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Kokouspaikka Kaupunginhallituksen istuntosali

Läsnä

Jäsenet

Rauhamäki, Tatu puheenjohtaja
Pajamäki, Osku 1. varapuheenjohtaja
Kari, Emma 2. varapuheenjohtaja
Hakola, Juha
Halla-aho, Jussi
Karhuvaara, Arja
Männistö, Lasse
Oskala, Hannu
Puhakka, Sirpa
Rantala, Marcus
Tenkula, Tarja
Torsti, Pilvi
Hamid, Jasmin varajäsen
Kivekäs, Otso varajäsen
Nieminen, Jarmo varajäsen

Muut

Puoskari, Mari kaupunginvaltuuston puheenjohtaja
Bogomoloff, Harry kaupunginvaltuuston 1. 

varapuheenjohtaja
poistui 16:25, poissa: 1071 §

Pajunen, Jussi kaupunginjohtaja
Räty, Laura apulaiskaupunginjohtaja
Viljanen, Ritva apulaiskaupunginjohtaja
Ratasvuori, Eila hallintojohtaja

poistui 16:25, poissa: 1071 §
Saxholm, Tuula talousarviopäällikkö

vs. rahoitusjohtaja
Tulensalo, Hannu henkilöstöjohtaja
Sarvilinna, Sami kaupunginlakimies
Waronen, Eero viestintäpäällikkö
Peltonen, Antti vs. päätösvalmisteluyksikön 

päällikkö
poistui 16:14, läsnä: 1053 - 1059 §:t

Hyttinen, Hannu kaupunginsihteeri
Matikainen, Kristiina kaupunginsihteeri
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Mickwitz, Leena kaupunginsihteeri
poistui 16:25, poissa: 1071 §

Rautanen, Marja-Liisa kaupunginsihteeri
Sippola-Alho, Tanja kaupunginsihteeri
Vallittu, Anja kaupunginsihteeri
Villeneuve, Anna ts. hallintosihteeri
Lindell, Harri Perussuomalaisten valtuustoryhmän 

puheenjohtaja
saapui 16:55, poistui 17:55, läsnä: 
osa 1071 §

Månsson, Björn Ruotsalaisen kansanpuolueen 
valtuustoryhmän puheenjohtaja
saapui 16:41, poistui 17:55, läsnä: 
osa 1071 §
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§ Asia

1053 Kj/1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä 
pöytäkirjan tarkastajien valinta

1054 Kj/2 Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano

1055 Kj/1 V 23.10.2013 Lainan myöntäminen Pallo-Pojat Juniorit ry:n 
perustettavalle yhtiölle

1056 Kaj/1 V 23.10.2013 Taka-Töölön tontin 484/4 osan asemakaavan 
muuttaminen (nro 12193, Taivallahden kasarmin alueen itäosa)

1057 Kaj/2 V 23.10.2013 Haagan tontin 29049/3 asemakaavan muuttaminen (nro 
12184, Mäkipellontie 15)

1058 Kj/3 Opetuslautakunnan virkamatka Berliiniin, Saksaan 14. - 17.1.2014

1059 Kj/4 Lainan myöntäminen Meilahden Veneilijät ry:lle

1060 Kj/5 Lainan myöntäminen Culminatum Innovation Oy Ltd:lle

1061 Kj/6 Valtuutettu Sari Näreen toivomusponsi kiertävän neurologin 
vakanssista

1062 Kj/7 Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

1063 Kj/8 Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

1064 Ryj/1 Lausunnon antaminen Metsähallitukselle Sipoonkorven 
kansallispuiston hoito- ja käyttösuunnitelmasta

1065 Ryj/2 Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

1066 Kaj/1 Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

1067 Stj/2 Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

1068 Sj/1 Helsingin hallinto-oikeuden päätös koskien Malmin, Pukinmäen ja 
Puistolan (Nurkkatien ala-aste, Puistolan ala-aste) kouluverkkoa

1069 Sj/2 Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen merkitseminen tiedoksi

1070 Sj/3 Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

1071 Stj/1 Iltakouluasia: Sote-ratkaisut metropolialueella
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§ 1053
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä 
pöytäkirjan tarkastajien valinta 

Päätös

Kaupunginhallitus päätti todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja 
päätösvaltaiseksi.

Samalla kaupunginhallitus päätti valita pöytäkirjantarkastajiksi jäsenet 
Tenkulan ja Karhuvaaran sekä varatarkastajiksi jäsenet Karin ja Halla-
ahon.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee todeta kokouksen laillisesti koolle 
kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Samalla kaupunginhallitus päättänee valita pöytäkirjantarkastajiksi 
jäsenet Tenkulan ja Rissasen sekä varatarkastajiksi jäsenet Karin ja 
Halla-ahon.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen
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§ 1054
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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§ 1055
V 23.10.2013 Lainan myöntäminen Pallo-Pojat Juniorit ry:n 
perustettavalle yhtiölle

HEL 2013-008505 T 02 05 03 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää, että kaupunginvaltuusto päättäisi 
seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee myöntää Pallo-Pojat Juniorit ry 
perustettavan yhtiön lukuun 200 000 euron lainan urheilu- ja 
ulkoilurahaston varoista Hernesaaren kenttähankkeen rahoittamiseen 
seuraavin ehdoin:

Laina-aika: Laina on maksettava takaisin tasalyhennyksin viiden 
vuoden kuluessa siten, että laina-aika päättyy 31.5.2018.

Lainan korko: Lainasta maksettava korko on peruskoron suuruinen.

Lainan vakuus: Lainansaaja panttaa lainan vakuudeksi 
kenttäkiinteistöön kiinnitettyjä panttikirjoja, jotka ovat 
etuoikeusjärjestyksessä 90 %:n puitteissa kiinteistöviraston 
vahvistamasta hankinta-arvosta tai muun talous- ja 
suunnittelukeskuksen hyväksymän vakuuden.

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

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Keijo Härkönen, rahoitusasiantuntija, puhelin: 310 25656

keijo.harkonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Lainahakemus 

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hakija Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee esittää, että kaupunginvaltuusto päättäisi 
seuraavaa:
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Kaupunginvaltuusto päättänee myöntää Pallo-Pojat Juniorit ry 
perustettavan yhtiön lukuun 200 000 euron lainan urheilu- ja 
ulkoilurahaston varoista Hernesaaren kenttähankkeen rahoittamiseen 
seuraavin ehdoin:

Laina-aika: Laina on maksettava takaisin tasalyhennyksin viiden 
vuoden kuluessa siten, että laina-aika päättyy 31.5.2018.

Lainan korko: Lainasta maksettava korko on peruskoron suuruinen.

Lainan vakuus: Lainansaaja panttaa lainan vakuudeksi 
kenttäkiinteistöön kiinnitettyjä panttikirjoja, jotka ovat 
etuoikeusjärjestyksessä 90 %:n puitteissa kiinteistöviraston 
vahvistamasta hankinta-arvosta tai muun talous- ja 
suunnittelukeskuksen hyväksymän vakuuden.

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

Tiivistelmä

Pallo-Pojat Juniorit ry on Helsingin piirin kolmanneksi suurin 
jalkapalloseura ja toimii kantakaupungin alueella keskittyen etenkin 
lasten ja nuorten toimintaan. Seura toimi aiemmin Jätkäsaaren 
kentällä, mutta alueen rakennustöiden vuoksi kenttä jouduttiin 
siirtämään ja vuokrasopimus sen osalta purettiin joulukuussa 2012. 
Liikuntajohtaja päätti 19.6.2013 vuokrata 1.6.2013 - 31.5.2018 väliselle 
ajalle noin 6430 m²:n alueen Hernesaaren jalkapallokenttäalueelta 
Pallo-Pojat Juniorit ry:n perustettavalle yhtiölle. Hernesaaren 
kenttäalueelle tullaan rakentamaan jalkapallonurmi ja uusi ylipainehalli. 
Hankkeen kokonaiskustannukset 500 000 euroa rahoitetaan mm. 
omarahoituksella ja kaupungilta haettavalta 200.000 euron lainalla.

Esittelijä

Esittelijä pitää liikuntalautakunnan lausuntoon viitaten 200 000 euron 
suuruisen lainan myöntämistä Pallo-Pojat Juniorit ry:n perustettavan 
yhtiön lukuun perusteltuna. Urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston varoja on 
käytettävissä 8,8 miljoonaa euroa ja korko on tällä hetkellä 0,75 % . 
Mikäli kaupunginvaltuusto myöntää esitetyn lainan, tulee 
kaupunginhallitus toimeenpanopäätöksessään kehottamaan 
hallintokeskuksen oikeuspalveluita laatimaan laina-asiakirjat.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Keijo Härkönen, rahoitusasiantuntija, puhelin: 310 25656

keijo.harkonen(a)hel.fi
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Liitteet

1 Lainahakemus 

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hakija Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Liikuntavirasto
Talous- ja suunnittelukeskus
Oikeuspalvelut

Päätöshistoria

Liikuntalautakunta 12.09.2013 § 172

HEL 2013-008505 T 02 05 03 00

Päätös

Liikuntalautakunta päätti todeta Hernesaaren kenttä- ja hallihanketta 
koskevasta lainahakemuksesta kaupunginhallitukselle lausuntonaan 
seuraavaa:

Saapunut hakemus ja sen käsittelijätaho

Pallo-Pojat Juniorit ry esittää perustettavan yhtiön nimissä 
hallintokeskukselle osoittamassaan hakemuksessa kaupungin lainan 
myöntämistä urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston varoista Hernesaaren 
kentälle, osoitteessa Hernematalankatu 1, toteutettavasta 
kenttähankkeesta aiheutuvien kustannusten kattamiseen. 

Pallo-Pojat Juniorit ry hakee perustettavan yhtiön nimiin hakemuksessa 
esitetyin perustein lainaa 200 000 euroa, siten että laina-aika päättyy 
maa-alueen vuokrasopimuksen päättyessä 31.5.2018. 

Kaupungin urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston varoja hoitaa 
kaupunginhallitus. Pallo-Pojat Juniorit ry:n lainahakemus tulee lähettää 
edelleen kaupunginhallitukselle ja liikuntalautakunnan tulee antaa 
asiasta samalla lausuntonsa. 

Taustatiedot

Liikuntalautakunta (12.6.2011, 150 §) on hyväksynyt omalta osaltaan 
seurojen kanssa toteutettavien hankkeiden yhteistoimintaa sekä 
hakemusten käsittelyä koskevat periaatteet, joiden mukaan seurojen 
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kanssa pyritään toteuttamaan jo vakiintuneen käytännön myötä kaksi 
yhteistoimintakenttää per vuosi. 

Liikuntatoimen ja Suomen Palloliiton Helsingin piiri ry:n 
olosuhdevaliokunnan edustajat ovat tältä pohjalta systemaattisesti 
yhteistoimin kehittäneet niitä toimintaperiaatteita, millä seurojen ja lii-
kuntaviraston yhteisiä jalkapallon olosuhdehankkeita toteutetaan ja 
luotu ne kriteerit, joita seuran tulee noudattaa omassa 
olosuhdehankkeessa.

Liikuntalautakunnan hyväksymien toimintaperiaatteen mukaan 
seurojen kanssa käydään ensin keskustelut mahdollisista 
kenttähankkeista ja hankkeet valmistellaan yhteistuumin siihen 
pisteeseen, että ne ovat toteuttamiskelpoisia. Tämän jälkeen seurat 
lähettävät kenttähankkeen toteuttamiseksi maa-alueen 
vuokraushakemuksen liikuntalautakunnalle tai liikuntajohtajalle. 
Liikuntajohtaja voi tehdä vuokrauspäätöksen, mikäli vuokraus on 
maksimissaan kuusi vuotta.

Pallo-Pojat Juniorit ry:n hakemuksessa on kyse yhdestä esitetystä 
seurahankkeesta. Liikuntajohtaja on tehnyt vuokrauspäätöksen 
(19.6.2013, 30 §) noin 6430 m²:n alueen vuokraamisesta Hernesaaren 
jalkapallokenttäalueelta Pallo-Pojat Juniorit ry:lle perustettavan yhtiön 
nimiin. Vuokra-aika 1.6.2013 - 31.5.2018.

Hakijataho, hanke- ja rahoitussuunnitelmat

Pallo-Pojat Juniorit ry on rekisteröity yhdistysrekisteriin 25.10.1995 ja 
sen toimialana on pääasiallisesti jalkapallotoiminta ja sen edistäminen 
ja kehittäminen. Pallo-Pojat Juniorit ry on Helsingin piirin kolmanneksi 
suurin jalkapallo seura, jolla on n. 860 rekisteröityä jäsentä. Seura 
keskittyy etenkin 6-15 -vuotiaiden lasten ja nuorten pelaajien 
kasvattajatoimintaan pääasiallisesti kantakaupungin alueella. 
Jalkapalloharrastajamäärät kasvavat edelleen ja kenttävuoroista on 
pulaa, joka hankaloittaa etenkin juniori-ikäisten harrastamista. 
Nimenomaan kantakaupungin alueella tilanne on hankala ja 
harjoitusvuoroja on jouduttu hakemaan oman toiminta-alueen 
ulkopuolelta.  

Pallo-Pojat Juniorit ry toimi aiemmin Jätkäsaaren kentällä. Kenttä  on 
määrätty siirtämään pois Jätkäsaaren rakennustöiden alta. 
Vuokrasopimus  Hernesaaren Juniorikupla Oy:n kanssa on purettu 
liikuntajohtajan päätöksellä joulukuussa 2012. Käytyjen neuvottelujen 
jälkeen päädyttiin vuokraamaan Hernesaaressa oleva kenttäalue Pallo-
Pojat Juniorit ry:lle perustettavan yhtiön nimiin korvaamaan 
Jätkäsaaren kenttä. 
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Hernesaaren kenttäalueelle tullaan rakentamaan jalkapallonurmi ja 
uusi ylipainehalli, joka pystytetään syksyisin loka-marraskuussa ja 
puretaan keväällä huhtikuussa. 

Rahoitussuunnitelman mukaan hankkeen kokonaiskustannukset ovat 
500 000 euroa. Kustannukset on tarkoitus rahoittaa mm. 
omarahoituksella ja kaupungilta haettavalta 200.000 euron lainalla. 

Asemakaava ja alueen hallinta

Kiinteistövirasto on vuokrannut 2.4.2013, 43 § Hernesaaren 
jalkapallokenttäalueen sisäisenä vuokrauksena liikuntavirastolle 
1.4.2014 lukien toistaiseksi kolmen kuukauden irtisanomisajoin 
kuitenkin kauintaan 31.3.2019 saakka. Vuokra-alueen tunnus Y3120-
13. Vuokra-alue käsittää 6 430 m²:n suuruisen alueen korttelin 20240 
tontista 4, osoitteessa Hernematalankatu 1. Alue on liikuntaviraston 
ulkoliikuntaosaston hallinnassa. 

Urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston säännöt, lainan myöntämisen edellytykset 

Rakennushanke palvelee toteutuessaan liikuntatarkoituksia ja on näin 
Helsingin kaupungin urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston sääntöjen 3 §:n 
mukainen hanke sekä myös hakijatahon hakemuksessaan esille 
tuomista lähtökohdista ajatellen perusteltu hankekokonaisuus.

Liikuntalautakunnan lausunto

Jalkapallo on eräs suosituimmista urheilulajeista erityisesti lasten ja 
nuorten keskuudessa. Helsingissä jalkapallon kehitystä rajaavana 
tekijänä on ollut erityisesti talvikäyttöön soveltuvien liikuntapaikkojen 
vähäisyys. Jalkapallotoiminnan edellytysten parantaminen vastaavalla 
tavalla kuin nyt esitetyssä rakennushankkeessa ei ole kaupungin 
puolelta toteutettavissa tulevien vuosien taloussuunnitelmakauden 
aikana.

Liikuntatoimen kannalta nyt esitettyä hanketta on pidettävä 
kannatettavana sen täydentäessä kaupungin liikuntapalveluja sekä 
kaupungin lainan myöntämistä hakijalle urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston 
varoista kaupungin edun mukaisena.

Pallo-Pojat Juniorit ry hakee perustettavan yhtiön nimissä 
kokonaiskustannuksiltaan 500 000 euron hankkeelle 200 000 euron 
lainaa Helsingin kaupungilta. Liikuntalautakunta on aiemmin 
tarkoituksenmukaisiksi katsomissaan hankkeissa puoltanut 
maksimissaan 40 prosentin lainaosuutta hankkeen 
kokonaiskustannuksista. 
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Liikuntalautakunta puoltaa omalta osaltaan nyt ilmoitetuilla 
kokonaiskustannuksilla ja esitetyllä rahoitussuunnitelmalla 200 000 
euron lainan myöntämistä Pallo-Pojat Juniorit ry:n perustettavalle 
yhtiölle kaupungin urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston varoista 
käytettäväksi osarahoituksena jalkapallon tekonurmikentän ja hallin 
rakentamiseen, siten että laina-aika päättyy 31.5.2018, jolloin myös 
heidän kanssa tehty vuokrasopimus päättyy. 

Esittelijä
osastopäällikkö
Stefan Fröberg

Lisätiedot
Arja Eloranta, sihteeri, puhelin: 310 87902
Stefan Fröberg, osastopäällikkö, puhelin: 310 87901
Jyrki Inkinen, kenttäpäällikkö, puhelin: 310 87904
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§ 1056
V 23.10.2013 Taka-Töölön tontin 484/4 osan asemakaavan 
muuttaminen (nro 12193, Taivallahden kasarmin alueen itäosa)

HEL 2012-016189 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että 
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee hyväksyä 14. kaupunginosan (Taka-
Töölö) korttelin nro 484 tontin nro 4 osan asemakaavan 
muutosehdotuksen 16.4.2013 päivätyn ja 24.9.2013 muutetun 
asemakaavapiirustuksen nro 12193 mukaisena ja selostuksesta 
ilmenevin perustein.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Ritva Viljanen

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

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12193 kartta, päivätty 16.4.2013, 
muutettu 24.9.2013

2 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12193 selostus, päivätty 
16.4.2013, muutettu 24.9.2013, päivitetty Kslk:n 24.9.2013 päätöksen 
mukaiseksi

3 Tehdyt muutokset
4 Vuorovaikutusraportti 16.4.2013, täydennetty 24.9.2013
5 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
Liite 5

Museovirasto, 
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kulttuuriympäristön suojelu
Helsingin seudun 
ympäristöpalvelut-
kuntayhtymä/Vesihuolto
Helen Sähköverkko Oy

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee esittää kaupunginvaltuustolle, että 
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee hyväksyä 14. kaupunginosan (Taka-
Töölö) korttelin nro 484 tontin nro 4 osan asemakaavan 
muutosehdotuksen 16.4.2013 päivätyn ja 24.9.2013 muutetun 
asemakaavapiirustuksen nro 12193 mukaisena ja selostuksesta 
ilmenevin perustein.

Tiivistelmä

Asemakaavan muutosehdotus mahdollistaa Taivallahden kasarmien 
(ent. Autokomppania) muuttamisen palvelutoimintojen käyttöön, 
asumiseen, palveluasuntolakäyttöön ja liiketiloiksi, josta 
päivittäistavarakaupan myymäläkäyttöön (enintään 2 000 k-m2). 
Autokomppanian kasarmi on arkkitehti Martta Martikaisen, myöhemmin 
Ypyä, päätyö puolustusministeriön rakennustoimistossa ja se on 
merkitty sekä valtakunnallisesti merkittävien rakennettujen 
kulttuuriympäristöjen luetteloon (RKY 2009) että kansainväliseen 
modernin arkkitehtuurin merkkiteoksia käsittävään (Docomomo) 
luetteloon. Rakennukset suojellaan. Asemakaavan toteuttamisesta ei 
aiheudu kaupungille kustannuksia.

Rakennusoikeus tontin 484/4 osalla on yhteensä 10 550 k-m2. 
Rakennusoikeus on osoitettu niin, että se vastaa toteutunutta tilannetta.

Esittelijä

Tontti 484/4 sijaitsee Taka-Töölössä Mechelininkadun ja Pohjoisen 
Hesperiankadun kulmassa Taivallahden rannalla hyvien 
virkistysmahdollisuuksien äärellä.

Tontin omistaa Senaatti-kiinteistöt.

Suunnittelun vaiheet ja vuorovaikutus

Kaavoitustyö on käynnistetty Senaatti-kiinteistöjen aloitteesta. 
Osallistuminen ja vuorovaikutus on järjestetty osallistumis- ja 
arviointisuunnitelman mukaisesti. Osallistumis- ja 
arviointisuunnitelmasta esitettiin yksi mielipide.
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Helsingin Yleiskaava 2002:ssa alue on kerrostalovaltaista aluetta. 
Taivallahden kasarmien alueella on kulttuurihistoriallisesti, 
rakennustaiteellisesti ja maisemakulttuurin kannalta merkittävän alueen 
lisämerkintä. Nyt laadittu asemakaavan muutos on yleiskaavan 
mukainen.

Voimassa olevan asemakaavan nro 3268 mukaan tontti on yleisten 
rakennusten korttelialuetta. Yleisten rakennusten tontille ei ole 
määritelty rakennusoikeutta.

Kaavamuutoksen valmistelun yhteydessä on tehty 
viranomaisyhteistyötä Museoviraston, kaupunginmuseon ja 
rakennusvalvontaviraston kanssa. Tontin länsiosan 
asemakaavaehdotus (nro 11700) on ollut nähtävillä vuonna 2009 mutta 
sitä ei saatettu valtuuston hyväksyttäväksi. Tuolloin tontille oli 
suunniteltu asuinrakennus, jonka kansainvälisen arkkitehtuurikilpailun 
voitti Steven Holl yhdessä Vesa Honkosen kanssa.

Kaavamuutoksen valmisteluun liittyen on asemakaavaosastolle 
saapunut kirjeitse yksi mielipide. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa 
koskevassa mielipiteessä Töölö- Seura Sällskapet Tölö ry 18.4.2005 
ilmoitti, että se pitää hyvänä alueen kaavoittamista, suojeluhenkistä 
suunnittelua ja nykyisen kaikkea kunnostusta vailla olevan tilanteen 
korjaamista. Lisäksi on esitetty suullisia mielipiteitä.

Asemakaavan muutosehdotukseen tehdyt muutokset

Asemakaavan muutosehdotus oli julkisesti nähtävillä 26.4.–27.5.2013. 
Ehdotuksesta tehtiin yksi muistutus.

Ehdotuksesta saatiin Helsingin Energia -liikelaitoksen ja Helen 
Sähköverkko Oy:n, Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän 
(HSY) vesihuollon, kiinteistölautakunnan, rakennusvalvontaviraston, 
yleisten töiden lautakunnan, pelastuslautakunnan ja 
ympäristölautakunnan sekä Museoviraston ja Uudenmaan elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY-keskus) lausunnot. 

Lausunnoissa esitettiin, että korjattaisiin muuntamoa käsittelevää 
tekstiä selostuksessa, laajennettaisiin pilaantuneita maita koskeva 
määräys koskemaan myös rakennusten rakenteita, huomioitaisiin 
rakennusten käyttötavan muuttuessa, että kiinteistöjen poistumis-, 
pelastustie- sekä palotekniset järjestelyt ovat riittävät uuteen 
käyttötapaan nähden, tehtäisiin yleissuunnitelma mainoslaitteiden 
sijoittamisesta ja merkittäisiin parvia koskeva 
lisärakentamismahdollisuus lisäkerrosalaksi. 

Uudenmaan ELY-keskus katsoo, että asemakaavan muutosehdotus 
huomioi kattavin suojelumääräyksin riittävästi valtakunnallisesti 
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merkittävään kulttuuriympäristöön kuuluvien rakennusten eksteriöörin 
ja interiöörin sekä ympäristön suojelutavoitteet. Melun osalta 
kaavamääräykset ovat riittävät. 

Museoviraston näkemyksen mukaan asemakaavan muutosehdotus 
täyttää kohteen rakennuksille ja pihatiloille annetut suojelutavoitteet. 
Suojelumääräykset ovat perusteelliset, oikein kohdennetut ja myös 
sisätilojen osalta riittävät.

Muissa lausunnoissa ei ollut huomautettavaa.

Muistutus kohdistui alueen käyttötarkoitukseen, jota pidettiin alueen 
luonteeseen nähden liian rajoittavana ja että kaavaa muutettaisiin siten, 
että käyttötarkoitus olisi enemmän julkista ja yhteisöä palvelevaa 
käyttöä.

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti 24.9.2013 muuttaa asemakaavan 
muutosehdotusta lausuntojen ja muistutuksen johdosta. Muutokset 
ilmenevät esityslistan liitteestä 3. Tehdyt muutokset eivät ole 
olennaisia, joten ehdotusta ei ole tarpeen asettaa uudelleen nähtäville. 

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 5.8.2013 
Maankäyttösopimus sisältyy esityslistan oheismateriaaliin. 

Esittelijä toteaa, että päätösehdotus on lautakunnan esityksen 
mukainen.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Ritva Viljanen

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

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12193 kartta, päivätty 16.4.2013, 
muutettu 24.9.2013

2 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12193 selostus, päivätty 
16.4.2013, muutettu 24.9.2013, päivitetty Kslk:n 24.9.2013 päätöksen 
mukaiseksi

3 Tehdyt muutokset
4 Vuorovaikutusraportti 16.4.2013, täydennetty 24.9.2013
5 Osa päätöshistoriaa

Oheismateriaali

1 Ilmakuva
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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
Liite 5

Museovirasto, 
kulttuuriympäristön suojelu
Helsingin seudun 
ympäristöpalvelut-
kuntayhtymä/Vesihuolto
Helen Sähköverkko Oy

Tiedoksi

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

Päätöshistoria

Kaupunkisuunnittelulautakunta 24.09.2013 § 296

HEL 2012-016189 T 10 03 03

Ksv 0837_2, Pohjoinen Hesperiankatu 35, karttaruutu G3/R3

Päätös

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti lähettää 16.4.2013 päivätyn ja 
24.9.2013 muutetun 14. kaupunginosan (Taka-Töölö) korttelin 484 
osaa tontista 4 koskevan asemakaavan muutosehdotuksen nro 12193 
kaupunginhallitukselle puoltaen sen hyväksymistä, ja esittää etteivät 
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tehty muistutus ja annetut lausunnot anna aihetta muihin 
toimenpiteisiin.

