialueilta. 

Vuokratalovaltaisten esikaupunkialueiden asuntokannan 
monipuolistaminen vaatii kaupungilta laajempia toimia kuin yksittäisten 
tonttien luovuttamista omistustuotantoon. Asuinalueiden 
elinvoimaisuuden ja houkuttelevuuden vahvistamiseksi kaupungin eri 
toimijoiden tulee jatkossa tehdä entistä tavoitteellisempaa suunnittelu- 
ja kehittämisyhteistyötä. Asuinalueiden täydennysrakentamista tulee 
ohjata laajempina kokonaisuuksina, joissa pyrkimyksenä on 
kaupunginosien kokonaisvaltainen uudistaminen ja muutosprosessi.

Lisätiedot
Mari Randell, asunto-ohjelmapäällikkö, puhelin: 310 25823

mari.randell(a)hel.fi

Asuntotuotantotoimikunta 26.06.2013 § 118

HEL 2012-013247 T 00 00 03

Päätös

Asuntotuotantotoimikunta päätti antaa kaupunginhallitukselle 
seuraavan lausunnon:
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Asuntotuotantotoimikunta toteaa, että kaupunginhallitus määrittää 
tontinluovutusehdoissaan asuntotuotantotoimiston tuotannon 
hallintamuodot. Tontinluovutusehtoihin liittyy usein myös muita kuin 
hallintamuotoa koskevia ehtoja. Näin ollen kaupungin hallitus voi 
Asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelmassa 
määritellyn vuosittaisen 150 vapaarahoitteisen asunnon 
määrätavoitteen puitteissa luovuttaa asuntotuotantotoimistolle tontteja 
esikaupunkialueilta myös kohtuuhintaiseen vapaarahoitteiseen 
tuotantoon. 

Asuntotuotantotoimiston tuotannon tavoitteet valtuuston hyväksymistä ohjelmista

Keskeiset asiakirjat, jotka määrittävät kaupungin oman 
asuntotuotannon tavoitteet ovat Asumisen ja siihen liittyvän 
maankäytön toteutusohjelma 2012 (AM-ohjelma) sekä 
kaupunginvaltuuston strategiaohjelma 2013. 

AM-ohjelma 2012 määrittää kaupungin oman asuntotuotannon 
määrätavoitteet hallintamuodoittain. Asuntotuotantotoimiston 
vuosittaisena tavoitteena on 1500 asunnon toteuttaminen siten, että 
750 asuntoa olisi valtion tukemaa vuokratuotantoa, 600 asuntoa ns. 
välimuotoa, johon luetaan sekä asumisoikeus-, hitas-omistusasunto- ja 
osaomistustuotanto. Edellä mainittujen säänneltyjen tuotantomuotojen 
lisäksi asuntotuotantotoimiston tulisi toteuttaa vuosittain 150 asuntoa 
sääntelemätöntä vapaarahoitteista tuotantoa. Vapaarahoitteiselle 
tuotannolle on asetettu sijaintia koskeva rajoite, jonka mukaan niitä on 
määrä rakentaa vain alueiden tasapainoisen asuntorakenteen 
varmistamiseksi sekä mahdollisen sekarakentamisen yhteydessä.

Asuntotuotantotoimiston hankkeiden hallintamuodot määritellään 
tontinluovutusehdoissa. Asuntotuotantotoimisto ja 
asuntotuotantotoimikunta voivat käyttää harkintaa vain ns. välimuodon 
osalta, joihin kaupunginhallitus kiinteistölautakunnan esityksestä 
luovuttaa tontteja yksilöimättä hallintamuotoa erikseen kumpaankaan 
edellä mainituista hallintamuodoista. Kaupunginhallitus määrittelee 
hallintamuodon valtion tukemaan vuokra-asuntotuotantoon sekä 
vapaarahoitteiseen tuotantoon myönnettyjen tonttien osalta.

Hitas-kysyntä vaihtelee alueittain

Hitas-omistustuotannon kysyntä vaihtelee alueittain. Erityisesti 
merellisten, kantakaupungin läheisyyteen toteutettaville alueille kysyntä 
ylittää tarjonnan yleensä moninkertaisesti. Huoneistojen välillä on 
kuitenkin suuria eroavaisuuksia.

Hitas-asuntojen kysyntä esikaupunkialueilla on huomattavasti 
merellisiä alueita laimeampaa. Länsi-Viikinmäessä ja Myllypurossa 
sijaitsevien neljän asunto-osakeyhtiön yhteensä 121 asuntoon 
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ilmoittautui vain 329 ostajaehdokasta, eli 2,7-kertaisesti asuntojen 
määrään nähden. Esikaupunkialueilla on kohteita, joista joihinkin 
asuntoihin ei saada yhtään halukasta ostajaa. Tällä hetkellä 
asuntotuotantotoimistolla on 38 asuntoa vapaassa myynnissä 
esikaupunkialueilla. 

Hitas-asuntojen lisäksi asuntotuotantotoimistolla on myynnissä jo 
valmis vapaarahoitteinen omistusasuntokohde Vuosaaren 
Pomeranssin alueella. Kohteen 20 asunnosta on myyty vain 8. Kohteen 
kysyntä on ollut heikko.

Kysynnältään heikoilla alueilla hitas ei lisää kysyntää

Uudistuotannossa hitas-omistustuotannon tavoitteena on tuottaa 
asuntoja alueen markkinahintaa alhaisemmalla hinnalla. Mikäli tuotteen 
hinta ylittää alueen markkinahinnan, hitas-asuntoon liittyvät 
luovutushintaa sääntelevät ehdot ovat tarpeettomia. Ehdot rasittavat 
markkinointia ilman lisäarvoa. 

Hitas-tuotannon myyntihinnat perustuvat urakkakilpailun tuloksiin ja 
säänneltyyn rakennuttajakulukorvaukseen ja ovat niin ollen lähellä 
toisiaan kaupunginosasta riippumatta. Kantakaupunkiin liittyvät alueet 
ovat osoittautuneet esikaupunkeja kiinnostavammiksi. 
Esikaupunkialueille sijoittuvien kohteiden kysyntää voisi lisätä se, että 
tuotteilta poistettaisiin hitaksen myötä syntyvä jälleenmyyntiarvon 
rajoittaminen, olkoonkin, että toimenpiteen merkitys todennäköisesti on 
varsin rajallinen. Suurin merkitys kysynnälle lienee se, että 
rakennetaan kullekin paikalle sille soveltuva ja kysyntää vastaava 
tuote. Todettakoon, että Myllypurossa vierekkäisistä saman 
suunnittelijan suunnittelemista hitas-kohteista halutummaksi osoittautui 
kohde, jossa oli pienempiä asuntoja. Tässäkin kohteessa on kuitenkin 
yhä puolet kohteen asunnoista myymättä, vaikka arvontaan osallistui 3-
kertaa enemmän halukkaita kuin kohteessa on asuntoja.

Asuntotuotantotoimistolle asetetaan yhteiskunnallisia odotuksia. 
Asuntotuotantotoimiston odotetaan toteuttavan mm. segregaation 
ehkäisyä ja edellytetään tuottamaan omistustuotantoa alueellisen 
tasapainoisen kehityksen turvaamiseksi myös sellaisille paikoille, joille 
lähtökohtaisestikin voidaan arvioida kysynnän olevan heikkoa. 
Erityisesti markkinoinniltaan vaikeille alueille rakennettaessa tulisi 
välttää kaikkia kysyntää rajoittavia keinoja. Tämä tarkoittaisi tonttien 
osoittamista asuntotuotantotoimistolle vapaarahoitteiseen tuotantoon 
ns. välimuodon sijaan.

Esittelijä
vs. toimitusjohtaja
Risto Mykkänen

Lisätiedot
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Ifa Kytösaho, kehittämispäällikkö, puhelin: 310 32293
ifa.kytosaho(a)hel.fi
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§ 997
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikoilla 
36 ja 37 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

kaupunkisuunnittelulautakunta 3.9. ja 10.9.2013
kiinteistölautakunta 5.9.2013
rakennuslautakunta 10.9.2013
asuntotuotantotoimisto  
- toimitusjohtaja 9.9. ja 12.9.2013

  

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä

Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi
Suvi Rämö, hallintosihteeri, puhelin: 310 36045