Lautakunta päätti todeta, että asemakaavan muutosehdotusta on 
muutettu, kuten liitteestä 4 ja kaavaselostuksesta yksityiskohtaisesi 
ilmenee. 

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

Lisäksi lautakunta päätti antaa kaupunkisuunnittelulautakunnan 
esityksestä ja vuorovaikutusraportista ilmenevät vastaukset kaupungin 
perusteltuna kannanottona tehtyyn muistutukseen.

16.04.2013 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Esittelijä
asemakaavapäällikkö
Olavi Veltheim

Lisätiedot
Janne Prokkola, arkkitehti, puhelin: 310 37233

janne.prokkola(a)hel.fi
Mika Kaalikoski, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37433

mika.kaalikoski(a)hel.fi
Leena Makkonen, arkkitehti, rakennussuojelu, puhelin: 310 37262

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

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

peik.salonen(a)hel.fi

Kiinteistölautakunta 27.06.2013 § 358

HEL 2012-016189 T 10 03 03

Kiinteistökartta G3 R3, Pohjoinen Hesperiankatu 35

Päätös

Lautakunta päätti antaa kaupunkisuunnittelulautakunnalle 14. 
kaupunginosan (Taka-Töölö) korttelin 484 tontin 4 osaa koskevasta 
asemakaavan muutosehdotuksesta nro 12193 (jäljempänä 
kaavamuutos) seuraavan lausunnon:

Lautakunta toteaa, että Taivallahden kasarmien tontin 14484/4 
kaavoitustyö on käynnistetty tontin omistajan Suomen Valtio / Senaatti-
kiinteistöjen aloitteesta.

Kaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa puolustusvoimien 
käytössä olleiden kasarmien muuttaminen palvelutoimintojen käyttöön, 
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asumiseen, vanhusten asuntolakäyttöön ja myymäläkäyttöön. Alueen 
rakennukset suojellaan. Uusille tonteille 14484/39 ja 40 (PA/s) on 
merkitty palvelu- ja asuinkerrosalaa toteutuneen tilanteen mukaisesti 
yhteensä 10 550 k-m². Autohalliin tulee sijoittaa päivittäistavarakaupan 
myymälätiloja yhteensä enintään 2 000 k-m².

Lautakunnalla ei ole huomauttamista itse kaavamuutosehdotuksen 
johdosta.

Kiinteistölautakunta ilmoittaa, että se on aiemmin 15.4.2009 antanut 
lausunnon Taivallahden kasarmin länsiosaa ja viereisiä asuntotontteja 
koskevasta asemakaavan muutosehdotuksesta nro 11700.

Kaavamuutos korottaa tontin 14484/4 osan arvoa merkittävästi, joten 
kaupunginhallituksen 9.2.2004 tekemän maapoliittisen päätöksen 
mukaiset neuvottelut tulee käydä tontin omistajan kanssa.

Kaavamuutoksen käsittelyä ei tulisi jatkaa ennen kuin tontin omistajan 
kanssa on tehty sopimus.

Esittelijä
osastopäällikkö
Juhani Tuuttila

Lisätiedot
Esko Patrikainen, apulaisosastopäällikkö, puhelin: 310 36471

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

kirsi.federley(a)hel.fi

Pelastuslautakunta 18.06.2013 § 77

HEL 2012-016189 T 10 03 03

Päätös

Pelastuslautakunta päätti antaa asiasta seuraavan lausunnon:

Rakennusten käyttötavan muuttuessa tulee huomioida, että 
kiinteistöjen poistumis-, pelastustie- sekä palotekniset järjestelyt ovat 
riittävät uuteen käyttötapaan nähden.

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

Esittelijä
pelastuskomentaja
Simo Wecksten

Lisätiedot
Pulmu Waitinen, palotarkastaja, puhelin
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pulmu.waitinen(a)hel.fi

Ympäristölautakunta 11.06.2013 § 186

HEL 2012-016189 T 10 03 03

Päätös

Ympäristölautakunta päätti antaa seuraavan lausunnon.

Liikenteen melu- ja ilmanlaatuhaitat

Mechelininkadun liikenne tuottaa alueella melu- ja ilmanlaatuhaittoja. 
Kaavamääräysten mukaan asuinhuoneiden sijoittaminen kadun varrelle 
on kielletty, mikä lieventää liikenteen haittoja. Meluselvityksen mukaan 
sisäpihalle muodostuu melukatveeseen jääviä suojaisempia 
oleskelualueita. 

Mechelininkadun varren rakennukseen on suunniteltu sijoitettavaksi 
joko asuntoja tai vanhusten palveluasuntoja. Rakennusten sisäilmaotto 
on määrätty järjestettäväksi kadun liikennemääräennustetta vastaavan 
minimisuositusetäisyyden päästä. Pienimuotoisessa 
täydennysrakentamisessa ratkaisua voidaan pitää hyväksyttävänä 
tuloilman laadun turvaamiseksi. Tuloilman hiukkassuodatukseen tulee 
tällaisissa kohteissa kuitenkin kiinnittää erityistä huomiota. 
Viimeaikaiset koulu- ja asuinhuoneistossa tehdyt tutkimukset antavat 
alustavasti viitteitä siitä, että tavanomaista paremmalla 
ilmansuodatuksella voidaan pienentää sisäilman 
pienhiukkaspitoisuuksia, jos rakennuksen ulkovaipan vuodot voidaan 
hallita.

Maaperän ja rakennusten kunnostustarve

Kasarmialueella on ollut monia maaperää pilaavia toimintoja, kuten 
korjaamo, polttonesteen jakelupiste ja erilaisia huolto- ja varastohalleja. 
Tutkimuksissa on todettu kohonneita raskasmetalli- ja öljypitoisuuksia. 
Maaperää on kunnostettu vuosina 2004-2005 
ympäristövalvontapäällikön 19.11.2004 antamalla päätöksellä. 
Kunnostuksesta ympäristökeskukselle 23.2.2005 toimitettu 
loppuraportti on hyväksytty. Mikäli myöhemmissä kiinteistöllä tehdyissä 
tai tehtävissä selvityksissä ilmenee lisäkunnostustarpeita, tulee ne 
kaavamääräyksen mukaisesti toteuttaa viimeistään peruskorjauksen 
yhteydessä.

Vanhojen teollisessa käytössä olleiden rakennusten muuttaminen 
asumiseen edellyttää myös rakenteiden ja rakennusten alla olevan 
maaperän mahdollisen pilaantuneisuuden selvittämistä ja arviointia. 
Haitta-aineet ja/tai mikrobivauriot tai -riskit vanhoissa rakenteissa voivat 
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edellyttää kunnostustoimia, kun rakennus peruskorjataan 
asuinkäyttöön. 

Asemakaavaehdotuksessa rakennukset on merkitty sr-1- tai sr-2-
merkinnällä kaupunkikuvallisesti, rakennustaiteellisesti ja historiallisesti 
arvokkaiksi kohteiksi. Kaavamääräysten mukaan ”rakennusta tai sen 
osaa ei saa purkaa eikä siinä, suojeltavat sisätilat mukaan lukien, saa 
tehdä sellaisia korjaus-, muutos- tai lisärakentamistöitä, jotka 
heikentävät sen rakennustaiteellisia, historiallisia tai kaupunkikuvallisia 
arvoja tai muuttavat arkkitehtuurin ominaispiirteitä. Korjaamisen 
lähtökohtana tulee olla rakennuksen alkuperäisten rakenteiden, 
julkisivujen, autohallin vesikaton, ikkunoiden, ovien, parvekkeiden, 
bensiiniaseman katoksen sekä suojeltavien sisätilojen säilyttäminen 
yksityiskohtineen, materiaaleineen ja väreineen. Mikäli alkuperäisiä 
rakennusosia joudutaan pakottavista syistä uusimaan, se tulee tehdä 
alkuperäistoteutuksen mukaisesti.” Ympäristölautakunnan mielestä 
asemakaavamääräyksiä on tarpeen täydentää siten, että niissä 
mahdollisten terveyshaittojen ehkäisemiseksi myös velvoitetaan 
kunnostamaan pilaantuneet rakenteet. 

Esittelijä
ympäristöpäällikkö
Päivi Kippo-Edlund

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

eeva.pitkanen(a)hel.fi

Yleisten töiden lautakunta 11.06.2013 § 270

HEL 2012-016189 T 10 03 03

Päätös

Yleisten töiden lautakunta päätti antaa kaupunkisuunnitteluvirastolle 
seuraavan lausunnon:

Asemakaavan muutos mahdollistaa rakennustaiteellisesti, 
historiallisesti ja kaupunkikuvallisesti arvokkaiden kasarmirakennusten 
suojelun ja muuttamisen pihoineen asuin- ja liikekäyttöön. Muutos 
koskee tonttia, eikä siitä aiheudu kustannuksia yleisille alueille.

Yleisten töiden lautakunta puoltaa asemakaavan muutosehdotuksen 
hyväksymistä.

Esittelijä
kaupunginarkkitehti
Jukka Kauto

Lisätiedot
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Anu Kiiskinen, aluesuunnittelija, eteläinen suurpiiri, puhelin: 310 38419
anu.kiiskinen(a)hel.fi

Marko Jylhänlehto, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38237
marko.jylhanlehto(a)hel.fi
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§ 1057
V 23.10.2013 Haagan tontin 29049/3 asemakaavan muuttaminen (nro 
12184, Mäkipellontie 15)

Pöydälle 07.10.2013

HEL 2011-004783 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Ritva Viljanen

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 4
Liite 5

Helsingin seudun 
ympäristöpalvelut-
kuntayhtymä/Vesihuolto
Helen Sähköverkko Oy

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee esittää kaupunginvaltuustolle, että 
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee hyväksyä 29. kaupunginosan (Haaga, 
Etelä-Haaga) korttelin nro 29049 tontin nro 3 asemakaavan 
muutosehdotuksen 12.2.2013 päivätyn ja 17.9.2013 muutetun 
asemakaavapiirustuksen nro 12184 mukaisena ja selostuksesta 
ilmenevin perustein.

Tiivistelmä
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Asemakaavan muutos mahdollistaa kahden enintään kolmikerroksisen 
asuinrakennuksen rakentamisen nykyisen tyhjillään olevan 
hoitolaitoksen tontille. Voimassa olevan asemakaavan mukainen tontin 
käyttö sosiaali- ja terveydenhuoltoa palvelevien rakennusten tonttina on 
myös mahdollista. Asemakaavan toteuttamisesta ei aiheudu 
kaupungille kustannuksia.

Asemakaavan muutoksessa tontille on merkitty kerrosalaa 1 700 k-m2 
ja kaksi enintään kolmikerroksisen asuintalon rakennusalaa.

Esittelijä

Helsingin kaupunki omistaa tontin, joka on vuokrattu 
kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Mäkipellontie 15:lle.

Helsingin Yleiskaava 2002:ssa alue on kerrostalovaltaista aluetta. Nyt 
laadittu asemakaavan muutos on yleiskaavan mukainen.

Voimassa olevan asemakaavan nro 6049 mukaan tontti on sosiaalista 
toimintaa palvelevien rakennusten korttelialuetta, jolla rakennusoikeutta 
on 1 200 k-m2.

Suunnittelun vaiheet ja vuorovaikutus

Kaavoitustyö on käynnistetty tontinhaltijan aloitteesta.

Osallistuminen ja vuorovaikutus on järjestetty osallistumis- ja 
arviointisuunnitelman mukaisesti. 

Kaavamuutoksen valmistelun yhteydessä on tehty 
viranomaisyhteistyötä rakennusvalvontaviraston ja kaupunginmuseon 
kanssa. 

Kaavamuutoksen valmisteluun liittyen on saatu yhdeksän mielipidettä, 
joista viisi koski osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa ja neljä 
asemakaavan muutosluonnosta. Lisäksi on esitetty suullisia 
mielipiteitä. Mielipiteet kohdistuivat mm. uusien rakennusten 
korkeuteen ja kokoon, asuntojen lukumäärän kasvuun, asuntojen arvon 
oletettuun laskuun, puuston häviämiseen, valaistusolosuhteiden ja 
näkymien muuttumiseen, kirkon kaupunkikuvallisen aseman 
säilymiseen sekä liikenteen lisääntymiseen ja pysäköintiin.

Mielipiteet on kaavoitustyössä otettu huomioon siten, että rakennuksia 
on madallettu ja kadun puoleista rakennusta on siirretty kadusta 
etäämmälle samaan linjaan kirkon kanssa. Tontin itäreuna on merkitty 
istutettavaksi alueeksi. Päätyparvekkeiden etäisyydelle on määrätty 4 
metrin vähimmäisetäisyys naapurin rajasta ja autokannen 
rakentamismahdollisuus on poistettu. Osa puista on merkitty 
suojeltaviksi.
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Asemakaavan muutosehdotukseen tehdyt muutokset

Asemakaavan muutosehdotus oli julkisesti nähtävillä 8.3.–12.4.2013. 
Ehdotuksesta tehtiin yksi muistutus.

Asemakaavan muutosehdotuksesta saatiin yleisten töiden 
lautakunnan, kiinteistöviraston, sosiaali- ja terveysviraston, 
pelastuslautakunnan, Helen Sähköverkko Oy:n ja Helsingin seudun 
ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (HSY) lausunnot. 

Yleisten töiden lautakunta toteaa, ettei kaavamuutoksesta aiheudu 
kustannuksia rakennusvirastolle. Helsingin Energia on ilmoittanut, ettei 
sillä ole lausuttavaa kaavamuutosehdotuksesta. Muissa lausunnoissa 
ei ollut huomautettavaa kaavamuutosehdotuksesta. 

Muistutuksessa mm. pidettiin uusia rakennuksia liian korkeina 
ympäristöön ja kirkkoon nähden sekä naapuritonttia varjostavina, 
toivottiin aitaamisen kieltävän määräyksen poistoa ja 
enimmäiskorkeusmerkintöjä ajoyhteydelle. Lisäksi pidettiin 
epäoikeudenmukaisena mielipiteiden huomioimista vain osittain.

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti 17.9.2013 muuttaa asemakaavan 
muutosehdotusta muistutuksen johdosta seuraavasti:

− Kaavakartasta on poistettu tontin aitaamisen estävä määräys.

Muut tehdyt muutokset

− Selostuksen liitteisiin on lisätty ote 2. vaihemaakuntakaavasta.

− Selostukseen on lisätty esteettömyyttä koskeva kappale.

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

Kiinteistövirasto tulee tekemään vuokralaisen nykyiseen 
vuokrasopimukseen asemakaavan aiheuttamat muutokset.

Esittelijä toteaa, että päätösehdotus on lautakunnan esityksen 
mukainen.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Ritva Viljanen

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

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12184 kartta, päivätty 12.2.2013, 
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muutettu 17.9.2013
2 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12184 selostus, päivätty 

12.2.1203, muutettu 17.9.2013, päivitetty Kslk:n 17.9.2013 päätöksen 
mukaiseksi

3 Havainnekuva
4 Vuorovaikutusraportti 12.2.2013, täydennetty 17.9.2013
5 Osa päätöshistoriaa

Oheismateriaali

1 Ilmakuva

Otteet

Ote Otteen liitteet
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskus

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

Helsingin seudun 
ympäristöpalvelut-
kuntayhtymä/Vesihuolto
Helen Sähköverkko Oy

Tiedoksi

Kaupunkisuunnittelulautakunta
Kiinteistölautakunta
Rakennuslautakunta
Yleisten töiden lautakunta
Sosiaali- ja terveysvirasto
Helsingin Energia -liikelaitos
Pelastuslautakunta

Päätöshistoria

Kaupunkisuunnittelulautakunta 17.09.2013 § 289

HEL 2011-004783 T 10 03 03

Ksv 0740_19, Mäkipellontie 15, karttaruutu G5

Päätös
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Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti lähettää 12.2.2013 päivätyn ja 
17.9.2013 muutetun 29. kaupunginosan (Haaga, Etelä-Haaga) korttelin 
29049 tontin 3 asemakaavan muutosehdotuksen nro 12184 
kaupunginhallitukselle puoltaen sen hyväksymistä, ja esittää etteivät 
tehty muistutus ja annetut lausunnot anna aihetta muihin 
toimenpiteisiin.

Lautakunta päätti muuttaa asemakaavan muutosehdotusta 
seuraavasti: 

Muistutuksen johdosta tehty muutos

 Kaavakartasta on poistettu tontin aitaamisen estävä määräys.

Muut muutokset

 Selostuksen liitteisiin on lisätty ote 2. vaihemaakuntakaavasta.
 Selostukseen on lisätty esteettömyyttä koskeva kappale.

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

Lisäksi lautakunta päätti antaa kaupunkisuunnittelulautakunnan 
esityksestä ja vuorovaikutusraportista ilmenevän vastauksen 
kaupungin perusteltuna kannanottona tehtyyn muistutukseen.

12.02.2013 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Esittelijä
asemakaavapäällikkö
Olavi Veltheim

Lisätiedot
Sari Ruotsalainen, arkkitehti, puhelin: 310 37373

sari.ruotsalainen(a)hel.fi
Olga Bernitz, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37280

olga.bernitz(a)hel.fi

Pelastuslautakunta 21.05.2013 § 64

HEL 2011-004783 T 10 03 03

Päätös

Lautakunta päätti todeta, että sillä ei ole huomautettavaa 
pelastustoimen osalta koskien Haagan (29.ko) asemakaavan 
muutoksesta nro 12184, korttelin 29049 tontti 3, Mäkipellontie 15.

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

Lisätiedot
Esko Rantanen, johtava palotarkastaja, puhelin: 310 31232

esko.rantanen(a)hel.fi

Kiinteistövirasto 24.4.2013

HEL 2011-004783 T 10 03 03

Karttalehti G5 P3, Mäkipellontie 15

Kiinteistövirasto toteaa, että asemakaavan muutosalueen tontti on 
kaupungin omistuksessa. Tontti on vuokrattu Kiinteistöosakeyhtiö 
Helsingin Mäkipellontie 15:lle toimi- ja kuntoutustaloa varten ajaksi 
1.8.1969 -31.12.2030.

Asemakaavan muutoksessa tontin käyttötarkoitus muuttuu sosiaalista 
toimintaa palvelevien rakennusten korttelialueesta (YS) 
asuinrakennusten sekä sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palvelevien 
rakennusten korttelialueeksi (AYS). Tontin nykyinen rakennusoikeus 
1 200 k-m² kasvaa muutoksessa 1 700 k-m²:iin.

Kiinteistövirasto tulee tekemään vuokralaisen nykyiseen 
vuokrasopimukseen asemakaavan muutoksen aiheuttamat muutokset.

Kiinteistövirasto puoltaa tontin täydennysrakentamista, eikä sillä ole 
huomautettavaa asemakaavan muutoksen suhteen.

Lisätiedot
Kirsi Federley, tonttiasiamies, puhelin: 310 36451

kirsi.federley(a)hel.fi

Sosiaali- ja terveysvirasto 22.04.2013

HEL 2011-004783 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluvirasto on pyytänyt sosiaali- ja terveysviraston 
lausuntoa Haagan (29 ko) asemakaavan muutoksesta nro 12184, 
korttelin 29049 tontti 3, Mäkipellontie 5.  Asemakaavan muutosehdotus 
mahdollistaa kahden kolmikerroksisen asuinrakennuksen rakentamisen 
nykyisen tyhjillään olevan hoitolaitoksen tontille. Asemakaavan 
mukainen tontin käyttö sosiaali- ja terveydenhuoltoa palvelevien 
rakennusten tonttina on myös mahdollista. Asemakaavan muutoksen 
tavoitteena on lisätä asuntoja hyvien palvelujen ja liikenneyhteyksien 
läheisyydessä ja ohjata kaavamääräyksin uutta rakentamista 
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haagalaiseen ympäristön ja suojellun kirkon viereen sopivaksi. Kaavan 
toteuttaminen lisää esteettömien asuntojen määrää alueella, jossa 
hissillisten asuntojen tarve on suuri. Lausunnon määräaika on 
29.4.2013 mennessä. 

Kaavamuutos toteuttaa sosiaali- ja terveysviraston tavoitteita alueella. 
Sosiaali- ja terveysvirastolla ei ole huomautettavaa 
kaavamuutosehdotukseen.

Lisätiedot
Pirjo Sipiläinen, arkkitehti, puhelin: 310 42256

pirjo.sipilainen(a)hel.fi

Yleisten töiden lautakunta 16.04.2013 § 165

HEL 2011-004783 T 10 03 03

Päätös

Yleisten töiden lautakunta päätti antaa kaupunkisuunnitteluvirastolle 
seuraavan lausunnon:

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

Esittelijä
kaupunginarkkitehti
Jukka Kauto

Lisätiedot
Jere Saarikko, aluesuunnittelija, puhelin: 310 39857

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

marko.jylhanlehto(a)hel.fi

Kaupunginmuseo Kulttuuriympäristöyksikkö 9.1.2013

HEL 2011-004783 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluvirasto on pyytänyt kaupunginmuseon lausuntoa 
otsikon asiasta. Kaupunginmuseo lausuu pyydettynä seuraavaa.

Mäkipellontie 15 tontilla on vuonna 1970 rakennettu pääosin 
kaksikerroksinen terveydenhoidon erityislaitos, joka on tyhjillään. 
Tonttia ympäröivät asemakaavassa suojeltu kirkko, kaksi- ja 
kolmikerroksiset rivitalot sekä Mäkipellontien toisella puolella Haagan 
Helander-koti, enimmillään kolmikerroksinen vanhusten asuintalo.
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Tontille suunnitellaan kahta uutta asuinkerrostaloa nykyisen 
rakennuksen paikalle. Uudet rakennukset ovat pääosin 
kolmikerroksisia.

Kaupunginmuseon näkemyksen mukaan tontilla sijaitsevaan vuonna 
1970 rakennettuun laitosrakennukseen ei liity suojelutavoitteita. 
Suojellun kirkkorakennuksen läheisyyteen, sen takana sijaitsevalla 
tontille, esitetyt uudisrakennukset, eivät kaupunginmuseon 
näkemyksen mukaan merkittävällä tavalla muuta suojellun 
kirkkorakennuksen kaupunkikuvallista asemaa.

Kaupunginmuseolla ei ole huomautettavaa asemakaavan muutoksesta.

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

sari.saresto(a)hel.fi

Helsingin Energia -liikelaitos 14.12.2012

HEL 2011-004783 T 10 03 03

Helsingin Energian lausunto on liitteessä 1.

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

jouni.kivirinne(a)helen.fi

Rakennusvirasto 13.12.2012

HEL 2011-004783 T 10 03 03

Yleistä

Kaupunkisuunnitteluvirasto on pyytänyt rakennusviraston mielipidettä
Haagassa osoitteessa Mäkipellontie 15 sijaitsevan tontin asemakaavan 
muutosluonnoksesta 14.12.2012 mennessä.

Asemakaavan muutoksessa nykyinen sosiaalista toimintaa palvelevien 
rakennusten korttelialue (Ys) muutetaan asuinrakennusten sekä 
sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palvelevien rakennusten 
korttelialueeksi (AYS).

Asemakaavan muutos mahdollistaa kahden uuden kolmikerroksisen 
asuinkerrostalon rakentamisen nykyisen tyhjillään olevan pääosin 
kaksikerroksisen terveydenhoidon erityislaitoksen tilalle. Nykyisen 
asemakaavan mukainen tontin käyttö sosiaali- ja terveydenhuoltoa 
palvelevien rakennusten tonttina on myös mahdollista.

Lausunto
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Katualueen ja suunnitellun rakennuksen parvekkeiden väliin on varattu 
niukasti tilaa puuriville. Rakennusvirasto käyttää hallinnoimillaan 
alueilla vähimmäisetäisyyksinä julkisivusta pienille puille 4 metriä ja 
isoille puille 6 metriä. Mikäli rakennuksen ja katualueen väliin istutetaan 
puita, niille tulee varata riittävästi kasvutilaa myös maan alla. 
Katualueen puolelle kasvavat juuret saattavat vahingoittua katualueella 
tehtävistä kaivutöistä. Oksat ja juuret eivät saa aiheuttaa haittaa kadun 
rakenteille tai kadulla liikkujille. Puulajina on syytä käyttää pieneen 
tilaan sopivia puita. Rakennusvirasto ehdottaa puurivimerkinnän 
vaihtamista istutettavaksi alueen osaksi.

Rakennusvirastolla ei ole edellä esitetyn lisäksi muuta huomauttamista 
asemakaavan muutosluonnoksesta.

Lisätiedot
Jere Saarikko, aluesuunnittelija, puhelin: 310 39857

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

marko.jylhanlehto(a)hel.fi
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§ 1058
Opetuslautakunnan virkamatka Berliiniin, Saksaan 14. - 17.1.2014

HEL 2013-009518 T 01 02 02 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa opetuslautakunnan varsinaiset 
jäsenet ja kaupunginhallituksen edustajan lautakunnassa tekemään 
matkoineen neljän päivän virkamatkan Berliiniin, Saksaan 14. - 
17.1.2014. Matkan tarkoituksena on tutustua Saksan 
opetusjärjestelmään – erityisesti oppisopimuskoulutukseen ja nuorten 
työllistymiseen. 

Virkamatkasta aiheutuvat välttämättömät kustannukset korvataan 
enintään kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen 
matkakustannusten korvauksia koskevan liitteen sekä 
kaupunginjohtajan virkamatkoista antaman ohjeen mukaisina.

Matkakustannusten korvausten saamista varten virkamatkalla olleen on 
esitettävä matkalaskulomakkeen Lv 227 mukainen lasku välittömästi 
virkamatkan päätyttyä, kuitenkin viimeistään kahden kuukauden 
kuluessa virkamatkan päättymisestä. Matkalaskuun on liitettävä 
alkuperäiset tositteet syntyneistä kustannuksista silloin, kun tosite on 
saatavissa.

Virkamatkasta aiheutuneet kustannukset sekä mahdolliset 
ansionmenetyksen korvaukset maksetaan opetusviraston 
käyttövaroista. 