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

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten 
viikoilla 36 ja 37 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

kaupunkisuunnittelulautakunta 3.9. ja 10.9.2013
kiinteistölautakunta 5.9.2013
rakennuslautakunta 10.9.2013
asuntotuotantotoimisto  
- toimitusjohtaja 9.9. ja 12.9.2013

  

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä

Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi
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Suvi Rämö, hallintosihteeri, puhelin: 310 36045
suvi.ramo(a)hel.fi

Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36024
tanja.sippola-alho(a)hel.fi
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§ 998
Valtuutettu Laura Kolben toivomusponsi terveyskeskuksen 
lääkäriaikojen tekstiviestimuistutuksen käyttöönotosta  

HEL 2012-016688 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi selvityksen 
kaupunginvaltuuston 28.11.2012 hyväksymän toivomusponnen (Laura 
Kolben) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen 
ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

Käsittely

Palautusehdotus:
Tuuli Kousa: Palautetaan uudelleen valmisteltavaksi siten, että 
tekstiviestimuistutus otetaan käyttöön muistuttamaan myös 
terveyskeskuksen lääkäriajoista.

Kannattajat: Sirpa Puhakka

Äänestys

JAA-ehdotus: Asian käsittelyä jatketaan

EI-ehdotus: Palautetaan uudelleen valmisteltavaksi siten, että 
tekstiviestimuistutus otetaan käyttöön muistuttamaan myös 
terveyskeskuksen lääkäriajoista.

Jaa-äänet: 7
Juha Hakola, Jussi Halla-aho, Arja Karhuvaara, Björn Månsson, Lasse 
Männistö, Tatu Rauhamäki, Laura Rissanen

Ei-äänet: 7
Emma Kari, Tuuli Kousa, Hannu Oskala, Osku Pajamäki, Erkki Perälä, 
Sirpa Puhakka, Tarja Tenkula

Tyhjä: 1
Pilvi Torsti

Poissa: 0

Äänin 7 - 7 (1 tyhjä), puheenjohtajan äänen ratkaistessa, 
kaupunginhallitus päätti jatkaa asian käsittelyä ja hyväksyi esittelijän 
ehdotuksen.
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Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Laura Räty

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Otteet

Ote Otteen liitteet
Ponnen ehdottaja Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, valmistelu

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee merkitä tiedoksi selvityksen 
kaupunginvaltuuston 28.11.2012 hyväksymän toivomusponnen (Laura 
Kolben) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen 
ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

Esittelijä

Käsitellessään talousarvioehdotusta vuodelle 2013 ja 
taloussuunnitelmaehdotusta vuosille 2013 - 2015 kaupunginvaltuusto 
hyväksyi samalla seuraavan toivomusponnen:   

"Kaupunginvaltuusto edellyttää, että kaupunki selvittää, voidaanko 
tekstiviestimuistutus ottaa käyttöön muistuttamaan myös 
terveyskeskuksen lääkäriajoista (Laura Kolbe)."       

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

Esittelijä viittaa sosiaali- ja terveyslautakunnan lausuntoon ja toteaa, 
että tekstiviestimuistutus sopii ajanvaraustoimintaan ja se on teknisesti 
käyttöönotettavissa kaikissa niissä yksiköissä, joissa on käytössä 
Pegasos tai hammashuollon Effica-potilastietojärjestelmä. 
Tekstiviestimuistutus on mahdollinen sekä perusterveydenhuollon että 
erikoissairaanhoidon yksikköihin tehdyistä ajanvarauksista. Asiakas voi 
halutessaan kieltää tekstiviestimuistutuksen lähettämisen. 
Ajanvarausmuistutus lähetetään asiakkaan ilmoittamaan 
matkapuhelinnumeroon noin kaksi vuorokautta ennen varattua aikaa. 
Yksiköissä, joissa asiakas voi itse varata aikaa Internetin kautta, 
asiakas voi myös itse laittaa itselleen ajanvarausmuistutuksen.     
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Effican ajanvaraustekstiviestimuistutukset ovat käytössä seuraavissa 
palveluissa ja yksiköissä:

Suun terveydenhuollossa 

- kaikissa yksiköissä lukuun ottamatta päivystystoimintaa 

- suun terveydenhuollon sähköisessä asioinnissa käsitellään asiakkaan 
ajanvaraukseen liittyviä tietoja sekä asiakkaan yhteystietoja 