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

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

anna.villeneuve(a)hel.fi

Liitteet

1 Berliini 14. - 17.1.2014 - ohjelma

Otteet

Ote Otteen liitteet
Virkamatkalle lähtijät Oikaisuvaatimusohje, 

kaupunginhallitus

Päätösehdotus
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Kaupunginhallitus päättänee oikeuttaa opetuslautakunnan varsinaiset 
jäsenet ja kaupunginhallituksen edustajan lautakunnassa tekemään 
matkoineen neljän päivän virkamatkan Berliiniin, Saksaan 14. - 
17.1.2014. Matkan tarkoituksena on tutustua Saksan 
opetusjärjestelmään – erityisesti oppisopimuskoulutukseen ja nuorten 
työllistymiseen. 

Virkamatkasta aiheutuvat välttämättömät kustannukset korvataan 
enintään kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen 
matkakustannusten korvauksia koskevan liitteen sekä 
kaupunginjohtajan virkamatkoista antaman ohjeen mukaisina.

Matkakustannusten korvausten saamista varten virkamatkalla olleen on 
esitettävä matkalaskulomakkeen Lv 227 mukainen lasku välittömästi 
virkamatkan päätyttyä, kuitenkin viimeistään kahden kuukauden 
kuluessa virkamatkan päättymisestä. Matkalaskuun on liitettävä 
alkuperäiset tositteet syntyneistä kustannuksista silloin, kun tosite on 
saatavissa.

Virkamatkasta aiheutuneet kustannukset sekä mahdolliset 
ansionmenetyksen korvaukset maksetaan opetusviraston 
käyttövaroista. 

Esittelijä

Opetuslautakunta on 27.8.2013, 147 § esittänyt kaupunginhallitukselle, 
että se oikeuttaisi lautakunnan varsinaiset jäsenet ja 
kaupunginhallituksen edustajan lautakunnassa tekemään virkamatkan 
Berliiniin, Saksaan. Luottamushenkilöiden osalta matkan 
kokonaiskustannukset ovat alustavan arvion mukaan 2200 euroa 
henkilöä kohden. Kaupunginhallitus päättää luottamushenkilöiden 
virkamatkoista, lukuun ottamatta Pohjoismaihin, Baltiaan sekä 
Venäjällä Moskovaan ja Pietariin suuntautuvia matkoja.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

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

anna.villeneuve(a)hel.fi

Liitteet

1 Berliini 14. - 17.1.2014 - ohjelma

Otteet

Ote Otteen liitteet
Virkamatkalle lähtijät Oikaisuvaatimusohje, 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 35/2013 30 (101)
Kaupunginhallitus

Kj/3
07.10.2013

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

kaupunginhallitus

Tiedoksi

Opetuslautakunta

Päätöshistoria

Opetuslautakunta 27.08.2013 § 147

HEL 2013-009518 T 01 02 02 00

Päätös

Opetuslautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, että se 
oikeuttaa opetuslautakunnan varsinaiset jäsenet sekä 
kaupunginhallituksen edustajan (yhteensä 12 henkilöä) tekemään 
matkoineen neljän päivän virkamatkan Berliiniin Saksaan 14.1.-
17.1.2014 opetuslautakunnan toimialaan liittyviin, ajankohtaisiin 
hankkeisiin tutustumista varten.

Käsittely

27.08.2013 Ehdotuksen mukaan

Keskustelu.

Jäsen Nyman teki seuraavan ehdotuksen: "Opetuslautakunta katsoo, 
että vaikeassa taloudellisessa tilanteessa kalliisiin virkamatkoihin ei ole 
varaa. Lautakunta päättää luopua omista eduistaan yhteisen hyvän 
puolesta, ja säästää varat opetuksen parantamiseen ja lasten sekä 
nuorten hyvinvointiin. Lautakunta kuitenkin valtuuttaa opetusviraston 
viranhaltijat selvittämään Saksan koulutusjärjestelmää ja pitämään siitä 
esityksen lautakunnan jäsenille. Perustelut ovat seuraavat: 
a) edellinen lautakunta jätti matkan säästösyistä väliin, eikä 
taloudellinen tilanne ole ainakaan parantunut 
b) veronmaksajien rahat pitää käyttää opetukseen, eikä lautakunnan 
jäsenten kuluihin 
c) nykyaikana tietoa ja informaatiota voi hankkia internetin ja 
sähköpostin välityksellä, eikä koko lautakunnan raahaaminen paikalle 
ole tarpeellista 
d) poliitikkojen täytyy toimia esimerkillisesti huonossa taloudellisessa 
tilanteessa ja luopua omista eduistaan ja itsekkäistä pyrkimyksistään
e) kustannukset ovat peräti 2 200 euroa/henkilö eli yht. 26 400 euroa, 
sillä rahalla on todellakin parempaa käyttöä esim. homekoulut yms.
f) tarvittaessa Saksasta voitaisiin kutsua 1-2 asiantuntijaa 
esitelmöimään ko. aiheista. Olisi paljon halvempi ratkaisu."
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Kannattaja jäsen Rydman

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Jäsen Nymanin ehdotus

Jaa-äänet: 8
Jäsenet Ekman, Jalovaara, Korolainen, Leoni, Nordman, Raittinen, 
Razmyar, puheenjohtaja Alanko-Kahiluoto

Ei-äänet: 3
Jäsenet Nyman, Palm, Rydman

Hyväksyttiin esittelijän ehdotus äänin 8-3.

Esittelijä
opetustoimen johtaja
Rauno Jarnila

Lisätiedot
Hanna Björkman, kansainvälisten asioiden päällikkö, puhelin: 310 82610

hanna.bjorkman(a)edu.hel.fi
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§ 1059
Lainan myöntäminen Meilahden Veneilijät ry:lle

HEL 2013-010904 T 02 05 03 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti myöntää Meilahden Veneilijät ry:lle 12 000 
euron suuruisen lainan urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston varoista kerho- 
ja huoltorakennuksen rakentamisen rahoittamiseen seuraavin ehdoin:

Laina-aika: Laina on maksettava takaisin tasalyhennyksin kuuden 
vuoden kuluessa. 

Lainan korko: Lainasta maksetaan peruskoron suuruista korkoa.

Lainan vakuus: Lainansaaja panttaa lainan vakuudeksi 
venesatamakiinteistöön kiinnitettyjä panttikirjoja, jotka nauttivat 
etuoikeutta 90 %:n puitteissa kiinteistöviraston vahvistamasta hankinta-
arvosta.

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

Edelleen kaupunginhallitus kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluja 
laatimaan tarvittavat laina-asiakirjat.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

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

eija.venetkoski-kukka(a)hel.fi

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hakija Oikaisuvaatimusohje, 

kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee myöntää Meilahden Veneilijät ry:lle 12 
000 euron suuruisen lainan urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston varoista 
kerho- ja huoltorakennuksen rakentamisen rahoittamiseen seuraavin 
ehdoin:

Laina-aika: Laina on maksettava takaisin tasalyhennyksin kuuden 
vuoden kuluessa. 
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Lainan korko: Lainasta maksetaan peruskoron suuruista korkoa.

Lainan vakuus: Lainansaaja panttaa lainan vakuudeksi 
venesatamakiinteistöön kiinnitettyjä panttikirjoja, jotka nauttivat 
etuoikeutta 90 %:n puitteissa kiinteistöviraston vahvistamasta hankinta-
arvosta.

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

Edelleen kaupunginhallitus kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluja 
laatimaan tarvittavat laina-asiakirjat.

Tiivistelmä

Meilahden Veneilijät ry harjoittaa vapaa-ajan veneily- ja 
venesatamatoimintaa Humallahden pohjukassa, osoitteessa 
Seurasaarentie 2. Liikuntalautakunnan 12.9.2013 tekemän päätöksen 
mukaan venesataman maa-alueen vuokrasopimusta jatketaan 
31.12.2025 saakka. Seuralla on vesialueella laitureita, joista on 
laiturinpitosopimus kaupungin kanssa.

Seura on rakentamassa 30 m2:n kerho- ja huoltorakennusta, jonka 
kokonaiskustannukset ovat 30 000 euroa. Hankkeen 
omarahoitusosuus on 10 000 euroa ja kaupungin lainan lisäksi 
tarvitaan 8 000 euron suuruinen pankkilaina. 

Esittelijä

Esittelijä pitää lainan myöntämistä Meilahden Veneilijät ry:lle 
perusteltuna. Urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston varoja on käytettävissä 
8,8 miljoonaa euroa. 

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

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

eija.venetkoski-kukka(a)hel.fi

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hakija Oikaisuvaatimusohje, 

kaupunginhallitus

Tiedoksi

Liikuntavirasto
Talous- ja suunnittelukeskus
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Päätöshistoria

Liikuntalautakunta 12.09.2013 § 175

HEL 2013-010904 T 02 05 03 00

Päätös

Liikuntalautakunta päätti antaa asiasta kaupunginhallitukselle 
seuraavan lausunnon:

Meilahden Veneilijät ry:lle myönnetään urheilu- ja 
ulkoilulaitosrahastosta lainaa 40 % investointihankkeen 
kokonaisarvosta kuitenkin korkeintaan 12 000,00 euroa ja laina-aika 
kuusi vuotta.

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

Esittelijä
osastopäällikkö
Turo Saarinen

Lisätiedot
Soile Lehmusto, hallintosihteeri, puhelin: 310 87803

soile.lehmusto(a)hel.fi
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§ 1060
Lainan myöntäminen Culminatum Innovation Oy Ltd:lle

HEL 2013-012268 T 02 05 03 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti myöntää Culminatum Innovation Oy Ltd:lle 
enintään 200 000 euron suuruisen lainan käyttöpääoman turvaamiseen 
talousarvion kohdalta 1 04 02 (projektirakenneosa           1 04 02 00 
659) Käyttövarat, Khn käytettäväksi, ilman vakuutta seuraavin ehdoin: 

Laina-aika: Laina on maksettava takaisin kolmen kuukauden kuluessa 
lainan irtisanomisesta, kuitenkin viimeistään 30.6.2015.

Lainan korko: Lainasta peritään 3 kk:n Euribor -koron suuruinen korko 
lisättynä 1,5 prosenttiyksikön marginaalilla. Korko määräytyy 
nostopäivänä ja sen jälkeen kolmen kuukauden välein. Korko 
maksetaan lainan takaisinmaksun yhteydessä.

Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa hallintokeskuksen 
oikeuspalveluita tekemään lainasopimukset.

Lisäksi kaupunginhallitus päätti, että laina myönnetään edellytyksellä, 
että Uudenmaan liitto sekä Espoon ja Vantaan kaupungit osallistuvat 
rahoitukseen rahoitusjärjestelyssä mukana olevien tahojen omistusten 
mukaisessa suhteessa.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

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

eija.venetkoski-kukka(a)hel.fi

Liitteet

1 Culminatum Innovation Oy Ltd:n lainahakemus
2 Uudenmaan liiton kirje

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hakija Oikaisuvaatimusohje, 

kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee myöntää Culminatum Innovation Oy 
Ltd:lle enintään 200 000 euron suuruisen lainan käyttöpääoman 
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turvaamiseen talousarvion kohdalta 1 04 02 (projektirakenneosa           
1 04 02 00 659) Käyttövarat, Khn käytettäväksi, ilman vakuutta 
seuraavin ehdoin: 

Laina-aika: Laina on maksettava takaisin kolmen kuukauden kuluessa 
lainan irtisanomisesta, kuitenkin viimeistään 30.6.2015.

Lainan korko: Lainasta peritään 3 kk:n Euribor -koron suuruinen korko 
lisättynä 1,5 prosenttiyksikön marginaalilla. Korko määräytyy 
nostopäivänä ja sen jälkeen kolmen kuukauden välein. Korko 
maksetaan lainan takaisinmaksun yhteydessä.

Samalla kaupunginhallitus päättänee kehottaa hallintokeskuksen 
oikeuspalveluita tekemään lainasopimukset.

Lisäksi kaupunginhallitus päättänee, että laina myönnetään 
edellytyksellä, että Uudenmaan liitto sekä Espoon ja Vantaan 
kaupungit osallistuvat rahoitukseen rahoitusjärjestelyssä mukana 
olevien tahojen omistusten mukaisessa suhteessa.

Tiivistelmä

Culminatum Innovation Oy Ltd tarvitsee rahoitusta käyttöpääomansa 
turvaamiseen yhteensä 1,2 miljoonaa euroa, jotta yhtiö voi jatkaa 
toimintaansa suunnitellulla tavalla kesäkuun loppuun 2014, jolloin 
yhtiön liiketoiminta nykymuodossaan päättyy. Käyttöpääoman 
lisääntyneeseen tarpeeseen on vaikuttanut yhtiön toteuttamista 
hankkeista syntyvien kustannusten erittäin pitkät maksatusajat 
rahoittajilla. Yhtiö hakee 200 000 euron suuruista korotonta lainaa 
rahoitusjärjestelyihin liittyvien epävarmuustekijöiden vuoksi ja laina-
ajaksi arvioidaan 15.10.2013–30.6.2015.

Yhtiön hallituksen tekemien päätösten perusteella käyttöpääoman 
turvaamista on haettu osakkailta joko pankkitakauksen tai suoran 
lainan muodossa. Ehdotetussa rahoitusjärjestelyssä mukana olevien 
suurimpien osakkeenomistajien suhteelliset osuudet on kuvattu 
seuraavassa taulukossa:

Osakkaat Osakkeet Prosentti
osuus

Euroa

Uudenmaan liitto 400 39 472 906
Helsingin kaupunki 130 13 153 695
Helsingin yliopisto 130 13 153 695
Aalto-korkeakoulusäätiö 85 8 100 493
Helsingin Yrittäjät ry 80 8 94 581
Espoon kaupunki 70 7 82 759
Helsingin seudun 65 6 76 847
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kauppakamari
Vantaan kaupunki 55 5 65 025
Yhteensä 1015 100 1 200 000

Esittelijä

Esittelijä toteaa, että Culminatum Innovation Oy Ltd:n rahoituksen 
turvaaminen lainalla on perustelua ja edellyttää suurimpien 
osakkeenomistajien osallistumista rahoitukseen omistuksen suhteessa. 
Koska Uudenmaan liitto tukee yhtiötä pankkilainan takauksen 
muodossa, ei muunkaan rahoituksen tule olla korotonta. 

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

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

eija.venetkoski-kukka(a)hel.fi

Liitteet

1 Culminatum Innovation Oy Ltd:n lainahakemus
2 Uudenmaan liiton kirje

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hakija Oikaisuvaatimusohje, 

kaupunginhallitus

Tiedoksi

Oikeuspalvelut
Talous- ja suunnittelukeskus
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§ 1061
Valtuutettu Sari Näreen toivomusponsi kiertävän neurologin 
vakanssista 

HEL 2012-017407 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päättää merkitä tiedoksi selvityksen 
kaupunginvaltuuston 12.12.2012 hyväksymän toivomusponnen (Sari 
Näre) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen 
ehdottajalle sekä erikseen tiedoksi myös muille valtuutetuille.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Katja Rimpilä, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36256

katja.rimpila(a)hel.fi

Otteet

Ote Otteen liitteet
Ponnen ehdottaja Muutoksenhakukielto, valmistelu

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää merkitä tiedoksi selvityksen 
kaupunginvaltuuston 12.12.2012 hyväksymän toivomusponnen (Sari 
Näre) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen 
ehdottajalle sekä erikseen tiedoksi myös muille valtuutetuille.

Esittelijä

Kaupunginvaltuusto on 12.12.2012 (§ 430) käsitellessään selvitystä 
vuoden 2011 arviointikertomuksen johdosta suoritetuista toimenpiteistä 
hyväksynyt seuraavan valtuutettu Sari Näreen tekemän 
toivomusponnen: "Kaupunginvaltuusto edellyttää, että selvitetään 
mahdollisuus vahvistaa oppilas- ja kouluterveydenhuoltoa kiertävän 
neurologin vakanssilla." Ponnesta on saatu sosiaali- ja 
terveyslautakunnan sekä opetuslautakunnan lausunnot.

Valtioneuvoston asetus neuvolatoiminnasta, koulu- ja 
opiskeluterveydenhuollosta sekä lasten ja nuorten ehkäisevästä suun 
terveydenhuollosta (338/2011) ohjaa terveydenhuoltoa niin 
lastenneuvolassa kuin kouluissa koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa. 
Terveysseuranta ja -neuvonta kohdentuvat aina koko ikäryhmälle 
odotusajalta varhaisaikuisuuteen saumattomasti jatkuvana 
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kokonaisuutena. Asetuksen tavoitteena on vahvistaa lapsen, 
vanhempien ja koko perheen voimavaroja, terveyttä ja hyvinvointia, 
varhentaa perheen ja perheenjäsenten tuen tarpeiden tunnistamista, 
varmistaa tuen oikea-aikainen järjestäminen perheelle sekä tehostaa 
syrjäytymisen ehkäisyä ja terveyserojen kaventamista. 

Kouluterveydenhuollossa terveydenhoitaja tapaa kaikki oppilaat 
vähintään kerran vuodessa. Laajat terveystarkastukset toteutetaan 1., 
5., ja 8. vuosiluokalla. Laajassa terveystarkastuksessa mukana ovat 
lapsi, huoltajat, terveydenhoitaja ja lääkäri. Tällöin kartoitetaan mm. 
mahdolliset oppimis- ja keskittymisvaikeudet, ääni- tai muut 
ärsykeyliherkkyydet tai sairaudet. Tarvittaessa koululääkäri tekee 
lähetteen erikoissairaanhoitoon, jossa esimerkiksi nykykäytännön 
mukaan diagnosoidaan ADHD. Lisäksi kouluilla työskentelee 
perusopetuslain mukaisesti koulupsykologeja. He suorittavat 
tarvittaessa psykologisen arvion tai tutkimuksen, jonka pohjalta 
arvioidaan neurologille lähettämisen tarvetta. Lapsen neurologisten 
häiriöiden ja aistiyliherkkyyden tunnistaminen ja hoito edellyttävät usein 
yhteistyötä perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon kesken sekä 
lapsen erityistarpeiden huomioimista peruspalveluissa, kuten 
opetustoimessa. 

Koulun psykologi, terveydenhoitaja ja lääkäri ovat koulun 
oppilashuoltoryhmässä terveydenhuollon asiantuntijoina ja osallistuvat 
oppilaan hyvinvointia ja oppimisen pulmia koskevaan keskusteluun. 
Tehostettua tai erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden osalta 
kouluterveydenhuolto osallistuu tarvittaessa pedagogisen arvion tai 
selvityksen laatimiseen.

Sosiaali- ja terveystoimen yhdistyessä vuoden 2013 alusta perustettiin 
perhe- ja sosiaalipalveluihin lääkäripalveluiden toimistotasoinen 
yksikkö. Uuden lääkäripalvelut -toimiston tehtävä on pyrkiä entisestään 
parantamaan ennaltaehkäisevän terveydenhuollon sekä terveyden 
edistämisen toimintatapoja ja työkäytäntöjä yhteistyössä muiden 
peruspalveluiden ja erikoissairaanhoidon kanssa. 

Lasten kasvu- ja kehityshäiriöiden mahdollisimman varhainen 
tunnistaminen ja tarvittavien tutkimus-, hoito- ja tukipalvelujen 
järjestäminen lapsen yksilöllisten tarpeiden mukaisesti on tärkeää. 
Kouluterveydenhuollon ei ole tarkoituksenmukaista pyrkiä tuottamaan 
itse kaikkia tarvittavia erikoislääkäripalveluja. Tavoitteena uudessa 
organisaatiossa on selventää työnjakoa ja rajapintoja 
perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon kesken. Samoin tavoite 
on kehittää moniammatillista yhteistyötä. Tässä yhteydessä tulee 
selvitettäväksi myös aistiherkkien lasten tutkimisen, hoidon ja 
seurannan työnjako. Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon toiminnan 
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sisältöjä kehitetään koko ajan vastaamaan lasten ja nuorten terveyden 
ja hyvinvoinnin haasteisiin.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Katja Rimpilä, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36256

katja.rimpila(a)hel.fi

Otteet

Ote Otteen liitteet
Ponnen ehdottaja Muutoksenhakukielto, valmistelu

Tiedoksi

Kaupunginvaltuusto

Päätöshistoria

Opetuslautakunta 28.05.2013 § 85

HEL 2012-017407 T 00 00 03

Päätös

Opetuslautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Valtioneuvoston asetus neuvolatoiminnasta, koulu- ja 
opiskeluterveydenhuollosta sekä lasten ja nuorten ehkäisevästä suun 
terveydenhuollosta ohjaa terveydenhuoltoa kouluterveydenhuollossa. 
Kouluterveydenhuollossa terveydenhoitaja tapaa kaikki oppilaat 
vähintään kerran vuodessa. Laajat terveystarkastukset toteutetaan 1., 
5., ja 8. vuosiluokalla. Laajassa terveystarkastuksessa mukana ovat 
lapsi, huoltajat, terveydenhoitaja ja lääkäri. Tällöin kartoitetaan mm. se, 
millä oppilailla on viitteitä neurologisiin häiriöihin. Tarvittaessa 
koululääkäri tekee lähetteen erikoissairaanhoitoon, jossa neurologiset 
häiriöt tunnistetaan ja diagnosoidaan. Lisäksi kouluilla työskentelee 
perusopetuslain mukaisesti koulupsykologeja. He suorittavat 
tarvittaessa psykologisen arvion tai tutkimuksen, jonka pohjalta 
arvioidaan neurologille lähettämisen tarvetta.

Koulun psykologi, terveydenhoitaja ja lääkäri ovat koulun 
oppilashuoltoryhmässä terveydenhuollon asiantuntijoina ja he ovat 
mukana miettimässä, miten neurologisista erityisvaikeuksia kärsiviä 
lapsia voidaan parhaiten tukea koulutyössä. Lisäksi he osallistuvat 
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laajemminkin oppilaan hyvinvointia ja oppimisen pulmia koskevaan 
keskusteluun. Tehostettua tai erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden 
osalta oppilashuollon henkilöstö osallistuu tarvittaessa pedagogisen 
arvion tai selvityksen laatimiseen.

Opetuslautakunta toteaa, että lasten neurologisten häiriöiden 
mahdollisimman varhainen tunnistaminen ja tarvittavien tutkimus-, 
hoito- ja tukipalvelujen järjestäminen lapsen yksilöllisten tarpeiden 
mukaisesti on tärkeää. Koulujen oppilashuollon ja tässä tapauksessa 
tarkemmin sanottuna kouluterveydenhuollon ei kuitenkaan ole 
tarkoituksenmukaista pyrkiä tuottamaan itse kaikkia tarvittavia 
erikoislääkäripalveluja. Lasten edun toteutumiseksi on kuitenkin 
tärkeää jatkuvasti tarkastella perus- ja erikoissairaanhoidon yhteistyötä 
ja rajapintoja. Tilanteen muuttuessa on oltava valmius tarvittaviin 
muutostoimiin.

Esittelijä
opetustoimen johtaja
Rauno Jarnila

Lisätiedot
Vesa Nevalainen, oppilashuollon päällikkö, puhelin: 310 86214

vesa.nevalainen(a)hel.fi

Sosiaali- ja terveyslautakunta 23.04.2013 § 108

HEL 2012-017407 T 00 00 03

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta on jo lausunut 26.2.2013 vastaavaan 
valtuustoaloitteeseen kaupunginhallitukselle ja päätti antaa saman 
sisältöisen lausunnon:

"Valtioneuvoston asetus neuvolatoiminnasta, koulu- ja 
opiskeluterveydenhuollosta sekä lasten ja nuorten ehkäisevästä suun 
terveydenhuollosta (338/2011) ohjaa terveydenhuoltoa niin 
lastenneuvolassa kuin kouluissa koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa. 
Terveysseuranta ja -neuvonta kohdentuvat aina koko ikäryhmälle 
odotusajalta varhaisaikuisuuteen saumattomasti jatkuvana 
kokonaisuutena. Asetuksen tavoitteena on vahvistaa lapsen, 
vanhempien ja koko perheen voimavaroja, terveyttä ja hyvinvointia, 
varhentaa perheen ja perheenjäsenten tuen tarpeiden tunnistamista, 
varmistaa tuen oikea-aikainen järjestäminen perheelle sekä tehostaa 
syrjäytymisen ehkäisyä ja terveyserojen kaventamista.

Kouluterveydenhuollossa terveydenhoitaja tapaa kaikki oppilaat 
vähintään kerran vuodessa. Laajat terveystarkastukset toteutetaan 1., 
5., ja 8. vuosiluokalla. Laajassa terveystarkastuksessa mukana ovat 
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lapsi, huoltajat, terveydenhoitaja ja lääkäri. Tällöin kartoitetaan mm. 
mahdolliset oppimis- ja keskittymisvaikeudet, ääni- tai muut 
ärsykeyliherkkyydet tai sairaudet. Tarvittaessa koululääkäri tekee 
lähetteen erikoissairaanhoitoon, jossa esimerkiksi nykykäytännön 
mukaan diagnosoidaan ADHD. Lapsen neurologisten häiriöiden ja 
aistiyliherkkyyden tunnistaminen ja hoito edellyttävät usein yhteistyötä 
perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon kesken sekä lapsen 
erityistarpeiden huomioimista peruspalveluissa, kuten opetustoimessa. 

Koulun terveydenhoitaja ja lääkäri ovat koulun oppilashuoltoryhmässä 
terveydenhuollon asiantuntijoina ja osallistuvat oppilaan hyvinvointia ja 
oppimisen pulmia koskevaan keskusteluun. Tehostettua tukea 
tarvitsevien oppilaiden osalta kouluterveydenhuolto osallistuu 
tarvittaessa pedagogisen arvion tai selvityksen laatimiseen. Lisäksi 
koulu- ja opiskeluterveydenhuollon tehtävänä on koulujen ja 
oppilaitosten terveydellisten olojen valvonta.

Sosiaali- ja terveystoimen yhdistyessä vuoden 2013 alusta perustettiin 
perhe- ja sosiaalipalveluihin lääkäripalveluiden toimistotasoinen 
yksikkö. Uuden lääkäripalvelut -toimiston tehtävä on pyrkiä entisestään 
parantamaan ennaltaehkäisevän terveydenhuollon sekä terveyden 
edistämisen toimintatapoja ja työkäytäntöjä yhteistyössä muiden 
peruspalveluiden ja erikoissairaanhoidon kanssa.