- asiakas voi käyttää Effican sähköistä asiointia, mikäli hän on varannut 
ensimmäisen ajan suun terveydenhuollon keskitetystä ajanvarauksesta 

Pegasoksen ajanvaraustekstiviestimuistutukset ovat käytössä 
seuraavissa palveluissa ja yksiköissä, mikäli asiakkaalta on kysytty 
suullisesti, salliiko hän tekstiviestimuistutukset ja tieto on tallennettu 
Pegasokseen:     

Sisätautien poliklinikalla (esh) 

- Herttoniemen poliklinikka 

- Laakson poliklinikka 

- Herttoniemen diabeetikoiden silmänpohjakuvausyksikkö 

Kuntoutusyksikössä (esh) 

- Fysiatrian poliklinikka 

- Neurologian poliklinikka 

- Kuntoutuspoliklinikka 

Sturenkadun psykiatrian poliklinikalla (esh) 

- Psykiatrian viisi eri työryhmää 

Duurin terveysneuvonnassa (vain terveydenhoitajavastaanotto) 

Keskitetyssä ehkäisyneuvonnassa (terveydenhoitaja - ja 
lääkärivastaanottoja) 

Opiskeluterveydenhuollossa ammattikorkeakouluissa ja neuvoloissa 
ajanvaraustekstiviestimuistutukset ovat käytössä silloin, kun asiakas 
tekee itse ajanvarauksen terveydenhoitajalle ja hänellä on sähköisen 
asioinnin sopimus.

Terveysasemilla on olemassa tekniset edellytykset 
tekstiviestimuistutuksen käyttöön. Terveysasemilla vastaanottoaikojen 
tekstiviestimuistutusta ei ole käytössä, koska poisjäänti vastaanotoilta 
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on vähäistä. Peruuttamattomia aikoja on vain 1,6 - 1,7 % varatuista 
ajoista. Tekstiviestimuistutuksen hinta on sosiaali- ja terveysviraston 
nykyisillä viestimäärillä 0,06 senttiä muistutusta kohti. Tämän mukaan 
terveysasemien lääkäreille varatuista ajoista muistutuksen 
lähettämisen kustannus olisi arviolta noin 30 000 euroa vuodessa. 
Tekstiviestimuistutus on mahdollista ottaa käyttöön terveysasemien 
lääkärien ajanvarauksiin, mikäli se nähdään tarpeelliseksi.     

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Laura Räty

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Otteet

Ote Otteen liitteet
Ponnen ehdottaja Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, valmistelu

Tiedoksi

Kaupunginvaltuusto

Päätöshistoria

Sosiaali- ja terveyslautakunta 04.06.2013 § 205

HEL 2012-016688 T 00 00 03

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti antaa  valtuutettu Laura Kolben 
toivomusponnesta koskien tekstiviestimuistutuksen käyttöönottoa 
terveyskeskuksen lääkäriaikoihin seuraavan lausunnon:

"Tekstiviestimuistutus sopii ajanvaraustoimintaan ja se on teknisesti 
käyttöönotettavissa kaikissa niissä yksiköissä, joissa on käytössä 
Pegasos tai hammashuollon Effica potilastietojärjestelmä. 
Tekstiviestimuistutus on mahdollinen sekä perusterveydenhuollon että 
erikoissairaanhoidon yksikköihin tehdyistä ajanvarauksista. Asiakas voi 
halutessaan kieltää tekstiviestimuistutuksen lähettämisen. 
Ajanvarausmuistutus lähetetään asiakkaan ilmoittamaan 
matkapuhelinnumeroon noin 2 vuorokautta ennen varattua aikaa.

Jos asiakkaan asiointikieleksi on merkitty ruotsi, lähtee 
ajanvarausmuistutus ruotsinkielisenä. 
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Yksiköissä, joissa asiakas voi itse varata aikaa Internetin kautta, 
asiakas voi myös itse laittaa itselleen ajanvarausmuistutuksen 
varatessaan aikaa.  