Sosiaali- ja terveyslautakunta toteaa, että lasten kasvu- ja 
kehityshäiriöiden mahdollisimman varhainen tunnistaminen ja 
tarvittavien tutkimus-, hoito- ja tukipalvelujen järjestäminen lapsen 
yksilöllisten tarpeiden mukaisesti on tärkeää. Kouluterveydenhuollon ei 
ole tarkoituksenmukaista pyrkiä tuottamaan itse kaikkia tarvittavia 
erikoislääkäripalveluja. Tavoitteena uudessa organisaatiossa on 
selventää työnjakoa ja rajapintoja perusterveydenhuollon ja 
erikoissairaanhoidon kesken. Samoin tavoite on kehittää 
moniammatillista yhteistyötä. Tässä yhteydessä tulee selvitettäväksi 
myös aistiherkkien lasten tutkimisen, hoidon ja seurannan työnjako. 
Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon toiminnan sisältöjä kehitetään koko 
ajan vastaamaan lasten ja nuorten terveyden ja hyvinvoinnin 
haasteisiin.

Terveysvaikutusten arviointi

Neuvoloiden sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuollon laadukkaalla 
toiminnalla ja hyvällä yhteistyöllä mm. erikoissairaanhoidon kanssa on 
merkittäviä terveysvaikutuksia. Niiden perustehtävään kuuluu sekä 
tukea jokaisen lapsen mahdollisimman tervettä kasvua ja kehitystä että 
tunnistaa mahdollisimman varhain ja puuttua lasten ja heidän 
perheidensä ongelmiin yhteistyössä muiden tukitahojen kanssa. 
Neuvoloiden sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuollon tulee myös toimia 
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hyvässä yhteistyössä erikoissairaanhoidon kanssa lapsen hyvän 
kuntoutumisen turvaamiseksi."

Esittelijä
virastopäällikkö
Matti Toivola

Lisätiedot
Taina Hussi, kehittämissuunnittelija, puhelin: 310 43839

taina.hussi(a)hel.fi
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§ 1062
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

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

Khn puheenjohtaja 30.9.2013
konsernijaosto 30.9.2013
tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta  
  
johtokunnat  
- Helsingin Energia  
- Helsingin Satama 1.10.2013
- 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  
- rahoitusjohtaja/K  
- 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 40 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

Khn puheenjohtaja 30.9.2013
konsernijaosto 30.9.2013
tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta  
  
johtokunnat  
- Helsingin Energia  
- Helsingin Satama 1.10.2013
- 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  
- rahoitusjohtaja/K  
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- talousarviopäällikkö  
- kehittämispäällikkö  
- aluerakentamispäällikkö  
- sisäisen tarkastuksen päällikkö  
- tietotekniikkapäällikkö  
- elinkeinojohtaja  
- elinkeinopäällikkö  
- matkailupäällikkö  
- tapahtumapäällikkö  
  
Taloushallintopalvelu -liikelaitos  
- toimitusjohtaja  

  

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Anja Vallittu, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36046

anja.vallittu(a)hel.fi
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§ 1063
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

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

kaupunginjohtaja  
- johtajiston asiat  
- muut asiat  

  

Esittelijä
vs. kaupunginjohtaja
Laura Räty

Lisätiedot
Anja Vallittu, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36046

anja.vallittu(a)hel.fi

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten 
viikolla 40 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

kaupunginjohtaja  
- johtajiston asiat  
- muut asiat  

  

Esittelijä
vs. kaupunginjohtaja
Laura Räty

Lisätiedot
Anja Vallittu, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36046

anja.vallittu(a)hel.fi
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§ 1064
Lausunnon antaminen Metsähallitukselle Sipoonkorven 
kansallispuiston hoito- ja käyttösuunnitelmasta

HEL 2013-009945 T 11 01 04

Viite: MH 520/2013, 00.02.02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti antaa Metsähallitukselle seuraavan lausunnon 
Sipoonkorven kansallispuiston hoito- ja käyttösuunnitelmasta:

Nykytilan kuvaus

Kaavoitus

Kansallispuiston eteläisimmät osat ulottuvat Helsingin kaupungin ja 
valmisteilla olevan Östersundomin yleiskaavan alueelle. 
Östersundomin yleiskaava on kolmen kunnan (Helsinki, Vantaa ja 
Sipoo) yhteinen yleiskaava. Kaava-alueella asuu nykyisin noin 6000 
asukasta, ja asukasmäärän arvioidaan kasvavan noin 70 000 
asukkaaseen vuoteen 2050 mennessä.

Valmisteilla olevassa Helsingin uudessa yleiskaavassa on varauduttu 
260 000 uuden asukkaan lisäykseen vuoteen 2050 mennessä. 
Yleiskaavaa varten laaditussa väestöennusteessa Helsingin seutu 
kasvaa noin 600 000 asukkaalla vuoteen 2050 mennessä. Helsingin 
yleiskaavan valmistelun visiovaiheessa Sipoonkorven ja Nuuksion 
merkitys on nostettu esiin osana seudullista virkistysverkostoa.

Toteutus

Luonnon virkistyskäyttö: retkeilyn ja luontomatkailun toimenpiteet

Reittiverkosto, reittiyhteydet

Suunnitelmaluonnos on tehty pitkälti alueen nykyisen käytön 
perusteella. Lähialueiden maankäytön muuttuminen, kuten uuden 
Östersundomin kaupunginosan rakentuminen, ja sitä myötä puiston 
käyttäjämäärien kasvu, lisäävät ulkoilua myös kansallispuiston 
syrjäosilla, mihin tulee suunnitelmaa edelleen kehitettäessä varautua. 

Sipoonkorven suunnittelussa tulee varautua alueen lisääntyvään 
käyttäjämäärään suunnittelemalla ja toteuttamalla riittävä määrä 
ulkoilureittejä ja virkistyspalveluita. Reittien liittyminen seudulliseen 
virkistysalueverkostoon on tärkeää. Hoito- ja käyttösuunnitelmassa 
esitetyt reitit ja palvelut ovat osin alimitoitettuja kasvavaan 
käyttäjämäärään nähden.
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Lähivirkistyspaineen hallitsemiseksi on tärkeää, että Sipoonkorpea 
ympäröivien alueiden kaavoituksessa osoitetaan riittävä määrä 
virkistysalueita asutuksen läheltä. Tästä huolimatta Sipoonkorven 
houkuttelevuus saattaa aiheuttaa kulumista kansallispuiston reuna-
alueilla, ja etenkin kansallispuiston eteläosissa on syytä varmistaa 
reittiverkoston riittävyys. Reitistön kehittäminen tulevaisuudessa on 
tarpeen myös Degermossan pohjoispuolella, Fiskträskin ja 
Östersundomin yleiskaava-alueen välisellä alueella.

Hoito- ja käyttösuunnitelmassa todetaan, että Kalkkiruukin luontopolun 
kunnostaminen sekä reittiyhteys Knutersintien portilta Kalkkiruukin 
polulle toteutetaan vuosina 2016-2018. Kävijämäärä on jo viime 
vuosina lisääntynyt ja tulee edelleen lisääntymään merkittävästi. Jotta 
kansallispuistoon kohdistuvat haitat, kuten kuluminen ja 
roskaantuminen, saataisiin minimoitua, tulisi reittiyhteydet mm. 
Knutersintieltä Kalkkiruukin luontopolulle toteuttaa mahdollisimman 
pian.

Kuvissa 16 ja 17 (s. 73 ja 74) on esitetty uudet retkeilyreitit ja 
reittiyhteystarpeet. Kartassa esitetyt Östersundomin kaava-alueella 
sijaitsevat reittiyhteystarpeet ja latuverkosto ratkaistaan Östersundomin 
kaavoituksen yhteydessä, eikä yhteyden toteuttamista voida sitoa 
nykyiseen polku-uraan. Landbon lähellä sijaitsevalta sorakuopalta 
lähtevä reittiyhteys voidaan turvata Östersundomin kaavoituksessa. 
Latuverkostoa tulisi kehittää myös kansallispuiston alueella ja sen 
laajentaminen sekä saumaton jatkuminen vihersormilta 
kansallispuistoon palvelisi asukkaita ja lisäisi alueen talvikäyttöä. 
Östersundomin kaava-alueella sijaitsevien reittiyhteystarpeiden ja 
latuverkoston sijaintia lukuun ottamatta hoito- ja käyttösuunnitelman 
toimenpiteet eivät ole ristiriitaisia kaavoituksen kanssa.

Suunnitelmassa todetaan, että Sipoonkorven kansallispuiston kanssa 
samaan toiminnalliseen ja ekologiseen kokonaisuuteen kuuluvat 
Porvoonväylän eteläpuoliset suojelukohteet, jotka ovat luontotyypiltään 
lähinnä meren mannerrantavyöhykkeen reheviä, matalia merenlahtia ja 
lintuvesiä sekä rantaruovikoita. Moottoritie erottaa kansallispuiston ja 
rannikolla sijaitsevat suojelualueet ja luo vahvan estevaikutuksen. 
Östersundomin yleiskaavassa huomioidaan em. alueiden ekologinen 
kokonaisuus ja yhteydet etelä-pohjoissuunnassa. Yhteys Sipoonkorven 
ja Mustavuoren välillä on tärkeä erityisesti metsälajiston säilymisen 
kannalta.

Östersundomin kaava-alueella, kansallispuiston ulkopuolella 
sijaitsevien reittiyhteystarpeiden ja latuverkoston sijainti tullaan 
määrittämään tarkemmin kaavoituksen yhteydessä.

Liikenneyhteydet, pysäköintiratkaisut
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Östersundomin yhteisen yleiskaavan luonnoksissa esitetty 
liikennejärjestelmä perustuu metroon. Knutersintien porttialueen 
eteläpuolelle Sakarinmäkeen on kaavailtu metroasemaa, joka toisi 
Sipoonkorven eteläosan pääkaupunkiseudun metrokäytävän 
palveluetäisyydelle. Tällöin Sipoonkorven saavutettavuus ja 
suhteellinen saavutettavuus Nuuksioon verrattuna paranisivat 
merkittävästi. Sipoonkorven saavutettavuutta joukkoliikenteellä 
parantaisi lisäksi Östersundomin yhteisen yleiskaavan luonnoksissa 
Degermossaan kulkevaksi esitetty pikaraitiotie. 
Joukkoliikenneyhteyksien kehittäminen on ensiarvoisen tärkeää 
kestävän virkistyskäytön kannalta.

Östersundomin joukkoliikennejärjestelmän rungon muodostaa metro. 
Yleiskaavassa on varauduttu myös metroa täydentäviin pikaraitioteihin. 
Yhdeksi mahdolliseksi pikaraitiotielinjaukseksi on esitetty 
Degermossaan kulkeva linja. Linja voi olla ainakin alkuvaiheessa myös 
korkeatasoinen bussilinja.

Sipoonkorven hyvä saavutettavuus joukkoliikenteellä 
pääkaupunkiseudun ydintaajama-alueelta luo osaltaan myös 
edellytyksiä erilaiselle Sipoonkorpeen tukeutuvalle 
elinkeinoharjoittamiselle (mm. matkailu-, majoitus-, ravintolatoimi). 
Tämä tulee huomioida Sipoonkorven kansallispuiston 
jatkosuunnittelussa mm. siten, että arvioidaan erilaisten 
käyttäjäryhmien (mm. maastopyöräily, maastoratsastus, 
maastoajoneuvoliikenne) vaikutukset ja palveluiden riittävyys, 
ohjaustarpeet ja rajoitustoimenpiteet riittävän ajoissa.

Saavutettavuuteen eri kulkumuodoilla tulee tulevaisuudessa 
suurempaa hajontaa Sipoonkorven eri alueiden välillä. Näin ollen on 
todennäköistä, että Sipoonkorven virkistyskäyttötarpeissakin tapahtuu 
alueellista eriytymistä.

Kansallispuiston ja lähialueen liikenne- ja pysäköintitilannetta 
selvitetään Metsähallituksen, kuntien, Uudenmaan ELY-keskuksen 
Liikenne ja infrastruktuuri -vastuualueen sekä HSL:n teettämässä 
liikenneselvityksessä, joka valmistuu syksyllä 2013. Selvityksessä 
tullaan mm. arvioimaan tarvittavien pysäköintipaikkojen määrä eri 
pysäköintialueilla.

Luonnon virkistyskäyttö: palveluvarustus

Hoito- ja käyttösuunnitelmassa esitetään, että pääporteiksi 
rakennetaan Kuusijärven ulkoilukeskus sekä uusi Knutersintien portti. 
Porteille rakennetaan tai laajennetaan pysäköintialueita, sijoitetaan 
maasto-opasteita sekä opastettujen reittien lähtöpisteet. 
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Tulevaisuudessa Knutersintien portille tulisi harkita lisäksi info- tai 
opastuskeskusta, joka esittelisi alueen luontoa laajemmin. Aikataulu on 
määritelty suunnitelmassa kiireelliseksi, mutta valmistuminen on 
esitetty vasta vuoteen 2020. Suunnitelmassa esitettyjen reittien, 
porttien ja palveluvarustuksen toteutusaikataulu tulee olla 
suunnitelmassa esitettävää aikataulutusta kiireellisempi, koska alueen 
käyttöpaine on jo nyt kova ja varustusta olisi tarvittu aikaisemminkin. 
Suunnitelman toteuttamiseen varattavat resurssit ovat näiltä osin 
riittämättömiä.

Myös muiden palveluvarustusten ja reittien valmistuminen vasta 
vuosina 2016–2020 on liian myöhään, jotta suunnitelmassa päästäisiin 
sen tavoitteisiin, kuten luontoarvojen säästymiseen sekä kulumisen ja 
häiriöiden estämiseen. Reittien ja varustusten toteutusta tulisi aikaistaa.

Suunnitelmassa todetaan, että viestintä lisää kiinnostusta, mikä 
kasvattaa kansallispuiston kävijämääriä. Opastusaineiston ja 
palveluvarustuksen taso ei kuitenkaan metsähallituksen mukaan 
nykyisellään eikä lähivuosina ole sitä, mitä sen kävijämäärien 
perusteella pitäisi olla. Opetusaineisto ja muu viestinnällinen materiaali 
tulisi kuitenkin saada mahdollisimman pikaisesti alueen arvon 
edellyttämälle tasolle lisäresurssien ohjaamisella ja aikataulujen 
nopeuttamisella.

Resurssit

Hoito- ja käyttösuunnitelman luonnoksessa määritellään toiminnan 
suunnittelun pohjaksi hoito- ja käyttösuunnitelman toteutuksen kerta- ja 
jatkuvaluonteiset kustannukset. Lisäksi määritellään muut alueen 
hoitoon ja hallintoon liittyvät kustannukset.

Hoito- ja käyttösuunnitelman toimenpiteiden budjetointi on sinänsä 
realistinen, mutta toimenpiteiden mitoitus vaatimaton ja todennäköisesti 
riittämätön tarpeisiin nähden. Henkilötyövuosissa ei ole eritelty, missä 
määrin työaikaa on suunniteltu käytettäväksi yleiseen valvontaan.

Ympäristövaikutusten arviointi

Hoito- ja käyttösuunnitelmassa arvioidaan suunniteltujen 
toimenpiteiden ekologisia, sosiokulttuurisia ja taloudellisia vaikutuksia 
eli suunnitelmasta aiheutuvien muutosten oletettuja seurauksia.

Esitetty suunnitelmaratkaisu alueen vyöhykkeisyydestä eli 
jakautumisesta käytön painopistealueeseen ja syrjäosiin on 
nykyisellään hyvin toimiva. Östersundomin kaupunginosan 
rakentuminen lisää ulkoilua, mihin tulee suunnitelmaa edelleen 
kehitettäessä varautua. Suunnitelmaa on todennäköisesti jossakin 
määrin päivitettävä jo kymmenvuotiskaudella riippumatta 
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Östersundomin asemakaavoituksen etenemisestä ja 
rakentamisaikatauluista.

Kansallispuistossa ei ole rajoitusosia, vaan myös syrjäosissa saa 
vapaasti liikkua. Ratkaisu on sikäli perusteltu, että häirinnästä kärsivät 
kohteet, kuten herkästi häiriintyvien lintulajien pesät, sijaitsevat 
kansallispuistossa hajallaan, ja esim. petolintujen pesien 
merkitseminen karttaan ja maastoon voisi lisätä niihin kohdistuvaa 
riskiä. Myös valvonnan vaikeuden näkökulmasta rajoitusosien 
rajaaminen ei olisi toimiva ratkaisu. Jatkossa tulee kuitenkin seurata 
esim. petolintujen ja mustakurkku-uikun pesimätulosta alueella sekä 
luonto- ja lintudirektiivin mukaisten erityisesti suojeltavien lajien 
esiintymistä ja tarvittaessa rajoittaa niihin kohdistuvaa häiriötä.

Suunnitelman ympäristövaikutusten arvioinnissa todetaan, että 
asutuksen välittömässä läheisyydessä sijoittuvassa kansallispuistossa 
liikutaan väistämättä myös retkeilyreittien ulkopuolella. Samalla 
suunnitelmassa todetaan, että laadukkaan reitistön toteuttamisella 
voidaan osin ohjata lähivirkistyskäyttöä retkeilyreiteille. Usein 
ulkoilukäyttö suuntautuu kaupunkialueen ja asutusalueiden lähellä sekä 
reiteille että niiden ulkopuolelle. Se näkyy selkeästi maaston 
kuluneisuutena. Sienestys ja marjastus ja muu luonnosta nauttiminen 
suuntautuu maastoon reittien ulkopuolelle. Tätä tapahtuu myös laajoilla 
ulkoilualueilla, kuten Nuuksiossa. Toisaalta ulkoilu, niin reiteillä kun 
muuallakin metsässä, edistää terveyttä. Laadukaskaan reitistö 
varusteineen ei pysty takaamaan luonnon koskemattomuutta. Tästä 
huolimatta mahdollisimman kattava, ohjaava ja laadukas reitistö 
puiston avautuessa on tärkeää. Näin puistovieraat voivat heti alusta 
asti käyttää reittejä. Kansallispuiston reittiverkosto tulee toteuttaa 
mahdollisimman kattavasti ensimmäisessä kiireellisyysluokassa.

Hoito- ja käyttösuunnitelman ympäristövaikutuksissa todetaan 
palveluvarustuksen puutteiden vaikeuttavan puiston käytön ohjausta. 
Palveluvarustuksen saattaminen kansallispuistolta edellytettävälle 
tasolle todetaan tapahtuvan puiston perustamiseen nähden muutaman 
vuoden viiveellä. Palveluvarustuksen rakentamiseen tulisi kohdentaa 
resursseja ja nopeuttaa toteutusta. Varustuksen viivästyminen 
aiheuttanee pulmia. Esimerkeiksi luvaton tulenkäyttö, pysäköinti ja 
maastoajo voivat kasvaa. Niihin puuttuminen myöhemmin on vaikeaa. 
Oikein ajoitetulla toteutuksella pienennetään myös näistä aiheutuvia 
ylimääräisiä ylläpitokuluja.

Hoito- ja käyttösuunnitelmasta puuttuu varsinaisten luonnon- ja 
maisemanhoitoon liittyvien toimenpiteiden esittäminen, vaikka joistakin 
toimenpiteistä esitetäänkin pinta-aloja resursointitaulukossa. Jo 
tehdyistä hoitotoimista ja suunnitelluista toimista tulee liittää 
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suunnitelmaan edes yleispiisteinen toimenpidekartta. Lisäksi tulee 
esittää luonnon- ja maisemanhoitoon tarvittavat resurssit.

Hoito- ja käyttösuunnitelman esitystapa, suunnitelmakartat

Hoito- ja käyttösuunnitelman esitystapana käytetty lomakepohja on 
hankala. Karttakuvat ovat myös vaikeaselkoisia sellaiselle lukijalle, joka 
ei tunne alueita jo valmiiksi. Suunnitelmakarttojen havainnollisuutta 
tulisi parantaa. Kartoissa olisi hyvä esittää myös Immersbyn ja 
Puroniityn alueet sekä kansallispuiston liittyminen Sipoon eteläosiin. 
Palveluvarustusta ja reittejä esittelevissä kartoissa ei esitetä liittymistä 
Immersbyn suuntaan, vaikka sillä on merkitystä käyttäjille mm. pehmo-
GIS -kyselyn mukaan.

Lopuksi

Hoito- ja käyttösuunnitelmassa esitetyt toimenpiteet ovat tarpeellisia ja 
oikeansuuntaisia. Esitetyt reitit ja palvelut sekä niihin varattavat 
resurssit ovat kuitenkin osin alimitoitettuja kasvavaan käyttäjämäärään 
nähden.

Sipoonkorven kansallispuiston hoito- ja käyttösuunnitelmaa on 
valmisteltu Metsähallituksen yhteistyöryhmässä, johon on kuulunut 
edustajia myös Helsingin kaupungin kaupunkisuunnitteluvirastosta, 
ympäristökeskuksesta sekä rakennusvirastosta. Suunnittelua tulee 
jatkaa yhteistyössä Helsingin kaupungin edustajien kanssa.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Laura Räty

Lisätiedot
Erja Saarinen, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 36102

erja.saarinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Metsähallituksen lausuntopyyntö Sipoonkorven kansallispuiston hoito- 
ja käyttösuunnitelmasta

2 Sipoonkorven kansallipuiston hoito- ja käyttösuunnitelman luonnos
3 Ympäristökeskuksen lausunto 19.9.2013

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee antaa Metsähallitukselle seuraavan 
lausunnon Sipoonkorven kansallispuiston hoito- ja 
käyttösuunnitelmasta:

Nykytilan kuvaus

Kaavoitus
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Kansallispuiston eteläisimmät osat ulottuvat Helsingin kaupungin ja 
valmisteilla olevan Östersundomin yleiskaavan alueelle. 
Östersundomin yleiskaava on kolmen kunnan (Helsinki, Vantaa ja 
Sipoo) yhteinen yleiskaava. Kaava-alueella asuu nykyisin noin 6000 
asukasta, ja asukasmäärän arvioidaan kasvavan noin 70 000 
asukkaaseen vuoteen 2050 mennessä.

Valmisteilla olevassa Helsingin uudessa yleiskaavassa on varauduttu 
260 000 uuden asukkaan lisäykseen vuoteen 2050 mennessä. 
Yleiskaavaa varten laaditussa väestöennusteessa Helsingin seutu 
kasvaa noin 600 000 asukkaalla vuoteen 2050 mennessä. Helsingin 
yleiskaavan valmistelun visiovaiheessa Sipoonkorven ja Nuuksion 
merkitys on nostettu esiin osana seudullista virkistysverkostoa.

Toteutus

Luonnon virkistyskäyttö: retkeilyn ja luontomatkailun toimenpiteet

Reittiverkosto, reittiyhteydet

Suunnitelmaluonnos on tehty pitkälti alueen nykyisen käytön 
perusteella. Lähialueiden maankäytön muuttuminen, kuten uuden 
Östersundomin kaupunginosan rakentuminen, ja sitä myötä puiston 
käyttäjämäärien kasvu, lisäävät ulkoilua myös kansallispuiston 
syrjäosilla, mihin tulee suunnitelmaa edelleen kehitettäessä varautua. 

Sipoonkorven suunnittelussa tulee varautua alueen lisääntyvään 
käyttäjämäärään suunnittelemalla ja toteuttamalla riittävä määrä 
ulkoilureittejä ja virkistyspalveluita. Reittien liittyminen seudulliseen 
virkistysalueverkostoon on tärkeää. Hoito- ja käyttösuunnitelmassa 
esitetyt reitit ja palvelut ovat osin alimitoitettuja kasvavaan 
käyttäjämäärään nähden.

Lähivirkistyspaineen hallitsemiseksi on tärkeää, että Sipoonkorpea 
ympäröivien alueiden kaavoituksessa osoitetaan riittävä määrä 
virkistysalueita asutuksen läheltä. Tästä huolimatta Sipoonkorven 
houkuttelevuus saattaa aiheuttaa kulumista kansallispuiston reuna-
alueilla, ja etenkin kansallispuiston eteläosissa on syytä varmistaa 
reittiverkoston riittävyys. Reitistön kehittäminen tulevaisuudessa on 
tarpeen myös Degermossan pohjoispuolella, Fiskträskin ja 
Östersundomin yleiskaava-alueen välisellä alueella.

Hoito- ja käyttösuunnitelmassa todetaan, että Kalkkiruukin luontopolun 
kunnostaminen sekä reittiyhteys Knutersintien portilta Kalkkiruukin 
polulle toteutetaan vuosina 2016-2018. Kävijämäärä on jo viime 
vuosina lisääntynyt ja tulee edelleen lisääntymään merkittävästi. Jotta 
kansallispuistoon kohdistuvat haitat, kuten kuluminen ja 
roskaantuminen, saataisiin minimoitua, tulisi reittiyhteydet mm. 
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Knutersintieltä Kalkkiruukin luontopolulle toteuttaa mahdollisimman 
pian.

Kuvissa 16 ja 17 (s. 73 ja 74) on esitetty uudet retkeilyreitit ja 
reittiyhteystarpeet. Kartassa esitetyt Östersundomin kaava-alueella 
sijaitsevat reittiyhteystarpeet ja latuverkosto ratkaistaan Östersundomin 
kaavoituksen yhteydessä, eikä yhteyden toteuttamista voida sitoa 
nykyiseen polku-uraan. Landbon lähellä sijaitsevalta sorakuopalta 
lähtevä reittiyhteys voidaan turvata Östersundomin kaavoituksessa. 
Latuverkostoa tulisi kehittää myös kansallispuiston alueella ja sen 
laajentaminen sekä saumaton jatkuminen vihersormilta 
kansallispuistoon palvelisi asukkaita ja lisäisi alueen talvikäyttöä. 
Östersundomin kaava-alueella sijaitsevien reittiyhteystarpeiden ja 
latuverkoston sijaintia lukuun ottamatta hoito- ja käyttösuunnitelman 
toimenpiteet eivät ole ristiriitaisia kaavoituksen kanssa.