Ajanvarausmuistutus on tällä hetkellä käytössä Psykiatrian etelän 
akuuttityöryhmä 2:ssa, Psykiatrian avokuntoutusryhmä 2:ssa, 
Psykiatrian etelän mielialahäiriötyöryhmä 2 ja 3:ssa, Psykiatrian etelän 
arviointityöryhmä 2:ssa, Laakson ja Herttoniemen 
sisätautipoliklinikoilla, Laakson fysiatrian poliklinikalla, 
Neurologian poliklinikalla, Herttoniemen diabetes silmäseurannassa ja 
Kuntoutuspoliklinikalla. Edellä mainittujen toimipisteiden lisäksi 
ajanvarausmuistutus on käytössä kaikissa ammattikorkeakouluissa ja 
neuvoloissa asiakkaan itse tekemien ajanvarauksien osalta. 
Hammashuollon yksiköistä ajanvarausmuistutus on käytössä kaikissa 
yliopistopoliklinikkaa, Ruskeasuon päivystyshammashoitolaa ja Kallion 
hammashoitolan iltapäivystystoimintaa lukuun ottamatta. 

Terveysvaikutusten arviointi

Ajanvarausmuistutus varmistaa asiakkaan saapumisen varatulle 
vastaanottoajalle ja tarvittavien hoitotoimenpiteiden piiriin, näin sillä on 
myönteisiä terveysvaikutuksia."

Esittelijä
virastopäällikkö
Matti Toivola

Lisätiedot
Arja Rantanen, tietojärjestelmäpäällikkö, puhelin: 310 75505

arja.rantanen(a)hel.fi



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 32/2013 202 (216)
Kaupunginhallitus

Stj/2
16.09.2013

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

§ 999
HYKS-alueen kuntien terveydenhuollon järjestämissuunnitelma 
2013-2016

HEL 2013-008301 T 06 00 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä liitteenä olevan ehdotuksen HYKS-
sairaanhoitoalueen terveydenhuollon järjestämissuunnitelmaksi vuosille 
2013 – 2016 ja toimittaa sen esityksenä Helsingin ja Uudenmaan 
sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle. 

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Laura Räty

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Ehdotus HYKS-alueen järjestämissuunnitelmaksi 2013-2016

Otteet

Ote Otteen liitteet
Helsingin ja Uudenmaan 
sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

Muutoksenhakukielto, valmistelu
Liite 1

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee hyväksyä liitteenä olevan ehdotuksen 
HYKS-sairaanhoitoalueen terveydenhuollon järjestämissuunnitelmaksi 
vuosille 2013 – 2016 ja toimittaa sen esityksenä Helsingin ja 
Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle. 

Esittelijä

Terveydenhuoltolain 34 §:n mukaan samaan sairaanhoitopiiriin 
kuuluvien kuntien on laadittava yhteinen terveydenhuollon 
järjestämissuunnitelma, joka perustuu alueen väestön 
terveysseurantatietoihin ja palvelutarpeeseen. Suunnitelmasta on 
neuvoteltava sairaanhoitopiirin kuntayhtymän kanssa. 

Terveydenhuoltolain 34 §:n nojalla annetussa asetuksessa säädetään 
järjestämissuunnitelmassa käsiteltävistä asioista. Suunnitelmassa on 
sovittava kuntien yhteistyöstä, terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä 
koskevista tavoitteista ja vastuutahoista, terveydenhuollon palveluiden 
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järjestämisestä, päivystys-, kuvantamis- ja lääkinnällisen kuntoutuksen 
palveluista sekä tarvittavasta yhteistyöstä perusterveydenhuollon, 
erikoissairaanhoidon, sosiaalihuollon, lasten päivähoidon, lääkehuollon 
ja muiden toimijoiden kesken. Valmisteilla olevaa sosiaali- ja 
terveydenhuollon rakenteita ja järjestämistä koskevaa 
lainsäädäntöuudistusta ei ole otettu huomioon tässä 
järjestämissuunnitelmassa.

Järjestämissuunnitelma on laadittava valtuustokausittain ja 
hyväksyttävä sairaanhoitopiirin kuntayhtymässä.  Helsingin ja 
Uudenmaan sairaanhoitopiirissä (HUS) järjestämissuunnitelma on 
sovittu laadittavaksi sairaanhoitoalueittain ja aluekohtaisista 
suunnitelmista kootaan sairaanhoitopiiritason yhteenveto HUSin 
valtuustossa hyväksyttäväksi. Suunnitelman toteutumista seurataan ja 
sitä päivitetään tarvittaessa vuosittain.