Suunnitelmassa todetaan, että Sipoonkorven kansallispuiston kanssa 
samaan toiminnalliseen ja ekologiseen kokonaisuuteen kuuluvat 
Porvoonväylän eteläpuoliset suojelukohteet, jotka ovat luontotyypiltään 
lähinnä meren mannerrantavyöhykkeen reheviä, matalia merenlahtia ja 
lintuvesiä sekä rantaruovikoita. Moottoritie erottaa kansallispuiston ja 
rannikolla sijaitsevat suojelualueet ja luo vahvan estevaikutuksen. 
Östersundomin yleiskaavassa huomioidaan em. alueiden ekologinen 
kokonaisuus ja yhteydet etelä-pohjoissuunnassa. Yhteys Sipoonkorven 
ja Mustavuoren välillä on tärkeä erityisesti metsälajiston säilymisen 
kannalta.

Östersundomin kaava-alueella, kansallispuiston ulkopuolella 
sijaitsevien reittiyhteystarpeiden ja latuverkoston sijainti tullaan 
määrittämään tarkemmin kaavoituksen yhteydessä.

Liikenneyhteydet, pysäköintiratkaisut

Östersundomin yhteisen yleiskaavan luonnoksissa esitetty 
liikennejärjestelmä perustuu metroon. Knutersintien porttialueen 
eteläpuolelle Sakarinmäkeen on kaavailtu metroasemaa, joka toisi 
Sipoonkorven eteläosan pääkaupunkiseudun metrokäytävän 
palveluetäisyydelle. Tällöin Sipoonkorven saavutettavuus ja 
suhteellinen saavutettavuus Nuuksioon verrattuna paranisivat 
merkittävästi. Sipoonkorven saavutettavuutta joukkoliikenteellä 
parantaisi lisäksi Östersundomin yhteisen yleiskaavan luonnoksissa 
Degermossaan kulkevaksi esitetty pikaraitiotie. 
Joukkoliikenneyhteyksien kehittäminen on ensiarvoisen tärkeää 
kestävän virkistyskäytön kannalta.

Östersundomin joukkoliikennejärjestelmän rungon muodostaa metro. 
Yleiskaavassa on varauduttu myös metroa täydentäviin pikaraitioteihin. 
Yhdeksi mahdolliseksi pikaraitiotielinjaukseksi on esitetty 
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Degermossaan kulkeva linja. Linja voi olla ainakin alkuvaiheessa myös 
korkeatasoinen bussilinja.

Sipoonkorven hyvä saavutettavuus joukkoliikenteellä 
pääkaupunkiseudun ydintaajama-alueelta luo osaltaan myös 
edellytyksiä erilaiselle Sipoonkorpeen tukeutuvalle 
elinkeinoharjoittamiselle (mm. matkailu-, majoitus-, ravintolatoimi). 
Tämä tulee huomioida Sipoonkorven kansallispuiston 
jatkosuunnittelussa mm. siten, että arvioidaan erilaisten 
käyttäjäryhmien (mm. maastopyöräily, maastoratsastus, 
maastoajoneuvoliikenne) vaikutukset ja palveluiden riittävyys, 
ohjaustarpeet ja rajoitustoimenpiteet riittävän ajoissa.

Saavutettavuuteen eri kulkumuodoilla tulee tulevaisuudessa 
suurempaa hajontaa Sipoonkorven eri alueiden välillä. Näin ollen on 
todennäköistä, että Sipoonkorven virkistyskäyttötarpeissakin tapahtuu 
alueellista eriytymistä.

Kansallispuiston ja lähialueen liikenne- ja pysäköintitilannetta 
selvitetään Metsähallituksen, kuntien, Uudenmaan ELY-keskuksen 
Liikenne ja infrastruktuuri -vastuualueen sekä HSL:n teettämässä 
liikenneselvityksessä, joka valmistuu syksyllä 2013. Selvityksessä 
tullaan mm. arvioimaan tarvittavien pysäköintipaikkojen määrä eri 
pysäköintialueilla.

Luonnon virkistyskäyttö: palveluvarustus

Hoito- ja käyttösuunnitelmassa esitetään, että pääporteiksi 
rakennetaan Kuusijärven ulkoilukeskus sekä uusi Knutersintien portti. 
Porteille rakennetaan tai laajennetaan pysäköintialueita, sijoitetaan 
maasto-opasteita sekä opastettujen reittien lähtöpisteet. 

Tulevaisuudessa Knutersintien portille tulisi harkita lisäksi info- tai 
opastuskeskusta, joka esittelisi alueen luontoa laajemmin. Aikataulu on 
määritelty suunnitelmassa kiireelliseksi, mutta valmistuminen on 
esitetty vasta vuoteen 2020. Suunnitelmassa esitettyjen reittien, 
porttien ja palveluvarustuksen toteutusaikataulu tulee olla 
suunnitelmassa esitettävää aikataulutusta kiireellisempi, koska alueen 
käyttöpaine on jo nyt kova ja varustusta olisi tarvittu aikaisemminkin. 
Suunnitelman toteuttamiseen varattavat resurssit ovat näiltä osin 
riittämättömiä.

Myös muiden palveluvarustusten ja reittien valmistuminen vasta 
vuosina 2016–2020 on liian myöhään, jotta suunnitelmassa päästäisiin 
sen tavoitteisiin, kuten luontoarvojen säästymiseen sekä kulumisen ja 
häiriöiden estämiseen. Reittien ja varustusten toteutusta tulisi aikaistaa.
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Suunnitelmassa todetaan, että viestintä lisää kiinnostusta, mikä 
kasvattaa kansallispuiston kävijämääriä. Opastusaineiston ja 
palveluvarustuksen taso ei kuitenkaan metsähallituksen mukaan 
nykyisellään eikä lähivuosina ole sitä, mitä sen kävijämäärien 
perusteella pitäisi olla. Opetusaineisto ja muu viestinnällinen materiaali 
tulisi kuitenkin saada mahdollisimman pikaisesti alueen arvon 
edellyttämälle tasolle lisäresurssien ohjaamisella ja aikataulujen 
nopeuttamisella.

Resurssit

Hoito- ja käyttösuunnitelman luonnoksessa määritellään toiminnan 
suunnittelun pohjaksi hoito- ja käyttösuunnitelman toteutuksen kerta- ja 
jatkuvaluonteiset kustannukset. Lisäksi määritellään muut alueen 
hoitoon ja hallintoon liittyvät kustannukset.

Hoito- ja käyttösuunnitelman toimenpiteiden budjetointi on sinänsä 
realistinen, mutta toimenpiteiden mitoitus vaatimaton ja todennäköisesti 
riittämätön tarpeisiin nähden. Henkilötyövuosissa ei ole eritelty, missä 
määrin työaikaa on suunniteltu käytettäväksi yleiseen valvontaan.

Ympäristövaikutusten arviointi

Hoito- ja käyttösuunnitelmassa arvioidaan suunniteltujen 
toimenpiteiden ekologisia, sosiokulttuurisia ja taloudellisia vaikutuksia 
eli suunnitelmasta aiheutuvien muutosten oletettuja seurauksia.

Esitetty suunnitelmaratkaisu alueen vyöhykkeisyydestä eli 
jakautumisesta käytön painopistealueeseen ja syrjäosiin on 
nykyisellään hyvin toimiva. Östersundomin kaupunginosan 
rakentuminen lisää ulkoilua, mihin tulee suunnitelmaa edelleen 
kehitettäessä varautua. Suunnitelmaa on todennäköisesti jossakin 
määrin päivitettävä jo kymmenvuotiskaudella riippumatta 
Östersundomin asemakaavoituksen etenemisestä ja 
rakentamisaikatauluista.

Kansallispuistossa ei ole rajoitusosia, vaan myös syrjäosissa saa 
vapaasti liikkua. Ratkaisu on sikäli perusteltu, että häirinnästä kärsivät 
kohteet, kuten herkästi häiriintyvien lintulajien pesät, sijaitsevat 
kansallispuistossa hajallaan, ja esim. petolintujen pesien 
merkitseminen karttaan ja maastoon voisi lisätä niihin kohdistuvaa 
riskiä. Myös valvonnan vaikeuden näkökulmasta rajoitusosien 
rajaaminen ei olisi toimiva ratkaisu. Jatkossa tulee kuitenkin seurata 
esim. petolintujen ja mustakurkku-uikun pesimätulosta alueella sekä 
luonto- ja lintudirektiivin mukaisten erityisesti suojeltavien lajien 
esiintymistä ja tarvittaessa rajoittaa niihin kohdistuvaa häiriötä.
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Suunnitelman ympäristövaikutusten arvioinnissa todetaan, että 
asutuksen välittömässä läheisyydessä sijoittuvassa kansallispuistossa 
liikutaan väistämättä myös retkeilyreittien ulkopuolella. Samalla 
suunnitelmassa todetaan, että laadukkaan reitistön toteuttamisella 
voidaan osin ohjata lähivirkistyskäyttöä retkeilyreiteille. Usein 
ulkoilukäyttö suuntautuu kaupunkialueen ja asutusalueiden lähellä sekä 
reiteille että niiden ulkopuolelle. Se näkyy selkeästi maaston 
kuluneisuutena. Sienestys ja marjastus ja muu luonnosta nauttiminen 
suuntautuu maastoon reittien ulkopuolelle. Tätä tapahtuu myös laajoilla 
ulkoilualueilla, kuten Nuuksiossa. Toisaalta ulkoilu, niin reiteillä kun 
muuallakin metsässä, edistää terveyttä. Laadukaskaan reitistö 
varusteineen ei pysty takaamaan luonnon koskemattomuutta. Tästä 
huolimatta mahdollisimman kattava, ohjaava ja laadukas reitistö 
puiston avautuessa on tärkeää. Näin puistovieraat voivat heti alusta 
asti käyttää reittejä. Kansallispuiston reittiverkosto tulee toteuttaa 
mahdollisimman kattavasti ensimmäisessä kiireellisyysluokassa.

Hoito- ja käyttösuunnitelman ympäristövaikutuksissa todetaan 
palveluvarustuksen puutteiden vaikeuttavan puiston käytön ohjausta. 
Palveluvarustuksen saattaminen kansallispuistolta edellytettävälle 
tasolle todetaan tapahtuvan puiston perustamiseen nähden muutaman 
vuoden viiveellä. Palveluvarustuksen rakentamiseen tulisi kohdentaa 
resursseja ja nopeuttaa toteutusta. Varustuksen viivästyminen 
aiheuttanee pulmia. Esimerkeiksi luvaton tulenkäyttö, pysäköinti ja 
maastoajo voivat kasvaa. Niihin puuttuminen myöhemmin on vaikeaa. 
Oikein ajoitetulla toteutuksella pienennetään myös näistä aiheutuvia 
ylimääräisiä ylläpitokuluja.

Hoito- ja käyttösuunnitelmasta puuttuu varsinaisten luonnon- ja 
maisemanhoitoon liittyvien toimenpiteiden esittäminen, vaikka joistakin 
toimenpiteistä esitetäänkin pinta-aloja resursointitaulukossa. Jo 
tehdyistä hoitotoimista ja suunnitelluista toimista tulee liittää 
suunnitelmaan edes yleispiisteinen toimenpidekartta. Lisäksi tulee 
esittää luonnon- ja maisemanhoitoon tarvittavat resurssit.

Hoito- ja käyttösuunnitelman esitystapa, suunnitelmakartat

Hoito- ja käyttösuunnitelman esitystapana käytetty lomakepohja on 
hankala. Karttakuvat ovat myös vaikeaselkoisia sellaiselle lukijalle, joka 
ei tunne alueita jo valmiiksi. Suunnitelmakarttojen havainnollisuutta 
tulisi parantaa. Kartoissa olisi hyvä esittää myös Immersbyn ja 
Puroniityn alueet sekä kansallispuiston liittyminen Sipoon eteläosiin. 
Palveluvarustusta ja reittejä esittelevissä kartoissa ei esitetä liittymistä 
Immersbyn suuntaan, vaikka sillä on merkitystä käyttäjille mm. pehmo-
GIS -kyselyn mukaan.

Lopuksi
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Hoito- ja käyttösuunnitelmassa esitetyt toimenpiteet ovat tarpeellisia ja 
oikeansuuntaisia. Esitetyt reitit ja palvelut sekä niihin varattavat 
resurssit ovat kuitenkin osin alimitoitettuja kasvavaan käyttäjämäärään 
nähden.

Sipoonkorven kansallispuiston hoito- ja käyttösuunnitelmaa on 
valmisteltu Metsähallituksen yhteistyöryhmässä, johon on kuulunut 
edustajia myös Helsingin kaupungin kaupunkisuunnitteluvirastosta, 
ympäristökeskuksesta sekä rakennusvirastosta. Suunnittelua tulee 
jatkaa yhteistyössä Helsingin kaupungin edustajien kanssa.

Esittelijä

Sipoonkorven kansallispuiston hoito- ja käyttösuunnitelma on 
valmistumassa. Metsähallitus pyytää Helsingin kaupungin lausuntoa 
suunnitelmasta 15.9.2013 mennessä. Lisäaikaa lausunnon antamiseen 
on saatu 11.10.2013 asti.

Sipoonkorven kansallispuiston hoito- ja käyttösuunnitelma

Sipoonkorven kansallispuiston hoito- ja käyttösuunnitelmaa on 
valmisteltu yhteistyöryhmässä, johon on kuulunut edustajia myös 
Helsingin kaupungin kaupunkisuunnitteluvirastosta, 
ympäristökeskuksesta sekä rakennusvirastosta.

Sipoonkorpi sijaitsee Sipoon, Vantaan ja Helsingin kuntien alueella. 
Suunnitelma koskee Sipoonkorven kansallispuistoa, Helsingin valtiolle 
luovuttamia, puistoon liitettäviä maita, Uudenmaan 
virkistysalueyhdistyksen alueita Sipoonkorvessa sekä kansallispuistoon 
rajoittuvia yksityisiä luonnonsuojelualueita.

Hoito- ja käyttösuunnitelma on kohdealueen maankäytön pitkän 
aikavälin strateginen suunnitelma ja linjaus. Sen avulla toteutetaan 
laeissa säädettyjen perustamistavoitteiden lisäksi alueiden hoidolle ja 
käytölle asetettuja tavoitteita. Suunnitelman avulla sovitetaan yhteen 
luonnonsuojelun, virkistyskäytön ja alueen muun käytön tavoitteet. 
Suunnitelman päämäärät liittyvät luontoarvojen suojaamiseen ja käytön 
ohjaamiseen kestävällä tavalla, laadukkaiden retkeilypalvelujen 
tarjontaan sekä toimivaan yhteistyöhön Metsähallituksen, puiston 
sidosryhmien ja lähistön asukkaiden välillä. Suunnitelmakausi on noin 
15 vuotta.

Hoito- ja käyttösuunnittelu on Metsähallituksen ja ympäristöhallinnon 
periaatteiden mukaista osallistavaa suunnittelua. Ympäristöministeriö 
vahvistaa suunnitelman kansallispuiston osalta. Yksityisillä alueilla 
suunnitelma on suositusluontoinen, eikä se sido maanomistajaa.

Nykytilan kuvaus



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 35/2013 60 (101)
Kaupunginhallitus

Ryj/1
07.10.2013

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

Sipoonkorpeen kuuluu monenlaisia metsiä, soita ja kulttuurimaisemia. 
Järviä alueella on melko vähän. Maasto on vaihtelevaa ja korkeuserot 
paikoitellen suuria. Myös avokallioita on paljon. Alueella on lisäksi 
paljon korpia ja pienialaisia soistumia. Luontoarvot perustuvat laajaan, 
yhtenäiseen metsäalueeseen, jonka luontoa leimaa vaihtelevuus ja 
pienipiirteisyys.

Sipoonkorven metsät ovat monin paikoin kuusivaltaisia. Tuoreita ja 
lehtomaisia kankaita sekä kalliometsiä on runsaasti. Osa alueen 
metsistä on arvokasta, luonnontilaisen kaltaista vanhahkoa metsää, 
josta löytyy koti myös lahopuustosta riippuvaisille eliölajeille. Alueen 
kasvisto ja eläimistö onkin monipuolista ja runsasta, ja siellä esiintyy 
uhanalaisia ja harvinaisia kasvi-, sieni- ja eläinlajeja lajeja. Muun 
muassa lehdoissa kasvaa harvinainen lehtosinijuuri, keltavuokko ja 
pystykiurunkannus. Lisäksi Sipoonkorvessa tavataan lähes kaikki 
eteläsuomalaiset metsänisäkäs- ja lintulajit. Yhtenä 
pääkaupunkiseudun viimeisistä alueista se tarjoaa suojaa myös suuria 
erämaisia metsäalueita vaativille lajeille, kuten metsolle.

Keskeiset arvot ja uhat

Kansallispuiston keskeisiä arvoja ovat perinnemaisemat, retkeily ja 
virkistys, luontokasvatus, pääkaupunkiseudun itäinen metsämanner 
sekä monipuolinen toimijaverkosto.

Kansallispuiston pohjoisosassa sijaitsevat Byabäcken-laakson kauniit 
perinnemaisemat, jotka ovat osa Sipoonjoen maakunnallisesti 
arvokasta kulttuurimaisemaa. Sipoonjoen sivuhaara, Byabäcken-joki 
kiemurtelee kumpuilevassa maisemassa peltojen sekä laidunnettujen 
niittyjen, hakamaiden ja metsäsaarekkeiden läpi. Puiston pohjoisosa 
rajautuu idässä Hindsbyn kylään, joka on valtakunnallisesti merkittävä 
rakennettu kulttuuriympäristö. Kylän talojen entisiä laidunnus- ja 
nautinta-alueita sijoittuu myös nykyisen kansallispuiston alueelle.

Sipoonkorpi sijaitsee aivan pääkaupunkiseudun kyljessä, suurten 
asutuskeskusten vieressä. Sijainti tekee siitä erittäin helposti 
saavutettavan, paikallisesti tärkeän retkeily- ja ulkoilualueen, jonka 
suosio perustuu luonnonarvoihin ja kauniisiin maisemiin. 
Sipoonkorvessa retkeillään pienissä ryhmissä perheen tai ystävien 
kanssa, usein mukana on myös koira. Loppukesällä ja syksyllä metsät 
täyttyvät marjastajista ja sienestäjistä. Alueen latuverkosto vetää 
kävijöitä puistoon myös talvisin. Luontomatkailukohteena 
Sipoonkorvella on paljon mahdollisuuksia, koska se on niin hyvin 
saavutettavissa pääkaupunkiseudulta.

Sijaintinsa vuoksi Sipoonkorpi tarjoaa oppimismahdollisuuksia suurelle 
joukolle pääkaupunkiseudun koululaisia ja opiskelijoita. Vantaan 
Luontokoulu on jo pitkään toiminut aktiivisesti Sipoonkorvessa, 
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nykyisen kansallispuiston eteläosassa, ja tilausta 
luontokasvatustoiminnalle on muissakin kunnissa.

Avoimien kulttuurimaisemien ohella Sipoonkorpi on erämaisten, 
kallioisten metsien kansallispuisto. Erämaisuutta kuvastavat myös 
alueen linnusto, kuten kanalinnut, petolinnut ja kehrääjä, sekä muu 
lajisto, kuten ilves, karhu ja saukko. Kansallispuistossa elää suuri 
määrä uhanalaisia lajeja, ja erityisesti kääpä- ja muu sienilajisto on 
hyvin runsas. Puiston ympärille sijoittuvat rakentamattomat alueet 
kasvattavat kansallispuiston alueen Nuuksioon verrattavaksi 
metsämantereeksi. Osana pääkaupunkiseutua ympäröivää viherkehää 
Sipoonkorpi kytkeytyy sekä ekologisesti että toiminnallisesti muihin 
luonnonsuojelu- ja viheralueisiin.

Kansallispuistoa ja muuta Sipoonkorpea ympäröi yhtäältä tiivis, 
kaupunkimainen asutus, toisaalta maaseutumaiset kyläalueet. 
Kansallispuiston käyttö on hyvin monimuotoista, erilaisia tapoja olla ja 
liikkua luonnossa on paljon. Sipoonkorvessa toimii useita yhdistyksiä ja 
ryhmiä, kuten luonto-, retkeily-, liikunta-, partio- ja asukasyhdistyksiä 
sekä metsästysseuroja. Metsähallituksen ohella kunnat ovat keskeinen 
toimija erityisesti virkistyskäytön ja palvelujen kehittämisessä. Aktiiviset, 
elinvoimaiset kylät ja paikallisyhteisöt ovat merkittävässä asemassa 
kansallispuiston käyttäjinä.

Kansallispuiston keskeisiin arvoihin kohdistuvia merkittävimpiä uhkia 
ovat viljelyn, niiton ja laidunnuksen loppuminen, rakentaminen: asutus, 
vierasperäiset lajit, roskaaminen, retkeily- ja matkailutoiminta: 
kuluminen, häirintä, ekologisen ja sosiaalisen kestävyyden ylittyminen, 
ilkivalta, metsästyksen loppuminen, ja ilmastonmuutos.

Päämäärät ja toimenpiteet

Suunnitelman päämäärät ovat:

 kansallispuisto on kaikille avoin luontokohde,
 luontoon pääsee laadukkaasti,
 Sipoonkorpi on ekologisesti ja toiminnallisesti keskeinen osa 

pääkaupunkiseudun viherkehää,
 luontoarvoja suojataan kestävällä käytöllä, ja
 kansallispuisto on hyvä naapuri ja kumppani.

Lisäksi kehittämistavoitteena on luoda uudenlaista 
kansallispuistokulttuuria.

Suunnitelmassa esitettäviä keskeisimpiä toimenpiteitä ovat 
opastusaineiston laatiminen ja ylläpito ja palveluvarustuksen 
rakentaminen ja ylläpito sekä kansallispuiston käytön ohjaaminen siten, 
että luontoarvot säilyvät. Opastuksen ja palveluvarustuksen 
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kehittäminen kansallispuistostatuksen edellyttämälle tasolle edellyttää 
merkittäviä panostuksia lähivuosien aikana. Ensimmäisiä toteutettavia 
kohteita ovat Byabäckenin, Storträskin alueen sekä Kalkinpolttajan 
polut, pysäköintialueet ja maasto-opastus.

Luonnonsuojelun toimenpiteitä ovat luonnontilan säilyttäminen, 
ennallistaminen, luonnonhoito, inventointi, seuranta ja vierasperäisten 
lajien torjunta. Noin neljännes suunnittelualueen luontotyypeistä on 
toistaiseksi inventoimatta, ja myös lajistotietoja tulee täydentää. 
Seuranta kohdistuu ensisijaisesti uhanalaisiin sekä luonto- ja 
lintudirektiivien lajeihin. Luonnontilan säilyttäminen liittyy läheisesti 
virkistyskäytön ohjaamiseen.

Muita toimenpiteitä ovat mm. suojelualuekiinteistön muodostaminen, 
rajan merkintä ja järjestyssäännön laatiminen sekä sidosryhmätyö ja 
viestintä. Sijainnista johtuen Sipoonkorven kansallispuistolla on 
poikkeuksellisen paljon aktiivisia sidosryhmiä. Puiston käyntimäärä on 
korkea ja sen odotetaan kasvavan lähiaikoina edelleen voimakkaasti, 
mikä korostaa ajantasaisen ja aktiivisen viestinnän tarvetta.

Vyöhykejaon keskeiset ratkaisut

Suunnittelualueesta ensi vaiheessa 25 %, laajimmassa vaihtoehdossa 
40 %, on retkeily- ja luontomatkailuvyöhykettä, jolle sijoitetaan 
retkeilyreitit ja -rakenteet ja jonne ohjataan pääosa kävijöistä. Retkeily- 
ja luontomatkailuvyöhyke sijoittuu Palokallion YSA-aluetta (yksityinen 
suojelualue) lukuun ottamatta kansallispuistoon. Muu osa alueesta on 
syrjävyöhykettä, jossa omatoiminen retkeily on sallittua, mutta 
opastettuja reittejä ei ole. Kansallispuistossa ei ole 
liikkumisrajoitusalueita.

Ympäristövaikutusten arviointi ja suunnitelman seuranta

Suunnitelman avulla säilytetään ja parannetaan Sipoonkorven 
luonnontilaa ja virkistyskäytön ja luontomatkailun toimintaedellytyksiä. 
Suunnitelmalla ei ole haitallisia vaikutuksia luontotyyppeihin, lajistoon 
tai Natura 2000 -suojeluperusteena oleviin luontoarvoihin. Seuranta 
kohdistuu suunnitelmassa esitettyihin toimenpiteisiin ja niiden 
vaikuttavuuteen, eli miten suunnitelman päämäärät saavutetaan.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Laura Räty

Lisätiedot
Erja Saarinen, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 36102

erja.saarinen(a)hel.fi

Liitteet
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1 Metsähallituksen lausuntopyyntö Sipoonkorven kansallispuiston hoito- 
ja käyttösuunnitelmasta

2 Sipoonkorven kansallipuiston hoito- ja käyttösuunnitelman luonnos
3 Ympäristökeskuksen lausunto 19.9.2013

Päätöshistoria

Kiinteistövirasto 26.9.2013

HEL 2013-009945 T 11 01 04

Kaupunginhallituksen lausuntopyyntö Sipoonkorven hoito- ja käyttösuunnitelmasta

Lausunto

Asiakirjojen perusteella Sipoonkorven käyttö- ja hoitosuunnitelmaa on 
valmisteltu laajassa yhteistyössä eri käyttäjä- ja intressiryhmien sekä 
lähialueen asukkaiden kanssa. Suunnitelman luonnoksesta huomaa, 
että näitä eri tahoja on myös kuunneltu, sillä luonnos ottaa hyvin 
huomioon eri osapuolten tarpeita ja tarjoaa siten kansallispuistolle 
hyvät mahdollisuudet kehittyä monipuoliseksi, niin luonnon kuin 
ihmisten tarpeet huomioon ottavaksi mielenkiintoiseksi 
kokonaisuudeksi.

Hyväkin suunnitelma on kuitenkin aina parannettavissa. 
Kiinteistövirasto esittää siten seuraavia tarkennuksia ja 
parannusehdotuksia:  

Reitistön ja paikoituksen riittämätön investointirahoitus

Hoito- ja käyttösuunnitelman investointiosa ei tue kansallispuistolle 
asetettuja tavoitteita. Puiston saavutettavuuden parantaminen ja 
nykyisen käytön aiheuttaman kuluneisuuden vähentäminen edellyttää 
esitettyä huomattavasti ripeämpiä ja laajempia toimenpiteitä niin 
kulkureittien rakentamisen ja opastamisen kuin puistoon tulevien 
autopaikoituksen osalta. Mitä myöhemmin ja harvemmin kulkureittejä 
toteutetaan sitä enemmän alavien kohtien mutaraitit levenevät ja 
pitenevät. Samalla syntyy helposti yhä laajeneva spontaani 
polkuverkosto myös niihin arkoihin kohteisiin, joita voitaisiin hyvällä 
reittisuunnittelulla rauhoittaa. 