HYKS-alueen kuntien (Helsinki, Espoo, Vantaa, Kerava, Kirkkonummi 
ja Kauniainen) järjestämissuunnitelma on valmisteltu yhteistyössä ko. 
kuntien ja HYKSin kanssa sosiaali- ja terveysjohtajien (ao. 
apulaiskaupunginjohtajat tai toimialajohtajat) kokouksen (PKS-Soster) 
asettamassa työryhmässä. Työryhmän puheenjohtajana toimi Helsingin 
sosiaali- ja terveysviraston hallintopäällikkö ja sihteerinä Helsingin 
sosiaali- ja terveysviraston hallintoylilääkäri. Kukin kunta oli nimennyt 
työryhmään edustajakseen johtavan ylilääkärin tai terveydenhuollon 
vastaavan johtajan. HUSin edustajana ryhmässä oli HUSin 
perusterveydenhuollon yksikön johtaja. Asetuksen mukaan 
sairaanhoitopiirin perusterveydenhuollon yksikön tehtäviin kuuluu mm. 
järjestämissuunnitelman laadinnan koordinointi sairaanhoitopiiritasolla.

PKS-Soster hyväksyi kokouksessaan 31.5.2013 osaltaan 
järjestämissuunnitelman ja se viedään kunkin kunnan päätöksenteossa 
hyväksyttäväksi. Liitteenä oleva järjestämissuunnitelmaehdotus tulee 
hyväksyä samansisältöisenä kaikissa HYKS-alueen kunnissa.

HUS on pyytänyt kuntia toimittamaan esityksensä terveydenhuollon 
järjestämissuunnitelmaksi 30.9.2013 mennessä.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Laura Räty

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Ehdotus HYKS-alueen järjestämissuunnitelmaksi 2013-2016

Otteet
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Ote Otteen liitteet
Helsingin ja Uudenmaan 
sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

Muutoksenhakukielto, valmistelu
Liite 1

Tiedoksi

Sosiaali- ja terveyslautakunta

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 09.09.2013 § 970

Pöydälle 09.09.2013

HEL 2013-008301 T 06 00 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Laura Räty

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Sosiaali- ja terveyslautakunta 20.08.2013 § 259

HEL 2013-008301 T 06 00 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti omalta osaltaan hyväksyä 
ehdotuksen HYKS-sairaanhoitoalueen järjestämissuunnitelmaksi 
vuosille 2013 – 2016 (liite 1).

Esittelijä
virastopäällikkö
Matti Toivola

Lisätiedot
Jukka Pellinen, hallintoylilääkäri, puhelin: 310 42305

jukka.pellinen(a)hel.fi
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§ 1000
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikoilla 
36 ja 37 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

sosiaali- ja terveyslautakunta  
- toinen jaosto 5.9.2013
  
varhaiskasvatuslautakunta 10.9.2013

  

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Laura Räty

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten 
viikoilla 36 ja 37 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

sosiaali- ja terveyslautakunta  
- toinen jaosto 5.9.2013
  
varhaiskasvatuslautakunta 10.9.2013

  

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Laura Räty

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi
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§ 1001
Kulttuurijohtajan viran tilapäinen hoito 1.9.-31.10.2013

HEL 2013-003244 T 01 01 01 01

Päätös

Kaupunginhallitus päätti määrätä vs. kulttuurijohtaja Veikko Kunnaksen 
hoitamaan kulttuurikeskuksen kulttuurijohtajan avoinna olevaa virkaa 
1.9.-31.10.2013 väliseksi ajaksi 7380,00 euron suuruisen 
kokonaiskuukausipalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin, kuitenkin 
kauintaan siihen kunnes virkaan vakinaisesti valittu ottaa viran vastaan.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Ritva Viljanen

Lisätiedot
Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

hannu.hyttinen(a)hel.fi

Otteet

Ote Otteen liitteet
Nimetty Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, 
kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee määrätä vs. kulttuurijohtaja Veikko 
Kunnaksen hoitamaan kulttuurikeskuksen kulttuurijohtajan avoinna 
olevaa virkaa 1.9.-31.10.2013 väliseksi ajaksi 7380,00 euron suuruisen 
kokonaiskuukausipalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin, kuitenkin 
kauintaan siihen kunnes virkaan vakinaisesti valittu ottaa viran vastaan.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Ritva Viljanen