Vaikka suunnitelmaluonnoksen tarkasteluaika on 15 vuotta, siinä olisi 
syytä hahmottaa myös reittiverkoston "lopullinen" tavoite paitsi 
kansallispuiston sisällä, myös sen ulkopuolella - etenkin etelässä ja 
lännessä, missä asukasmäärä on voimakkaasti kasvamassa 
lähivuosikymmeninä. Siellä ulkopuoliset puistoon jatkuvat reittiverkostot 
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olisi jo tässä vaiheessa suunniteltava ja myöhemmin toteutettava 
yhteistyössä kuntien kanssa, kansallispuiston ohjaavuus-, 
luontokasvatus- ja virkistystavoitteiden kokonaisuuden optimoimiseksi.    

Kansallispuiston sisällä reitit olisi suunniteltava rengasmaiseksi 
verkostoksi mutta myös sellaiseksi, että yhdestä sisääntulopaikasta 
pääsisi toiseen. Tässä suhteessa Kuusijärveä ja Knutersintietä 
yhdistävä reitti on ensiarvoisen tärkeä. Myös erämaisempaan osaan 
olisi syytä rakentaa mielekäs, vaikkakin harvempi verkosta, koska 
siihen osaan saavutaan myös pohjoisesta ja idästä. Nämä reitit olisi 
hyvä sijoittaa kansallispuiston laitoja pitkin, jolloin olisi luotavissa laajoja 
koskemattomia osia reittiverkoston sisälle. Samalla olisi estettävissä 
hallitsemattoman polkuverkoston syntymistä eräosaan.

Suunnitelmassa on ennallistamistöiden osalta mainittu, että ne 
saattavat väliaikaisesti katkaista reittejä, mutta että haitta on vähäinen. 
Toivottavasti tämä tarkoittaa, että tällöin laaditaan työmaita ohittavia 
mielekkäitä ohitusreittejä, koska muutoin saadaan aikaan vain uusia 
hallitsemattomia polkuverkostoja ja pettyneitä käyttäjiä. 
Ennallistamistyömaahan on harvoin luontonähtävyys, joten vaikka 
työmaa olisikin nopeasti ohi, reitin virkistysarvo häviää pahimmillaan 
jopa vuosikymmeniksi.  

Kansallispuiston saavutettavuus julkisella liikenteellä on vielä pitkään 
varsin heikko, mistä syystä autopaikoituksen järjestämiseen on ripeästi 
syytä kiinnittää esitettyä enemmän resursseja. Muutoin puiston 
sisääntulopaikkojen yhteyteen ja läheisyyteen jo ajoittain syntynyt, 
kulkua haittaava hallitsematon tienvarsi- ja -vierustapysäköinti lisääntyy 
nopeasti.

Luontokeskus

Sipoonkorpi tarvitsee oman luontokeskuksensa. Ajatus, että 
suurimman käyttäjäryhmän muodostavat lähialueen nykyiset ja tulevat 
asukkaat joutuisivat hakemaan tiedot lähimetsistään Nuuksiosta on 
ympäristöllisesti ja sosiaalisesti kestämätön ja - huonojen julkisen 
liikenteen yhteyksien vuoksi - yksityisautoilua lisäävä. Vaikkei 
luontokeskukseen olisi varaa lähivuosina, tavoite ja paikka sille olisi 
syytä suunnitelmassa esittää. Ottaen huomioon Östersundomin 
kehityssuunnitelmat, puiston etelälaita Knutersintien varrella olisi oiva 
sijoituspaikka luontokeskuksen ja muiden virkistystoimintojen 
keskuksen alueelle.  

Monipuolinen luontokasvatus

Virasto esittää huolestuneisuutensa kalastamiseen liittyvän 
luontokasvatuksen unohtamisesta suunnitelmassa. Storträskin 
kalastuksenhoitoyhdistys on tehnyt hyvää luontokasvatustyötä 
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opettaessaan nuoria kalastamaan ja valmistamaan pyydetyn kalan. 
Tämäntyyppinen toiminta on omalta osaltaan mielekäs tapa vähentää 
valitettavaa suosioon tullutta kalastusmuotoa, catch-and-release 
(pyydä ja vapauta (haavoittunutta) kalaa) jossa kalastusta nähdään 
saaliin määrällä mitattavana urheiluna määrässä ilman tarkoitustakaan 
kunnioittaa luontoa ja sen antimia. Istutettu kirjolohi on toki vieraslaji, 
mutta jos se pysyy lammessa aiheuttamatta muuta vauriota luonnolle, 
haitta on kansallispuiston kokonaisuuden kannalta etuihin nähden 
mitätön. Kaikkein paras ratkaisu olisi yhteistyössä alan tutkijoiden 
kanssa löytää sellainen istutettava kalalaji, joka mahdollisimman vähin 
toimenpitein menestyisi Storträskissa tai toisessa tarkoitukseen 
sopivassa järvessä. 

Hoito- ja käyttösuunnitelman esitystapa

Suunnitelman tietokorttimainen esitystapa on ongelmallinen. 
Sirpalemainen esitystapa vaikeuttaa lähtöaineiston ja -oletusten 
vertaamista johtopäätöksiin ja valittuihin ratkaisuihin. Lisäksi se estää 
lukukelpoisten liitekarttojen käyttöä. Ilman hyvää paikallistuntemusta on 
erittäin vaikeata saada käsitystä siitä missä toimenpiteitä on tarkoitus 
tehdä ja miten toimenpiteet suhtautuvat toisiinsa.

Kiinteistövirasto toivoo lopulliseen hoito- ja käyttösuunnitelmaan 
luettavuutta parantavia toimia ja valaisevampia karttaesityksiä. 
Taustatietojen ja varsinaisen suunnitelman ja/tai niiden 
esittämistapojen eriyttäminen voisi tällöin olla avuksi.

Lisätiedot
Peter Haaparinne, toimistopäällikkö, puhelin: 310 31864

peter.haaparinne(a)hel.fi

Rakennusvirasto 16.9.2013

HEL 2013-009945 T 11 01 04

Metsähallitus on pyytänyt Helsingin kaupungin lausuntoa Sipoonkorven 
kansallispuiston hoito- ja käyttösuunnitelmasta. Helsingin kaupungin 
hallintokeskus, joka valmistelee Helsingin kaupungin lausunnon, on 
pyytänyt rakennusvirastolta lausuntoa 17.9.2013 mennessä

Sipoonkorven kansallispuiston hoito- ja käyttösuunnitelma 

Metsähallitus on laatinut Sipoonkorven kansallispuiston hoito- ja 
käyttösuunnitelman kansallispuistoalueen kehittämiseksi seuraavien 10 
vuoden ajaksi. Suunnittelualueeseen kuuluvat Sipoonkorven 
kansallispuiston alueet, Helsingin valtiolle luovuttamat puistoon 
liitettäväksi tulevat maat, Uudenmaan virkistysalueyhdistyksen alueet 
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Sipoonkorvessa sekä kansallispuistoon rajoittuvat yksityiset 
luonnonsuojelualueet.

Sipoonkorven hoito- ja käyttösuunnitelman laadinnassa käytettiin 
PehmoGis -karttapohjaista nettikyselyä, jolla selvitettiin alueen nykyistä 
ulkoilukäyttöä ja haettiin käyttäjien toiveita alueen palveluiden 
kehittämisestä.

Hoito- ja käyttösuunnitelman tavoitteena on kansallispuistoalueen 
luontoarvojen säilyttäminen ja tätä tukeva ulkoilukäytön ohjaaminen. 
Suunnitelmassa esitetään myös retkeilypalvelujen järjestäminen sekä 
alueen pysäköintiratkaisut.

Sipoonkorven kansallispuiston hoito- ja käyttösuunnitelmaa on 
valmisteltu yhteistyöryhmässä, johon myös Helsingin kaupunki on 
osallistunut kaupunkisuunnitteluviraston, ympäristökeskuksen ja 
rakennusviraston edustuksella. Metsähallitus jatkaa hoito- ja 
käyttösuunnitelman mukaan yhteistyötä sidosryhmien ja paikallisten 
maanomistajien kanssa kehittäessään edelleen kansallispuistoa.

Lausunto

Esitetty suunnitelmaratkaisu alueen vyöhykkeisyydestä eli 
jakautumisesta käytön painopistealueeseen ja syrjäosiin on 
rakennusviraston mielestä onnistunut. Kehitettävä reittiverkosto on 
laadittu vyöhykejaon mukaisesti. Suunnitelmaratkaisu on kuitenkin 
tehty pitkälti alueen nykyisen käytön perusteella. Lähialueiden 
maankäytön muuttuminen, kuten uuden Östersundomin 
kaupunginosan rakentuminen, ja sitä myötä puiston käyttäjämäärien 
kasvu, lisäävät ulkoilua myös kansallispuiston syrjäosilla, mihin tulee 
suunnitelmaa edelleen kehitettäessä varautua.

Kansallispuistoon kunnostettavien ja uusien reittien sekä 
palveluvarustuksen (muun muassa taukotuvat, tulipaikat, pysäköinti, 
portit) sijoittaminen on onnistunutta ja se vastaa rakennusviraston 
mielestä alueen nykyisen ja sitä jonkin verran suuremman käytön 
vaateisiin. Tulevaisuudessa voimakkaasti lisääntyvän ulkoilukäytön 
suhteen sen sijaan palveluvarustus on osin alimitoitettua.  Muun 
muassa alueelle kaavailtujen pysäköintialueiden paikkamäärä vaikuttaa 
liian pieneltä ottaen huomioon ihmisten tavan liikkua ulkoilualueille 
omilla autoillaan. Pysäköintitarpeeseen saataneen lisää vastauksia ja 
ratkaisuja syksyllä valmistuvassa kuntien yhteisessä 
liikenneselvityksessä.

Kansallispuiston eteläosien ulkoilureittien kytkeminen Östersundomin 
uuden kaupunginosan reittiverkostoon on tärkeää ulkoilukäytön 
kanavoimiseksi. Tästä syystä reittitarpeita tulee tarkastella myös 
Fiskträskin ja Östersundomin välisellä alueella viimeistään siinä 
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vaiheessa, kun Helsingin alueen kaavoitustyössä keskitytään näihin 
kysymyksiin.

Hoito- ja käyttösuunnitelmassa esitetään, että pääporteiksi 
rakennetaan Kuusijärven ulkoilukeskus sekä uusi Knutersintien portti. 
Porteille rakennetaan tai laajennetaan pysäköintialueita, sijoitetaan 
maasto-opasteita sekä opastettujen reittien lähtöpisteet. Aikataulu on 
määritelty suunnitelmassa kiireelliseksi, mutta valmistuminen on 
esitetty vasta vuoteen 2020. Suunnitelmassa esitettyjen reittien, 
porttien ja palveluvarustuksen toteutusaikataulu tulee rakennusviraston 
mielestä olla suunnitelmassa esitettävää aikataulutusta kiireellisempi, 
koska alueen käyttöpaine on jo nyt kova ja varustusta olisi tarvittu 
aikaisemminkin. Rakennusvirasto pitää suunnitelman toteuttamiseen 
varattavia resursseja näiltä osin riittämättöminä.

Myös muiden palveluvarustusten ja reittien valmistuminen vasta 
vuosina 2016–2020 on liian myöhään, jotta suunnitelmassa päästäisiin 
sen tavoitteisiin, kuten luontoarvojen säästymiseen sekä kulumiselta ja 
häiriöiden estämiseen. Reittien ja varustusten toteutusta tulee 
rakennusviraston mielestä aikaistaa.

Suunnitelman ympäristövaikutusten arvioinnissa todetaan, että 
asutuksen välittömässä läheisyydessä sijoittuvassa kansallispuistossa 
liikutaan väistämättä myös retkeilyreittien ulkopuolella. Samalla 
suunnitelmassa todetaan, että laadukkaan reitistön toteuttamisella 
voidaan osin ohjata lähivirkistyskäyttöä retkeilyreiteille. 
Rakennusviraston kokemusten pohjalta ulkoilukäyttö suuntautuu 
kaupunkialueen ja asutusalueiden lähellä sekä reiteille että niiden 
ulkopuolelle. Se näkyy selkeästi maaston kuluneisuutena. Sienestys ja 
marjastus ja muu luonnosta nauttiminen suuntautuu maastoon reittien 
ulkopuolelle. Tätä tapahtuu myös laajoilla ulkoilualueilla, kuten 
Nuuksiossa. Toisaalta ulkoilu, niin reiteillä kun muuallakin metsässä, 
edistää terveyttä. Laadukaskaan reitistö varusteineen ei pysty 
takaamaan luonnon koskemattomuutta. Tästä huolimatta 
mahdollisimman kattava, ohjaava ja laadukas reitistö puiston 
avautuessa on tärkeää. Näin puistovieraat voivat heti alusta asti 
käyttää reittejä. Kansallispuiston reittiverkosto tulee rakennusviraston 
mielestä toteuttaa mahdollisimman kattavasti ensimmäisessä 
kiireellisyysluokassa.

Hoito- ja käyttösuunnitelman ympäristövaikutuksissa todetaan 
palveluvarustuksen puutteiden vaikeuttavan puiston käytön ohjausta. 
Palveluvarustuksen saattaminen kansallispuistolta edellytettävälle 
tasolle todetaan tapahtuvan puiston perustamiseen nähden muutaman 
vuoden viiveellä. Rakennusviraston mielestä palveluvarustuksen 
rakentamiseen tulee kohdentaa resursseja ja nopeuttaa toteutusta. 
Varustuksen viivästyminen aiheuttanee pulmia. Esimerkeiksi luvaton 
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tulenkäyttö, pysäköinti ja maastoajo voivat kasvaa. Niihin on 
puuttuminen myöhemmin on vaikeaa. Oikein ajoitetulla toteutuksella 
pienennetään myös näistä aiheutuvia ylimääräisiä ylläpitokuluja.

Suunnitelmassa todetaan, että viestintä lisää kiinnostusta, mikä 
kasvattaa kansallispuiston kävijämääriä. Opastusaineiston ja 
palveluvarustuksen taso ei kuitenkaan metsähallituksen mukaan 
nykyisellään eikä lähivuosina ole sitä, mitä kävijämäärien perusteella 
pitäisi olla. Rakennusviraston mielestä opetusaineisto ja muu 
viestinnällinen materiaali tulee kuitenkin saada mahdollisimman 
pikaisesti alueen arvon edellyttämään tasolle lisäresurssien 
ohjaamisella ja aikataulujen nopeuttamisella.

Hoito- ja käyttösuunnitelmasta puuttuu varsinaisten luonnon- ja 
maisemanhoitoon liittyvien toimenpiteiden esittäminen, vaikka joistakin 
toimenpiteistä esitetäänkin pinta-aloja resursointitaulukossa. Jo 
tehdyistä hoitotoimista ja suunnitelluista toimista tulee liittää 
suunnitelmaan edes yleispiisteinen toimenpidekartta. Lisäksi tulee 
esittää luonnon- ja maisemanhoitoon tarvittavat resurssit.

Hoito- ja käyttösuunnitelman esitystapana käytetty lomakepohja on 
hankala. Karttakuvat ovat myös vaikeaselkoisia sellaiselle lukijalle, joka 
ei tunne alueita jo valmiiksi. Metsähallitus tulee taittamaan uudelleen 
suunnitelmaraportin, jossa nämä asiat voidaan korjata.

Rakennusvirasto ottaa huomioon Sipoonkorven kansallispuistoon 
rajautuvien viheralueiden suunnittelussa alueiden kaavoituksen sekä 
metsähallituksen kansallispuiston hoito- ja käyttösuunnitelman.

Yhteenvetona rakennusvirasto toteaa, että Sipoonkorven 
kansallispuiston hoito- ja käyttösuunnitelmaa on laadittu sidosryhmien 
toiveita kuunnellen ja esitettävät toimenpiteet ovat kannatettavia. 
Samalla rakennusvirasto esittää huolensa reittiverkoston ja palvelujen 
sekä niihin varattavien resurssien riittävyydestä sekä suunnitelmassa 
esitettävästä toteutusaikataulusta.

Rakennusvirasto haluaa jatkaa edelleen hyvää yhteistyötä 
metsähallituksen kanssa alueen suunnittelussa.

Lisätiedot
Tiina Saukkonen, suunnitteluvastaava, puhelin: 310 38508

tiina.saukkonen(a)hel.fi

Kaupunkisuunnitteluvirasto 15.8.2013

HEL 2013-009945 T 11 01 04
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Metsähallitus on pyytänyt Helsingin kaupungin lausuntoa Sipoonkorven 
kansallispuiston hoito- ja käyttösuunnitelmasta 15.9.2013 mennessä. 
Kaupunginhallitus pyytää kaupunkisuunnitteluviraston lausuntoa 
suunnitelmasta 16.8.2013 mennessä.

Sipoonkorven kansallispuiston hoito- ja käyttösuunnitelma

Suunnitelma koskee Sipoonkorven kansallispuistoa, Helsingin valtiolle 
luovuttamia, puistoon liitettäviä maita, Uudenmaan 
virkistysalueyhdistyksen alueita Sipoonkorvessa sekä kansallispuistoon 
rajoittuvia yksityisiä luonnonsuojelualueita. Yksityisillä alueilla 
suunnitelma on suositusluontoinen, eikä sido maanomistajaa.

Hoito- ja käyttösuunnitelma ohjaa kansallispuiston kehittämistä tulevien 
10-15 vuoden aikana. Suunnitelman päämäärät liittyvät luontoarvojen 
suojaamiseen ja käytön ohjaamiseen kestävällä tavalla, laadukkaiden 
retkeilypalvelujen tarjontaan sekä toimivaan yhteistyöhön 
Metsähallituksen, puiston sidosryhmien ja lähistön asukkaiden välillä.

Sipoonkorven kansallispuiston hoito- ja käyttösuunnitelmaa varten 
perustettiin laajapohjainen yhteistyöryhmä, johon myös Helsingin 
kaupunki on osallistunut.

Lausunto

Sipoonkorven kansallispuisto on perustettu metsäluonnon 
monimuotoisuuden, kallioiden ja perinneympäristöjen sekä näihin 
liittyvien eliölajien suojelua ja lajien elinympäristöjen hoitamista, yleisön 
virkistäytymistä ja retkeilyä sekä yleisen luonnonharrastuksen 
edistämistä ja opetusta varten. Kansallispuisto on seudullisesti tärkeä 
virkistysalue, jonka merkitys korostuu pääkaupunkiseudun 
kaupunkirakenteen tiivistyessä. 

Kansallispuiston eteläisimmät osat ulottuvat Helsingin kaupungin ja 
valmisteilla olevan Östersundomin yleiskaavan alueelle. 
Östersundomin yleiskaava on kolmen kunnan (Helsinki, Vantaa ja 
Sipoo) yhteinen yleiskaava. Kaava-alueella asuu nykyisin noin 6000 
asukasta ja asukasmäärän arvioidaan kasvavan noin 70 000 
asukkaaseen vuoteen 2050 mennessä. 

Valmisteilla olevassa Helsingin uudessa yleiskaavassa on varauduttu 
260 000 uuden asukkaan lisäykseen vuoteen 2050 mennessä. 
Yleiskaavaa varten laaditussa väestöennusteessa Helsingin seutu 
kasvaa noin 600 000 asukkaalla vuoteen 2050 mennessä. Helsingin 
yleiskaavan valmistelun visiovaiheessa Sipoonkorven ja Nuuksion 
merkitys on nostettu esiin osana seudullista virkistysverkostoa. 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 35/2013 70 (101)
Kaupunginhallitus

Ryj/1
07.10.2013

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

Sipoonkorven suunnittelussa tulee varautua alueen lisääntyvään 
käyttäjämäärään suunnittelemalla ja toteuttamalla riittävä määrä 
ulkoilureittejä ja virkistyspalveluita. Reittien liittyminen seudulliseen 
virkistysalueverkostoon on tärkeää. Kaupunkisuunnitteluvirasto pitää 
hoito- ja käyttösuunnitelmassa esitettyjä reittejä ja palveluita osin 
alimitoitettuina kasvavaan käyttäjämäärään nähden. 

Lähivirkistyspaineen hallitsemiseksi on tärkeää, että Sipoonkorpea 
ympäröivien alueiden kaavoituksessa osoitetaan riittävä määrä 
virkistysalueita asutuksen läheltä. Tästä huolimatta Sipoonkorven 
houkuttelevuus saattaa aiheuttaa kulumista kansallispuiston reuna-
alueilla, ja etenkin kansallispuiston eteläosissa on syytä varmistaa 
reittiverkoston riittävyys. Reitistön kehittäminen tulevaisuudessa on 
tarpeen myös Degermossan pohjoispuolella, Fiskträskin ja 
Östersundomin yleiskaava-alueen välisellä alueella. 

Hoito- ja käyttösuunnitelmassa todetaan, että Kalkkiruukin luontopolun 
kunnostaminen sekä reittiyhteys Knutersintien portilta Kalkkiruukin 
polulle toteutetaan vuosina 2016-2018. Kävijämäärä on jo viime 
vuosina lisääntynyt ja tulee edelleen lisääntymään merkittävästi. Jotta 
kansallispuistoon kohdistuvat haitat, kuten kuluminen ja 
roskaantuminen, saataisiin minimoitua, tulisi reittiyhteydet mm. 
Knutersintieltä Kalkkiruukin luontopolulle toteuttaa mahdollisimman 
pian. 

Kuvissa 16 ja 17 (s. 73 ja 74) on esitetty uudet retkeilyreitit ja 
reittiyhteystarpeet. Kartassa esitetyt Östersundomin kaava-alueella 
sijaitsevat reittiyhteystarpeet ja latuverkosto ratkaistaan Östersundomin 
kaavoituksen yhteydessä, eikä yhteyden toteuttamista voida sitoa 
nykyiseen polku-uraan.  Landbon lähellä sijaitsevalta sorakuopalta 
lähtevä reittiyhteys voidaan turvata Östersundomin kaavoituksessa. 
Latuverkostoa tulisi kehittää myös kansallispuiston alueella ja sen 
laajentaminen sekä saumaton jatkuminen vihersormilta 
kansallispuistoon palvelisi asukkaita ja lisäisi alueen talvikäyttöä. 
Östersundomin kaava-alueella sijaitsevien reittiyhteystarpeiden ja 
latuverkoston sijaintia lukuun ottamatta hoito- ja käyttösuunnitelman 
toimenpiteet eivät ole ristiriitaisia kaavoituksen kanssa. 

Knutersintien porttialueelle on hoito- ja käyttösuunnitelman mukaan 
suunniteltu suurta pysäköintialuetta ja infopistettä. Tulevaisuudessa 
Knutersintien portille tulisi harkita lisäksi info- tai opastuskeskusta, joka 
esittelisi alueen luontoa laajemmin. Yhteistyö eri toimijoiden, varsinkin 
yrittäjien ja maanomistajien kanssa on tärkeää. 

Suunnitelmassa todetaan, että Sipoonkorven kansallispuiston kanssa 
samaan toiminnalliseen ja ekologiseen kokonaisuuteen kuuluvat 
Porvoonväylän eteläpuoliset suojelukohteet, jotka ovat luontotyypiltään 
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lähinnä meren mannerrantavyöhykkeen reheviä, matalia merenlahtia ja 
lintuvesiä sekä rantaruovikoita. Moottoritie erottaa kansallispuiston ja 
rannikolla sijaitsevat suojelualueet ja luo vahvan estevaikutuksen. 
Östersundomin yleiskaavassa huomioidaan em. alueiden ekologinen 
kokonaisuus ja yhteydet etelä-pohjoissuunnassa. Yhteys Sipoonkorven 
ja Mustavuoren välillä on tärkeä erityisesti metsälajiston säilymisen 
kannalta.

Suunnitelmakarttojen havainnollisuutta tulisi parantaa. Kartoissa olisi 
hyvä esittää myös Immersbyn ja Puroniityn alueet sekä 
kansallispuiston liittyminen Sipoon eteläosiin. Palveluvarustusta ja 
reittejä esittelevissä kartoissa ei esitetä liittymistä Immersbyn suuntaan, 
vaikka sillä on merkitystä käyttäjille mm. pehmo-GIS kyselyn mukaan.

Östersundomin yhteisen yleiskaavan luonnoksissa esitetty 
liikennejärjestelmä perustuu metroon. Knutersintien porttialueen 
eteläpuolelle Sakarinmäkeen on kaavailtu metroasemaa, joka toisi 
Sipoonkorven eteläosan pääkaupunkiseudun metrokäytävän 
palveluetäisyydelle. Tällöin Sipoonkorven saavutettavuus ja 
suhteellinen saavutettavuus Nuuksioon verrattuna paranisivat 
merkittävästi. Sipoonkorven saavutettavuutta joukkoliikenteellä 
parantaisi lisäksi Östersundomin yhteisen yleiskaavan luonnoksissa 
Degermossaan kulkevaksi esitetty pikaraitiotie. 
Joukkoliikenneyhteyksien kehittäminen on ensiarvoisen tärkeää 
kestävän virkistyskäytön kannalta.

Sipoonkorven hyvä saavutettavuus joukkoliikenteellä 
pääkaupunkiseudun ydintaajama-alueelta luo osaltaan myös 
edellytyksiä erilaiselle Sipoonkorpeen tukeutuvalle 
elinkeinoharjoittamiselle (mm. matkailu-, majoitus-, ravintolatoimi). 
Tämä tulee huomioida Sipoonkorven kansallispuiston 
jatkosuunnittelussa mm. siten, että arvioidaan erilaisten 
käyttäjäryhmien (mm. maastopyöräily, maastoratsastus, 
maastoajoneuvoliikenne) vaikutukset ja palveluiden riittävyys, 
ohjaustarpeet ja rajoitustoimenpiteet riittävän ajoissa. 

Saavutettavuuteen eri kulkumuodoilla tulee tulevaisuudessa 
suurempaa hajontaa Sipoonkorven eri alueiden välillä. Näin ollen on 
todennäköistä, että Sipoonkorven virkistyskäyttötarpeissakin tapahtuu 
alueellista eriytymistä. 

Kansallispuiston ja lähialueen liikenne- ja pysäköintitilannetta 
selvitetään Metsähallituksen, kuntien, Uudenmaan ELY-keskuksen 
Liikenne ja infrastruktuuri -vastuualueen sekä HSL:n teettämässä 
liikenneselvityksessä, joka valmistuu syksyllä 2013. Selvityksessä 
tullaan mm. arvioimaan tarvittavien pysäköintipaikkojen määrä eri 
pysäköintialueilla. 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 35/2013 72 (101)
Kaupunginhallitus

Ryj/1
07.10.2013

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

Yhteenvetona kaupunkisuunnitteluvirasto toteaa, että Sipoonkorven 
kansallispuiston palveluiden kehittäminen ja hoito- ja 
käyttösuunnitelman laatiminen on erittäin tärkeää. Suunnittelua tulee 
jatkaa yhteistyössä kaupunkisuunnitteluviraston edustajien kanssa. 
Kaupunkisuunnitteluvirasto pitää hoito- ja käyttösuunnitelmassa 
esitettyjä toimenpiteitä tarpeellisina ja oikeansuuntaisina, mutta katsoo, 
että esitetyt reitit ja palvelut ovat osin alimitoitettu kasvavaan 
käyttäjämäärään nähden. Östersundomin kaava-alueella, 
kansallispuiston ulkopuolella sijaitsevien reittiyhteystarpeiden ja 
latuverkoston sijainti tullaan määrittämään tarkemmin kaavoituksen 
yhteydessä.

Lisätiedot
Anni Järvitalo, maisema-arkkitehti, puhelin: 310 37056

anni.jarvitalo(a)hel.fi
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§ 1065
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikoilla 
39 ja 40 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

teknisen palvelun lautakunta 26.9.2013
yleisten töiden lautakunta 1.10.2013

  

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Laura Räty

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten 
viikoilla 39 ja 40 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

teknisen palvelun lautakunta 26.9.2013
yleisten töiden lautakunta 1.10.2013

  

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Laura Räty

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi
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§ 1066
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikoilla 
39 ja 40 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

asuntotuotantotoimisto  
- toimitusjohtaja 26.9. ja 1.10.2013

  

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Ritva Viljanen

Lisätiedot
Suvi Rämö, hallintosihteeri, puhelin: 310 36045

suvi.ramo(a)hel.fi

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten 
viikoilla 39 ja 40 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

asuntotuotantotoimisto  
- toimitusjohtaja 26.9. ja 1.10.2013

  

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Ritva Viljanen

Lisätiedot
Suvi Rämö, hallintosihteeri, puhelin: 310 36045

suvi.ramo(a)hel.fi
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§ 1067
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikoilla 
39 ja 40 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

sosiaali- ja terveyslautakunta 1.10.2013
- toinen jaosto 26.9.2013
  
varhaiskasvatuslautakunta 1.10.2013

  

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 39 ja 40 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

sosiaali- ja terveyslautakunta 1.10.2013
- toinen jaosto 26.9.2013
  
varhaiskasvatuslautakunta 1.10.2013

  

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Laura Räty

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi
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§ 1068
Helsingin hallinto-oikeuden päätös koskien Malmin, Pukinmäen ja 
Puistolan (Nurkkatien ala-aste, Puistolan ala-aste) kouluverkkoa

HEL 2011-001733 T 12 00 01

Päätös

Kaupunginhallitus päätti merkitä Helsingin hallinto-oikeuden päätöksen 
tiedoksi.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Ritva Viljanen

Lisätiedot
Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

hannu.hyttinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Helsingin hallinto-oikeuden päätös.pdf

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee merkitä Helsingin hallinto-oikeuden 
päätöksen tiedoksi.

Esittelijä

Kaupunginvaltuusto päätti 14.9.2011, että Ala-Malmin peruskoulu 
(Latokartanontie 16) lakkautetaan 1.8.2012, ja että Puistolan ala-
asteen koulu (Puistolanraitti 18) ja Nurkkatien ala-asteen
koulu (Nurkkatie 2) yhdistetään hallinnollisesti 1.8.2013 lukien.

Samalla kaupunginvaltuusto päätti, että Ala-Malmin peruskoululle 
myönnetään normaalikäytännön mukaisesi lisäresurssi lukuvuodeksi 
2011-2012 koulun viimeisen lukuvuoden toiminnan tueksi.

Kaupunginvaltuuston päätöksestä on tehty valitus Helsingin hallinto-
oikeuteen. Hallinto- oikeus on hylännyt osin jättänyt valituksen 
tutkimatta ja osin hylännyt valituksen.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Ritva Viljanen

Lisätiedot
Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

hannu.hyttinen(a)hel.fi

Liitteet
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1 Helsingin hallinto-oikeuden päätös.pdf

Tiedoksi: Muutoksenhaku; Muutoksenhakukielto, valmistelu

Opetusvirasto

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 28.11.2011 § 1084

HEL 2011-001733 T 12 00 01

Päätös

Kaupunginhallitus päätti antaa Helsingin hallinto-oikeudelle seuraavan 
lausunnon:

Valituksen tutkiminen

Kuntalain 93 §:n mukaan kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän 
kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valituksenalainen päätös on 
tehty 14.9.2011. Pöytäkirja on pidetty nähtävänä 23.9.2011. Valitus on 
saapunut Helsingin hallinto-oikeuteen 10.10.2011. Se on siis tehty 
määräajassa.

Kunnallisvalituksen voi kuntalain (365/1995) 92 §:n mukaan tehdä 
asianosainen tai kunnan jäsen. Varttalan kotikunta on Helsinki, joten 
hänellä on kunnan jäsenenä asiassa valitusoikeus.

Kunnallisvalituksen voi kuntalain 90 §:n mukaan tehdä sillä perusteella, 
että:

1) päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä;

2) päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa; tai

3) päätös on muuten lainvastainen.

Kunnallisvalituksen voi siis tehdä vain sillä perusteella, että päätös on 
lainvastainen. Sitä ei sen sijaan voi tehdä sillä perusteella, että päätös 
ei ole tarkoituksenmukainen.

Valituksen mukaan kaupunginvaltuuston päätöksen perustelut eivät ole 
hallintolain (434/2003) periaatteiden, erityisesti sen 6, 31 ja 45 §:n, 
mukaisia. Valituksessa katsotaan myös, että päätös rikkoo hallintolain 
ja perusopetuslain muutoksenhakuoikeusperiaatteita. Edelleen 
valituksessa väitetään, että päätös on hallintolain 41 §:n vastainen. 
Nämä valituksen perustelut ovat luonteeltaan laillisuusperusteita ja 
siten kuntalain 90 §:n mukaisia.
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Kunnallisvalitus on tehty määräajassa, sen tekijällä on asiassa 
valitusoikeus ja se on tehty kuntalain 90 §:n mukaisilla perusteilla. Näin 
ollen valitus tulee tutkia.

Selitys

Valitus tulee hylätä. Valituksessa ei ole esitetty sellaisia perusteita, 
joiden perusteella päätös tulisi kumota.

Perustelut

Valituksessa esitetään, että valtuuston päätöksen perustelut eivät 
noudata hallintolain periaatteita. Valituksessa viitataan hallintolain 6 
§:ään, jonka mukaan viranomaisten toimien on oltava puolueettomia ja 
oikeassa suhteessa tavoiteltuun päämäärään nähden ja suojata 
oikeusjärjestyksen perusteella oikeutettuja odotuksia.

Opetuslautakunta päätti (§ 27) 1.3.2011 valita Puistolan alue vuoden 
2011 uudeksi perusopetuksen palveluverkoston tarkastelualueeksi. 
Päätös perustui väestö- ja tilatarve-ennusteisiin, joiden mukaan 
Puistolassa tilaväljyyden arvioitiin olevan 94 oppilaspaikkaa vuonna 
2011, 274 oppilaspaikkaa 2015 ja 308 vuonna 2020.

Hallintolain 31 §:n mukaan viranomaisen on huolehdittava asian 
riittävästä ja asianmukaisesta selvittämisestä hankkimalla asian 
ratkaisemiseksi tarpeelliset tiedot sekä selvitykset. Opetusviraston 
vuosittain laatimat arviot perustuvat alueen koulujen tilatarkasteluun 
sekä Helsingin tietokeskuksen väestöennusteisiin, oppilaiden 
liikkuvuuteen, alueen koulujen opetustarjontaan ja iltapäivätoiminnan 
tarpeisiin alueilla. Ennusteen mukaan Puistolan alueella muodostuu 
lisää tyhjää koulutilaa lähivuosina. Helsingin kaupunki on selvittänyt 
asian hallintolain 31 §:n edellyttämällä tavalla.

Valituksessa esitetään, että kaupunginvaltuuston päätös on hallintolain 
41 §:n vastainen, koska päätöstä tehtäessä ei ole kuultu Nurkkatien 
monitoimitalon kaikkia käyttäjiä ja työntekijöitä. Valituksessa katsotaan, 
että Puistolan ja Nurkkatien ala-asteiden hallinnollinen yhdistäminen 
vaarantaa muut monitoimitilan palvelut, koska päätöksen myötä 
Nurkkatien ala-asteen tiloista luopumista ryhdytään valmistelemaan.

Nurkkatien ala-asteen tilojen käytöstä ei ole tehty päätöstä. 
Opetuslautakunnan suomenkielisen jaoston 31.5.2011 tekemän 
päätöksen § 65 mukaan Nurkkatien ala-asteen tiloja tarkastellaan 
uudestaan vuonna 2014. Valtuuston päätös koulujen hallinnollisesta 
yhdistämisestä mahdollistaa tilojen joustavan käytön. Yhden 
hallinnollisesti yhtenäisen koulun sisällä tilat saadaan tehokkaammin 
käyttöön. Uusi yhdistynyt ala-asteen koulu käyttää molempien koulujen 
entisiä tiloja. Ylimääräisistä tiloista voidaan luopua asteittain. 
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Kaupunginvaltuusto on päätöksessään hyväksynyt toivomusponnen, 
jonka mukaan valtuusto edellyttää, että yhdistämisessä otetaan 
Nurkkatien koulun ja monitoimitalon käyttäjät ja molempien alueiden 
asukkaat mukaan talojen käytön suunnitteluun. Kaupunginvaltuuston 
päätös ei ole hallintolain 41 §:n vastainen.   

Valituksessa esitetään lisäksi, että valtuuston päätös rikkoo 
perusopetuslain muutoksenhakuperiaatteita.

Kunta on perusopetuslain (628/1998) 4 §:n mukaan velvollinen 
järjestämään perusopetusta alueellaan asuville oppivelvollisuusikäisille. 
Lain 6 §:n mukaan opetus tulee järjestää siten, että oppilaiden matkat 
ovat asutuksen, koulujen ja muiden opetuksen järjestämispaikkojen 
sijainti sekä liikenneyhteydet huomioon ottaen mahdollisimman 
turvallisia ja lyhyitä. Kunta osoittaa oppivelvolliselle koulun, jossa 
annetaan opetusta sellaisella oppilaan omalla kielellä, jolla kunta on 
velvollinen opetusta järjestämään. Kunta voi kuitenkin järjestää 
opetuksen tarkoituksenmukaisiksi katsomissaan, lainsäädännön ehdot 
täyttävissä tiloissa. 

Kunta voi myös perustellusta opetuksen järjestämiseen liittyvästä 
syystä opetuskieltä muuttamatta vaihtaa opetuksen järjestämispaikkaa 
(perusopetuslaki 6 § 2 mom.). Tällainen perusteltu syy voi olla 
esimerkiksi koulujen hallinnollinen yhdistäminen, joka käytännössä 
merkitsee yhdistettävien koulujen lakkauttamista ja uuden koulun 
perustamista. Puistolan ja Nurkkatien ala-asteet on päätetty yhdistää 
hallinnollisesti 1.8.2013 alkaen. Oppilaaksi ottamisesta ja opetuspaikan 
vaihtamisesta tulee tällöin tehdä päätös. Tähän päätökseen voidaan 
hakea muutosta aluehallintovirastolta (perusopetuslaki 42 § 2 mom.).

Valituksessa katsotaan myös, että valtuuston päätös on hallintolain 6 
§:n mukaisen suhteellisuusperiaatteen vastainen. Muutoksenhakija 
katsoo, että koska oppilasmäärien lasku Puistolan alueella koskee 
erityisesti perusopetuksen luokkia 7–9, päätös luopua ala-asteen 
koulutiloista on suhteeton tavoiteltuun päämäärään nähden. 

Sekä perusopetuksen luokkien 1–6 että luokkien 7–9 väestöennuste – 
ja siten tilatarve – on laskeva, vaikka oppilasmäärien lasku onkin 
suurempi yläluokkien kohdalla. 

Valituksessa esitetään, että valtuuston päätös on 
suhteellisuusperiaatteen vastainen myös siksi, että koulujen 
hallinnollinen yhdistäminen ei ole oikeassa suhteessa päätöksen 
perusteluina olleiden oppilaiden valinnanmahdollisuuksien ja 
kollegiaalisen yhteistyön lisäämisen tavoitteisiin.

Oppilaiden valinnanmahdollisuuksien ja kollegiaalisen yhteistyön 
lisääminen olivat valtuuston päätöksen perusteluina yhdessä 
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tilatarpeen vähenemisen kanssa. Päätöksellä pyritään näiden kaikkien 
tavoitteiden, eikä vain yksittäisen päämäärän saavuttamiseen. 
Valtuuston päätös ei ole suhteellisuusperiaatteen vastainen.

29.08.2011 Ehdotuksen mukaan

22.08.2011 Pöydälle

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Tuula Haatainen

Lisätiedot
Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

hannu.hyttinen(a)hel.fi

Kaupunginlakimies 15.11.2011

HEL 2011-001733 T 12 00 01

KUNNALLISVALITUS PUISTOLAN JA NURKKATIEN ALA-ASTEIDEN 
HALLINNOLLISESTA YHDISTÄMISESTÄ

Kaupunginhallitus on pyytänyt oikeuspalveluilta lausuntoa koskien 
Teppo Varttalan Helsingin hallinto-oikeudelle 10.10.2011 tekemää 
valitusta. Valitus koskee kaupunginvaltuuston päätöstä 14.9.2011 § 
154 Puistolan ala-asteen ja Nurkkatien ala-asteen hallinnollisesta 
yhdistämisestä. Oikeuspalvelut esittää lausuntonaan, että 
kaupunginhallitus antaa hallinto-oikeudelle seuraavan selityksen: 

Valituksen tutkiminen

Kuntalain 93 §:n mukaan kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän 
kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valituksenalainen päätös on 
tehty 14.9.2011. Pöytäkirja on pidetty nähtävänä 23.9.2011. Valitus on 
saapunut Helsingin hallinto-oikeuteen 10.10.2011. Se on siis tehty 
määräajassa.

Kunnallisvalituksen voi kuntalain (365/1995) 92 §:n mukaan tehdä 
asianosainen tai kunnan jäsen. Varttalan kotikunta on Helsinki, joten 
hänellä on kunnan jäsenenä asiassa valitusoikeus.

Kunnallisvalituksen voi kuntalain 90 §:n mukaan tehdä sillä perusteella, 
että:

1) päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä;

2) päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa; tai

3) päätös on muuten lainvastainen.
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Kunnallisvalituksen voi siis tehdä vain sillä perusteella, että päätös on 
lainvastainen. Sitä ei sen sijaan voi tehdä sillä perusteella, että päätös 
ei ole tarkoituksenmukainen.

Valituksen mukaan kaupunginvaltuuston päätöksen perustelut eivät ole 
hallintolain (434/2003) periaatteiden, erityisesti sen 6, 31 ja 45 §:n, 
mukaisia. Valituksessa katsotaan myös, että päätös rikkoo hallintolain 
ja perusopetuslain muutoksenhakuoikeusperiaatteita. Edelleen 
valituksessa väitetään, että päätös on hallintolain 41 §:n vastainen. 
Nämä valituksen perustelut ovat luonteeltaan laillisuusperusteita ja 
siten kuntalain 90 §:n mukaisia.

Kunnallisvalitus on tehty määräajassa, sen tekijällä on asiassa 
valitusoikeus ja se on tehty kuntalain 90 §:n mukaisilla perusteilla. Näin 
ollen valitus tulee tutkia.

Selitys

Valitus tulee hylätä. Valituksessa ei ole esitetty sellaisia perusteita, 
joiden perusteella päätös tulisi kumota.

Perustelut

Valituksessa esitetään, että valtuuston päätöksen perustelut eivät 
noudata hallintolain periaatteita. Valituksessa viitataan hallintolain 6 
§:ään, jonka mukaan viranomaisten toimien on oltava puolueettomia ja 
oikeassa suhteessa tavoiteltuun päämäärään nähden ja suojata 
oikeusjärjestyksen perusteella oikeutettuja odotuksia.

Opetuslautakunta päätti (§ 27) 1.3.2011 valita Puistolan alue vuoden 
2011 uudeksi perusopetuksen palveluverkoston tarkastelualueeksi. 
Päätös perustui väestö- ja tilatarve-ennusteisiin, joiden mukaan 
Puistolassa tilaväljyyden arvioitiin olevan 94 oppilaspaikkaa vuonna 
2011, 274 oppilaspaikkaa 2015 ja 308 vuonna 2020.

Hallintolain 31 §:n mukaan viranomaisen on huolehdittava asian 
riittävästä ja asianmukaisesta selvittämisestä hankkimalla asian 
ratkaisemiseksi tarpeelliset tiedot sekä selvitykset. Opetusviraston 
vuosittain laatimat arviot perustuvat alueen koulujen tilatarkasteluun 
sekä Helsingin tietokeskuksen väestöennusteisiin, oppilaiden 
liikkuvuuteen, alueen koulujen opetustarjontaan ja iltapäivätoiminnan 
tarpeisiin alueilla. Ennusteen mukaan Puistolan alueella muodostuu 
lisää tyhjää koulutilaa lähivuosina. Helsingin kaupunki on selvittänyt 
asian hallintolain 31 §:n edellyttämällä tavalla.

Valituksessa esitetään, että kaupunginvaltuuston päätös on hallintolain 
41 §:n vastainen, koska päätöstä tehtäessä ei ole kuultu Nurkkatien 
monitoimitalon kaikkia käyttäjiä ja työntekijöitä. Valituksessa katsotaan, 
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että Puistolan ja Nurkkatien ala-asteiden hallinnollinen yhdistäminen 
vaarantaa muut monitoimitilan palvelut, koska päätöksen myötä 
Nurkkatien ala-asteen tiloista luopumista ryhdytään valmistelemaan.

Nurkkatien ala-asteen tilojen käytöstä ei ole tehty päätöstä. 
Opetuslautakunnan suomenkielisen jaoston 31.5.2011 tekemän 
päätöksen § 65 mukaan Nurkkatien ala-asteen tiloja tarkastellaan 
uudestaan vuonna 2014. Valtuuston päätös koulujen hallinnollisesta 
yhdistämisestä mahdollistaa tilojen joustavan käytön. Yhden 
hallinnollisesti yhtenäisen koulun sisällä tilat saadaan tehokkaammin 
käyttöön. Uusi yhdistynyt ala-asteen koulu käyttää molempien koulujen 
entisiä tiloja. Ylimääräisistä tiloista voidaan luopua asteittain. 
Kaupunginvaltuusto on päätöksessään hyväksynyt toivomusponnen, 
jonka mukaan valtuusto edellyttää, että yhdistämisessä otetaan 
Nurkkatien koulun ja monitoimitalon käyttäjät ja molempien alueiden 
asukkaat mukaan talojen käytön suunnitteluun. Kaupunginvaltuuston 
päätös ei ole hallintolain 41 §:n vastainen.   

Valituksessa esitetään lisäksi, että valtuuston päätös rikkoo 
perusopetuslain muutoksenhakuperiaatteita.

Kunta on perusopetuslain (628/1998) 4 §:n mukaan velvollinen 
järjestämään perusopetusta alueellaan asuville oppivelvollisuusikäisille. 
Lain 6 §:n mukaan opetus tulee järjestää siten, että oppilaiden matkat 
ovat asutuksen, koulujen ja muiden opetuksen järjestämispaikkojen 
sijainti sekä liikenneyhteydet huomioon ottaen mahdollisimman 
turvallisia ja lyhyitä. Kunta osoittaa oppivelvolliselle koulun, jossa 
annetaan opetusta sellaisella oppilaan omalla kielellä, jolla kunta on 
velvollinen opetusta järjestämään. Kunta voi kuitenkin järjestää 
opetuksen tarkoituksenmukaisiksi katsomissaan, lainsäädännön ehdot 
täyttävissä tiloissa. 

Kunta voi myös perustellusta opetuksen järjestämiseen liittyvästä 
syystä opetuskieltä muuttamatta vaihtaa opetuksen järjestämispaikkaa 
(perusopetuslaki 6 § 2 mom.). Tällainen perusteltu syy voi olla 
esimerkiksi koulujen hallinnollinen yhdistäminen, joka käytännössä 
merkitsee yhdistettävien koulujen lakkauttamista ja uuden koulun 
perustamista. Puistolan ja Nurkkatien ala-asteet on päätetty yhdistää 
hallinnollisesti 1.8.2013 alkaen. Oppilaaksi ottamisesta ja opetuspaikan 
vaihtamisesta tulee tällöin tehdä päätös. Tähän päätökseen voidaan 
hakea muutosta aluehallintovirastolta (perusopetuslaki 42 § 2 mom.).

Valituksessa katsotaan myös, että valtuuston päätös on hallintolain 6 
§:n mukaisen suhteellisuusperiaatteen vastainen. Muutoksenhakija 
katsoo, että koska oppilasmäärien lasku Puistolan alueella koskee 
erityisesti perusopetuksen luokkia 7–9, päätös luopua ala-asteen 
koulutiloista on suhteeton tavoiteltuun päämäärään nähden. 
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Sekä perusopetuksen luokkien 1–6 että luokkien 7–9 väestöennuste – 
ja siten tilatarve – on laskeva, vaikka oppilasmäärien lasku onkin 
suurempi yläluokkien kohdalla. 

Valituksessa esitetään, että valtuuston päätös on 
suhteellisuusperiaatteen vastainen myös siksi, että koulujen 
hallinnollinen yhdistäminen ei ole oikeassa suhteessa päätöksen 
perusteluina olleiden oppilaiden valinnanmahdollisuuksien ja 
kollegiaalisen yhteistyön lisäämisen tavoitteisiin.

Oppilaiden valinnanmahdollisuuksien ja kollegiaalisen yhteistyön 
lisääminen olivat valtuuston päätöksen perusteluina yhdessä 
tilatarpeen vähenemisen kanssa. Päätöksellä pyritään näiden kaikkien 
tavoitteiden, eikä vain yksittäisen päämäärän saavuttamiseen. 
Valtuuston päätös ei ole suhteellisuusperiaatteen vastainen.

Lisätiedot
Mäkinen Kaisa, ma. kaupunginasiamies, puhelin: 310 36178

kaisa.makinen(a)hel.fi

Opetuslautakunta 01.11.2011 § 220

HEL 2011-001733 T 12 00 01

Päätös

Opetuslautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Teppo Varttala on hakenut muutosta Helsingin kaupunginvaltuuston 
14.9.2011 (§ 154) Puistolan ala-asteen ja Nurkkatien ala-asteen koulun 
hallinnollista yhdistämistä 1.8.2013 lukien koskevaan päätökseen. 

Kuntalain 92 §:n mukaan oikaisuvaatimuksen ja kunnallisvalituksen saa 
tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, 
velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) 
sekä kunnan jäsen.

Teppo Varttala asuu Helsingissä, joten hänellä on asiassa 
valitusoikeus kunnan jäsenenä. 

Valituksessa vaaditaan Helsingin hallinto-oikeutta kumoamaan 
Puistolan ala-asteen koulun ja Nurkkatien ala-asteen koulun 
hallinnollista yhdistämistä koskeva päätös. 

Valituksessa esitetään, että asiassa on hallintolain 41 §:ssä 
säädettyjen vaikuttamismahdollisuuksien varaamisessa puutteita. 
Valituksessa todetaan, että Nurkkatien ala-aste sijaitsee Nurkkatien 
monitoimitalossa ja on sen keskeinen toimija. Valituksessa todetaan, 
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että Nurkkatien ala-asteen tiloista luopuminen hallinnollisen 
yhdistämisen jälkeen vaarantaa muut monitoimitalon palvelut. 
Valituksen mukaan vaikuttamismahdollisuus olisi pitänyt Nurkkatien 
monitoimitalon kaikkien käyttäjien ja työntekijöiden osalta varata jo 
asian valmistelussa. Valituksen mukaan kaupunginvaltuuston päätös 
on hallintolain 41 §:n vastainen. 

Päätettäessä kunnan kahden koulun hallinnollisesta yhdistämisestä, ei 
asian käsittelyssä katsota olevan varsinaisia asianosaisia, joita tulisi 
kuulla siten kuin hallintolain 34 §:ssä säädetään asianomaisen 
kuulemisesta. Valmistelussa tulee sen sijaan noudatettavaksi 
hallintolain 41 §:n säännös vaikuttamismahdollisuuksien varaamisesta 
asiaan osallisille. Säännöksen taustalla on velvoite edistää yksilön 
mahdollisuuksia osallistua yhteiskunnalliseen toimintaan ja vaikuttaa 
häntä itseään koskevaan päätöksentekoon. Osallisille on varattava 
vaikutusmahdollisuudet ilmoittamalla asian vireilläolosta sopivalla 
tavalla.   

Puistolan ala-asteen ja Nurkkatien ala-asteen koulujen hallinnollista 
yhdistymistä on valmisteltu siten, että opetusvirasto on käynyt 
keskusteluja alueen kaikkien rehtoreiden sekä koulujen henkilöstön, 
johtokuntien ja vanhempainyhdistysten kanssa. Perusopetuslinjan 
linjanjohtajan 23.10.2011 selvityksen mukaan Nurkkatien ala-asteen 
koulun johtokuntaa on kuultu 24.4.2011 ja tätä ennen Puistolan alueen 
kaikkien johtokuntien sekä vanhempainyhdistysten edustajille 
järjestettiin kuulemistilaisuus 11.4.2011. Koulujen johtokunnissa on 
vanhempien, koulun henkilökunnan ja oppilaiden edustus. 