Lisätiedot
Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

hannu.hyttinen(a)hel.fi

Otteet

Ote Otteen liitteet
Nimetty Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, 
kaupunginhallitus
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Tiedoksi: Muutoksenhaku; oikaisuvaatimus, kaupunginhallitus

Kulttuurikeskus

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 25.03.2013 § 342

HEL 2013-003244 T 01 01 01 01

Päätös

Kaupunginhallitus päätti määrätä vs. kulttuurijohtaja Veikko Kunnaksen 
hoitamaan kulttuurikeskuksen kulttuurijohtajan avoinna olevaa virkaa 
1.4.-31.8.2013 väliseksi ajaksi 7380,00 euron suuruisen 
kokonaiskuukausipalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin, kuitenkin 
kauintaan siihen kunnes virkaan vakinaisesti valittu ottaa viran vastaan.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot
Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

hannu.hyttinen(a)hel.fi

Kulttuuri- ja kirjastolautakunta 12.03.2013 § 26

HEL 2013-003244 T 01 01 01 01

Päätös

Kulttuuri- ja kirjastolautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, että 
vs. kulttuurijohtaja Veikko Kunnas määrätään hoitamaan 
kulttuurijohtajan avointa virkaa 2.4.-31.8.2013 väliseksi ajaksi tai 
kunnes virkaan valittava ottaa tehtävän vastaan.

Käsittely

12.03.2013 Ehdotuksen mukaan

Esteelliset: Veikko Kunnas

Esittelijä
yhteispalvelupäällikkö
Anna Kaarina Piepponen

Lisätiedot
Anna Kaarina Piepponen, yhteispalvelupäällikkö, puhelin: 310 29871

anna.kaarina.piepponen(a)hel.fi
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§ 1002
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikoilla 
36 ja 37 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

eläintarhan johtokunta  
henkilöstökassatoimikunta  
kaupunginmuseon johtokunta  
kaupunginorkesterin johtokunta  
kulttuuri- ja kirjastolautakunta  
liikuntalautakunta 12.9.2013
nuorisolautakunta  
opetuslautakunta  
opetuslautakunnan ruotsinkielinen jaosto 5.9.2013
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 
viikoilla 36 ja 37 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

eläintarhan johtokunta  
henkilöstökassatoimikunta  
kaupunginmuseon johtokunta  
kaupunginorkesterin johtokunta  
kulttuuri- ja kirjastolautakunta  
liikuntalautakunta 12.9.2013
nuorisolautakunta  
opetuslautakunta  
opetuslautakunnan ruotsinkielinen jaosto 5.9.2013
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
(lukuun ottamatta 983 §)

Osku Pajamäki
puheenjohtaja
(983 §)

Anna Villeneuve
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Emma Kari Lasse Männistö

Tarja Tenkula
(lukuun ottamatta 983 §)

Arja Karhuvaara

Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Helsingin kaupungin 
kirjaamossa (Pohjoisesplanadi 11-13) 24.09.2013 ja asianosaista 
koskeva päätös on lähetetty seuraavana arkityöpäivänä pöytäkirjan 
nähtävänäpitämisestä.
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Anna Villeneuve
ts. hallintosihteeri
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 974, 976 - 985, 987, 989 - 994, 996 - 1000 ja 1002 §:t

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 § 

2
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 975, 986 ja 988 §:t

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §

3
VALITUSOSOITUS

Pöytäkirjan 995 §

Tähän päätökseen saa hakea muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on 
kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös 
välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

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

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on 
asetettu yleisesti nähtäväksi.

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

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on seuraava:

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

Valituksen muoto ja sisältö

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

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

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

siihen vaaditaan tehtäväksi
 perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

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

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

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

Valitukseen on liitettävä

 päätös, johon haetaan muutosta, joko alkuperäisenä tai 
jäljennöksenä

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

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

Hallinto-oikeus perii muutoksenhakuasian käsittelystä 90 euron 
oikeudenkäyntimaksun.

Pöytäkirja

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

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

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

4
OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Pöytäkirjan 1001 §

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.

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

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