Opetusviraston perusopetuslinjan linjanjohtajan 23.10.2011 selvityksen 
mukaan Puistolan ala-asteen ja Nurkkatien ala-asteen koulujen 
hallinnollisella yhdistämisellä saadaan joustoa tilojen käyttöön. Kahden 
koulun yhdistyessä uudelle muodostuvalle koululle valitaan yksi rehtori 
ja mm. päätetään uudesta opetussuunnitelmasta sekä luodaan 
yhteinen toimintatapa. Selvityksen mukaan koulu toimii useammassa 
pisteessä, ml. Nurkkatien monitoimitalo. Selvityksen mukaan uusi 
yhdistynyt ala-asteen koulu käyttää molempien koulujen entisiä tiloja. 
Selvityksen mukaan ylimääräisistä tiloista voidaan luopua asteittain, 
kun nähdään alueen oppilasmäärän kehitys.

Kahden koulun hallinnollinen yhdistäminen on monivaiheinen prosessi. 
Kaupunginvaltuusto on 14.9.2011 (§ 154) päättänyt Puistolan ala-
asteen ja Nurkkatien ala-asteen hallinnollisesta yhdistämisestä 
1.8.2013 lukien. Valituksenalaisessa päätöksessä kaupunginvaltuusto 
ei ole tehnyt sitovaa hallinnollista ratkaisua ko. koulujen tilojen 
käytöstä. Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt tämän asian käsittelyssä 
toivomusponnen, jossa valtuusto edellyttää, että monitoimitalon 
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käyttäjät ja molempien alueiden asukkaat otetaan mukaan talojen 
käytön suunnitteluun. 

Valituksessa todetaan, että opetuslautakunnan tausta-aineisto osoittaa, 
että Puistolan ala-asteen ja Nurkkatien ala-asteen koulujen 
hallinnollisen yhdistymisen perimmäisenä tavoitteena on Nurkkatien 
ala-asteen tiloista luopuminen eli käytännössä Nurkkatien ala-asteen 
lakkauttaminen. Valituksessa viitataan perusopetuslain 6 §:n 
säännökseen, jonka nojalla kunta voi perustellusta opetuksen 
järjestämiseen liittyvästä syystä vaihtaa opetuksen järjestämispaikkaa 
ja, että tällöin asianosaisella on mahdollisuus päätöstä koskevaan 
muutoksenhakuun. Valituksen mukaan jos koulut on hallinnollisesti 
yhdistetty, on kyse yhtenäisestä koulutuksen järjestämispaikasta. 
Valituksen mukaan tällöin oppilaita voidaan siirtää toimipisteestä 
toiseen opetuspaikan teknisesti vaihtumatta, eikä oppilaaksiotossa ole 
enää asianosaisilla normaaleja muutoksenhakukeinoja. Valituksen 
mukaan koulujen hallinnollinen yhdistäminen tähtää käytännössä 
yhden koulun lakkauttamiseen tavalla, joka rikkoo hallintolain ja 
perusopetuslain muutoksenhakuoikeusperiaatteita. 

Koulujen yhdistäminen merkitsee yhdistettävien koulujen 
lakkauttamista ja uuden perustamista. Edellä mainitun linjanjohtajan 
selvityksen mukaan uusi yhdistynyt koulu käyttää molempien koulujen 
entisiä tiloja. Kun valtuusto on tehnyt koulun lakkauttamista koskevan 
päätöksen, tämän lisäksi tulee eräiden muiden kaupungin 
viranomaisten tehdä toimivaltansa puitteissa muitakin päätöksiä, jotta 
lakkauttaminen tulee kokonaisuudessaan hoidetuksi. Perusopetuslain 6 
§:n mukaan kunnan tulee osoittaa oppivelvolliselle lähikoulu siten, että 
oppilaan koulumatka on mahdollisimman turvallinen ja lyhyt asutus, 
koulun sijainti ja liikenneyhteyden huomioon ottaen. Kuten valituksessa 
todetaan perusopetuslain 6 §:n mukaan kunta voi perustellusta 
opetuksen järjestämiseen liittyvästä syystä vaihtaa opetuksen 
järjestämispaikkaa. Koulun lakkauttamista voidaan pitää tällaisena lain 
tarkoittamana perusteltuna syynä. Kaupunginvaltuuston päätöksen 
mukaan Puistolan ja Nurkkatien ala-asteet lakkaavat ja siten uusi koulu 
perustetaan 1.8.2013 lukien. Oppilaaksi ottamisesta ja opetuspaikan 
vaihtamisesta tulee tällöin antaa ao. oppilaille perusopetuslain 42 §:ssä 
tarkoitettu päätös, johon liitetään muutoksenhakuohjeet 
aluehallintovirastolle. 

Lisäksi valituksen kohdassa 1 esitetään, että kaiken kaikkiaan 
Puistolan ala-asteen ja Nurkka-tien ala-asteen hallinnollisen 
yhdistämisen päätösperustelut eivät noudata hallintolain periaatteita. 
Valituksessa todetaan, että kaupunginvaltuuston päätöksen perustana 
on opetuslautakunnan 21.6.2011 kaupunginhallitukselle tekemä esitys, 
jossa perustellaan Puistolan ja Nurkkatien ala-asteiden hallinnollista 
yhdistämistä alueen laskevilla oppilasmäärillä. Lisäksi valituksessa 
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todetaan, että Puistolan alueen koulujen oppilasmääriä tarkasteltiin 
edellisen kerran vuosina 2009-2010 ja, että opetuslautakunta päätti 
23.3.2010, että alueen oppilasmääriä tarkastellaan uudelleen vuonna 
2012. Päätöksestä huolimatta Puistolan alueen oppilasmäärien 
tarkasteluun palattiin heti alkuvuodesta 2011. Valituksen mukaan 
viranomaistoiminnassa tulee myös suojata oikeutettuja odotuksia.

Opetuslautakunta on tarkastellut Puistolan alueen kouluja edellisen 
kerran 1.3.2011 (§ 27), jolloin lautakunta päätti aikaistaa 23.3.2010 
tekemänsä päätöksen toimeenpanoa Malmin ja Pukinmäen alueiden 
tarkastelun osalta vuodelle 2011 sekä valita lisäksi Puistolan alueen 
meneillään olevien lisäksi. Opetusviraston tieto- ja ennakointipalvelujen 
palvelupäälliköltä 24.10.2011 saadun tiedon mukaan päätöksen 
perusteluna oli alueen tilaväljyys, joka Puistolassa arvioitiin olevan 94 
oppilaspaikkaa vuonna 2011, 274 oppilaspaikkaa investointikauden 
päätevuonna 2015 ja 308 vuonna 2020. Lisäksi opetusvirastoa 
kehotettiin valmistelemaan koulu- ja oppilaitoskohtaiset esitykset 
suomenkielisen jaoston käsittelyyn kevään 2011 aikana. 
Palvelupäälliköltä saadun tiedon mukaan opetusviraston vuosittain 
laatimat arviot tilatarpeista perustuvat alueen koulujen tilatarkasteluun 
sekä Helsingin tietokeskuksen väestöennusteisiin, oppilaiden 
liikkuvuuteen, alueen koulujen opetustarjontaan ja iltapäivätoiminnan 
tarpeisiin alueilla. 

Koulutusta koskevan lainsäädännön mukaan kunta on vastuussa 
koulutuksen järjestämisestä ja kehittämisestä. Muun muassa 
oppilasmäärämuutokset vaikuttavat kunnan kouluverkkoon. Hallintolain 
31 §:n mukaan viranomaisen on huolehdittava asian riittävästä ja 
asianmukaisesta selvittämisestä hankkimalla asian ratkaisemiseksi 
tarpeelliset tiedot sekä selvitykset. Viime kädessä kunta itse arvioi, 
mikä selvityksiä kouluverkkoa koskevan päätöksen valmistelemiseksi 
tarvitaan. Päätös voi perustua esimerkiksi kunnan kouluverkkoa 
koskevaan selvitykseen, mutta laissa ei ole säädetty velvollisuutta 
selvityksen tekemiseen.  

Edellä esitettyyn viitaten lautakunta esittää, että Teppo Varttalan 
Puistolan ala-asteen koulun ja Nurkkatien ala-asteen koulun 
hallinnollista yhdistämistä koskevan päätöksen kumoamista koskeva 
vaatimus hylätään, koska valituksessa ei ole esitetty seikkoja, joiden 
johdosta kaupunginvaltuuston koulujen hallinnollista yhdistämistä 
koskeva päätös tulisi kumota.

Esittelijä
linjanjohtaja
Outi Salo

Lisätiedot
Minna Antila, hallintolakimies, puhelin: 310 86628
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minna.antila(a)hel.fi

Kaupunginvaltuusto 14.09.2011 § 154

HEL 2011-001733 T 12 00 01

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen 
mukaisesti, 

että Ala-Malmin peruskoulu (Latokartanontie 16) lakkautetaan 
1.8.2012,

ja että Puistolan ala-asteen koulu (Puistolanraitti 18) ja Nurkkatien ala-
asteen koulu (Nurkkatie 2) yhdistetään hallinnollisesti 1.8.2013 lukien.

Samalla kaupunginvaltuusto päätti, että Ala-Malmin peruskoululle 
myönnetään normaalikäytännön mukaisesi lisäresurssi lukuvuodeksi 
2011-2012 koulun viimeisen lukuvuoden toiminnan tueksi.

Lisäksi kaupunginvaltuusto oli hyväksynyt seuraavan toivomusponnen:

Valtuusto edellyttää, että Nurkkatien ja Puistolan koulujen 
hallinnollisessa yhdistämisessä otetaan Nurkkatien koulun ja 
monitoimitalon käyttäjät ja molempien alueiden asukkaat mukaan 
talojen käytön suunnitteluun. (Silvia Modig)

Käsittely

14.09.2011 Ehdotuksen mukaan

Kun asiassa oli käyty keskustelua, puheenjohtaja totesi, että 
keskustelun kuluessa oli tehty kannatettu ehdotus, jonka hyväksyminen 
olisi merkinnyt asian käsittelyn keskeyttämistä, minkä vuoksi 
puheenjohtaja kehotti seuraavia puhujia rajoittamaan puheenvuoronsa 
kysymykseen asian palauttamisesta kaupunginhallitukselle. Samalla oli 
tehtävä mahdolliset muut palautusehdotukset tämän keskustelun 
aikana.

Julistettuaan keskustelun asian palauttamisesta päättyneeksi 
puheenjohtaja esitti selontekona, että keskustelun kuluessa oli 
valtuutettu Yrjö Hakanen valtuutettu Autti Lillin kannattamana 
ehdottanut, että asia palautetaan kaupunginhallitukselle uudelleen 
valmisteltavaksi. 

Selonteko todettiin oikeaksi.
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Puheenjohtajan tekemä ja valtuuston hyväksymä äänestysesitys kuului 
seuraavasti: Ken haluaa jatkaa asian käsittelyä, äänestää jaa; jos ei 
voittaa, on valtuutettu Yrjö Hakasen palautusehdotus hyväksytty.

Palautusehdotus:
Hakanen Yrjö: Valtuusto palauttaa asian uuteen valmisteluun niin, että 
Nurkkatien ala-asteen hallinnollista yhdistämistä koskevasta 
esityksestä luovutaan ja Ala-Malmin peruskoulun osalta selvitetään 
vaihtoehtoja koulun lopettamiselle. 

Kannattaja: Autti Lilli

4. Äänestys

JAA-ehdotus: Jatko

EI-ehdotus: Valtuusto palauttaa asian uuteen valmisteluun niin, että 
Nurkkatien ala-asteen hallinnollista yhdistämistä koskevasta 
esityksestä luovutaan ja Ala-Malmin peruskoulun osalta selvitetään 
vaihtoehtoja koulun lopettamiselle. 

Jaa-äänet: 78
Zahra Abdulla, Maija Anttila, Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, 
Jorma Bergholm, Maria Björnberg-Enckell, Harry Bogomoloff, Tuija 
Brax, Mika Ebeling, Sture Gadd, Juha Hakola, Jussi Halla-aho, Eero 
Heinäluoma, Kimmo Helistö, Sanna Hellström, Mari Holopainen, Nina 
Huru, Suzan Ikävalko, Sirkku Ingervo, Seppo Kanerva, Tarja Kantola, 
Jessica Karhu, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Heikki Karu, Mari 
Kiviniemi, Laura Kolbe, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Minerva 
Krohn, Essi Kuikka, Jere Lahti, Otto Lehtipuu, Pauli Leppä-aho, Päivi 
Lipponen, Jyrki Lohi, Eija Loukoila, Hannele Luukkainen, Terhi Mäki, 
Silvia Modig, Seija Muurinen, Jarmo Nieminen, Jan Oker-Blom, Sara 
Paavolainen, Osku Pajamäki, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Kati 
Peltola, Sanna Perkiö, Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, Heli Puura, 
Tuomas Rantanen, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Laura Rissanen, 
Juho Romakkaniemi, Pekka Saarnio, Sari Sarkomaa, Lea Saukkonen, 
Anni Sinnemäki, Osmo Soininvaara, Johanna Sumuvuori, Nina 
Suomalainen, Johanna Sydänmaa, Astrid Thors, Nils Torvalds, Ulla-
Marja Urho, Mirka Vainikka, Tuomo Valokainen, Antti Valpas, Olli 
Valtonen, Jan Vapaavuori, Sanna Vesikansa, Tea Vikstedt, Julia 
Virkkunen, Markku Vuorinen, Ville Ylikahri

Ei-äänet: 5
Lilli Autti, Yrjö Hakanen, Terhi Peltokorpi, Tarja Tenkula, Antti Vuorela

Tyhjä: 1
Sari Näre
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Poissa: 1
Thomas Wallgren

Lisäksi valtuutettu Silvia Modig oli valtuutettu Tea Vikstedtin 
kannattamana ehdottanut hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen.

Valtuusto edellyttää, että Nurkkatien ja Puistolan koulujen 
hallinnollisessa yhdistämisessä otetaan Nurkkatien koulun ja 
monitoimitalon käyttäjät ja molempien alueiden asukkaat mukaan 
talojen käytön suunnitteluun.

Selonteko myönnettiin oikeaksi.

Puheenjohtaja ehdotuksesta kaupunginvaltuusto hyväksyi ensin 
yksimielisesti kaupunginhallituksen ehdotuksen.

Puheenjohtajan tekemä ja valtuuston hyväksymä äänestysesitys kuului 
seuraavasti: Ken hyväksyy valtuutettu Silvia Modigin ehdottaman 
toivomusponnen, äänestää jaa, ken sitä vastustaa äänestää ei.

Modig Silvia: Toivomusponsi: Valtuusto edellyttää, että Nurkkatien ja 
Puistolan koulujen hallinnollisessa yhdistämisessä otetaan Nurkkatien 
koulun ja monitoimitalon käyttäjät ja molempien alueiden asukkaat 
mukaan talojen käytön suunnitteluun.

Kannattaja: Vikstedt Tea

5. Äänestys

JAA-ehdotus: Toivomusponsi: Valtuusto edellyttää, että Nurkkatien ja 
Puistolan koulujen hallinnollisessa yhdistämisessä otetaan Nurkkatien 
koulun ja monitoimitalon käyttäjät ja molempien alueiden asukkaat 
mukaan talojen käytön suunnitteluun.

EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 52
Zahra Abdulla, Maija Anttila, Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, 
Lilli Autti, Jorma Bergholm, Tuija Brax, Mika Ebeling, Yrjö Hakanen, 
Jussi Halla-aho, Eero Heinäluoma, Sanna Hellström, Mari Holopainen, 
Nina Huru, Sirkku Ingervo, Tarja Kantola, Jessica Karhu, Emma Kari, 
Mari Kiviniemi, Laura Kolbe, Essi Kuikka, Päivi Lipponen, Jyrki Lohi, 
Eija Loukoila, Terhi Mäki, Silvia Modig, Sari Näre, Jan Oker-Blom, Sara 
Paavolainen, Osku Pajamäki, Terhi Peltokorpi, Kati Peltola, Sirpa 
Puhakka, Mari Puoskari, Heli Puura, Tuomas Rantanen, Pekka 
Saarnio, Anni Sinnemäki, Osmo Soininvaara, Johanna Sumuvuori, 
Tarja Tenkula, Astrid Thors, Nils Torvalds, Mirka Vainikka, Tuomo 
Valokainen, Antti Valpas, Sanna Vesikansa, Tea Vikstedt, Julia 
Virkkunen, Antti Vuorela, Markku Vuorinen, Ville Ylikahri
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Ei-äänet: 2
Minerva Krohn, Otto Lehtipuu

Tyhjä: 29
Maria Björnberg-Enckell, Harry Bogomoloff, Sture Gadd, Juha Hakola, 
Kimmo Helistö, Seppo Kanerva, Arja Karhuvaara, Heikki Karu, Kauko 
Koskinen, Terhi Koulumies, Jere Lahti, Pauli Leppä-aho, Hannele 
Luukkainen, Seija Muurinen, Jarmo Nieminen, Pia Pakarinen, Jaana 
Pelkonen, Sanna Perkiö, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Laura 
Rissanen, Juho Romakkaniemi, Sari Sarkomaa, Lea Saukkonen, Nina 
Suomalainen, Johanna Sydänmaa, Ulla-Marja Urho, Olli Valtonen, Jan 
Vapaavuori

Poissa: 2
Suzan Ikävalko, Thomas Wallgren

Esittelijä
  Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

hannu.hyttinen(a)hel.fi
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§ 1069
Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen merkitseminen tiedoksi

HEL 2011-009901 T 12 01 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti merkitä korkeimman hallinto-oikeuden 
päätöksen tiedoksi.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Ritva Viljanen

Lisätiedot
Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

hannu.hyttinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Korkeimman hallinto-oikeuden päätös.pdf

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee merkitä korkeimman hallinto-oikeuden 
päätöksen tiedoksi.

Esittelijä

Kaupunginvaltuusto päätti 17.2.2010 ns. koulujen kasvisruokapäivää 
koskevasta aloitteesta. Kaupunki liitti päätöksen valitusosoituksen ja 
asiasta tehtiin kunnallisvalitus. Helsingin hallinto-oikeus katsoi, että 
valitukseen ei olisi tullut liittää valitusosoitusta, koska aloitteen 
käsittelyn yhteydessä tehty päätös (merkitään tiedoksi) ei sisällä 
asiaratkaisua, josta saa tehdä kunnallisvalituksen. Hallinto-oikeus poisti 
valitusosoituksen. Asiassa valitettiin edelleen korkeimpaan hallinto-
oikeuteen.

Korkein hallinto-oikeus on tutkinut valituksen ja hylännyt sen. Hallinto-
oikeuden päätöstä ei muuteta.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Ritva Viljanen

Lisätiedot
Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

hannu.hyttinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Korkeimman hallinto-oikeuden päätös.pdf
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Tiedoksi: Muutoksenhaku, muutoksenhakukielto, valmistelu

Oikeuspalvelut

Päätöshistoria

Sivistys- ja henkilöstötointa johtava apulaiskaupunginjohtaja 12.06.2012 § 30

HEL 2011-009901 T 12 01 03

Päätös

Sivistys- ja henkilöstötointa  johtava apulaiskaupunginjohtaja päätti 
lähettää vastauksena eduskunnan oikeusasiamiehelle tehdyn kantelun 
johdosta Helsingin kaupungin hallintokeskukselta hankitun lausunnon. 
Samalla palautetaan kanteluasiakirjat.

Samalla sivistys- ja henkilöstötointa  johtava apulaiskaupunginjohtaja 
toteaa saatuun lausuntoon viitaten, että Helsingin kaupunki on ottanut 
käyttöön erilliset muutoksenhakukieltoilmoitukset valmistelua ja 
täytäntöönpanoa koskevia päätöksiä varten.

Lisätiedot
Hyttinen Hannu, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

hannu.hyttinen(a)hel.fi

Kaupunginhallitus 09.01.2012 § 25

HEL 2011-009901 T 12 01 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi Korkeimman hallinto-oikeuden 
13.12.2011 antaman päätöksen. 

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Tuula Haatainen

Lisätiedot
Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

hannu.hyttinen(a)hel.fi
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§ 1070
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

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

eläintarhan johtokunta  
henkilöstökassatoimikunta  
kaupunginmuseon johtokunta  
kaupunginorkesterin johtokunta  
kulttuuri- ja kirjastolautakunta  
liikuntalautakunta  
nuorisolautakunta  
opetuslautakunta  
opetuslautakunnan ruotsinkielinen jaosto  
opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto  
ruotsinkielisen työväenopiston johtokunta  
suomenkielisen työväenopiston johtokunta  
taidemuseon johtokunta  
Henkilöstön kehittämispalvelut -johtokunta  
eläintarhan johtaja  
henkilöstökeskus  
- henkilöstöjohtaja  
- osastopäällikkö (henkilöstöpolitiikka)  
- osastopäällikkö (henkilöstövoimavara)  
- osastopäällikkö (maahanmuutto)  
museojohtaja  
kaupunginorkesterin intendentti  
ruotsinkielisen työväenopiston rehtori  
suomenkielinen työväenopisto:  
- rehtori  
- apulaisrehtori  
- osastopäällikkö (asiakaspalveluosasto)  
- osastopäällikkö (hallinto-osasto)  
taidemuseon johtaja  
tietokeskus:  
- johtaja  
- tutkimuspäällikkö  
- tietohuoltopäällikkö  
- kehittämispäällikkö  
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työterveysjohtaja  
Henkilöstön kehittämispalvelut  
- toimitusjohtaja  

  

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Ritva Viljanen

Lisätiedot
Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

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

hannu.hyttinen(a)hel.fi

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten 
viikolla 40 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

eläintarhan johtokunta  
henkilöstökassatoimikunta  
kaupunginmuseon johtokunta  
kaupunginorkesterin johtokunta  
kulttuuri- ja kirjastolautakunta  
liikuntalautakunta  
nuorisolautakunta  
opetuslautakunta  
opetuslautakunnan ruotsinkielinen jaosto  
opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto  
ruotsinkielisen työväenopiston johtokunta  
suomenkielisen työväenopiston johtokunta  
taidemuseon johtokunta  
Henkilöstön kehittämispalvelut -johtokunta  
eläintarhan johtaja  
henkilöstökeskus  
- henkilöstöjohtaja  
- osastopäällikkö (henkilöstöpolitiikka)  
- osastopäällikkö (henkilöstövoimavara)  
- osastopäällikkö (maahanmuutto)  
museojohtaja  
kaupunginorkesterin intendentti  
ruotsinkielisen työväenopiston rehtori  
suomenkielinen työväenopisto:  
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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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§ 1071
Iltakouluasia: Sote-ratkaisut metropolialueella

HEL 2013-012295 T 00 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti merkitä saadun selvityksen tiedoksi. 

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Laura Räty

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee merkitä saadun selvityksen tiedoksi. 

Tiivistelmä

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain valmisteluryhmän 
perustaman metropolialueen erityiskysymyksiä selvittävän jaoston 
tehtävänä on:  

- selvittää kuinka laajaa perustasoa, sote-aluetta, ja sosiaali- ja 
terveydenhuollon erityisvastuualueita koskevat yleissäännökset ovat 
sovellettavissa metropolialueella ja miltä osin on tarvetta 
erillissääntelyyn   

- tehdä ehdotus metropolialueelle (14 kuntaa) muodostettavien sote-
rakenteiden muodostumisperiaatteista huomioon ottaen nykyisen 
HUSin alueelle muodostuva kuntarakenne 

- tehdä ehdotus erikoissairaanhoidon ja sosiaalihuollon 
erityispalvelujen tuotantolaitosten omistuksesta ja hallinnasta em. 
rakenteissa 

- selvittää HUSin tukipalvelujen tuotanto-organisaatioiden asema 
uudistuksessa siten, että saavutettuja mittakaavaetuja ei vaaranneta.

Jaoston kokoonpano on seuraava:

Puheenjohtaja: 

- johtaja Liisa-Maria Voipio-Pulkki, sosiaali- ja terveysministeriö 

Jäsenet: 
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- hallitusneuvos Anne Koskela, sosiaali- ja terveysministeriö 

- neuvotteleva virkamies Marjo Lavikainen, sosiaali- ja 
terveysministeriö 

- toimitusjohtaja Aki Lindén, HUS 

- neuvotteleva virkamies Inga Nyholm, valtiovarainministeriö 

- apulaiskaupunginjohtaja Laura Räty, Helsingin kaupunki 

  

Jaoston toimikausi on 1.7.2013 - 31.10.2013. Väliraportin määräaika oli 
syyskuun lopussa 2013.   

Iltakouluasiana jaoston jäsen apulaiskaupunginjohtaja Laura Räty 
selvittää mahdollisia sote-ratkaisuja metropolialueella. 

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Laura Räty

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Tiedoksi: Muutoksenhakukielto, valmistelu

Hallintokeskus
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Kaupunginhallitus

Tatu Rauhamäki
puheenjohtaja

Anna Villeneuve
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Tarja Tenkula Arja Karhuvaara

Emma Kari Jussi Halla-aho

Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Helsingin kaupungin 
kirjaamossa (Pohjoisesplanadi 11-13) 15.10.2013 ja asianosaista 
koskeva päätös on lähetetty seuraavana arkityöpäivänä pöytäkirjan 
nähtävänäpitämisestä.

Anna Villeneuve
ts. hallintosihteeri
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 1053, 1055 - 1057 ja 1061 - 1071 §:t

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 § 

2
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 1054 §

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §

3
OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Pöytäkirjan 1058 - 1060 §:t

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

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

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

 kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen 
tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon 
määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan 
päättymistä.
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Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta 
näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan 
jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on 
asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos 
oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, 
vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa 
oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin 
kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite: PL 10
 00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero: (09) 655 783
Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero: (09) 310 13700 (Yleishallinto, Energia ja Satama)

 (09) 310 13701 (Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi)

 (09) 310 13702 (Rakennus- ja ympäristötoimi)

 (09) 310 13703 (Sivistys- ja henkilöstötoimi)

 (09) 310 13704 (Sosiaali- ja terveystoimi)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00. 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja 
täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
 miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
 oikaisuvaatimuksen tekijä
 millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu 

tekemään vaatimuksen
 oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot

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


